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   و التعطيلةالزندقبيان الفرق بين اإللحاد و

  التوحيدو بين دقائق 
  

   شيرازي واعظاز ابواسحاق بن نظام بن منصور

  1)الدين صديق طبسي به انضمام دو اجازه به جالل(
محمد سوري
2

  

  

  چكيده
ابواسحاق بن نظام بن منصور شيرازي واعـظ يكـي از دانـشمندان سـدة نهـم                 

رسالة . ه دربارة او تقريباً هيچ آگاهيِ مهمي وجود ندارد      هجري و ساكن يزد است ك     
 از آثار مسلّم    التوحيد و التعطيل و بين دقائق       ةالزندقبيان الفرق بين اإللحاد و    كوتاه  

 مجموعـة (اوست كه به خط خودش در كتابخانة فاضـل خوانـساري در خوانـسار               
لدين صـديق طبـسي     ا  او اين رساله را به جالل     .  باقي مانده است   )239خطي شمارة   

در همـان   . از اين فرد نيز هيچ اطـالع ديگـري در دسـت نيـست             . اهدا كرده است  
 ؛الدين صديق طبسي وجود دارد      مجموعة خطي دو اجازة روايت و اجتهاد به جالل        

 كـه ايـن دو فـرد نيـز بـراي مـا              ؛از امام بن العالء و عبدالغفار بن سعيد بن عبداهللا         
  .ايم  سه متن را تصحيح كردهدر اينجا اين. اند ناشناخته
الدين صـديق      واعظ، جالل    ابواسحاق بن نظام بن منصور شيرازيِ      :ها  واژه كليد

بيـان الفـرق بـين اإللحـاد        طبسي، امام بن العالء، عبدالغفار بن سعيد بـن عبـداهللا،            
   و التعطيل و بين دقائق التوحيدةوالزندق

                                                 
هـاي     رساله را پيش از چاپ خواندند و نكتـه          متن  اينجانب و  ةاز استاد دكتر نصراهللا پورجوادي كه مقدم      . 1

 . كردند، سپاسگزارمسودمندي را يادآوري
   دكتري كالم در دانشگاه قمة قم و دانشجوي دورة علمية حوزةآموخت دانش. 2

E-mail: mohammedsoori@yahoo.com 
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  مقدمه 

در خوانسار ابخانة فاضل خوانساري  متعلق به كت239در مجموعة خطي شمارة 
 و التعطيل و بين ةبيان الفرق بين اإللحاد والزندق كوتاهي وجود دارد به نام رسالة

به قلم ابواسحاق بن نظام بن منصور كه ظاهراً از حكما و عرفاي سده  دقائق التوحيد
 درآورده  به كتابت852اوايل ذيقعدة سال در خود را كوتاه نهم در يزد بوده و رسالة 

. بوده اهدا كرده استاو  يزد ميهمان الدين صديق طبسي كه مدتي را در  به جاللو
 21در اجازة اول به تاريخ . پيش از اين رسالة كوتاه، دو اجازة روايت وجود دارد

الدين صديق طبسي مقداري  ، امام بن العالء تصريح كرده است كه جالل831ذيحجة 
ن بر او خوانده است و در اجازة دوم عبدالغفار بن سعيد از تفسير كشاف را در كرما

الدين صديق طبسي اجازة روايت و  بن عبداهللا در نيمة ذيحجة همان سال به جالل
. هاي اين مجموعه است  آخرين رساله، اين دو اجازه و آن رساله.اجتهاد داده است

 مركز احياي  ما از نسخة عكسي مجموعه متعلق به.هر سه متن به خط مؤلف است
  .ايم  استفاده كرده186ميراث اسالمي در قم به شمارة 

از آنجا كه اين . هاي اين مجموعه آشنا شويم مناسب است ابتدا با رساله  
؛ حسيني اشكوري، 199-203، 1374حسيني اشكوري، ( مجموعه پيشتر در دو جا معرفي شده

اكتفا هاي ضروري  و نكتها ه  در اينجا تنها به ذكر عناوين رساله،)212-206، 1377
ها مطابق نسخة عكسيِ مركز احياي ميراث اسالمي  شمارة صفحات رساله .كنيم مي

  :ها عبارتند از رسالهاين مجموعة . است
 اين ادعيه و فوائد به طور پراكنده بين صفحات ).273ـ1ص ( الدعوات و الفوائد .1

  ؛مجموعه آمده است
  ؛)91ص ( صورة خطبة عقد النكاح .2
 ؛)96-92ص ( الغائبطالق  .3
 ؛)102-98ص ( األرض المندرسة .4

 شعبان 15به خط علي حسيني در  1،)131-104ص ( صيغ العقود و اإليقاعات .5

                                                 
 .215 تا 207، ص 2ق، ج 1409به كوشش محمد الحسون، قم  رسائل المحقق الكركى، چاپ شده در. 1
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اين پنج رساله از نورالدين علي بن عبدالعالي محقق .  در نجف اشرف962
االسالمِ زمان شاه طهماسب اول   معروف به محقق ثاني و شيخ)940-868(كركي 
 ؛ استصفوي

شهيد اول محمد بن مكي عاملي از  ،)153-136ص ( ابات المسائل المقداديةجو .6
. ف(هاي شاگردش فاضل مقداد سيوري  در پاسخ به پرسش )786شهيد در (

 ؛962 شعبان 5ابوالقاسم حسيني در نجف اشرف به تاريخ به خط ) 826
 رجب در 18به تاريخ « كه اي ناشناخته  از نويسنده،)193-190ص ( التجويد .7

 ؛»كاروانسراي دستكن نوشته شد
  در كوبنانِ كرمان829 اوايل شعبان به تاريخ، )240-220ص ( ترجمة سي فصل .8

اصل فارسيِ سي فصل در علم تقويم از خواجه . )اهللا ولي نعمت زادگاه شاه(
نصيرالدين طوسي است كه مترجمي ناشناس آن را به عربي ترجمه كرده 

 1است؛
 ؛)243-242ص ( قصيدة امرئ القيس .9

 كتابت در روز ،)505-450( از ابوحامد غزالي ،)249-246ص ( يررسالة الط .10
  در مدرسة ركنية كرمان؛829 شوال 2چهارشنبه 

 كتابت در ،)505-450(از ابوحامد غزالي  ،)255-250ص ( إثبات العقل والنفس .11
 عصر همان روز؛

 3 جمعه  كتابت در روز،)428-370(سينا   از ابن،)260-256ص ( رسالة الطير .12
 همگي به 12 تا 10هاي  رساله. ية كرمانهي در خانقاه عمادية فق831شوال 

  يك خط است؛
و بيان الفرق بين اإللحاد الدين صديق طبسي  دو اجازه به جالل. 15تا  .13

 .)272-262ص ( التوحيد و التعطيل و بين دقائق ةقالزندو
ل دو بخش كهن نكتة مهم دربارة اين مجموعه آن است كه اين مجموعه شام

است و ظاهراً اين دو ) هاي يكم تا هفتم رساله(و تازه ) هاي هشتم تا آخر رساله(
                                                 

احـوال و آثـار     محمدتقي مـدرس رضـوي،      . ، نك دربارة انتساب اين رساله به خواجه نصيرالدين طوسي       . 1

 .569ش، ص 1370 تهران خواجه نصيرالدين طوسي،
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در اين خصوص و نيز در خصوص اشعار . اند بخش را بعدها به يكديگر الحاق كرده
 پيشتر ،از خيامعربي و فارسي ويژه دو قطعه شعر  موجود در اين مجموعه و به

  .)56-64، 1387بشري، ( ز به تكرار نيست و نياتحقيقي صورت گرفته است

تالش ما براي آگاهي يافتن . سه رسالة پايانيِ مجموعهگرديم به سراغ  حال برمي
الدين صديق طبسي و امام بن العالء و عبدالغفار بن سعيد بن عبداهللا به  از جالل

  .دو ردپا پيدا كرديماي نرسيد، ولي از ابواسحاق بن نظام بن منصور  نتيجه
الضوء الالمع  در كتاب معروف خود) 902-831(محمد بن عبدالرحمان سخاوي 

ذيل نام محمد بن ابراهيم بن علي برهاني قرشي مكي يك بار  ألهل القرن التاسع
نام برده و  »ابي اسحاق بن نظام بن منصور شيرازي واعظ«شافعي از وي با عنوان 

بر محمد بن ابراهيم ر مكه دآورده است كه وي از علماي غيرمكي بوده است كه 
از بن منصور  متأسفانه با اينكه ابواسحاق بن نظام .)265ص ( وارد شده است

هاي ديگرِ كتاب خود هيچ توضيحي  در بخشدانشمندان قرن نهم است، سخاوي 
  .دربارة او نداده است

 در . نوشتة سيدعباس اطهر رضوي استشيعه در هندردپاي دوم مربوط به كتاب 
فيصل التفرقة از كتابي نام برده شده به عنوان  )623 ،1376رضوي، (مة اين كتاب كتابنا

.  بن نظام بن منصور ابواسحاقة نوشتبين التوحيدات الصادقة واإللحادات الزنادقة
 كه اكتفا كرده است» 925، دهلي، I.O « عبارتمؤلف دربارة مشخصات كتاب تنها به

 در دهلي چاپ شده 1925ت كه كتاب در آيا مقصود اين اس.  مبهم استابراي م
هاي دهلي است و كتاب ما به صورت نسخة   نام يكي از كتابخانهI.Oاست؟ يا اينكه 
اي  در اين خصوص هنوز به نتيجهشود؟  جا نگهداري مي  در آن925خطي با شمارة 

اي به اين كتاب  هيچ اشاره شيعه در هنددر متن كتاب نكتة ديگر اينكه . ايم نرسيده
نگارنده . وجود ندارد و مشخص نيست چرا نام اين كتاب در كتابنامه آمده است

شايد به نيز دسترسي نداشت تا انگليسي زبان به متأسفانه به متن اصليِ كتاب 
همان » ابواسحاق بن نظام بن منصور« به هر حال، در اينكه اين .اي برسد نتيجه

 است ظاهراً التوحيدلتعطيل و بين دقائق  و اةالزندقالفرق بين اإللحاد وبيان نويسندة 
. ويژه اينكه موضوع اين كتاب نيز با موضوعِ رسالة ما يكي است ، بهشكي نيست
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اي  حدس ما اين است كه ابواسحاق ابتدا اين كتاب را نوشته است و آنگاه خالصه
الدين صديق طبسي اهدا كرده  كوتاه از آن را در قالب يك رسالة موجز به جالل

  .است
آيد كه او اصالتاً در  الدين صديق طبسي، از اين سه متن برمي و اما دربارة جالل

 را براي تحصيل علوم ديني در كرمان به 831شهر خود طبس ساكن بوده، ولي سال 
برده و غير از علم حديث، در درس فقهِ عبدالغفار بن سعيد بن عبداهللا و درس  سر مي

در . كرده است اند ـ شركت مي دو از علماي كرمان بودهتفسيرِ امام بن العالء ـ كه هر 
الدين كه ظاهراً لقبش بدرالمعالي بوده، از وي  اواخر همان سال، عموي جالل

ها  كند و آن او اين مطلب را با دو استادش مطرح مي. خواهد كه به طبس برگردد مي
 21ن العالء در  ذيحجه و امام ب15عبدالغفار بن سعيد در (هايي جداگانه  در اجازه
كنند و به او اجازة  حضور او را در درس فقه و تفسير خود گواهي مي) 831ذيحجة 

  .دهند تا دستِ پر به شهر خود بازگردد روايت و اجتهاد مي
در . بينيم الدين صديق طبسي را در يزد مي ، جالل852بيست سال بعد، به سال 

الدين در  وان و فاضل بود، جاللاي ج  برخالف بيست سال پيش كه او طلبه اينجا،
قامت عالمي بزرگ ميهمان علماي يزد و از جمله ابواسحاق بن نظام بن منصور 

ابواسحاق براي تجليل از ميهمانِ دانشمند خود، لُب مطالب . شيرازيِ واعظ است
 فيصل التفرقة بين التوحيدات الصادقة واإللحادات الزنادقةكتابي را كه پيشتر به نام 

اي در بيان فضايل  ف كرده بود، در چند صفحه خالصه كرده و با مقدمهتألي
 والتعطيل وبين بيان الفرق بين اإللحاد والزندقةالدين صديق طبسي، به نام  جالل

  . به او اهدا كرده استدقائق التوحيد
اي از   مجموعه الدين صديق طبسي آن دو اجازه و اين رساله را در پايانِ جالل

بسا   در كرمان نويسانيده شده و در چه831 تا 829هاي  در حدود سالرسائل كه 
در دورة صفويه، يكي از مالكان اين مجموعه، . تملك او بوده تعبيه كرده است

الدفتين صحافي  هاي ديگري را در ابتداي اين مجموعه قرار داده و همه را بين رساله
 فاضل خوانساري در خوانسار اهللا همين مجموعه بعدها به كتابخانة آيت. كرده است

 . راه يافته است
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  التوحيد الزندقة و التعطيل و بين دقائق بيان الفرق بين اإللحاد و

  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحيم]  ب134[

  عليه نتوكّل وبه نستعين
  

  ]ةرسالالمقدمة [

رآة جـالل   الحمد هللا علي ما اصطلينا من أشعة لمعات جماله بشهاب قبس، تألأل فى م             
صديق أونس من جانب الطبس، واهتدينا فى ظلمات الوحشة بنور األنس الـذى مـن               
مثله يقتبس، واستقينا من تيار بحار حقيقته لرش طريقنا اليـبس، واكتـسينا بمـا خلـع                 
كمال علمه علي سريرتنا من حلية الفوائد وزينة العوائد وألـبس، وتحلّينـا بمـا قـصر                 

 قَـاب �علي من أنزل فى إطـالق       ام التذلّل وحبس، والصالة     جمال حلمه سرّنا فى خي    

 بعد ما تقيد واحتبس، وعلي آله وأصحابه المنـزل    )9: سورة النجم  ( �يأَدنَ أَو قَوسينِ
  .ن صعاليكهم سورة عبسأفى ش

األلطاف الغير المتناهية، أن أطلـع اهللا        وجسائم   ،ح اإللهية نَوبعد، فمن عظام المِ     
له وإفضاله، وأرفع من أفق سماء فيضه بتفصيله وإجماله، كوكب جمـالِ            من مطالع فض  

ولى من أوليائه، وشمس جمالِ صديقٍ من أصفيائه، علي أراضـى اسـتعدادات قلـوب               
عن طوارق الحدثان وحمِيت باألمن واألمـان ـ ومـا    ]  آ135[قطّان بلدة يزد ـ صينت  
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ي درجات الكمال، ومنيـف منظِّـرٌ للمـدرِكِ         هو إالّ شريف مقدم للسالكِ مسالك أعل      
               ،األفحـم، البحـرَ الخِـضَم األعلـم أقصي مراتب اإلفضال، أعنى المولي األعظم مدارك

   ،األشم بين المعقول والمنقول، المتفطّن للحقّ          والطود الجامع ،األتم والفيض ،األعم النور
فى فنون العلوم لـه دخـول وشـروع، فـى           فى محارِ العقول، الحائزَ لألصول والفروع، و      

 الماهر، والسحاب الهامر، نقطةُ دائـرةِ العلـم،         حبراإلفادة علمه باهر، وبحثه قاهر، فهو ال      
ومركزُ محيطِ الحلم، قطب فلكِ الصفاء والوفاء، ومحور كرةِ العناء والفناء، جاللُ الملّة             

ديق، ومِنطيقُ مناطيقِ التحقيق، رفَع   شريعة الغرّاء، صديقُ مصاديق التص    ال، جمالُ   الزهراء
طَويتَـه مـن    اهللاُ تعالي فى أعلي العلّييينَ معارج أقداره، ومدارج أطـواره، واسـتخلص             

س الكون وأقذاره، فجري مقدمه الشريف، ومنظره       مالحظة أغياره، وطَهرَ سِرَّه من أنجا     
المنيف مجري ماء الحياة النازل من السماء، فسالت أودية القلوب بقدرها سعةً وضـيقاً              

كمالـه، ولـم     قلٍب ضَيقٍ حوصلتُه حرِجٍ صدره لم ينفسح لنور           فكم من  .من ذلك الماء  
ـ              م مـن قلـبٍ متّـسعِ       يتّسع لماء حياته، بقى علي ساحل البحـر المحـيط عطـشان، وك

األكناف، منفسحِ األطراف، مكحلِ العين بكحل البصيرة، متحلّى الذات بصفاء الـسريرة،            
وهللا الحمد والمنّة علي ما خصنى به ذلـك الحبـرُ المحـسان، والبحـرُ               . صدر منه ريان  

من مزايا النعم وزوائد اإلحـسان، إذ مـا نظـر           ]  ب 135[المستغرق لكماالت اإلنسان،    
و بعين التربية    إلى  ا ظهـرت    بكمال التمشية واالختصاص، فعندم    اإلخالص، والتفت إلى

  على من سماء خشوعه وفلك خضوعه شمس التصفية، 
وأرجو من مزايـا عمـائم      . غينُ التحلية، وانمحق فى قلبى قمرُ التخلية      انقشع عن سرّى    

ـ            رّ واإلكـرام، ويـستقيم     ألطافه، وخفايا خصائص أعطافه، أن يسديم ما تفضَّل به من الب
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علي ما تعجل به من اللطف واإلنعام، وال ينسانى فـى خلـوات أوقاتـه، ال سـيما فـى                    
  .عقيب صوالح دعواته، فإنّ ذلك معشوقٌ ومرموق، وهادم سوق الفسوق

وأنا اآلن أهدى إلي جنابه هديةً هى أحب إلى مـن حمـر الـنَعم، ألنّهـا مـن                
بيان الفرق بين اإللحاد والزندقـة والتعطيـل وبـين دقـائق            الّ  خصوص النِعم، وما هى إ    

ةٍ وجيـزة، وكلمـاتٍ لطيفـةٍ        التى هى أنوار عيون أهل التحصيل، بعبـارةٍ رشـيق          التوحيد
و قد اتَّفقت يومأ من األيام، في المجلس الخاص ال العـام، إشـارة إلـي ذلـك           . عزيزة

ببت أن أجعلَه هديةً منّى إلي ذلك العـالى         فأحالفرق و بيانه، و ما اتَّسع الوقت لتبيانه،         
  .الشأن، المصونِ عما شان، المهذَّب عن مذام األخالق، الفائق علي األقران باإلطباق

  ]نص الرسالة[
 من الشَّعر وأحد من السيف، ولذلك تري المخذولين المدعين          الفرقُ بينهما أدقُّ  : فأقول

والفرق أنّ التوحيد هو محو     .  كلّ كم وكيف    لتعطيل فى للتوحيد يتسلّقون علي اإللحاد وا    
فى حضرة الوحدة الحقّية، واإللحاد والتعطيل إثبات الوحـدة         ]  آ 136[الكثرات الخلقية   

 وحينئذ ال يكون للحقّ وجود مقدم علـي وجـود الخلـق              ،الحقّية فى الكثرات الخلقية   
 وجود خلقه زماناً وفى ضمن وجـود        تعالي حينئذ مع  زماناً مستقلٌ بذاته وإنما وجوده      

وهذا عينُ التعطيـل  .  زمانا1ًخلقه، كوجود الكلّى الطبيعى فى ضمن أفراده ومع وجودها    
ا حدوث الواجـب تعـالي أو       إم: وجحد وجودِ الواجب ويلزمه أحد محذورينِ آخَرَينِ      

  .قِدم العالَم والكلّ باطل فليتأمل جداً

                                                 
 .است  برگردانده"أفراده" را به كلمه " ها" ضمير ^مؤلف با گذاشتن دو عالمت شبيه . 1
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ال خلقية فى الوحدة الحقية ال يلـزم محـذور أصـالً            وأما فى محو الكثرات ال      
لذاتـه فـى    بذاته   بل للحقّ تعالي حينئذٍ وجود       ،التعطيل وال أحد المحذورين الالزم منه     
واألول إلحاد  » الكلّ هو «: وقولنا» هو الكلّ «: ذاته قبلَ خلق الكثرات، ففرقٌ بين قولنا      

فـاألول إلحـاد والثـانى      »  اوسـت  همه«و» او همه است  «: والثانى توحيد، وبالفارسية  
وبيان الفرق بين هـاتين الحمليتَـين أنّ المحمـول ال بـد أن يكـون أعـم مـن                    . توحيد

        كان المحمول  » الكلّ هو «: ففى قولنا . الموضوع أو مساوياً له ال جائز أن يكون أخص
» هو الكـلّ  «: وفى قولنا .  وطابقَ الشريعة وصار توحيداً فافهم راشداً      1أعم فصح الكالم  

ال يصح أن يكون المحمول أعم وإالّ يلزم أن يوجد الجزئـى بـدون الكلّـى والملحِـد                  
فتعينَ أن يكون المحمول مساوياً للموضوع فبطل الكـالم ولـم           . المعطِّل ال يقول بذلك   

وصار إلحاداً أو تعطيالً ولزمـه أحـد المحـذورينِ الـسابقَينِ            ]  ب 136[يطابِق الشريعةَ   
وال بد فى هذه المسألة من تأملٍ كثيرٍ شافٍ وتفكّرٍ طويلٍ وافٍ ومراجعـاتٍ مـع                . يضاًأ

 ولـيس فـى     . صفاء وقتٍ وعلو همةٍ وفراغِ بالٍ وصرفِ عمر، فإنّها قرّةُُ عينِ الصديقين           
الدين المحمدى وجميعِ األديان السالفة مسألةٌ أدقُّ وأهم وأشكلُ وأحوج إلـي صـرف             

  .ن هذه المسألة م2العناية
        ها الصة أهديتُها إليك يا أييق    فهذة هديوفـى الحـديث    . ديقُ الـصادقُ الـصد
واهللا إنّـى   : أو لفـظٌ هـذا معنـاه، فـأقول        » إذا أحببت أحداً فقل إنّى أُحِبك     «: الصحيح

  .أحبك فى اهللا حباً شديداً

                                                 
. . . لنا هذا إذا كان القضيةُ حمليةً وأما إذا كانت القضيةُ غيرَ حمليةٍ فيصح المحمول كقو: فى الهامش. 1
 ].ناخوانا[
 .يك واژه زير تيغ صحافي رفته است» العناية«ظاهراً پس از . 2
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  1يف تَغيب      وحبك فى قلبى فك  خَيالك فى عينى وذِكرُك فى فَمى
 أبو إسحاق بن نظام بن منصور عفا اهللا عنهم فى           ، ذو القلب القاسى   ،حرَّره العبد العاصى  

 .ين وخمسين فثمانمئة هجريةتالعشر األول من ذى القعدة لسنة اثن

                                 

   يكمپيوست
  

  الدين صديق طبسي  به جالل امام بن العالءةاجاز
  

  اهللا الرحمن الرحيمبسم ] ب131[

  توكّلنوعليه 

 هدانا سواء الطريق، ومنّ علينا بحالوة التحقيق، وأوصل إلينـا الـصديق             يالحمد هللا الذ  
 محمدٍ المبعوث بالبيان والتدقيق، وعلي آله وصحبه الـذين هـم            يالصِديق، والصالة عل  

  .باالقتداء حقيق
 علي قـاطنى بلـدتنا كرمـان ـ     أما بعد، فإنّ من مِنَحِ اهللا تعالي فى هذا الزمان  

حماها اهللا وسائر بالد أهل اإليمان عن الحدثان ـ ورود المولي األعظم المتفرّد بأسـني   
الرُّتَب وحسني الشيم، المتوحد بالمكارم المتكاثرة تكاثرَ قُطر الديم، الجامع بين العلـم             

                                                 
اين بيت را به همراه بيتي ديگر، ) 245-246، ص 10، ج 1408معجم األدباء، بيروت (ياقوت حموي . 1

  :نسبت داده است)  در مراكش578. ف(البته با اندكي تغيير، به ابوالحكَم بن غَلَندو اِشبيلي 
  فَأَنْت بِقَلْـبِى حاضِرٌ وقَرِيـب  لَئِنْ غِبت عنْ عينى وشَطَّ بك النَّوي   
 ومثْواك فِى قَلْبِى فَأَينَ تَغِيب  خَيالُك فِى وهمِى وذِكْرُك فِـى فَمِى  
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الـدين الـصديق ـ    والعمل، فى قرن المسبوقين له الفضل، فى أقوم سنن جالل الملّـة و 
  .امن اآلمال وخصه بمحاسن اإلقباليحفظه اهللا بم

 ] آ 132 [ثم إنـى قـد استأنـست بمواصـلته ومذاكرتـه ومطالعتـه ومباحثتـه                
فباحثنى سورة سبحان من تفسير الكشّاف ـ أفاض اهللا علي مصنّفه سبحات األلطاف ـ   

، حاوياً للفروع    المعقول والمنقول  فوجدتُه ذا الذهنِ الثاقب، والفكرِ الصائب، جامعاً بين       
ثم فى البين استدعي حضوره عمه بدر سماء المعالى، وتارج مفارق األكارم            . واألصول

ووقـع فـى خلـده حـب الـوطن،          » طاعته على حتم، وإشارته غُنم    «: و األعالى، فقال  
، ألنى ال أجد    والمراجعة إلي األهل واألوالد والسكن، وأثَّرَ قرب فراقه فى قلبى تأثيراً          

ـ . أُسكِّنَ نيرانَ أشواقه بدالل وصاله، متّعه اهللا بفضله وإفـضاله         له نظيراً، حتي     أمول والم
المسؤول ممن ال يخيب سائلَه وال يرجع عنه بحرمان، إيصالُه إلي           ومن الكريم المنّان،    

 ال ينسانى فى    أهله ثم الرجوع إلينا قريباً بالصحة واألمان، والمرجو من كرم طباعه أن           
  ] ب132 [.أوقات خلواته، ويذكرنى فى صالح دعواته

 مجيزاً له أن ، ختم اهللا أعماله بالحسني إمام بن العالء،كتبه أفقر عباد اهللا تعالي  
ومناوالتى مما صح أو يصح عنده بالـشرائط        يروى عنّى جميع مسموعاتى ومقروءاتى      
اآلخر من ذى الحجة إحدي وثالثين فثمانمئة       المعتبرة عند أهل الصنعة فى أول العشر        

  .هجرية
  

  

  



56  1388جاويدان خرد، دورة جديد، شمارة دوم، بهار 

  دوم پيوست
  

  الدين صديق طبسي  به جالل عبدالغفار بن سعيد بن عبداهللاةاجاز
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم]  ب133[

  وبه نستعين

الحمد هللا رب العالمين أكملُ الحمد علي كلّ حـال، والـصالة والـسالم األتمـانِ علـي                  
  . ورطات الكفر والضالل، وعلي آله وصحبه خير صحب وآلرسول المنقذ من

 األخـالق    فإنّ المولي األعظم األتقـي األورع األكـرم، جـامع أحاسـنِ           وبعد،    
ا     يوأطا امه ولياليـه ـ لمـيق ـ دامت معاليه وطابت أيم، جاللَ الملَة والدين صدبِ الشي

ف فيه جهده وعاني فيه وكده      اشتغل فى عنفوان الشباب بتحصيل العلوم واآلداب وصر       
              ن به الحالل والحرام، وتحتاج إليه الخـواصما علم الفقه واألحكام، الذى تتبيه سيوكد

أجـزت لـه ـ     1،  ومذاكرة شرح بيان الفتاوى،العوام، وخصوصاً مباحثة كتاب الحاوىو
أن يجيـب عـن   ما لى فيه حقُّ الرواية، وغه اهللا تعالي غاية المقاصد ـ أن يروى عنّى  بلّ

 ،الفتاوي والواقعات بما عليه المعظم بحسب الرواية والدراية، راجياً من مكارم أخالقـه            
  . أن يذكرنى فى صالح دعائه، وحسن عهده ووفائه،ومحاسن أعراقه

                                                 
از ) 665. ف(الـدين عبـدالغفار بـن عبـدالكريم قزوينـي شـافعي               نوشتة نجـم   الحاوى الصغير فى الفروع   . 1

انـد كـه يكـي از     هاي فراواني بر آن زده ها و حاشيه هاي معتبر نزد شافعيان است و فقهاي شافعي شرح          كتاب
 .از عثمان بن علي شافعي از دانشمندان سدة نهم استبيان الفتاوى بشرح الحاوى ها  آن
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وكتب هذه األسطر الفقيرُ إلي اهللا عبد الغفّار بن سعيد بن عبد اهللا ـ أصـلح اهللا     
ة إحدي وثالثين وثمانمئة، والحمد لوليه والصالة علـي   الحج أحواله ـ فى منتصف ذى 

  .نبيه
  

  منابع

، سال نوزدهم، شمارة اول، فروردين ـ ارديبهـشت   آينة پژوهش، »)1(پابرگ «، )1387(بشري، جواد،   ــ
 .64 تا 56، ص 109: ، شمارة پياپي1387

، 1، ج   اضـل خوانـساري   اهللا ف  آيـه    هـاي خطـيِ كتابخانـة       فهرست نسخه حسيني اشكوري، سيدجعفر،      ــ
 .1374انشارات انصاريان، قم، 

هاي عكسيِ مركز احيـاي       فهرست نسخه   ،  و سيدصادق حسيني اشكوري،    ، سيدجعفر حسيني اشكوري   ــ

 1377قم، مجمع ذخائر اسالمي، ، 1، ج ميراث اسالمي

 .1408  بيروت ، ،معجم األدباءحموي، ياقوت،    ــ

، قم، ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي1، ترجمة گروهي، ج دشيعه در هن  رضوي، سيدعباس اطهر،      ــ
1376 

، مكتبـة الحيـاة   ، منـشورات دار     6، ج   الضوء الالمع ألهل القرن التاسـع     ،  سخاوي، محمد بن عبدالرحمن     ــ
 .تا بيروت، بي

سون، ، به كوشش محمـد الحـ      2، ج   رسائل المحقق الكركى  محقق كركي، نورالدين علي بن عبدالعالي، ،          ــ
 .1409 ، قم، المرعشي النجفيمكتبة آيةاهللامنشورات 
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