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م  وأللّ عليه وأشکره عىل متواتر نعامئه ومستفيض آالئه. وأصّل  يثنأمحد اهلل وأ  

 القالم حمّمد وآله.لّيام عىل خامتهم أيبعىل مجيع رلله و أنبيائه ال 

 الذين رووا عنه آثار املجد والسداد مسلسالً باآلباء واألجداد.

الذين اقتفوا  ،ومشاخينا الصاحلني ،لالفنا املاضنيأورمحة اهلل ورضوانه عىل 

 ّدوا إلينا علومهم وآثارهم.أآثارهم و

ونقل  أخبار آل الرلول للوصول إىلوبعد؛ مّلا اجتمعت لدّي اجازاٌت کثريٌة 

واضفت إليها  1سرية للفنا الصالح يف جمموعة مفردةکجعلها أن أ حببت  أآثارهم 

م، وکتبت اهتباإلجازة وذکر بعض أحواهلم وتأليف تراجم املشايخ الذين تفضلوا علي 

                                                           
وتفألت بالقرآن  1408رجب املرجب لنة  21التخرت  اهلل تعاىل يف تأليفها يف ليلة اجلمعة  .1

 الکريم فجاءت هذه اآلية.                             

                      ،( فجزمت العزم بتأليفها23)لورة األحزاب 

 .ورشعت هبا بعد االلتخارة
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يف أّوهلا مقدمًة يف فوائد اإلجازة ويف آخرها خامتة يف ذکرطريق واحد إىل املشايخ 

. ولميتها وأرباب الکتب األربعة ومنهم إىل األئمة اهلداة املعصومنيالعظام 

وألأل اهلل تعاىل  ـ اإلجازات( 1يَخةامَلش  ) طريق االصول إىل أخبار آل الرلولبـ

ويف اآلخرة شفاعتهم  ،ويرزقني يف الدنيا زيارهتم ،ن جيعلني يف الدنيا واآلخرة معهمأ

 العاملني. آمني يا رّب  ،بجاههم وحرمتهم

 جازةمقدمٌة يف فوائد اإل

جازة منحرصة بالتيمن والتربك واتصال السند إىل األئمة ائدة اإلفقد يقال: 

 وال  ينغتوعىل هذا االلاس ال املعصومني
ٍ
 .من جوع سمنتمن يشء

احلديث والرواية وال عىل مدار الفقه وااللتنباط واالجتهاد هو  نّ أولکن ال خيفى 

جازة واملتداول يف أعصارنا اإل اطرقه ىدنأو ،الروايات إاّل من ط رق حتملهاجيوز نقل 

 بالطريق املعهود.

بل  ،وهي مشهورة ،الکتب األربعةعىل هو إّنام مدار الفقه وااللتنباط أّن إن قلت: 

عن املوىل عبداهلل  2جازة. کام يف املحکيولذا ال نحتاج يف نقلها إىل اإل ،متواترة

                                                           

ومعناها «. الشيخوخة»و « الشيخ»املشيخة بفتح امليم وکرس الشني وفتح اخلاء، الم املکان من  .1

 عند أصحاب الرجال حمل ذکر األشياخ واأللانيد.

و « األشياخ»و « الشيوخ»کـ «الشيخ»بإلکان الشني بني امليم والياء املفتوحتني مجع  واملَْشَيَخة

للسيّد  125، صالرواشح السامويةراجع يف هذا املجال الراشحة العرشون من کتاب «. املشايخ»

الرلائل الرجالية أليب املعايل حمّمد بن من « لزوم نقد املشيخة»رلالة يف و حمّمدباقر املريداماد

 .130، ص4، جحمّمدإبراهيم الکلبايس

من الطبعة احلروفية  76، ص107من الطبعة احلجرية و ج 152، ص25، جبحاراألنوار .2

من الطبعة احلروفية احلديثة ببريوت بتحقيق صديقنا العاّلمة احلجة  506، ص43ببريوت و ج

ْرياب. قال املوىل حمّمدتقي املجليس:  أّنه ال حتتاج الکتب املتواترة إىل بل الظاهر »... الشيخ حممود د 

 .«االجازة کام کان يقول شيخنا التسرتي
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 التسرتي.

ٌم وقطعٌي، لکن تواترها مستند إىل اجازات تواتر الکتب األربعة اليوم مسلّ  قلت:

 وي مشاخينا املاضني األَ 
واحدة إلينا حتّى رواية َوَصَلْت  اعنها ولو مل جيازوا مل ٌب بي َس وم   نْيَ ل 

منها، فمنزلة تواتر الکتب األربعة بالنسبة إىل االجازة منزلة املسبب إىل السبب، 

نقض العلة باملعلول کام ال  ح  ص  وال يَ  ،السند، واملعلول بالنسبة إىل العلة واملستند إىل

 خيفى.

  
مل لذا و ة،جازباإل قدس اهلل أسارهمقدمني اهتامم أصحابنا ومشاخينا األ وهذا س 

 .فتأمل ،يکتفوا بتواتر الکتب األربعة

طريق يف  وقع عن العاّلمة التسرتي فإّن أّول من نقضه هو نفسه ألّنه يما ما حکأو

وروٰى  ،1فإّنه روى عن الشيخ نعمةاهلل بن أمحد بن حمّمد بن خاتون العامل جازاتاإل

نقد والسّيد اجلليل مصطفى التفريش صاحب  ،2عنه املوىٰل األجل حمّمدتقي املجليس

«.مسافة اخللف بني القول والعمل» :وهذا ،4والقايض عبداملؤمن ،3الرجال

 .6«إمجاعي 5السبعة جازة بأحد الطرقاالحتياج إىل اإل»شيخنا البهائي: قال ولذا 

                                                           
 .141، صلؤلؤة البحرين؛ 159، ص2، جأمل اآلمل .1

 75، ص107من الطبعة احلجرية و ج 152، ص25، جبحاراألنوار؛ 141، صلؤلؤة البحرين .2

احلديثة ببريوت، اجازة من من الطبعة احلروفية  505، ص43من الطبعة احلروفية ببريوت و ج

 .الوالد العاّلمة لبعض لادات تالمذته

 .322، ص2، جأمل اآلمل؛ 197، صنقد الرجال .3

 .252، صجممع اإلجازات ومنبع اإلفادات .4

ـ الکتابة، بأن يکتب له مروّيه 5ـ املناولة 4ـ اإلجازة 3ـ القراءة عليه 2ـ السامع من الشيخ 1هي:  .5

ـ الوجادة، بأن جيد املروّي مکتوبًا. راجع تفاصيل 7بأن يعلمه أّن هذا مروّيه  ـ اإلعالم،6بخّطه. 

 .الشيخ البهائي وجيزةهذه الطرق يف الفصل اخلامس من 

من الطبعة احلروفية  76، ص107من الطبعة احلجرية و ج 152، ص25، جبحاراألنوار .6

 .من الطبعة احلروفية احلديثة ببريوت 506، ص43ببريوت و ج
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الدين حمّمد بن للشيخ شمس جازته الکبريةإوقال شيخنا إبراهيم القطيفي يف 

 .1«ورشط االجتهاد اتصال الرواية»ترکي: 

ّن أ»أّوهلا:  ،ن والتربك بوجوهبالتيمّ جازة شيخنا النوري انحصار فائدة اإل وردّ 

أو  ـ ن الذي ذکروه هو دون املستحب الرشعي لعدم وجود نص رصيح صحيحالتيمّ 

 ال يوجب کامالً يف ،والتحسان عقل ،ن عريفسبل هو جمرد ح   ،يدّل عليهـ غريه 

وال يقيض هذه الدرجة من  ،املستحبات ىدنأوال مزّية يف العمل کام يوجبه  ،النفس

االهتامم واملواظبة والولوع والرغبة من کافة األصحاب يف مجيع األعصار عىل 

وحکيمهم  ،هم وأخبارهيميوحمّدث ،صوليهمأهم ويّ فقه ـ اختالف مشارهبم وطريقتهم

 ،عىل تدوين احلديث ومجع األخبار وعدم القناعة بطريق واحد ينب  منذ ـ هم وصوفيّ 

يخ واحد بل بکّل طريق متکنّوا منه ومن کّل شيخ وجدوا السبيل إليه جازة من شواإل

 ،رلال الرللإو ةوباملکاتب ؛البالد البعيدة وقطع الرباري والبحار ىلإولو باملسافرة 

 .2«واملفاخرة بالکثرة والعلو...

 .3مستدرك الولائلولتحقيق املقال راجع 

ومدارجهم العلمية وقدرة حتقيقهم جازة: تعيني طبقات العلامء ومن فوائد اإل

 ومصنفاهتم وغريها.

لانيد الکتب أصال اتمن : »... جازةإلفوائد اولذا قال العاّلمة الطهراين يف 

ومن التيمن بالدخول يف للسلة محلة  ،رلالوالروايات وصيانتها عن القطع واإل

األنبياء  والتربك باالنخراط يف للك العلامء األعالم ورثة ،أحاديث آل الرلول

                                                           
 6، ص2، جمستدرك الولائلخامتة من الطبعة احلجرية؛ و 375، ص3، جمستدرك الولائل .1

 .من طبعة مؤلسة آل البيت

 .11، ص2، جمستدرك الولائلخامتة من الطبعة احلجرية؛ و 375، ص3، جمستدرك الولائل .2

، 2جمستدرك الولائل، خامتة من الطبعة احلجرية، و 373-382، ص 3، جمستدرك الولائل .3

 .5-42ص 



 7  .....................................................................................  متهيد

 ... .واخللفاء عنهم

بمعرفة المهم  منها: تراجم العلامء احلاملني ألحاديثنا املروية عن املعصومني

ونسبهم وکنيتهم ولقبهم ومعرفة شيوخهم املجيزين هلم الاًم ونسبًا وکنيًة ولقبًا 

 عليهم کذلك. أومعرفة من قر

املشايخ لتالميذهم وصافهم وأحواهلم من شهادات أمن  ومنها: العلم بجملةٍ 

له املدخلية التامة يف قبول الرواية عنهم والوثوق واالطمينان  والتالميذ ملشاخيهم بام

 هبم.

ومنها: معرفة عرصهم وزمان حتملهم لألحاديث ومکانه ومعرفة بعض 

معارصهيم ومتييز من کان يف طبقتهم عمن مل يکن فيها إىل غري ذلك وکل هذه الفوائد 

 .1«تأمل...تنکشف لنا من ال

مارات اشرتاط ظاهر األ»ه: جازاته ما نّص إـ وقال العاّلمة الطهراين أيضًا يف بعض 

التلبس بالرواية يف املجتهد واملفتي والقايض وکوهنم متصفني بأهّنم رواة احلديث، فإّن 

ام يف األرض کام وردت وهم احلکّ  الرواة حجة عىل اخللق وهم خلفاء الرلول

التي يستدل هبا عىل حجية قول املجتهد واملفتي والقايض ووجوب بذلك األحاديث 

 .2«الرجوع إليهم وحرمة رّدهم

ىل إجازة واتصال السند وعىل هذا االلاس يتوجه القول باشرتاط االجتهاد باإل

 الدراية. ن کان يف نفسه بعيدًا يف الغاية کام ال خيفى عىل أويلإو املعصومني

ابن خالنا الشيخ عباس ابن الشيخ حسن ذکر لك مقالة أويف ختام هذا التمهيد 

                                                           
 .131، ص1، جالذريعة .1

فيها وجه  إجازة العاّلمة الطهراين للسّيد جعفر بن عبدالرضا املولوّي املهرّي وقد بحث .2

احلاجة إىل اإلجازة يف العصور األخرية، وقد طبعها صديقنا املحّقق املفضال العاّلمة السّيد حمّمدرضا 

 .9-32دد الرابع، ص ، الععلوم احلديثيف جملة  دام عزهاجلاليل 
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ألني فيها فوائد مّجة وإن  کشف الغطاءابن الشيخ جعفر صاحب  أنوار الفقاهةصاحب 

وأصلها « أجازَ »مصدر « اإلجازة: »»ذکره قالأن أکان يف بعضها نظر ال يسع املقام 

لاکنان، فحذفت  ، فحذفت الواو، فنقلت حرکتها إىل ما قبلها، فالتقى«إجواز»

 هويف املحذوف من األلفني أهّيام قوالن لسيبوي«. إجازة»اللتقاء الساکنني، فصارت 

 واألخفش.

إخبار إمجايل بأمور معلومة مضبوطة : »املجمعالعلامء عىل ما يف  ف  رْ وهي يف ع  

: أجاز له؛ أي: خمتار الصحاحويف  1إىل آخره؛« مأمون عليها من الغلط والتصحيف

 .2إىل آخره« ذلكغ له لوّ 

ط   ْشرَتَ يف اإلجازة فيام نحن فيه ويف غريه ممّا رّتب الشارع  وهي ال إشکال أّنه ال ي 

عليها حکاًم رشعيًا أو کانت لببًا أو رشطًا لرتتب احلکم مطلقًا الرصاحة العرفية؛ 

فيها  يوشبه ذلك، بل يکف« رضيت»و « أجزت»و « أذنت»ولربام يراد فيها مثل 

 ناية، بل بالفعل الکاشف عنها.وقوعها بالک

وأّما حتّققها بالسامع ممّن يروي عنه من دون أن يظهر الراوي اإلجازة للسامع يف أن 

 يروي ما رواه، فله بالنسبة إىل رواية احلديث والفتوى وجه.

ثم اإلجازة ال يشرتط فيها أن يکون املجيز جمازًا، وال يلزم املستجيز أن يفصح عن 

أجزت لك أن تروي عنّي ما أرويه يف »فيها قول املجيز للمستجيز:  يذلك، بل يکف

، فيکون الراوي جمازًا ممّن يروي عنه؛ واملدار إحراز الرضا من املجيز يف «عنعنتي

ا رواه عن غريه؛ فال تفاوت بني ما حيصل فيه من القول أو الفعل أو من ممّ الرواية عنه 

تابه له أو رلول به إليه أو غري ذلك ممّا حيرز به دفع کتابه له أو قراءته عليه أو ورود ک

 الرضا واإلذن.

                                                           
 .11، ص4، ججممع البحرين .1

 .: ذيل مادة )ج و ز(خمتار الصحاح .2
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بالرواية، يف دخوهلا يف اإلجازة حکاًم  وأّما نفس املحادثة ما مل يظهر اإلذن والرضا

بإلناده إىل أمحد بن عمر بن  الکايف؛ لکن يف إشکاٌل ]ففي أعتبارها [ أو موضوعًا 

ي الکتاب وال ن  يْ ط  عْ لرجل من أصحابنا ي  : اقلت أليب احلسن الرضا»احلاّلل قال: 

يقول: أروه عنّي؛ جيوز يل أن أرويه عنه؟ قال: فقال: اذا علمت أّن الکتاب له فأروه 

ملن يروي  ؛ فيکشف هذا اخلرب ويلوح من غريه صدور اإلجازة من اإلمام1«عنه

أخبارهم أجاز الراوي لغريه أم مل جيز، حتّى لو رّصح باملنع؛ فإّن نرش أحاديثهم 

 .وأخبارهم ممّا ثبتت ندبيته عموماً 

نعم لو حصل الظن بخلل يف نقل الرواية أو ضبطها من حيث الراوي أو املتن أو 

 ترك روايتها أوفق. غري ذلك فال يبعد أنّ 

أو غريه عنه قد حيصل بالسامع، وقد  ية من اإلمامواحلاصل أّن التحّمل والروا

يف کتاب »أو « نعم هو يف کتاب عل: »يکون بالقراءة منه والقراءة له؛ فقوله

، ومنها ما «بعض األدعية تليت عليه»و  ،کذا وکذا« بإمالء ا لنبي عل

أکثر روايات  السجادّية، ومثله ما أورده بطريق الرواية عن آبائه کام يف]الصحيفة[ يف 

مسندًا إىل  الکايفالسکوين، وکذا ما عرض عليهم من کتاب يونس وغريه، ويف 

 : جعلت فداك! إّن مشاخينا رووا عن أيب جعفرقلت أليب جعفر»خالد أيب

وکانت التقّية شديدة، فکتموا کتبهم ومل ت رو عنهم، فلاّم ماتوا صارت  وأيب عبداهلل

 .2«الکتب إلينا؛ قال: حّدثوا هبا، فإّنه احلّق 

وعليه فال حيتاج إىل إجازة الغري يف أحاديثهم وما ورد عنهم بطريق حتصيل الظّن 

اّصة وبه رواية العلامء يف فتوى خ]من[  3نواالطمئناين بأّنه منهم؛ حتّى لو قال املتبّحر

                                                           
 .128، ص1، جالکايف .1

 .132، ص1، جالکايف .2

 .يف املصدر: املتبّحرين .3
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 واية وال عثرنا عليها.روإن مل نجد ال كوز لنا أن نروي کذلجت

نعم؛ ذلك ما مل حيصل الظّن باملنع منهم يف خصوص بعض األخبار املروّية عنهم 

أو يظّن به مثل بعض أخبار القضاء والقدر وغريها ممّا يتعّلق بالعقائد؛ لکن ذلك مبنّي 

للمعدومني أو الغائبني؛ ومنها کالم ألهل الدراية، لکن عىل حصول اإلجازة منهم 

إجازة ذلك، فال جيري يف الرواية ما جيري يف احلکم من اشرتاط  ثبت عن احلجة

 ذا قىض.إالسامع من احلاکم 

وبناءًا عليه إّن اإلجازة تثبت أيضًا بالکتابة کام التند العلامء يف کثري من األخبار، 

ه؛ وکذا باإلعالم، کاألخذ بکتاب يونس وکتاب عبيداهلل فيجوز رواية املکتوب بخطّ 

 بن عل بن شعبة احللبي وغريمها.

مّلا وجده أمريحسني عند مجاعة من  الفقه الرضويبالظفر والوجود مثل  هومثل

وتوقيعاهتم  أهايل قم؛ ورّصح الصدوق وغريه بوجود مجلة من مکاتبات األئّمة

إىل ذلك الوجود؛ لکّن االنصاف أّن املتلّقى  عند بعض الشيعة؛ فکم رووا وألندوه

يدًا بيد ممّن يرجع إليه من علامئنا اعتبار اإلجازة يف الرواية، بل والفتوى عمومًا أو 

خصوصًا؛ وعىل ذلك طريقتهم ولريهتم الکاشفة عن أّن ذلك مأخوذ ومتلقى عن 

ويستجيز أيضًا يف شيوخهم؛ فينبغي أّن املتوّرع يستجيز من مشاخيه ما التجازوا فيه، 

 .أن جييز؛ وکّلام مل حتصل له اإلجازة فيه ال يرويه

يف رواية ما ألند إليهم مطلقًا وإن کان  نعم؛ إن ثبت صدور اإلذن من األئّمة

مرلالً أو مقطوع السند أو مضمرًا أو جمزّوًا يف حکم غريه جاز للراوي إلناد الرواية 

ات واحلکايات واملکروهات واألدعية ال بأس إليهم؛ غري أّن ما ورد عنهم من املندوب

 بإلنادها إليهم وإن اشتملت الرواية عىل الضعف؛ وعىل ذلك ديدن السلف الغابر؛

الذاکرون من ظهور الظّن االطمئناين بأّن  هلکن ربام يشکل األمر يف بعض ما يروي

صًا ، فلو ترّتب عليه حکم رشعي مثل اإلفطار ال جيوز قطعًا؛ خصواً بعضه موضوع
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بعد ما کانت الفتوى يف أّن ما کذب عليهم هزالً أو بالوالطة أو حکاية داخل يف 

؛ فيجب عىل من يروي عنهم أو حيکي شيئًا من شؤوهنم أن يتحّرى يف من اتوضوعامل

ينقل ذلك عنه من املوثقني أو العلامء املعروفني ولو من املوّرخني مع حصول الظّن 

حکم الشبهة املحصورة من وجوب الرتك، لکن يف بصدقهم. ولو اشتبه جرى فيه 

وحينئٍذ ال يفطر من نقل حديثًا من حديثني  1کون املأيّت به کذبًا يرتّتب عليه حکمه، فال

مشتبهني وإن حتّقق کذب أحدمها، لدوران اإلفطار مدار الکذب املعلوم؛ نعم؛ لو 

حيث وجود العلم  نقلهام معًا ولو عىل التعاقب حکم بإفطاره وألزم بالکفارة من

 اإلمجايل بتحّقق الکذب املوجب لذلك.

وأّما ما يثبت به احلکم الرشعي مطلقًا فهو وظيفة املجتهد؛ ونقل غريه له إن کان 

 مع إجازته فال بأس به؛ وإن کان بدوهنا فام ثبتت الرخصة يف فعله أيضًا ال بأس به.

إرلاله إشکال؛ إاّل أّن والة  وأّما املشتبه مع عدم اإلجازة والرخصة، ففي روايته أو

 األمر أذنوا يف نقل أخبارهم وتزيني املجالس هبا، لکن عىل النحو الذي تذکره العلامء.

البّد من الرجوع إىل العلامء يف مطلق ما ألند إليهم وحکايته  ،وعىل کّل حال

 االحتياج إىل اإلجازة. ىعنهم؛ وهو معن

املسلمني مطلقًا جماز فيها من صاحب  وال يبعد أّن ما يوجد يف کتب الشيعة أو

الکتاب أن ينقل عنه ما تضّمنه کتابه، فال جناح يف نقل ما يف الکتاب وإلناده إليه، إاّل 

إذا تبنّي الکذب فيه أو االفتعال؛ نعم؛ ربام يوجد يف أخبار غرينا ما يقطع بکذبه وعدم 

اخل يف الکذب عىل ونقله وإن ألند إىل رواية ال يبعد أّنه د صدوره عن النبي

اهلل ورلوله موضوعًا وحکاًم وإن مل يکن کذبًا عىل صاحب الکتاب أو الناقل؛ فليفهم 

                                                           
 .، والظاهر أهّنا زائدةکذا يف املصدر .1
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 .1«هذا!

تاريخ  بحسب مشاخيي ذکرأاملقصود وبرشع أختم الکالم يف املقدمة وأوإىل هنا 

 وترامجهمـ أجازين  نْ بوة مع أّنه ثاين مَ قّدمته حلّق األ   إاّل والديـ صدور إجازهتم 

ثّم أذکر إذا کان مجهم بدون ذکر األلقاب اعتذارًا منهم.اهتم بعد تراجازإ تدرجأقد و

مجهم اعندي منهم إجازة إجتهاد أو تقريظ عىل کتاب أو رلالة صدرت بالمي أو تر

 لقيتها يف شأهنم ونحوها.أبخطوطهم أو حمارضة 

 تذکرة

الرلالة وهي مجيع  أّن يل إجازات أ خرى غري مذکورة يف هذهالبّد أن أذکر  ثمّ 

إجازايت الکثرية يف األمور احلسبية فإهّنا غري مذکورة هنا إاّل ما ورد يف ذيلها اإلجازة 

 الروائية.

وهي تبدأ من املرجعني الفقيدين اآليتني السيّد حمّمدرضا املولوي الکلبايکاين 

ظالهلم عىل رؤوس  أدام اهلل تعاىلمرورًا إىل املراجع املعارصين  والشيخ حمّمدعل األراکي

 .املسلمني

ابن السيدأمحد  من بعض آخر نحو آيةاهلل السّيد حمّمدباقرإلتجزت  مضافًا إىل أيّن 

يوم يف شفهيًا أجازين ف( 1435-1350) املصطفوي الکاشاين ابن السّيد حمّمد

الشيخ بوالطة ش 1390مهر  20/  1432شهر ذي القعدة احلرام  14األربعاء 

 .کالم عبداحلسني جواهر

ولکنّي  بل هم بعثوا إيّل باإلجازةيف الرلالةکام أيّن مل ألتجز من بعض املذکورين 

 .أذکرهم تکرياًم هلم

وأنّبه عىل أّن مجيع التواريخ املذکورة يف الرلالة کانت هجرية قمرية إاّل إذا کان 

                                                           
جممع اإلجازات التدراك الشيخ عل بن حمّمدالرضا بن مولى بن جعفر کاشف الغطاء عىل  .1

 .697-700، ص ومنبع اإلفادات
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 فهي ميالدية مسيحية« م»فهي هجرية شمسية إيرانية وإذا کان بعدها « ش»بعدها 

 غربية.

 شکر وتقدير

 وهم: ،ي يف إنجاز هذا الکتابمع لاهم نْ ويف اخلتام أشکر کّل مَ 

وهو ( 1416-1334) الدين املهدويّرخ السيّد مصلحؤالعاّلمة املحّقق املـ 1

 .وألامه هبذا اإللم ،حه وأضاف إليهأّول من رأى هذا التأليف وصحّ 

ي السيّد عبدالعزيز الطباطبائـ العاّلمة املحّقق حجةاإللالم واملسلمني 2

 دفاوالت فهوهو ثاين من رأى هذا التأليف وأرشد مؤل  ( 1416-1348) ياليزد

 .الذريعةمستدرك يف کتابه ه من

 ـ العاّلمة احلّجة املحّقق واألديب األريب األلتاذ السّيد عبدالستار احلسني3

 حيث مّن علي وصّحح الکتاب من أّوله إىل آخره.

م حجةاإللالم الشيخ عبداحلسني جواهر کالمـ 4 حيث  املحّقق املؤّرخ املرتج 

 .العلمية الکتاب مراجعةلاعدين يف کتابة بعض الرتاجم و

 الکتابراجعة مل احلّل النجفي عل جميدـ املحّقق األلتاذ أبوجعفر أمحد 5

 .العلمية

 

  أّوالً وآخرًا وظاهراً وباطناً واحلمد هلل

 النجفياصفهان ـ هادي 

 1436عيد الغدير 



 

 
(1) 

 يوالد

 مهدي جمداإللالم النجفيالدين غياثالشيخ 

(1355-1422) 

 والدته ـ المه ـ نسبه

آيةاهلل املعّظم الشيخ جمدالدين )جمدالعلامء( النجفي اإلصفهاين والده 

ترمجة نقد و  اليواقيت احلسان يف تفسري لورة الرمحن( صاحب 1403ـ1326)

 .املختار من القصائد واألشعارو  فلسفة دارون

( صاحب 1362ـ1287املجد الشيخ حمّمد الرضا النجفي )ابن آيةاهلل العظمى أيب

 .نقد فلسفة دارونو وقاية األذهان

جمد ( صاحب 1308-1266يخ حمّمد حسني النجفي )ابن آيةاهلل العظمى الش

 .البيان يف تفسري القرآن

رشح هداية ( صاحب 1301ـ1235ابن آيةاهلل العظمى الشيخ حمّمدباقر النجفي )

 .ـ  حّجيّة املظنةـ  املسرتشدين



 15  ......................................  الدين مهدي جمداإللالم النجفيوالدي الشيخ غياث

اإلصفهاين )ح ابن آيةاهلل العظمى الشيخ حمّمدتقي الرازي النجفي 

تبرصة و هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل الدين( صاحب 1248ـ1185

 .الفقهاء

زينت آغا صدر  ةٌ احلاّج  عريقٍة بالرّشف واملجد  والّسيادة وهي الَعَلوّية   م  أ   نْ ولد م  

ش بنت آيةاهلل السيّد 1347خرداد  / 1387هاشمي )املتوفاة يف شهر رمضان 

 / 1361ملتوىف اامء احلسيني الشمس آبادي األصفهاين حمّمدهادي صدرالعل

أرديبهشت  22املوافق  1355يوم العرشين من شهر صفر املظفر لنة الش( يف 1321

 ش يف مدينة إصفهان.1315

َم، ولّقبه ْل الا، وغلب اللقب  «الدينغياث»ولّقبه جّده بـ « مهدي»لاّمه والده 

 والده ختليدًا لذکراه. بعد ارحتال« جمداإللالم»بعض النّاس بـ 

 حتصيالته

دخل املدرلة اإلبتدائية يف طفوليته ثّم الثانوية، وأمتّها حاصاًل عىل بکالوريا األدب 

دخل  هانفسنة الّس يف مسقط رأله إصفهان. ويف  1375ش = 1335يف شهر خرداد 

ش 1337=  1377 لنةطهران وبلغ املرتبة األوىل يف کّلية املعقول واملنقول بجامعة 

 :ومنهم ألاتذهتا فيها و حرض عىل

 آقا آل حکمتـ 1

 فربديع الزمان فروزانـ 2

 الدين املحّدث األرمويجاللالسّيد  املريـ 3

 الدين نوربخش الدهکرديالسّيد کاملـ 4

 الشيخ حسينعل الراشد الرتبتيـ 5

 السّيد حمّمد املشکاة البريجنديـ 6

 )عربشاهي(السّيد حمّمدباقر السبزواري ـ 7



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرلول  ...................................................  16

 الشيخ کاظم املعزي الدزفويلـ 8

 الشيخ مهدي احلائري اليزديالدکتور ـ 9

 حمّمدجعفر اجلعفري اللنگروديالدکتور ـ 10

 حممود الشهايب الرتبتيالدکتور ـ 11

 يئالشيخ مهدي اإلهلي القمشـ 12

 السيّد حمسن صدر األرشافـ 13

 التربيزي زادهالسيّد حسن تقيـ 14

 کمرئياملريزا خليل الالشيخ ـ 15

 کوبعبداحلسني زرينالدکتور ـ 16

 العابدين ذواملجدينالشيخ زينـ 17

 .آباديالدکتور حممود نجمـ 18

=  1378 لنةبکالوريوس يف األدب العريب بالدرجة اجلّيدة شهادة وحصل عىل 

 ش من جامعة طهران ويف نفس العام عاد إىل موطنه إصفهان.1338

 :احلوزوّية من أّول شبابه يف إصفهان عىلوحرض يف الدروس 

 الشيخ اجلامي ـ19

 آبادي يف املقّدمات.الشيخ غالمعل احلاجي النجفـ 20

 :عىل املطولو رشح اللمعةو الرشائعوقرأ 

 اهلل القودجاينالشيخ أمانـ 21

 :ويف السطوح العالية حرض عىل

 الشيخ حمّمدحسني الفاضل الکوهاينـ 22

 :)للسبزواري( عىل رشح املنظومةوقرأ 

 (، هذا کّله يف إصفهان.1382 تاهلل الّدري )الشيخ فرجـ 23
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 ويف طهران حرض دروس مدرلة لپهساالر، ومنها درس:

 الشيخ املحسني الدماوندي.ـ 24

 :ثّم بعد عودته إىل إصفهان حرض يف الدروس العالية )اخلارج( عىل

 والده آيةاهلل الشيخ جمدالدين النجفيـ 25

 .(1395-1303يةاهلل السّيد عل املولوي البهبهاين )ح آـ و26

 جتهاده.إکام صّدق بعض املراجع 

 عودته إىل موطنه

 / 1378 لنةبعد فراغه من التحصيل يف جامعة طهران عاد إىل موطنه إصفهان يف 

شتغل بتدريس األدبني الفاريس والعريب واملعارف اإللالمية والعقائد اش و 1338

الرشعية يف املدارس الثانوية وجامعة تربية املعّلم وبعض اجلامعات  احلّقة واألحکام

 اال خر.

قام مقامه يف إمامة  1403لنة وبعد وفاة والده يف العرشين من ذي احلجة احلرام 

اجلامعة يف املسجدين )مسجد نوبازار ومسجد اجلامع العبايس(. وقام بتعمري املسجد 

مّيت بعد وفاته ب  ل، وأّلس يف جواره مکتبة عامة األوّ   : مکتبة آيةاهلل النجفي.ه  م  ْل ال 

 مشاخيه يف الرواية

 .والده آيةاهلل الشيخ جمدالدين النجفي

 .الدين املرعيش النجفيوآيةاهلل العظمى السّيد شهاب

وله اإلجازة يف األمور احلسبية من اآليات العظام: السيّد املرعيش، والشيخ 

 .حمّمد الشريازيحمّمدعل األراکي، والسيد 

 يروي عنه

 .)کاتب السطور( العبد الفقري إىل اهلل تعاىل الشيخ هادي النجفي
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 واملحّقق الفاضل الشيخ نارص الباقري البيدهندي القمي.

 تأليفاته

 .أدبيات عرب در صدر الالمـ 1

ش يف ضمن منشورات مکتبة تدّين بإصفهان، وعليه 1363 / 1404 لنةطبع يف 

 .تقريظ والده العاّلمة

 .احلاشية عىل تلخيص املفتاح، للخطيب القزوينيـ 2

 ش، بقم.1393 / 1436 لنةطبعت بتحقيق الدکتور عل زاهدبور يف 

 .الالمى بينىجهان از هايىدرسـ 3

 .دين براى جوانانـ 4

 رلالة يف احلقوق.ـ 5

 رلالة يف قواعد األدب الفاريس.ـ 6

 .طرح لؤال وجواب اصول عقائد وفقه الالمى وتاريخ حتليىل الالمـ 7

 .فيض الباري إىل قرة عيني اهلاديـ 8

وهي اإلجازة اّلتي أصدرها لنجله الفقري إىل اهلل هادي النجفي. وطبعت يف کتاب 

 .219-209، صقبيلٔه عاملان دين

 .گامى به لوى وحدتـ 9

 .قاالتمـ 10

 .، الطبعة الثالثةتقديم وحتقيق رلاله أجمديهـ 11

 (.ني)طبعت مّرت مقدمة عىل ديوان جّده أيب املجدـ 12

ب ل اهلداية يف ذکر أعقاب صاحب اهلدايةـ مقّدمة عىل کتاب 13 تاريخ أو  بيان ل 

 .للسيّد مصلح الدين املهدوي علمى و اجتامعى اصفهان در دو قرن اخري

 «.اليواقيت احلسان يف تفسري لورة الرمحن»عىل کتاب والده: ـ مقّدمة 14
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 «.وقاية األذهان»ـ مقّدمة عىل کتاب جّده أيب املجد: 15

 «.ألف حديث يف املؤمن»ـ مقّدمة عىل کتاب نجله الشيخ هادي النجفي: 16

ـ مقّدمة عىل کتاب جّده األعىل الشيخ حمّمدتقي الرازي النجفي األصفهاين: 17

، وترمجها الشيخ نْي تي ري وطبعت مَ « سرتشدين يف رشح أصول معامل الدينهداية امل»

حممود النعمتي إىل الفارلية، وطبعت يف جمموعة مقاالت مؤمتر الشيخ حمّمدتقي 

 / 1434 لنةيف  61-32ص اهلدايةصاحب اإليوانکي الرازي النجفي األصفهاين 

 ش.1392

 وفاته ومدفنه ومرثيته

ارحتل إىل جوار رّبه قبل ظهر يوم اخلميس الثالث والعرشين من شهر صفر املظفر 

 .1380ارديبهشت  27 / 1422 لنة

يف املسجد اجلامع  وصىّل عليه آيةاهلل العظمى الشيخ حمّمدتقي املجليس

يّع تشييعًا حافاًل منه إىل مَ  صفر ودفن  24نو )بازار( يف يوم اجلمعة  د  ج  ْس العبايس، وش 

 وار مکتبته العامرة اّلتي أّلسها يف جوار املسجد.بج

يف أبياٍت وفيها   ورثاه العاّلمة املحّقق احلّجة الثبت السيّد عبدالّستار احلسني

 تاريخ وفاته:

الَلة  اْلـ  ل 
مات   أْودٰى َحليف  امَلْکر 

 

َدٰى   ، َحْيث  َغييبَه  الري ل   امل َؤصي
ف   رَشَ

ْراٌب، َوَأوْ   نرَْبٌ َفَبکاه  حم   َحَش م 

 

داد  َقد  اْرَتَدٰى   ه  َثْوَب احْل   يف  َفْقد 

ه  ب نَْش ـاَن َيْعم  ـإْذ ک  ٍف ـر  َمعَ ـر   ار 

 

 داـْرَعة  َأمْحَ ـ اٍم ل شـان  َأْحکَ ـَوَبيَ  

ياب ه    ٍل ب غ  ْن راح  ي َله  م   هَلْف 

 

دا ٰى َأْشج  ل وَب َول لنيواظ ر  َلهي  اْلق 

عٌ َوَعَلْيه  َحقي   ْصَفَهاَن َتَفج   أل 

 

 َعمي َله  َصَدٰى  
 يف لائ ر  الب ْلدان 

 َأَوَلْيَس َقْد َفَقَدْت ب ه  َمْن َعْن )َأيب اْلـ 

 

ْؤد     ال َوالس  َث الع 
ضا( َور   الر 

 داَمْجد 

وَمت  ـَطابَ   َني ـه  ب ک  ـْت أ ر    ٍعـل  مم 

 

ب ه  َوَأْعَرَق حَمْت دا 
َرْت َمنَال   َطه 
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 إْن َخطي )َحاشَيًة( َعىٰل َمتٍْن َغَدْت 

 

 داـْد َقيي ـا( ب اَم قَ ـو )َمعامل  هـَتزه   

زاي ل  ـأنّ    ه  ـت  ار  َوَبيْ ـه  اْلَفخَ ـٰى ي 

 

َشييداـ أْضحٰى َعىٰل هام  الّض    راح  م 

ْنيا َوال  ه  الد  ف  ٰهذ   َتْفنٰى َزَخار 

 

ـ  ٰى ـَيْبق  کْ ـال 1وٰى ل  يـذ  َلي ـر  اجْلَم   داـل  خم 

ر  َقْد أَتى اْلـ 
 َوَکَفٰى أَبا اهْلَاد ي َمآث 

 

داَصـرْ َهاد ي ل    َد  ني جم  ه 
وخ  م   ح  ش 

ه    ثال 
نا َفم   إْن َغاَب َعْن أْنظار 

 

َمدا  َد يف  اخْلََواط ر  َسْ سي  َباٍق جَتَ

 اْفَتَقْدَنا َشْخَصه  َعمي األلٰى  
ذ   َوم 

 

داـالس  َوَغدا ب ه  َشْمل    َبدي  م 
ور   ر 

  
 
وا: َوب َعد  )أْلامء خ  ( أري ة  مي

 األئ 

 

ي  َقْد َناَح اهْل   
 دٰى()يف  َغْيَبة  امْلَْهد 

 ق1422=  1410 + 12 

اهلل خان اإلعتامدي املتخّلص بربنا مولود عام ورثاه األلتاذ األديب فضل

 وفاته:ل انش بأبيات بالفارلية وفيها تارخي1309

 2جممر انديشه شدم دود چو عودز آتش 

 

 

 4و نواى خوش عود 3خوش بود بوى خوش عود 

 که در لاحل آن بنشينم 5شد کجا؟ رود 

 

 

 9رود 8و شنويم مويه 7ورود 6نشنوم مويه 

 

                                                           

 .بالضم والکرس معاً  .1

 .باشد که هنگام لوختن بوى خوش دهددرختى گرمسريى مى .2

 .باشد که هنگام لوختن بوى خوش دهددرختى گرمسريى مى .3

 .نوعى لاز و آلت موليقى الت .4

 .هنر پهناور و پر آب .5

 .گريه و زارى و عزا .6

 .فرزند عزيز و گفتن رود، رود براى تازه مرده که بني مردم بعىض عشائر مرلوم الت .7

 .نوعى آهنگ و نواى موليقى .8

اى و ابريشمى بوده و در اين نوعى آلت موليقى که داراى ليم و تارهاى خمتلف فلزى وروده .9

 .شود به صداى جريان آب نيز تعبري کردرثاء مى
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 آوخ از کجروى چرخ که بى اذن و خرب

 

 

 ب َرَدْت گه بفراز و ک َشدت گه به فرود 

 خداواى از اين فتن دهر که جز لطف  

 

 

 کس نداند ره اميد براى هببود 

 تا که آن لائق غائب که بود هادى خلق 

 

 

 آشکارا به امريى کندش نائل زود 

 اى پيش آردهر زمان دور فلک حادثه 

 

 

 ها جان و دل و تن فرلودکه از اين حادثه 

 اى بسا آن که کند دعوى روشن رائى 

 

 

 مهچو معيوب چراغى بودش حاصل دود 

 اى دريغا نشود ديدٔه عربت بيدار 

 

 

 که ز صاحب نظران مرگ بسى ديده غنود 

 راه بر حرب امينى اجل عاجل بست 

 

 

 يا به فرمان قدر دلت قضايش بربود 

 يا که در راه مصىل و هبنگام نامز 

 

 

 ک شت  عمر  َرجىل َفْحل و رزين مرگ درود 

 مقتدائى که ز هر مشکل مردم از دل 

 

 

 بحدى که توانست از آن عقده گشودتا  

 آن که با صدق و وداد و ورع و زهد و رضا 

 

 

 زدودـر بـاطـٔه خـر از آئينـٔه کبـلک 

 آن که جز عشق به الالم و خدا کرد هتى 

 

 

 خمزن دل ز عالئق چه لپيد و چه کبود 
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 آن که اندر پى تدريس و تلمذ عمرش

 

 

 شنودرصف آموزش و تعليم شد و گفت و  

 نه سى را به لامجت ز يکى درد آورد 

 

 

 نه دىل را به جسارت ز غم از کس اندود 

 نه تلف آرزويش شد ز براى کم و بيش 

 

 

 نه َتبَه آبرويش کرد پى بود و نبود 

 نه که با دلت و زبان و قدم و نيش قلم 

 

 

ود   مهچو لوهان ز حسد خاطرى از خويش بس 

 خدا بود نه خلق ذکر و وردش مهه از هبر 

 

 

 امر و هنيش مهه از روى والء بود نه لود 

 شست از چهرٔه خود رنگ دوروئى و ريا 

 

 

 دامن از گرد تبانى و تظاهر پالود 

 بود از هبر گرايش به لوى دانش و دين 

 

 

 نه متلق، اگر او مرد و زنى را بستود 

 کرد که با دلت و زبانش هرگزلعى مى 

 

 

 نناميد ز خودش ناخشنودخاطرى را  

 لبط زهرا و لمى وىل حّق مهدى 

 

 

 الدين بودکه در افواه مسمى به غياث 

 زائر بيت خدا، شيخ معظم نجفى 

 

 

 جمدااللالم که عمرى ره مذهب پيمود 

 داشت او هم ز صناديد و معاريف نژاد 

 

 

 بودضل مىاهم ز احفاد و ز اعقاب اف 
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 صفاهان تعمريکرد مسجد نوى بازار 

 

 

 لالن بحث و کتابخانه به مسجد افزود 

 رفت از گيتى و رلت از مهه آالم و غموم 

 

 

 شد به عقبا و ز اضالل و مصائب آلود 

 کرد در بزمگه عامل أعال ماوٰى  

 

 

 کرد با اين کرٔه خاکى لفال بدرود 

 ب رد َره در بر ارواح مکرم روحش 

 

 

 ابراز درودهبر اظهار لالم و پى  

 ش چون به لوى خلوت دولتا« ىارجع»الغرض  

 

 

 دعوت از منزل دنيا لوى عقبا فرمود 

 طبع برنا لنٔه رحلت او را بدو نوع 

 

 

 طّى يک بيت از اهلام به اين گونه شنود 

 جمدااللالم پى ديدن جمدالعامء» 

 

 

 «جانب مسکن سمد ز جهان روى نمود 

 1422 

 ديدن جمدالعلامءجمدااللالم پى »

 

 

 «جانب وادى جنت ز جهان روى نمود 

 1422 

 بمنالبة مرور عام عىل ارحتاله. عاملان دين قبيلهٔ وقد کتبت ترمجته مفصالً يف کتايب 
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 مصادر ترمجته

 جتد ترمجته يف الکتب التالية:

 .، لنجله208-153، صصقبيلٔه عاملان دينـ 1

الطبعة الرابعة، ، 21، صمقدمة رلالٔه أجمديهـ 2

 لنجله الشيخ هادي النجفي.

ترمجة املحيش يف کتاب تلخيص املفتاح، حتت ـ.3

 عنوان والدي کام عرفته، بقلم نجله.

يادوارٔه پنجامهني لال تأليس دبريلتان ـ 4

 121، صهراتى

نجفى  رازى شيخ حمّمدتقىاحوال و آثار ـ 5

 .778، صصفهانى و خاندانشا

، 12، جالبيتمولوعة أحاديث أهل ـ 6 

 ، لنجله الشيخ هادي النجفي.436-429صص

، للشيخ 866، ص1، جاخرتان فضيلتـ 7

 .نارصالدين األنصاري القمي

، العدد الثاين من السنة الثاين جملة آينٔه پژوهشـ 8

 .114، ص68، الرقم 1380عرش، خرداد 

، للشيخ رحيم 142، صگلشن أهل للوكـ 9

 .القالمي

 املصادر التالية:کام جتد المه يف 

ـ تاريخ علمى و اجتامعى اصفهان در دو قرن 1

 . 379و  167، ص3و ج 31، ص1اخري، ج

 . 8، ص1، جتبرصة الفقهاءـ 2

 حاج شيخ آيةاهلل نامهوارلتٔه پيولته، زندگىـ 3

 للسّيد ،23ص ،اصفهانى نجفى حمّمدحسني

 .املهدوي أبواحلسن

 . 2، ص1، جاآلراء الفقهيةـ 4

، املجّلد اخلامس، حوزٔه اصفهانمرياث ـ 5

 . 601ص

، رشح حال مرتجم جلد نقد فلسفه داروينـ 6

 .110و  67، رقم 104و  97اّول، ص 

 .68 ، صمقدمة نقد فلسفة دارونـ 7

، 25/11/1389اإلثنني « نسل فردا»ـ جريدة 8

 .3659العدد 

، العدد الثالث من السنة جملة آينٔه پژوهشـ 9

 .77 ص ،63احلادي عرش، الرقم 

، العدد الثاين من السنة جملة آينٔه پژوهشـ 10

 . 88-86، ص 74الثالث عرش، الرقم 

 . 246، العدد العارش، صجملة علوم احلديثـ 11

، املطبوعة يف اإلجازة الشاملة للسيّدة الفاضلةـ 12 

 . 324جملة علوم احلديث العدد الرابع، ص

 . 309، ص2، جاوراق عتيقـ 13

، 7، صالوجيزة من السلسلة العزيزةاجليزة ـ 14

 .للسّيد حمّمدحسني اجلاليل

 . 414ص ،3ج ،پژوهىنسخهـ 15

، تأليف: 371، ص1، جکتابشنالی فهارسـ 16

 حسني متقي.

، للشيخ رضا 368، صبيست مقالهـ 17

 األلتادي.

 .38  ، صجمدالبيان در تفسري قرآنـ 18

، اإلشارة إلی إجازات آل صاحب اهلدايةـ 19

 ، للشيخ حسني حلبيان.18رقم

، 25)فارلى(، عدد  جملٔه علوم حديثـ 20

 . 136ص

، السنة السابعة، العدد التالع جملٔه جهان کتابـ 21

 . 10و العارش، ص

السابع من  العدد ،الالمى هاىفصلنامٔه کتابـ 22

 . 225السنة الثانية، ص

23-, Trenchless Technology p5. 
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وبذيلها تصديق آيةاهلل العظمى الشيخ رضا املدين الکاشاين وآيةاهلل املعظم السّيد باإلجتهاد يل  إجازة الوالد

 واإلجازة بخّط العاّلمة احلّجة الشيخ حبيب اهلل الفضائل ،مصطفى الصفائي اخلوانساري



 

 
(2) 

 1اخلوانسارياحلسيني د مصطفى الصفائى السيّ 

(1321-1413) 

د مصطفى بن أمحد احلسيني الصفائي مة الفقيه والرجايل النسابة السيّ العاّل 

 .کشف األلتار عن وجه الکتب واأللفاراخلوانساري صاحب 

 بمدينة خوانسار. 1321ل عام ولد يف شهر ربيع األوّ 

مصطفى بن أمحد بن رضا بن أمحد بن »مة اإلشکوري نسبه هکذا: ضبط العاّل 

د ا بن حممّ ّج رَ بن م   الديند بن هاشم بن شهدى بن جعفر بن شمسرضا بن عمو ليّ 

مؤمن بن القالم بن مهايون شاه بن شاه قالم بدال بن عبدالکريم شاه بن شاه 

د بن احلسن الوحاحدي بن حممّ ى الفاضل بن أيباحلسن بن شاه عبداهلل بن حييأيب

بن الرشيف اد ابن عبداهلل بن عبدالواحد د بن املنصور بن حممّ احلسن بن عل بن حممّ 

بن الرشيف محزة املهنأ األکرب بن داود بن القالم بن االدين مالك بن شهاب

عميدالدين بن عبيداهلل املکرم بن عميدالدين بن حييى العبيديل بن احلسن بن جعفر 

                                                           
 شيخنا املرتجم بقلمه الرشيف وزاد عليها إضافات.صحح هذه الرتمجة . 1
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بن اإلمام السجاد ابن أيب عبداهلل احلسني األصغر ااحلجة بن عبيداهلل األعرج 

بن ا املؤمننيبن عل أمريا بن اإلمام احلسني الشهيدا  العابدين علزين

 .1«طالبأيب

 :قرأ املقدمات عند

 د عل النقوي الرضوي اخلوانساريخاله السيّ ـ 1

 ـ الشيخ حمّمد األميني البيدهندي اخلوانساري2

 :ح عندووابتدأ بالسط

 د أمحدوالده السيّ ـ 3

 الرضوي اخلوانساريابن الرضا د املريزا حممود السيّ ـ و4

 املهدويان اخلوانساريواحلاج املريزا يولف ـ 5

 ـ السّيد عل أکرب املولوي البيدهندي6

 :واملعقول عند

 دعل احلکيم اإليامين اخلوانساري يف خوانسار. حممّ مة اآلخوند ماّل العاّل  ـ7

 :والزم 1340 لنةهاجر إىل قم يف  ثمّ 

لتاذ اال   مخس عرشة لنة إىل أن توىف صوالً ا  و فقهاً  مة املؤلس احلائريالعاّل ـ 8

 .1355 لنةيف 

 والتفاد من ألاتيد آخرين، منهم:

 الشيخ أبوالقالم القمي الکبريـ 9

 ـ السيّد حمّمدتقي اخلوانساري10

 دعل الصفائي القميالشيخ حممّ ـ 11

 د أبواحلسن االصفهاينالسيّ ـ 12

                                                           
 ، خمطوط.أحسن األثر يف أعالم القرن اخلامس عرش. 1
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 دحسني النائينياملريزا حممّ ـ 13

 احلاج آقا حسني القميـ 14

 )آقازاده(د الکفائي الشيخ حممّ ـ 15

 احلاج الشيخ مرتىض اآلشتياينـ 16

 آبادي االصفهايندصادق اخلاتوند حممّ السيّ ـ 17

 د الرضا النجفي االصفهاين.مة أبواملجد الشيخ حممّ وجدنا العاّل ـ 18

 :کام حرض يف املعقول عند

 احلسن القزوينيد أيبالسيّ ـ 19

 د أمحد اخلوانساريوالسيّ ـ 20

 :ويف العرفان النظري عند

 آباديدعل الشاهالشيخ حممّ ـ 21

 :ويف األخالق عند

 .التربيزي املريزا جواد آقا امللکيـ 22

 :بعد ورود ثمّ 

آيةاهلل احلاج آقا حسني الطباطبائي الربوجردي الزمه وصار من خواص ـ 23

فظ احلوزة املقدلة لس التفتائه وله أيادي مشکورة حلأصحابه وحواريه وحرض جم

 .دآل حممّ  العلمية بقم عّش 

 قالوا فيه

د أمحد د مصطفى ابن السيّ السيّ »به: رضا رحيان اليزدي ما معرّ د علقال السيّ  ـ1

وأخذ  1340لنة وارحتل إىل قم  1317لنة اخلوانساري الصفائي ولد يف خوانسار 

دتقي اخلوانساري وأخذ املعقول من الشيخ د حممّ د أمحد اخلوانساري والسيّ من السيّ 

احلسن القزويني وهو اآلن يستفيد من آيةاهلل احلائري د أيبآبادي والسيّ الشاهدعل حممّ 
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 .1«الديانة االلالمية واملعتقدات االمامية مل يتمه ومن مؤلفاته کتاب

إىل احلسني نسبه ينتهي ... وبارعٌ  کامٌل  فاضٌل : »يف شأنه مة الطهراينقال العاّل  ـ2

ل رأيت إجازة والده له عىل ظهر نسخة اجلزء األوّ ـ کام يف الشجرة املوجودة ـ األصغر 

 هـ1359ذي القعدة  14وکانت وفاة والده  هـ1359 ادى الثانيةمن الفقيه تارخيها مج

اهلل األلکي وشيخنا ؛ يروي فيها عن ماّل لطففاإلجازة قبل وفاته بخمسة أشهر

اهيم اإلصفهاين. الرشيعة واآليتني الکاظمني: اليزدي واخلرالاين ومريزا حسن بن إبر

وهو تلميذ املريزا الرشتي. وقد تعارفنا معه يف عّدة جمالس يف قم يف ربيع األّول لنة 

 .2«هـ1380

الدين املرعيش يف رلالته اخلاصة برتمجة والده: د شهابمة آيةاهلل السيّ قال العاّل  ـ3

د مصطفى السيّ ف عدة أوالد منهم: العامل اجلليل املتتبع آيةاهلل احلاج ه خلّ فإنّ »... 

 احلسيني الصفائي اخلوانساري نزيل بلدة قم وهو أشهرهم وأجلهم شأناً 

 .3«وأفضلهم

من الفضالء املعروفني والعلامء »به: قال الشيخ الرازي يف شأنه ما معرّ  ـ4

املحرتمني نزيل قم املقدلة واحلوزة العلمية ومن خواص أصحاب لامحة آيةاهلل 

 .4«الربوجردي...

د حجةااللالم واملسلمني آيةاهلل احلاج السيّ »به: وقال يف کتابه اآلخر ما معرّ  ـ5

د أمحد احلسيني اخلوانساري من العلامء األعالم مة احلاج السيّ مصطفى ابن العاّل 

واآليات العظام يف احلوزة العلمية بقم املقدلة، له مقامات علمية وکامالت النفسية 

                                                           
 من الطبعة االوىل. 92، صآئينه دانشوران. 1

 .507، رقم 372، ص5ج ،يف القرن الرابع عرش نقباء البرش. 2

 .26ص ،کشف األلتار عن حياة مؤلف کشف األلتار. 3

 .76، ص2ج ،آثار احلجة. 4
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 .1«احلسبية والنسبية...

د مصطفى ابن العامل لامحة آيةاهلل احلاج السيّ »به: مة املهدوي ما معرّ ل العاّل قا ـ6

د أمحد الصفائي اخلوانساري القمي عامل زاهد، جليل القدر من املرحوم السيّ  اجلليل

 .2«أکابر العلامء والفقهاء واملدرلني وأئمة اجلامعة املعارصين بقم املقدلة...

، يستحرض اً ة جدّ له حافظة قويّ »... يف شأنه:  مة اإلشکوريقال العاّل  ـ7

من األحداث التارخيية والوقايع  املسائل العلمية مع مصادرها وخيتزن يف ذاکرته کثرياً 

التي قرأها يف الکتب، مع اطالع والع يف تراجم معارصيه ومن يقرب من عرصه من 

 .3«العلامء والشخصيات...

من  ق اجتهاده مجعٌ صدّ »... به: ا معرّ يف شأنه م مة االلتاديقال العاّل  ـ8

 ل العلامء نحو:وفح

آيةاهلل احلاج الشيخ عبدالکريم احلائري اليزدي مؤلس احلوزة العلمية بقم  ـ

 املقدلة.

 د أبواحلسن االصفهاين.آيةاهلل احلاج السيّ  ـ

 آيةاهلل الشيخ ضياءالدين العراقي. ـ

 .االصفهاين من ألاتذة اإلمام اخلمينيآبادي دعل الشاهآيةاهلل املريزا حممّ  ـ

 آيةاهلل احلاج الشيخ مرتىض اآلشتياين ابن احلاج املريزا حسن اآلشتياين. ـ

 .کلبايکاينالدين الد مجالآيةاهلل السيّ  ـ

 التربيزي. الزنوزي آيةاهلل املريزا ريض ـ

 آيةاهلل احلاج آقا حسني الربوجردي. ـ

                                                           
 .138، ص2ج ،گنجينه دانشمندان. 1

 .275، ص2ج ،أصفهان در دو قرن أخري ىواجتامع ىتاريخ علم. 2

 ، خمطوط.أحسن األثر يف أعالم القرن اخلامس عرش. 3
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 الفيض القمي.د آيةاهلل احلاج املريزا حممّ  ـ

 دتقي اخلوانساري.د حممّ آيةاهلل احلاج السيّ  ـ

 کمري.د احلجة الکوهد حممّ آيةاهلل احلاج السيّ  ـ

 «.أحسن الوديعة»دمهدي اخلوانساري صاحب د حممّ آيةاهلل السيّ  ـ

 .کلبايکايندرضا الد حممّ آيةاهلل احلاج السيّ  ـ

 .اهلل أسارهمقدس  1«دعل األراکيآيةاهلل احلاج الشيخ حممّ  ـ

 مشاخيه يف اإلجازة

له مشايخ کثرية يف نقل الرواية، ذکرهم يف إجازته يل وإليك ألامئهم عىل ترتيب 

 کتابته يف إجازيت:

 (.1359ـ1291د أمحد الصفائي اخلوانساري )والده السيّ  ـ1

 (.1355ـ1279الکريم احلائري اليزدي )املؤلس الشيخ عبد ـ2

 (.1365ـ1284اين )د أبواحلسن االصفهالسيّ  ـ3

 (.1361ـ1287ـ الشيخ ضياءالدين العراقي )4

 (.1380ـ1292حسني الطباطبائي الربوجردي )احلاج آقا  ـ5

 (.1390ـ1306د حمسن احلکيم )السيّ  ـ6

 (.1371ـ1305دتقي اخلوانساري )د حممّ السيّ  ـ7

 (.1372ـ1310کمري )احلجة الکوه دد حممّ السيّ  ـ8

 (.1370ـ1293الفيض القمي ) دالشيخ حممّ  ـ9

 (.1360ـ1280مهدي احلکمي القمي ) الشيخ ـ10

 (.1358ـ1299دعل الصفائي القمي )الشيخ حممّ  ـ11

                                                           
 .295ص ،بيست مقاله. 1
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 (.1351ـ1274املريزا صادق آقا التربيزي ) ـ12

 (.1374ـ1294]الزنوزي[ التربيزي ) زا ريضاملري ـ13

 (.1359ـ1294ـ احلاج الشيخ عباس القمي )14

 (.1369ـ1278أکرب النهاوندي )الشيخ عل ـ15

 (.1389ـ1293بزرك الطهراين )اغالشيخ آ ـ16

 (.1362ـ1287د الرضا النجفي االصفهاين )جدنا أبواملجد الشيخ حممّ  ـ17

 (.1373ـ1295حسني کاشف الغطاء )دالشيخ حممّ  ـ18

 (.1377ـ1290الدين )د عبداحلسني رشفالسيّ  ـ19

 (.1365ـ1291لقزويني )باقر ادد حممّ السيّ  ـ20

 (.1369ـ1292آبادي اإلصفهاين )دعل الشاهالشيخ حممّ  ـ21

 (.1391ـ1319مهدي اخلوانساري الکاظميني )د السيّ  ـ22

 (.1377ـ1295الدين املولوي الکلبايکاين )د مجالالسيّ  ـ23

 (.1371ـ1281د العسکري الطهراين )املريزا حممّ  ـ24

 وآخرون

 الراوون عنه

 عنه مجع من األعالم منهم:التجاز 

 د الفاضل اللنکراين.لتاذ آيةاهلل الشيخ حممّ مة اال  العاّل  ـ

 (1426ـ1350ـ السّيد حمّمدحسن املرتضوي اللنگرودي )

 دعل الروحاين القمي.د حممّ السيّ  ـ

 د حمسن اخلرازي الطهراين.السيّ  ـ

 د أمحد احلسيني اإلشکوري.السيّ  ـ

 الفقيه اليزدي.ـ الشيخ حمّمدحسن األمحدي 
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 کمري.ـ السّيد عبداللطيف القرييش الکوه

 الشيخ خليل املبرش الکاشاين. ـ

 الشيخ رضا االلتادي. ـ

 .1380ـ السّيد حمّمد ابن الرضا املولود عام 

 الدين املهدوي.د مصلحالسيّ  ـ

 دباقر الساعدي.الشيخ حممّ  ـ

 د أمريحسني املرعيش.السيّ  ـ

 اللبناين.الشيخ يولف حسن الکامل  ـ

 د الساممي احلائري.الشيخ حممّ  ـ

 الشيخ إبراهيم الکاظمي اخلوانساري. ـ

 نارص الباقري البيدهندي. ـ

 ـ السّيد مرتىض اخلامتي اخلوانساري.

 ـ الشيخ عبداحلسني جواهر کالم.

 تأليفاته

 .يف الفقه وا صوله تقريرات درس ا لتاذه العاّلمة املؤلس احلائري ـ1

 .عىل بعض الکتب الدرالية احلوزويةاحلوايش  ـ2

 .الديانة االلالمية واملعتقدات اإلمامية ـ3

 .اجلواهر املودعة والذخائر الرهينة ـ4

يشبه الکشکول يف مأيت صفحة أکثرها بخطه الرشيف موجودة يف مکتبته املهداة 

 .1إىل مکتبة اإلمام عل بن مولى الرضا

                                                           
 .95ص ،فهرس خمطوطات مکتبتهراجع . 1
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 مکتبته اخلاصة

املخطوطات، وقد کانت باهبا مفتوحة لرواد التحقيق له مکتبة نفيسة من حيث 

 وأهل الفضل.

بعد ارحتاله من ورثته وانتقلت املخطوطات منها إىل مکتبة ثامن  ـوقد بيعت 

، وقد فهرلها بعد انتقاهلا عليه آالف التحية والثناءعل ابن مولى الرضا اإلمام احلجج 

 د أمحد ثمّ له ترمجة والده السيّ وکتب يف أوّ لتادي يف جملد واحد مة الشيخ رضا اال  العاّل 

 .1طبع اجازته منه وهکذا کتب ترمجتهام يف کتابه عرشين مقالة ترمجة ولده ثمّ 

 ومدفنهوفاته 

ع وشيّ  1413لنة  اآلخره يف ليلة اجلمعة الثامن عرش من ربيع ارحتل إىل رمحة ربّ 

بقم املقدلة يف صباح السبت التالع عرش من هذا الشهر عىل ما رأيت  حافالً  تشيعاً 

ودفن يف  مد ظله عليه آيةاهلل الشيخ أبوالفضل اخلوانساري النجفي وحرضت وصىّل 

املشهور بنت مولى بن جعفر املسجد الذي يل رأس فاطمة املعصومة

 .من حمرابه الذي أقام اجلامعة فيه صباحاً  قريباً « سباال»بمسجد 

قيمت له جمالس الفاحتة املتعددة يف قم وطهران وخوانسار، رمحه اهلل وحرشه مع ا  و

 .جده أيب عبداهلل احلسني

بقلم املحّقق الشيخ  يف ترمجته وآثاره وترمجة والده« نامهصفائى»وطبع له 

بقم املقدلة  شنالى شيعهکتابيف ضمن منشورات مؤلسة  حمّمدرضا خادميان

 .منه 3إجازيت لكوکذ 2وقد طبعت هذه الرتمجة فيه ش.1393يف عام 

 

                                                           
 .287ص ،بيست مقاله. 1

 .239-243، صنامهصفائى .2

 .426-428ص، نامهصفائى .3
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 يل ما کتبه لّيدنا اخلوانساري ذيل إجازة والدي

 



 

 
(3) 

 دتقي التسرتيالشيخ حممّ 

(1321-1415) 

دکاظم دتقي ابن الشيخ حممّ مة املحقق الرجايل املدقق الشيخ حممّ العاّل 

( ابن احلاج الشيخ جعفر 1322دعل )ت ( ابن الشيخ حممّ 1371ـ1297)

 عل بن عل بن حسني ( ابن الشيخ حسني ابن الشيخ حسن ابن املاّل 1303ـ1220)

 التسرتي.

دکاظم إىل تسرت خ حممّ انتقل والده الشي ثمّ  1321لنة ولد يف النجف األرشف 

 فکان املرتجم معه وهو طفل.

 :قرأ املقدمات والسطوح عند

 د حسني النوريالسيّ ـ 1

 د مهدي آل طيبالسيّ ـ 2

 أصغر احلکيمد علالسيّ ـ 3

 (1394دعل اإلمام )ت د حممّ السيّ ـ 4
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 :حرض أبحاث ثمّ 

 والده.ـ 5

ومل حيرض عند  لنوات تي ل  وأقام هبا  1354لنة وهاجر إىل النجف األرشف 

 ى وافاه األجل.وأقام هبا حتّ  1360رجع إىل بلده تسرت لنة  ثمّ  ،أحد

ووصفه فيها  1360ة نلحمرم احلرام  19ين يف اأجازه الشيخ آغابزرك الطهر

دتقي حفيد آيةاهلل الشهري احلاج الشيخ جعفر الشيخ العامل البارع الشيخ حممّ » ـب

 ...«.طاب ثراهالتسرتي 

 قالوا فيه

له تصانيف... کتاب »... وقال:  مصفى املقالمة الطهراين يف ذکره العاّل  ـ1

 .2«، کبري فيه حتقيقات کثرية وجلها تنقيدات1التعليقات عىل رجال املمقاين

ف بارع، ولد يف دتقي... عامل مصنّ هو الشيخ حممّ : »نقباء البرشيف  وقال أيضاً  ـ2

اللذين ورثهام عن آبائه وعن جده  ونشأ هبا عىل حب العلم والفضيلة، 1321النجف 

 جمتهداً  اً األعىل الشيخ جعفر الغني عن الوصف... فاشتغل عند األعالم األفاضل جمدّ 

 .3«ى برع وصنف...حتّ 

به: ما ملخصه ومعرّ  مد ظلهد مولى الشبريي الزنجاين لتاذ آيةاهلل السيّ قال اال   ـ3

تدقيق يف البحث، هو ابن حفيده ن ورث هذا الزهد والروحانية والممّ  إن واحداً »... 

هو وکتابه قاموس الرجال من مفاخر العرص  دتقي التسرتي الذي يعدّ الشيخ حممّ 

                                                           
 .يف اثني عرش جمليداً  قاموس الرجالهو املطبوع باْلم . 1

 .96ص ،مصفى املقال. 2

 .265، ص1ج ،نقباء البرش. 3
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 .1«ف...ف واملؤلي احلارض کالمها املؤل  

فهو من املشايخ »... يف شأنه:  لتاذ آيةاهلل الشيخ جعفر السبحاينقال اال   ـ4

قليلة وله عىل العلم وأهله أيادي  يف فرتات األعاظم الذي يضن هبم الدهر إاّل 

 .2«مشکورة

آيةاهلل احلاج الشيخ »به: ما ملخصه ومعرّ  د اجلزائريد حممّ مة السيّ قال العاّل  ـ5

ق النقي وهو دتقي الشيخ، العامل اجلليل الزاهد الذي جعل التقوى شعاره واملحقّ حممّ 

لنة ا العرص، ولد مفخرة ال ألهله وأهل بلده فحسب بل مفخرة للعامل الشيعي يف هذ

1320. 

ة وهو يف الزهد والتقى من قريب، فلم أقف له عىل زلّ  وقد عرفته منذ ثالثني عاماً 

ا يف العلم فهو املقدم عىل اإللالم يف علمي احلديث والرجال، لسلامن وأمّ  تالياً  يعدّ 

ل نابغة يف علم الرجا عدي أن ي   اق يف هذين املجالني عىل اآلخرين، بل البدّ والسبّ 

 .3«ومعجزته کتاب قاموس الرجال

ف جمتهد بارع عامل مصنّ : »... معجم رجال الفکر واألدب يف النجفقال يف  ـ6

 .4«ف مکثر...مؤل  

»... عن والده:  ـاأللتاذ بجامعة طهران  ـدعل الشيخ قال نجله الدکتور حممّ  ـ7

ب واملراجعني وطاّل لتقبال من بيته ويستقبل الزائرين يوم يف غرفة اإل فهو جيلس کّل 

، ة بلسان لنّي ، وجييب عن ألئلتهم التي تدور حول املسائل الدينيّ العلم بوجه بالمٍ 

عليه،  إىل اهلل، ومتوکالً  وهو يعيش يف أعىل درجة من السذاجة، متوجهاً  طلٍق  ووجهٍ 

                                                           
 ،اى از درياه جرع؛ .ش ه1364 ،شهر فروردين ،العدد األول ،السنة الثانية ،جملة کيهان فرهنگى. 1

 .72-77، ص1ج

 الطبعة االوىل. ،137ص ،کليات يف علم الرجال. 2

 ل.العدد األوّ  ،السنة الثانية ،جملة کيهان فرهنگى. 3

 .91ص ،معجم رجال الفکر واألدب يف النجف. 4
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لني عليه، فهو حسبه ه أحد عباد اهلل الصاحلني املتوکّ ن لواه. فال ريب أنّ عمّ  ومنرصفاً 

 .1«ونارصه وجمزيه

يف أبيات  ـلتاذ بجامعة طهران األ   ـد جعفر الشهيدي مدحه الدکتور السيّ  ـ8

 منها:

 وانرش لوا املجد رافعاً  ْش مع الفخر ع  

 

 داً ممجي  فمثلك أحرى أن يعيَش  

 قىوالت   يف العلم   إليك تناهى املجد   

 

 داً اد األحاديث مسنَ لروَ  َت فرص   

 هحديثَ  فکم عامل أبىل الزمان   

 

 داً فعاش بقاموس الرجال خملّ  

 هرشدَ  ر  دْ مل يَ  عشواءَ  وکم خابطٍ  

 

 علمك فاهتدٰى  أضواء   له   أنارْت  

 لنا هنج البالغة وافياً  رشحَت  

 

 داً ا نراه معقّ وأوضحت ما کنّ  

 يف هبج الصباغة معجزاً  وأبديَت  

 

 داً الزمان مشيَ  کرّ  ليبقى عىلٰ  

 آفةٍ  فراعيك عني اهلل عن کّل  

 

 2داً مؤبّ  منه العيش رغداً  َك ظّ وَح  

 
 عنه والراوونمشاخيه 

ا املجازين منه فقد التجازه يف رواية إجازة الشيخ الطهراين له وأمّ  ذکر قد مرّ 

 :احلديث کثري من األعالم لکن مل أعرف منهم إاّل 

 .ش ببلدة تسرت. ه15/1/1359الشيخ رضا االلتادي أجازه يف  ـ

 تأليفاته

 .بينات يف حقيّة بعض املنامات آيات ـ1

 .1393لنة طبع بطهران 

 .األخبار الدخيلة ومستدرکاته ـ2

                                                           
 کلمة يف حياة املؤلف. ،لاملجلد األوّ  ،مقدمة األخبار الدخيلة. 1

 ل.العدد األوّ  ،السنة الثانية، جملة کيهان فرهنگى. 2
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 يف أربع جملدات طبعت بطهران.

 .األربعون حديثاً  ـ3

 .1الذريعةالثالثة، الحظ ، واختاره من أربعيناته 1400لنة طبع بقم املقدلة 

 .األوائل ـ4

 .1405لنة طبع بطهران 

 .البدايع ـ5

 .ش. ه1363طبع بطهران عام  کشکولهوهو 

 .هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة ـ6

، البالغةلنهجل رشح موضوعي طبع بطهران وقم. وهو أوّ  يف أربعة عرش جملداً 

 .رشحها يف لتني موضوعاً 

 .تفسري القرآن الکريم ـ7

خطه و مع أصل املصحف  ةيف جملدين مع صور« حوايش مصحف»طبع بالم 

 ش بطهران.1384هبراد جعفري يف عام بقلم األلتاذ الفارلية  ىلإحواشيه  توترمج

 .جوامع أحوال األئمة أو رلالة يف تواريخ النبي واآلل ـ8

، وأخريًا طبع 1390لنة يف  قاموس الرجالباجلزء احلادي عرش من  طبع ملحقاً 

. وطبع حمققًا ببريوت ومستقالً  1424لنة يف  قامولهملحقًا باجلزء الثاين عرش من 

 .3فيها ألربعينه ومستقالً  تبعاً و، 2الذريعةالطهراين يف مة وذکره العاّل 

 .لهو النبي ـ9

فيد يف مسألة لهو وامل   ق  وْ د  الصي   اجلَل يَْلنْي  نْي خَ يْ شي الرلالة يف املحاکمة بني 

                                                           
 .51، ص11ج ،الذريعة. 1

 .املصدر. 2

 .260، ص26ج ،الذريعة. 3
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قاموس باجلزء احلادي عرش من کتابه  ةً قَ حَ لْ من خطه م   ةً رَ وي َص طبعت م  . النبي

 .قامولهباجلزء الثاين عرش من  ةً خريًا طبعت هکذا ملحقأ. و1390لنة يف  الرجال

 .قاموس الرجال ـ10

أفرده يف کتاب مستقل  ثمّ  رجال املامقاينعىل هامش  الً ، کتبه أوّ الکبريوهو کتابه 

درلني بقم املقدلة عىل طبعه مجاعة امل ْت أعاد ثمّ  يف أربعة عرش جملداً  الً وطبع أوّ 

 .1424لنة عرش جملدًا. طبع آخره يف يثنايف  أحسن هيئة

 رجالو ،1حوايش تنقيح املقال يف الذريعةمة الطهراين حتت عنوان ذکره العاّل 

 .2تقي التسرتي فيهادالشيخ حممّ 

 .طالبقضاء أمرياملؤمنني عل بن أيب ـ11

طبع بالنجف األرشف وقم وبريوت أکثر من عرش مرات وترجم إىل الفارلية 

 .3الذريعةالنکليزية. وذکره يف ترجم خمترصه إىل ا وأيضاً  ؛وطبع مکرراً 

 .الرلالة املبرصة يف أحوال البصريية أو الدر  النظري يف املکنني بأيب بصري ـ12

. واخريًا 1390لنة يف  قاموس الرجالباجلزء احلادي عرش من  ةً طبعت ملحق

 .القاموسعرش من باجلزء الثاين ةً طبعت ملحق

 .رشح اللمعةالنجعة يف  ـ13

يف أحد عرش  وبريوت ل طبع بطهرانللشهيد األوّ  اللمعةرشح التداليل عىل 

 .ياتالدّ إىل  الطهارة، من کتاب جملداً 

َي  وأّما مؤلفاته بالفارلية  :َفه 

 .ما کتبه يف جواب مسائل مؤمتر الشيخ الطويس ـ1

                                                           
 .96، ص7ج ،الذريعة. 1

 .101، ص10ج ،الذريعة. 2

 .153و  137، ص 17ج ،الذريعة. 3
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 طبع يف اجلزء الثالث من ذکرى الشيخ الطويس بمدينة املشهد املقدس.

 .ما کتبه رّدًا عىل الدکتور عل الرشيعتي دفاعًا عن دعاء الندبة ـ2

بيست رلالٔه طبعه يف لتادي ومة الشيخ رضا اال  نسختها موجودة عند العاّل 

 .1430لنة الرضوية املقدلة  ةضمن منشورات اآللتان 493ص ،فارلى

 .مقدمة توحيد املفضل ـ3

 طبعت بطهران.

 .1مقالة األربعنيمة الشيخ رضا االلتادي يف کتابه ومجع فهرس تصانيفه العاّل 

 وفاته ومدفنه

لنة ه صبيحة يوم اجلمعة التالع عرش من ذي احلجة احلرام ارحتل إىل رمحة ربّ 

يوم األحد احلادي والعرشين من ذي احلجة  حافالً  ع تشيعاً ببلدته تسرت وشيّ  1415

 يف تسرت ودفن فيها. د گاليبد حممّ احلرام من جامع بلدته إىل بقعة السيّ 

ْ وَ   وجمالس تعزيته يف تلك البالد. ه  ع  يْ ي  ْش يف هذه األعصار مثل تَ  رَ ي   مَل

من نوابغ عرصه وفرائد دهره وکان دقيق النظر وکثري التحقيق يف العلوم  وکان

 .قدس اهلل سهام علمي الرجال والدراية، ومؤلفاته تشهد بذلك ليّ وال اإللالمية 

  

                                                           
 .327ص ،هلچهل مقا. 1
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 ب



 

 
(4) 

 املرعيش النجفي الديند شهابالسيّ 

(1315-1411) 

دحسني د حممّ ى بالسيّ ف املکثر، املسمّ ابة املصنّ ث الرجايل النّس مة الفقيه املحدّ العاّل 

 د حممود احلسيني املرعيش النجفي.ابن السيّ ى بأيب املعايل واملکنّ  الدينب بشهابوامللقّ 

 والدته

 يف النجف األرشف. 1315لنة ولد صباح يوم اخلميس عرشين شهر صفر 

 ألاتذته

 :عند يف النجف األرشف ابتدأ بالعلوم

 د حممودمة السيّ والده العاّل ـ 1

 :وأخذ علوم البالغة واألدبية من

 مة الشيخ مرتىض الطالقاين النجفيالعاّل ـ 2

  القفقازييبکوبادال الدينوالشيخ شمسـ 3
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 دحسني السدهيوالشيخ حممّ ـ 4

 آبادي النجفي.دکاظم اخلرمد حممّ والسيّ ـ 5

 صول من عدة من األعالم منهم:وأخذ لطوح الفقه واال  

 الشيخ مرتىض الطالقاينـ 6

 اهلل االشتهارديواملريزا حبيبـ 7

 الشوشرتيد آقا د أمحد املشهور بالسيّ والسيّ ـ 8

 (العسکري)د الطهراين ريزا حممّ املوـ 9

 دعل الکاظميوالشيخ حممّ ـ 10

 احلسن املشکينيوالشيخ أيبـ 11

 والشيخ عبداحلسني الرشتيـ 12

 واملريزا آقا االصطهبانايتـ 13

 والشيخ مولى الکرمانشاهيـ 14

 اهلل الالرجياينوالشيخ نعمتـ 15

 وغريهم.د عل الطباطبائي اليزدي والسيّ ـ 16

 :صوله عندا  وحرض يف دريس خارج الفقه و

 العراقي الدينالشيخ ضياءـ 17

 والشيخ أمحد بن عل آل کاشف الغطاءـ 18

 دحسني آل کاشف الغطاءوالشيخ حممّ ـ 19

 والشيخ عل بن باقر آل صاحب اجلواهرـ 20

 .ائي التربيزيطاخلأصغر والشيخ علـ 21

 :عندطهران يف وحرض 

 عبدالنبي النوريالشيخ ـ 22
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 آبادي.وآقا حسني النجمـ 23

 يف قم املقدلة عىل:وحرض 

 اليزدي املؤلس الشيخ عبدالکريم احلائريـ 24

 د عل احلسيني اليثريبواملري السيّ ـ 25

 د الرضا النجفي االصفهايناملجد حممّ نا الشيخ أيبوجدّ ـ 26

وقرأ »خارج الفقه وأصوله: الروضايت يف شأن ألاتذته يف السّيد أمحد مة قال العاّل 

د حسن الصدر مؤلف تأليس الشيعة الکرام مة السيّ دروله اخلارج عىل اإلمام العاّل 

مة مة املرحوم الشيخ مهدي اخلال ي بالکاظمية وعىل العاّل لفنون اإللالم وعىل العاّل 

صويل الشيخ ق اال  مة املحقّ الشيخ مهدي النوائي املازندراين وعىل اإلمام العاّل 

ق صويل املحقّ ضياءالدين العراقي من مراجع النجف األرشف وعىل اإلمام الفقيه اال  

مة الشيخ إلامعيل حسني االصفهاين املعروف بالکمپاين وعىل العاّل الشيخ حمّمد

مة تراب اخلوانساري وعىل العاّل د أيبق املتبحر السيّ مة الفقيه املحقّ املحاليت وعىل العاّل 

مة الفقيه بعد لفره إىل إيران قرأ عىل العاّل  رعيش الشهرلتاين، ثمّ احلاج املريزا عل امل

آبادي، مة املريزا حسني النجمالشيخ عبدالنبي النوري أيام إقامته بطهران وعىل العاّل 

ق املرجع صويل املحقّ ق وحرض عىل اإلمام املؤلس الفقيه اال  1342لکن بقم لنة  ثمّ 

ام وفاته احلائري اليزدي لنني عديدة إىل آخر أيّ  الديني الکبري احلاج الشيخ عبدالکريم

ام حني مهاجرة مجع من من قبله يف اإلجتهاد کام ليأيت ويف تلك األيّ  وصار جمازاً 

ري املق الورع احلاج مة الفقيه املحقّ األعالم الفقهاء من علامء أصفهان أمثال العاّل 

املجد االصفهاين لشيخ أيبمة اس االصفهاين والعاّل آبادي املدرّ دصادق اخلاتونحممّ 

وغريمها إىل قم زمن السلطان اجلائر رضا البهلوي  نقد فلسفة دارونالنجفي صاحب 

ام امللعون ورشوعهم يف تدريس خارج الفقه حرض صاحب الرتمجة درولهام أيّ 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرلول  ...................................................  54

 .1«إقامتهام بقم أيضاً 

وهکذا حرض عند غريهم يف غريها من العلوم االلالمية. وعد ألاتيده يف العلوم 

 فراجعهام. ،3قبساتوصاحب کتاب  ،2علامء معارصيناملختلفة صاحب کتاب 

 قالوا فيه

 وهو الفاضل املعارص املاهر يف فنّ : »... ى املقالمصفّ مة الطهراين يف ـ قال العاّل 1

الرجال واألنساب والتاريخ وتراجم العلامء وأحواهلم وطبقاهتم وطرق مشيختهم 

 .4«ا ذکرنا وبعد مشغول بهممّ  ن کثرياً وإجازاهتم. وقد دوّ 

 .5«عامل فاضل جليل...: »... نقباء البرشـ وقال يف 2

وباختصار فإن املرتجم من أکابر العرص »... به: مة اخلياباين ما معرّ ـ وقال العاّل 3

صويل املحدث الرجايل مة الفهامة النسابة الفقيه اال  احلارض وأجالئهم، فهو العاّل 

صول، جامع األديب األريب الفاضل الکامل املؤرخ الريايض حاوي الفروع واال  

 .6«املعقول واملنقول...

مة العامل اجلليل والعاّل »به: ما معرّ  رجال أصفهانمة املهدوي يف ـ وقال العاّل 4

النجفي التربيزي من  أيب املعايل املشهور بآقا الديند شهابلامحة آيةاهلل السيّ العظيم 

 .7«مفاخر رجال العلم واألدب يف عرصنا...

فقيه حمقق من مراجع : »... معجم رجال الفکر واألدب يف النجفـ قال يف 5

                                                           
 خمطوطة. 26ص ،التحفة األمحدية. 1

 .218ص ،علامء معارصين. 2

 .28-38، ص قبسات. 3

 .196ص ،مصفى املقال. 4

 .847، ص2ج ،نقباء البرش. 5

 .217ص ،علامء معارصين. 6

 : يد.رجال أصفهان. 7
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 .1«التقليد يف قم ومتضلع يف األنساب...

السامحة زين العلامء العاملني ولند صاحب الفضيلة و»ـ قال الشيخ الرازي: 6

د دنا األلتاذ أبواملعايل السيّ مة الکربى واآلية العظمى ليّ الفقهاء واملجتهدين العاّل 

 .2«املرعيش النجفي احلسيني... الدينشهاب

دعل املدرس والشيخ حممّ  ،3تاريخ قمدحسني نارص الرشيعة يف ذکره الشيخ حممّ 

د والسيّ  ،5معارف الرجاليف  الديند حرزوالشيخ حممّ ، 4رحيانة األدبالتربيزي يف 

د والسيّ ، 7آثار احلجةوالشيخ الرازي يف  ،6آئينه دانشورانرضا الرحيان اليزدي يف عل

 .8جملة نور علمعادل العلوي يف قبساته، ونارص الباقري البيدهندي يف 

التحفة لامه  مستقالً  يف ترمجته کتاباً  د أمحد الروضايتمة السيّ وقد کتب العاّل 

 .اً ، رأيت صورته وال يزال خمطوطاألمحدية يف ترمجة زعيم اإللالم من السادة املرعشية

 مشاخيه يف اإلجازة

د حممود يف إجازته الکبرية لنجله السيّ  ابلغ املئات، ذکر بعضهتإجازاته من العلامء 

 يف کتابه الکبري املسلسالت يف اإلجازات. اهوکلّ 

دتقي الرازي النجفي مة الشيخ حممّ نا العاّل أحفاد جدّ والتجاز أربعة من 

 وهم: هداية املسرتشدينصاحب  االصفهاين

                                                           
 .410ص ،معجم رجال الفکر واألدب يف النجف. 1

 .37، ص2ج ،گنجينه دانشمندان. 2

 .269ص ،تاريخ قم. 3

 .290، ص5ج ،رحيانة األدب. 4

 .268-271، ص2ج ،معارف الرجال. 5

 الطبعة األوىل.من  25ص ،آئينٔه دانشوران. 6

 .46، ص2، جآثار احلجة. 7

 .48-86، ص37العدد  ،علمجملة نور . 8
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ـ عّمنا الشهيد آيةاهلل عىل اإلطالق احلاج آقا نوراهلل النجفي االصفهاين 1

 (1346ـ1278)

 أنّ  لنجله وال يف املسلسالت ولکن ذکر يل شفاهاً  إجازته الکبريةمل يذکره املجاز يف 

 1ونقله يف کتابه أعيان الشيعةد األمني صاحب إجازة منه وهکذا کتب إىل السيّ  له

. والظاهر کون هذه اإلجازة شفاهية والعلم عند 2د املهدوي يف کتابهونقل عنه السيّ 

 اهلل تعاىل.

ـ جّدنا العاّلمة آيةاهلل أبواملجد الشيخ حمّمد الرضا النجفي االصفهاين 2

 (1362ـ1287)

وقال يف شأنه:  3 اإلجازة الکبرية وطبع يف أوهلا صورة إجازتهذکره املجاز يف

التاذنا کعبة أهل الفضل واألدب ونابغة الزمان اهلامم املقدام حجةااللالم آيةاهلل »

دتقي دباقر بن الشيخ حممّ دحسني بن حممّ درضا بن حممّ الشيخ أبواملجد اآلقا حممّ 

 .4«باملسجد شاهيصاحب احلاشية عىل املعامل، االصفهاين املعروف 

 .6وترمجه فيها 5املسلسالتوهکذا ذکر إجازته يف 

دإلامعيل النجفي االصفهاين نا من طريق األم آيةاهلل احلاج الشيخ حممّ ـ جدّ 3

 (1370ـ1288)

وترمجه  2املسلسالت. وهکذا ذکر إجازته يف 1اإلجازة الکبريةذکره وترمجه يف 

                                                           
من طبع دار التعارف  230، ص10جبعة االوىل و من الط 35، ص50ج ،أعيان الشيعة. 1

 البريوتية.

 .22، ص2ج ،أصفهان در دو قرن أخري ىواجتامع ىتاريخ علم. 2

 .50ص ،اإلجازة الکبرية. 3

 .226الرقم  181ص ،اإلجازة الکبرية. 4

 .110، ص1ج ،املسلسالت. 5

 (.99ـ87)، ص2ج ،املسلسالت. 6
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 .3فيها

 (1393ـ1299النجفي االصفهاين )نا آيةاهلل الشيخ مهدي ـ ابن عمّ 4

وترمجه  5املسلسالت. وهکذا ذکر إجازته يف 4اإلجازة الکبريةذکره وترمجه يف 

 .6فيها

بيان لبل اهلداية يف » د املهدويوطبعت صورة إجازة األخريين يف کتاب السيّ 

 املسلسالتطبع يف ت. قبل أن 7يف ترمجة املجيزين« ذکر أعقاب صاحب اهلداية

 بسنوات.

 الراوون عنه

مة هو قطب رحى اإلجازة واختصت شيخوخة اإلجازة فيه ليام بعد ارحتال العاّل 

وال حتىص وسد ألامء  فام أصدره من اإلجازات ال تعدّ  ابزرك الطهراينغالشيخ آ

 املجازين منه يستلزم تدوين کتاب کبري.

 تأليفاته

له مؤلفات کثرية مطبوعة وخمطوطة تربو عىل املأة ال يسعني ذکرها، فمن أراد 

 ،1گنجينٔه دانشمندانو ،9علامء معارصينو ،8رحيانة األدبألامئها فعليه بمراجعة 

                                                                                                                                        
 .187الرقم  151ص ،اإلجازة الکبرية. 1

 .239، ص1ج ،املسلسالت. 2

 .347، ص2ج ،املسلسالت. 3

 .278الرقم  228ص ،اإلجازة الکبرية. 4

 .110، ص1ج ،املسلسالت. 5

 .253، ص2ج ،املسلسالت. 6

 .179، ص3جو  31، ص3ج ،أصفهان در دو قرن أخري ىواجتامع ىتاريخ علم. 7

 .268-271، ص2ج ،رحيانة األدب. 8

 .219ص ،علامء معارصين. 9



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرلول  ...................................................  58

 يف خمتلف أجزائها وغريها. الذريعةو ،2القبساتو

 ولکن أذکر هنا بعضها:

 .املسلسالت يف اإلجازاتـ 1

 جملدين. طبع بعد ارحتاله يف

بالم  ،4وفيها املجازات إىل مشايخ اإلجازاتبالم  ،3الذريعةوذکرها يف 

 .املسلسالت إىل مشايخ اإلجازات

 مشجرات آل الرلولـ 2

قال مؤلفها يف شأهنا:  ،5الذريعةذکرها يف  يف أنساب آل الرلول کبريکتاب 

ليوم فقري وفاقتي وقد حققت فيه وذکرت من أنساب  ه ذخراً فإنه من أنفس ما أعدّ »

البيوت العلوية ما ال يوجد يف غريه وأودعت فيه مسموعايت ومرويايت عن والدي 

 .6«درضاد حممّ دمهدي الغريفي البحراين وأخيه السيّ د حممّ مة وشيخي السيّ العاّل 

 .طبقات النسابنيـ 3

هذه الطبقات »وقال: ، 7الذريعةنا احلارض، ذکرها يف من صدر اإللالم إىل عرص

 «.کاملقدمة للمشجرات کام ذکره لنا

 .ملحقات إحقاق احلقـ 4

يف اثبات مذهبنا « هنج احلق وکشف الصدق»کتابه  726 مة احلل املتوىفکتب العاّل 

                                                                                                                                        
 .46-50، ص 2ج ،الذريعة. 1

 .53-69، صالقبسات. 2

 .351، ص19ج ،الذريعة. 3

 .21، ص21ج ،الذريعة. 4

 .43، ص21ج ،الذريعة. 5

 .523ص ،اإلجازة الکبرية. 6

 .153، ص15ج ،الذريعة. 7
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وفرغ من تصنيفه « إبطال هنج الباطل»ه عليه الفضل بن روزهبان ولاّم  اإلمامية وردّ 

د نوراهلل احلسيني املرعيش التسرتي کاشان ورد عىل الفضل السيّ يف مدينة  909لنة 

 «.حقاق احلق وإزهاق الباطلإ »ه ولاّم  کبرييف کتاب  1019لنة الشهيد 

ق علّ  طبع الکتاب ثمّ  ثمّ  إحقاق احلقد املرعيش مقدمة کبرية عىل متن کتب السيّ 

 مع فهارلها. جملداً  37عليه بتعليقات وملحقات تزيد عىل األصل بکثري وطبعت يف 

 أکرب مولوعة يف فضائل أهل البيت احقاق احلقويصح أن يقال: ملحقات 

 املطبوعة إىل اآلن.

 جديد وصورة حديثة وشکل عرصي بالم: ا يف ثوبوتّم جتديد طبعه

 .مولوعة اإلمامة يف نصوص أهل الّسنّةـ 5

 بقم املقدلة. 1427يف عرشين جملد، باهتامم نجله السّيد حممود املرعيش لنة 

 .منية الرجال يف رشح نخبة املقالـ 6

وقد  1277 د حسني احلسيني الربوجردي املتوىفمة السيّ للعاّل  نخبة املقالمنظومة 

بقم املقدلة  1378لنة د املرعيش وطبع املجلد األول من الرشح يف رشحها السيّ 

 .2مولوعة العاّلمة املرعيشوطبع أخريًا يف ضمن  1الذريعةوذکرها يف 

 .مولوعة العاّلمة املرعيشـ 7

رَي والرلائل واملقاالت واملقدمات  مجعت يف ثالثة جملدات ممّا کتبه يف الرتاجم والس 

 بقم املقدلة. 1432والتقريظات عىل الکتب بعد وفاته وطبعت لنة 

 تقريراته

عىل منرب التدريس يف خمتلف العلوم االلالمية أکثر من ثلثي القرن  صعد

وحرض عنده األعالم وکتب بعضهم تقريرات بحثه، ولکن إىل اآلن طبع من تقريرات 

                                                           
 .204، ص23ج ،الذريعة. 1

 .671-757، ص1ج ،العاّلمة املرعيشمولوعة . 2
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د عادل مة السيّ بحثه يف علم الفقه، کتاب القصاص يف ثالث جملدات بقلم العاّل 

 .الالجوردي الکاشاين العلوي

 مکتبته النفيسة

وله ولع بجمع الکتب وقد اجتمعت : »... نقباء البرشمة الطهراين يف اّل قال الع

بعث إىل منزيل بعض خمطوطاته  ا ترشفت إىل قم للزيارة زارين ثمّ لديه مکتبة وملّ 

 .1«الذريعةفهرلها فوزعته عىل أبواب  ، وبعد عوديت إىل النجف بعث إيلّ افقرأهت

 الذريعةد املرعيش يف فهرس املکتبات املنقول عنها يف وذکر ابنه مکتبة السيّ 

 .2والطبقات

م لامحته هبذا العمل خدمة قدّ »... به: يف شأهنا ما معرّ  مة املهدويوقال العاّل 

ع والعلامء الکرام يف حفظ الرتاث العلمي واملؤلفات القيمة کبرية لإللالم والتشيّ 

 اإللالم والرشيعة.أن يسجل المه يف طليعة الذين شيدوا  وبحق  

وباألخص  من نوادر املکتبات من حيث الکمّ  املرعيش يف قم تعدّ  اهللإن مکتبة آية

من حيث الکيف، فبعد تأليس احلوزة العلمية الشيعية بقم املقدلة کان من 

 ة هذا املرجع العظيم وهي تزدهر يوماً ست هبمّ ّل ا  الرضوري وجود هذه املکتبة وقد 

 .3«ونأمل أن تکون من أهم املکتبات اإللالمية يف العامل بعد آخر کامالً 

گنج رش حوهلا کتاب . کام ن  4يف کتابه املکتبة الشيخ الرازيإىل وقد أشار 

 .وگنجينه

 شکوريد أمحد احلسيني اإلق السيّ مة املحقّ وطبع فهرس خمطوطاهتا بقلم العاّل 

                                                           
 .847، ص2ج ،نقباء البرش. 1

 .174ص ،ـ القرن التالع طبقات أعالم الشيعةراجع . 2

 .270، ص2ج ،أصفهان در دو قرن أخري ىواجتامع ىتاريخ علم. 3

 (.215ـ211)، ص1ج ،گنجينه دانشمندان. 4
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املکتبة لامحة الدکتور السيّد نجل مؤلس اشتغل  بعده قدومع فهارله،  جملداً  29يف 

 جملدًا. 44الفهرس وإىل اآلن طبع منه مع جلْنٍَة بکتابة  حممود املرعيش النجفي

 وفاته ومدفنه

لنة رحل إىل جوار ربه يف الساعة التالعة من مساء األربعاء السابع من صفر 

 يعاً يع تشوشيّ  دة املعصومةبعد إقامة صالة العشائني مجاعة يف صحن السيّ  1411

 عليه شيخنا وصىّل  مشهوداً  يوم اجلمعة التالع من هذا الشهر وکان يوماً  ضخامً 

قيمت له ا  ودفن يف مکتبته العامرة و مد ظلهد الفاضل اللنکراين آيةاهلل الشيخ حممّ اال لتاذ 

 .هقّدس اهلل ّس جمالس الفاحتة يف خمتلف البالد. 

 رثائه وتاريخ وفاته

 اإليرواين يف رثائه:دباقر حممّ  اعرقال الش

 قد قام يف قم ناعي احلزن من کمد

 

 ينعى فقيد التقى واملجد والرشف 

 وأعلنت حوزة العلم احلداد ألًى  

 

 لشخص هو يف اإللالم غري خفي 

 آه له ألفا»قىض نؤرخه  

 

 «النجفي الديناملرعيش شهاب 

   1411 

شهاب »  وقد طبعت بعد ارحتاله ترمجته يف کتاب مستقل بالفارلية املسمى ب

 .يعالمرودشت يرفيع بقلم عل« رشيعت
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عىل کتاب بيان لبل اهلداية يف ذکر أعقاب صاحب اهلداية  الذي کتبه بالتدعاء والدي تقريظه

 الدين املهدوييا تاريخ علمى و اجتامعى اصفهان در دو قرن اخري للسّيد مصلح



 

 
(5) 

 1السيّد أبوالفضل النبوي القمي

(1344-1412) 

العاّلمة الفقيه، صاحب اآلثار العلمية السّيد أبوالفضل نجل السّيد عل وحفيد 

 ب واملعروف بالنبوي.السّيد عبداهلادي احلسيني القمي، امللقّ 

 والدته ودرالته

نشأ يف حجر والده الذي کان من أهل العلم  1344رجب  24ولد يف مدينة قم يف 

 :کل  منمات والعلوم األدبية تتلمذ يف مرحلة السطوح عىل والفضيلة. بعد إمتامه املقد

 .الشيخ يولف الشاهروديـ 1

 .الشيخ حمّمدعل احلائري الکرماينـ 2

 .الشيخ عبالعل الشاهروديـ 3

 .الشيخ فاضل اللنکراينـ 4

 .السّيد حمّمد الداماد اليزديـ 5

                                                           
 الرشيفة.. قرأت  هذه الرتمجة عىل شيخنا املرتجم له فصححها بنفسه 1
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 :ويف هذه الفرتة درس اهليئة والنجوم عىل

 .األردبيل )الظاهري( املريزا حمّمدـ 6

 .الشيخ حمّمد املحّققي الالهيجيـ 7

 :وأخذ الفلسفة والکالم من

 .الشيخ عل النالويت اليزديـ 8

 .السّيد حمّمدحسني التربيزي )العاّلمة الطباطبائي(ـ 9

 :عىلوالرجال والدراية 

 الدين املرعيش.السيّد شهابـ 10

 :کل  منثّم حرض اخلارج فقهًا واصوالً عند 

 .کمريالسيّد حمّمد احلجة الکوهـ 11

 .السيّد صدرالدين الصدرـ 12

نساري وأجازه باالجتهاد وصدقها السّيد عبداهلادي السيّد حمّمدتقي اخلواـ 13

 الشريازي.

 ة فحرض عىل اآليات:ثّم هاجر إىل النجف األرشف فرتة قصري

 .املريزا عبداهلادي الشريازيـ 14

 .الطباطبائي احلکيمالسيّد حمسن ـ 15

 .الشيخ حسني احللـ 16

 .السيّد حممود الشاهروديـ 17

 السيّد أبوالقالم اخلوئي، وکان أکثر التفادته من األّول.ـ 18

 :ثّم عاد إىل قم فحرض عىل اآليتني

. حرض أبحاثه يف الفقه واألصول و السّيد حسني الطباطبائي الربوجرديـ 19
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 1کتب من تقريراته لبع جملدات.

ـ الشيخ عبدالنبي األراکي. حرض عليه عرش لنني وکتب تقرير أبحاثه 20

 األصولية يف أربع جملدات.

 لائر نشاطاته

مارس تدريس الفقه واألصول والتفسري يف خمتلف املستويات لنني طويلة يف أثناء 

اشتغاله بالدرالة، کام دّرس بحوث اخلارج فقهًا وأصوالً وتصدٰى للمرجعية الدينية 

 وطبع رلالة عملية.

کان جيد األخالق، يتمتع هبدوء واتزان يف معارشته، حسن التقرير قوي اخلطابة. 

مارس الوعظ واالشارد يف بعض مساجد طهران أيام شهر رمضان و يف املنالبات 

الدينية. له شعر فاريس جيد حسن النظم وعريب متولط املستوٰى. وقد وفقه اهلل 

عنوانًا يف الفقه واألصول والتفسري والکالم  نيسمن مخلتأليف ما يربو عىل أکثر 

 واألدب واألخالق.

هذا وقد أصيب يف أواخر حياته بفقد برصه مما دعاه إىل اإلنزواء وترك التدريس 

 ده يف بعض أّيام االلبوع.حوالتأليف، ومع ذلك کان خيرج لو

 اإلجازات

ملريزا عبداهلادي جازة التاذه اخلوانساري وصّدق اإلأأجيز باالجتهاد من 

                                                           

 إحدى هذه املجلدات يف بحث الصالة موجودة يف مکتبة آيةاهلل السّيد صادق الشريازي .1

، 4وصورهتا موجودة يف مرکز إحياء الرتاث اإللالمي وقد عرفت يف فهرس نسخها املصورة، ج

وفيها بحث صالة اجلمعة إىل قضاء الصلوات، ومباحث: املؤاکلة مع أهل  .1213، رقم 38ص

الکتاب ومنجزات املريض وحجية اإلمجاع منقوالً أو حمصاًل، حتقيق يف صالة اجلمعة، تقدير الديات 

فهذه البعض ليست من تقريرات آيةاهلل السّيد  1388يف القتل واجلرح وقد کتب بعضها يف لنة 

 کانت من تقريراته يکون التاريخ املذکور تاريخ تبييضها. أو إذا الربوجردي
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 أجيز بالرواية من اآليات:و مرّ  الشريازي. کام

 کمري.ـ السّيد حمّمد احلجة الکوه1

 ـ الشيخ عبدالنبي األراکي.2

 األراکي.املحسني ـ السّيد حسن فريد 3

 ـ السّيد حسني الطباطبائي الربوجردي.4

 ـ السّيد حمّمدتقي اخلوانساري.5

 ـ املريزا عبداهلادي الشريازي.6

 الطهراين. كابزرغـ الشيخ آ7

 ـ الشيخ حسني احلل.8

 أما الراوون عنه فلم نعرف منهم إاّل:

 ـ الشيخ حمّمد اهلدايتي الکرماين.1

 کمري.ـ الشيخ مرتىض الکوه2

 آبادي.ـ السّيد رمحة اهلل الشمشريآبادي اخلرم3

 ـ الشيخ رايض األفغاين.4

 مؤلفاته

 .املعاجزارغام املبارز يف إثبات ـ 1

 ، مطبوع.اى از لورٔه نجماشعهـ 2

 إضاءة الرساج يف إثبات املعراج.ـ 3

 ، مطبوع.البرصي الکوکب الدري يف رشح حديث عنوانـ 4

 .الت النبوية يف جواب بعض الشبهات الدينيةقاـ امل5

 ، مطبوع.امراى هستى در واليت تکوينىـ 6
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 .مع العامل أسار العوامل يف مصاحبة مولىـ 7

 .بدر الدجٰى يف رشائط الدعاءـ 8

 .تفسري لورة البلدـ 9

 .تفسري لورة التنيـ 10

 تفسري لورة الضحٰى.ـ 11

 .تفسري سوة العرصـ 12

 .تفسري لورة الفجرـ 13

 .يولف تفسري لورةـ 14

 أجزاء(. 4)اصول الفقه،  العراقي تقريرات درسـ 15

 أجزاء(. 7)فقهًا وأصوالً،  تقريرات درس الربوجرديـ 16

 .جامع األنوار يف إثبات التوحيدـ 17

 )تأليف نيازمند الشريازي(، مطبوع. قرآن جالء القرآن در ردّ إعجازـ 18

 )تأليف اآلشتياين(. حاشيه بر رلالٔه عرس و حرجـ 19

 .حاشية عىل املکالبـ 20

 )للسبزواري(. حاشية عىل رشح املنظومةـ 21

 )إىل آخر کتاب الصوم(. العروة الوثقىحاشية عىل ـ 22

 ، مطبوع.و مرد در الالم نمزاياى زـ 23

 .حلية الولمة يف حقيقة العصمةـ 24

 .حوايش عىل کتب السنگلجيـ 25

 .حياة الفؤاد يف إثبات املعادـ 26

 ، ثالثة أجزاء، مطبوع.رمضان و حمرم و صفر( ىهادرس لخنورى )در ماهـ 27

 )بالعربية والفارلية(. ديوان شعرـ 28
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 .بعظمة اإللالم ءرلالة يف اعرتاف األعداـ 29

 .عل رلالة يف اعرتاف املخالفني بفضائلـ 30

 .رلالة يف عدم توقف حجية اخلرب الواحد عىل حصول الظنـ 31

 .حمّمد رشع مؤبد در خامتيتـ 32

 )للسنگلجي(. صحو املعلوم يف رّد کتاب حمو املوهومـ 33

 ع.، مطبوغالية الدرر يف مصّب قاعدة الرضرـ 34

 ، عدة أجزاء.فلسفٔه أحکام عبادات و معامالتـ 35

 .فيض الرمحن يف العلوم املکتسبة من القرآنـ 36

 ، مطبوع.کشف االرتياب يف أدلة احلجابـ 37

 .کامل اإليامن يف إثبات وجود صاحب الزمانـ 38

 مطبوع.ش، 1332، کمونيسم از نظر عقل و الالمـ 39

 .لئايل منثور در تفسري لورٔه طورـ 40

 .لب اللباب يف حکم املعارشة مع أهل الکتابـ 41

 ، لبعة أجزاء.جمالس وعظ وارشادـ 42

 .خمزن األسار يف إثبات النبوةـ 43

 .مرتع األفکار يف تفسري لورة القدرـ 44

 .معدن اآلثار يف ضبط احلکم واألخبارـ 45

 ، مطبوع.از نظر عقل و رشع معراج پيامرب الالمـ 46

 .مقصد األبرار يف إثبات اإلمامةـ 47
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 ومدفنه وفاته

آبان  25ق املوافق 1412 ىلاألو ىمجاد 8يوم السبت ح اتويف السّيد النبوي صب

عامًا قضاها يف خدمة الدين احلنيف، وبعد تشييع الئق دفن  68ش يف قم عن 1370

 يف مقربة باغ هبشت، مقربة العلامء.

 مصادر حياته

هذا وقد تعرضت بعض املصادر لشذرات من حياته ونشاطاته 

 ومؤلفاته، نشري إىل مجلة منها:

لسّيد ل اخلامس عرش أحسن األثر يف تراجم أعالم القرنـ 1

 خمطوط(.)أمحد احلسيني 

 .119، تاريخ حکامء وعرفاء متأخر بر صدر املتأهلنيـ 2

 .573، ص4، جدايرة املعارف تشيّعـ 3

 .165، صرجال قمـ 4

 .282، ص2، جگنجينٔه دانشمندانـ 5

 .217، ص1، جمؤلفني کتب چاپىـ 6

 .247، ص1، جتربت پاکان قمـ 7



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرلول  ...................................................  72

 
 ب



 

 
(6) 

 دعل األراکيالشيخ حممّ 

(1312-1415) 

مة الفقيه األصويل الزاهد، ألوة التقى وبقية السلف املاضني احلاج الشيخ العاّل 

 دعل األراکي ابن احلاج الشيخ املريزا آقا الفراهاين.حممّ 

 .بأراك 1312 لنة خراآل ىمجاد 24ولد يف 

 قرأ املبادئ والسطوح عند علامئها منهم:

 .الشيخ جعفر الشيثيـ 1

 .آباديوالشيخ عباس إدريسـ 2

 .حاشية الکفايةد للطان العلامء صاحب والشيخ حممّ ـ 3

 .العراقي الديند نوروالسيّ ـ 4

 :الزم ثمّ 

 لنةالعالمة املؤلس احلاج الشيخ عبدالکريم احلائري من بدو وروده إىل أراك ـ 6

1332. 

وحرض عنده يف الفقه  1340 لنةهاجر مع ألتاذه املؤلس إىل بلدة قم املقدلة  ثمّ 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرلول  ...................................................  74

ى األلتاذ صوله وکتب تقريرات بحثه وصار من خواص أصحاب املؤلس حتى لبّ ا  و

 .1355 لنةداعي اهلل 

 ى برع واجتهد.مدة ثالث وعرشين لنة حتّ  املؤلس احلائريفالتفاد من 

 رشکاء بحثه

دتقي اخلوانساري د حممّ حث الدروس احلوزوية مع عدة من األعالم منهم: السيّ اب

إلامعيل اجلاپلقي، والشيخ عبدالرزاق حمّمدوالسيد أمحد اخلوانساري والشيخ 

 .طاب ثراهمالقائيني 

 إقامة صالة اجلمعة واجلامعة

دتقي اخلوانساري فلذا بعده أقام اجلامعة حممّ العاّلمة  هو والد زوجة السيّد کان

وأقام صالة  ظهراً  ويف احلرم الفاطمي مقامه يف املدرلة املبارکة الفيضية عشاءً 

بقم املقدلة واقتدى به العلامء والفضالء واخلواص  اجلمعة أکثر من ثالثني عاماً 

 والعوام.

 قالوا فيه

دعل األراکي ابن احلاج املريزا آقا الشيخ حممّ »به: ما معرّ  نه دانشورانآئيـ قال يف 1

آباد العراق وحصل العلم من مسقط رأله يف مدينة للطان 1312 لنةالفراهاين ولد 

وکان من املهاجرين إىل قم عندما انتقلت احلوزة إليها من العراق العجم، واختص 

 .1«يديه أکثر العلومبآيةاهلل اليزدي الذي کان قد أخذ عىل 

هذا الرجل اجلليل يتمثل »به: يف شأنه ما معرّ  آثار احلجةـ قال الشيخ الرازي يف 2

فيه العلم واملعرفة ويتجسد فيه الصفا والبساطة... هو من مفاخر اإللالم والعامل 

                                                           
 الطبعة االوىل. 58ص ،آئينه دانشوران. 1
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 .1«الشيعي ليام احلوزة العلمية ومن أبرز تالمذة املرحوم آيةاهلل املؤلس احلائري

اآلداب احلميدة  إنّ »... به: يف کتابه اآلخر يف شأنه ما معرّ  ال أيضاً ـ وق3

ألنه زين علمه باحللم  هوتعريف هتجاوز قدرتنا عىل وصفتواألخالق احلسنة لسامحته 

 .2«والتواضع

عامل فاضل فقيه »... يف النجف:  معجم رجال الفکر واألدبـ قال يف 4

 .3...«صويلٌ أ  

من العلامء واألتقياء وهو يف غاية التواضع بقم »به: ما معرّ  رجال قمـ قال يف 5

املقدلة... من تالمذة آيةاهلل احلائري اليزدي وقد ترشف إىل قم املقدلة معه وکتب 

صول وهو اليوم من ألاتذة احلوزة العلمية تقريرات بحث ألتاذه يف الفقه واأل  

 .4«فيها

 شيخه يف اإلجازة

 احلاج الشيخ عباس القميمة املحدث له شيخ واحد وهو العاّل 

 ثم کتب املجاز ألناد املجيز بخطه الرشيف. اً ( أجازه شفهيّ 1359ـ1294)

 الراوون عنه

 يروي عنه مجع کثري منهم:

 .1416حمرم احلرام  26 يف املهدوي املتوفی الديند مصلحالسيّ 

 .1423رجب  13 يف والسّيد حمّمدعل املوحد األبطحي املتوفی

                                                           
 .68، ص2ج ،آثار احلجة. 1

 .64، ص2ج ،گنجينه دانشمندان. 2

 .310ص ،معجم رجال الفکر واألدب يف النجف. 3

يف ضمن  طبع ثانياً زاده، د مقدسد حممّ ملؤلفه السيّ  869ص ،در تاريخ آن ىبحث و رجال قم. 4

 .ش1390شنالى عام املجلد األّول من جمموعة قم
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 تأليفاته

 .الفقه اصولـ 1

 لنةصولية کاملة من تقريرات بحث ألتاذه احلائري طبع يف جملدين يف ا  دورة 

 بقم املقدلة. 1417

 .دورة ا صولية ا خرىٰ ـ 2

صول للمحقق اخلرالاين طبعت يف جملد واحد بعنوان اجلزء بالنظر إىل کفاية اال  

 بقم املقدلة. 1419 لنةصول الفقه. يف أ  الثالث من 

 .نافعة عىل درر الفوائدتعليقات ـ 3

والدرر من مؤلفات ألتاذه احلائري وعلق عليها املرتجم وقد طبع التعليق مع املتن 

 .1408 لنةبتولط مجاعة املدرلني بقم املقدلة 

 .رلالة يف االجتهاد والتقليدـ 4

حيث مل يرد يف الدرر هذا البحث أضاف إليها مع حفظ مسلکه وديدنه يف 

 .1408 لنةاالختصار وطبعت مع الدرر يف 

 .رلالة ا خرٰى يف االجتهاد والتقليدـ 5

 لنةهذه مفصلة وتلك خمترصة، طبعت يف آخر املجلد الثاين من کتاب بيعه، يف 

1415. 

 .کتاب الطهارةـ 6

 .1415 لنةطبع يف جملدين يف 

 .رلالة يف الدماء الثالثة وأحکام األموات والتيممـ 7

دتقي اخلوانساري، طبعت د حممّ مة آيةاهلل السيّ من جملس درس العاّل  کتبها تقريراَ 

 يف آخر املجلد الثاين من کتاب طهارته.

 .رلالة يف اخلمسـ 8
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 مع املکالب املحرمة. 1413 لنةطبعت يف 

 .کتاب النکاحـ 9

 .1419لنة طبع يف جملد واحد 

 .رلالة يف نفقة الزوجةـ 10

 .1413لنة طبعت مع رلالته يف اإلرث يف جملد واحد 

 .املکالب املحرمةـ 11

 .1413لنة طبع يف جملد واحد 

 .کتاب البيعـ 12

 .1415لنة طبع يف جملدين 

 .اخلياراتـ 13

 .1414لنة طبع يف جملد واحد 

 .رلالة يف اإلرثـ 14

 .1413لنة طبعت يف 

 .کتاب الصالةـ 15

 .1421لنة طبعت يف جملدين بقم املقدلة 

 .رلالة يف صالة اجلمعةـ 16

 .تقريرات بحث ألتاذه الشيخ حمّمد للطان العلامءـ 17

 صول الفقه، جملد واحد.ا  يف 

 .تعليقة عىل العروة الوثقىـ 18

 .1409طبعت يف ذي القعدة احلرام 

 .توضيح املسائلـ 19

 .طبع مکرراً  ثمّ  ش1368 عاميف  الً طبع أوّ 
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 .املسائل الواضحةـ 20

 رلالة فتوائية طبعت يف جملدين.

 .زبدة األحکامـ 21

 .1413طبع يف مجادى اآلخرة 

 .منالك احلجـ 22

 .1411بالفارلية طبع يف شوال املکرم 

 .التعليقة عىل منالك احلجـ 23

 طبعت مع املتن بالعربية والفارلية. د اإلمام اخلمينيللسيّ 

 .التفتاءاتـ 24

 .1415لنة مجع من فتاويه، وطبعت يف 

 .أحکام جوانانـ 25

 رلالة فتوائية خمترصة طبعت بالفارلية.

 .کلمة حول تفسري القرآن والعقل ومؤلفهـ 26

 ل منه، وأيضاً وطبعت يف املجلد األوّ  العراقي الديند نورهذا التفسري للسيّ 

 .434ص ،طبعت ضمن رشح أحواله

 .إثبات والية أمرياملؤمننيرلالة يف ـ 27

 .441ص ،وضمن رشح أحواله« القرآن والعقل»طبعت يف تفسري 

 .رلالة يف الوالية التکوينية للمعصومني األربعة عرشـ 28

 .405ص ،بالفارلية، طبعت ضمن رشح أحواله

 .رلالة يف دفع إشکال إعادة املعدومـ 29

 .413ص ،بالفارلية، طبعت يف رشح أحواله

 .رلالة يف حقانية مذهب التشيعـ 30
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 .416ص ،بالفارلية، طبعت ضمن رشح أحواله

 .رلالة يف جواب بعض التجار يف بحث اخلمسـ 31

 .426ص ،بالفارلية، طبعت يف رشح أحواله

 .رلالة يف ترمجة آيةاهلل السيّد حمّمدتقي اخلوانساريـ 32

 .473ص ،طبعت ضمن رشح أحواله

 .شبه الکشکولترلالة ـ 33

 .477ص ،قريب من مأة صفحة، بالفارلية، طبعت ضمن رشح أحواله

 .رلالة يف علل تأخر اإلنسانـ 34

 .400ص: ،بالفارلية، طبعت ضمن رشح أحواله

صوله من جملس درس ألتاذه ا  التفاد أکثر ما کتبه يف الفقه اإللتداليل و :تذکرة

يعد من تقريرات ، فيصح أن مة املؤلس احلاج الشيخ عبدالکريم احلائريالعاّل 

 أبحاثه کام هو کذلك.

طبعت ضمن رشح  بنت مولى بن جعفر وله أبيات يف مديح فاطمة

 .270ص ،أحواله

 تدريسه

قام بالتدريس من زمن ألتاذه احلائري، حرض عنده مجاعة من الفضالء يف 

لنة دتقي اخلوانساري يف د حممّ السطوح املختلفة وبعد ارحتال صهره آيةاهلل السيّ 

صوله عىل مستوى درالات اخلارج والتدام أ  قام مقامه يف تدريس الفقه و 1371

 .الدرس أربعني عاماً 

 مرجعيته

د مع إبائه وفراره من املرجعية، رجع إليه املؤمنون بعد ارحتال آيةاهلل اإلمام السيّ 
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فقد صار من املراجع العظام. بل  1409لنة يف  طاب ثراهاهلل املولوي اخلميني روح

لنة يف  طاب ثراه کلبايکايندرضا الد حممّ املرجع األعىل بعد وفاة آيةاهلل السيّ أصبح 

1414. 

 وفاته ومدفنه

اآلخرة  ىوافاه األجل يف الليلة املسفر صباحها عن اخلامس والعرشين من مجاد

 ع تشيعاً ام قالئل للعالج ثم شيّ بطهران، حيث انتقل إليها قبل وفاته بأيّ  1415لنة 

انتقل جسده  هبا يوم األربعاء السادس والعرشين من هذا الشهر، ثمّ  عظيامً  حافالً 

ع تشييعًا مل ير مثله يوم اخلميس قم املقدلة وشيّ  دآل حممّ  الرشيف إىل وطنه عّش 

السابع والعرشين من مجادى اآلخرة وقد مات لتة أشخاص يف تشييعه ألجل الزحام 

مة آيةاهلل  عليه شيخنا العاّل وصىّل  يهالالم اهلل علحني الدخول من باب احلرم الفاطمي 

دفن عند قرب ألتاذه املؤلس احلاج الشيخ  ثمّ  مد ظلهدتقي البهجة احلاج الشيخ حممّ 

 «.سباال»  يف زاوية املسجد املعروف ب عبدالکريم احلائري اليزدي

قدس وقد کان وحيد عرصه يف الزهد والتقوى ومل تلد أم الدهر مثله يف هذه األيام 

 .اهلل ّسه وطاب ثراه وجعل اجلنة مثواه

مة الشيخ رضا االلتادي ترمجته يف کتاب کبري بالفارلية بقلم العاّل  طبعتوقد 

فرهنگ کتاب  ويف 1مستدرکات أعيان الشيعة کام له ترمجة يف .1418لنة الطهراين يف 

 .2ناموران معارص ايران

  

                                                           
 .274، ص7، جمستدرکات أعيان الشيعة .1

 .335، ص2، جفرهنگ ناموران معارص ايران .2
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 ب



 

 
(7) 

 السيّد حمّمد الشريازي

(1347-1422) 

بن ا كابزرغبن السّيد آااهلل السيّد حبيب ابنالسّيد مهدي آيةاهلل السيّد حمّمد نجل 

فيها مؤل  فقهائها والشيعة وکبار مراجع املريزا حممود احلسيني الشريازي، من أعالم 

 ولادات جماهدهيا.

يف مدينة النجف  1347لنة  ولد يوم ميالد ليّد الکائنات وخاتم املرللني

األرشف، وانتقل يف لن التالعة من عمره إىل کربالء املقدلة وبدأ درالته الدينية هبا 

 :حيث تعّلم يف مکتب

 .البدايات ،أکرب النائينيالشيخ عل ـ1

 :السطوح عندوبعد إتقانه املقدمات أهنٰى 

 .العابدين الکاشاينالسّيد زين ـ2

 القواننيحيث قرأ عليه شطرًا من  ،ئي االصفهاينيالشيخ حمّمدرضا اجلرقوـ 3

 .رشح املنظومةو
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 .احلائري الشيخ حمّمد اخلطيبـ 4

 حرض اخلارج عىل اآليات:

 .والدهـ 5

 .الشيخ يولف اخلرالاين احلائريـ 6

 .السّيد حمّمدهادي امليالينـ 7

وبدأ الکتابة والتأليف يف لن مبکر، وحصل عىل اجازة االجتهاد من والده والسيّد 

 عل البهبهاين الرامهرمزي.

 مشاخيه

 وأما مشاخيه يف الرواية فهم کثريون منهم:

 ـ والده السيّد مهدي الشريازي.1

 ـ السّيد عل البهبهاين الرامهرمزي.2

 ـ املريزا عبداهلادي الشريازي.3

 الطهراين. كابزرغآـ الشيخ 4

 الدين املرعيش.ـ السّيد شهاب5

، مما أثار عليه بعض املشاکل 1380لنة تصّدى للمرجعية الدينية بعد وفاة والده 

وخلق له املصاعب واملتاعب، لکنه تصّدى للمغرضني بثباته وجأشه، وأقام اجلامعة يف 

 الصحن احلسيني الرشيف.

اهتم اهتاممًا بقضايا املسلمني بصورة عامة عىل نطاق والع، وکان يصدر البيانات 

والکتيبات يف نرصهتم والدفاع عنهم، وبعد إحساله باملضايقات من النظام البعثي 

شعبان وأقام هبا  18ش إىل الکويت فوصلها ليلة السبت 1349/  1391لنة هاجر 

 ات السيالية.لنينًا مهتاًم باألمور الدينية والنشاط

والتقر به  ش1358/  1399 لنةوبعد انتصار الثورة يف إيران هاجر إليها هناية 
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املقام يف مدينة قم املقدلة حتّى وفاته، وأخذ بتدريس خارج الفقه صباحًا واألصول 

عرصًا، وکان يقيم اجلامعة لياًل يف احلسينية املجاورة لبيته يف شارع آذر، بالقرب من 

 حسن. تکيه آقا لّيد

کبار املراجع وأصحاب النفوذ الديني والسيايس يف النفوس والعقول، بل من کان 

 کان من ذخائر اإللالم وکنوز الشيعة العظام.

املدارس الدينية واملساجد واحلسينيات يف شتّٰى بقاع العامل، کام کان حيي  أشاد

وذلك مع رلوخ يف  املنالبات الدينية والشعائر احلسينية يف حسينيته وکذلك أتباعه،

العقيدة وإرصار عىل احياء تلك املرالم وتعميمها، کام اهتم بالتبليغ الديني واعداد 

 اخلطباء وتربية خطباء فضالء يعرضون الفکر الشيعي وينرشونه يف العامل.

 فاتهمؤلي 

عىل علو مقامه يف کثري من العلوم  له مؤلفات وتصنيفات جليلة وکثرية تدل  

املؤلفني املکثرين أصحاب الوزن العلمي يف العامل  نَ م  الواقع هو والفنون، ويف 

عنوان ما بني کتاب وکّراس ورلالة ألف اإللالمي، وقد فاقت عناوين تأليفاته 

 الکريم نالقرآوحجم کبري وصغري، کل ذلك ألجل علو کلمة اإللالم وتعظيم 

 .وأهل بيته الکرام والرلول األعظم

مؤلفاته إىل لغات حيّة کاإلنجليزية والفارلية واألردو هذا وقد ترمجت بعض 

 :وغريها، کام

، تدل عىل طول باعه «الفقه»جزءًا ألامها  110إن له مولوعة جيدة بلغت  ـ1

 .وفقاهته وکيفية خترجياته الفقهية

 کام له کتاب

 ، يف جملدين.يف أصول الفقه األصولـ 2

 وله يف التفسري
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 جزءًا. 30،.األذهانتقريب القرآن إىل ـ 3

 ،أربعة أجزاء.توضيح هنج البالغةـ 4

 جملد. 16، إيصال الطالب إىل املکالبـ 5

 جملد. 20، الوصائل إىل الرلائلـ 6

 ، لتة أجزاء.الوصول إىل کفاية األصولـ 7

 جملد، طبع مخس منها ببريوت. 40، ولائل الشيعة ومستدرکاهتاـ 8

 ، جملدين.للسبزواري رشح املنظومةـ 9

 .1الذريعة، ذکره الطهراين يف القول السديديف رشح التجريدـ 10

 .2الذريعة، ذکره الطهراين يف مبادئ الطبـ 11

 جزء. 6، الدين والسعادةـ 12

 .الفضيلة اإللالميةـ 13

 .الصياغة اجلديدة لعامَل اإليامن واحلرية والرفاه واإللالمـ 14

 .السبيل إىل اهناض املسلمنيـ 15

فهو مشارك يف غالبية العلوم التي هلا نفع يف وغريها من املؤلفات املفيدة الکثرية. 

 احلياة واالجتامع.

 ومدفنه تهوفا

 26املوافق  1422شوال  2ارحتل لّيدنا الشريازي إىل جوار رّبه زوال يوم اإلثنني 

ّيع تشييعًا حافاًل ضخامً  75ش عن 1380آذر  يوم  عامًا يف مدينة قم املقدلة، وش 

يف  هالصالة عىل جثامن السّيد صادق الشريازي املرجع الثالثاء، وأقام أخوه احلجة

، ودفن يف حرمها الرشيف بجوار أخيه الشهيد صحن السّيدة فاطمة املعصومة

                                                           
 .210، ص17، جالذريعة .1

 .42، ص19، جالذريعة .2
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 السّيد حسن الشريازي.

احلوزات العلمية وفقدته حزن وألٰى يف العامل اإللالمي وکان لصدٰى نعيه أثر 

، واقيمت له يف يف خمتلف الفنون متفنناً متضلعًا وبصريًا بزمانه وعاملًا و مرجعًا فقيهاً 

يف  تأبني م له جملسيقأ   کاموکذلك املدن اإليرانية، و تأبينّيةکثري من الدول جمالس 

مسجدنا باصفهان )مسجد نو بازار( يوم األحد الثامن من شوال املکّرم، وذلك 

 .نجله املقدس السّيد حمّمدرضاة منها الرشيفعائلته بحضور ثلة من 

أضواء يف و 1أسة املجدد الشريازيولتفصيل فهرس مؤلفاته وکتبه راجع کتايب 

تتميم ترمجته واهلل لبحانه هو  لغرضو 2حياة آيةاهلل العظمى السيّد حمّمد الشريازي

 املستعان.

  

                                                           
 .للشيخ نورالدين الشاهرودي 310-321، ص أسة املجدد الشريازي .1

 .وقد طبع الکتاب بالعربية والفارلية .2
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 ب



 

 
(8) 

 اينکايبلکدرضا املولوي الد حممّ السيّ 

(1316-1414) 

 دباقرد حممّ درضا ابن السيّ د حممّ مة الفقيه املرجع الرئيس السيّ العاّل 

من « گوگد»، بقرية 1316لنة .ولد يوم االثنني الثامن من ذي القعدة الکلبايکاين

 «.گلپايگان»قرى 

 وبعض السطوح عىل العلامء والفضالء بگلپايگان منهم:قرأ املقدمات 

 .دحسن اخلونساريد حممّ السيّ ـ 1

 .اينکايبلکدباقر الوالشيخ حممّ ـ 2

 الگوگدي. دتقيواآلخوند حممّ ـ 3

 :بحث والتفاد من حوزهتا وحرض 1336لنة لافر إىل أراك أوائل  ثمّ 

 صوله.أ  والتفاد منه يف الفقه و 1337لنة  املؤلس احلائريـ 4

 1340لنة إىل قم املقدلة يف شعبان املعظم  مة املؤلس احلائريهاجر العاّل  ثمّ 

هبا ودعا املرتجم إليها فهاجر يف شوال املکرم من تلك السنة إىل قم والزم درس  وأقام
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 .1355لنة ى توىف األلتاذ يف احلائري حتّ  ألتاذه

 املقدلة منهم: والتفاد أيضا من عدة من األعالم حني مهاجرهتم إىل قم

 دالرضا النجفي االصفهاينمة أبواملجد الشيخ حممّ نا العاّل جدّ ـ 5

 د أبواحلسن االصفهاينوالسيّ ـ 6

 دحسني النائينيواملريزا حممّ ـ 7

 دحسني الغروي االصفهاينوالشيخ حممّ ـ 8

 العراقي الدينوالشيخ ضياءـ 9

 .طاب ثراهمواحلاج آقا حسني الطباطبائي الربوجردي ـ 10

ويف حياة ألتاذه احلائري رشع بتدريس لطوح الفقه واألصول وبعده إبتدأ 

 خارج الفقه. بتدريس

 قالوا فيه

عامل جليل ومدرس فاضل... وهو »... مة الطهراين يف نقباء البرش: قال العاّل  ـ1

 .1«من العلامء الفضالء يف قم ومن املدرلني املشاهري هبا اليوم

مدرس السطوح العالية  کلبايکايند الالسيّ »... قال يف آئينه دانشوران ما معربه:  ـ2

 .2«الفقه واألصول وموضع تدريسه املدرس السابق يف املدرلة الفيضية يف

 من أکابر احلوزة العلمية ومن ألاتذهتا»قال الشيخ الرازي يف شأنه ما معربه:  ـ3

نه الفضالء، ولامحته فضال عن م املعروفني بدرس الفقه واألصول ويستفيد

، فهو يف الزهد والتقوى واألخالق العالية وامللکات التي بلغها العلمية الدرجات

 .3«واخلاصة الفاضلة مقبول عند العامة

                                                           
 .742، ص2ج ،نقباء البرش. 1

 .26ص ،دانشوران هٔ آئين. 2

 .71، ص2ج ،آثار احلجة. 3
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 د العلامء واملجتهدين رئيس امللة والدينليّ »... وقال يف کتابه اآلخر ما معربه:  ـ4

 واحد من مشاهري کلبايکايندباقر الاجلليل السيد حممّ درضا ابن العامل د حممّ احلاج السيّ 

 .1«العلامء واملراجع الکبار يف عرصنا

د الفقهاء واملجتهدين آيةاهلل العظمى ليّ »يف جملد آخر منه ما معربه:  وقال أيضاً  ـ5

من مراجع التقليد  کلبايکايندباقر الد حممّ د اجلليل السيّ درضا ابن السيّ حممّ  دالسيّ 

 .2«عارصين ومن الزعامء الثالثة للحوزة املقدلة بقمامل الکبار

مة املهدوي يف بيان لبل اهلداية يف ذکر أعقاب صاحب اهلداية ما قال العاّل  ـ6

دباقر د حممّ درضا ابن العامل اجلليل السيّ د حممّ لامحة آيةاهلل العظمى احلاج السيّ » معربه:

 .3«املعارصين ومراجع التقليد الکبار...من مشاهري الفقهاء واملجتهدين  کلبايکاينال

 مشاخيه يف اإلجازة

 أجازه ثالثة من األعالم:

 .(1362ـ1287درضا النجفي االصفهاين )مة أبواملجد الشيخ حممّ نا العاّل جدّ  ـ1

 .(1355ـ1276ألتاذه املؤلس احلاج الشيخ عبدالکريم احلائري اليزدي ) ـ2

 (.1359ـ1294القمي )بن حمّمدرضا العالمة الشيخ عباس  ـ3

 تأليفاته

 إفاضة العوائد تعليق عىل درر الفوائد ـ1

أللتاذه احلائري يف علم األصول اشتغل هبا حني  درر الفوائدتعليقة عىل کتاب 

 .4الذريعةالعاّلمة الطهراين يف للکتاب طبع يف جملدين بقم املقدلة. وذکرها  تدريسه

                                                           
 .31، ص2ج ،گنجينه دانشمندان. 1

 .422، ص6ج ،گنجينه دانشمندان. 2

 .267، ص2ج ،خرياصفهان در دو قرن ا ىواجتامع ىتاريخ علم. 3

 .267، ص26ج ،الذريعة. 4
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 .حاشية العروة الوثقى ـ2

 .طبعت مکرراً 

 .حاشية الوليلة ـ3

احلسن األصبهاين طبعت مع أصلها يف د أيبحاشية فتوائية عىل وليلة النجاة للسيّ 

 جملدات. ةثالث

 .جممع املسائل ـ4

 ترجم إىل العربية. مجع من فتاويه وطبع أوال بالفارلية يف ثالث جملدات ثمّ 

 .تلخيص أحکام احلج ـ5

 وطبع يف منالك حجه. کتبه تلخيصا من دروله يف احلج بقلمه الرشيف

 .دليل احلاج ـ6

 طبع يف منالك حجه.

 .حول مسائل احلج ـ7

 .1412لنة رلالة يف جواب بعض املسائل حول احلج باللغة الفارلية، طبعت 

 .رلالة يف عدم حتريف القرآن ـ8

 خمترصة.

 .رلالة يف صالة اجلمعة ـ9

 .رلالة يف صالة اخلوف واملطاردة ـ10

 .لالماإل باملعروف والنهي عن املنکر واملسائل االجتامعية يفرلالة يف األمر  ـ11

 باللغة الفارلية.

 .رلالة يف املحرمات بالنسب ـ12

 خمترصة.

 .هداية العباد ـ13
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 دورة فقهية فتوائية طبع يف جملدين.

 .رشاد السائلإ ـ14

 يف بريوت. 1413لنة مجع من فتاويه وطبع يف 

 .توضيح املسائل ـ15

 .طبع مکرراً 

 وعدة من الرلائل الفتوائية واملنالك بعدة من اللغات.

 تقريرات أبحاثه

ارتقى منرب تدريس الفقه أکثر من نصف قرن وحرض عنده مجاعة من الفضالء 

منهم، ولکن أذکر هنا املطبوع من تقريرات  جيل وکتبوا تقريرات بحثه کثرياً  جيال بعد

 اآلن: بحثه يف الفقه إىل

 .کتاب الطهارة ـ1

دهادي املقدس النجفي، وطبع يف جملد واحد بقم مة الشيخ حممّ کتبها العاّل 

 املقدلة.

 .نتايج األفکار يف نجالة الکفار ـ2

بقم  1413لنة مة الشيخ عل الکريمي اجلهرمي، طبع يف جملد واحد يف للعاّل 

 املقدلة.

 .کتاب احلج ـ3

 مة الشيخ أمحد الصابري اهلمداين.جملدات للعاّل  ةيف ثالث

 .کتاب القضاء ـ4

 د عل احلسيني امليالين.مة السيّ يف جملدين للعاّل 

 .کتاب الشهادات ـ5

 يف جملد واحد له أيضا.
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القضاء يف ثالث جملدات معًا بالم  1426لنة خريان طبعها للمّرة الثالثة يف واأل

 .و الشهادات

 .بلغة الطالب يف التعليق عىل بيع املکالب ـ6

 أيضا.يف جملد واحد له 

 .اهلداية إىل من له الوالية ـ7

مة الشيخ أمحد الصابري اهلمداين والفقيه يف جملد واحد للعاّل  ألب واجلدّ ايف والية 

 .1383لنة يف  طبع

 .الدر املنضود يف أحکام احلدود ـ8

 مة الشيخ عل الکريمي اجلهرمي.طبع يف ثالث جملدات للعاّل 

 زعامته للشيعة

لنة يف صفر  القالم اخلوئيد أيباألعىل آيةاهلل العظمى السيّ بعد ارحتال املرجع 

بالنجف األرشف انتقلت املرجعية العامة إليه وصار زعيام للشيعة ومرجعهم  1413

 تويف إىل رمحة اهلل تعاىل. األعىل إىل أن

بعد وفاة آيةاهلل « برنا»اهلل خان اإلعتامدي املتخلص بـقال األلتاذ املريزا فضل

 الربوجردي يف مدحيه:

 هبار آمد و گشت فصل طرب

 

 خزان طى شد و رفت دور تعب 

 هاها چشمهبجوشيد از کوه 

 

 جدا گشت از آبشاران شعب 

 هاها اللهبروييد در باغ 

 

 چو از جممرى س بر آرد هلب 

 ز بستان رلد بانگ بلبل به گوش 

 

 گه غنچه ز گلربگ بگشوده لب 

 آتشنيشده چهره ارغوان  

 

 چو عشاق افتاده در تاب و تب 

 ببني سبه ختت چمن ناز نرگ 

 

 که تا جي هناده پرس از ذهب 

 چو بلبل اگر مست بينى مرا 

 

 در آغوش گل نيست جاى عجب 
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 مکن وقت گل منع مستى ما

 

 که مستى ما نيست ز آب عنب 

 ميان شکر با فرنگ الت فرق 

 

 تفاوت بود بني عود و حطب 

 مستى شوق آن رهرب التمرا  

 

 که مطلوب خلق الت و حمبوب رب 

 ز مرگ بروجردى آن مقتدا 

 

 اگر روز ما تريه شد مهچو شب 

 نبايد شد از لطف حق نااميد 

 

 لبب لاز لازد مهيشه لبب 

 در ايران بود پيشوايى دگر 

 

 مده دامنش را ز دلت طلب 

 بود قدوه اتقياى زمان 

 

 ادببود زبده اهل علم و  

 بود حافظ لنت شيعيان 

 

 زعيم عجم افتخار عرب 

 در او بنگرى علم و تقوى قرين 

 

 در او مجع بينى نسب با حسب 

 نجوئى دگر اکمىل مهچو او 

 

 ز دهىل بگردى اگر تا حلب 

 مهني حاج لّيد حمّمدرضا 

 

 که او رالت گلپايگانى لقب 

 بود مولوى شهرتش ز آن جهت 

 

 جعفر نسب که دارد ز مولى بن 

 به توصيف او« برنا»کند فخر  

 

 که واجب شد اين امر ين مستحب 

 
 وفاته ومدفنه

 ىاداهلل تعاىل قبيل مغرب يوم اخلميس، الرابع والعرشين من مج   ضوانارحتل إىل ر

 حافالً  ام وشيع تشيعاً يف طهران حيث أخذ إليها للمعاجلة بأيّ  1414لنة  اآلخرة

اس يوم السبت وحرضت انتقل إىل قم املقدلة وشيعه النّ  ثمّ اجلمعة  بطهران مساء يوم

 عليه شيخنا ، وصىّل مثل هذا التشيع وکان يوما مشهوداً  تشيعه، ومل أر يف حيايت

، ودفن مد ظله کلبايکايناهلل الصايف المة الشيخ لطفالعاّل  وصهره ومن قام مقامه آيةاهلل

مة املؤلس احلاج الشيخ العاّل بجنب ألتاذه  «سباال» يف املسجد املعروف ب

 مثوامها. وجعل اجلنة طاب ثرامهاعبدالکريم احلائري 

لعى يف تشييد أرکان احلوزة العلمية أکثر من نصف وکان يليق بذلك ألنه
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 .بعد وفاة آيةاهلل احلاج آقا حسني الطباطبائي الربوجردي القرن. ليام

 کان 1406لنة ومنذ ورودي إىل احلوزة العلمية بقم املقدلة وهو حمرم احلرام 

 هلا إىل أن تويف إىل رمحة اهلل تعاىل. رئيساً 

وکان من املراجع العظام الذين مل ير مثلهم يف األعصار، فسالم عليه يوم ولد ويوم 

 .اً ويوم يبعث حيّ  مات

الشيخ عل الکريمي اجلهرمي  مةوبعد ارحتاله کتب تلميذه وصهر صهره العاّل 

وطبع بقم « خورشيد آلامن فقاهت ومرجعيت»کتاب مستقل حتت عنوان  ترمجته يف

 املقدلة.

 «در لوك خورشيد»وقد انترشت مراثيه بالفارلية يف رلالة مستقلة حتت عنوان 

عية إوآثاره االجتم« بدرقه آفتاب»وأخبار ارحتاله وتشيعه وجمالس عزائه يف رلالة 

وبعض کلامته « مرياث آفتاب»مدرلته ومکتبته ومستشفائه ودار قرآنه يف رلالة  نحو

 .ه القدويسقدس اهلل ّس « حديث نور»يف رلالة  وبياناته

 مرثيته وتاريخ وفاته

املولود عام « برنا»اهلل خان اإلعتامدي املتخلص بـقال األلتاذ املريزا فضل

 ش يف رثائه بالفارلية:1309

 افکند نخىلز پا دلت  اجل 

 

 ز بستان ديانت ناگهانى 

 و يا شد گلبن علم و فضيلت 

 

 خزان از مرْگ هنگام خزانى 

صنى که بودى دين حق را   حصني ح 

 

 لپر هر جا ز آفات  زمانى 

 ميتن غواص امواج حوادث 

 

ه بحر َمعانى   غريق جل 

زين رهرب که تا پايان عمرش   گ 

 

 َرهى ننمود جز دين از اوانى 

هني پريى که غري از راه    تقوٰى م 

 

 نپيمودى طريقى از جوانى 

 هبني حربى که جز حفظ رشيعت 

 

 گذشت از مجله اميال جهانى 
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 رى خلقى ياکريمى کز برا

 

 بسى خرييه را گرديد بانى 

 مهان امل که بودى شهره هر جا 

 

 به نيکو لريتى و مهربانى 

 مهان قائد که گيتى ديده کمرت 

 

 فرزانه از روشن روانىچو او  

 مهان فحىل که مام دهر فرزند 

 

 چو او کم آورد از خوش بيانى 

 مهان ازهد که گرديدى مربا 

 

 ز خودخواهى و کرب و سگرانى 

 مهان اکمل که امر و هنى از او 

 

 نشد قربانى لود و تبانى 

 هاى  دين رامهان افقه که بستان 

 

 ز جان و دل نمودى باغبانى 

 مطيع و نارش احکام قرآن 

 

 عليم و عامل فقه و مبانى 

 مکرم آيت عظامى  خالق 

 

 معزز ارجح بى مثل و ثانى 

 مربز حامى رشع و عدالت 

 

 به حد رأس و مرز قهرمانى 

 زعيمى مرجع و التاد و مفتى 

 

 دانىبه رأى و درس و بخت و نکته 

 نبى را با رضا هم الم و مهنام 

 

 اعالم زمانىابومهدى ز  

 لليل مري حمّمدباقر حرب 

 

 امام خطه از عاىل و دانى 

 و لادات گوگد ز نسل کاظم 

 

 که بودند از رشيفان دودمانى 

 بسى از ابن اشعث هاشم ديد 

 

 به مثل مسلم و مانند هانى 

 نشد معلوم فرزند عزيزش 

 

 چگونه شد شهيد  طرح جانى 

 غرض چون در مکان ديگرى شد 

 

 با حکم جى المکانى مکني 

 ويا بشنيد امر ارجعى را 

 

 بگوش جان ز صوت آلامنى 

 رقم بنمود بيتى در وفاتش 

 

 به ابجد کلک ب رنا جاودانى 

 ىبه عقبا شد روان از دار فان» 

 

 «زعيم بى بدل گلپايگانى 

 1095 + 319 

1414 
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 ب



 

 
(9) 

 يئالشيخ حمّمدباقر الکمر

(1320-1416) 

آيةاهلل الشيخ حمّمدباقر نجل الشيخ املکثر العامل الفقيه املحّقق املرتجم واملصنف 

 ، ولد لنة«پژوهش»ي وامللقب بـ ئأصغر الکمرحمّمد وحفيد املاّل حمّمدرضا بن عل

 من أعامل کمره التي هي من توابع مدينة مخني.« قررآباد»يف قرية  1320

کان والده من الفضالء وخرجيي حوزه اصفهان، لذلك فقد أتم عنده املقدمات ـ 1

 وتتلمذ عليه شيئًا من السطوح.

انتقل إىل فيها إىل مدينة أراك للتحصيل وبعد توقف بضعة أشهر  1341هاجر لنة 

 :منعىل کل  الفقه واألصول يف والتفاد  ،تأليس قماحلوزة احلديثة ال

 .الشيخ عبدالکريم احلائري اليزدي ـ2

 :عىلواحلکمة 

 .أکرب احلکمي اليزدياملريزا علـ 3

 :حينام هبطوا مدينة قم جمربين من اآلياتعىل کل  کام التفاد فرتة وجيزة 
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 .املريزا حمّمدحسني النائيني ـ4

 .صفهاينالسّيد أبواحلسن اإلـ 5

لنة حني نزوله بلدة قم يف  صفهاينوجّدي الشيخ حمّمدرضا النجفي اإلـ 6

1346. 

وحرض أيضًا ّد إىل اصفهان مستفيدًا من درس اجل 1347انتقل بعدها لنة ثّم 

 :بحث

 .آباديالسّيد حمّمدصادق اخلاتونـ 7

( مستفيدًا من دروس 1349وبعد عامني هاجر إىل النجف األرشف )أي لنة 

 :کّل من األعالم وهم

 ـ املريزا حمّمدحسني النائيني.

 ـ الشيخ ضياءالدين العراقي.8

 ـ الشيخ حمّمدحسني الغروي االصفهاين.9

 ـ السّيد أبواحلسن االصفهاين.

وأخره عن يف نّيته الرجوع إىل العراق کان وش 1318/  1358إيران لنة  زارو

التوطن بلدة الري ولرجوع کن من اذلك احلرب العاملية التي حدثت فلم يتم

 املجاورة للعاصمة طهران.

 قالوا فيه

 ونعته آيةاهلل اجلد أبواملجد النجفي يف اجازته بقوله:

الشيخ العامل الفاضل املهّذب، وطراز الفضل املذّهب، وحمّرر أصول الدين »

 ...«.دام توفيقهواملذهب، نجم لامء العلم الزاهر الشيخ اآلمريزا حمّمدباقر الکمرئي 

 کتب عنه السّيد علريضا اليزدي )رحيان( ما ترمجته:و

 ،من کبار علامء إيران ،کمرئياحلاج املريزا حمّمدباقر ال ،الفقيه الفاضل األوحدي»
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وهو صاحب مؤلفات ومصنفات مطبوعة، يستفيد منها العام واخلاص. کان من 

إحرازه درجة  حمصل احلوزة العلمية يف قم، ثّم هاجر إىل النجف األرشف وبعد

 .1«إيران، ويقيم حاليًا يف الري معتزالً عن النّاسإىل االجتهاد عاد 

 بام ترمجته: گنجينٔه دانشمندانووصفه الشيخ حمّمد الرشيف الرازي يف کتابه 

 کمرئيحجةاإللالم واملسلمني، العامل الفاضل الفهام، احلاج املريزا حمّمدباقر ال»

 .2«اخلميني ـ نزيل الري، من أعاظم العلامء وکبار املؤلفني املعارصين

 الدين املهدوي ما ترمجته أيضًا:وکتب يف حقه السيّد مصلح

، عامل جليل، فقيه حمّدث کبري، صاحب کمرئيآيةاهلل احلاج الشيخ حمّمدباقر ال»

 .3«التأليفات الکثرية...

عامل فاضل کاتب : »... النجفمعجم رجال الفکر واألدب يف ووصفه يف 

 .4«قدير...

 ألفاره

باإلضافة إىل ألفاره الدرالية فقد قام بجوالت دينية، تبليغية قاصدًا وجه اهلل 

تعاىل وإن فرّست بمعاين أخرٰى، فهو ممن ترشف لزيارة بيت اهلل احلرام مرتني ويف 

تمکن من الزيارة، احدامها توجه إىل األردن ولوريا ثّم قصد بيت املقدس ولکنه مل ي

 فعاد إىل مسقط رأله يف کمره.

بالري  وألجل مزاولة نشاطه الديني والثقايف جاور لّيدنا عبدالعظيم احلسني

نا ألجل لنني عديدة حّتى أواخر أيام حياته، ويف خالل هذه األعوام لافر إىل فيّ 

                                                           
 .99، صآينٔه دانشوران .1

 .43، ص5، جگنجينٔه دانشمندان .2

 .293، ص2، جتاريخ علمى واجتامعى اصفهان در دو قرن اخري .3

 .، الطبعة األوىل380، صمعجم رجال الفکر واألدب يف النجف .4
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املشارکة يف مؤمتر السالم العاملي ومنها إىل لندن، وکان ذلك يف حکومة الدکتور حمّمد 

 ،ومن األفذاذ يف العامل ،قارة آليا منوصنّف يف املؤمتر من الرجال األربعة  ،مصدق

 کان لابعهم.و

 لربولتات.لالعملّية اجلراحيّة إجراء لافر إىل آملانيا ألجل و

 مشاخيه يف الرواية

 خرةمجادٰى اآل 3ـ جّدنا العاّلمة الشيخ حمّمدرضا النجفي االصفهاين، أجازه يف 1

 يف بلدة قم. 1345

 ـ الشيخ عبدالکريم احلائري اليزدي.2

 ـ املريزا حمّمدحسني النائيني.3

 العراقي.ـ الشيخ ضياءالدين 4

 ـ الشيخ حمّمدحسني الغروي االصفهاين.5

 ـ السّيد أبواحلسن االصفهاين.6

 .اتهـ السّيد أبوالقالم الکاشاين، مصّدقًا إجاز7

 ومل نعرف ممن يروي عنه إاّل:

 الدين املهدوي االصفهاين.السّيد مصلح

 فاتهمؤلّ 

الستني وإليك بعضها وقد طبع  ىلتأليفات يربو عدد عناوينها ع کمرئيولشيخنا ال

 إغلبها والبعض اآلخر طبع مّرات عديدة:

 ، جزءان، مطبوع.أصول الفوائد الغروية يف مسائل أصول الفقهـ 1

 ، مطبوع.انتخابات الالى، حکومت مىل و اصالح جملس شوراى مىّل ـ 2

 ء.، طبع بداية يف أربعة أجزاء، وطبع أخريًا يف لتة أجزاترمجة أصول الکايفـ 3
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 )للشيخ الصدوق(، مطبوع. ترمجة األمايلـ 4

 )للحراين(، مطبوع. العقول ترمجة حتفـ 5

 )للشيخ الصدوق(، مطبوع. ترمجة اخلصالـ 6

 .حمّمد گلستان آل، طبع بالم ترمجة روضة الکايفـ 7

لنة املتوىف  الثقفي الکويفإبراهيم بن حمّمد )أليب إلحاق  الغارات ترمجةـ  8

 وطبع يف طهران. 1397 خرربيع اآل 28ترمجته يف (، فرغ من 283

 ، مطبوع.ترمجة کامل الدين ومتام النعمةـ 9

 .ترمجة مفاتيح اجلنانـ 10

تأليف الشيخ عباس  أصله، ورموز الشهادة، طبع بالم ترمجة النفس املهمومـ 11

 القمي.

وطبع يف  1399 ىل، أّلفه يف مجادى األوپالدارى از مجهورى الالمى ايرانـ 12

 نفس السنة.

 ، خمطوط.ف، فرغ منه يف الغري الرشيحاشية عىل املکالبـ 13

 ، مطبوع.لاالر شهيدان در جنگ ا حد محزهـ 14

 ، طبع اجلزء األّول منه.خداشنالىـ 15

 ، جملد واحد، خمطوط.خالصة تفسري أيب الفتوح الرازيـ 16

 ، طبع.خودآموز زبان عربىـ 17

 ، مطبوع.بالغتخودآموز علم ـ 18

 .1الذريعة، مطبوع. ذکره الطهراين يف دو گنهکارـ 19

)يف العقائد(، مخسة أجزاء طبع ثالثة منها. ذکره  الدين يف طور اإلجتامعـ 20

                                                           
 .280، ص8، جالذريعة .1
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 .1الذريعةالطهراين يف 

ونصوص  فروع الدين، وهو اجلزء الثالث من کتابه راهنامى حج و منالكـ 21

 .، بالفارليةاألحکام

 وطبع فيه. 1399فه يف صفر ، ألّ شاهى مايه تباهىرژيم ـ 22

ش. ذکره الطهراين يف 1325 عام، جزءان، طبع روحانيت و الالمـ 23

 .2الذريعة

 ، طبع مّرات عديدة.لتون دينـ 24

وطبع بالنجف. ذکره  1354لنة ، ألفه السيف املشتهر يف حتقيق إلم املصدرـ 25

 .3الذريعةالطهراين يف 

 اهلل اخلوئي، يف عدة أجزاء.، تتميم رشح املريزا حبيبالبالغةرشح هنج ـ 26

(، أربعة أجزاء، ذکره ةفارلياللغة ال)فقه ب فروع دين ونصوص أحکامـ 27

 .4الذريعةالطهراين يف 

 .5الذريعة، مطبوع. ذکره الطهراين يف فصل اخلصومة يف الورود واحلکومةـ 28

 .6الذريعة. ذکره الطهراين يف 1354، طبع لنة الفوائد الثالثة األصوليةـ 29

، مطبوع. ذکره الطهراين يف کانون حکمت قرآن در تفسري لورٔه لقامنـ 30

 .7الذريعة

                                                           
 .292، ص8، جالذريعة .1

 .260، ص11، جالذريعة .2

 .289، ص12، جالذريعة .3

 .185، ص16، جالذريعة .4

 .228، ص16، جالذريعة .5

 .329، ص16، جالذريعة .6

 .258، ص17، جالذريعة .7
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. مطبوع، ذکره کانون عفت قرآن در تفسري لورٔه مبارکٔه يولفـ 31

 .1الذريعةالطهراين يف 

 ، خمطوط.االصفهاينکتايب الطهارة والصالة من تقريرات السيّد أبواحلسن ـ 32

 )للکراجکي(، مطبوع. لکنز الفوائد، وهو ترمجة گنجينٔه معارف شيعه اماميهـ 33

 ، مطبوع.مرامنامه احتاديه روحانيون و علامى الالمـ 34

حکم  ة منومنثور ةمنظوم ة)ترمج عصمت مرواريد حکمت از درياىـ 35

 بالري، مطبوع. 1388شعبان  10(، فرغ منه يف مريمؤمنانأ

 ، خمطوط.ةحرماملکالب املـ 36

 ، مطبوع.عروس مدينةيا  هديه عيد نوروزـ 37

نى يف علمو امل»، ترمجة کتاب ليّدالشهداء مهت بلد پرتوى از زندگانىـ 38

، تأليف الشيخ عبداهلل العاليل، جزءان، مطبوع. ذکره الطهراين يف «لمو الذات

 .2الذريعة

، «إزاحة الشکوك عن حکم اللباس املشکوك»ـ تقريض عىل کتايب املولوم بـ 39

 .1411وذلك لنة 

 .بقلمه کتبها يل ،ترمجته الذاتيةـ 40

 وفاته

عامًا تقريبًا  95ش عن 1374خرداد  14املوافق  1416حمرم  5األحد فجر  توىف

ّيع جثامنه صبح وخوخة وعوارض املرض بالري. يمتأثرًا بالش الثالثاء ودفن يف يوم ش 

 اقتداًء بغربته. عبدالعظيم احلسنيصحن لّيدنا 

يف ترمجته ومآثر حياته بقلم األلتاذ أکرب کشاورز  حديث عارفانطبع کتاب 

                                                           
 .258، ص17، جالذريعة .1

 .241، ص25، جالذريعة .2
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 ش بطهران.1383 عامالشريازي يف 

اإللالم ولکن جهل قدره يف حياته وبعد مماته  غنابغًة من نواب وکان    

                    1. 

 

و  مؤلفني کتب چاپىبابا مشار يف کتابه  لتاذ خانذکره األ

واهلل العامل بحقائق  1323سد بعض مؤلفاته وأّرخ والدته لنة 

 األمور.

کام تم التعريف بمؤلفاته املطبوعة يف مواضع عديدة من 

و  601، ص5ها: جنم فهرلت کتابخانٔه آلتان قدس رضوى

 .132، ص6ج

 .202، ص9، جمستدرکات أعيان الشيعةوله ترمجة يف کتاب 

افتخارآفرينان التان يف کتابه  وترمجه الشيخ داود النعيمي

 .317، ص3، جمرکزى

 هيف کتاب الشيخ رلول جعفرياناأللتاذ ترمجه کام و

-1320) هاى مذهبى ـ ليالى ايرانلازمان ها وجريان

 ش.1385، الطبعة السادلة، ربيع 595-615ش(، ص 1357

 

  

                                                           
 .15لورة مريم، اآلية  .1
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 تقريظه عىل رلالتي إزاحة الشکوك عن حکم اللباس املشکوك ورصح فيه باجتهادي
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(10) 

 الشيخ عبالعل األديب االصفهاين

(1315-1412) 

اهليوي، املحّقق األديب الکبري الشيخ عبالعل نجل احلاج  العامل الفقيه، الريايض

 آبادي االصفهاين، املشتهر واملعروف باألديب.حمّمدجعفر احلبيب

 برخوار من أعامل اصفهان. آباديف قرية حبيب 1315 األوىل ىمجاد 3ولد يف 

 :نشأ يف تلك القرية ودرس هبا بعض املقدمات عىل

 .مکارم اآلثارصاحب  ،الشيخ حمّمدعل املعّلمـ 1

 :وانتقل إىل اصفهان ودرس عليه أيضًا عىل

 .آباديالشيخ عل عاشق ـ2

 .الشاعر واملريزا حييٰى املدّرس البيدآباديـ 3

 :عىل رشح اللمعةبعد امتامه املقدمات حرض و

 املدّرس. الشيخ عل اليزدي ـ4

 املدّرس. املريزا أمحد االصفهاينوـ 5
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 :وأهنٰى الرلائل عند

 .آباديالسّيد حمّمدصادق اخلاتونـ 6

 :عند الکفايةو

 .آباديالسّيد حمّمد النجفـ 7

 :وأخذ الفلسفة من

 اخلرالاين. احلکيم الشيخ حمّمدـ 8

 وقد حرض أبحاث اخلارج عند اآليات: هذا

 ي.ئـ السّيد مهدي الدرچ9

 آبادي.ـ السيّد حمّمدصادق اخلاتون10

 آبادي.ـ السيّد حمّمد النجف11

 ـ الشيخ حمّمدحسني الفشارکي.12

 نوراهلل النجفي االصفهاين. احلاج آقا ـ عمنا الشهيد الشيخ13

 االصفهاين.ـ جّدنا أيب املجد الشيخ حمّمدرضا النجفي 14

 عبدالکريم الگزي. شيخـ ال15

ًا وافرًا يف الفقه واألصول واألدب العريب واحلکمة حظوجد واجتهد ونال 

والنجوم والعلوم الرياضية. ومن عجائب األمور أنه تفرد بني األعالم يف اصفهان 

وصّدقه يف بالرياضيات واهليئة واحلال أنه مل يقرأمها عىل أحد، وامتحنه جّدنا العاّلمة 

 العلمني.

يا کالکفاية، لاشتغل بالتدريس بالعلوم األدبية بداية، ثّم السطوح، ثّم السطوح الع

األربعة  األلفارمتنًا لدرله، و جواهر الکالمثّم أعطٰى بحوثًا يف خارج الفقه متخذًا 

 مصباح الفقيهيف بحوثه الفلسفية. ودّرس يف أواخر لني حياته کتاب الصالة من 

مة احلاج آقا رضا اهلمداين يف مدرلة جّده باصفهان، وکان ي عد شيخ العلامء هبا. للعاّل 
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املتوىٰف  1الدين النجفيومن تالمذته البارزين جّدنا ألمنا العاّلمة الزاهد الشيخ زين

 يف ختت فوالد. اهلدايةواملدفون يف بقعة جّده صاحب  1407لنة 

اجتهادي وله آراء قيمة يف هذا  وأما يف العلوم الرياضية فقد کان صاحب رأي

املجال، فهو عامل يف املثلثات، واهلندلة، واجلرب واملقابلة، وااللطرالب، واجلغرافيا 

رشح کالزيج الصايب و الرياضياتو اهليئةلًا لکتب ومعرفة القبلة، وکان مدرّ 

 للخواجه نصريالدين الطويس وغريها. يس فصلو الچغميني

ق لزيارة العتبات املقدلة يف العراق أن شيخنا األديب وفّ الّبد من اإلشارة هنا إىل 

 :التفاد هبا من اآليتني وجيزةً  ف فرتةً وتوقّ 

 .السيّد حمسن الطباطبائي احلکيمـ 16

 السيّد أبوالقالم اخلوئي.ـ 17

 :قيل يف حقه

 ما مضمونه: تذکرة شعراي معارص اصفهانقال عنه صاحب 

 ،بتدريس الفقه واألصول والعلوم العربية يقيم حاليًا يف اصفهان، ومشتغل»... 

ويقيم اجلامعة يف مسجد املرصي ومسجد الصاحب بن عباد. له رلائل ومؤلفات 

واليوم يتخلص يف شعره بام اشتهر به أي  «نادم»عديدة... کان ختلصه السابق 

 .2«، له نظم يف بعض املنالبات...«أديب»

 :معّربهووصفه الشيخ حمّمدرشيف الرازي يف کتابه بام 

آبادي حجةااللالم واملسلمني آيةاهلل احلاج املاّل عبالعل األديب احلبيب»

                                                           
دانشمندان و ؛ و 105، ص3، جتاريخ علمى و اجتامعى در دو قرن اخريترمجته مذکورة يف  .1

، الطبعة الثانية؛ 111، صگلشن اهل للوك، قسم املستدرك؛ و 104، ص2، جبزرگان اصفهان

 .660، صاحوال و آثار شيخ حمّمدتقى رازى نجفى اصفهانى و خاندانش.و

 .29، صتذکرٔه شعراى معارص اصفهان .2
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االصفهاين من کبار العلامء وأعالم املدرلني الکرام وأئمة اجلامعة املحرتمني يف 

 .1«اصفهان

 احلاج الشيخ عبالعل حرضت آيةاهلل: »معّرباً  لبل اهلدايةبيان وقال عنه يف 

آبادي، عامل زاهد، فقيه جامع، جمتهد کبري، أديب شاعر، له نظم األديب احلبيب

 .2«بالفارلية والعربية، وشعره من الطراز اجليد...

املطبوع « علوم وعقايد»يف کتابه اإلصفهاين اهيم اجلواهري روکتب عنه األلتاذ إب

 مضمونه:بعد سد ألامء ألاتذته ما  1372لنة 

رشح درس فقد گران وجهارباغ ونارصيه ي عد أحد األلاتذة يف مدارس کاله»

 رشح التجريدو رشح املنظومةو املطولو الکفايةو الرلائلو قوانني األصولو اللمعة

، وکان قد دّرس رشح الشمسيةو املغنيو اهليئةو خالصة احلسابو )للقوشجي(

 .3«وعظ واإلرشادوهو يرقٰى املنابر لل شوارق االهلامکتاب 

 مشاخيه

 ـ جّدنا أبواملجد الشيخ حمّمدرضا النجفي االصفهاين.1

 ـ الشيخ حمّمدحسني الفشارکي.2

 آبادي.ـ السّيد حمّمد النجف3

 ـ الشيخ منريالدين الربوجردي.4

 بايس.لـ الشيخ حمّمدرضا الک5

 .درچئيـ السّيد حمّمدباقر ال6

                                                           
 .94، ص8، جگنجينٔه دانشمندان .1

، اجتامعى اصفهان در دو قرن اخريبيان لبل اهلداية يف أعقاب صاحب اهلداية يا تاريخ علمى و  .2

 .322، ص2ج

 .9، صعلوم وعقايد .3
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 ـ السّيد ابواحلسن االصفهاين.7

 کمري.السّيد حمّمد احلجة الکوهـ 8

 ومل نعرف ممن روٰى عنه إاّل:

 .يئالسّيد هداية اهلل املسرتمحي اجلرقويـ 

 .ـ والشيخ ألداهلل اجلوادي اجلورتاين

 فاتهمؤلّ 

 .إرث الشيعةـ 1

 .ندبه ىوظايف الشيعة در رشح دعاـ 2

 .هدية العباد در رشح حال صاحب بن عبادـ 3

 (.ىو شمس ىهجر ىهاوماهها )لال کتاب تطبيقـ 4

، يف اوقات الصلوات والصوم يف املناطق الشاملية )بالعربية رلالٔه قطبيّهـ 5

 .والفارلية(

 .ملحقات منالك الشيعةـ 6

 )ملدينة اصفهان(. أحسن التقويمـ 7

 .أحسن التقويم به افق مکه معظمه ومدينٔه منورهـ 8

 .أحسن التقويم به افق کاشانـ 9

 .هاى أمرياملؤمننيقضاوتملحق ـ 10

مرياث حوزٔه ، طبعت يف جملد الثاين من قبلة البلدان يف قبلة بالد إيرانـ 11

 .زاده، بتحقيق الشيخ جميد هادي101-55، ص اصفهان

 .، رأيته يف بيته خمطوطاً ديوان اشعارـ 12

 .زيارات مدينٔه طيّبهـ 13

 .23، ص26العدد  حوزةطبع يف جملة  ،حوار معهـ 14
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طبعت أغلب مؤلفاته، وقد أعيد طبع بعضها عدة مّرات. وأما ديوان شعره فال 

 يف بيته وهو حسن النظم ولطيف املعاين. تهيزال خمطوطًا رأي

 أدبه وشعره

بالعربية والفارلية وقد  ديوان شعرادة وطبع ظريف، خّلف کان صاحب قرحية وقّ 

حيث کان حيسن نظم ليفه تأطبع بعض نامذج شعره يف مقدمات الکتب وفيها تاريخ 

، وقد مجع بعض تذکرة شعراى معارص اصفهانف . ذکر شيئًا من شعره مؤلّ التواريخ

، األمايليف کتابه  مکارم اآلثارأشعاره املؤّرخ الکبري الشيخ حمّمدعل املعّلم صاحب 

 ويوجد منه نسخة يف مکتبة العاّلمة املحّقق السّيد حمّمدعل الروضايت.

وقد برز الکثري منه  ،قًا للنصوص األدبية واألبيات الشعريةمرتمجًا مدقّ کان األديب 

بجمع ديوانه بخطه وکتبت  . کام قد اعتنٰى هوهدية العباديف هذا املضامر يف کتابه 

 هذه األبيات وهي يف الوالية: 1منه

 شفعائنـا بعـد النبـي إثناعشـر

 

 املرتىٰض وابنامها خري البرش 

 والباقـر والصـادقوالعابـد  

 

 والکاظم ثّم الرضا الطهر األغر 

 ثّم التقي والنقي والعسکري 

 

 والغائب احلي اإلمام املنتظر 

 هم توليت هبم وبحبّ إيّن  

 

 أ من جاحدهيم َمن کفرأتربّ  

 وهلم صلواة الرمحة من رهبم 

 

 قرولغاصبي احلق هلم نار الّس  

 يد األديب بذيلهم ال تقطعنّ  

 

 بالشفعاء يف دار املقر واحرشه 

 
 ومدفنه وفاته

ش 1371خرداد  14املوافق  1412ذواحلجة  2انتقل إىل جوار ربه عرص اخلميس 

 جشعرية احلنت يف يف اصفهان. وقد وصلنا نبأ وفاته ونحن يف املسجد احلرام حيث ک

                                                           
 .، خمطوط30و  29ديوان اشعاره، ص .1
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ّيع جثامنه الرشيف تشييعًا حافاًل عىٰل ما ن قل إلينا من مسجد السيّد  وقد ش 

ةااللالم الشفتي وحّتى مزار الصاحب بن عباد صباح يوم اجلمعة ودفن بجواره حج

ه هو الذي جّدد بناء مقربة الصاحب وکان إمام اجلامعة يف يف حملة طوقچي، ألنّ 

 مسجده.

 وفاته وتاريخمرثيته 

يف رثائه « برنا»اهلل خان اإلعتامدي املتخلص بــ قال األلتاذ األديب املريزا فضل1

 بالفارلية:

رد باشد و مدّبر و عاقل  کسى که اهل خ 

 

 

 شود دمى غافلز فانى بودن عمرش نمى 

 گذراند براى هوده واهىنه وقت مى 

 

 

 کند به باطل و عاطلنه عمر بيهده طى مى 

 حذر ز خدعه و از ظلم احرتاز ناميد 

 

 

 که نشکنند بى لود عاقالن ز کسى دل 

 ز هر که گريبانبه دلت مرگ فتد عاقبت  

 

 

 اگر رود لوى جهرم و گر به جانب موصل 

 اجل چو گرگ پى گله در کمني شکار الت 

 

 

 من و تو صيد و از اين ماجرا شده غافل 

 مکن نگاه حقارت به خاک زير قدومت 

 

 

 که قد  س و قد الت آن و روى الله شاميل 

غام بسى گشته الت الاور لاعد  ل ر 
 گ 

 

 

ل براى لاق   1بسى خاک گور گشته مرال 

 
                                                           

 .خلخال پا .1
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 عجب نباشد اگر سو پرورد گل بستان

 

 

ل   که گشته قامت زيباقدان هنان به دل گ 

 اگر که کاخ زر لازى و جواهر الوان 

 

 

 تو را اجل کند از خاک و خشت مسکن و منزل 

 مبند دل به جهاين که طاق مسکن کرسٰى  

 

 

 نموده مسند زاغ و کالغ و جغد و حواصل 

 گرفت از س شاهان کاله و جقه و افرس 

 

 

بود از بر فرماندهان نشان  و محايل   ر 

ه و آشور؟   کجا شدند شهان امري َکْلد 

 

 

ر  و بابل؟   کجا شدند امريان شاه َتْدم 

 نگويمت که منه پاى در طريق ترقى 

 

 

 و يا به واژه کيست کامل ک ش خط باطل 

 عائله بگذرنگويمت که ز هيود خويش و  

 

 

 و يا مرو به فراگريى علوم و فضائل 

 نگويمت که کزين انزوا و رشته الفت 

 

 

 ز زندگانى و هستى و دهر يک راه بکسل 

 نگويمت چو ندارد دوام عمر، به کنجى 

 

 

 نشينى و باش خائف و کاهلنشني به گوشه 

زلت   نگويمت به گريبان پيکر زانوى ع 

 

 

 لتان جلوى تو نازلجانکه تا شود َمل ک  

 وليک گويمت آن کن که چون شوى لوى عقبا 

 

 

 نباشى بار گنه را به دوش ناقل و حامل 
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 ارزد آن که با لتم و زوردو روز عمر نمى

 

 

 کنى به جاى ترحم جفا به طفل و َارامل 

 مکن ز حقد و حسد کس غريق جله دريا 

 

 

 لاحلبکوش تا که ز احسان غريقى آرى به  

 مباش تابع دون طبع و بى محّيت و ممسک 

 

 

 تر ز گرگ و فراغلاند فرومايهکه هر له 

 دو تر که الب متازان اگر زمانه لوارت 

 

 

 شوى راجلکند به تولن منصب که زود مى 

 مساز رنجه دل مردمان اگر دو له روزى 

 

 

 َمدار چرخ نشاندت به پشت ميز مشاغل 

 اديب بال نکوئى بکشت عمرفشان چون 

 

 

 که خرمنى برى از نام نيک مولم حاصل 

 اديب زائر بيت و مطاف کعبه که بودى 

 

 

 ز ازکياى صناديد و صاحبان فضايل 

 اديب آن که براى هدف ز کوشش و مهت 

 

 

 ز ابتدا به هنايت نمود طى مراحل 

 اديب فحل خردمند و مقتداى معمر 

 

 

 مدرس و حمفلکه بود زينت حمراب و زيب  

 اديب نخل برومند باغ مذهب و دانش 

 

 

 که بود هبر تالميذ يک مدّرس قابل 

 اديب نارش قرآن و دين و علم و عدالت 

 

 

 ها چو نور مشاغلکه بود روشنى جلسه 
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 اديب آن که خضوع و خشوع و حسن ضمريش

 

 

 بد از مطالب تعريف اولتاد و حمصل 

 قناعت و تقوٰى اديب آن که ز حق جوئى و  

 

 

 مهيشه رضب مثل بود در ميان اماثل 

 اديب آن که رجوع به لالنامه او بود 

 

 

 براى اهل عمل از موارد متداول 

 اديب آن که بود رهنام و لائق و هادى 

 

 

 کتاب زبده تطبيقش از لطور و جداول 

 اى بود متعاىلکتاب هديه او هديه 

 

 

 نثر و دالئلز رشح کاىف کفات و نظم و  

 گشاى بسى موارد علمىاديب عقده 

 

 

 که حل نود به تدبري خود مسائل مشکل 

 گشود عقده بسى از نجوم و فقه و رياىض 

 

 

 براى اهل تفکر ز معضالت مسائل 

 به نظم شعر دواوين و نثر متن تآليف 

 

 

 بگويش عرب و فرس هر دو ماهر و عامل 

 و هيئتز علامن لياق و نجوم و جدول  

 

 

 ز انطباق و کسوف و خسوف و جذب و مقابل 

 مهو که در نظر آشنا و قوم و تالميذ 

 

 

 عزيز بود و گرامى ز حسن خلق و خصايل 

 ذاتش نبود واژه نخوت نامهبه واژه 

 

 

 ز بس بدون ريا بود و بر فروتنى مايل 
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 صبور بود و به هنگام هر مصيبت و لختى

 

 

 مهيشه شد متوکلبه لطف ايزد يکتا  

 که آن حمب عىل بود 1لمى پور عىل و عىل 

 

 

 مهيشه خادم عباس و شيعه عىل از دل 

 ز عاملان صفاهان و از مشايخ ايران 

 

 

 مؤلف کتب و شارح رشوح و رلائل 

 نبود عرصه جوالن او چو وادى دنيا 

 

 

 بشد به لوى جهان ساى سمدى راحل 

 جسدش شدرغام گور رشدى بسرت وى و  

 

 

هني راد  فحل نامى باذل   جليس جسم م 

 يگانه مايه فخر عجم لتون فخامت 

 

 

 وزير عادىل شيعٔه اصوىل کامل 

 لرتک شيعه اثنٰى عرش که مثل و نظريش 

 

 

 نشان نداده تواريخ در ميان افاضل 

 بزرگ مرتبه و لتور و مرد دين که عديلش 

 

 

 قبايلنديده دياره گيتى يکى ز اهل  

 خجسته صدر مهني افهم مکرم ايران 

 

 

 که بود افضل بود ز مجهر و آصف عادل 

 مهان که يا قياس احاديث و حکم حمکم قرآن 

 

 

 هاى اباطلگداخت اصل اراجيف و ريشه 

 مهان که پيش عطايش َلخاى حاتم طائى 

 

 

 اى بر حاطلاى َبر يم بود قطرهچو برکه 

                                                            
 .لمى پور عىل و عىل: مقصود اين الت که نام آن عامل عبالعىل بود .1
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 دوش، مردم کشور مهان که نعش  ورا روى

 

 

ي تا به اصفهان شد، حاملنوشته   اند ز  ر 

 مهان که يکصد و چهل و يک هزار جلد کتابش 

 

 

 بسوخت بعد وفاتش عدو به دلت اراذل 

 اش به ديانتمهان که شخص شخيص و عالقه 

 

 

 شدى مقابل هرگونه محله مانع و حايل 

 نبود گر ز ليالت و يا ز روى متايل 

 

 

 لفظ کامل مذهب مطاع و راغب و مايلبه  

 1به هر کجاى زمني شيعه اى چو شاعر طولى 

 

 

 ببايد او شود انواع ظلم را متحمل 

 به هتمت عجمى و به افرتاء جمولى 

 

 

لک مى   شدى متزلزلالاس مليت و م 

 کسى که رشحه قلمش بود پشتوانه کارش 

 

 

فره   هاى لالللهاى َلبحون و نه حلقهنه ح 

 تر به زمانشز لهم ليف و لنان شد لهيم 

 

 

 لواد و لري قلم روى لوح و بني نوامل 

 براى مدح و مراثى صهر و عرتت امحد 

 

 

 به جاى لکه گهر داد و زر به شاعر و ناقل 

 3لالله عباد 2لمى پور خليل خدا 

 

 

رب، صاحب 1لتوده کاىف کفات   فاضل 2ح 

 
                                                           

 .باشدمى عليه الرمحهمقصود حکيم ابوالقالم فردولى  .1

 .هم الم پرس حرضت ابراهيم الامعيل .2

 .فرزند امني ملقب به عباد .3
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 خالقغرض اديب چو با ارجعى حرضت 

 

 

 نمود دعوت هجرت به وصل ايزدى واصل 

 براى لال وفاتش نوشت خامه برنا 

 

 

 «فقيه بود و منجم اديب و افهم و فاضل» 

  1412 

املولود عام « نحوي»ـ وقال احلجة السّيد مصطفى املهدوي املختلص بـ2

 ش يف رثائه بالفارلية:1320

 گوهر بحر فضائل آيةاهلل اديب

 

 

 علميه را التاد نحريرى اديبى حوزه 

 زاهدى وارلته پريى صاحب بخت جوان 

 

 

 دردمند حق وليکن دردمندان را طبيب 

 هست مشتق نام وى از نام عباس عىل 

 

 

 آباد بود و شاد شد از وى حبيباز حبيب 

 و صاحب امتياز شهرتش بنگر چه پرمعنٰى  

 

 

 عدى اديبچون که بود آن عامل  کامل ز هر ب   

 ترين آثار اودر نوشتارش نگر کوچک 

 

 

 رقيبباشد يادگارى بى احسن التّقويم 

 ها کشيدها بايد رياضتها و قرنلال 

 

 

 تا که گردد اين فضائل بر کسى يکجا نصيب 

 بعد عمرى درس و بحث و خدمت اندر راه دين 

 

 

 رفت و شد مهراه  او از دل برون صرب و شکيب 

                                                                                                                                         
 .لقب مشهور صاحب بن عباد الت .1

 .صاحب بن عباد .2
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 بود و لّومني لال امامدّوم ذى حّجه 

 

 

 داغ او بر قلب ما آمد هليب اندر هليب 

 ابر را ديدى چسان هنگام فقدانش گريست 

 

 

 خوالت گويد دين و قرآن شد غريبگوئيا مى 

 مرغ روحش جانب ديدار جانان پر کشيد 

 

 

 تا به اطمينان خطاب ارجعى را شد جميب 

 بود»از پى تاريخ « نحوى»در مصابش گفت:  

 

 

 1«وارث علم پيمرب عامل عامل اديب 

  1412 

 ىمجاد 4وفاته يوم اخلميس  عامًا عىلٰ  14أقيم له جملس تأبيني يف ذکرٰى مرور 

ش يف مدينة اصفهان. وکان الم املجلس 1385خرداد  11املوافق  1427 ىلاألو

جملد واحد هبذا مة يف املنعقد األديب اخلالد )اديب ماندگار(، کام طبعت جمموعة قيّ 

شيئًا من حياته بالفارلية  مي ض   ٌب ي  تَ سنة ک  نفس اليف  عَ ب  االلم تکرياًم له. وکان قد ط  

 مهدي القرقاين.املحّقق الشيخ بقلم  رشح زندگانى حرضت آيةاهلل اديببالم 

 .2فرهنگ ناموران معارص ايرانوله ترمجة يف کتاب 

  

                                                           
 .266، صبولتان واليت .1

 .278، ص2، جفرهنگ ناموران معارص ايران .2
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(11) 

 1الشيخ احلاج آقا رضا املدين الكاشاين

(1321-1412) 

ّّ ةم  القيي  املجع  احلاج آقا رضا املدين الكاشاين ان  املّل العّل  د  بددالجول  ن  مح

 .والكاشاين ةمللداا  العاندي  ان  امللىل محّلد ان  اآلقا بيل الشريازي أصلا زي  ن 

 .1321ون  ةم  محجم احلجام ولد يف ليل  األرنعاء الثالث والعرشي  

 مجاب  ةمنهم:ةمسيط رأو  كاشان، قجأ بىل  وانتدأ نالعللم يف

ّّ بلةم  برصه اآلقا السيّ ـ 1  د العللي الكاشايند مح

 بددالجول  ووالده املّل ـ 2

 .رسهم قدس اهللاهلل الرشيف الكاشاين  بدي ةم  األملع  املّل   العّل ةمّ ألأ وعده ـ 3

 :وبرض أنحاث 1340ون  فج إىل قم يف وا ثمّ  خجى  اأ ومجاب  

ى بتّ  صللا أأ و فيهاا  احلاج الشيخ بددالكجيم احلائجي ةم  املسو  آي اهللالعّل ـ 4

 .1352ون  

                                                           
 ح هذه الرتمج  شيخنا املرتعم نيلّ  الرشيف.صحّ . 1
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 :بند وبرض أيضاا 

 ام إقاةمت  ندلدة قم.يف أيّ  املجدةم  أيالعّل  ناعدّ ـ 5

   احللزةرع  إىل كاشان بس  أةمج والده واوتدباء مجاب  ةم  القضلء لتأوي ثمّ 

 العلّي  هناك.

 ةمشاخي  وإعازات 

د ةم  السيّ  أعازه أوتاذه اليزدي وصدق اإلعازة كّل »ةم  الههجاين: قا  العّل 

 .1«العجاق  الدي الصقهاين والشيخ ضياء احلس أي

ّّ ةم  أيإعازة ةم  عدنا العّل  ول  أيضاا  الجضا النجق  الصقهاين  داملجد الشيخ مح

 احلديث. يف رواي 

 في  لاقال

 ن :يف تصديق ةمجاتد  العلّي  ةما ةمعجّ  وتاذه املسو  احلائجياأ قا   ـ1

 «نسم اهلل الجمح  الجبيم»

أقىص درع   ـنحّد اهلل تعاىل  ـالدرعات الجفيع  لسامبت  غري خقي ، فيد نا  »

والكام  وفاز نجتد  العتهاد، فل  العّل نام اوتنده  ةم  األبكام وحيجم بلي   القضل

 .2«ره األبيج بددالكجيم احلائجيبجّ  ـوكثج نني األنام أةمثال   هد وهلل درّ التيلي

 .3«بامل فاضل عليل: »... نيداء الدرشوقا  يف  ـ2

رع  إىل كاشان نأةمج والده »... ن : ةما ةمعجّ  آثار احلج قا  الشيخ الجازي يف  ـ3

لتأليف وإقاةم  نالتدري  والدحث وا ةم  نعض أهلها ول يزا  ةمشغللا  وطلداا  املجبلم

                                                           
 .759، ص2ج ،نيداء الدرش. 1

 .53ص ،فجوغ فياهت. 2

 .759، ص2ج ،نيداء الدرش. 3
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كأني  وأعداده نالعيش الزهيد،  ل  أصحاب غري الكت  هناك وقانعاا  اجلامب . ولي 

بىل  ق ةمياةم  العلّ  آي اهلل احلائجي ةملقعاا والدحث وقد صدّ  ت  يف املهالع هّ  ناذلا 

وةم  الدحث  1358ون  نزيارة العتدات يف العجاق يف  فذلك نخه  الرشيف وترّش 

 .1«بىل ذلك أيضاا  عا هاوالصدهاين وق   نالعلّني العجاق 

بج  اإلولم واملسلّني آي اهلل يف العاملني وامب  احلاج »ن : ةما ةمعجّ  وقا  أيضاا  ـ4

رضا املدين الكاشاين ان  العامل العاند والقيي  الزاهد بج الولم واملسلّني  آقا

العلّي  نيم وةم  القيهاء  بددالجول  املدين ةم  العلامء الكدار يف احللزة اآلخلند املّل 

 .2«املعارصي  يف كاشان املعجوفني واملجاع 

ةما  نيان ودل اهلداي  يف ذكج أبياب صاب  اهلداي ةم  املهدوي يف قا  العّل  ـ5

آي اهلل العامل اجلليل احلاج آقا رضا املدين الكاشاين... أخذ ةم  العلامء » ن :ةمعجّ 

ى نلغ درع  اإلعتهاد وهل ةمنذ ونني بتّ يف ةمدين  كاشان وقم امليدو   واملجتهدي 

كاشان ةمللده وةمسيط رأو  ناللظائف الرشبي  ةم  التدري   ةمشغل  يف ةمدين 

اس وهدايتهم واألةمج رعا  الدي  وإقاةم  اجلامب  وإرشاد النّ  والتأليف والدحث وتجني 

 .3«املنكج... ناملعجوف والنه  ب 

 ةم  ةمجاع  التيليد وةم  كان»...  ن :ةم  الوتادي يف شأن  ةما ةمعجّ قا  العّل  ـ6

ول   اهلل الكاشاين بدي ه املّل وعدّ  تلةميذ احلاج الشيخ بددالكجيم اليزدي

 .4«كثرية وقد طد  نعضها... ةمسلقات

                                                           
 .333، ص2ج ،آثار احلج . 1

 .260، ص6ج ،گنجين  دانشّندان. 2

أصقهان در دو قجن  ىواعتامب ىتاريخ بلّأو  نيان ودل اهلداي  يف ذكج أبياب صاب  اهلداي . 3

 .269، ص2ج ،أخري

 .398ص ،نيست ةميال . 4
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 تأليقات 

 ها:ؤل  ةمصنقات كثرية إليك أوام

 .آئين  د  ـ1

 مج  ةم  نظّ ، وطد  نعد أرن  ونني ةم  ارحتال .

 .أبكام احلدود ـ2

   فيهي  يف ةمسائل احلدود، فيدت ةمن .روال

 .صل  ةمذه  التشي أأ  ـ3

 روال  ناللغ  القاروي ، طدعت.

 .نجاهني احلج للقيهاء واحلجج ـ4

املسائل الغاةمض  يف احلج طد  ثلث ةمجات  جملدات ةمشتّل بىل بّل   يف أرنع

 .1411ون  وىل مجادي األأ  آخجها يف

 .تعليي  بىل نحث اخليارات والرشوط ـ5

. وه  تيجيجات نحث أوتاذه كتاب املتاعج للشيخ األبظم األنصاري ةم 

 نيم امليدو . 1409طدعت يف محجم احلجام  احلائجي،

 .باشي  تلضيح املسائل ـ6

 .باشي  ذخرية العداد ـ7

 .باشي  العجوة اللثيى ـ8

 إىل آخج نحث اخلّ .

 .باشي  الغاي  اليصلى يف تجمج  العجوة اللثيى ـ9

 ىل آخج نحث اخلّ .نالقاروي  إ

 .احلجاني  ـ10
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 .1الذريع ةم  الههجاين يف روال  طدعت وذكجها العّل 

 .اخللف  ـ11

روال  شاةمل  بىل األخدار املذكلرة يف كت  العلامء واألباظم ةم  أهل السن  تد  

 .1412ون  طد  ثلث ةمجات آخجها يف  خلف  أةمرياملسةمنني بىل

 .الذه  والقض  الدرة املضيئ  يف أبكام آني  ـ12

 .2الذريع العلةم  الههجاين يف طدعت وذكجها 

 .الديات ـ13

  ةمنها يف شلا  املكجم روال  فيهي  اوتدللي  يف أبكام الديات، طد  اجلزء األوّ 

 نيم امليدو . 1408ون  

 .كتاب الجنا ـ14

 نعنلان الجنائي . ،3الذريع طد  وذكجه الههجاين يف 

 .ضيق اللقت ةم  وعلد املاءبدم ةمرشوبي  التيّم ل ـ15

 .1397وتجمجت  نالقاروي ، طدعا وفجغ ةم  العجني  يف ذي احلج  احلجام 

 .بّليات نانكى ـ16

 روال  ناللغ  القاروي  يف أبام  الدنلك ةم  اجله  القيهي ، طدعت.

 .فجائض امليلدي  ـ17

 .1398ون  روال  بّلي  ناللغ  القاروي  طدعت أرن  ةمجات آخجها 

 .صاص للقيهاء واخللاصالي ـ18

 نيم 1410و  1405ون  كتاب فيه  اوتدليل يف ةمدحث اليصاص طد  ةمجتني يف 

                                                           
 .66، ص10، ج الذريع .1

 .66، ص10، ج الذريع .2

 .66، ص10، ج الذريع .3
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 امليدو .

 .كشف األوتار ب  بكم املغجب واإلوتتار ـ19

 .1الذريع وذكجها يف  1375ون   روال  فيهي  اوتدللي  طدعت يف

 .ق يف الجد بىل الزنديق واملنافقئكشف احليا ـ20

 نههجان وآخجها 1373ون  دعت يف جملد وابد، ثلث ةمجات أوهلا ثلث  أعزاء ط

 .2الذريع ، وذكجها يف 1398

 .كقاي  رؤي  اهلل  يف الدلد الدعيدة ـ21

 روال  فيهي  اوتدللي ، طدعت.

 .ةمناوك احلج ـ22

 .1398روال  فتلائي  ناللغ  القاروي . طدعت ثلث ةمجات آخجها 

 .ةمنتخ  األبكام ـ23

 ئي ، طدعت.روال  فتلا

ّّ  ـ24  ؟دةم  هم آ  مح

 روال  ناللغ  القاروي ، طدعت.

 ؟السقهاء ةم  ويّل  ـ25

 روال  فيهي  اوتدللي  طدعت.

 .ضاعكتاب النكاح والج   ـ26

 ولكنهام ةمقيلدان.

 .ولي  القيي  ـ27

 روال ، طدعت.

                                                           
 .10، ص18، ج الذريع .1

 .31، ص18، ج الذريع .2
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 وفات  وةمدفن 

ون   حلج  احلجام  ظهج يلم اجلّع  الجان  والعرشي  ةم  ذي اارحتل إىل رمح  رنّ 

يف  صداح األبد، السادس والعرشي  ةم  ذي احلج  احلجام بافلا    تشيعاا وشيّ  1412

 نلدت  كاشان ةم  نيت  إىل ةمزار شاه پنج  وهل كام قيل ةميربة هارون ن  ةملوى ن 

ّّ  بلي  نجل  العّل ، وصىّل ععقج  دتي  املدين نلصي  ةمن  ودف  هناك يفةم  الشيخ مح

 ةم ، ولم اهلل بىل اللالد وةما ولد وولم اهلل بلي  يلم ولد ويلم ةماتعلار والده العّل 

 .اا ويلم يدعث بيّ 

فجوغ »  وقد انترشت تجمجت  يف كتاب ةمستيل نالقاروي  نعد ارحتال  ووّ  ن

 «.فياهت
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 ةما نّص : يل كت  بل  تصديق إعازة إعتهاد والدي

 نسم اهلل الجمح  الجبيم

 ّل  أدام اهلل أّياةمهاموق  يف مح ةما صدر بن 

 ووّفيهام لرتويج أبكام الرشع، بّجره األبيج رضا املدين الكاشاين

 



 
(12) 

 ةم  القاين الصقهايند بيل العّل السيّ 

(1333-1409) 

ّّ السيّ املري ق صليل املحيّ ةم  القيي  واألأ العّل  ْينّ  دبس  د بيل ن  مح اليزدي احلأس 

 .«اليزديالقاضل »نـ:  ، وكان والده يشتهجالصقهاين

يف أصدهان ونشأ هبا  1333رني  األو  شهج  26ولد بند زوا  يلم اخلّي  

 :قجأ بند ثمّ  نامليدةمات أ  د  ت  انْ و  

ّّ  ـ1  .اليلانني 1355ون  د احلكيم اخلجاواين املتلىف الشيخ مح

شيخنا األبظم  روائل 1357ون  اخلجاواين املتلىف  د ةمجتىضالسيّ ـ 2

 .األنصاري

ّّ السيّ ـ 3  .الكقاي و املكاو  1358ون  آنادي املتلىف د النجفد مح

 :صل  بندبرض األنحاث العليا يف القي  واألأ  ثمّ 

 .1362ون  آنادي املتلىف د بيل النجفاحلاج املري السيّ ـ 4

ّّ وعدنا أيـ 5  .1362ون  الصقهاين املتلىف  د الجضا النجق املجد الشيخ مح



 137  .......................................................  السّيد بيل العّلةم  القاين الصقهاين

 خجاآلووردها يف رني  ج إىل النجف األرشفنعد وفاة أوتاذي  األخريي  هاع ثمّ 

 وبرض هناك بند مج  كثري ةم  األبلم ةمنهم: 1362ون  

 .أنلاحلس  الصقهاين دالسيّ ـ 6

ّّ  ـ7  .دكاظم الشريازيوالشيخ مح

 وغريهم. د بدداهلادي الشريازيوالسيّ  ـ8

رض آنادي نأصدهان وبد بيل النجفوتاذه املري السيّ أأ ولك  أكثج اوتقادت  ةم  

 وتاذي اللبيد.أأ وكان ييل : هل  باةماا  13ة ةمدّ  أنحاث 

اشتغل  ثمّ  ،واشتغل يف النجف األرشف ةم  ندو وروده نتدري  السهلح العالي 

اخلارج واوتقاد ةمن  مج  ةم  الدحث صل  بىل ةمستلى دراوات القي  والأ  نتدري 

 األبلم.

 واشتغل نالتدري . 1393هاعج إىل إيجان وأقام نيم امليدو  يف رع  املجع   ثمّ 

 ام العهل  الصيقي  إىل ةمسيط رأو  أصدهان وبرض بلي  أبلةمهاوقد ذه  يف أيّ 

للوتقادة العلّي  وصعد ةمنرب التدري  يف ةمدرو  اجلدة الكدرية يف ولق أصدهان 

 ام شهج رةمضان املدارك.ام يف أيّ ويّ  أقام اجلامب  فيها ظهجاا  ورنام

 في  قاللا

»... يف شأن :  الغديجصاب   شيخ بدداحلسني األةمين ةم  القا  العّل  ـ1

د بيل القاين ةم  احلج  بسن  اللقت وةمقخجة بلامء العرص السيّ العّل  الرشيف

 .1«النجف األرشف القهابل دام فضل  وةمعالي  واتذةأاإلصقهاين أبد 

ةم  أواتذة القي   ةمتتد    بامل   محدث   محيق   جمتهد  »... وقا  نجل  يف شأن :  ـ2

 .2«وأئّ  التيليد واجلامب  والقتيا... صل والأ 

                                                           
 / ب. 11 ،الغديج. 1

 .327ص ،ةمعجم رعا  القكج واألدب يف النجف. 2
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 دد القيهاء واملجتهدي  آي اهلل يف العاملني احلاج السيّ ويّ » :قا  الشيخ الجازي ـ3

 .1«بيل...

د بيل وامب  آي اهلل العظّى احلاج السيّ »ن : ةما ةمعجّ  ةم  املهدويقا  العّل  ـ4

ّّ القاين ان  املجبلم السيّ  ةم العّل  لقاين اليزدي الصقهاين ةم  أكانج العلامء دبس  اد مح

 .2«واملجتهدي  املعارصي  والقيهاء

ّّ ةم  السيّ قا  العّل  ـ5  وامب »ةمشاخي  يف الجواي : بّد د نب درضا اجلليلد مح

 .3«ةم  القاين الصقهايند بيل العّل صليل احلج  السيّ آي اهلل القيي  األأ 

 اإلعازةةمشاخي  يف 

 ضهم وهم:ذكج يف إعازت  يل نع

ّّ  ـ1  (.1362ـ1287د الجضا النجق  الصقهاين )عدنا أنلاملجد الشيخ مح

 (.1362ـ1287آنادي )د بيل النجفالسيّ  ـ2

 (.1389ـ1293نزرك الههجاين )اغالشيخ آ ـ3

 (.1373ـ1299الدي  الصدر )د صدرالسيّ  ـ4

ّّ السيّ  ـ5  (.1371ـ1305تي  اخللانساري )دد مح

 الجاوون بن 

 مج  كثري يف الجواي  ةمنهم:اوتجاز بن  

ّّ تلّيذه وامليجر ألنحاث  السيّ  ـ  .(1417ـ1346) دبيل الصادق  الصقهايند مح

دتي  احلسين  اجلليل ّّ -1355) ـ تلّيذه العّلةم  احلّج  الشهيد السيّد مح

                                                           
 .210، ص2ج ،گنجين  دانشّندان. 1

 .329، ص2ج ،أصقهان در دو قجن أخري ىواعتامب ىتاريخ بلّ. 2

 .8ص ،ثدت األوانيد العلايل. 3
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 ( وقد كت  تيجيجات .1402

ولك صاب  كاشان  نزيل 1(1424ـ1335)الشيخ ععقج الصدلري اليّ   ـ

 .رر يف نظم األثجالد

 .1408الشيخ بداس املصداح الصقهاين املتلىف  ـ

 .(1416ـ1334) املهدوي الدي د ةمصلحالسيّ  ـ

ّّ السيّ  ـ  .(    ـ1365) درضا احلسين  اجلليلد مح

ّّ  ـ  احلائجي.  د السامةمالشيخ مح

 بدداحلسني علاهج كلم.الشيخ ـ 

 تأليقات 

 .آراء بل  اليجآن ـ1

 .1399ون  طد  يف قم 

 .آراء بل  ةمدحث اإلرادة ـ2

دبس  الرشيعت امللولي 1405ون  طد   ّّ  .وطد  أخرياا نتحييق وده  السيّد مح

 .الدداء بند الشيع  ـ3

 وتجعم إىل القاروي  وطد . 1394 خجطد  يف رني  اآل

 .نيان اخليان  ـ4

 ع  يْ لش  بىل أمحد أةمني املرصي وإهتاةمات  ل   اا ردّ 
 ةمسّلق  وأخرياا  طد  وانياا يف بياة .  

دبس  الرشيعت امللولي ّّ  .نتحييق وده  السّيد مح

 .حتق  اجللاهج ـ5

 .، طد يف علاب ةمسائل الشيخ أمحد الداوري

                                                           
 .1383، فجوردي  و ارديدهشت 124، ص85، عآينٔ  پژوهش  جمل وفات  يف خرب. جتد تجمجت  و1
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 .تجمج  تيليم املحسنني ـ6

ةم   1368ون  ةم  ةمسلقات امللىل محس  القيض الكاشاين طد  وهل إىل القاروي  

 .نهدع  بججي  اليجآن الكجيم

 .تجمج  نصايح اهلدى ـ7

ّّ للعّل وهل  إىل القاروي   .1370طد  نأصدهان  دعلاد الدلغ ةم  الشيخ مح

 .ولم اهلل بليهاتجمج  خهد  الزهجاء  ـ8

 إىل القاروي ، طد .

 .تنزي  الصقلة ـ9

، طد  يف بياة ةمسّلق  وأخرياا نتحييق أننائ  ةم  ننات  بىل اليائل نتزويج آدم اا ردّ 

دبس  الرشيعت امللوليالسّيد  ّّ  .ش1379يف جمل  بلزٔه اصقهان بام  مح

 .تعليي  بىل العجوة اللثيى ـ10

ون  اجلزء الثاين يف املعاةملت و 1391ون    ةمنها يف العدادات طد  اجلزء األوّ 

1394. 

 .التعليي  بىل وويل  النجاة ـ11

 ت  ج  احلس  الصقهاين، طدعت ةم  د أيللسيّ 
 .نْي 

 .تقسري ولرة اجلّع  ـ12

 .تقسري ولرة القاحت  ـ13

 .تقسري ولرة القتح ـ14

ّّ  ـ15  .دتقسري ولرة مح

 .تلضيح املسائل ـ16

 .ردوالأ و   واإلنجليزي  والقجنسي ة لغات: القاروي  والعجنينعدّ طد  

 .مخسلن ةمسأل  ـ17
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 يف علاب ةمسائل الشيخ ةمدارك الدحجاين، طد .

 طد .، دوتلر بج وبّجه ـ18

 .ديلان أشعاره ـ19

 بنده يف جملد وابد وقد هيئ  للهد .  رأيت

 .روال  يف أبكام الدنلك ـ20

 .روال  يف أبكام اخلجاج ـ21

 ، طد .والنه  ب  املنكج روال  يف األةمج ناملعجوف ـ22

 .روال  يف علائز السلهان ـ23

 .روال  يف اخلّ  ـ24

 .روال  يف الذناب  ـ25

 .روال  يف بلم اإلةمام ـ26

يل وتجمجها إىل القاروي   ذكج ذلككتدها يف ليل  وابدة ووامها الليل  املدارك  كام 

ّّ السيّ  تلّيذه  ن.دبيل الصادق  الصقهاين وكلتاها خمهلطتاد مح

 .روال  يف اليجب  ـ27

 .روال  يف املعاةملت الجنلي  ـ28

 .روال  يف املعايص الكدرية ـ29

 .روال  يف اللصايا ـ30

 .)فاروي ( وري إىل اهلل يا ناةم ةمستجانى  ـ31

د طد  نتحييق وده  السيّ  د ةمجتىض املستجاي.ةم  السيّ كتد  ناوتدباء العّل 

دبس  الرشيعت ّّ يف ضّ  ةمنشلرات نلوتان  1431و  1430ون  يف  لوليامل مح

 كتاب.

 .الشعائج احلسيني  ـ32
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 .ردو، وطد  مجيعاا الأ م إىل ع  جْ تأ إىل القاروي  وننقس   هاجمج   ت  

 .بدداهلل ن  بداس ـ33

 .1398ون  بلّ  وتقسريه وةمنهي  وورب  وبل  اهتاةم  ناإلختلس، طد  

 .ي  الديان يف بدم حتجيف اليجآنغا ـ34

 .القلائد الجعالي  ـ35

 .صل قدسات العيل  يف القجوع واألأ  ـ36

ةمّجتان نالقاروي  وةمّجة نالعجني  وهل  طد  ،1الذريع جي  أرنعين ، ذكجه يف وه  تع

 .ننقس  تجمج  إىل العجني 

 .املتع  ةمرشوب  ـ37

 نيم امليدو . 1408اليائل نحجةمتها. طد  يف شعدان املعظم  حتليل حللها وردّ 

 .لماملعارف العللي  يف الك ـ38

 .ةمناوك احلج ـ39

 .والقجنسي  واإلنجليزي  ردوة لغات: القاروي  والعجني  والأ نعد  

 .يف ةمديح املعصلةمني   چهارده ةمعصلمةمنظلةم ـ40

 ت  ج  نالقاروي  طدعت ةم  
ةم  نعض أشعاره ناهتامم  گنج ةمعانى ضّ يف وطدعت  نْي 

 .ةمنشلرات نلوتان كتاب    ّْ ض  يف وده  السانق الذكج يف قم 

 يجات تيج

قجي  ةم  نصف يف النجف األرشف وقم امليدو  واصقهان اشتغل نالتدري  

صل  وإليك رسد القي  واألأ  قجن وكت  تلةميذه دروو  وأنحاث  ويام يف بلّ 

 أوامئها:

                                                           
 .34، ص17، ج الذريع .1
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 .املختار يف اجلرب والختيار ـ1

 طد . ،1الذريع ةم  الههجاين يف ذكجه العّل 

 .صل آراء األأ  ـ2

 ها ةمدابث األلقاظ يف جملدي .يف وت  أعزاء طدعت ةمن

 .كتاب الههارة ـ3

 ها ةمهدلب .يف مخ  جملدات كلّ 

 .كتاب الصلة ـ4

 . جملدات طد  ةمنها مخس  يف ودع

 .كتاب اإلعارة ـ5

 طد  يف جملد وابد.

 .األةمج ناملعجوف والنه  ب  املنكج ـ6

 طد .

 .كتاب اخلّ  ـ7

 .كتاب الزكاة ـ8

 .كتاب اللصايا ـ9

 .او كتاب املك ـ10

 بىل هنج ةمتاعج الشيخ األبظم إىل نحث القضليل.

ّّ آي اهلل السيّ  كربوامليجر يف مجي  هذه األنحاث تلّيذه األ دبيل الصادق  د مح

 20واملتلىف يف  1346ون  امللللد يف احلادي برش ةم  شهج شلا  املكجم  الصقهاين

 قجب ةمجقد آي اهلل نأصدهان يف« ختت فللد»واملدفلن نّيربة  1417ون   رني  الثاين

 .األرناب احلاج آقا ربيم

                                                           
 .166، ص20، ج الذريع .1
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 .نحلث يف في  الجعا  ـ11

 نيم امليدو . 1410ون  د بيل ةمك  العاةميل طد  السيّ العّلةم  نيلم 

 .كتاب النكاح ـ12

 العاةميل.  الشيخ بيل العقالعّلةم  نيلم 

 .ولمازن از ديدگاه رشيعت  ـ13

 .نينش كىل إةمام ـ14

 وطدعا نالقاروي . 1اهلاشّياتواألخريان نيلم نعض 

 وفات  وةمدفن 

  غري ناعح  قديل الظهج ةم  يلم الثنني   نعد بّلي  عجابيّ ارحتل إىل رمح  رنّ 

عسده الرشيف إىل  ل  ي  نأ  يف طهجان ثمّ  1409ون  والعرشي  ةم  شلا  املكجم  الثالث

ّّ  قم بش آ  ّّ  بلي  آي اهلل السيّ وصىّل  ضخاما    تشيعاا وشيّ  دمح رضا دد مح

يف  النديني نعد ةمجقد هلد وصالحوأوىص نالدف  يف وادي السلم  كلدايكاينال

إبدى بججات الصح   يفناألةمان  دف  النجف األرشف بند قرب والدت  ولك  

 امليدو .نيم  ولم اهلل بليهاالقاطّ  

ةم  القيهاء العظام واملجاع  الكجام ونلانغ الزةمان وةمقاخج أصدهان  وكان

 .رمح  اهلل بلي  رمح  واوع يأيت الدهج نّثل ،  وهيهات أن

  

                                                           
 .رمح  اهلل بليها (فاطّ  بسين ولةمتيان )فخجالسادات اجلليل  العامل  السّيدة العللي  وه   .1
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 السيّد ةمصهقى املهدوي اهلجوتاينآي اهلل يف تجمج   فائدة

يلم األبد، الثاين والعرشي  ةم   وابد أي: م  لْ ي  ن  ل وفاة السيّد القاين دوقد تليف ق

 ز   1409شلا  املكجم 
الزبيم يف نلدة  القيي    العّلةم    األوتاذ   السّيد   وامب أ   أ لأ يْ ةم 

ثنني وشي  يلم اإل السيّد ةمصهقى املهدوي اهلجوتاين الصقهاينآي اهلل اصدهان 

درضا يشيصداباا ناصدهان وةمساءا نيم ت ّّ عاا بافلا وصىّل بلي  أيضاا آي اهلل السيّد مح

ولم بدى بججات الصح  احلديث يف علار فاطّ  املعصلةم  إاين ودف  يف كالكلداي

 .اهلل بليها

رمح  اهلل السّيد القاين يف عن  قربه يف بججة وابدة قرب وةم  بجي  التقاق وقلع 

 .امبليه

 :لامء ناصدهان تتلّذ بىلواء العؤوكان السّيد املهدوي ةم  رأ 

د ـ1 ّّ  .السّيد مح

 .آنادينيالسيد بيل النجفـ 2

درضا النجق  الصقهاين نـ 3 ّّ  .صدهانإعدنا أي املجد الشيخ مح

 .السّيد بدداهلادي الشريازيـ و4

 .السّيد محّلد الشاهجوديـ 5

 .السّيد محس  احلكيمـ 6

 الياوم اخللئ  يف النجف األرشف.السّيد أي ـ7

 سط يده فكان بديم النظري يف نلدة اصدهان.ن  أوصاف  علده ووةم

اعاا يف لّ جمل  نحث  يف خارج القي  كتاب الصلة شهلراا فلعدت  نحجاا ةم   برضتأ 

  1القي  وفجوب .

                                                           
شهج شهجى مخينىو ؛ 342، ص2، جتاريخ بلّى و اعتامبى اصقهان در دو قجن اخريبنلن  يف  .1

 .359-361، ص رشح جمّلب  گل؛ و 208-213، ص ك  از نل نايد شناخت
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آنادي ونقس  ه العّلةم  السيّد بيل النجفذوتاأأ كت  لنا شيخنا القاين روالتني يف تجمج  

 القائدة: ذكجها لتتّيمأن أ بددتأ أ

 

ري امل])الجوال  األوىل يف( تجمج  السيّد السند احلرب العّلةم  املعتّد آي اهلل العظّى احلاج 

 [العزيز قدس رسه آناديالسيّد بيل ـ آيت ـ النجف

 

آنادي هل السيّد اجلليل والعامل اللرع املحّيق احلاج ةمري السيّد بيل النجف

ةمجه كاوداا ـ لعدم كلن أني  ةم  أ، كان يف نداي  ان  املجبلم السّيد ةمجتىض الصقهاين

أنا ةمشتغلا بند شخص يف  ا كنتأ ملّ  :نظريه نحيث كان ييل  أهل العلم ـ ةم  ذكاء قّل 

وكان ل  زنائ  يشرتون ةمن  احلاعات  ذوتاقجيتنا كصان  أني  األةمتع  بتّى يف غيد  األأ 

ل  األشياء املشرتاة نالنسيئ  بقظ بىل ظهج اليأنسيئ  ومل يك  يل بلم نالكتان  فكنت 

شخاص واألشياء وةمياديجها وقيّتها ثّم نعد نني ل  األأأ كنت  ا حيرض صاب  املحّل وملّ 

ا نلغت العرشي  ةم  العّج رصفت صيغ  بني صار يل احلّظ لدراو  العللم الديني  وملّ 

م و ةمنصلر را واخت» ن  كتدت يف ةملض  لذكجى  نّ إ :املقعل  ةم  نرص وبىل بد تعدريه

 «.نيست وال  نلدم

ثّم نعد ونني وفي  اهلل تعاىل للهججة إىل النجف األرشف وقد كان ذلك قدل ون  

انزرك غعل املجبلم احلاج الشيخ آّن املتتد  األاهلججي  اليّجي  وذلك أل 1316

آنادي ين رأيت خط املجبلم السّيد بيل النجفأن :نيل يل الذريع ف ةمسلّ  التهجاين

 .ةم  قدةماء املعارصي  ل  وبىل هذا فكان السّيد 1316 ظهج كتاب نسن 

صاب    بيل النهاونديّن  تتلّذ بند املجبلم ةمّل ألنا ن ىوكيف كان فجو
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وكان  ،محج  العلامءصاب   وبند املجبلم الشيخ هادي الههجاين صل ح األيترش

ليزدي احلاج ةم  زةملئ  يف الدحث شيخ احللزة العلّي  نيم امليدو  املجبلم احلائجي ا

ن أةمج املجبلم باج أةم  الختناق نعد  ذلك يف عل  و :الشيخ بددالكجيم وكان ييل 

 ـ اهلل الجشت  نغسل فنجان قهلة الههجاين يف نعض املجال  العاةم ةمريزا بدي 

قي  خآنادي حيرض نحث الههجاين فكان السيّد النجفكالتأنني أو غريه ممّا مل أتذكج أنا ـ 

ةميش ةم  أ  يف نعض األيام كنت نّ أالنجف األرشف فنيل السيّد لنا ن اا ةم  طلد بذر

عائني  ةم  مجابت  الكقاي ذاا ناملجبلم صاب  إالههجاين ويده كانت يف يدي ف

تجكت الشيخ وذهدت للبدي )دوتم را از أنا ةم  طجف امليانل لنا وبينذاك ]ةميدلني[ 

 العجوةد املجبلم صاب  وبن الكقاي دوتش كشيدم(، وتتلّذ بند املجبلم صاب  

س صللا ودرّ وبند املجبلم احلاج آقا رضا اهلّداين صاب  الكت  الييّ  فيهاا وأأ 

 هادي السدزواري وةميداراا ةم  الزةم  بند املجبلم ةمّل  ةالقلسق  بند نعض تلةمذ

ه.اجل  املجبلم   ْلل 

  يف إيجان   يف زةم  الديّيجاطينّ أ  رع  إىل اصقهان واشتغل نالتدري  إّل نّ إثّم 

د  يف إيجان ةم  مج  آخجي  وهأ  ]روويا[   نسج  الشلرويج  خذ ووأ أأ  ناليتل، فنيل  د 

طلق رساب  أصعد أأ   لل نّجاين اهلل ةم  اليتل ونّ أنت نامللت نذرت هلل نيا تيين ملّ أن :لنا

 .املنرب احلسين  لللبظ واإلرشاد وذكج ةمصائ  آ  اهلل

       فكان ييجر تلك اآلي  وكان ةمنربه ةمدرو  العللم املتنلب

*         ...1 ثّم  ؟أّي ةمناود  نني القتح املدني والغقجان : ييل ريويف ةميام التقس

ثّم ةما هل اللع  يف غقجان الذن  املتأخج ةم   ؟بتّى يغقج ل  اهلل ةما هل ذن  الند 

ء العدد بىل العصيان يف املستيدل ويأهل   جّ لن ذلك اللبد جي؟ وكنهلن الرشط املتأخج

وةم  ذلك كان ةملرد انتياد نأرسه،  الدحث بل  هذه اآلي  يف هنار شهج رةمضان املدارك

                                                           
 .2و  1ولرة القتح، اآلي   .1
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خلان( يصعد املنرب فلي  ةم  أهل القي  والعتهاد )وكان ّن  )روض أنعض احلّساد ن

فاضل فضلا ب  ب األام يقهّ  الهّل ذلك نالكناي  ل الترصيح( فهذا املنرب اّلذي قلّ 

العلام والعجائز صار ةم  ةملهنات . فتداا هلذا الدهج اخلسون وةم  يجغ  يف عاه  

 .وةمال 

ّن  ةم  ةمات وكان ذلك بني حتصيل أيف نقيس ن ةم  احلياة قلتأ  ا يئستأ   ملّ نّ أ :وقا 

كت  ن يأ أعاء جت يف فجع ةم  فجوع الرتت  رالعلم كان شهيداا فق  أّيام التلقيف فكّ 

   هل يصح الرتت  نني الضدي  أم ل؟!نّ أوكان القجع  .تأ لْ ت  إذا قأ اوّ  يف الشهداء 

س القي  واألصل  والقلسق  صداباا يف ةمدرو   وكيف كان، فكان املجبلم يدر 

[ اةماا... يف ةمدرو  عدة نزركالصدر... وأيّ  يف اصقهان ولك  مل يجض  ]اجلدة الكربى 

 راد احلضلر، فكان خيتار التلّيذ هل ننقس .أ  نحضلر القلسق  كل ةم

اد ةم  الهلد  فكان إذا وكان )كام هل املعهلد( ةملرداا إليذاء نعض اجلهل  واحلّس 

راد نعض التجار لبهاء أقدةمني )املخهلط( وراد طد  كتاب ةم  نعض العلامء األأ

 .نقيت  ةمنع  نعض احلّساد ب  ذلك ويقشل السّيد

ل   ب  لداس  وكان نعض املجتزق  ةم  اللباظ يصعد املنرب نحضلره ويّدح ةم  خأ

 .الجوباني  يف النظام اجلديد ول يذكج اوّ 

ظلم الليل يف ةمدرو  صدر اصقهان أ  ةم  زهده، كان إذا نّ أ  هم نالتجارة ةمتّ وكان يأ 

امللياة ةم  قدل الهلب يف بديي  املدرو  ويأكلها نعد  يقحص ب  اوراق اخلّ  

 .غسلها

ي عهاز بجس ننت أخي  الت  زّوعها لنن  املجبلم السيّد عل  شيئاا وكان يشرت

ن كان نعض التجار راضياا نتزويج أآناد خقاءا وذلك نعد فشيئاا ويذه  ن  إىل نجف

 ننت  ةم  السيّد عل  ان  السيّد.

كان يدرس القي  ةم  التهليل غري املعّل  ن   إذةمجه كيقي  تدريس  أوةم  بجي  
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شهج أج )فيهاا( والصلرة النلبي  وت  هشأفّثلا دّرس الجضاع وت   ،اا ولكن  ةمقيد عدّ 

 طلا  شهج وابد. نآاليج  كان يقرس آيتني ةم  نّ أ اةمنّ  )فلسق ( وقد وّعت  

وكان املجبلم ل ييتن  نّهالع  كتاب أو كتانني ةم  أّي بلم كان نل كان ةم  اللل  

ق  يف العللم املتنلب  هي  املسل  خلنحد  ل يّك  التعدري بن  فكان يقحص ب  الكت  ا

  يكت  شيئاا فسالناه ب  نأنّ  ر للصلم( رأينالوحار ليايل اليدر )قديل السحأويف نعض 

عاب ةم  بس  أوئل  الت  يكلن فخجاا ل  واألب  لّرباا عداا ب  علاب تذلك وكان ةم

ّنكم فجغتم أّن  رضابي  املجبلم السّيد بس  الصدر الكاظّ  فيلنا: وّيدنا أاحلّظ ن

 لتكثري النسخ. :فيا  ؟!ـشهج أت  وت  وكانت ةمدّ  ـ ب  تدري  الجضاع

لا ي القارغ  احل  كت  يف نّ أونني بديدة نعد وفات  ن نا رأينا نعد ةميضنّ إوةم  ذلك 

كربى يف املنهق روال  القاضل اليزوين  رشباا بىل كلم الوكذا املتلن القارغ  ةم  

ه القاضل نـ )نلر الدرص( ومل جلرب والتقليض وقد واّم يف ا ]اإلةمام اهلادي[ الني 

 يف ناب اجليم. اجلرب والتقليضواكتقى ناوم  الذريع ف يك  يدري اوم الجوال  ةمسلّ 

ل  وبرضه مجاب  ةم  صصل  ععل ةملضلع الدحث القوكان يف نداي  تدريس  األأ 

 ن تليفأ إىل 1351هججي  قّجي  أو ون   1350ون    وكان بضلرنا بليأهل العلم 

اهلججي   1362يف الثالث ةم  شهج صقج املظقج ون   [ ه]اجلل  نالسكت رمح  اهلل بلي 

 .اليّجي 

 ّّ ت وكان ةملت  واطلع النّاس بلي  ةم  ةمدهشات ةما رأينا يف التاريخ إذا الضج  ب

طجاف  وكانت امللاك  تتلارد ةم  الدلدان املجاورة لتأنني أاصقهان وقجى كثرية ةم  

صدقاء قجناء واألل  نل كان العدو يدك  لقيدان  فضلا ب  األ ءهار العزااملجبلم واظ

يذائ  وغيدت  نل إبداء ونداةمتهم بىل ظلّ  وب وكان ةملت  ودداا لتحرّس األوالهّل 

ةما صدر كان ةم   ةم  التهّ  فكّل  رىضأنالغيد  ولك  ل   نا راض  أ :هتّت  إذ كان ييل 

 .ان هناك غيد  فكان نادراا   كنّ أن]إتقاقاا[ التهّ  ولل صدفنا 
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 رأيت  يف يّن أيا فّثلا نيل نعض نؤمجاب  ةم  الصلحاء رأوه يف الج نّ أوةم  العجي  

نابث ةمع  أبني وأنا يف احلني يف ةميام هجثّ  ان  أ :الهيف ونعد السسا  ب  بال  قا 

 نّ أ( نإذ كان املجبلم يعتيد )كلةماا  .فلق  صعد ب  هذا امليام ملاأ)نعض العللم( ولك  

ي  آويستشهد ن« رقأاقجأ و»وييل : ييا  ل :  ىخجأنعد  اا نعد ةملت  غجف ىاملسةم  يرتق

  1 ثار تلع  الرتياء إىل ةمدارج بالي  ولتندي  الهلد  وجتندهم ب  اآل نّ إو

  بدى ةم  كان ةمصداقاا لـ ةمّن حللم العلامء ةمسّلأن يعلّلا نأيذاءهم وإغيد  العلامء و

 «.فسد العامل  فسد العامل  إذا »

ام رسيجاا بالياا بىل ن رأيت يف امليّن فإ 2ئ جياإلذكج رؤيا الشيخ بس  أن أيعجدن  

 بىل الرسيج ةمنص  )صنديل( عالساا بليها الند  ،ومج  كثري ،كدري دكتاف بشأ

)ناب   آنادي عالساا بىل الرسيج خماطداا بىل لفتويف ةميانل  املجبلم السّيد النجف

اء شكايت  غصإنعد  ه الند واكتاا إىل هذا احلني فدرّش  وكان الند  ،ن (اجل

نأّن  ةماذا يهل  إذا هسلء اجلامب   النجف آناديقا  وائلا ب  السّيد  مّ ث ،ناملكافاة

نالدخل   ذن هلم الند أالدخل  ةم  هذا الداب ففأعاب السّيد نأهّنم يجيدون 

 .ن شاء اهلل الجمح إود   للنجاة  لسّيد  اتشيّ  نّ أبىل  يا تدّ  ؤوهذه الج

ىل  قد ب   بيلي »ةّما تاريخ وفات  فهل أو د « ىل  فلق العأ ّّ فيدس اهلل نقس  الرشيق  وريض اهلل بن  نّح

 .وآل  الهاهجي 

  

                                                           
 .12ولره ي ، آي   .1

 .يف املصدر: إژئ  .2
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 []الجوال  الثاني  يف تجمج  نقس 

 نسم اهلل الجمح  الجبيم

 بيايت

د وآ ّّ ل  الهاهجي ، انا العدد الضعيف احلّد هلل رب العاملني وصىل اهلل بىل مح

ي  ةم  قدل والدي ننلرالدي  لالسّيد بيل امل :واحليري النحيف املعرتف نذند  وقصلره

املشهلر فعلا نآي اهلل العّلةم  القاين ان  املجبلم امليدس العامل الكاةمل احلج  السيّد 

 داء الدرشنياملذكلر يف ـ  1338بس  اليزدي العزآنادي املتلىف يف اصقهان ون  

ولدت يف اصقهان زوا  يلم اخلّي  ـ  انزرك الههجاينغللّجبلم الشيخ آ

العجني  ثم  ئورشبت يف املداد 1333السادس و العرشي  ةم  شهج رني  األّو  ون  

 :عل  بلامء اصقهان وهحاا وخارعاا أنعد القجاغ ةمنها برضت بند مجاب  ةم  

د احلكيم بند مجاب  ةم للّحّيق اليّ  اليلاننيفحرضت  ّّ نهم الشيخ مح

)وهذه السن  كانت ون  فلت مج  كثري ةم  بظامء أهل  1355اخلجاواين املتلىف ون  

 األوقاروكان يدّرس  ،وتاد والزهادالشيخ كان ةم  األأ  االعلم وزبامء الشيع ( وهذ

 .برض بنده للقلسق أولكن  مل  ،أيضاا 

ْ وب    .م السيّد ةمجتىض اخلجاواينالشيخ األبظم األنصاري بند املجبل فجائد تأ رض 

د النجف ّّ آنادي املتلىف وةمتاعج الشيخ بند السيّد امليدس اللرع آي اهلل السيّد مح

 .وقساما ةم  خارج القي  بنده ،نجزئيها الكقاي وكذلك  ،1358ون  

ْ م ب  ث صل  والقي  والقلسق  والكلم والتقسري بند املحّيق الزاهد خارج األأ  تأ رض 

 1362  صقج املظقج ون 13 يف آنادي املتلىفاملري وّيد بيل النجفآي اهلل العظّى 

نحاث  الدقيي  اجلاةمع  ثلث برش ون  إىل أولزةمت ـ  نيداء الدرشاملذكلر يف ـ اليّجي  

وتاد إىل النجف فهاعجت ةم  اصقهان يف تلك السن  نعد وفاة األأ  قدس اهلل نقس  ن تليفأ

  ةم  رني  الثاين واشتغلت نتدري  القي  األرشف ووصلت إليها يف العرش األوّ 
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نحاث املختلق  نظري التقسري وكلم والدحث واألصل  خارعاا ويف أيام التعهيل ناأل

 ونحله ذلك. لعجوة اللثيىب  املت  واحللا ي 

 :نحاث أوقد نجز ةم  تيجيجات 

دورة األصل  كاةمل  )نعم الدحث األصليل مل يك  ةمنحرصاا ندورة وابدة( وطد  

عزاء اليه  أةما األصل  العّلي  فه  أرنع  ألقاظ يف جملدي  واألصل  ةمدابث األةم  

وه  يف  ،خجىأوقلابد  ،والوتصحاب ،ول رضر ،والربائ  والشتغا  ،والظ 

 .طجييها إىل الهد 

 ( يف ونني أولي ها ون  ئعزاء )وه  بىل ضلء الرشاأ  مخس :وأةّما القي  فهد  ةمنها

 .1385  ون  والثاني ،اهلججي  1382

 :ولنا يف القي 

 .ةمهدلب  عارةاإل

 .ـن شاء اهللإوتهد   ـ ةمنها مخس  ونييت اثنتان طد و ،عزاءأوه  ودع   ،الصلةو

 :كـ وه  كثرية ،خجى ةم  ةمدابث القي أومجل  

 .وهل ةمهدلع ،األةمج ناملعجوف والنه  ب  املنكج

 .اخلّ و

 .الزكاةو

 .اللصاياو

 .اليجب و

 .ج الشيخ األنصاري إىل نحث القضليلبىل هن املكاو و

وتجمجها إىل  ،1375األوىل ون   ،ةمجتني الختياراجلرب ووطدعت لنا روال  يف 

 .القاروي  القاضل الدارع السيّد نلرالدي  اجلزائجي

 .وتجمجها إىل القاروي  القاضل املذكلر أيضاا  ،الكدائج والصغائجخجى يف أوروال  
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آي اهلل العظّى الزبيم األوبد  [النجاة]وويل  وطدعت لنا باشي  بىل روال  

 .نعد وفاة املجبلم السيّد الربوعجدي 1380األوىل ون   :الصقهاين ةمجتني

 .ل  رصاط النجاةوباشي  بىل 

نتها وبجّ  1375  فاروي  طدعت ون قدسات العيل  يف القجوع واألصل ولنا 

لنيلي وطد  الرتمج  يف وتجمجها إىل اردو العّلةم  السّيد صقدر بسني ا ،وطدعت

 .وقد تجمجت ناللغ  القجانسلي  ،خجى يف إيجانأوطدعتها ةمجة  ،ناكستان

 1370األوىل ون   :وطدعت ةمجتني ،للّجبلم الدلغ  ح اهلدىئنصا  ولنا تجمج

 .ناصقهان

  :فه  نلغات وت الجوائل العّلي وأةما 

 .1382وليها ون  أ( القاروي  وطدعت ثلث ةمجات 1)

 .1384ني  وطدعت ون  ( والعج2)

 .ةمنيح  نحّد اهلل ةخري( والنگليزي  وطدعت ثلث ةمجات والهدع  األ3)

خجى نـ )كّپيلتج( وه  يف طجييها إىل أت وفسوالقجانسلي  وطدعت ةمجة ناأ  (4)

 .الهد 

 .( واردو وطدعت5)

 .( ونلت 6)

 وخلص روالتنا ،نتلك اللغات املذكلرة بىل هنج املذكلر ةمناوك احلجولنا 

د قّج بداس زيدي ناالالقاضل امللفق  ّّ الثي  اجلليل احلاج السيّد و ،ردوألسيّد مح

 .نارصالدي  الجضلي نالعجني 

ردو( فه  األات ناللغات الثلث  )القاروي ، العجني ، ءوأةما اجللاب ب  الوتقتا

 .  اهلل التلفيق جلّعهاأكثرية عداا نس

ردو فضيل  احلاج الشيخ ألتجمجها إىل او 1399نالعجني  طد  ون   اليجآنبل  ولنا 
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 .لهد انتظج تروش  بيل اهلندي ونييت 

وئل  خمتلق  ةم  اللرع املهذب الشيخ ةمدارك الدحجاين أعلاناا ب   مخسلن ةمسأل و

 .وطدعت

وئل  وعهها إلينا القاضل الثي  ةمريزا أعلاناا ب   حتق  اجللاهجـ وروال  ةمسامة ن

 .يرأمحد الداو

لقتها علاناا ب  وسا  ب  أبلا  ان  أ ام ان  بداس نالختلسرد اهتوروال  يف 

يق  غجبداس عاء ةم  الدحجي  ةم  املهذب احلج  الرشيف احلاج السّيد العللي ال

 .1398الدحجاين طدعت ون  

ليل  وابدة نتلفيق ةم  اهلل تدارك وتعاىل ون  يف ا تهلقأ بلم اإلةماموروال  يف 

 .نوه  غري ةمهدلب  إىل اآل ،1365

للسّيد الهداطدائ  اليزدي يف عزئني قسم العدادات  عجوة اللثيىالباشي  بىل ولنا 

 .وقسم املعاةملت طد  أيضاا  ،1392طدعت ون  

علاناا ب  وسا  احلج  الههجاين احلاج ةمريزا علاد آقا  بل  الرادةولنا روال  

 .املييم يف خجاوان

 .واهتاةمات  للشيع رداا بىل أمحد أةمني املرصي  نيان اخليان ولنا 

نأةمج ةم  نعض أفاضل النجف  1394طدعت ون   الدداء بند الشيع وروال  يف 

دناقج نن  وعيد، األرشف ّّ  .وتجمجها إىل القاروي  القاضل احلاج السّيد مح

 .أننائ  ةم  ننات  رداا بىل اليائل نتزويج آدم ي  الصقلةزتنولنا روال  

 .ةمجتني ونالقاروي  ةمجات وطدعت مجيعاا  دورألوتجمجت نا شعائج احلسيني الولنا 

 .قجره القاضل السّيد بيل املك  اللدناين في  الجعا ولنا 

 .نيلم العّلةم  الشيخ بيل العق  نجدل باةمل لدنان قسم ةم  النكاحولنا 

 .نالقاروي  طدعت ةمجتني ةمعصلم 14رعلزة أولنا 
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 .تاةم  الذناب ولنا روال  يف 

 .تاةم  اللصاياوروال  يف 

 .تاةم  اليجب وروال  يف 

 .الوتدليل اخلّ وروال  يف 

د  ،واحلكم ناللغ  القاروي  يف امللابظ ديلان شعجولنا  ّّ وةمدائح وةمجاث  مح

 .يف طجيي  إىل الهد وهل  وآل 

 .تاةم  علائز السلهانوروال  يف 

 . دمل ته غاي  الديانـ املسامة ن اليجآنوروال  يف بدم حتجيف 

 .كام الدنلكأبولنا روال  يف 

 .ولنا مجل  ةم  الجوائل يف أنلاب القي  غري تاةم  كالصلم واليضاء واحلج

 ن آخجان نيلم نعض اهلاشّيات طدعا:ولنا كتانا

 .زن از ديدگاه رشيعت اولم :األّو 

 .تعن  بلّ  نينش كىل اةمام :والثاين

 .ةمهدلب  خهد  الزهجاءولنا تجمج  

 .هدلعامل نآيجال أوائل طد  يف تيليم املحسنني  ولنا تجمج

ناوتدباء ةم  الثي  الرشيف احلاج  السري إىل اهلل :ولنا روال  يف العجفان وّيناها

 .السّيد ةمجتىض ةمستجاب الدبلايت )ةمستجاي(

 .اهلل لهدعها نايفناللغ  القاروي  ةمقصل  عّداا باوي  لقجوع كثرية و ةمناوكولنا 

 :ولنا يف التقسري

 .تقسري ولرة احلّد

ّّدتقسو  .ري ولرة مح

 .كّلها تاةم  تقسري ولرة اجلّع و
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 .غري تاةم  تقسري ولرة القتحو

 .القلائد الجعالي ولنا 

 .غري تاةمتني املعارف العللي و

وروال  يف صح  اليل  نصح  ةما يصح ب  أصحاب المجاع نيلم القاضل الشيخ 

دي ّّ  .ملهدلعها يف ضّ  اجلزء الثالث ةم  الههارة اناخجى ل  وخلصأو ،نلرمح

قجناء واختلس نعضهم بيلقنا املرشوب  وهتم احلساد وأةّما اليتم وةمعاداة األ

ةم  تجك ذكجها يف  ا لندّ ربام فه  ممّ بد  واألويام وتلارد اآللم وةملت األوتلافج األ

واحلّد هلل  ،  خري ةملفق وةمعنينّ أان إىل اهلل تدارك وتعاىل بزالرتمج  واملشتكى ةم  األ

 .رب العاملني

حلاح فاةمتثلت أواةمج ن زاد الهل  وكثج اإلأنيت ب  تجمج  بيايت ونني إىل أقد و

د وآل  الهاهجي  ،بد ة وأعدت نداء األبزاأل ّّ ولعن  اهلل بىل  ،وصىل اهلل بىل مح

 أبدائهم إىل يلم الدي .
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 1تجمجت  الذاتي  نخّه  الرشيف املسامة نحيايت، ص
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دبيل التربيزي صاب   ّّ   رحيان  األدبإعازة اجلّد أي املجد للشيخ مح



 
(13) 

 الشيخ ةمجتىض املظاهجي الصقهاين

(1316-1409) 

دبس   ّّ دهادي الكجوين الشيخ ةمجتىض نجل اآلقا مح ّّ دإنجاهيم ن  مح ّّ وبقيد مح

 ـ إىل بيّل ن  ةمأ صقهاين، املظاهجي ال
ة  ن  لدى  األرس  و  د  ل  ةمأ دأ أ بىل ةما هأ ظاهج  املنته  ن س 

ظاهج امل د ْي  ن  ةمأ هد ةم  اإلةمام وّيد الشهداء أي بدداهلل احلسني شتساألودّي أخ  ب 

 .1الّسدط

 قات العديدة.صاب  املسل  زاهد، ورع، تيّ ، صليل، امل، فيي ، أأ ب

   تريان ةم  أبام  اصقهان.ةمنهييف  1316 ىلادى  األومج 2ولد ليل  الثنني 

 أخذ القي  وأصلل  يف اصقهان ةم  اآليات:

درضا النجق  الصقهاين.ـ عّدنا العّلةم  أنلاملجد 1 ّّ  الشيخ مح

 .ـ السّيد أنلالياوم الدهكجدي2

                                                           
ظاهج  األودّي وةم  األرس امل .1 يف العجاق أرسةأ اإلةمام املجاهد  ريض اهلل تعاىل بن نسلن  إىل بيّل ن  ةمأ

دةمهدّي اخلاليّص الكاظّّ   ّّ  .(1343)ت  املجتهد الكدري الشيخ مح
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 .املّل بددالكجيم الگزيـ 3

دصادق ـ 4 ّّ  املدّرس اخلاتلن آنادي.املري مح

دبسني القشارك .الشيخ ـ 5 ّّ  مح

 إىل النجف األرشف فحرض بىل  اآليات: 1340هاعج أوائل ون  

 ـ السّيد أنلاحلس  الصقهاين.6

دبسني النائين .7 ّّ  ـ املريزا مح

 ـ الشيخ ضياءالدي  العجاق .8

 ـ السّيد أنلتجاب اخللانساري.9

دعلاد الدلغ .10 ّّ  ـ الشيخ مح

دبسني الغجوي الصقه11 ّّ خمزن اين، واألخري مل يذكج اوّ  يف ـ الشيخ مح

 .املعاين

اهلل واشتغل باد إىل اصقهان وأقام هبا وكان يييم اجلامب  يف ةمسجد الشيخ لهف

 ناللظائف الديني  لكن  انزوى  أواخج ون  بيات  وكان بليف نيت .

صقح  ناوم  36يف  ةميد  الياقلت يف فضل السكلتطدعت بيات  ةم  كتان  

، ويشّل 1358وذلك ون   تجمج  املظاهجي النجق  الصقهاينخمزن املعاين يف 

دصادق  ّّ ةمنظلةم  لهيق  يف نس  املظاهجي ةم  نظم العّلةم  املحّيق الكدري السيّد مح

 .1 الذريعنحجالعللم الهداطدائ ، ذكجها صاب  

 يف الجواي  ةمشاخي 

 يات اهلل:وهم آ خمزن املعاينأذكج هنا مجل  ةم  ةمشاخي  الذي  نص بليهم يف كتاب 

 ـ السّيد أنلاحلس  الصقهاين.1

                                                           
 .478، ص1، جالذريع  .1
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 ـ الشيخ بددالكجيم احلائجي اليزدي.2

 ـ الشيخ ضياءالدي  العجاق .3

دةمهدي نجل السّيد إوامبيل الصدر.4 ّّ  ـ السّيد مح

دكاظم الشريازي.5 ّّ  ـ الشيخ مح

 ـ السّيد إنجاهيم الصههدانايت )ةمريزا آقا(.6

 نجق  الصقهاين.الدي  الـ عّدنا ألةمنا الشيخ مجا 7

 ـ السّيد بس  الصدر الكاظّ .8

د بسني القشارك .9 ّّ  ـ الشيخ مح

 ـ الشيخ شعدان الگيلين.10

 ـ املريزا محّلد الشريازي )نزيل واةمجاء(.11

 ـ الشيخ بيل الشاهجودي احلائجي.12

 ـ السيّد أنلتجاب اخللانساري.13

 ـ السيّد بيل الكازروين النجق .14

 بن  إّل: ْواو    ر  ومل نعجف ممّ 

 الدي  املجبيش.آي اهلل السّيد شهابـ شيخنا يف اإلعازة ـ ـ العّلةم  القيي  1

 وتادي الههجاين.الشيخ رضا األأ  حّيقـ العّلةم  امل2

 في  قيل

درشيف الجازي يف  ّّ ةما  گنجينٔ  دانشّندانكت  بن  احلج  القاضل الشيخ مح

 نص :

ء العاةملني، عاةم  املعيل  واملنيل ، باوي بج اإلولم واملسلّني، بّدة العلام»

القجوع واألصل ، احلاج الشيخ ةمجتىض  املظاهجي النجق  ةم  بلامء اصقهان 
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 .1«املعارصي  وصاب  التآليف العديدة...

 :ودل اهلداي نيان وبرّب بن  يف 

دبس  وبقيد » ّّ برضة آي اهلل احلاج الشيخ ةمجتىض املظاهجي نجل املجبلم مح

دإنجاهيم ّّ  .2«الكجوين، بامل عليل، محّيق ةمدّقق، زاهد باند ناوك... مح

 :ةمزارات اصقهان  ةمسلف وقا  يف بيّ 

العامل العاةمل، الكاةمل القيي  الندي ، املجتهد الزاهد الدارع، كان ةم  بلامء »

 .4دانشّندان ونزرگان اصقهان، ونحل ذلك يف 3«وجمتهدي اصقهان...

 يف بي  ةما نص : لكدريةاإلعازة اوقا  العّلةم  املجبيش يف 

الصقهاين. ولد  بج اإلولم واملسلّني األدي  العامل، الشيخ ةمجتىض املظاهجي»

وأخذ العلم ةم  أبلم اصقهان وهاعج إىل النجف  1316 ىلاألو ىمجاد 2يف 

رشح »األرشف... ونا  درع  العتهاد، ثّم باد إىل اصقهان. ل  ةمسلقات ةمنها: 

و... فهل يجوي  وه  قصيدة رائع  يف ةمدح الند للدلصريي، « قصيدة الربدة

دناقج  ّّ  .5«و... درچئ ب  بدة ةمنهم: السيّد مح

وتادي ةميال  بل  السّيد أنلتجاب وكت  يف بي  القاضل احلج  الشيخ رضا األ

 اخللانساري وذكج شيخنا املظاهجي يف بداد تلةميذه واملجازي  ةمن ، ةما نص :

، املييم ولّ  اهلل تعاىلاحلاج الشيخ ةمجتىض املظاهجي،  بج اإلولم واملسلّني آي اهلل»

 .6«وغريه ةميد  الياقلت يف فضل السكلتيف اصقهان وةمسلف كتاب 

                                                           

 .107، ص3، جگنجينٔ  دانشّندان .1

 .337، ص2، جتاريخ بلّى واعتامبى اصقهان .2

 .1086، ص2، جدانشّندان و نزرگان اصقهان؛ 136، صنةمزارات اصقها .3

 .، قسم املستدرك1086، ص2، جدانشّندان و نزرگان اصقهان .4

 .223، صاإلعازة الكدرية .5

 .548، صچهل ةميال  .6



 171  ........................................................  الشيخ ةمجتىض املظاهجي الصقهاين

 قات ةمسلّ 

، والكتاب تيجيجاا طد  األّو  ةمنهام ، جملدانهناي  املأةمل  يف رشح كقاي  األصل ـ 1

 .1الذريع وذكجه صاب   لدرس اوتاذه العجاق .

 .ال روال  يف العدـ 2

 .روال  يف اللضلءـ 3

 .روال  يف أبكام الصلحـ 4

 .روال  يف املكاو  املحجةم ـ 5

 .روال  يف خلل الصلةـ 6

 .روال  يف خيارات الدي ـ 7

 .روال  يف أبكام الدي ـ 8

 .روال  يف اليضاء والشهاداتـ 9

 .كروال  يف بكم الصلة يف اللداس املشكلـ 10

 .روال  يف الغص ـ 11

 .يف بكم ةم   ةمات وبلي  د ي  ةمستلب  روال ـ 12

 .روال  يف ةمنجزات املجيضـ 13

 .روال  يف أبكام السرت والساتج يف الصلةـ 14

 .روال  يف أبكام الشكلك يف الصلةـ 15

 .روال  يف بكم ني  صاع  ةم  الصربةـ 16

 .روال  يف بلّ  الدراي  والجعا ـ 17

 . املعارف الجعالي  يف ةميدةمات بلم الجعاـ 18

 .)كشكل ( الغجوي  القلائد ـ19

                                                           
 .405، ص24، جالذريع  .1
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 .1الذريع وذكجه صاب   ، ةمهدلع.ةميد  الياقلت يف فضل السكلتـ 20

هدي  ناوم  الذريع وذكجه صاب   ، ةمهدلع.هدي  النّل  يف محاود  النق ـ 21

 .2النّل  ألرناب الغقل 

 ، ةمهدلع.تيليم رشب ـ 22

 .3الذريع وذكجه صاب   .، ةمهدلعقل  الغيد ـ 23

 ، ةمهدلع.داب الدباءآـ 24

 ، ةمهدلع.ةمنتخ  األدبي ـ 25

   ، ةمهدلع.اللحى احلج  بىل  ذوي النهى  يف بجةم  بلقـ 26

 ، ةمهدلع.ناةم نصيحت كتاب النصيح  أوـ 27

 ، ةمهدلع.بس  اللغ ـ أ28

 ، ةمهدلع.نامز تجمج ٔ ـ 29

 ، ةمهدلع.چ نغ نا ةمناظجه گلـ 30

 ، ةمهدلع.ةمرضات تقتيش ازـ 31

 )للدلصريي(. رشح قصيدة الربدةـ 32

 .4الذريع . وذكجه صاب  رشح تدرصة املتعلّنيـ 33

 وةمدفن  وفات 

واخج بّجه الرشيف ب  النّاس واشتغل نالعدادة وكان ناوكاا، بانداا، أابتز  

، فهل ةم  نلادر الدهج وأولياء اهلل الذي  ل خلف بليهم ول هم حيزنلن. التحّق اا زاهد

                                                           
 .18، ص22، جالذريع  .1

 .215، ص25، جالذريع  .2

 .167، ص17، جالذريع  .3

 .322، ص3، جالذريع  .4
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يف اصقهان  ش1368تري  19املهانق  1409ذواحلج   6ثنني وحج اإلنالجفيق األبىل  

 .7، نللك 3، قهع  ودف  هبا يف ةميربة ناغ رضلان

 نعض املصادر

 .223، صاإلعازة الكدريةـ 1

 .152، ص6، جةمسلقني كت  چاپىـ 2

، 5، جفهجوت كتانخانٔ  آوتان قدس رضلىـ 3

 .328ص
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(14) 

 شيخنا األوتاذ

 تربيزياللاد عاملريزا 

(1345-1427) 

 التربيزي.« رهرب وعادت»املريزا علاد نجل احلاج بيل 

 ةم  كدار العلامء وةمجاع  الدي .

يف تربيز ـ ةمجكز محافظ  آذرناجيان الرشقي  نإيجان، يف نيت التاعج  1345ون  ولد 

 الصالح احلاج بيل.

 ةم : ا ةم  أواتذت  كّل التحق يف ةمهل  شدان  نحلزة تربيز ـ املدرو  الهالدي ، وبجفن

 .اليجآن الكجيمجتليد  يف ـ املريزا محّلد األنصاري،1

 :كّل ةم  ونعد إكامل  امليدةمات، برض السهلح بند

 ـ الشيخ بسني شن  غازاين.2

 .هداي  الهال ـ املريزا فّتاح الشهيدي صاب  3

 ـ املريزا بيل أصغج القييه  الداغّيشئ .4
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 ، وبرض نحلث اخلارج بند: 1364ون   ثّم هاعج إىل قم امليدو  أوائل

 ـ املريزا ريض الزنلزي التربيزي.5

د احلّج  الكلهكّجي.6 ّّ  ـ السّيد مح

 ـ السّيد بسني الهداطدائ  الربوعجدي.7

 رشح اللّع و املعاملو املهّل وندأ هل خل  هذه القرتة نتدري  كت  امليدةمات و

 وغريها.

 وبرض فيها نحلث:هاعج إىل النجف األرشف،  1371  نويف و

ـ السّيد أي الياوم اخللئ . وقد لزم درو  تس  ونني، وجمل  اوتقتائ  بدود 8

 العيدي  ةم  الزةم .

 ـ الشيخ املريزا هاشم اآلةميل.9

 ـ السيّد بدداهلادي الشريازي.10

 كام ندأ املرتعم ل  يف هذه املجبل  تدري  كت  السهح ثّم اخلارج.

بزب الدعث احلاكم آنذاك بىل العلامء، قّجر ونعد ةمضاييات  1393ويف ون  

املرتعم ل  العلدة إىل قم امليدو ، ورشع فيها نحلث اخلارج فيهاا وأصللا. وكان 

نالتلّو  يلةماا فيلةماا، بتّى ندأ التدري  يف املسجد األبظم بتّى  اا جمل  درو  آخذ

 أواخج أيام بيات .

 ون  ـ ليلا و هناراا ـ .وقد قا  يلةماا: إيّن ةما بجفت التعهيل أرنعني 

 طجيي 

نعد ةما كت  إعازيت وألت  ب  ةمشاخي  فأعانن  أن ل  اإلعازة يف الجواي  ةم  أوتاذه 

 .آي اهلل السّيد أنلالياوم اخللئ 

روي بنهم كت  أعازوين أن أويل يف الجواي  ةمشايخ »وقا  السيّد اخللئ : 

، القيي ، الكايفدنا األرنع  )أصحاننا اإلةماةمي ، وغريهم، ولذا أروي نعدة طجق كت
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( وغريها ةم  كت  اللايف، الدحار، اللوائل( واجللاةم  األخرية )الوتدصار، التهذي 

فّ  تلك الهجق ةما أروي  ب  شيخ  النائين  ب  شيخ  النلري نهجق   أصحاننا

املنتهي  إىل أهل  ةملاق  النجلماملعجوف  نـ  ةمستدرك اللوائلاملحجرة يف خامت  كتاب 

 .1«يت العصّ  والههارةن

 تأليقات 

 عزءاا. 24)تجتي  رعا  أوانيد الكت  األرنع (، طدعت يف  امللولب  الجعالي أـ 

:  اةملالّش  ب ـ امللولب  القيهي   لـ 

 أعزاء. 7، طد  يف تنييح ةمداين العجوة ـ كتاب الههارةـ 1

 أعزاء. 5، طد  يف تنييح ةمداين العجوة ـ كتاب الصلةـ 2

 ، طد  يف جملد وابد.ةمداين العجوة ـ كتاب الصلمتنييح ـ 3

 ، يف جملد وابد.تنييح ةمداين العجوة ـ كتاب الزكاة واخلّ ـ 4

 ، يف جملد وابد.تنييح ةمداين العجوة ـ كتاب العارةـ 5

 عزءاا. 3، يف تنييح ةمداين احلّج ـ 6

 يف جملد. ،تنييح ةمداين األبكام ـ كتاب اليضاء والشهاداتـ 7

 ، يف جملد.داين األبكام ـ كتاب احلدود والتعزيجاتتنييح ةمـ 8

 ، يف جملد.تنييح ةمداين األبكام ـ كتاب اليصاصـ 9

 ، يف جملد.تنييح ةمداين األبكام ـ كتاب الدياتـ 10

 أعزاء. 7، إرشاد الهال  يف رشح املكاو ـ 11

 أعزاء. 6، دورة كاةمل  أصللي  طدعت يف نحلث يف ةمسائل بلم األصل ـ 12

 جملد. 7، اط النجاة يف أعلن  الوتقتائاترصـ 13

                                                           
 .18، ص22، جةمعجم رعا  احلديث .1
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 .اا جملد 66هذا كل  طد  يف ةملولب  ناوّ  الرشيف يف 

 خجعت نيلّ  أو نيلم تلةميذه ةم  نحلث  الرشيق : ج ـ بّدة روائل

 .روال  خمترصة يف النصلص الصحيح  بىل إةماةم  األئّ ـ 1

 .نق  السهل ب  الند ـ 2

 .فدكـ 3

 .د  السلادروال  خمترصة يف لـ 4

 .األنلار اإلهلي  يف ةمسائل العيائدي ـ 5

 .ابتيادناـ 6

 .ظلةمات فاطّ  الزهجاـ 7

 . يف تلعيهات طجيق اليينيـ 8

 د ـ بّدة روائل بّلي :

 وطدعت ةم  أصل  يف عزئني. ،تعليي  فتلائي  بىل ةمنهاج الصاحلنيـ 1

 ش.1357، طد  بام تلضيح املسائلـ 2

   يف جملدي .، طداوتقتائات عديدـ 3

 .اوتقتائات بجـ 4

 .روال  ابكام نلعلانان و علانانـ 5

 .ابكام نانلان در بج و بّجهـ 6

 .شعائج بسين ـ 7

 ، مل تهد .تعليي  بىل وويل  النجاةـ 8

 ، مل تهد .تعليي  بىل العجوة اللثيىـ 9

 ارحتال 

داخل  ، وكان تليى العلجبضا تعّجض شيخنا األوتاذ أواخج ون  بيات  ملجض 
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يف ، ونعد اشتداد املجض بلي ، نأيل إىل طهجان وارحتل إىل رمح  رن  هاوخارعإيجان 

ْ  يلم الثنني  دابأ أ ب  أبد ةمستشقيات طهجان يف الساب  العارشة ةم  الليل املسقج ص 

نعد ةمجض لزةم  أرن  ونلات  1427ون  الثاةم  والعرشي  ةم  شهج شلا  املكجم 

ةم  شهجي  ولعّل شهجاا ةمنهام كان يف املستشقى أّولا نيم  وصار بليقاا للقجاش قجيداا 

د ّّ ـ  وثانياا نههجان بّتى لدّى  داب  اهلل، ونيل عثامن  الرشيف إىل قم ـ بش آ  مح

نعد ةمنتصق  واوتيدل  ليلا شيخنا الأوتاذ آي اهلل الشيخ  اجلثامنيف نق  الليل ووصل 

ي ع  أ بّتى نيت  الرشيف ودخل  بند ةمدخل امل ةمدظّل بسني اللبيد اخلجاواين  ش  دين  و 

ي    نعد ةمنتصف الليل.
هأ قجيداا ةم  الّساب   الّثان   وبّزى أْنناء 

ه ل ْت دروس احللزات العلّّي  الشيعيّ  يف مجي  الدلدان يلةمني،  وألعل ارحتال  بأ

ل ْت قأمُّ يف يلم تشييع  وهل يلم األرنعاء الثلثني ةم  شلا  وقد ه  ام بأ برضت  وك 

بام ةم  مجي   
تشييع  والصلة بلي  ومل أر يف بيايت نظرياا ل  أ ةمْ  بيث كثجة الْزد 

الهديات وقد صىل بلي  شيخنا الوتاذ اللبيد اخلجاواين ودف  يف زاوي  ةمسجد 

، وقد أقّتأ ل  جملساا تجبيّّياا يف فلق رأس ةمجقد املسو  احلائجي« نالرس»

نأصدهان وكذا جملساا تأنينياا نعد  1427اليعدة احلجام  ذي 7ةمسجدي يف يلم األرنعاء 

يلم اوتشهاد  1428شهج شلا  املكجم  25بام وابد بىل ارحتال  يف يلم الثلثاء 

 .اإلةمام الصادق

وقد برضت بلي  أرنع  برش باةماا يف القي  وأصلل  وبّتى جمل  تعليي  بىل 

املّدة بّدة ةم  الكت  القيهي  ةمنها: املنهاج والعجوة واللويل  كام قجأت بلي  يف هذه 

الههارة والصلة واخلّ  واليضاء والشهادات واحلدود واليصاص والديات، وةم  

األصل  دورتني يف األدل  العيلي  ودورة يف ةمدابث األلقاظ وقد كتدتأ مجي  هذه 

ل  ةبيل  كثري الدروس بىل نحل التيجيج ةمن  يف قجي  ةم  برشي  جملداا، فحيلق 

وقد شجعن  ةمجاراا وكجاراا نعد رعلب  إىل ةملط  آنائ  اصقهان  عها هذه األوهجيس
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هأ ةم    بىل اوتّجار تدرييس بىل ةمستلى نحلث اخلارج رش   ب  ع ا و  مح  ا واو    أ اهلل ر 
مح  . ر 

 آةمني رّب العاملني. ةمللهأ أةمرياملسةمنني وأولده املعصلةمني

 وفات تاريخ 

 الديتان ةمنيلران بىل قربه:

 واهدت  كجيّ  ننت ةملوى

 

 علار رضحيها يف خري وادي 

 ل  لأ وبني ثلى فأرخ يف بأ  

 

 تلارى العلم يف قرب اجللاد 

   1427 

خ  العّلةم  السيّد  والديتان لتلّيذه العّلةم  السّيد ةمنري اخلداز اليهيقّ  وقد أر 

 بددالّستار احلسن  بّدة تلاريخ محقلظ  لدى األرسة.

، املهدلع ورية القيي  امليّدس آي اهلل املريزا علاد التربيزي كتاب طدعت تجمجت  يف

  ، نيم امليدو .ولم اهلل بليها، نرش دار الصديي  الشهيدة 1430ون  
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(15) 

دصادق الجوباين اليّ  ّّ  السيّد مح

 ـ ةمعارص( 1343)

دصادق نجل احلج  السيّد محّلد ّّ وبقيد آي اهلل  (1381-1307) السيّد مح

سين  اليّ ، املعجوف العاندي  احلأ ن  السيّد زي ا( 1338-1255)السّيد صادق 

 د كدار العلامء وةمجاع  الدي  يف بلزة قم.بأرست  نالجوباين، أ

 يف ةمدين  قم. 1343محجم  5ولد يف 

د  ّّ ندأ امليدةمات يف ةمسيط رأو ، ثّم هاعج ةم  أخي  آي اهلل املجع  السيّد مح

أ  إىل كجنلء امليدو  و   1355يعدة الجوباين يف شهج ذي ال ج   بىل  أبلةمها. ح  لْ هأ السُّ  ق 

 انتيل ةم  أخي  إىل النجف األرشف وأهنى  السهلح هبا. 1356ويف أواخج ون  

 وبرض اخلارج بىل اآليات:

 ـ السّيد أنلاحلس  الصقهاين.1

دبسني الـ 2 ّّ  ي الصقهاين.غجوالشيخ مح

دكاظم الشريازي.ـ 3 ّّ  الشيخ مح
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دبيل الكاظّ .ـ 4 ّّ  الشيخ مح

درضا آ  ياوني.ـ 5 ّّ  الشيخ مح

 السّيد أنلالياوم اخللئ .ـ 6

نْي  بّدة أواتذت  فيهاا وأصللا وقد برض بلي  قجان  ةم  واألخري 
ن  رْش  و  وكان  ب 

باد إىل ةمسيط رأو  ورشع نتدري  اخلارج فيهاا وأصللا،  1369ناا ةمن . ويف ون  ةميج  

 ْ دورات أصللي  وليزا  نحث  القيه  ةمستّجاا بّتى يلةمنا     اوتهاع ةم  تدري  مخ 

 هذا.

 قات ةمسلّ 

 جملداا. 41، طد  يف في  الصادقـ 1

 (، وت  أعزاء، ةمهدلع.املكاو )رشح وتعاليق بىل  ةمنهاج القياه ـ 2

 ، وت  أعزاء، ةمهدلع.زندة األصل ـ 3

 .ةمناوك احلجـ 4

 .العتهاد والتيليدـ 5

 قلابد فيهي (.) اليلابد الثلث ـ 6

 .روال  يف فجوع العلم المجايلـ 7

 .املسائل املستحدث ـ 8

 )للسّيد الصقهاين(. النجاة تعاليق بىل وويل ـ 9

 .تلضيح املسائلـ 10

 .، طد  يف ثلث  أعزاءةمنهاج الصاحلنيـ 11

 .خمترص األبكامـ 12

 ـ روال  يف اللداس املشكلك.13

 .روال  يف اليجب ـ 14
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 .قابدة ل رضر روال  يفـ 15

 ، ةمهدلع.اجلرب واإلختيارـ 16

 .احلكلةم  الولةمي ـ 17

 .اوتقتاءات، جملدانـ 18

 )أوئل  وأعلن (. اللياء اخلاصـ 19

 ، جملدان.ألف فتلى  ووسا ـ 20

 .تيجيجات السيّد اخللئ ـ 21

 اخللئ السيّد  أأْوتاذ ه   الجوباين يف ةمنظار

 جوباين هل آي اهلل السّيد أنلالياوم اخللئ بّدة أواتذة السّيد ال نّ أكام أرشنا 

وقد اوتقاد ةمن  فيهاا وأصللا ولزةم  قجان  برشة أبلام أو أكثج وكت  تيجيجات  وكان 

 ييجر درو  لدعض التلةميذ أيضاا.

 السيّد اخللئ  بىل ةما كتد  السّيد الجوباين ةما نص : ظعاء يف تيجي

ج الجشيق والتحجيج الجقيق الذي عاد ن  فل خيقى  بىل الناظج يف هذا التيجي»... 

 ج  كْ ق  الْ ادة و  يجاع القاضل النديل والسيّد اجلليل، صاب  اليجحي  اللقّ 
ادة، السيّد النيّ  ة 

دصادق اليّ  الجوباين  ّّ  .أيده اهلل نجوح ةمن مح

تعجب  ة قد لبظت ةمن  ةملاق  بديدة ومجلا ةمقيدة، فألقيتها تيجيجات وديدإيّن 

الت   ق  ر  الب  الش   فُّ ش  ت  لييها، و  أأ    تلياها ةم  محارضايت الت  كنتأ ب  احليائق الت

ةمليها نام ععل  بندي بىل صغج ونّ  كدرياا يف فنّ  وفّذاا أأ  اقتدسها ةم  املدابث الت  كنتأ 

ره ةم  ةمدابث ره وقجّ ة ذهن ، واوتياةم  وريه ورسب  وصلل  فيام بجّ يف دق  نظجه وقلّ 

 يْ رْي  د  الك   نْي  ّ  يْ ظ  الع   نْي  ّ  لْ الع  
اما ةم  ل  . فنسأ  اهلل تعاىل أن جيعل  ب  وأصلل    القي    م  لْ ب     

 بين  ن ... . بين  نام حي  كام أقجّ  ج  يأ أبلم الدي  وقجة لعيلن املسةمنني وأن ي  

 أنلالياوم امللولي اخللئ 
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هاى رعا  دي  و وياوت ن  برضت اى از ناةم )گزيده هاى تارخيىناةم طد  ل  

دصادق روبانى آي ّّ ( ن  اهتامم السيّد محّلد ةمدظل  العايل اهلل العظّى ويّد مح

 ش.1392خرسوشاه  وتعاليق الشيخ نارصالدي  األنصاري اليّ  يف بام 
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 كلدايكايناهلل الصايف اللهفالشيخ 

 ةمعارص( ـ 1337)

جل آي اهلل احلج  اهلل الصايف نالقيي  األصليل، املجع  الدين  وامب  الشيخ لهف

دعلاد وبقيد املّل بداس ال ّّ  اين.كايكلداملّل مح

 يف ةمدين  گلپايگان. 1337 األوىل ىمجاد 19ولد يف 

 القيي  والده

دعلاد أبد كدار العلامء و صاب  ةمسلقات بديدة. ولد يف ون   ّّ كان والده املّل مح

 1305هان بدود ون  يف گلپايگان وأهنى  امليدةمات هبا، ثّم انتيل إىل اصق 1288

دناقج  ّّ دبيل التليرسكاين، والسيّد مح ّّ وتتلّذ بىل املريزا ندي  درب إةماةم ، واملريزا مح

دتي  املدرس والشيخ درچئ ال ّّ دتي  النجق  الصقهاين والسيّد مح ّّ ، والشيخ مح

 نلراهلل النجق  فيهاا واصللا وبىل املريزا عهانگريخان اليشيائ  ةمعيللا. ثّم باد إىل

إىل طهجان وكان  1324ثّم انتيل نعدها بدود ون   1316گلپايگان بدود ون  

باد إىل  1327اةم  ون  دبإاهلل النلري و نعد ةميجناا ةم  آي اهلل الشهيد الشيخ فضل
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 ةمسيط رأو  گلپايگان بتّى وفات .

دعلادأةما ةمسلّ  ّّ  فه : قات الشيخ مح

 جملدان، ةمهدلع.)يف العيائد(،  ةمصداح القلح و ةمقتاح النجاحـ 1

ك  ن  نثج و  )هزار كلّ  از كلامت قصار برضت رول  گنجينٔ  گلهجـ 2

 نظم تجمج  كجدند(، ةمهدلع.

(، وأةمرياملسةمنني )هزار كلّ  قصار برضت رول  گنج بجفانـ 3

 ةمهدلع.

 ، ةمهدلع.گنج دانش يا صد پندـ 4

 .باشي  بىل الجوائلـ 5

 .اليلابد القيهي  واألصللي ـ 6

 .ياراتاخلـ 7

 نيت شعج نالعجني (. 3000)دورة أصللي  يف أكثج ةم   أصل  القي  املنظلمـ 8

 .التحف اجللادي  يف املناق  املهدوي ـ 9

 ، جملدان.نقاي  العجفانـ 10

 )تاريخ ةمنظلم دورٔه پهللي أّو (. كلّ  احلّق ـ 11

 .ناةم صايفـ 12

دعلاد يف   والدهتليفو ّّ اةماا يف گلپايگان ونيل ب 90ب   1378رع   25املّل مح

ةم  بجم « نالرس»عثامن  إىل قم ونعد صلة آي اهلل الربوعجدي بلي ، دف  يف ةمسجد 

 .السيدة فاطّ  املعصلةم 

 دراوت 

 :اهلل امليدةمات بىلتتلّذ الشيخ لهف

 .املّل أنلالياوم اليه ـ 1
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 :وأهنى السهلح بىل

 .والدهـ 2

. هاعج إىل قم نعد ويلط الدهللي األّو  واهتم نالتقسري والكلم والتاريخ ةمهالع  ا

 واشرتك يف أنحاث آيات اهلل: 1360وإخجاع  ةم  إيجان ون  

دتي  اخللانساري أصللا.3 ّّ  ـ السّيد مح

د احلج  الكله4 ّّ  كّجي فيهاا.ـ السّيد مح

 ـ السّيد صدرالدي  الصدر وكت  شيئاا ةم  تيجيجات .5

 رشف فحرض نحلث اآليات:ونعد أرنع  أبلام انتيل إىل النجف األ

دكاظم الشريازي.6 ّّ  ـ الشيخ مح

 اين.كايكلدالدي  الـ السّيد مجا 7

دبيل الكاظّ .8 ّّ  ـ الشيخ مح

لكن  رسبان ةما باد إىل قم وكان آي اهلل السّيد بسني الربوعجدي قد ندأ هبا دروو  

وأبد  فلزةم  وبرض بلي  فيهاا وأصللا وكان ةميجناا بنده وكت  دروو  األصللي 

أبضاء جلن  اوتقتاءات ، نل يف نعض األبيان كان الشيخ الصايف يكت  علاب 

الوتقتاءات شخصياا وكان يجع  إلي  نعض املسائل واألةملر يف القي  واألصل  

 والكلم والجعا .

وقد أّثج وّيدنا الربوعجدي يف شخصيت  تأثرياا كاةملا وكان رمح  اهلل ودداا يف تأليف 

والعديد ةم  امليالت يف علاب ورّد املستشكلني بىل اإلولم  ثجةمنتخ  األكتاب 

 واملذه  اجلعقجي.

 نالعجني  قات ةمسلّ 

 .تيجيجات السيّد صدرالدي  الصدرـ 1

 ، جملدان.تيجيجات أصل  الربوعجديـ 2
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 ، أونادها وألقاظها.برش أباديث األئّ  اإلثنىـ 3

 .علء الدرص مل  يتلىّل  األئّ  اإلثنى برشـ 4

 .بديث افرتاق املسلّني بىل ثلث وودعني فجق ـ 5

 .واألئّ  األندياء روال  بل  بصّ ـ 6

 .صلت احلق ودبلة الصدقـ 7

 .رضورة وعلد احلكلةم  أو ولي  القيهاءـ 8

 ، ثلث  أعزاء.في  احلجـ 9

 .اليجآن ةمصلن ب  التحجيفـ 10

 .ملحات يف الكتاب واحلديث واملذه ـ 11

 ، ثلث  أعزاء.برش يف اإلةمام الثاين ةمنتخ  األثجـ 12

 )روال  بّلي (. هداي  العدادـ 13

 .الدكاء بىل اإلةمام احلسنيـ 14

 )تيجيجات الربوعجدي(. إرث الزوع ـ 15

 .ةم  اخلهي  يف خهلط  العجيض ـ 16

 .إيجان تسّ  وجتي ـ 17

 .األبكام الرشبي  ثانت  ل تتغريـ 18

 نالقاروي  قات ةمسلّ وأةما 

 فه :

 ، ثلث  أعزاء.اةماةمت و ةمهدويتـ 1

 .ن  ولى آفجيدگارـ 2

 .بسني پجتلى از بظّت اةمامـ 3

 .تقسري آئ  فهجتـ 4
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 .عانج ن  بيانـ 5

 (.رةمضان در تاريخ) يا  بلادث تارخيىـ 6

، صحح  الوتاذ نارص الداقجي راه اصلح يا اةمج ن  ةمعجوف و هنى از ةمنكجـ 7

 الديدهندي.

 .وقجناةمٔ  بجـ 8

 (.شهيد عاويد)در رّد  شهيد آگاه ـ9

 .بجض دي ـ 10

 .فجوغ وليت در دباى ندن ـ 11

 .جمّلبٔ  اوتقتاءات پزشكىـ 12

 .نيايش در بجفاتـ 13

 .زةمان وانستگى عهان ن  اةمامـ 14

 .اهليات در هنج الدلغ ـ 15

 ، أكثج ةم  ألف صقح .ل ةمهم اولةمىئةمساـ 16

 .ديلان اشعارـ 17

 .كجيّ ن  ولى دولت ـ 18

 .اصالت ةمهدويتـ 19

 ، ةم  تعلييات الوتاذ نارص الداقجي الديدهندي.هاي شيع تاريخ بلزهـ 20

 .محاؤ  كجنلـ 21

 .در آرزوى وصا ـ 22

 )شعج(. املسةم  بنلان صحيق ـ 23

 )رشح دباى الّلهم بجفن  نقسك(. ةمعجفت بجت خداـ 24

 .ةمناوک بجـ 25
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 .ةمناوک بّجٔه ةمقجدهـ 26

 .لم از اروپانداى اوـ 27

 .وليت تكلينى و وليت ترشيعىـ 28

 .تلضيح املسائلـ 29

 .نليد اةم  و اةمانـ 30

 األباظمالصايف يف رؤي  

 عازت  ل  نام نص :إيف  كلدايكاينالدي  الوتاذه السيّد مجا أأ برب بن  

وبج اإلولم  ،بلم األبلم ،والقاضل الكاةمل اهلامم ،العامل العيلم العلم»... 

  ممّ  ،وععل ةمستيدل أةمجه خرياا ةم  ةماضي  ،اهلل أيده اهلل ملجاضي ى آقا شيخ لهفآقا

نذ  بّجه يف حتصيل العللم الرشبي  العيلي  ةمنها والنيلي  بّتى فاز أقىص  املجاد يف 

نللغ رتد  العتهاد فعلي  ودحان  أعجه وهلل تعاىل دره، وقد أعزت ل  أن يجوي بن  ةما 

مجادى  األّو   3ام ةمتسلسلا إىل ةمعدن اللب  والعصّ ... أروي  ب  ةمشاخي  العظ

 «.كلدايكاينق، مجا  امللولي ال1375

 ع  وْ ز   وعاء يف وصي  أي
درضا ال ت    ّّ  بن : كلدايكاينآي اهلل املجع  السّيد مح

ويف با  البتياج إىل إذن املجتهد، الجعلع إىل عناب آي اهلل احلاج الشيخ »

 «.مللك  العدال  ياا باو  و   العتهاد  م  ل  س  أراه ةمأ اهلل الصايف فإين لهف

وكت  بن  األخلق  الشهري آي اهلل الشيخ ولامن اخلاقاين نّناود  كتان  ةم  

 اخلهي  يف خهلط  العجيض .

مجعتن  الظجوف احلسن ، فشاهدت شيخاا عاوز السدعني ةم  العّج قد أهنك  »

تاريخ اإلولةم  ويف العللم الدرس والدحث وتصيّد احليائق والتنيي  يف ال

 «.اإلولةمي 
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 ةمشاخي 

 وققنا بىل أوامء نعض شيلخ  نالجواي  وهم:

دعلاد الصايف.1 ّّ  ـ والده املّل مح

 الههجاين. كانزرغـ الشيخ آ2

دصالح املازندراين احلائجي )نزيل وّنان(.3 ّّ  ـ الشيخ مح

 .كلدايكاينالدي  الـ السّيد مجا 4
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 تجمجت  الذاتي  نخّه  الرشيف
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(17) 

 ايندالشيخ بسني النلري اهلّ

 ـ ةمعارص( 1344)

الشيخ بسني نجل بج اإلولم الشيخ إنجاهيم وبقيد بيل النلري اهلّداين، 

عّد اليلم ةم  كدار العلامء   يف قم امليدو .واملجاع  الذي يأ

 ان.ديف ةمدين  ه ش1304/  1344ولد ون  

 :درس األوليات ونعض امليدةمات بىل

 .والدهـ 1

ثّم أقام يف ةمدرو  اآلخلند املّل بيل اهلّداين وأهنى امليدةمات هبا بتّى كتاب 

 .قلانني األصل 

 وأهنى  السهلح بىل اآليات: 1362هاعج إىل قم ون  

دناقج السلهاين الربوعجديـ 2 ّّ  .السّيد مح

د الداةماد اليزديوالسيّ  ـ3 ّّ  .د مح

د املجاهدي التربيزي ـ4 ّّ  .واملريزا مح
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 واملريزا ةمهدي الصادق  التربيزي. ـ5

 برض اخلارج بىل اآليات:

د الكلهكّجيـ 6 ّّ  .السّيد مح

 .السّيد بسني الهداطدائ  الربوعجدي ـ7

د الداةماد اليزدي ـ8 ّّ  .والسّيد مح

 .اهلل اخلّين السّيد روحاإلةمام  ـ9

 :برض دروس احلكّ  بندكام 

 .السيّد أنلاحلس  الجفيع  اليزوين  ـ10

دبسني التربيزي )العّلةم  الهداطدائ (ـ 11 ّّ  .والسيّد مح

 كام برض بند األخري دروس التقسري أيضاا.

هذا وقد كان مج  ةم  أبلم احللزة يف قم ةم  رفاق درن ، وكان بىل صل  وثيي  

د ةمقتح اهلّداين، السيّد ةمهدي هبم، نذكج ةمنهم اآليات واحلجج: الد ّّ كتلر مح

آنادي، يزدي النجفالجوباين اليّ ، السّيد ةملوى الصدر، الشيخ بداوعيل اإل

 الشيخ نارص ةمكارم الشريازي، والشيخ ععقج السدحاين التربيزي وغريهم.

هذا وقد انتدأ النلري ةم  بلزة هدان نتدري  امليدةمات ويف قم دّرس السهلح، 

 لم يدّرس اخلارج، وقد ختجج بىل يدي  مج  ةم  األبلم.ول يزا  الي

 قات ةمسلّ 

 .هاى آفجينش )بامل گياهان و عانلران(شگقتىـ 1

 .(ىشّس عهان آفجينش )بجاي  ةمنظلةم ٔ ـ 2

 .دانش برص فضا )وتارگان ثانت(ـ 3

 .داوتان ناوتانـ 4

 )علسات بلّى پجوش و پاوخ(. ةما و ةمسائل روزـ 5
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 .ج الدلغ خلارج از ديدگاه هنـ 6

 )خداشناوى نا تلع  ن  آفجينش عهان و انسان(. عهان انسان وـ 7

 )رشح بهدناةمٔ  ةمالك اشرت(. ةمرص آغاز بجكت انيلنى درـ 8

 .نيت املا  در هنج الدلغ ـ 9

 ، عزءان.اقتصاد اولةمىـ 10

 .ةمنهق خداشناوىـ 11

 )پاوخ ن  شدهات درا ي  ةمسأل (. مجهلرى اولةمىـ 12

 .عهادـ 13

 .آةمادگى رزةمى و ةمجزدارى در اولمـ 14

 )ن  بجنى و فاروى(. ةمنكج اةمج ن  ةمعجوف و هنى ازـ 15

 .ةمناوك بجـ 16

 .روال  بّلي ـ 17

 .ةمنتخ  املسائلـ 18

 .باشي  بىل العجوة اللثيىـ 19

 .ةمسائل ةم  اإلعتهاد والتيليد وةمناص  القيي ـ 20

 .راهناميى هنج الدلغ  و رشوح آنـ 21

 .ت الجعا  وثياهتم وفيهائهمطدياـ 22

 ، عزءان.قضا وشهاداتـ 23

 .ارثـ 24

 أعزاء. 3، مخ  و انقا ـ 25

 .ةمضارن ـ 26

 .صلة املسافجـ 27
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 ، عزءان.دياتـ 28

 .ةمكاو  محجةم ـ 29

 .أبكام النساءـ 30

 )دورة كاةمل (. أصل  في ـ 31

 .ء األّو ، طد  ةمن  اجلزيف بدة أعزاء)بلامى نزرگ اولم(،  اولم جمسمـ 32

 .اخلق و بجفانـ 33

 .وياوت و بكلةمتـ 34

 .عايگاه نانلان در اولمـ 35

 .هارنا و وخنى نا نانکـ 36

 .ابكام علانانـ 37

 .ةمصداح اهلدى  يف إقاةم  الشعائج احلسيني ـ 38

 السيايس نشاط 

السّيد اخلّين  ةمنذ الددايات وكان اإلةمام وتاذه الشيخ النلري بجك  أأ  كّ  أو

ش كان نيت  محل جتّ  1356اا وةمدافعاا ب  آراءه وأفكاره، ويف شهج دي لعام محاةمي

املتظاهجي  واملعرتضني ونعد إليائ  خهد  ناري  يف املتظاهجي  ألي  اليدض بلي  وأنعد 

 إىل خلخا ، كام أنعد إىل وّيز ـ كجدوتان أيضاا.

يف ارونا ةمدة باةمني السيّد اخلّين  اإلةمام ونعد انتصار الثلرة يف إيجان كان ممثل 

د أبضاء عاةمع  املدروني واهتم بش(، ونعد بلدت  إىل قم أصدح أ1359و  1358

اين تصدى  للّجععي  وطدعت روالت  كايدلكنالتدري  والتأليف، ونعد وفاة آي اهلل ال

ثج يف محافظ  ه  ان.دالعّلي  ول  ةميلدون كأ

نعد انتصار الثلرة اإلولةمي   ان يف جمل  اخلرباءذمحافظ  هب  هذا وقد كان ممثلا 

عّد اليلم ةم  املجاع  السائجي  بىل  هنج ةمسوسها الجابل.   يف إيجان، ويأ
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(18) 

 زنجاينالشدريي الةملوى السيّد 

 ـ ةمعارص( 1346)

دريي نجل آي اهلل السيّد أمحد  ن  السيّد االسيّد بناي اهلل  ان السيّد ةملوى الشأ

، امل  يانج  أصلا، اليّ  ةمسكناا.ةمهجبيل الزنجاين شهجةا

 يف بلزة قم امليدو .وةمجاع  الدي  ةم  كدار العلامء األبلم 

 يف ةمدين  قم امليدو . 1346شهج رةمضان  8ولد يلم 

 أواتذت 

 ـ الشيخ ةمجتىض املههجي، باشي  املّل بدداهلل يف املنهق.1

 .املهّل ـ السّيد ةمجتىض العللي القجيدين، 2

 .رشح اللّع لسده ، ـ الشيخ بدداجللاد ا3

 .الجوائلو اليلاننيـ السّيد رضا هباءالدين ، شهجاا ةم  4

 .الجوائلاهلل اخلّين ، شهجاا ةم  ـ السّيد روح5

ْي   ـ الشيخ ةمجتىض احلائجي اليزدي، 6 ل  أ  ب  ج   .الكقاي و املكاو شهجاا ةم  ق 
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 برض نعدها نحلث اخلارج بند:

 ـ السّيد صدرالدي  الصدر.7

داحلّج  الكلهكّجي.ـ السّيد 8 ّّ  مح

 ـ السّيد بسني الهداطدائ  الربوعجدي.9

د الداةماد اليزدي، وهل بّدة أواتذت .10 ّّ  ـ السيّد مح

 ـ السيّد كاظم الرشيعتّداري، برض بلي  يف خارج األصل .11

برض فيها نضع  شهلر  1373ون  هذا وكانت ل  وقجة إىل النجف األرشف 

 نحلث:

 الشريازي، كتاب الصلة. ـ املريزا بدداهلادي12

 ـ السيّد محس  الهداطدائ  احلكيم، كتاب احلّج.13

 ـ السيّد أنلالياوم اخللئ ، نحث الجضاع.14

لكنّ  رسبان ةما أن باد إىل قم امليدو ، ةمعتكقاا بىل نحلث ةم  ولف ذكجه. ثّم ندأ 

 نتدري  نحلث اخلارج، ول يزا  درو  ةمستّّجاا بتى اليلم.

نج القيهاء املتكّلّني، العارف الدصري، فإّن املرتعم ل  ةم  أكول خيقى بىل ا

أصحاب النيد واإلشكا ، واحلّل واإلنجام، فهل ةم  أصحاب اليلم والكتان ، 

 يق.علوالتصحيح والت

 قات ةمسلّ ةم  

 )كتاب احلّج(. حتجيج اجللاهج وفتاوى اجللاهجـ 1

 (.العجوة اللثيى)ةم   رشح كتاب احلّج ـ 2

 (.عاةم  أباديث الشيع )ةم   كتاب احلّج تعاليق بىل ـ 3

 .التعاد  والرتاعيح وقابدة القجاغ والتجاوزـ 4

 )بجي و فاريس(. ةمناوك احلّج ـ 5
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 .تلضيح املسائلـ 6

 )ةمناوك زائج(. خمترص ةمناوكـ 7

 .تعاليق بىل رعا  الشيخ الهليسـ 8

 ، وتصحيح الكتاب.تعاليق بىل رعا  الشيخ النجا يـ 9

 .نيح الكتاب ةمّجت، بىل نأسخ قديّ ، وقد صحالكايفتصحيح كتاب ـ 10

 .تصحيح كتاب هتذي  األبكامـ 11

 ، للشيخ الربق .تصحيح كتاب املحاو ـ 12

 .أوناد أصحاب اإلمجاعـ 13

العّلةم  املجبلم السّيد   ، تأليف زةميلاللتج ثلث ركعاتـ تعليي  بىل روال  14

 ةمهدي الجوباين اليّ .

(، ةم  تعاليي  وتصحيحات  بىل الكت  وةمذكجات )جمّلب   اى از درياعجب ـ 15

 أعزاء.ثلث   ةمن طد  إىل اآلن وهل نالقاروي  

 طجيي 

 يجوي ب  مجاب  ةم  األبلم ةمنهم:

 ـ السّيد صدرالدي  ان  السّيد إوامبيل الصدر.

 .الدي ـ السّيد بدداحلسني رشف

 ـ السيد بدداهلل ثي اإلولم اإلصقهاين.

 .رك الههجاينـ الشيخ آغانز

 قاللا يف بي 

 ـ السّيد ةمهدي الجوباين اليّ :1

 ل  العأ  مأ ل  بْ هل أ   نجاين  الز   د  ي  تدابثنا ثلثني باةماا يف كتاب احلّج، وأرى أّن الس  »
 
 امء
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 «.األبياء واألةملات

 ـ الشيخ بيل أمحدي امليانج :2

اشكا ، كنّا  السّيد الزنجاين ل  تسلط كاةمل نّدابث األصل ، وإذا بصل لنا»

 «.نجع  إلي ، ونجد احللل  الشافي  بنده

 ـ الشيخ ععقج السدحاين التربيزي:3

تجّي السّيد ةملوى يف نيت آي اهلل السيّد أمحد الزنجاين، ونشأ حتت ربايت  »... 

اخلاّص ، وهل باّد الذه ، عّيد القكج، رسي  النتيا ، وأبسد  ةم  كدار بّقاظ 

 العلامء.

 ق الندلّي  والعللّي ، ويتلاض  كثرياا للعلامء ووائج املحرتةمني.وهل صاب  األخل

وهل اخلدري األوبد يف بلم الجعا ، وهل جمتهد يف هذا العلم، ول يصدر القتلى 

 «.بتى يستييض غاي  اجلهد يف تلك املسأل ...

 .1گلش  انجارول  تجمج  يف املجّلد السان  ةم  كتاب 

 

  

                                                           
 .485-495 ، ص7، ج،گلش  انجار .1
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 اينكايدلكيف الالشيخ بيل الصا

 (1431ـ  1332)

القيي  األصليل، العامل القاضل، املجتهد الكدري آي اهلل الشيخ بيل نجل آي اهلل احلج  

دعلاد وبقيد املّل بداس ال ّّ ، الشهري نالصايف واملتخلص يف شعجه كلدايكايناملّل مح

 نعيل.

ّّ  1332شهج صقج  ولد يف دبيل ةم  ننت العامل القاضل اآلخلند املّل مح

 ان.گيف ةمدين  گلپاي كلدايكاينال

 :تتلّذ امليدةمات والعللم األدني  بىل

 والده القيي  ـ 1

 .كلدايكاينال الشيخ أنلالياوم اليه ـ 2

إىل بلزة قم  1351نعض السهلح بىل والده أيضاا. هاعج ون  يف كام تتلّذ 

 :بىل الكقاي و املكاو امليدو  وأهنى  كتاي 

د اهلّداين.احلج  املريزا محـ 3 ّّ 
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 :برض نداي  اخلارج قجان  بام ونصف بىل ةمسو  احللزة العلّي  يف قم

 .الشيخ بددالكجيم احلائجي اليزدي ـ4

 :وبرض أيضاا بىل

د احلج  الكله ـ 5 ّّ  كّجي نجه  طليل .السيّد مح

 :كام اوتقاد فرتة وعيزة ةم  اآليتني

دتي  اخللانساري ـ6 ّّ  .السّيد مح

 ي  الصدر.السّيد صدرالدـ 7

 :ونعد اوتيجار

آي اهلل السّيد بس  الهداطدائ  الربوعجدي يف قم كان ةم  أوائل ةملزةم  نحث  ـ 8

 وكدار ةمستشكيل درو ، نل وةم  امليجنني الذي  يسخذ نيلهلم.

 إعازات 

السيّد  و بصل شيخنا الصايف بىل اعازات اعتهاد ةم  اآليات: والده املعظم

دتي  اخللانساري والسيّد ّّ اين وأةما يف الجواي  فهل يجوي ب  كايكلدالدي  المجا  مح

 والده فيط.

   السّيد أنلاحلس  اإلصقهاين إعازة السّيد اخللانساري.ووقّ 

 قات ةمسلّ 

تشّل كت : الههارة والصلة والزكاة ، ذخرية العيدى  يف رشح العجوة اللثيى  ـ 1

 .آخج اخلّ واخلّ  واحلج، تي  يف جملدات بديدة طدعت برشة ةمنها إىل 

وه  تيجيجات دورة أصللي  كاةمل  ةم  نحث ، املحج  يف تيجيجات احلج ـ 2

 كّجي طدعت يف جملدي .اوتاذه احلج  الكله

 .وقسم ةم  الههارة وتشّل كت  الصلة والدي ، تيجيجات في  احلج ـ 3
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 : كتاب العارة، اللصايا، ةمنجزات املجيض.تيجيجات في  آي اهلل الربوعجديـ 4

 أعزاء. 8ةم  تيجيجات وّيدنا الربوعجدي، طد  يف ، يان الصلةتدـ 5

 )روالٔ  بّلي (. ةمنتخ  األبكامـ 6

 .ةمناوك احلجـ 7

، ةمدابث ألقاظ  مل يتم ولك  دورة أصللي ، يف أرنع  أعزاء، بلم أصل  القي ـ 8

 املدابث العيلّي  تاةم .

 .، طد الدلل  إىل ةم  ل  الللي ـ 9

 ، ةمهدلع.أشعار نالقاروي  بل  اإلةمام املهدي، در انتظار وصا ـ 10

 صقح . 1279يي  يف « راز د »ناوم  1428ون  طد  يف ، ديلان شعجـ 11

 .تلضيح املسائلـ 12

 .تاريخ حتل  في  شيع ـ 13

دبس  تلكل. ذخرية العيدى  وه  تجمج  ةميدةم  كتان   ّّ ، تجمج  إىل القاروي  مح

 ش.1379وطد  يف بام 

سنات هذا العرص، فهل يأعد شيخنا الصايف  ةم  رعا  العلم والعّل وةم  ب 

، ل يتدخل إّل يف األةملر العلّي . وهل امللكات القاضل األخلق  العارف، صاب  

شجاع صل  يف اهلل، ل خياف للةم  لئم. وقد تعجض قدل انتصار الثلرة يف إيجان إىل 

 ألبكام اإلهلي .السج  والرتبيل ولي  ذلك إّل لدفاب  ب  املذه  وتهديق ا

كانت ل  بلي  درس فيهاا وأصللا لكن  تجكها نعد انتلئ  نعلارض اليل  

وضعف الدرص، واليلم ةمشغل  نتنظيم وطد  ةمسلقات  العلّي . كان يذه  صيقاا إىل 

گلپايگان ويييم اجلامب  هبا وهيتم ناإلرشاد واهلداي  ولكن  اوتيج هبا كلياا قدل ابلام 

ى فهل صاب  طد  لهيف وشعج عيد ةمتني ول  خزي  كدري يف ةم  وفات . ول خيق

 األدب والشعج.
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 وةم  نظّ  نالقاروي :

 نخست اتكامل ن  فضل خداوت

 

 وپ  نج وليت ةمجا اتكاوت 

 پ  از آن شقابت ك  راهى رواوت 

 

 ندان، تلش  و زاد ةم  اي  و  تاوت 

 وةمدفن وفات   

يف ةمسجده املسّى ناليه  ونكى صعد املنرب احلسين   1431يف ليل  باشلراء 

ونز  وحتّل  بال  فانتيل إىل املستشقى نّدين   وأنكى بىل أي بدداهلل احلسني

ةم  الثنني الثاةم  برش ةم  محجم  ودلع يف السابات األوىلأأ ان وتلىف هبا نعد كايدلك

اهلل بلي  شييي  شيخنا آي  ، وشي  تشيعاا بافلا يف اليلم الثلثاء وصىّل 1431احلجام 

ان نلصي  ةمن  كايدلكودف  نّيربة قايض زاهد يف ةمدين   ةمدظل اهلل الصايف الشيخ لهف

 .نجلار قرب زوعت  املحرتةم  قدس اهلل أرساره

ةمعجوفاا ةم  النلادر يف القي  واصلل  واألةمج ناملعجوف والنه  ب  املنكج و وكان

 يف زةم  اوتاذه آي اهلل كثرية بىل احللزة العلّي  ل وّيام ول  أيادي رصاب  اللهج ،ن

 الربوعجدي.

ل  جمل  تجبيم نّناود  ةمجور ودع  أّيام بىل ربيل  يف ةمسجدي ناصقهان  قّتأ أو

 .1431ون  يف يلم اإلثنني اخلاةم  والعرشي  ةم  محجم احلجام « ةمسجد نل نازار»

 . يدنالعاةمصادفاا ةم  يلم اوتشهاد اإلةمام بيل ن  احلسني زي وكان 

 

 رصاا يف:عاء ذكجه خمت

اهلل اليزدي في  ولدت  وقّيد السّيد رحيان 255، صـ آينٔ  دانشلران

 1332بىل أن ون  ولدت  ه   لكن  أّكد 1331ون  

 101، ص2، جآثار احلج ـ 

 ّّ النجق     الشهيد آي اهلل احلاج آقا نلراهللوكت  ناوتدبائى ةمكتلناا إىل ةمسمتج ب

  :نعد إعازيت ةمن مج  حلي  هبذه الرتأن أاأبّ   الصقهاين
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ّّ  الشهيد آي اهلل احلاج آقا نلراهلل النجق  اإلصقهاين  روالت  إىل ةمسمتج ب
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 شيخنا األوتاذ

د القاضل اللنكجاين ّّ  الشيخ مح

(1350-1428) 

د املعجوف نالقاضل نجل آي اهلل  الكدري القيي  األصليل املجع  الدين  ّّ الشيخ مح

 اللنكجاين اليقيازي، ةم  كدار أواتذة وأبلم احللزة نشرياضل وبقيد احلاج الشيخ ف

 يف قم.وةمجاع  الدي  العلّي  

 يف ةمدين  قم. 1350ولد ون  

ندأ دراوت  للعللم الديني  وهل يف و  الثالث  برش، ونعد إمتاةم  امليدةمات تتلّذ 

 :بىل املكاو و الجوائلقساما ةم  

 .والدهـ 1

  اآليات:وأهنى السهلح بىل

دناقج السلهاين الربوعجدي ـ2 ّّ  .السّيد مح

 .الشيخ ةمجتىض احلائجي اليزديـ 3



د القاضل اللنكجاين ّّ  223  ..............................................  شيخنا األوتاذ الشيخ مح

 .السده  الشيخ بدداجللاد اجلدل باةميلـ 4

 :دروسيف نحلث اخلارج ثّم برض 

 آي اهلل السيّد بسني الهداطدائ  الربوعجدي  ـ5

 :ثّم بىل

 اهلل اخلّين .السّيد روحاإلةمام  ـ6

اضل قد أخذ بىل باتي  التدري  إىل عان  دروو ، فدرس هذا وكان الشيخ الق

أخذ نتدري  اخلارج  1341العالي  بدة ةمّجات، ويف ون  امليدةمات واملنهق والسهلح 

 بّتى أواخج ون  بيات .

 :هذا وقد برض دروس التقسري واملعارف اإلهلي  بىل

دبسني التربيزي )العّلةم  الهداطدائ ( وكان ل  تأثـ 7 ّّ  يف كدري   ري  السّيد مح

 شخصيت  العلّي .

 قات ةمسلّ 

 )تيجيجات في  السّيد الربوعجدي(، ثلث  أعزاء، ةمهدلع. هناي  التيجيجـ 1

 ، ةمهدلع.ةمدخل التقسريـ 2

، ألق  نالشرتاك ةم  الشيخ هاى درخشان در آئ  تههرييا چهجه هل الديتـ أ3

 الدي  اإلرشاق ، ةمهدلع.شهاب

، ألق  نالشرتك ةم  الشيخ اإلرشاق ، ىان وبيا پاودار اطهار أئّ ٔ ـ 4

 ةمهدلع.

 )تيجيجات السّيد اخلّين (، عزءان، ةمهدلع. ةمعتّد األصل ـ 5

 عزءاا، طد  نعضها. 18، يف تقصيل الرشيع  يف رشح حتجيج اللويل ـ 6

 ، عزءان، ةمهدلع.تعليي  بىل العجوة اللثيىـ 7

 ، ةمهدلع.األبكام اللاضح ـ 8
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 هدلع.، ةمتلضيح املسائلـ 9

 ، ةمهدلع.ةمناوك احلجـ 10

 ، ةمهدلع.أبكام بّجه ةمقجدهـ 11

 ، ةمهدلع.أعلن  السائلنيـ 12

 ، ةمهدلع.ابكام علانانـ 13

 ، ةمهدلع.عاةم  املسائل، عزءانـ 14

 .باشي  بىل طهارة ةمصداح القيي ـ 15

 ، ةمهدلع.تيي  ةمدارايتـ 16

 .تقسري ولرٔه محدـ 17

 .كتاب الصلمـ 18

 .دث املسائل املستحـ 19

 )تيجيجاا لدرس الربوعجدي(. كتاب اليضاءـ 20

 )بتّى نحث تكجار املسح(. اإلولم رشح الههارة ةم  رشائ ـ 21

 .رشح العتهاد والتيليد ةم  العجوة اللثيىـ 22

 )تيجيجاا لدحث الربوعجدي(. املشكلك بكم الصلة يف اللداسـ 23

 .ةركتاب اإلعاـ 24

 .بصّت أندياءـ 25

 قابدة(. 25) قيهي اليلابد الـ 26

 .قابدة القجاغ والتجاوز واصال  الصح ـ 27

 .روال  يف اليل  يف الشهجة القتلائي ـ 28

 .روال  يف اخللل اللاق  يف احلج والعّجةـ 29

 .قابدة اليدـ 30
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ش 1376وذلك بام  إهتم وامبت  نتأوي  املجكز القيه  لألئّ  األطهار

ـ حتييق وتصحيح املتلن 3ـ التأليف والتحييق 2ـ التعليم 1ويشّل أقساةماا هاةم  ه : 

 ـ إبداث ةملق  بىل النرتنت صلتاا وصلرة.5ـ إبداث ةمكتد  4

زاده أمحد ةمامويي  ةملق  املجكز اليلم يف ةمدين  قم ـ شارع وّي  ـ ةميانل ةميام اإل

 يف بدة طلانق. قاوم

  باةم  هذا وقد كان بىل عان  كدري ةم  األخلق ويتّت  نتيلى  وبس  وللك ةم

النّاس خصلصاا ةم  تلةمذت ، فيد كان رب  الصدر يستّ  إىل اإلشكالت وجيي  

بليها هبدوء. هذا وقد كان ل  دور عهادي يف زةم  الشاه امليدلر وأبد ةمعاريض 

لليلانني الصادرة خلف الرشيع  الغجاء. وأةما نعد انتصار اجلّهلري  اإلولةمي  فكان 

 أبد أركان املدافعني بنها.

 ت  وةمدفن وفا

ش 1310 بام اا ون  ـ ألّن  كان ةملللد 76 ضقد ارحتل إىل علار رّن  نعد بّج ناه

بليف املجض نل أةمجاض ولكنّها ل يشغل  ب  نحث   ـ ونعد بّده ونلات كان هل

 1428ون   خجىاأل ىودرو  وتأليق  وغريها ةم  أبامل ، يف يلم السدت غجة مجاد

يت  نيم امليدو ، ونلغن  خرب نعي  وكنتأ ةم  ش يف ن1386خجداد  26املصادف لـ  

ثنني، عاا بافلا يف يلم اإليوفد اهلل تعاىل نّك  املكجةم  يف العّجة املقجدة ـ وشي  تشي

  الكربى وّيدة نساء العاملني فاطّ  ي  يْ د  ـ يلم اوتشهاد الص   خجىاأل ىالثالث ةم  مجاد

وصىّل  بلي   ولم اهلل بليها بجم القاطّ  نيم امليدو  ةم  نيت  إىل ولم اهلل بليهاالزهجاء 

« نالرس»ودف  يف ةمسجد  وتاذ آي اهلل الشيخ بسني اللبيد اخلجاواينشيخنا األأ 

 .رمح  اهلل بلي  رمح  واوع ةم  احلجم الرشيف. 

برش ونلات ةمتلالي  يف دورة « خارج األصل »وقد اوتقدت ةم  جمل  نحث  يف 

ها هلجلم األةمجاض املختلق  إلي  وقد شتغا  ومل يتّا نلغت إىل نحث الأخرية ألياه
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جملدات كدار وقد وعدت  فييهاا نارباا وأصللياا محّيياا وةمدرواا ةمدقياا   كتدتها يف مخس

ةم  دون أن يسعى يف  اخلّين اإلةمام وتاذه أوبصلت ل  املجععي  الكربى نعد وفاة 

وياّم اأةّمهم فاطّ  ول  نيطجييها وكان ل  ولء تام نالنسد  إىل األئّ  املعصلةم

ولم اهلل بىل نحيث أقام هل ووالده ـ آي اهلل الشيخ فاضل اللنكجاين  ولم اهلل بليهاالزهجاء 

جمل  تعزي  فاطّ  الزهجاء ونلي  يف نيتهام يف القاطّي  األوىل  ـ وه   اللالد وةما ولد

 أيام القاطّي .األوىل  ـ بىل ةما ندايل وقد قّدر اهلل وفات  أيضاا يف  ىمجاد

إذا يّكن  أن يسعى ليضاء باع  طال  بلم الدي  نيده وقلّ  ولسان   وكان

ويسعى نجدّي  كأّن  هل ولده كام كان  نيشء ةم  ذلكوبّزت  وابرتاةم  ل يدخل 

ل أنساه إىل آخج بيايت، برشه اهلل تعاىل ةم  ةملالي  األئّ  بيّل أيادي ةمشكلرة  صاب 

  رّب العاملني.. آةمنياهلداة املعصلةمني

ل  جمل  تأنني يف ةمجور بام ةم  ارحتال  يف يلم اوتشهاد فاطّ   قّتأ أوقد 

املهانق ليلم السدت الثاةم  برش  1429ون   خجىاأل ىالثالث ةم  مجاد الزهجاء

يف ةمدين  اصقهان وبرض « ةمسجد نل نازار»ش نّسجدي 1387ةم  شهج خجداد بام 

املذياع   ه يف ووائل اإلبلم العرصيّ ةم  ةمكتد  بّدة ةم  األبلم وانترش خرب

 والتلقزيلن وكذا ةميانلت األبلم يف املسجد.
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(21) 

 ة الفومنيبهجالحمّمدتقي الشيخ 

(1334-1430) 

 الشيخ حمّمدتقي هبجت نجل احلاج حممود الفومني الگيالين.

 کان أحد مراجع التقليد يف قم املقدسة.

 يف مدينة فومن ـ حمافظة گيالن، وُنقل غري ذلك أيضًا. 1334سنة ولد سامحته 

فقط، فنشأ يف کنف والده الکاسب  ن  اتن  فقد املرتجم والدته وله من العمر س  

 .کان شاعرًا ومادحًا ألهل البيتالذي املؤمن، 

يف نفس هاجر إىل حوزة قم املقدسة وبقي فيها بضعة شهور، ثّم  1348ويف سنة 

 الء املقدسة، وبعد إکامله املقدمات، حرض شطرًا من السطوح عند:هاجر إىل کربالسنة 

 ـ الشيخ أيب القاسم اخلوئي احلائري.1

 :وحرض دروس

 ( مدة أربع سنوات.1368السّيد حمّمدهادي اخلراساين احلائري )ت  ـ2

 انتقل إىل النجف األرشف، وحرض فيها بحوث اخلارج عند: 1352ويف سنة 
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 راقي.ـ الشيخ ضياءالدين الع3

 ـ الشيخ حمّمدحسني الغروي االصفهاين.4

 احلسن االصفهاين.وـ السّيد أب5

 ـ الشيخ حمّمدکاظم الشريازي.6

 ـ السّيد أبوالقاسم اخلوئي.7

 واستفاد بعض املباحث العقلية من:

 ـ الشيخ مرتىض الطالقاين.8

 ـ السّيد حسني البادکويب.9

 والعرفان من:

 الطباطبائي.ـ السيّد عيل القايض 10

مسقط رأسه وبعد إىل وذهب عاد إىل إيران، ش 1324املطابق  1364ويف سنة 

 مستفيدًا بحوث اخلارج من:هبا وهبط بقم  عّدة شهور زار فاطمة املعصومة

 ـ السيّد حمّمد احلّجة الکوهکمري.11

 ـ السيّد حسني الطباطبائي الربوجردي.12

 الروايةطريقه يف 

 يل اثنني مها: سألته عن مشاخيه فذکر

 .ـ الشيخ حمّمدکاظم الشريازي عن شيخه السّيد حسن الصدر الکاظمّي 1

 رك الطهراين.زـ الشيخ آغاب2

 وإمامتهتدريسه 

واهتّم هو بتدريس خارج الفقه واألصول، وإقامة اجلامعة يف مسجد فاطمة بيات 

. وکان متن تدريسه يف أواخر سني «مسجد خانم»املعروف بـ  خانگذر  الواقع يف 
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 کتاب احلّج يف املسجد املذکور. جواهر الکالمحياته 

 فاتهمؤلّ من 

 .أصول الفقهـ 1

 .عىل املکاسب ةحاشيـ 2

 (.رشح رشائع اإلسالم) الطهارة والصالةـ 3

 (.)للشيخ األنصاري حاشية عىل مناسك احلّج ـ 4

 )للغروي االصفهاين(. حاشية عىل ذخرية العبادـ 5

 وتقواهزهده 

عرف رمحه اهلل بالزهد والورع واإلبتعاد عن املاّديات، وکانت البساطة حاکمة 

 عليه طيلة حياته، وبيته القديم خري شاهد عىل زهده و بساطته.

کان مهّذب النفس وحياول هتذيب النفوس املستعدة، فمواعظه احلکمية ال تکاد 

 وتقّرب إليه.تفارق کل من اتصل به 

وأما ابتعاده عن املرجعّية الدينّية فهي مثال آخر عىل زهده وتواضعه، فهو مل 

يتصّدى هلا حتّى وفاة العديد من مراجع قم املعروفني. نعم، بعد وفاة آيةاهلل الشيخ 

 طبعت رسالة املرتجم له العملّية. راکيحمّمدعيل األ

 يف تعليقه عىل رواية: الشيخ حمّمدتقي اجلعفري الفيلسوف يقول العاّلمة

جلوس ساعٍة عند العلامء أحبُّ إىل اهلل من عبادة ألف سنٍة. والنَّظر إىل  قال: عيلّ »

إىل اهلل تعاىل  زيارة العلامء أحبُّ العامل أحبُّ إىل اهلل من اعتکاف سنٍة يف البيت احلرام، و

، ورفع مقبولةً  مربورةً  وعمرةً  ةً ني حجَّ من سبعني طوافًا حول البيت وأفضل من سبع

 :1«محة، وشهدت له املالئکة أنَّ اجلنّة وجبت له، وأنزل اهلل عليه الرَّ اهلل له سبعني درجةً 

                                                           
 .33، ح205، ص1، جبحاراألنوارونقل عنه يف  90، صّدة الداعيعُ  .1
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 .1«املصداق احلّي هلذه الرواية هو آيةاهلل هبجت»

 ومدفنه وفاته

 27املطابق  1430 األوىل ىمجاد 22تويف الشيخ هبجت عرص يوم األحد 

بقم املقدسة،  ة قلبية يف مستشفى ويل عرصطلبعد تعرضه جلش 1388ارديبهشت 

ودفن يف حرم السيدة فاطمة األوىل  ىمجاد 24وُشّيع جثامنه صباح يوم الثالثاء 

 .املعصومة

 رثاه

 يف أبيات بالفارسية: کلبايکاينـ رثاه شيخنا آيةاهلل الشيخ عيل الصايف ال1

 آيةاهلل هبجتخوشا حالت اى 

 

 که با شادمانى برفتى به جنّت 

الى عىل داشت   کسى که به خوبى و 

 

 برفت و گرفت اجر خود از واليت 

 بحق دوستدار خدا و نبى بود 

 

 نکو حمرتم داشت حق واليت 

 از اينرو مقام بلند و رفيعى 

 

د از برايش به روز قيامت   ُبو 

 ز بس شأن ايشان رفيع و بلند است 

 

 ندارم به توصيف  او من لياقت 

 خدايش شناسد مقام بلندش 

 

 نشايد در اين خمترص زو لياقت 

 مهني قدر گويم که در علم و دانش 

 

 مقامش بلند است اندر لياقت 

 در اينجا عىل خمترص اکتفا کرد 

 

 ناميد کفايتکه در شأن او مى 


 يف مرثيته:ـ وقال سّيدنا العاّلمة السّيد عبدالستار احلسني 2

الَّ  اممُ أْودي احْل    م  بآية اْلع 

 

م ىض بـ   ة  »و  ْج   د ْين نا اإلسالمي« هب 

 
                                                           

 .، موقع مرکز تنظيم و نرش آثار آيةاهلل العظمى هبجت9، رقم در حديث ديگران .1
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ي ل ُم اّلذ  ْيُه اْلعارُف اْلع 
ق   ذاك  الف 

 

رْي  مقام     حاز  خ 
ة  قام 

 باإلْست 

ُة اْلُعُلوم  حُم ّققاً   ي 
ْتُه أْند  د  ق   ف 

 

ن  األْعالم   
ًى م  ْدر  ُهد  ب  ّذًا، و   ف 

عاً   ْرج   م 
ْتُه أْْساُر اْلفقاهة  ن ع   و 

 

 کالم   رْي  غ  فتواُه نافذٌة ب   

ت ک ُم األناُم وُيْقت دى  ْ  وإليه َت 

 

 بمقال ه  يف النقض  واإلبرام   

ن ُعْمره    ْت م  ض  ٌت وتسُعون  انق   س 

 

زَّ    مدارك  األحکام   فيها أع 

 وأبان للدين  احلنيف  حقائ قاً  

 

 بغري  ل ثام  کالشمس  سافرًة  

ْيمن  نفسهُ    ُجب ل ْت عىل تقوى امُله 

 

ْت عن ُمْوب ق  اآلثام   وتنّزه 

ا  ت ذاٌت له؛ إذ صاَن   وتقّدس 

 

 حرام   لِّ کُ عن ُکلِّ مکروٍه و   

ض  ُرْکنُهُ   ٌح من العرفان ُقوِّ ْ  َص 

 

دَّ ط ْوٌد للقداسة  سامي   واَن 

مٍ   ٍر ومکار   وهوى مناُر مفاخ 

 

عام  قد کان   نُْه ُُم نِّعًا ب د   م 

ْکُر منُه خُم لِّدٌ   ْد فالذِّ  إن ُيْفت ق 

 

 باحل ْمد  ُيتىل يف ف م  األّيام 

ْفر  الُعال تْوث   
ْحـ يق  فإليك  يا س   ر 

 

ّوام    الق   ـلة  ذلك  الّصّوام  و 

ْخ:   ( أرِّ ُدى )الّليايل العرش  ناً »هب   آم 

 

ٍة وسالم    ل  الّتقيُّ ب ب ْهج  ح   «ر 

                  (10 )                    92  238،   541،    412،      137 

(1430) 

 ـ وقال السّيد احلسني أيضًا:3

ت ف  النَّ  ل لٍ يُّ ب  ع  ه   فادٍح ج 

 

ْن د    ت ه  نن  يْ م   ا أْودٰى بُمْهج 

  ْ لَّْت مُ رش   ُتهُ ي  ص  ُع اهلُدٰى ج 

 

ُخوا  ت ه  » :قد أر  ْج   «بغياب  هب 

   (1430) 
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 اعي األهوازي يف تاريخ وفاته:عاعر السيّد حمّمد الشّش الـ وقال 4

 قد سمعنا يف رثاء البهجة الفرد الفقيد

 

 «ولقد عاش سعيدًا ولقد مات سعيد» 

   1430 

 خرداد 7 املطابق 1430مجادى االُخرٰى  3اخلميس أقمُت له جملس تأبني يف يوم 

 .رمحة اهلل عليه رمحة واسعةش يف مسجدي )مسجد نوبازار( اصفهان 1388
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 شريازيالسيّد صادق ال

 ـ معاَص( 1360)

 السّيد حبيب اهلل احلسيني الشريازي. ابنالسّيد صادق نجل آيةاهلل املريزا مهدي 

 .واملراجع هبا أحد علامء قم املقدسة

 يف کربالء املقدسة. 1360ذي احلّجة  20ولد يوم 

 أساتذته

 ـ الشيخ جعفر الرشتي، املقدمات.1

عيُد األوسط  هوْ ُخ ـ أ  2 هيُد السَّ  السّيد حسن الشريازي، املقدمات أيضًا.الشَّ

 اي االصفهاين.ـ الشيخ حمّمدرضا اجلرقويه3

 ـ الشيخ حمّمد الشاهرودي.4

 ـ السّيد حممود االصفهاين )القاري(.5

 ـ الشيخ حمّمدحسني صدقي املازندراين، بعض السطوح.6

 األکرب السيّد حمّمد احلسيني الشريازي. هـ أخو7
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 ـ والده املريزا مهدي الشريازي.8

، 1399سنة هاجر إىل الکويت وبقي مستقّرًا هبا حتّى أواخر  1391ويف شعبان 

 حيث هاجر إىل قم املقدسة واهتّم بأمر التدريس والتأليف.

ـ بعد وفاة أخيه األکرب ـ أعلن مرجعيته الدينّية، وصدرت  1422ويف شوال 

 رسالته العملية.

 مؤلفاتهأهّم 

 (، طبع منه إىل اآلن ستّة أجزاء.العروة الوثقى)يف رشح  بيان الفقهـ 1

 )دورة کاملة أصولية(، يف عرشة أجزاء. بيان األصولـ 2

 ، طبعت مع أصله يف أربعة أجزاء.تعليقة توضيحية عىل رشائع اإلسالمـ 3

 ، جزءان، مطبوع.رشح تبرصة املتعلمنيـ 4

 ، طبعت يف جمّلدين.أللفيةتعليقة عىل البهجة املرضية يف رشح اـ 5

 .املوجز يف املنطقـ 6

 ، طبع يف جمّلدين.يف القرآن عيلـ 7

 .يف القرآن فاطمة الزهراءـ 8

 .يف القرآن أهل البيتـ 9

 .يف القرآن املهديـ 10

 .الشيعة يف القرآنـ 11

 .يف السنّة املهديـ 12

 .حقائق عن الشيعةـ 13

 .السياسة من واقع اإلسالمـ 14

(، أّلفه بمناسبة احلائرّي  السّيد مهدي الشريازياملريزا )يف ترمجة والده  الوالدـ 15

 أربعني عامًا عىل ارَتاله.
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 أجزاء، خمطوط. 10، يف رشح اللمعة الدمشقيةـ 16

 .، مطبوعرشح الصمديةـ 17

 .االصالح الزراعي يف اإلسالمـ 18

 .حقوق املرأة يف اإلسالمـ 19

 .اإلسالماحلريّة يف ـ 20

بقلم  1433، املطبوع يف سنة خورشيدى از افق کربالطبعت ترمجته يف کتاب 

 .حفظه اهللستاذ حمّمد األمريي سوادکوهي األُ 

 

  



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  238

 
 ب



 
(23) 

 الزنجاين احلسيني الدينالسيّد عزّ 

(1340-1434) 

وحفيد احلجة السيّد إمام اجلمعة السيّد عزالدين نجل آيةاهلل السيّد حممود 

الفضائل احلسيني الزنجاين، أحد کبار األعالم ومشاهري العلامء يف املشهد أيب

 الرضوي.

 ش يف مدينة زنجان.1300/  1340ولد سنة 

 :أَنى املقدمات عىل

 .املقدمات جامع، قرأ عليه کتاب السّيد رضا اجلوقيني ـ1

 .البهجة املرضيةالسّيد عبدالصمد الغزايل، قرأ عليه کتاب ـ 2

 البن هشام. املغني، قرأ عليه کتاب اللنکراينالفلسفي الشيخ خمتار ـ 3

 .للتفتازاين املطّول، قرأ عليه کتاب الشيخ حييى املدريسـ 4

 .منطق الشمسيةـ السّيد جمتبى املوسوي األنگوراين، قرأ عليه 5

 :عند رشح اللمعةوحرض 
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 الشيخ عيل رفاه ـ6

 :عىل عمه القواننيو

 السّيد أمحد املجتهدي ـ7

 :عىل املکاسبو الرسائلو

 الشيخ حسني دين حمّمدي ـ8

 :عند الکفايةو

 الشيخ عبدالکريم اخلوئيني. ـ9

 :کام حرض دروس احلکمة عىل

 والده الفقيه ـ10

 وقد حرض شيئًا من اخلارج عىل والده أيضًا.

 :ش إىل قم املقدسة فحرض أبحاث اخلارج عىل1320/  1360سنة هاجر 

 ًا.عرشة عام حدأ ي أکثر منئکمرالسيّد حمّمد احلجة الکوهـ 11

 السيّد صدرالدين الصدر )أصوالً(ـ 12

 السيّد حسني الطباطبائي الربوجردي )فقهًا(ـ 13

 وانساري )أصوالً(.السيّد أمحد اخلـ 14

 :عىل اراألسفهذا وقد حرض احلکمة و

 اهلل اخلمينيالسيّد روح ـ اإلمام15

 السيّد حمّمدحسني التربيزي )العاّلمة الطباطبائي(ـ 16

 الشيخ حمّمدمهدي املازندراين )أمريکالئي(.ـ 17

 هبط سّيدنا الزنجاين فرتة قصرية النجف األرشف وحرض فيها عىل اآليات:

 املريزا عبداهلادي الشريازيـ 18

 الطباطبائي احلکيمالسيّد حمسن ـ 19



 241  ..........................................................  السّيد عّزالدين احلسيني الزنجاين

 السيّد أبوالقاسم اخلوئيـ 20

 لکنه وبسبب مرض والده اضطر الرجوع إىل إيران ونزل زنجان.

تصدٰى إلدارة احلوزة العلمية وأقام اجلمعة واجلامعة يف مسجد اجلامع املعروف 

بمسجد السّيد، وکان منصب إمام اجلمعة يف أسالفه حتى وصلت النوبة إليه. أسس 

وقد عارض سلطة البهلوي عدة .  تعرف اليوم باسمه ـ مکتبة احلسيني ـ مکتبة عامة

 مّرات وتعرض للتوقيف واملطاردة.

ش واستمر يف التدريس ومبارزة 1350/  1391سنة سکن املشهد الرضوي 

ش وبقي فيها عامني واکب 1357/  1398النظام احلاکم حيث عاد إىل زنجان سنة 

فيها انتصار اجلمهورية اإلسالمية وعني إمامًا للجمعة هبا وبعد تعرضه ملحاولة اغتيال 

ل ش وال يزال مهتاًم بتدريس الفقه واألصو1359/  1400غاشم عاد إىل مشهد سنة 

 .والتفسري واحلکمة وإقامة اجلامعة يف مسجد اإلمام الصادق

اهلل حصل سّيدنا الزنجاين عىل إجازات اجتهاد من والده املعظم واملريزا حبيب

 امللکي التربيزي ويف الرواية من الشيخ آقابزرگ الطهراين.

 السّيد حمّمدحسني الطهراين )نزيل مشهد(:العاّلمة کتب يف حقه 

 األسفاراء تالمذة العاّلمة الطباطبائي واستفاد من حمرضه دروس کان من قدم»

والشفاء. الزنجاين رجل جامع بني العلم والعمل وبني املعقول واملنقول، وهو مفرس 

، خبري يف األبحاث العلمية ـ الفلسفية. متعبد بالعبودية اإلهلية ومتخلق للقرآن الکريم

 «.امذج البارزة وأحد مفاخر اإلسالمباألخالق احلسنة، واحلق يقال إنه من الن

 :الفهرست ملشاهري علامء زنجانووصفه العاّلمة الشيخ موسى الزنجاين يف کتابه 

 «.باملدّرس، الفاضل، املحّقق. صاحب اخللق احلسن والتقريرات النافعة»

 املطبوعةفاته مؤلّ 

 .راه رستگارى در اخالقـ 1
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 .محدمبارکٔه تفسري سورٔه ـ 2

 .عاشورا رشح زيارتـ 3

 .مناسك حج و ترمجٔه فارسى آنـ 4

 (.توضيح املسائل) عمليه رسالهٔ ـ 5

 .زندگينامٔه عاّلمٔه فرزانه شيخ حمّمدجواد بالغىـ 6

 )استفتاءات(. سؤال يکصد و دهـ 7

 .مطارحات حول معيار الرشك يف القرآنـ 8

 .زهرا رشح خطبٔه حرضتـ 9

 :فهياملطبوعة  غري ماوأ

 .السيّد احلجةتقريرات ـ 10

 .تقريرات السيّد الربوجرديـ 11

 .الفيض العليم يف رشح َتفة احلکيمـ 12

 .رشح زيارة آل ياسنيـ 13

 .تعاليق عىل وسيلة النجاةـ 14

 .رسالة يف حقيقة اإليامنـ 15

 .جممع املسائلـ 16

 .حوايش عىل رشح املنظومةـ 17

 .تعاليق عىل املثنويـ 18

 .وملحقاتهالتعزير أحکامه ـ 19

 .العقيدة باملهديـ 20

 .النقود اللطيفةـ 21

 .أمان األمّة من اإلختالفـ 22
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 .أحاديث الفضائلـ 23

 .اشية عىل العروة الوثقىاحلـ 24

 .رسالة يف األحکام الثانويةـ 25

 .رسالة يف املعامالت املستحدثةـ 26

 .رسالة يف آية التطهريـ 28

 .يمنيرسالة يف حکم نکول املنکر عن الـ 29

 .مع الشيخ جاد احلق يف إرث العصبةـ 30

، وترمجه إىل الفارسية االستاذ ناَص الباقري قبس من فضائل أمرياملؤمننيـ 31

 .پرتوى از فضايل أمرياملؤمننيالبيدهندي، باسم 

 وفاته ومدفنه

ارديبهشت  24املطابق  1434رجب  3توىف إىل رمحة اهلل تعاىل يف يوم الثالثاء 

 عليه آيةاهلل السّيد موسى .وشيع تشييعًا ضخاًم وصىّل ةاملشهد املقّدسيف  1392

 يف احلرم الرضوي ودفن هناك يف دار الزهد. الشبريي الزنجاين
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 1431شهر رجب املرجب تقريظه بخّطه الرشيف عىل کتايب اآلراء الفقهية يف 



 
(24) 

 السيستايناحلسيني السيّد عيل 

 ـ معاَص( 1349)

السّيد عيل  املرجع السّيد عيل نجل املقّدس السيّد حمّمدباقر وحفيد العامل الفقيه

بل املرجع األعىل يف  بر مراجع الشيعة يف العرص احلارضااحلسيني السيستاين، أحد أک

 .دام ظله الوارف عرصنا

ونشأ هبا. کان أجداده  1349ربيع األّول شهر  9يف مشهد املقدس يف سامحته ولد 

الصفوي بعد تعيني السّيد حمّمد ـ زمن السلطان حسني يف و يسکنون مدينة اصفهان

جّده نها تان استوطنها وذريته، حّتى هاجر مسجّده األعىٰل ـ شيخًا لإلسالم يف سي

 العامل الفقيه السّيد عيل واستوطن املشهد الرضوي، وهبا ولد سّيدنا املرتجم له.

القرآن ج يف األوليات واملقدمات، حيث بدأ وهو يف اخلامسة من عمره بتعلم تدرّ 

الديني لتعلم القراءة والکتابة ونحومها، فتخرج لتَّْعل ْيم  ا ثّم دخل مدرسة دار الکريم

 يف من هذه املدرسة وقد تعلم 
 
 :1360سنة ستاذه يف أوائل أذلك فن اخلط من  أثناء

 املريزا عيل آقا ظامل  ـ1
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 وأتقن سائر املقدمات عند:

وقرأ عليه وعىل غريه مجلة من الکتب  ابوريسالشيخ حمّمدتقي األديب النيـ 2

مقامات للتفتازاين و املطولو شامٍ البن ه   املغنيللسيوطي و لفيةاألاألدبية کرشح 

 .رشح النظامو احلريري

 د:عن القواننيو رشح اللمعةوقرأ 

 «العلامء َننگ»املعروف بـ  السّيد أمحد املدّرس اليزديـ 3

 :عند الکفايةو الرسائلو املکاسبالعالية نحو وشطرًا من السطوح 

 الشيخ هاشم القزويني ـ 4

 :العلوم العقلية من اکتسبو

 رشح اإلرشاقو  املنظومةرشح قرأ عليه و اهلل اإلييس الگرمروديالشيخ سيف ـ5

 األسفارو

 عىل: شوارق اإلهلاموقرأ 

 جمتبى القزويني الشيخـ 6

 وحرض يف املعارف اإلهلية عىل:

 ـ املريزا مهدي االصفهاين7

 کام حرض بحوث اخلارج عىل:

 اآلشتياينـ املريزا مهدي 8

 ـ واملريزا هاشم القزويني9

 :إىل حوزة قم الدينية وحرض اخلارج عند اآليتني 1368سنة هاجر أواخر 

 السيّد حمّمد احلجة الکوهکمري )فقهًا( ـ10

 والسيّد حسني الطباطبائي الربوجردي )فقهًا وأصوالً(. ـ11

 هاجر إىل النجف األرشف وحرض بحث اآليتني: 1371 سنةويف أوائل 
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 الشيخ حسني احليّل  ـ12

 والسيّد أبوالقاسم اخلوئي ـ13

 .1380وصدقا اجتهاده يف أواخر سنة والزمهام مّدة طويلة، 

داً کام حرض   بحث اآليتني: قصريةً  ُمد 

 السيّد حمسن الطباطبائي احلکيم ـ14

 والسيّد حممود الشاهرودي. ـ15

أصوالً،  1384 سنةفقهًا ويف  1381 سنةاستقل سامحته بتدريس اخلارج منذ و

 لکثرة مشاغله يف أمورا ملرجعية. 1424سنة واستمر بالتدريس حّتى 

الطهراين والشيخ مرتىض  كابزرغوحصل عىل اجازة الرواية من الشيخ آ

السيّد ياسني. هذا وقد أقام صالة اجلامعة يف مسجد اخلرضاء بطلب من أستاذه آل

اجلامع، وکان أحد  ق  ل  غْ حيث أُ  1414سنة وحتّى َناية  1409سنة اخلوئي ُمنذ 

يف عىل جثامنه الطاهر ة امليت الاخلوئي ليالً وتوىّلٰ صالسيّد املشيعني جلنازة أستاذه 

 الرواق احليدري الرشيف.

السيستاين اخلالدة اهتاممه باجلانب اخل دمي لطالب اإلمام ومن مجلة آثار سّيدنا 

وأنشأ  عديدةً  سکنّيةً  بناياٍت  امل، حيث شاد  الع ءجارْ العلوم الدينية وعامة املؤمنني يف أ  

 عىل نرش الرتاث الشيعي وحفظه. دُ ساع  تُ  ختصصيةً  ومکتباٍت  ثقافيةً  ز  مراک  

 منه جازيتاستوطريقه 

 طريقه مأخوذ من أساتيده:

 ـ السّيد أبوالقاسم اخلوئي.1

 ـ الشيخ حسني احليّل النجفي.2

 ومن مشاخيه:

 ـ الشيخ آغابزرك الطهراين.3
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 الشيخ مرتىض آل ياسني. ـ4

واستجزته يف لقائي الثاين معه يف سفريت الرابعة إىل العراق بعد إهداء کتايب 

 1427شعبان املعظم سنة  26له يف يوم األربعاء  موسوعة أحاديث أهل البيت

املطبوعة وکام کتبتها يف نفس  1فأجازين شفهيًا وکتبت تقرير هذه اإلجازة يف رحلتي

 اليوم.

 فاتهمؤلّ 

، معظم کتاب الطهارة وقسم من کتاب ، يف عدة أجزاءرشح العروة الوثقىـ 1

 الصالة واخلمس.

 دورة أصولية کاملة. ،، وهي عدة جملداتالبحوث األصوليةـ 2

 .کتاب القضاءـ 3

                                                           

، سه سفرنامهاملطبوعة يف  طور سيناوهذا نص ما کتبته عن تقرير هذا اللقاء يف رحلتي املسامة  .1

دومني مالقات من با وى، ]آيةاهلل سيستانى[ در سفر چهارم به مهراهى فرزندم عىل بود : »132ص

يز شيخ حمّمد کرباسى و شيخ ذوالفقار کاشف الغطاء نيز حضور داشتند. در آن مالقات نو مهني 

کند و اين اى را به ايشان متذّکر شدم که بعد از هزار سال دولت شيعى در بغداد حکومت مىنکته

را به  موسوعة أحاديث أهل البيتامر بسيار مهمى است که بايد بر آن َتّفظ شود. سپس کتابم 

ايشان اهداء کردم و در مهني مالقات از ايشان اجازٔه روايت درخواست نمودم. فرمود: من به 

دهم و فرمود: شام از من دهم، اّما حساب شام جداست شفهيًا به شام اجازه مىکسى اجازه نمى

 جُمازيد.

صيغٔه اجازه را انشاء شود. لطف فرموده بعد از بسمله و محد وصالة عىل حمّمد و آله گفتم: اين نمى

 بفرماييد.

از اين سخن من تعجب نموده دو زانو نشست و بعد از تلفظ بسمله و محد و صالة، صيغٔه اجازه را 

اى من خودم آن را ضبط انشاء کرد. پس از آن مشايخ و طريقش را نيز پرسيدم که فرمود و در ورقه

 ام.نموده

تر و ايد و در مالقات قبىل بسيار بانشاطيىل پري شدهدر آن مالقات دوم نيز به ايشان گفتم شام خ

 .«تر بوديد؛ و وى از مصائب و مشکالت خودش و عراق گفتْسزنده
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 .کتاب البيع واخلياراتـ 4

 .اللباس املشکوكالصالة يف رسالة يف ـ 5

 .رسالة يف صالة املسافرـ 6

 .يف قاعدة اليدرسالة ـ 7

 .رسالة يف قاعدة الفراغ والتجاوزـ 8

 .رسالة يف القبلةـ 9

 .رسالة يف التقيةـ 10

 )لألردبييل(. األسانيد نقد رسالة تصحيحـ 11

 .نيرشح مشيخة التهذيبـ 12

 ـ رشح مشيخة الفقيه.13

 .جتهاد والتقليدرسالة يف االـ 14

 يَّ ج  حُ  لك القدماء يفارسالة يف مسـ 15
 .األخبار ة 

 .رسالة يف الرباـ 16

 .رسالة يف قاعدة اإللزامـ 17

 .رسالة يف قاعدة القرعةـ 18

 .رسالة يف قاعدة ال رضر وال رضارـ 19

 .األرباحالفوائد ورسالة يف مخس ـ 20

 .تدوين احلديث يف اإلسالمتاريخ رسالة يف ـ 21

 .رسالة يف حجية مراسيل أيب عمريـ 22

 .الکتاب العزيز عن التحريفرسالة يف صيانة ـ 23

 .رسالة يف َتقيق نسبة کتاب العلل إىل الفضل بن شاذانـ 24

 .الفوائد الغرويةـ 25
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 .الفوائد الفقهيةـ 26

 .رسالة يف اختالف اآلفاق يف رؤية اهلاللـ 27

 .أسئلة حول رؤية اهلالل مع أجوبتهاـ 28

 .يف الفتوىرسالة يف حکم ما إذا اختلف املجتهدان املتساويان ـ 29

 ، طبعت يف جملدين مع أصلها.العروة الوثقىـ تعليقة عىل 30

 .مناسك احلجـ 31

 .الوجيز يف أحکام العباداتـ 32

 ، ثالثة أجزاء.منهاج الصاحلنيـ 33

 .املسائل املنتخبةـ 34

 ام ييل:کوانترشت عىل الشبکة العنکبوتية تقريراته 

العاّلمة احلجة السّيد حمّمدعيل ، بقلم جتهاد والتقليد واالحتياطاالـ 35

 .الرّباين

 .، بقلم العاّلمة احلجة السّيد مرتىض املهريلباس املصيلـ 36

 .، بقلم السيّد املهريمکان املصيلـ 37

، الفراغ والتجاوز والصحة واليد والقرعة، بقلم السيّد القواعد الفقهيةـ 38

 .الرّباين

 .اين، بقلم السيّد الربّ قاعدة اإللزامـ 39

ر باق، بقلم نجله العاّلمة احلجة السّيد حمّمدقاعدة ال رضر وال رضارـ 40

 .1السيستاين

                                                           
 وله من املؤلفات: .1

 ، طبع منه إىل اآلن ثالث جملدات والباقي خمطوط.مباين األصولـ 1

 ، طبع يف جملدين.اإلشتغالـ 2
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، ، بقلم العاّلمة احلجة السّيد منري اخلّباز القطيفيالرافد يف علم األصولـ 41

 طبع منه جملد واحد يف مقدمات علم األصول.

 .، بقلم السيّد الرّبايناالستصحابـ 42

 يف اجلزئني. ، بقلم السيّد املهرياالستصحابـ 43

نجل  ، بقلم العاّلمة احلجة السّيد هاشمتعارض األدلة واختالف احلديثـ 44

 اهلاشمي.السّيد حمّمد مجاٍل 

 

  

                                                                                                                                        

 ، مطبوع.العلم االمجايلـ 3

 ، مطبوع.الترشيعحکمة ـ 4

 ، خمطوط.تقريرات کتاب اإلرثـ 5

د   العاّلمة احلجة السّيد حمّمدرضاکربواّما نجله األ ق  يف  1382ربيع األّول شهر  17ولد يف ف 

 النجف األرشف وخترج عىل والده والسّيد عيل البهشتي والسّيد أبوالقاسم اخلوئي وله من املؤلفات:

 جملدات، وهو تقريرات أبحاثه الفقهية.، عرشة بحوث يف مناسك احلجـ 1

 ، طبع يف بريوت.وسائل املنع من اإلنجابـ 2

 ، طبع يف بريوت.وسائل اإلنجاب الصناعيةـ 3

 .جنابة املرأة بغري مقاربةـ 4

 .الذبح بغري احلديدـ 5

 .التظليل للمحرمـ 6

 .التکفري يف الصالةـ 7

 .الزي والتجملـ 8

ْلم  ـ 9 ْن ع  ب سات م  جالق  ٍد البّکاء النجفّي الرِّ ْت  دام عّزه، مج  عها ون ظَّمها سامحُة السّيد حُم مَّ وقد ُطب ع 

نْي. ْخم  ْين  ض   يف جُملَّد 
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(25) 

 احلکيمالطباطبائي السيّد حمّمدسعيد 

 ـ معاَص( 1354)

بن السيّد االسّيد أمحد  ابنالسّيد حمّمدسعيد نجل احلجة الفاضل السّيد حمّمدعيل 

 حمسن الطباطبائي احلکيم، أحد کبار املراجع واألعالم يف حوزة النجف األرشف.

 :، ونشأ يف کنف1354ذي القعدة  8ولد يف النجف األرشف يف 

 .بتدريسه املقدمات وشطرًا من السطوحوالده الذي بارش ـ 1

 :عند رشح اللمعةوقرأ قساًم من 

 .آل رايضتقّي الشيخ حمّمد ـ 2

 :وشطرًا من الرياض عند

 .السّيد حمّمدحسني احلکيمـ 3

رض   عندوبعد اتقانه وامتامه   :ح 

  نْيٍ س  يخ ُح شَّ والـ 4
 .يّل )فقهًا وأصوالً(احل 

 احلکيم )فقهًا(.ـ وجّده السيّد حمسن الطباطبائي 5
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 والسّيد أبوالقاسم اخلوئي )أصوالً(.ـ 6

ثّم أخذ بتدريس اخلارج فقهًا وأصوالً وخترج عليه العديد من الفضالء، وقد تم 

 .1411سنة وحتّى  1403سنة اعتقاله من قبل النظام البعثي البائد منذ 

يستفيد علميًا ويناقش مجلة من العلامء يف بحوث وعلوم شّتٰى،  دام جمدهوکان 

ومنهم: خاله السيّد يوسف احلکيم والشيخ حمّمدطاهر آل رايض. وقد رعاه جّده 

مستمسك العروة ) دات  وَّ س  السيّد حمسن بعناية خاّصة حني اعتمده يف مراجعة مُ 

ث مبارشة وجتري بينهام ( استعدادًا لطباعته، وکان يراجعه يف بعض املباحالوثقىٰ 

حماورات علمية. کام کان األصغر سنًّا يف درس الشيخ حسني احليّل، وکان الشيخ يوليه 

 عناية خاصة أيضًا.

 فاتهمؤلّ 

 ، يف ستة أجزاء.املحکم يف أصول الفقهـ 1

 جزءًا. 15(، يف رشح منهاج الصاحلني) مصباح املنهاجـ 2

 ، جزءان.الکايف يف أصول الفقهـ 3

 )لألنصاري(، يف ستة أجزاء. حاشية عىل الرسائلـ 4

 ، يف مخسة أجزاء.حاشية عىل کفاية األصولـ 5

 ، يف جملدين.حاشية عىل املکاسبـ 6

 )النکاح واملزارعة والوصية والضامن واملضاربة والرشکة(. تقريرات احلکيمـ 7

 .تقريرات احليّل يف األصول والفقهـ 8

 .تقريرات اخلوئي يف األصولـ 9

 .بحوث يف املعامالتـ 10

 )رسالة عملية(، ثالثة أجزاء. منهاج الصاحلنيـ 11

 .مناسك احلج والعمرةـ 12
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 .رسالة موجهة للمغرتبنيـ 13

 .رسالة موجهة للمبّلغني وطالب احلوزة العلميةـ 14

 )توجيهات وفتاوٰى(. مرشد املغرتبـ 15

 )استداليل(. فقه القضاءـ 16

 ثالثة أجزاء.، يف يف رحاب العقيدةـ 17

 .فقه الکومبيوتر واإلنرتنتـ 18

 ي.ستنساخ البرشفقه االـ 19

 )رسالة عملية(. األحکام الفقهيةـ 20

  ٰ )أجوبة االستفتاءات(، صدر منها القسم األّول.الفتاوىـ 21

 .رسالة توجيهية إىل املؤمنني يف مجهورية آذرباجيان والقفقازـ 22

 .اهلل احلرامرسالة توجيهية إىل حجاج بيت ـ 23

 .رسالة توجيهية للمؤمنني يف گلکيت ونگرـ 24

 .رسالة يف األصولية واألخباريةـ 25

هذا وقد تصّدٰى سامحته للمرجعية بعد رحيل أستاذه السّيد اخلوئي، والتّف حوله 

مجع من األفاضل حيرضون درسه ويستفيدون من ارشاداته ونصائحه، کام قام سامحته 

يف اهلند والباکستان وأفغانستان واجلمهوريات املستقّلة يف آسيا  بدعم النشاط التبليغي

الوسطٰى وغريها من بقاع العامل، کام له نشاطات حثيثة قّيمة يف الساحة العراقية بعد 

 م.2003سقوط نظام البعث عام 

وُيعد سامحته اليوم من کبار األعالم والشخصيات البارزة يف النجف األرشف، 

 العلمي يف احلوزات الدينية عىل نطاق البيت الشيعي يف العامل.والذين هلم الثقل 
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(26) 

 السيّد حمّمدحسني احلسيني اجلاليل

 ـ معاَص( 1362)

 االنتاج.جمتهد، حمّقق، فاضل، باحث، غزير 

 نسبه الرشيف

بن السيّد ا ابن السّيد عيل احلائري الکشمريي نجل السّيد حمسن السيّد حمّمدحسني

بن حمّمد املري الوزير الکشمريي  ابن أمحد وهو أّول من هاجر إىل العراق قاسم شاه

ابن  ابن أمحد وهو أّول من ذهب إىل إسکردو )ملك کشمري( استوزره راجه عليشاه

ابن شاه  (1103ابن شاه حسني )ت بعد  ابن شاه مراد الثاين حيدرشاه الکشمرييمري 

ابن فخرالدين  وهو أّول من هاجر إىل کشمري ابن املريزا حسني السبزواري مراد األّول

 ابن شمس الدين عيل الرابع ابن رشف الدين حمّمد الثاين حسن املشهور بالسّيد املريزا

( أّول من هاجر 836ابن شمس الدين عيل الثالث )ت  ابن رشف الدين حمّمد األّول

إبراهيم جالل الدين نقيب  نرٍص ابن أيب ابن عميدالدين عبداملطلب الثاين سبزوارإىل 

( 707ّول )ت األابن عميدالدين عبداملطلب  النقباء إليه تنتهي سلسلة اجلالليني
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( آخر نقباء بني العباس 656ابن شمس الدين عيل الثاين )ت  معاَص ابن الفوطي

( ظاهرًا حيث 653ابن تاج الدين احلسن النقيب )ت  يف العمدةنسب الوإليه ينتهي 

 (602ـ بعد  536ابن شمس الدين عيل األّول ) قام مقامه يف النقابة ابنه علم الدين

( دفن يف مشهد 553ـ476نزار عدنان )ح ابن أيب جعفرابن عميدالدين حمّمد أيب

بن مسلم  ابن عمر املختار (476الفضل )ت بعد ابن عبداهلل أيب أمرياملؤمنني عيل

 (350ابن حمّمد األشرت )ت (353عيل حمّمد )ت بعد ابن أيب (389األحول )ت قبل 

 بن عيلي  بن عبيداهلل الثاين احلسن عيل األکربابن أيب (290ابن عبيداهلل الثالث )ت 

 خرج من طوس إىل مرو واعتل ومات يف ماسيذان الصالح الراوي عن الرضا

ابن عبيداهلل األعرج توىف  يف حمافظة إيالم يف إيران« صالح آباد»ومزاره يف مدينة باسمه 

وهو اليوم يف مدينة آستانه علويان )نوقان( يف حمافظة  يف حياة أبيه بذي أمان خراسان

ابن اإلمام  يف املدينةاملولود واملتوىف ( 157األصغر )ت  ابن احلسني سمنان اإليرانية

ابن  ابن اإلمام احلسني السبط الشهيد زين العابدين وسّيد الساجدين عيل

 .أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب

کان والده وجّده من األعالم والفضالء يف کربالء املقدسة، حيث ولد هبا السيّد 

تولد »ش وکتب والده بخطه تاريخ والدته هکذا: 1322/  1362سنة حمّمدحسني 

يف يوم اجلمعة عند الغروب ثالث عرش صفر اخلري  حفظه اهلل تعاىلقرة عيني حمّمدحسني 

1362.» 

 :بدأُت األمثلة ورشحها عند»قال املرتجم له: 

 .ءالشيخ عبدالکريم الشريازي البصري مدرسة البقعة يف کربالـ 1

 .املنطق[ عند أخي الشهيد والکربى ]يفـ 2

 :واحلاشية عند املطّولو السيوطياهلداية والصمدية و ثمّ 

 .الشيخ جعفر الرشتيـ 3
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 :عند اللمعةأّما السطوح فرشح 

 .الوالدـ 4

 .والسّيد عبداهلل اخلوئيـ 5

 .والشيخ حمّمد الشاهروديـ 6

 :عند املعاملو

 الشيخ عيل العيثانـ 7

 «.اخلراساينوالشيخ يوسف ـ 8

 17بأمر من والده وله من العمر  1379سنة هاجر بعد ذلك إىل النجف األرشف 

 :عامًا، وأَنٰى السطوح عند

 .(املکاسبالشيخ صدرا البادکويب )ـ 9

 :عند فلسفةالوشطرًا من 

 الشيخ مسلم امللکويت الرسايب.ـ 10

 حرض اخلارج عند اآليات:

 )فقهًا(،السيّد حمسن الطباطبائي احلکيم ـ 11

 .واملريزا حسن البجنوردي )فقهًا وأصوالً(، وکان مالزمًا لدروسه وخمتصًا بهـ 12

إيّن حرضت »والسيّد أبوالقاسم اخلوئي )فقهًا وأصوالً(، قال املرتجم له: ـ 13

ومل انقطع عن دروسه يف الفقه  ستاذنا املحقق اخلوئيأدورة کاملة يف األصول عىل 

وکتايب هتذيب مباين  ،ألرشف إىل ان خرجت منها إىل قطرأيام اقامتي يف النجف ا

األصول يشتمل عىل ارائه يف األصول حسبام القاها يف سلسلة حمارضاته يف مسجد 

اخلرضاء ليالً مع مالحظة ما کتبه املتقدمون من مقرريه واملقارنة بام ذهب إليه سّيدنا 

 .1«هىُمّا قرره يف درسه وکتبه يف املنت االستاذ البجنوردي

                                                           
 .131، صجواهر الآليل يف سلسلة آل اجلاليل .1
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 :وحرض عند

 املريزا باقر الزنجاين )أصوالً(.ـ 14

درة مراد )ومکثت يف  إىل إيران 1383سافرت يف صفر »قال يف تواريخ حياته: 

 .شهرًا واحدًا ثّم زرت اإلمام الرضا]من ضواحي مدينة مهدان[  (بيك

ذهبت إىل احلج عن طريق النجف ـ عرعر واستجزت  1383ذي القعدة   24ويف 

أعىل وقد ذکره شيخنا العالمة  معجم األحاديثبکتابة  ُت أْ د  ت  مکة املکرمة وفيه ابْ  عالمأ

 .1الذريعةيف  اهلل مقامه

 .1386سنة يف  وأجازين سّيدنا األستاذ ]احلسن[ البجنوردي

 [االنگليزية]للعالج و خالل ذلك تعلمت اللغة  1388سنة ذهبت إىل لندن يف 

ثرها کتبت رسالة إىل أستاذنا املحّقق اخلوئي إرت يب حالة املسلمني فيها وعىل ثّ أو

 .1393ببريوت  2العرفاناقرتحت فيها حلوالً نرشهتا جملة 

واستفدت من خمطوطات واستجزت أعالمها  1389سنة سافرت إىل دمشق يف 

 املکتبة الظاهرية هبا.

متکن من الرجوع إىل العراق أبدعوة من أهلها ومل 1393سنة ذهبت إىل قطر يف 

 لتفاقم األحوال السياسية.

خوة فذهبت مع اإل رمحها اهلل وزارتني الوالدة 1396سنة يف وذهبت إىل قم 

فيها وزرت  بصحبتها إىل احلج عن طريق القاهرة لزيارة مرقد السّيدة زينب

 املکتبات واألعالم هبا.

ثر تفاقم األحوال إسافرت إىل لندن بدعوة من أهلها وعىل  1398ويف رمضان 

 ذهبت إىل امريکا حيث استقر يب املقام يف خدمة العلم والدين.

                                                           
 .217، ص21، جالذريعة .1

 .664،  صجملة العرفان .2



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  262

 قد توفيت هذا العام وعىل يّن أيف أحدي املصادر االلکرتونية  1402سنة قرأت يف 

  هذه احلياة الفانية.ة يفرّ أودعت فيه جتاريب املُ  (صور من احلياة)أثر ذلك کتبت: 

ذهبت إىل العمرة املفردة ويف الرجوع عرجت عىل  1418يف شهر رمضان املبارك 

 عامن والقدس واخلليل.

ذهبت إىل حج بيت اهلل احلرام ويف الرجوع ذهبت إىل عامن  1419سنة ويف 

 .1«فالقاهرة فإيران فاليمن واجتمعت بأعالمها واستفدت من مکتباهتا

 حيث إىل إيرانها من لقانتويف دولة قطر،  1393سنة ُعنّي وکيالً ألستاذه اخلوئي 

 :املقام يف مدينة قم املقدسة وحرض بحوث اختار

استوطن مدينة  إىل ان 1399الشيخ مرتىض احلائري اليزدي حتى سنة ـ 15

 شيکاغو اإلمريکية إىل يومنا هذا.

 جازاته الروائيةإ

أجازوه بالرواية وهم کثريون أصحاب السامحة ونذکر من شيوخه الذين 

 والفضيلة:

ـ السيّد حمّمدمهدي 3، ـ والده السيّد حمسن اجلاليل2، الطهراين كابزرغـ الشيخ آ1

، ـ الشيخ حمّمدرضا الطبيس5، ـ السيّد حمّمدصادق بحرالعلوم4، االصفهاين

زا حسن ـ املري7، باالجتهاد( ه)وقد إجاز الشيخ مرتىض احلائري اليزديـ6

، الشهري بالعاّلمة السمناين ـ الشيخ حمّمدصالح احلائري املازندراين8، البجنوردي

 .النجفي الدين املرعيشـ السّيد شهاب10، کلبايکاينالسّيد حمّمدرضا الـ9

 ومن العامة، حيث يروي صحاحهم إجازة عن:

، البغدادي ـ الشيخ عبدالرمحن األعظمي2، البغدادي ـ الشيخ أجمد الزهاوي1

                                                           
 .130و  128، صجواهر الآليل يف سلسلة آل اجلاليل .1
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، الدمشقي ـ الشيخ حمّمد هبجت البيطار4، الشيخ علوي بن عباس املّکيـ3

 يُّ نج  يق الطَّ دِّ الصِّ حمّمد بن عبداهلل بن السيّد ـ 6، الشيخ حمّمد ياسني الفاداين املّکيـ5

يُّ املغريبُّ اإلدرييسُّ   من أکابر أعالم املحّدثني من آل الصديق يف مدينة طنجة يفالُغامر 

 .املغرب

 من أکابر علامء الشيعة

ُيعدُّ السّيد اجلاليل من أکابر علامء الشيعة يف »قال الدکتور جودت القزويني: 

العرص األخري، بل من کبار علامء اإلسالم قاطبة، ملا امتاز به من وفرة املؤلفات 

 ومتانتها، وتسّلطه عىل الرتاث ورجاله. وهو حمّدث، من کبار شيوخ اإلجازة.

أنَّ إنزواءه يف جمتمع مل يرق  ملستواه العلمي، ومل يفهم أفکاره ونظرياته، ومل يسرب  إاّل 

غوره، جعله معروفًا لدى اخلواص من العلامء والباحثني، دون أْن يکون فکره عامًا 

 للجميع.

لکنّه قانٌع هبذا املنحى، مل يتوان  من نرش الکتب واملؤلفات والقيام بسفرات علمية 

بلدان ا لعامل اإلسالمي، والوقوف عىل مکنوزات الکتب اخلطّية، ولقاء  إىل مجلة من

 العلامء والباحثني.

وکثريًا ما کان يقّدم العون للدارسني الغربيني، خصوصًا طلبة الدراسات العليا، 

فيمّدهم بکّل ما حيتاجون إليه من نصوص خمطوطة، ودراسات موثقة. وال يزال طلب 

 .1«لنفيس هدفهالعلم ديدنه، والتواضع ا

 فاتهمؤلّ 

 هکذا: انّصهرسالة  سألته عن قائمة مؤّلفاته فأرسل إيلّ 

                                                           
 .336و  335، ص 23، جتاريخ القزويني .1
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 شيخنا األکرم»

 وعليکم السالم ورمحة اهلل وبرکاته

 حسب أمرکم أرسل عناوين ما حيرضين ُما ألفه الفقري عماًل بقول الشاعر:

 هوان مل تکونوا مثلهم فتشبّ إ

 

 1ه بالکرام فالُح التشبّ  نّ إ 

 وهي: 

 .1422، طبعة األعلمي، بريوت دراسة حول القرآن الکريمـ 1

 .1422، طبعة األعلمي، بريوت دراسة حول َنج البالغةـ 2

 .1421، طبعة األعلمي، الدراسة املفيدة=  دراسة حول الصحيفة السجاديةـ 3

 .1411، طبعة دار املنار، القاهرة، إجازة احلديثـ 4

 .1422، طبعة قم، أصحاب الکساء روي يف اماإلکتفاء فيـ 5

، طبع يف ثالثة أجزاء (711)ت  تلخيص الذهب من لسان العرب البن منظورـ 6

 .يف بريوت

 .1425، طبعة األعلمي، بريوت، دراية احلديثـ 7

 .1394، طبعة قم، رشح األربعني النبويةـ 8

 ش.1388، طبعة طهران، الطهراين غاية األماين يف حياة شيخناـ 9

، 1422، ]يف تراجم العلامء، جزءان[، طبعة دليل ما، قم، فهرس الرتاثـ 10

 .يف جملد واحد 1436وطبع يف بريوت ـ دارالوالء سنة 

، طبعة دار التقريب، طهران، لباب النقول يف موافقات جامع األصولـ 11

1425. 

                                                           
راجع  587للفقيه الشافعّي الّصويّف حييى بن حبيش الّسهروردّي املقتول يف حلب سنة  هذا البيت .1

ب  هذا بعض  ( وقد وهم807أو  6لياقوت احلموّي ) معجم األدباءمتام القصيدة يف  ن س  املعاَصين ف 

هروردّي الّصويّف الشافعّي الشهري صاحب   .لطائف املعارفالبيت إىل الشيخ عمر السُّ
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 .هتذيب املباين األصولية=  1431 مباين األصول يف رشح کفاية األصولـ 12

 .1415[، طبعة األعلمي، بريوت، وتارخيها] البيت مزارات أهلـ 13

 .1420سنة [ طبعة عامن، طبع منه اجلزء األّول]، )املقدمة(حاديث األمعجم ـ 14

 .1420، طبعة قم، مسند َنج البالغةـ 15

 .وآله األطهار املختار موارد االعتبار يف سرية النبيـ 16

 واملجّلد األخري يف إجازات الفقري.، نصوص اإلجازاتـ 17

 أما غري هذه القائمة فإّنه مدرج يف:

]تشمل املستنسخات والوثائق وتلخيص بعض الکتب، يف  الفوائد املنتقاةـ 18

عدة أجزاء[، عسى أن ترى النور بعد الوفاة حيث يذوب مجيع عوامل الغدر واحلسد 

ون فرايس الشيطان وال عاصم من اإلنسان وخاصة دعاة العلم واإليامن الذين يقع

 منها سوى من عصمة الرمحن ُمن ذاق حالوة حقيقة العرفان.

 «أحسن اهلل إليهحمّمدحسني احلسيني اجلاليل  واهلل املستعان الفقري إىل اهلل الغني        

 .التحريف والتصحيفـ 19

 .الصيانةـ 20

 )يف الفقه(. التعليقات املحاکامت بنيـ 21

 )ترمجته الذاتية(. اهلل احلياة يف سبيلصورة من ـ 22

 )يشمل ما استدرکه عىل سائر مؤلفاته(. املستدركـ 23

 ، طهران.1393، )َتقيق(، جعفر مسند اإلمام موسى بنـ 24

 ، طهران.1394، دراسة حول األصول األربعامئةـ 25

 ، طهران.1395، أحاديث دينيةـ 26

 ، طهران.1395، أحکام النساءـ 27

 ، القاهرة.1395، مصادر احلديث عند الشيعة اإلماميةـ 28
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 .ضوء املشکاة يف سلسلة الرواةـ 29

 .التحف يف نوادر خمطوطات النجفـ 30

 .أوضح البيان يف تفسري القرآنـ 31

 .البيت الصالة عىل مذهب أهلـ 32

 .ثباتسلسلة الرواة لإلجازات واألـ 33

 .املؤتلف من أحاديث السلفـ 34

 .احلُجب عن أسانيد الکتبکشف ـ 35

 .البيان يف إجازة الشيخ حسني حلبيانـ 36

 .ضياء الزيت يف قراءة أهل البيتـ 37

 .رشح الزيارة اجلامعة الصغريةـ 38

 ـ الدر الشفاف يف اجازة الشيخ السقاف.39

 ـ اإلجازة العزيزة.40

آمريکان وقم ، وهي إجازته يل طبع يف اجليزة الوجيزة من السلسلة العزيزةـ 41

 املقدسة بتحقيقي.

 .اجلوهر الفريد يف مهام األسانيدـ 42

 .أجوبة املسائل الدينيةـ 43

 .جواهر الآليل يف سلسلة آل اجلاليلـ 44

عىل األسامء عىل املعجم مع  ، مقترصاً فهرس الرجال يف موجز األحوالـ 45

 اإلشارة إىل املصادر التي وقفت عليها.

 .ات الرجالغاية اآلمال يف طبقـ 46

مقترصا عىل األسامء  فهرس رجال يف موجز األحوالإين کتبت أّوالً »قال املؤلِّف: 

عىل املعجم مع اإلشارة إىل املصادر التي وقفت عليها. ثّم رأيت ان املصادر الرجالية 
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اشتملت عىل طبقات خمتلفة يمکن حرصها بثالث رئيسية هي الطبقة اجلليلة أصحاب 

يف مشيخة  طبقة املشيخة الذين ذکرهم کل من الشيخ الصدوقاالجازات. ثّم 

. ثّم طبقة الرواة مبارشة عن التهذيبو االستبصارالفقيه والطويس يف مشيختي 

 ُمن وقفت عىل رواية له. املعصومني

لذلك أفردت لکّل طبقة کتابًا ليسهل املراجعة وسميت کّل واحد بعنوان خاص: 

غاية اآلمال يف ـ وطبقة الرواة واملجموع 3املشيخة ـ وطبقة 2ـ الطبقة اجلليلة 1

 «.حفظه اهللوحققها مجيعًا األخ السّيد حمّمدجواد اجلاليل  طبقات الرجال

 .البديعة يف تلخيص الذريعةـ 47

اقترصت فيه عىل خصوص ما وقفت عليه »کتب املؤّلف إيّل يف شأن هذا الکتاب: 

اإلشارة إىل نسخها حسب القدرة من الکتب التي ذکرها شيخنا العاّلمة مع 

واالستطاعة وال يکلف اهلل نفسًا إاّل وسعها وبيده وحده أمرها وأنت تعلم ان اإلنسان 

 «.حمل السهو والنسيان وال عصمة إاّل ملن عصمه الرمحن واهلل املستعان

جواهر الآليل يف سلسلة آل و ، 1فهرس الرتاثه يترمجة ذاتية يف کتاب لسّيد اجلاليلول

 .3تاريخ القزوينيويف  2اليلاجل

 کام ترمجه أصحاب الکتب التالية:

حوادث  ؛1501، ص4، جنقباء البرش ؛200، صمعجم رجال الفکر واألدب يف کربالء

، عشائر کربالء وُاْسها ؛468، صتخب من أعالم الفکر واألدبنامل ؛102، ص2، جاألّيام

دائرة  ؛208، صسيامى کربالء  ؛217، ص21، جالذريعة ؛66، صذکرى اجلاليل ؛47ص

قبس من سرية الشهيد السعيد  ؛77، صالسائرون عىل درب احلسني ؛659، ص1، جاملعارف تشيع

  .334-364، ص 23، ج؛ تاريخ القزويني27، صآيةاهلل السيّد حمّمد التقي احلسيني اجلاليل

                                                           
 .692-694، ص 2، جفهرس الرتاث .1

 .128-136، ص جواهر الآليل يف سلسلة آل اجلاليل .2

 .336-339، ص 23، جتاريخ القزويني .3
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 الصفحة األوىل من اجليزة الوجيزة من السلسلة العزيزة بخط املجيز
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 الصفحة األخرية من اجليزة الوجيزة من السلسلة العزيزة بخط املجيز
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 صورة غالف کتاب اجليزة الوجيزة



 
(27) 

 التربيزي دينامليوسف السيّد 

(1347-1434) 

السيّد قاسم وحفيد السيّد عيسى احلسيني، املعروف السيّد يوسف نجل 

 بالتربيزي.

ْ رِّ د  مُ أحد علامء و  
 يف قم املقدسة.العلميَّة  احلوزة  يس 

منطقة ورزقان من )خاروانا( من يف قرية خروانق  1347سنة ولد املرتجم له 

 توابع حمافظة آذرباجيان رشقي.

، فانتقل إىل مدينة تربيز ة  عرش نشأ يف مسقط رأسه خروانق حّتى بلغ السادسة  

وانتسب إىل حوزهتا الدينّية وأَنى املقدمات، وقرأ هبا شطرًا بليغًا من السطوح حتّى 

 ، ثّم هاجر إىل قم املقدسة، وأَنى السطوح هبا.ةبلغ الکفاي

 أساتذته

 حرض اخلارج عند:

 ـ السّيد حسني الطباطبائي الربوجردي.1
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 اليزدي. الداماداملحّقق ـ السّيد حمّمد 2

 اهلل اخلميني.ـ السّيد روح3

 ـ السّيد حمّمدصادق الروحاين القمي.4

 کام استفاد من دروس:

 ـ السّيد حمّمدحسني التربيزي )العاّلمة الطباطبائي(.5

واهتّم هو بتدريس السطوح، ثّم بحوث اخلارج. ويف أواخر سني حياته تعّرض 

 للمرجعّية الدينيّة.

 طريقه

ليس يل إجازة کتبّية من املشايخ »سألته عن مشاخيه قال:  منهبعد صدور إجازيت 

 ثنني:ولکني جماٌز شفهيًا من اإل

 ـ السّيد حمّمد املحّقق الداماد اليزدي1

 «.ـ السّيد حمّمدهادي امليالين2

 فاتهمؤلّ 

 ، وعليه تقريظ العاّلمة الطباطبائي.توضيح املطّولـ 1

 أجزاء. 7، درر الفرائد يف رشح فرائد األصولـ 2

 .الفوائد األدبيةـ 3

 .احلاشية عىل العروة الوثقىـ 4

 ء.چهار مسأله مورد ابتالـ 5

 .منهاج األحکام يف أحکام النکاح والطالقـ 6

 .اإلرشاد إىل والية الفقيهـ 6

 .خمترص األحکامـ 7
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 أجزاء. 4، املسائل املستحدثةـ 8

 .الفوائد القميّةـ 9

 .کتاب القضاءـ 10

 قاعدة(. 115)رشح  األصولقواعد ـ 11

 .کتاب اجلهادـ 12

 .کتاب الدفاعـ 13

 .رسالة يف حکم املفسدين يف األرضـ 14

 .رسالة يف املحارب يف بيان أحکام أقسامهـ 15

 .رسالة يف أقسام القتلـ 16

 .رسالة يف قاعدة ال رضرـ 17

 .رسالة يف علم غيب اإلمامـ 18

 أما غري املطبوع:

 .عبداهلل يف املنطقرشح حاشية ماّل ـ 19

 .رشح معامل األصولـ 20

 .رشح املکاسبـ 21

 .رشح کفاية األصولـ 22

 ومدفنه وفاته

خرداد  26 املطابق 1434شعبان املعّظم  7األحد  تويف السيّد املدين يوم

ش، وُشيّع جثامنه يف قم املقدسة وصىّل عليه السّيد موسى الشبريي الزنجاين، 1392

 .يف ـ حجرة الدکتور الشيخ حمّمد املفتح اهلمداينودفن يف الصحن الفاطمي الرش

، بقلم السّيد گوهرى از تبار صاحلانة باسم يّ باللغة الفارس اً طبع حول حياته کتاب

  عيل اهلاشمي.
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 ب



 
(28) 

 اليلاحلسيني اجلحمّمدرضا السيّد 

 معاَص( ـ 1365)

السيّد حمّمدرضا ابن السّيد حمسن ابن السّيد عيّل ابن السيّد قاسم احلسينّي اجلاليّل »

ْبٌت،   عاملٌ متخّصٌص باحلديث والرجال، من ُاْسة علمّية.احلائرّي، حمّقق ث 

( ابن  1396)ت  الکشمريي فوالده آيةاهلل الزاهد احلّجة الشهيد السيّد حمسن

( احلسينّي األعرجّي املختارّي، اجلاليّل، احلائرّي، من أعالم 1367السّيد عيّل )ت 

يفني احلسينّي والعّبايّس، کربالء، املدّرس يف احلوزة العلمّية، واإلمام يف احلرمني الرش

صاحب النفس الطاهرة، واخلُلق املحّمدّي، والقائم بالتوجيه واإلرشاد وخدمة العباد 

 حّتى آخر يوٍم من حياته، وقد خّلد ذکرًا طّيبًا يف النفوس ال ُينسى.

( ابنة آيةاهلل السّيد حمّمدهادي  1406ووالدته العلوّية الرشيفة فاطمة )ت 

( من أعالم کربالء ومراجع التقليد، 1368)ت ستاين ج  الب  ائرّي اخلراسايّن احل

 واملحّقق املدّقق امُلکثر يف التأليف يف العلوم.

من ُفضليات النساء، ُزهدًا وعبادًة وعلاًم، فکانت تعّلم  رمحها اهلل موالدة املرتج   کانت
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کبرٌي عىل تنشئة  النساء أحکام الدين، ويرجعن  إليها يف مسائلهّن ومشاکلهّن، وهلا حق  

 أوالدها الذين أصبحوا من العلامء البارزين.

نور املسجدين »و « نور املحّجة يف أعامل شهر ذي احلّجة»وأّلفت کّراسني باسم: 

 ، ومها مطبوعان.«يف أعامل مسجد الکوفة ومسجد السهلة

 ممولد املرتج  

( يف حمّلة باب  1365سنة ) وىلمجادى األُ  7يف مدينه کربالء املقّدسة يف  دام عّزهُولد 

الطاق، قرب الطاق املعروف بـ )الزعفرايّن( يف شارع باب السلطانّية، عىل بعد أمتار 

 من الصحن احلسينّي الرشيف، فکان هلذا أثٌر يف ذاته ونفسه.

-1355) قّدس اهلل روحهوهو أوسط اإلخوة اخلمسة: الشهيد السّيد حمّمدتقي 

م(، والسّيد حمّمد 1362(، والسّيد حمّمدحسني )1402 (، والسّيد حمّمدرضا )املرتج 

 .سّلمهم اهلل ورعاهم( 1371(، والسيّد حمّمدجواد )1368)

 نشأته العلميّة

يف کربالء، ودخل املرحلة االبتدائّية يف مدرسة ابتدائّية باسم السيّد حمّمدرضا نشأ 

 األهلّية( وختّرج بالنجاح من البکالوريا. )مدرسة اإلمام الصادق

وبعد االنتهاء من الدراسة االبتدائّية، دخل احلوزة العلميّة يف کربالء، وحّصل 

العلوم حسب املنهج املتداول سنواٍت سّت. فدرس عند کبار أساتذهتا علوم: األدب 

املعاين والبيان و ،الدمشقيّة رشح اللمعةصول، والفقه إىل َناية العريّب، واملنطق، واألُ 

 .يف أصول الفقه املحکمة القواننيوللتفتازاين  املطّولَناية والبديع إىل 

 ومن أساتذته:

 .الشهيد الشيخ عبدالرضا الصايف الچلبّي يف األمثلةـ 1

 .والشيخ عيّل الساوجّي يف الرصف ـ2
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 .والشيخ جعفر بن عيّل رضا الرشتّي يف علوم األدب ـ3

 .لّيةموالسّيد الضيائّي املشهدّي يف الرسالة الع ـ4

 .يف الفقه منياملتعلّ  تبرصةوالشيخ عبدالکريم الشريازّي البصري يف  ـ5

 .العروة الوثقىوالشيخ عبدالرحيم القّمّي يف  ـ6

 .رشح اللمعةو رشائع اإلسالمووالده السيّد حمسن اجلاليّل يف  ـ7

 .صولاألُ قوانني والشيخ مهدي الکابيّل يف  ـ8

( هاجر إىل عاصمة العلم )النجف األرشف( إلکامل  1384ويف يوم الغدير سنة )

(، وسکن مدرسة الصدر الکفايةو الرسائلو املکاسبالدراسة يف السطوح العليا )

 منهم:، األعظم، فدرس عند کبار أساتذة النجف األرشف

 .الکفايةالشيخ صدرا البادکويّب الفيلسوف الشهري يف ـ 9

 .رشح التجريدو املکاسبو الرسائلوآيةاهلل الشهيد السيّد أسداهلل املديّن يف  ـ10

 الکفايةوآيةاهلل الفقيد السّيد مرتىض املوسوّي اخللخايّل يف األّول من  ـ11

 ورشحها للمشکينّي، وغريهم.

وبعد مرحلة السطوح العليا دخل حلقات )دروس اخلارج( وهي دروس 

 :عند صولصول، فحرض يف األُ ي الفقه واألُ األساتذة املجتهدين يف علم

صول يف األُ  السّيد حمّمد الروحايّن القّمّي  السّيد املحّقق احلّجة آية اهللـ 12

 .املکاسبالعملّية و

 وعند املرجع املحّقق آيةاهلل السّيد أبوالقاسم اخلوئّي يف فقه الصالة والزکاة.ـ 13

 الطلبة يف حوزة کربالء والنجف.وکان يف کّل مراحل الدراسة يقوم بتدريس 

( تويّف والده يف کربالء، فطلب أساتذته منه القيام للصالة يف  1396ويف سنة )

ظهرًا  صباحًا، ويف حرم سّيدنا العّباس حمرابه يف حرم سّيد الشهداء احلسني

 وبعد شهور مسافر إىل خارج العراق، لظروف صعبة. ولياًل.
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 :يف درس الفقه واشرتك النجف بعد شهور،ومل يطل بقاؤه هناك، فرجع إىل

 .اً ملّدة سنة ونصف اهلل املوسوّي اخلمينّي لإلمام الراحل السّيد روح ـ14

 يف الفقه. وعند السّيد اخلوئّي ـ 

( تزّوج کريمة العاّلمة الفقيد الشهيد اخلطيب السيّد حسن 1398ويف سنة )

 القبانچي النجفّي.

هاجر إىل اجلمهورّية اإلسالميّة يف إيران وسکن مدينة قم  (1400ويف سنة )

املقّدسة، واشتغل يف حوزهتا العلمّية بالتدريس کامکان مدّرسًا يف کربالء والنجف 

 أيضًا.

 نشاطه العلمّي 

عن التدريس واإلفادة ونرش العلم يف کّل احلوارض  دام عّزهمل يتوان السّيد اجلاليّل 

العروة ، والرشائع، واملغنيّ ، والسيوطيّ العلمّية التي شارك فيها، فدّرس املقّدمات، و

 يف کربالء. الوثقى

يف  الکفايةله، و الرسائللألنصارّي، و املکاسب، ورشح اللمعة، واملطّولودّرس 

 النجف األرشف.

وعة من املهاجرين من لبنان، واحلجاز، والعراق، ويف قم بدأ يف تدريس جمم

وإندونيسيا، واهلند، والباکستان، وبالد أفريقيا، وغريها، الکتب احلوزوّية، بدءًا 

، املخترص، واملطّول، واملغنيّ ، والسيوطيّ بالرسالة العمليّة )َترير الوسيلة(، ثّم 

 .الکفاية، والرسائل، واملکاسب، ورشح اللمعة، والرشائعو

ومل يقترص نشاطه العلمّي عىل التدريس وتربية األجيال فقط، إّنام اَنمك يف العمل 

يف ما يراه خدمًة للدين والعلم، فقد اشرتك يف مؤمترات علمّية وألقى حمارضات عّدة 

 يف داخل إيران وخارجها من البلدان اإلسالمّية وغريها.

زة، يف خوزستان يف اخلفاجّية ما قام به يف التبليغ يف املواسم، وملّدة وجي منها:
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 (، ويف احلميدّية، ويف إصفهان.1400)سوسنگرد( سنة )

مسامهته يف مؤمترات عديدة يف املدن اإليرانّية، ويف احلوزة العلميّة يف قم  ومنها:

 املقّدسة.

ما ألقى ـ تلبية لطلب بعض املراکز واملؤّسسات يف قم، مثل: منتدى جبل  ومنها:

عامل اللبنايّن ـ حول احلديث. ويف معهد اخلطابة حول أمّهّية اخلطابة احلسينّية. ويف 

مدرسة اإلمام اخلميني للحجازّيني حول طلب العلم، ومقام الطالب، ومنهج 

. ويف بريوت يف اإلمام السّجاد الطلب. ويف مرکز مرفأ الکلمة حول کتاب جهاد

 .مؤمتر مرور ربع قرن عىل صدور جمّلة )تراثنا( يف مؤّسسة آل البيت

 .الصحيفة السّجاديّةيف دمشق يف مؤمتر  منها:و

( يف دار احلديث احلسنّية يف الرباط حول 1426املغرب يف شهر رمضان سنة ) ويف

يف جامعة القروّيني الدينيّة حول احلديث الشيعّي تارخيه ومصادره، ويف مدينة فاس 

 العلم ومقام الطالب وحقوق العامل واملتعّلم.

وبعد َترير العراق من براثن الظلمة شارك يف مؤمترات علمّية عديدة، کام ألقى 

حمارضات علمّية يف احلوزة العلمّية يف النجف األرشف حول )علم َتقيق النصوص( 

العتبة العّباسّية املقّدسة يف کربالء، وطبعت  و )فّن التأليف(، وأعاد إلقاء ذلك يف

 حمارضاته، کام نرشت عىل االنرتنيت فکان هلا صدًى واسع.

عن آثار  ئفهذا يراعه ينب :أّما نشاطه العلمّي يف جمال التأليف والتصنيف والتحقيق

ّمة ترکت بصامت واضحة عىل الرتاث اإلسالمّي من َتقيق لنصوص الرتاث مه

ليف لکثري من املواضع املهّمة، وکتابة ملقاالت ختّصصّية يف علوم اإلسالمّي، وتأ

 احلديث...، وغريها.

وقد حّصل عىل شهادات علمّية وجوائز عىل ما صدر منه من أعامل، منها: فوز 

 )تأليف( باملرتبة االُوىل يف مسابقة اإلمام الّسجاد جهاد اإلمام السّجادکتاب 
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 م.1992يف بريوت عام 

وىل يف مسابقات کتاب باملرتبة األُ  رسالة أيب غالب الزّراري إىل ابن ابنه وفوز کتاب

 .1413جلمهورّية اإلسالمّية لسنة ا

 املنهج الرجايّل للسيّد الربوجردي والعمل الرائد يف املوسوعة الرجاليّةوفوز مؤّلفه 

 کتاب احلوزة.مسابقة يف 

اب( التي أعلنتها وزارة وحصوله عىل اجلائزة االُوىل يف مسابقة )اسبوع الکت

لإلمام  آداب املتعّلمنياإلرشاد اإلسالمّي يف اجلمهورّية اإلسالميّة بانتخاب کتاب 

( 672الطويّس املعروف باخلواجة )ت  املحّقق نصريالدين حمّمد بن حمّمد بن احلسن

 )َتقيقه( کأفضل األعامل املختارة.

، املرتجماطة التاّمة بجميع آثار يف اإلح ةرغبوال يسعنا يف هذه الوجيزة أن نلّبي 

الکبرية، التي  يف سريته ترمجة وافيةاحلاجة، حتى خيرج لنا غري أّنا نذکر منها ما يسّد 

 يقوم بتسجيلها.

له مؤّلفات وَتقيقات ومقاالت أغنت املکتبة اإلسالميّة، ُطبع بعضها، والبعض 

 اآلخر ما يزال خمطوطًا.

 املطبوعةمن مؤّلفاته 

 .، ومها مطبوعان يف قم: ترجم إىل الفارسّيةالسنّة الرشيفةتدوين ـ 1

 .، وطبع يف بريوت و قم و کربالء: ترجم إىل الفارسّيهجهاد اإلمام السّجادـ 2

 .، وطبعان يف قم و طهران: ترجم إىل الفارسّيةسامته وسريته احلسنيـ 3

، طبع يف احلسينّي اجلاليلّ ثبت األسانيد العوايل إىل مرويّات السيّد حمّمدرضا ـ 4

 .قم

 : ترمجة حياته، ونشاطه العلمّي.أبواحلسن العرييض ـ عيّل بن جعفرـ 5

: وهو أّول مؤّلفاته يف کربالء قبل اهلجرة إىل النجف حول َنضة احلسنيـ 6
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 .، طبع يف کربالء مکرراً األرشف

 .«تراثنا»، طبع يف جملة ديوان اإلجازات املنظومةـ 7

 .، طبع يف کربالء: وهو من أوائل أعاملهرسول اهللـ 8

 .، طبع يف قماملوت: آياته، أحاديثه، أحکامهـ 9

، طبع يف قم دفاع عن القرآن الکريم اجلامع املسلمني عىل کلمة التوحيدـ 10

 .والقاهرة، وعىل االنرتنيت

 .(4، طبع يف قم، يف مؤمتر الشيخ املفيد، برقم )نظرات يف تراث الشيخ املفيدـ 11

، طبع املنهج الرجايّل للسيّد الربوجردّي والعمل الرائد يف املوسوعة الرجاليّةـ 12

 .يف قم

، : قّصة ُطبعت باسم مستعار )حمّمد بن عبداملحسن آل الشيخ(کنت أمريّياً ـ 13

 .طبع يف قم

، طبع )لعمر بن شّبة النمريي البرصي( الفوائد الثمينة من کتاب أخبار املدينةـ 14

 .يف قم

 ، طبع يف قم مجع کّل ما کبک وألف حول والدة اإلمام عيلوليد الکعبةـ 15

 .يف الکعبة

: هو القسم العارش من کتاب )وليد مسك اخلتام يف والدة اإلمامـ 16

 .، املذکور قبل هذاالکعبة(

، جمموع املحارضات التي ألقيت عىل طلبة العلوم علم َتقيق النصوصـ 17

 .وکربالء. وطبع الکتاب يف بريوت ـ بدار املرتىضالدينية يف النجف 

، جمموع املحارضات يف املوضوع، ألقيت عىل طلبة احلوزة يف فّن التأليفـ 18

 .النجف وکربالء، وطبع يف کربالء

 .، طبع يف کربالءسامته و سريته العبّاس أبوالفضل بن أمرياملؤمننيـ 19
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 .، طبع مکررًا يف قم والنجفئليف ثالث رسا والية العهد لإلمام الرضاـ 20

ي   وأّما مؤّلفاته املخطوطة  ف ه 

: فيه عّدة رسائل بأسامء خمتلفة أجاب فيها األجوبة اجلالليّة عىل األسئلة الدينيّةـ 1

 عىل أسئلة عن أشخاص متعّددين.

 .إجازة احلديث: تارخيها وحقيقتهاـ 2

 حديثًا.: يف األربعني األربعون حديثًا بأربعني راوياً ـ 3

: طبع البسملة يف القرآن واحلديث والرتاث والفقه املقارن واحلضارة اإلسالميّةـ 4

 .«علوم احلديث»يف جملة  قسم منه به عنوان )معجم أحاديث البسملة(

 : الُساتذته.صولهأُ تقريرات يف الفقه وـ 5

 .تفسري سورة الکوثرـ 6

 .خلق القرآنـ 7

 .احلديث واملحّدثون يف کربالءـ 8

 .ديوان املناجاة املنظومةـ 9

 .الصادق من آل بحرالعلوم وميّاتيـ 10

 : رّدًا عىل ابن تيميّة.وسائر املشاهد زيارة الرسولـ 11

 : ديوان منظوماته.شقاشقـ 12

 : ترمجته املفّصلة.السرية الکبريةـ 13

 .شواهد القريض املستعملة يف التعريضـ 14

 .رشح رجال الغضائريّ ـ 15

 .وتراثه عبداهلل األشعرّي القّمّي: حياته سعد بنـ 16

 .الضبط تعريفه وقواعدهـ 17

 .طرق َتّمل احلديث وأدائه تارخيها وشؤوَناـ 18
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 : شعر حّر حول القدس واحتالل اليهود إّياه.القدسـ 19

: )الرواية املنسوبة إىل اإلمام فتح العني عىل معنى ولدين أبوبکر مّرتنيـ 20

 (.الصادق

 .حقيقته وشؤونه الّلقبـ 21

 .«ال رضر وال رضار»يث: داملختار يف مصادر حـ 22

 .املختار يف بيان األعذار املرّخصة لإلفطارـ 23

مرعي التحول املذهبي بني أهل املذاهب اإلسالمية، واملتحولون يف التاريخ وـ 24

 .مني األنطاکّي احلقيقة اخلالدةاأل

ي   املطبوعة َتقيقاتهأّما   ف ه 

 .، طبع يف بريوت(281ت ) ي احلسني بن احلکم بن مسلم الوّشاءرب  احل  تفسري ـ 1

، طبع يف (250ت املنسوب إىل نرص بن عيّل اجلهضمّي ) تاريخ أهل البيتـ 2

 .قم مکرراً 

للشيخ عيّل بن احلسني = ابن بابويه الصدوق  اإلمامة والتبرصة من احلريةـ 3

 .، طبع يف بريوت(329ت)

 .، طبع يف قم(368ت ) الزراري إىل ابن ابنهرسالة أيب غالب ـ 4

يل بن الزبري ضلف من أهل بيته وأوالده وشيعته تسمية م ن ُقتل مع احلسنيـ 5

وقد توّسع يف ، «تراثنا»طبع أّوالً يف جملة (، 2ان الکويّف )ق بن درهم األسدّي الرّس 

 العمل فيه، وهو قيد اإلنجار.

(، 12للشيخ حمّمد بن حمّمدرضا املشهدّي )ق إنجاح املطالب يف الفوز باملآربـ 6

، طبع يف وهو رشح املنظومة املحّبيّة ملحّب الدين ابن الشحنة احلنفّي يف علم البالغة

 .«تراثنا»جملة 

طبع  (413ت فيد ابن املعّلم البغدادّي )للشيخ امل احلکايات يف خمالفات املعتزلةـ 7
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 .مکرراً 

 .، طبع مکرراً (413ت للشيخ املفيد ) صولألُ النکت يف مقّدمات اـ 8

، طبع يف جملة (7لقطب الدين السبزوارّي )ق  صول الدينأُ اخلالصة يف ـ 9

 .«تراثنا»

، طبع يف جملة (9لظهريالدين حمّمد بن القطب الراوندّي )ق  عجالة املعرفةـ 10

 .«تراثنا»

إبراهيم بن عيّل للشيخ تقي الدين  أسامء السور القرآنيّة يف مدح خري الربّيةـ 11

 .«تراثنا»، طبع يف جملة ( مقطوعتان شعر ونثر10الکفعمّي )ق 

هادي اخلراسايّن احلائرّي للسّيد حمّمد عروض البالء عىل األولياءـ 12

 .«تراثنا»، طبع يف جملة (1368ت)

دهادي اخلراسايّن احلائري للسيّد حممّ  الباقيات الصاحلات يف ُاصول الدينـ 13

 .«تراثنا»طبع يف جملة ، (1368ت)

 .، طبع يف قم والنجف(676تللشيخ نصريالدين الطويس ) آداب املتعّلمنيـ 14

الربوجردّي الطباطبائّي  لإلمام السيّد حسني األحاديث املقلوبة وجوابتهاـ 15

 .، طبع يف قم(1380ت )

 (، وهو1104ت د بن احلسن احلّر العاميل )للشيخ حممّ  خامتة وسائل الشيعةـ 16

، املطبوع يف إلحياء الرتاث( اجلزء الثالثون من الوسائل )طبعة مؤّسسة آل البيت

 .قم و بريوت

ين الدين بن عيّل )ُقتل سنة للشهيد الثاين ز رشح البداية يف علم الدرايةـ 17

 .، طبع يف قم(965

(: نسخة 281ت بن احلکم بن مسلم الوّشاء ) ، احلسنيمسند احلربيـ 18

 .«تراثنا» جملة ، طبع يفمستخرجة
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قواميس( : انتخاب وترتيب من کتاب )الاملنتقى النفيس من دور القواميسـ 19

 .«تراثنا»، طبع يف جملة (1286ت للفاضل الدربندّي )

للحسني بن عبدالصمد العاميل احلارثّي  وصول األخبار إىل ُاصول األخيارـ 20

 قم. ، طبع يف( يف علم الدراية984ت والد الشيخ البهائّي )
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 ب



 
(29) 

 عبدالستار احلسنيالسيّد 

 ـ معاَص(        )

 

نُْت ترمجةً   يْ شبه مفصلة عن ش   کنت قد د وَّ
مع أّنه طلب  ،نا هذاخ 

وذکر يل أنَّ ُکّل من کتب عنه  ،وصورةة ترمجة له ي عدم ذکر أيّ منّ 

  مْ ام کتبها من غري أْن يُ ترمجة إنّ 
نا عليه شيئًا منها. وغالب ما ورد خُ يْ ش   يل 

ّية ترمجة کام أفيها غري صحيح. وهو ال جيّوز ألحد أن يکتب عنه. 

ولذا اقترصت عىل ذکر اسمه مع ما کتبه بقلمه من  َّصح يل مشافهةً 

 توجيه عدم ذکر ترمجته ومع ث ب ت  مشاخيه کام ترٰى.

 

 من کتب عنّي ترمجًة فاهلُل کلُّ  :اراملليك الغفّ عنه تار عفا يقول األقل عبدالّس »

 وحسبي أن يکون يل أٌخ يف اهلل تعاىل يدعو يل بظهر الغيب. ،هُ حسيبُ 

ْيم   ح  مْحن  الرَّ  ب ْسم  اهلل  الرَّ

ل   ع  ْي ج 
ذ  ق  احل ْمُد هلل الَّ ُه أْصد  ر  ط   ما س 

 
ْرء ْلم 

ْرمج  ٍة( ل  يف  1«اْلک راُم اْلکات ُبْون  »)ت 

                                                           

طار آيتي  .1 ٍة االْنف   تعاىٰل يف ُسور 
ْول ه  ْن ق   : 11و  10م      *     . 
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ة  أ ْعامل ه،  ْيف  ح  ُه ص  ُکْون  ل  يُْق يف أ ْن ي 
ُه التَّْوف  ب  ل 

ُطْوبٰى مل  ْن ُکت  ْدٍق »و  يف حال ه   1«ل ساُن ص 

ْن  ت ه  م  ْفو  ص   و 
ه  ْلق  ْن خ  ت ه  م  رْي 

ىٰل خ   ع 
کات ه  ر  أ ْنمٰى ب   و 

أ ْزکٰى َت  ّياته   و 
ل وات ه  ُل ص  أ ْفض  ه، و 

آل  م  و 

ضا ع   الرِّ ه، و 
آل  ٍد و  ه حُم مَّ

ت  يَّ ر  يرات ه ب  ْقر  ت  ه و 
ُه يف أ ْقوال  ر  نْي  أ ث 

أ ْحباب ه  اْلقاف  ْن ُخلَّص  أ ْصحاب ه و 

أ ْفعال ه.  و 

ْيُخ اهْلاد ْي  ُة اهلل اأْلُْستاُذ الشَّ ُق آي  قِّ ْيُه املُح 
ق  ة  اْلف  امح  ُب السَّ

َّ صاح  يل  ح  ع   اْقرت  
د  ق  ْعُد: ف  ب  و 

فيُّ  اف ل  دام ظّلهالنَّج  مَّ حم  ع  لُّهُ ، و  ط   و 
ْيقه  ق  ْ ْيس  واب ُل َت  ْن  ،التَّْدر  ْروًا م  ن  ذ  وِّ يف أ ْن ُأد 

ئ   ّي الضَّ
ت  ْن يْ ت ْرمج   ْع ه  م   مج 

د  د  ْمن  ما ُهو  ب ص 
ها يف ض  ْدراج  عان، إل    اللَّم 

ة  ل  ل ة  الّشان، النّاص 

م   ة. ت راج  واي   يف الرِّ
شاخي  ه  ( م 

ات   )ت ْرمج 

ْي ُأراهُ  ذ  الَّ ات  ُأْولئ ك  اأْل ساط نْي  ، 2و  نْي  ت ْرمج  ي ب 
ينًا أنَّ إ ْقحام  ت ْرمج  ت 

ق  ْل أ راُه ي  ب 

ة    يف ُعُلْوم  اْلب الغ 
ْيه  ل  ْيق  ما ُيْصط ل ُح ع 

ْن م صاد 
ْل ُهو  م  م، ب 

ال ُموائ  ٍق و 
رْيُ ُمتَّس  م  غ 

اأْل عاظ 

رب ْيب  يف قبال اأْل ْبي ض  اْلي  
د  اْلغ  قب اأْل ْسو  ن  )النَّشاز  النّاف ر( 3ق 

ُکْون  م   أ ْن ي 
أ ق لُّ أ ْحوال ه  ، و 

ْيُم:  د  ُّ الق  يب  ر   امل ث ُل اْلع 
ْيه  ل  ْصُدُق ع  ْي ي 

ذ  نْها»الَّ نَّ ق ْدٌح ل ْيس  م   «.ح 

ْلباُب النَّکار  
ْيه  ج  ل  الّزارُّ ع  ه، و  ق 

 ُسْلطاُن اخْلُُمْول  ُْساد 
ْيه  ل  ُب ع  أ ْين  الّضار  ه، و  نائ ق   ب 

ة 

نْي   اه  ْم ب اْلرب 
ه  ة  آثار  ن فاس  ْم و 

ه  ة  أ ْقدار  الل  ىٰل ج  لِّ ع  ع، امُلْست د 
واط   السَّ

ة  ْن ُبُدْور  النَّباه 
م 

واط ع:  اْلق 

ُهمْ » يِّد  ْيُت س  ُقْل الق  نُْهْم ت 
ْلق  م  ْن ت   م 

 

ثْ   ا الّساري ُل م  ي ُُيْدٰى هب 
ت   «النُُّجْوم  الَّ

 و   
ُْوا( ب ه  ْن باب  ما )ت ساحم 

م  ه  الطُُّرْوس  ف  ْن راق م  هذ  يْل ع 
نا اجْل ل 

ْيخ  ُة ش  واي  أ ّما ر  و 

ن  
ْعُتُه م  م  ْکُرُه ما س 

ُب امل قام  ذ 
ّا ُيناس  ُم  ن  امل ْفُضْول. و  ل  ع 

ة  اْلفاض  واي  ْن إجازة ر 
ُزوا( م  وَّ )جت  

                                                           

ْول ه  تعاىٰل عن لسان خليله إبراهيم .1 ْن ق  : م                  سورة(

 .(84الشعراء، آية 

: أ ُظنُّهُ  .2 ل ه  مِّ أ وَّ  .ُأراُه، ب ض 

جْياب( .3 نُْه بـ  )ط باق  اإْل  ُ ع  ربَّ ُهو  امُلع   .و 
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 ُحس  
ل  الدْکُتْور  ُْفوٍظ الکاظ مّي اْلعامل   اْلفاض  راهُ نْي آل  حم  ي يف  طاب  ث  شاخي  ل  م 

ْن أ وائ  ُهو  م  و 

واية   ة  الرِّ واي  ْيٌق يف الرِّ ر   ط 
ْيه  د  ة  النّاس  کان  ل  ْن عامَّ

ّقاالً م  ْو أ نَّ ب  ْعناُه ـ : ل   ـ ب ام م 
ْول ه  ْن ق  م 

شاخي    م 
ْلك  ْمُتُه يف س  ن ظ  ْزُتُه و  ْست ج  ي ال  نْد  ْيس  ع  مْح ة.ل   الرَّ

ْيه  ل  ام ق ال ع   ي. أ ْو ک 

ة  هات يْك   زًا يف ُزْمر  وُّ ب  جت  
إ ْن ُعص   )اْلباب ة( و 

ه  ْن ٰهذ  ُطور  م   السُّ
ه  ْلي ُکْن زاب ُر ٰهذ  ف 

ة واي   الرِّ
ة  ه 
ْن ج  ة، م  صاب 

ْيُث  اْلع  ْن ح 
ْلمُ  ال م  ة: 1اْلع  راي  الدِّ  و 

 إذا ما ُلزَّ »
ُبْون  اْبُن اللَّ نٍ و  ر   يف ق 

 

يس    ناع  ة  اْلُبْزل  اْلق  ْول  ْع ص 
ْست ط  ْ ي   «مل 

ل    ، و 
ْيه  ل  دُّ التَّنْب ْيه  ع  َّا أ و 

ُم  ْ فْ و  ْ مل  ت ب  ت ْرمج  ًة يل  ْن ک   أ نَّ ُکلَّ م 
يْه  لِّ إل  نا اأْل ج 

يْخ  ت  ن ظ ر  ش 

ل ْعُت  ُل ما أطَّ أ وَّ دًا و  ي أ ح 
ها ال أ ْست ْثن  ْعد  ن رْش  ا إاّل ب  ْلٌم هب 

ُکْن يل ع  ْ ي  ْل مل  ّي، ب 
ن  ْأُخْذها ع  ي 

ْيقُ  د  ت ب ُه ص   ـ ُهو  ما ک 
لْيه  ـ يف هذا امل جال  ُّ ع 

تيْل  مْح ة  اأْلُْستاُذ کاظ ٌم اْلف  ُد ب الرَّ مَّ نا امُلت غ 

( يف ک تاب ه   يُّ ْتالو  د ب)اْلف  اأْل  ْکر  و 
جال  اْلف  ب  يف ر  ن  احْلُْزن   امُلنْت خ 

ٌة م  حاب  ي ْتني س 
ش  ْد غ  ق  و 

ُب  َّ اخْل ْطب  صاح  يل  ن  ع  وَّ ًة إىٰل أ ْن ه  ْعُتُه ُمدَّ قاط  ا و 
هت  راء 

د  اهلُل تعاىل ـ عند ق  ه  اأْل سٰى ـ ش  و 

ّباٌس آُل کا ْيُخ ع  ُة اجل ل ْيُل ُحجُة اإلسالم وامُلْسل مني الُدْکُتْوُر الشَّ اّلم   اْلع 
ة  امح  ُف السَّ ش 

 .الغطاء 

ْست فادًا ـ يف اجُلم  م 
مج  ة  ْ ُه يف الرتَّ ر  ک  کان  ما ذ   إ ّياي  و 

ت ه  ْن ُمعارش   ن ته يل  ل ة  ـ م  ُمث اف  و 

ْزُعُم أ   تّٰى کان  ي   ح 
ة  ر  ْلُمذاک 

ي ل  نْد  ه  الّدائ ب  ع  ُحُضور  ْيه  نّ و  ُد ُأْستاذ   :ني أح 

قاين اإلسالم وامُلْسل مني العاّلم األ ّول حجة ن الّطال  راهُ ة السيّد حمّمد احل س   .طاب ث 

ْبُدالّستار  ُر )ع   (.عنهتعاىل عفا اهلل واآلخ 

ُکْن  ُن ت ْرمج  ةً ومل ي  وِّ ُه ُيد  ُرين ب أ نَّ
ُع ذ ْکر ُيْشع  ْسم  ْل کان  ي  ْ ب  ب ْعض  ايّ يل  ة  قُ ن  يت و  س  ْدر  ْويل يف م 

 اْلع  
ْيه  ق  ع( ظاإلمام الف  ف  الغ طاء التي ُکنُْت ُأق يُْم يم )اجْلام  نْي  آل  کاش   احلُس 

د  يْخ  حُم مَّ الشَّ

 فيها.

                                                           
ًأ ن   .1 ط  ام شاع  خ  ْفُع ال اجْل رُّ ک  ُحْکُمُه الرَّ ٌد ف  ي ها اْسٌم ُمْفر 

ل  إ ْن و  ، ف  ل  ْيُث( عىٰل اجلُم   )ح 
ْحُو: أ ْکث ُر ُدُخْول 

ه رْي  ْوُنُه حاف ظًا حلُقوق غ  ْيُث ک  ْن ح 
ُم اإلنساُن م   .حُيْرت  
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يْ  ل  نْب غي التَّنْب ْيُه ع  ّا ي 
ُخ امُلت تّبُع  ه  وُم  ْيُقنا امُلؤرِّ

د  ت ب ُه ص  ُة األد ْيُب ـ ُهنا ـ أيضًا أنَّ ما ک  اّلم  الع 

ينيُّ 
ْزو  ُة اْلق  ْود  ْکُتْوُر السيُّد ج  ظ  الدِّ ف  يِّم   ُه اهلل تعاىلح   اْلق 

ْزوينيّ يف ک تاب ه  ْن ت رْ  تاريخ اْلق  ني مج   ع 

رْي   ْن غ  ن  م  ْد ُدوِّ کايات   ق  احْل  ف و 
ن  )الطَّرائ 

ُه م  ر  ک  ُب ما ذ 
غال   و 

ْيه  ل  أْن ي ُکون  يل ُوُقوٌف ع 

رًا  ة  ـ ظاه  ة  ـ امُلْست ْمل ح  ي 
ْن إ بْ  ـ باط ناً ـ امُلْؤذ  ة  إنَّام ُهو  م  يَّز   امُلت م 

ب ه  واه  ْن م 
ه  امُلْست ْوحٰى م  داع 

وا  س 
 
إْضفاء  والتَّنْظْيم  و 

ْأُن ن  يف احْل بْك  ام ُهو  ش  ْصُب( ک 
ُّ )اخل  يُْض ب ه اخْل ياُل اأْل د يب  ق  ح  ما ي 

إ ْن إضافات و 
ىٰل ما ف ْيه  م  واُه ع  ُکلُّ ما ر  . و 

ْن أْمثال ه  ة  م  ر 
باق   اْلع 

 
باء يٍَّة، األُد 

فاضاٍت إبداع 

ت ب  ما  ن  اْلُعُمر. وقد ک 
ْين م  نْد  ما ُکنّا يف ن ْحو  الع رْش  باب  ع  إ نَّام کان  يف أوائ ل الُفُتّوة  والشَّ

ت ب   يلَّ أْن  ترمجتي اْعت امدًا عىل ذاکرته. منک   ع 
ه  قِّ ْن ح 

إ نَّ م   ُأْثن  و 
 
ْيه  أ ْبل غ  الثَّناء ل  ي  ع 

ن  اأْل ياد ي 
َّ م  يل  ُه ع  نَّ ل 

إ  ُه؛ ف  م  أ ْدو  ة  و  ْد أ ْهدٰى الّساب غ  ق  يعاب ه. و 
ه  ب اْست  ٰهذ  ي ُسُطْوٌر ک  ف  ما ال ت 

ْن تارخي ه:  ل ًة م  ًة( کام  ْور  ّضالً ـ )د  َّ ـ ُمت ف  ني جُم لَّ  تاريخ القزوينيإيل 
دًا، وقد امل ْطُبْوع يف ث الث 

ن  اال
ُه م  ق ع  ل  ما و   ُهنا و 

ْيه  ُت إل  ْ ب ْهُتُه عىٰل ب ْعض  ما أ رش  نّي ت  ْش ن  ة  ف ط ل ب  م   الوالد 
ن ة  باه يف س 

ة  ت ْرمج  تي أْصاًل. ُبْويل کتاب  م  ق  د  ع 
ْيئًا ل  ْين  هات ْيك  التَّنْب يهات  ومل أ ْکُتْب ش  ْدو   ت 

ْن هذا امل   أ نا م  ع أرْ و  ْن يُ ْوض  ْن ُکلِّ م 
ُْم يف ُجْو م  ْن ي رٰى ُدُخْوهل  مَّ  ع 

ٍ
ء ْ ة  يش  ْعنٰى ب کتاب 

ْيبُُه. س  ل  فاهلُل ح  إْن ف ع  م، ف  ْيه 
ني ف  م 

مجات  أ اّل ُيْقح  نْد  الرتَّ ط ه  ع  ْ  رش 

ين يف مُجْل ة  أ ْهل  اإْل  ر  ک  ْن ذ  ك  م 
ْن ٰذل  أ ْست ْثني م  ة  کام يُ و  ستجاز 

ة  أ و  اال  ْيها جاز  ل  ل ُح ع  ْصط 

ة. اْلغاي  ْصُد و  ُهو  اْلق  واية و  ب  الرِّ
رات   اهلُداة، ب أ ْدنٰى م 

ْيث   د 
واة  حل  ٍة( الرُّ م 

ُج يف )قائ  يلِّ ُأْدر  ع   ل 

ب ْلبُل  البال   ت  زاج  و 
راف  امل  ع  اْنح  بُْد اآلب ق م  ت ب  الع  ک   و 

ّفار نُْه املليُك الغ  فا ع   األ ق لُّ عبدالّستار ع 

ف ةُ   ُقمُّ املرُشَّ 

ّوال سنة  ْن ش  ة  يوم  الثُّالثاء اخلامُس الع رشين م  ب يْح   ق1436ص 

ْلُحْوظ ة  م 

ْل  ل ْم أْفع  ْين  ت ْرمج  ٍة يل ف  ت ْدو  ل  ب 
 األ ماث 

 
اّلء ن  األ ج 

ٍد م  رْيُ واح  ين ـ غ  ر  ْل أ م  نّي ـ ب 
ط ل ب  م 
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ي  ل م  يان  ق  ر  ُم ج  د  ْزم  ع   ـ ويف اْلع 
ُدُهْم بالک تابة  ع  ت ْکرار  األْمر  ُکنُْت أع  م  ن  ٍف رْ ح  ب  و  م 

ن  ٰذل ك  ع 
ُنُکْوِص  ، و  مج  ة  ْ ْون  الرتَّ قُّ

ْست ح  ْن ي   م 
ْأو  ْن ُبُلْوغ  ش  ي ع  ايف  ب ُقُصْور  ع  اْعرت  ـ م 

رْي    يف م ضام 
يان  ة.اْلُکفاة  اْلوُ  اجْل ر  م  ر  امُلْحک 

امل آث  ْي اآْلثار  و  و  ْن ذ 
نْي  م  لِّ  امُلج 

 عاة 

اًم باهلل  العظيم ق س  
أ ُقْوُل اآلن  ُمْقس  ل ْعُت عىٰل ت ْرمج  ة  و  ٍة إينِّ إذا اطَّ ّفار  نُْه ب ک 

لَُّل م  اًم ال أ َت  

ض   ْ ْلري  ، ف  ْيم 
ل   ع 
األسٰى ما اهلُل ب ه  ن  اأْلذٰى و 

يني م  ْعرت  ُة اهلادي ب ام يل ي  ْيُخنا اآلي  نّي ش 
م 

أ نا ُدْون   ين و  ْن أجاز   أْسامُء م شاخيي وفيهم م 
ج  ف ْيه  ْکر  )الثَّب ت( امُلْدر 

ْلي ْکت ف  ب ذ  ع  و 
م  س 

ُلْوع  الُبُلْوغ  کالسيّد الشهرستاين ة  االب   1ي. إْذ کان  و  جاز 
ْد ْست  ْن أّيام  ق  ع ي م  بَّ م  ش 

باي  األُْوىٰل 
ْفُعْوالً.ص    اهللُ تعاىل أ ْمرًا کان  م 

 إىٰل أ ْن ي ْقيض 
ة  رْي   السِّ

ه  ْل عىٰل ٰهذ  ْ أ ز  مل   و 

ْلُت ُمت   ماز  ْصن ُعُه کُ شو  ّا ي 
ْن ذ  ائ اًم ُم  ات  م  مج  ْ ج  تّاُب الرتَّ ْ  امُلرت 

ة  الد  ت ْرك  ْکر  تاريخ  و  م  و 

فات ه  امُلْرت   ُه لتاريخ  و  ْعد  ٍغ ب  ٍع فار 
ْوض  ُد ق ْول  م  دِّ ساُن حايل ُير 

ل   ـ و 
 
ن  اأْل ْحياء

ب ـ إْن کان  م  ق 

ب ّي )ت  ه   الذَّ
:748احْلاف ظ  ُطُر باْلبال  ْ  هـ( عىٰل ما خي 

ْخٌص  َّ ش  يل  ْيث  ع 
أ  احْل د  ر   إذا ق 

 

  ْ ْثيل  فاة  م  و 
عًا ل  ْوض  أ ْخىٰل م   و 

  ْ  ف ام جازٰى ب إْحساٍن أل  ينِّ

 

يات هُ »  ْيُد ح  ْ  ُأر  ْتيل  ْيُد ق  ُير   2«و 

ة  ر 
احل ْمُد هلل يف  اأْلُْوىٰل واآلخ   «و 

 :ًا يف کاتب هذه السطورشعرا قاله وُمّ 

 bـ 1

باْسم  الوفد العلمّي من مدينة ُقّم املقدسة برئاسة سّيدنا سامحة العاّلمة الکبري 

ّدُم هذه املقطوعة إىل   احلُّجة آيةاهلل األستاذ السيّد حمّمدرضا احلسيني اجلاليلّ  ُأق 

                                                           
ها ک   .1 مِّ ، ال ب ض 

ْتح  اْلواو  ُلْوُع: ب ف  ط أً  شاع  امالو   .خ 

ْدرُ  .2 ُهو  ص  ٍف و  ُّ ع  ي سرْي  ت رص  نا ُهنا م  مَّ اء  ُمض  ْطٌر ج  ن  اْلواف ر ـ ٰهذا الشَّ
اُمُه ـ م  ْيٍت مت   ب 

ْ ر  أُ  ْويت  ُيرْيُد م  ُه و  يات   ْيُد ح 

 

ْن ُمراد    ل ْيل ك  م  ْن خ  ك  م  ْير 
ذ   ع 
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ن   د النجفيجق آيةاهلل الشيخ هادي آل أيب املمقام سامحة الفقيه املحقّ 
م 

 :)الّطويل(

نا مَّ ع  ْي( ُضُيْوفًا ف 
ْلنا عىٰل )اهلاد  ز   ن 

 

ْفد    نا ب ن دٰى الرِّ اْخت صَّ رٰى و 
رْي  اْلق   ب خ 

ْل سٍ   رْي  جم  ه  خ  ْن دار  أ نا م  وَّ ب   و 

 

ْعد    نا السَّ ٌق ب س   حُم ّياُه فيه  ُمرْش 

ه    واب غ  ب رِّ ْن س  ْينا م  ل   أ فاض  ع 

 

دِّ   ُ ب اْلع  يْس  َُتْرص  ل  ُجىّلٰ ل   ف واض 

ْکر  و   
ْضار  النَّدٰى ذ   حات مٍ  أْنسٰى ب م 

 

ْهد     اْلع 
ْن سال ف  أ ْمثال ه  اأْل ْجواد  م   و 

ق    أْغد  ْن أ ْلطاف ه  ف ْيض  ُج  و   ْود ه  م 

 

يارٰى؛  ُعْدنا ح  ْيُد وال  ال ف   ْي ْبد  نُ ُنع 

ْن أْطراف ه  ب اْنت ساب ه    وٰى امْلجد  م   ح 

 

 ) يْخ  اأْل نام  )أيب امل ْجد  ضا( ش   )الرِّ
ل   آل 

ْيٍه حُم    ق  ـ رْبٍ ف  ْن ح  ه  م  ل لّٰ ٍق ف   قِّ

 

ْقد    ط ة  اْلع  ْلم  واس  جال  اْلع  ْن ر  دا م   غ 

  

 خاد م  اْلع ْلم  والُعل امء من ذلك املخلص

 عبدالستار احلسنّي العبد اآلبق 

 عفا اهلل عنه وعن والديه

 1428شهر ربيع املولود يف سنة  24

 

والعاّلمة السيّد  حفظه اهللهذه قصيدة نظمها العاّلمة السيّد عبدالّستار احلسني ـ 2

)ج( )ح( وللجاليل بـوأبيات احلسني ترمز بـ کان اهلل لهحمّمدرضا احلسيني اجلاليل 

 اهلدايةلرشف آيةاهلل العاّلمة احلجة الشيخ هادي النجفي آل أيب املجد حفيد صاحب 

 .النجفي االصفهاين

 ح  اأْل  نظمت عرص 
الرابع والعرشين من شهر شعبان املعظم من سنة ألف  د 

 .املحمّية اصفهان ةة يف مدينجريّ اهلوأربعامئة وثالثني 

 القصيدة هذه:و
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 ناْس ل  اهلادي ج   م  ل  يْ الع  بدار  ح

 

 هان  ف  ْص إٔ  دينة  اًل يف م  يْ ص  أ   

  ق  د  غْ أ  و   ج 
 ساماً ج   له  ضائ  ف   نْ م 

 

 نان  ت  امْ ٍل و  ْض ف  وافانا ب  و   

 دار   مُ يْ س  ن   بَّ ه  ف   ح 
 نايْ ل  ع   ه  ت 

 

  مُ يْ س  النَّ  بَّ ام ه  ک   
 نان  اجْل   ن  م 

 امً لْ ع   واملفهوم   املنطوق   ن  م   ج 

 

 سان  احللوى ح   ن  م   وألوانٍ  

 ريضاً قله  فُّ ز  ن   نُ حْ فها ن   ح 

 

 املعاين أ ت  کاف   به األلفاظُ  

ْ  زَّ ا إهلي ع  ي هُ بْ ه  ف   ج   دٍ جم 

 

 اينغّل املکُ  وٰى نوانًا ح  عُ و   

 القوايف رَّ غُ  ه  يّ ط  يف  وٰى ح   ح 

 

 وجآء کمثل منظوم اجلامن 

 نٍ ْس ُح  تاة  بکّل ف   ْي ر  زْ غدت تُ  ج 

 

نا ُس ْقب  ت  و    ْن س 
 سان  احل   ر  وْ احلُ  م 

 والٍ غ   أبياٍت  رُ هْ زُ ك بُ ْس ح  ف   ح 

 

 والبيان   بالبالغة   َتّلْت  

 قصيدة شاعٍر فٍذ وقوٌل  ج 

 

 تالُه ناثٌر من غري شأن 

 فاها قَّ ش   1ة  باد  أباعُ  نَّ أ  ک  » ح 

 

 «2اينه نُ بْ  نُ س  ها احل  ر  غْ ث   ل  بَّ ق  و   

  

 اأْل ْبيات  ـ 3
ه  ي ٰهذ  ْيخ  هاد ي ُأْهد  ق الشَّ قِّ اهلل الفقيه امُلح 

ة  آية  امح  قام  س  ل ة  إ ىٰل م  امُلْرجت  

ّي  ف  ا النَّج  ُبْوهل  يًا ق   :)من الکامل( راج 

ْيُه )اهْلاد ْي( ق  ُدنا اْلف  ْقص  م   ُعْجنا و 

 

ُة اأْل جْما  ٰشاد  ُسالل  ُم الرَّ ل   د  ع 

ْضُلهُ  دُ ذاك  امُلشا  ْن ف  ، م 
ه  ْکر   ب ذ 

 

ٍ أ وْ ع    ْن حارض  رٰى م   باد   مَّ اْلو 

ٌق   ُه اْنت ساٌب ُمْعر  حَّ ل   ص 
ْجد  ْلم 

 ل 

 

اأْل ْجداد     و 
 
م  اآْلباء ْن أ ْکر   م 

أ لَّق  ف ْکُرهُ   ٌة ف ذ  ت  اّلم   ع 

 

ّقاد    ب  اْلو  ْوک  اْلک  نْي  امل ال ک   ب 

 

                                                           
ر املعروف .1 يُّ الّشاع   .ُهو اْلُبْحرُت 

ُهو  للسّيد الرشيف الريضُهو  أبونواس  .2  .الشاعر املشهور. والبيُت األخري تضمنٌي و 
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م  ُرْتب ةٌ 
نْي  اأْل عاظ  ُه ب  ْت ل  م  س   و 

 

ْلم    ْرشاد  يف اْلع  اإْل  اآْلداب  و   و 

اللةً   واُه ک  امْل ْجُد إْرٌث ما ح   و 

 

ْسناد    ل  اإْل  ْلس  ْد أ تاُه ُمس  ْل ق   ب 

ْن أ ث رٍ   ْت ُيْمناُه م  ر  رَّ ْم ح   أ تٰى  ک 

 

ْيراد    اإْل  ْصدار  و  ل  اإْل   ُمت کام 

نْ م    ُل ُکلُّ م  نْه   ي 
ّخار   الزَّ

ه  ْحر   ْن ب 

 

لِّ ُمراد  رام  احْلُُصْول    ىٰل أ ج   ع 

ق  اأْل ْعناق  باأْل ْلطاف  إذْ   ْد ط وَّ  ق 

 

ْلم  ب ْيض     أياد   أ ْسدٰى أل  ْهل  اْلع 

ٍق   ُه بت فوُّ ْت ل  د  ه  فاُه أْن ش  ک   و 

 

ت الد     و 
ف  ْن طار   أ جْماُدُه م 

رٰى   ْلو 
ْرش  ُذْخرًا ل  بُّ اْلع   أْبقاُه ر 

 

ْلفٰى ل دٰى املْ   باُه ب الزُّ ح   يعاد  و 

ا  يًا جاد ْت هب 
واف  ْلي ْقب ل نَّ ق   و 

 

ال    اد ْي( 1ب اإْلْرجت  ُة )اْلب ْغد  ْرحي   ق 

  

 ل عبدالّستار احلسنيقمن األ

 1431رجب املرّجب  7 نْي  ن  ثْ االصباح 

 

إىل سامحة آيةاهلل الفقيه الکبري صفوة الفقهاء واملجتهدين اآلقا الشيخ هادي آل ـ 4

ي هذين الب   أيب املجد النجفي
ن  الّطويل( املرجتل نْي  راجيًا قبوهلام نْي  ت  يْ ُأهد 

 :)م 

دٍ  ل يُل أماج  ْب س  ( إْن ُينْس 
 إىٰل )امل ْجد 

 

دُّ   ( 2ك  يا هاد ْي ف ج   األنام  )أبوامل ْجد 

ةٍ   الل  ْن ک  ْلم  ال ع 
ْثت  اْلع  ر  نُْه و 

م   و 

 

دِّ   ْن ج 
ك  م  ُبور  ْن ن ْسٍل، و 

ْکت  م  ُبور   ف 

 الّستار احلسنيعبدُ  األقلُّ  

 1433شوال 

                                                           
وْ قُ  .1 ُ رض 

ْرجتال( ل  ة )باال  م 
ل  ُة يف ک  ْت اهل ْمز  ع 

واهُبا: باالط  ص   و 
ْزن   اْلو 

ة  ع  أ ل ف  ر  رْس  الاّلم م  ال، ب ک  ْرجت 

ْثُلها  ْصل( وم   اْلو 
ة  ز  ْ  ف ها بـ  )مه 

 
ربَّ ْصل  امُلع  ُرْون اْلو  ْجتهاد( واملُت أخِّ ة  )اال  م 

ل  ت ها مثل ک  ْن باب 
ّا جاء  م 

کثرٌي ُم 

ْکُتُبوْ  ي  ا و  ظ ْوَن 
ْلف  اي  ش َن  طأ فاح  ُهو  خ   )اإلجتهاد( و 

ة  ْطع  اهل ْمز   .بق 

ْزن .2  اْلو 
ة  ْور  ُ رض 

ن ْت ل  إ نَّام ُسکِّ  و 
 
ْتح  اْلياء ي  اأْل نام  ب ف 

 .أْصُلها: يا هاد 



 

 

 

 

 

 

b 
 الثَّب ُت املُْختار

ت ار السَّ
بْد   ع 

يِّد   السَّ
 يف إجازات 

يث    احل د 
ة  اي  و   يف ر 

 

 ) ل  )اإلْسناد  ع  ي ج 
ة  احل ْمُد هلل الَّذ  يِّز  األُمَّ م  ، و   اإلْسالم 

ة  يع  صائ ص  رش   ْن خ  م 

صاٌم، ُثمَّ 
ْيس  هل  ا اْنف  ة  الُوْثقى اّلت ي ل  طاع  بالُعْرو 

رْي  اْنق  ْن غ  ا م  الهت  ْلس   ُمس 
ّية  باتِّصال  د  مَّ امُلح 

ْن ض    امُلْجت ب ى م 
ُسْول ه  ر  ى و   املُْصط ف 

ب يِّه  الُم عىٰل ن  السَّ الُة و  أُ الصَّ  و 
ف  ئ  الرشَّ  ة  امل ْجد  ئْض  ُرْوم 

ْن  يْك  ب ه  م  ن اه   و 
ه  ْقل  ن ظ ري  ٌر ب م  ْل ن ظ 

ْکت ح  ْ ي  مل  اُه و  و  ْ ْن رش   ع 
ُة الُوُجْود  ْيض  ْق ب 

ل  نْف  ْ ت  ي مل 
اّلذ 

م  حُم مَّ 
اس  ، أيب  الق  امِّ الع   إ ىل  اخل اصِّ و 

ب يِّن ا امل ْبُعوث  ن  ن ا و 
يِّد  اٍم، س  س 

اهلل ف ْخر  و  ْبد   ْبن  ع 
د 

، املُ  اّلم   الع 
ب يب  امل ل ك   ح 

ائ ن ات  ت ه  الک  رْت 
ع   و 

ىل آل ه  ع  ، و  امم  رْي  ب الغ 
رِّ اهل ج  ْن ح 

ظ لَّل  م 

ْين  
ذ  ، الَّ ام  ة  اآلث  ْصم  و  ُنوب  و  ن س  الذُّ ْن د 

ني  م  ه  ، امُلن زَّ  األ ن ام 
ات  اد  يِّب ني  س  ين  الطَّ ر 

 الّطاه 

ا ک ف   و 
ب يِّه   ن 

ة  ال  س 
ُه أْجر  ر  ل  ع  ج  يز  و  ز   الع 

م  ک ت اب ه  ُهْم يف  حُمْک  اىل  ُودَّ ع  ت  ك  و  ب ار  ض  امل ْوىل  ت  ء  ف ر 

اال    و 
ذ ي األ ْيد  ّهار  ة  الق  زَّ

بِّ الع  ْن ر 
ْشنُوٌء م  ُْم م  ُئ هل 

ان  الشَّ ت ه  ف  ْعو  ة  د  ُثوب  م   و 
ه  ْبل يغ  ، ت  ام  ْنت ق 

ل  و   فَّ ت ک  ، و 
ه  ْلف  ْن خ  ال  م   و 

ْيه  د  نْي  ي  ْن ب 
 الب اط ُل م 

أت يه  ي ال ي 
 احل ک يم  الَّذ 

ال  ک ت اب ه  ُهْم أ ْعد  ل  ع  ج 
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ة   اي  و  الغ   و 
ة  الل  ن  الضَّ

اة  م  ك  هب  ام  ب النَّج   ْن مت  سَّ
ي ال   1مل  ( اّلذ  ني  اد ق  األ م   )الصَّ

ْيث  د  ب ن صِّ ح 

ك  اهلُل ُذْو اجل الل   ت ب ار   ف 
ب اد ه 

ُلْطفًا ب ع  نُْه و 
مًا م  ر  ى( ک  ْحٌي ُيوح  ى )إْن ُهو  إاّل و  ن  اهل و  ُق ع 

نْط  ي 

ن  املُه  
ار  م   األ ْبر 

 األ ْخي ار 
ب يِّه  اب  ن  ْن أْصح  ا ع  ض  الرِّ . و  ام  اإلْکر  ْين  و 

ار  اّلذ  األ ْنص  ْين  و  ر 
اج 

انٍ  ُْم ب إْحس  نْي  هل 
ن  التَّاب ع  ع  ْين، و  رَّ ام  األ م  ْيه   إل 

ة  ْعو  ب يل  الدَّ  س 
اُقوا يف  ذ  نْي  و  ْقل 

ُکوا ب الث  إىل   مت  سَّ

ْعُد: ب  . و  ي ام 
ة  الق  اع  س   و 

ة  اع  ي ام  السَّ
 ق 

ن  الظَّنَّ يف اهلل  األخ  ف إنَّ  ْد أْحس  ي ق  ن  ف يه   ه  ب أخ  اْست ْسم  ، و  ه  الطُُّروس  ذ  اب ر  ه    ز 
اَص  الق 

ْيف   ي ان  ف ک 
ر  ل ْلع  ّا ظ ه 

يٍْب، ُم  ْن ُکلِّ ع  يل ٌة ع 
ل  ي  ک 

ا( اّلت ي ه  ض   الرِّ
نْي  ُه بـ  )ع  ق  م  ٍم إْذ ر  ر  ا و  ذ 

 أح  
ة  اي  و  ُه ب ر  از  ، فاْست ج  ْيب   الغ 

نَّ يف  ُسُدف  ة  ب ام  اْست ج  مَّ
ت ه  األ ئ  رْت 

ع  يم  و  ر   النَّب يِّ الک 
اد يث 

ت ه   ات ذ  أس   و 
اخي  ه  ش  ْن م  اُه ع  و  َّا ر 

أت مُّ التَّْسل يم  ُم   و 
ل وات  ى الصَّ م أْزک  يْه  ل  ع   و 

ْيه  ل  يم  ع 
ام  اللَّه 

 ُمس  
احل ْول   و 

ة  الُقوَّ  و 
الط ْول   و 

ىل  ذ ي امل نَّة  الً ع  کِّ أُقوُل ُمت و   ُهبُوب  ف 
ْن ف ْيض  أْلط اف ه  ّدًا م  تْم 

ْزُتُه  ْد أج  ق  يُد، و  ا ُير 
ّعاُل مل  ّهاُب الف  يُم الو  ر  ، ف ُهو  الک 

يد  التَّْسد  يق  و 
ام  التَّوف  کاُتهأْنس  ر  ْت ب   دام 

اظ م   ي األ ع 
شاخي   ْن م   ع 

يه  ا أْرو  ْيع  م 
 
نِّي مج  ي  ع  ْرو  اُتُه أْن ي  اد  ْت إ ف  مَّ ع  م  و  و  ار  يَّ األ ک  ْيز  جُم 

، امُلرْ  م  يت اْلبُُحْور  اخْل ضار  ذ 
أ سات  ن ة  و   س 

ة  اي   الغ 
ه  ذ  ُدُهْم ـ إىل ه  د  ْ ع  ئ ة   1436يب 

ىل  امل  هج ـ ع 

ن  ال
ل اًم م  .ف  ع  ة  يَّ

ْيد  م  الزَّ ب ْعض  أْعال  نْي  و  يق   ر 

اخي  ي يف   ش  ْن م 
ُؤُهْم م   أْسام 

ين  ُ ْرض  َّْن َت 
ُم  اُت و  ُطور  اآلي   السِّ

ه  ذ  ير  ه  ر  ْ نْد  َت 
ة  ع  اي  و  الرِّ

ُل: األ ف اض  ُج و  احْلُج   و 

ب ريُ 1 يُّ الک 
ف  يُّ النَّج 

ْشت  يُّ الب ه 
ْين    احلُس 

يل  يُِّد ع   هـ(. 1424)ت  ـ السِّ

يُّ )ت 2
ف  الُعُلوم  النَّج  ْحر  ٌق آُل ب 

اد  ٌد ص  يُِّد حُم مَّ  هـ(. 1399ـ السَّ

.ـ 3 يُّ
ف  يُّ النَّج 

م  يُّ احْل امَّ و   امُلْوس 
نْي  ُّ ْبُن احْلُس 

يل  ُد ع  يُِّد حُم مَّ  السَّ

4. يُّ ُّ األ هْب ر 
اين  ْنج  يُّ الزَّ و  ٍر امُلوس 

اق  ين  ب ن  ب 
د  اج  يُم ْبُن س 

اه  يُِّد إْبر   ـ السَّ

يُّ النَّج  5 ين  الب رْص  ْين  الدِّ نٌي آُل ز 
ٌد أم  ْيُخ حُم مَّ .ـ الشَّ يُّ

 ف 

                                                           
وا .1 ْکتُ الغ  ي  ا و  ُقْوَن 

نْط  ْون  ي  يُّ رْص  اْلع  . و 
ة  م   املُْعج 

نْي  ْتح  اْلغ  ُة بف  ط ٌأ شائ نبُ ي  ُهو  خ  ، و  نْي  رْس  اْلغ  ا ب ک   .ْوَن 
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ن  آُل ع  6 ُج ْبُن احل س  ر  ْيُخ ف  س  ـ الشَّ
 اخل ام 

 
ُه يل  يف  اجلُْزء ت  از  ر  إ ج  ک  ْد ذ  ق  يُّ و 

ط يف  ان  الق  ْمر 

ْن ک ت اب ه  األ   رش   م  يَّة  زْ ع 
ار  األ ْرج  ة  الّثان يةه  بع   الطَّ

 
د  أ ْجزاء ة األُْوىل، ويف أ ح  ْبع   .الطَّ

اق ُر بْ 7 ْيُخ ب  يُّ ـ الشَّ
ف  ُّ النَّج 

يش  يٍف الُقر   .ُن رش  

يُّ 8 يز  يُّ التَّرْب  و  ر    الغ 
يل  يُخ ع  ا الشَّ ريز 

يُد امل  ع  يُد السَّ ه  ُع امل ْعُروُف ـ . ـ الشَّ  ـ امل ْرج 

يُّ )ت 9
اد  يُب الب ْغد 

نْي  اخل ط  احُلس 
بْد   ْبُن ع 

ْبُداللَّط يف  يُْخ ع  ُه اهللُ هـ(  1428ـ الشَّ  
مح  ر 

ع    .اىل  ت 

ب رُي 10 ُع الک  يُّ امل ْرج 
ف  نْيٍ النَّج  رْيُ ُحس 

يُْخ ب ش  ُف ـ الشَّ ار  ُه الو  لُّ
ام  ط   .د 

11. يُّ
ف  ُّ النَّج 

يم  الُکْرب ايس 
اه  ٍد إ ْبر  ْيخ  حُم مَّ ُر اْبُن الشَّ ْعف  ُد ج  يُْخ حُم مَّ  ـ الشَّ

ر  اْبن  السَّ 12
اق   ب 

يِّد  ُّ اْبُن السَّ
يل  يُِّد ع  ُع ـ السَّ يُّ امل ْرج 

ف  ُّ النَّج 
يْست اين  يُّ السِّ

ْين  يلي احلُس   ع 
يِّد 

يُّ األ ْعىل  
ْين  ُف الدِّ ار  ُه الو  لُّ

ام  ط   .د 

يُد 13 ع  يُد السَّ ه  يي ـ الشَّ
ْهد  ٍد م   حُم مَّ

يِّد   اْبن  السَّ
اد ق  ص 

د  يُِّد حُم مَّ ُد اْبُن السَّ يُِّد حُم مَّ السَّ

ْدرُ  ُي الصَّ و  ُع  امُلوس  يُّ امل ْرج 
ْين  .الدِّ ىل التَّْدب يح  نِّي أْيضًا ع  ي ع  ْرو  ُهو  ي  ب رُي و   الک 

14. يُّ
ف  يُّ النَّج  ر  و 

يُّ األْشک 
ْين  يُِّد أمْح ُد احلُس   ـ السَّ

يُّ ـ 15
ف  يُّ النَّج 

د  اع  ا السَّ ض  الرِّ
بْد  ْبُداجل ّبار  ْبُن ع  يُْخ ع  ُهو  1428)ت  الشَّ هـ( و 

نِّ  ي ع  رو  ْدب يجًا.ي   ي ت 

ْرد  16 يُّ آُل أيب  الو 
اظ م  يُّ الک 

ْين   احلُس 
اللَّط يف  ْبد   ع 

يِّد  يُّ اْبُن السَّ
ْهد  يُِّد م   ُه اهللُ ـ السَّ

مح  ر 

اىل   ع   .ت 

ُر ل ياق ُت 17 مَّ ُ املُع 
امل  يُِّد الع   الرَّ  1ـ السَّ

نْي  ْشق  ُحس  م 
يُل د  يُّ ن ز  ر 

يُّ احلائ  و  يُّ الن ق  وِّ ض 

 الشام .

يُّ ْکُتوْ ـ الدِّ 18
اظ م  ُْفوٍظ الک  واٍد آُل حم  ٍد ج  ِّ ْبن  حُم مَّ

يل  نْيُ ْبُن ع  يُْخ ُحس  ُر الشَّ

                                                           
ْيه   .1 ل  رى ع  ىل ما ج   بناًء ع 

ة  امل ْرُبوطة  ري 
 القص 

 
ُه أْن ُيْکت ب  بالتاء قَّ ع  أنَّ ح   م 

ُه بالتاء الطويلة  ْمنا اْسم  س  ر 

ثل هذا اال   ب  يف  م  ر  رْيُ الع   .ت ْعاملْس غ 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  300

يُّ 
اح  ش   .الو 

19 ُّ
ْست اين  ْهر  يُّ الشَّ

يْن  ين  احُلس  ب ُةالدِّ
يُِّد ه  ائ ل  1386)ت  ـ السَّ ْن أو 

ُهو  م  هـ( و 

اخي  ي ش  ه   وقد أجازين قبل البُلوغ  يف م   .أواخر  أّيام 

ي  20
ْهد  ٌد م  يُِّد حُم مَّ يُّ  ـ السَّ و  ين  امُلوس 

اب د  ين  الع   ْبن  ز 
اد ق  ص 

د   ْبن  حُم مَّ
د  ْبُن حُم مَّ

يُّ )ت 
اظ م  ُب 1391الک  اح  ة  ( ص  يع 

د  ن الو   .أْحس 

يُّ )ت 21
ف  يُّ النَّج 

ف  يُّ اآلص 
ْهد  ُد م  يُْخ حُم مَّ  هـ(.1436ـ الشَّ

يُّ ـ 22
ف  اُن النَّج  ْرس 

يُّ اخل  و  ٍن امُلوس  س   ح 
يِّد  يُّ اْبُن السَّ

ْهد  ُد م  يُِّد حُم مَّ  .السَّ

يُّ 23
ف  اُن النَّج  ْرس 

وييُّ اخل  ٍن امُلوس  س   ح 
يِّد  ا اْبُن السَّ ض 

ُدر  يُِّد حُم مَّ  .ـ أُخوُه السَّ

ُر اْبُن السَّ 24
اق  ُد ب  يُِّد حُم مَّ ام  السَّ ه  مِّ يُّ )ت ـ ابُن ع 

ف  اُن النَّج  ْرس 
يُّ اخل  و  ي امُلوس 

اد   ه 
يِّد 

ْدب يجًا. هـ( 1428 نِّي ت  ي ع  ْرو  ُهو  ي   و 

ٍر 25 ْعف  ْيخ  األ ْکرب   ج  ِّ اْبن  الشَّ
يل  بَّاس  ْبن  ع  ي ْبن  ع 

اد  ا ْبن  ه  ض  د  ر  ُّ ْبُن حُم مَّ
يل  ْيُخ ع  ـ الشَّ

يُّ )ت 
ف  ط اء النَّج 

ف  الغ  اش  ب ريُ هـ 1411ک  ُع الک   .( امل ْرج 

يُّ 26
ف  ( النَّج  يُّ ْتالو  ُّ )الف 

ْتيل  بُّوٍد الف  ُم ْبُن ع 
اظ  نِّي  ـ األ ْست اُذ ک  ي ع  ْرو  ُهو  ي  و 

ْدب يجًا.  ت 

ُن ْبنُ 27 س  ُد ح  يُِّد حُم مَّ ْشُکورٍ  ـ السَّ  ْبن  م 
ُسول  الرَّ

ْبد  ُّ  ع 
اين  ق  يُّ الطَّال 

ْين  )ت  احلُس 

 هـ(.1424

يُّ ـ 28
ْيف  ُس الُغر  دَّ ين  امُلق  ل  الدِّ ام   ک 

يِّد  ُْموُد اْبُن السَّ يُِّد حم  نِّي  السَّ ي ع  ْرو  ُهو  ي  و 

ْدب يجًا.  ت 

يُّ 29
ْين   احلُس 

ٍ
اهلل آُل ُشربِّ

بْد   ع 
يِّد   اْبن  السَّ

نْي  ِّ ْبن  احلُس 
يل   ْبن  ع 

د  ْعفٌر ْبُن حُم مَّ يُِّد ج  ـ السَّ

يُّ 
ف   .النَّج 

ُهو  ـ 30 يُّ ـ و 
ف  يُّ النَّج  يز  يُّ امُلْست نْب ُط التَّرْب  و  ِّ ْبن  أمْح د  امُلوس 

يض  اهلل ْبُن ر  يُِّد ن رْصُ السَّ

يت  أْيضاً  ات ذ  ْن أس 
 .م 
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رياز  31 يُّ الشِّ ر 
ي الطاه 

يل  ٍد ع   حُم مَّ
يِّد  ر  اْبن  السَّ

د  طاه   حُم مَّ
يِّد  ْبُداهلل اْبُن السَّ يُِّد ع  يُّ ـ السَّ

ب ريُ  ُع الک  ي.امل ْرج  ْن ُعُمر  ين  م  رْش 
أن ا يف  ن ْحو  الع  ين  و  از   ، أج 

ة  32 ي آُل ُطْعم 
اد  ٍد ه   حُم مَّ

يِّد  ُن اْبُن السَّ ْلام  يُِّد س  ت ب   ـ األُْست اُذ السَّ . ک  يُّ ر 
يُّ احل ائ  ز 

ائ  الف 

ن ة   ة  س  س  دَّ  ُقمِّ امُلق 
ة  يف  از  ن ٍة، هج، و   1434يل  اإلج  ين  س  رْش 

ْبل  ن ْحو  ع  نِّي ق  ي  ع  ْرو  ُهو  ي 

ة. بَّج  ْين ن ا ُمد  ُة ب  از   ف اإلج 

ُب 33 اح  ْينيُّ ص 
ْزو  يُّ الق 

ْين  ٍم احلُس 
اظ  يِّد  ک  ُة اْبُن السَّ ْود  يُِّد ج  ْکُتوُر السَّ يُخ ـ الدَّ ت ار 

ينيِّ  ْزو  ة  ُمنُْذ الق  از  نِّي ب اإلج  ي ع  ْرو  ُهو  ي  ٌة.، و  بَّج  ْين ن ا ُمد  ُة ب  از  ري  ق صرٍي ف اإلج  ٍن غ  م   ز 

ي ـ 34
ايض  ْيخ  ر   الشَّ

ن  آل  احل س 
ْبد  ْيخ  ع  ٍح اْبن  الشَّ

ال  ْيخ  ص  ي  اْبُن الشَّ
ٌد ت ق  ْيُخ حُم مَّ الشَّ

يُّ 
ف  اْبن  أْخت  النَّج  ْدر  و  ٍن الصَّ س   ح 

يِّد   السَّ
نْي  ام  م  ن  اإل  ي ع 

ْرو  ُهو  ي  يِّد  ، و   السَّ
ه 

ْين   ف  الدِّ نْي  آل  رش   احُلس 
ْبد  اع  اُرمُه  ْت أْْس  س   .ُقدِّ

م . ا األ ْعال  ه 
م  ْن أْعال  ان  م   إير 

ت ي يف  ام  إق ام   أيَّ
ين  يف  از  َّْن أج 

ُم   و 

يُل ُقمِّ املُ 35 ز   ن 
ة  يع  ي الشِّ

ُّ آُل ُمْفت 
ب ييل  يُّ األ ْرد  و  ٌد امُلوس  يُِّد حُم مَّ .ـ السَّ ة  س  دَّ  ق 

36 ) ُّ
ق اين  اذ  ُّ )اجُلْرب 

اين  ُّ الُکْلپ اْيک 
ايف  اٍد الصَّ و  ٍد ج  ْيخ  حُم مَّ ْيُخ ُلْطُف اهلل اْبُن الشَّ ـ الشَّ

ة   س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز   .ن 

ُّ الُکْلپ اْيک  37
ايف  اٍد الصَّ و  ٍد ج  ْيخ  حُم مَّ ُّ اْبُن الشَّ

يل  ْيُخ ع  ُ الشَّ يُل ـ أُخوُه األ ْکرب  ز  ُّ ن 
اين 

ان   يِّ  ُکْلپ اْيک  ا اخلُواْنسار  ض  د  اْبن  الر   حُم مَّ
يِّد  اهلل السَّ

ين  ب ُحُضور  آية  از  ْد اْست ج  ق  ، و 

يِّ  ار  ا اخلُواْنس  ض  يِّد  اْبن  الر  ن  السَّ
ُه م  ع 

م  ا س 
ر  مل  ن  األ صاغ   األکاب ر  ع 

ة  واي  ْن باب  ر 
 م 

ْزُتُه أيضًا. ي ف أج 
اخي   ش   م 

ة  ْثر  ْن ک 
 م 

ة  38 س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ُّ ن ز 
اين  ر  ُل اللَّنْک 

اض  ٌد الف  يُْخ حُم مَّ  هـ(.1428)ت  ـ الشَّ

ْي  39 يُْخ حم  يُّ  يـ الشَّ
ف  ُّ النَّج 

اين  ق  ٍن امل ام  س  ٍد ح  يْخ  حُم مَّ اهلل اْبن  الشَّ
ْبد  ْيخ  ع  ين  اْبُن الشَّ  الدِّ

ة   س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز   هـ(.1429)ت  ن 

يُل قمِّ 40 ز  يُّ ن  ُّ الُشب رْي 
اين  ْنج  يُّ الزَّ

ْين   اهلل احلُس 
ة  ناي 
ى ْبُن أمْح د  ْبن  ع  يُِّد ُموس  ـ السَّ
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ة   س  دَّ  .امُلق 

ي41 يل  ن ز  يُّ اجل ال 
ْين  ٍن احلُس 

يِّد  حُمْس  ضا اْبُن السَّ
ُد ر  يُِّد حُم مَّ ة  ـ السَّ س  دَّ  .ُل ُقمِّ امُلق 

يُل ُقمِّ 42 يُّ ن ز  ر 
يُّ احل ائ  ُّ الُقْمرص  

اين  اش  يُّ الک 
ْين   احلُس 

 
ي األْکرب 

يل  بَّاُس ْبُن ع  يُِّد ع  ـ السَّ

ْدب يجا نِّي ت  ي ع  ْرو  ُهو  ي   و 
ة  س  دَّ  .امُلق 

ُّ ْبُن حُمْمُ 43
يل  ُد ع  يُِّد حُم مَّ ُر السَّ مَّ يُف امُلع  يُّ ـ الرشَّ  و  يُّ امُلوس  و  ُْموٍد الن ق   ْبن  حم 

ود 

يُّ  ار  اْنس  يُّ اخُلو  و  ض  ضا الرَّ  .هـ(1431)ت  امل ْعُروُف باْبن  الر 

44 ُّ
اين  ه  ُّ األ ْصف  ايت  ْوض  ٍم املوسويُّ الرَّ

اش  ٍد ه  ُّ ْبُن حُم مَّ
يل  ُد ع  يُِّد حُم مَّ راهُ ـ السَّ  .طاب  ث 

ة  45 س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ُّ ن ز 
اين  ٌر الُسْبح  ْعف  يُْخ ج  ُف ـ الشَّ ار  ُه الو  لُّ

ام  ط   .د 

ة  46 س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز  يُّ ن 
رياز  ُم الشِّ کار  ُ م 

يُْخ ن اَص  ُف ـ الشَّ ار  ُه الو  لُّ
ام  ط   .د 

يُّ 47 رياز  يُّ الشِّ
ْين  يِّ احُلس 

يُِّد صاد ُق ْبُن امل ْهد  ة  ـ السَّ س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  يُّ ن ز  ر 
ُه احلائ  ام  ظ لُّ د 

ار    .ُف الو 

ة  ـ 48 س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز  يُّ ن 
رياز  يُّ الشِّ ر 

يُّ احلُائ 
ْين  ٌم احلُس 

يُِّد کاظ  ُف السَّ ار  ُه الو  لُّ
ام  ظ   .د 

49 ُّ
هاين  يُّ األ ْصف 

يُّ األ ْبط ح  و  ٌر امُلوس 
ٌد باق  يُِّد حُم مَّ . ـ السَّ ة  س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز   ن 

يُّ 50 ر 
 احل ائ 

ْيه  يْب و 
نْيُ س  ُد ُحس  يُْخ حُم مَّ ة   ـ الشَّ س  دَّ د  امُلق  ْشه  يُل م  ز   .هـ(1437)ت  ن 

اهلل51 ْبد   ع 
يِّد  ب ري  السَّ يِّ الک 

ين  ع  الدِّ ُدباق ُر اْبُن امل ْرج  يُِّد حُم مَّ يُّ  ،ـ السَّ
ف  يُّ النَّج  رياز   الشِّ

. ة  س  دَّ د  امُلق  ْشه  يُل م  ز   ن 

يُل 52 ( ن ز  ي
اين  ْرک  يي ک  ل و  يُِّد ع  ُّ امل ْعُروُف بـ  )السَّ

اين  ْرک  يُّ الک 
يْن  ي احُلس 

يل  ٌد ع  يُِّد حُم مَّ ـ السَّ

ة   س  دَّ ُف ُقمِّ امُلق  ُه الوار  ام  ظ لُّ  .د 

يُّ 53
ف  يُّ النَّج 

يُّ الّشاْهُرود 
ْين  ُْموٍد احلُس   حم 

يِّد  ُد اْبُن السَّ يُِّد حُم مَّ ُف ـ السَّ ُه الوار  ام  ظ لُّ  د 

ع   ُع ابُن امل ْرج  .امل ْرج  ة  س  دَّ يُل ُقمِّ املُق   ن ز 

ُْموٌد األ رَّ 54 ْيُخ حم  ُّ احل ائ ر  ـ الشَّ
اين  ( الب ْهب ه  ُّ

اين  ج  ُّ )األرَّ
اين  ة  ک  س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز   يُّ ن 

ْدب يجًا. 1436)ت  نِّي ت  ي ع  ْرو  ُهو  ي   هـ( و 
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ال ُدُه 55 ُّ امل ْعُروُف و 
يش  يُّ امل ْرع 

يْن  ين  احُلس  هاب  الدِّ
يِّد  ش  ُْموُد اْبُن السَّ يُِّد حم  ـ السَّ

ة  بـ  س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  ز  ( ن  يي
ف  ان ج   . )آق 

يُِّد 56 ن  ـ السَّ يِّ ْبن  أُبواحل س 
ْهد   م 

د  اهلل ْبن  حُم مَّ
د  ْرت ىض  ْبُن أس  يِّد   اْبن   1م  السَّ

ُّ امل ْعُروُف 
اين  ه  ين  ـ األ ْصف   الدِّ

ف  رش   ْدر  و   الص 
ْن آل  ُّ ـ م 

يل  ام  يُّ الع  و  ين  امُلوس  الدِّ
ْدر  ص 

ه   يُل أْصف  ز   ن 
ة  ْعو  اب  الد  ْرت ىض ُمْست ج   م 

يِّد   .ان  ب السَّ

يُّ 57 ار  ُّ األْنص 
اين  ه  ( األْصف  ْيخ   الشَّ

بْط 
م  آُل )س  اس  يُْخ أُبوالق   .ـ الشَّ

بَّاٍس 58 يْخ  ع   الشَّ
ث  دِّ  املُح 

ظ  ة  الواع  اّلم  ُق اْبُن الع  قِّ يُّ امُلح 
ْهد  ْيُخ م  ْکُتوُر الشَّ ـ الدَّ

. ُّ
اين  غ  ُّ الّدام 

اين  اس   اخُلر 

59  
يل  يُِّد ع  ين ـ السَّ ُّ مح  يُْد الدِّ

اين  اس  يُّ اخُلر  و  يُّ امُلوس 
م  ت ي اهلاش  ْيُل ُحجَّ ز  د  ن  ْشه  مدينة م 

ة   س  دَّ ا امُلق  ض   .الرِّ

م  60 ِّ ْبن  أُبوالقاس 
يل   ع 
د   ْبُن حُم مَّ

ُسول  ْبُدالرَّ يُِّد ع  يُّ  2ـ السَّ
م  يُّ اجل ْهر 

ْين  ْيل احلُس  ُقمِّ ن ز 

ة   س  دَّ ُهو   امُلق  .و  يِّ ِّ الاّلر  ْزُفويل  يِّ الدِّ و   امُلوس 
نْي  احلُس 

ْبد   ع 
يِّد  ري  السَّ ه   الشَّ

ة  اّلم  ْبُط الع 
 س 

ْبُداهلل امل ْعُروُف بـ 61 يُْخ ع  ( ـ الشَّ ِّ
يِّ اآلُميل 

ْيخ  اجل واد  ة   نزيُل )الشَّ س  دَّ ام  ظ لُُّه ُقمِّ امُلق  د 

ُف   .الوار 

ْرت ىٰض 62 يُِّد م  يُّ  ـ السَّ
يُّ النُُّجوم 

ْين  اه   ن زيُل احلُس  اْنش  ْرم   هج(.1430)ت  ک 

يُّ 63
ا األُْست اذ  ض  يُْخ ر  ز  ـ الشِّ ة  يْ ن  س  دَّ  ُقمِّ امُلق 

ين ة  د   .ل  م 

64 ُّ
اين  ذ  ي  اهل م 

نْيٌ ُنور  يُْخ ُحس  ْيُل ـ الشَّ ز  ة   ن  س  دَّ  .ُقمِّ امُلق 

يُّ 65
ين  ْزو  ٌد الق  يُْخ حُم مَّ ة  يف  أْمثال   ـ الشَّ ري 

ث  فات  الک  لَّ ُب امُلؤ 
اح  يُّ ص  و  ر  الُقْرآن  الغ 

يم   ر  أْمث ال   الک  ة  و  غ  ْج  الب ال  ا  َن   
مه  رْي  غ   .و 

                                                           
ْيس  ُکنْي ت  اهذا  .1 ل   أْحکاُم األْسامء اخل مْ ْسُمُه و 

ْيه  ل  ْري ع  ك  ال جت 
ل ذل  ، ُه و  ة  نْي  س  ْول  ح  ق  ْو کان  عىل أ ْرج  ل  و 

ُقْلنا: ْبن  أ يب  القاس   تار عُ ُکنْي ت ُه ل  ْبُدالسَّ ْظ. )ع 
نْهُ  ي  ف  م  ف الح   .(ع 

 .کام يف اهلامش السابق .2
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66 ُّ
ْييض  يُّ الُعر 

يُّ الّصاد ق  ل و  يي الع 
ْهد  ٍد م   حُم مَّ

يِّد  ُن اْبُن الس  س  ُد ح  يُِّد حُم مَّ ـ السَّ

يُّ  ار  و  ْبز  ز  السَّ ار  الي ْوم   ْيُل ن  و  بْز   .س 

67 ُّ
اين  ْنج  يُّ الزَّ

يْن  يُّ احُلس  و  ين  امُلوس  الدِّ زُّ
ٌد ع  يُِّد حُم مَّ ْيُل ـ السَّ ضا  مدينة  ن ز   الرِّ

د  ْشه  م 

ة   س  دَّ  .امُلق 

ورٍ 68 فِّ يُّ آُل غ  ر 
يُّ اجل زائ  و    امُلوس 

يل  ٌد ع  يُِّد حُم مَّ ُح ـ السَّ ار  ب  ، ش  اس  ُب  امل ک  اح  ص  و 

يِّ  ر  ْسک  ن  الع  ام  احل س   اإلم 
د  ْسج   م 

ة  يف  ع   اجل ام 
ة  مَّ
ُد أئ  کان  أح   و 

ة  يِّم   الق 
ات  ف  لَّ  ُقمِّ  امُلؤ 

يف 

يرًا يف   ر  ْ ين  َت  از  أج  ، و 
ة  س  دَّ  هج. 1429شّواٍل  20امُلق 

69 ُّ
يُد اخلُراساين  ح  نْيٌ الو  يُْخ ُحس   .ـ الشَّ

بْ 70 يُِّد ع  ُّ ـ السَّ ييلِّ
ب  يُّ األْرد  و  يم  امُلوس  ر  ْيُل ُدالک  ة  ن ز  س  دَّ ن ة  و  ُقمِّ امُلق   س 

يرًا يف  ر  ْ ين  َت  از  أج 

 هج. 1431

ُّ امل ْعُروُف بـ 71 ْزُفويل  يُّ الد  و  ٌم امُلوس 
ُدکاظ  يُِّد حُم مَّ ْن ـ السَّ ( م  ْيُل )امُلجاب  ز  ُقمِّ  ن 

ن ة    س 
ين  يف  از  ، أج 

ة  س  دَّ  هج. 1431 امُلق 

ُد 72 ر  يُّ امُلنْف    الن ظ ر 
يل  ْيُخ ع  ذة  ـ الشَّ ْن تالم  ة  م  س  دَّ ْيُل ُقمِّ امُلق  ز  ْن االامُلجاُز ب  ن  ْجت هاد  م 

يرًا ب تاريخ   ر  ْ ين  َت  ، أجاز  ِّ
ٍم اآلُميل  يْخ  هاش  ّواٍل  17أْستاذ ه  الشِّ  هج. 1431ش 

ي  73
ْهد  يُِّد م  ن ة  ـ السَّ  س 

ريرًا يف  ْ ين  َت  ، أجاز  ُّ
هاين  ُّ األْصف 

وشاين  رُّ يُّ الف 
 1431اإلمام 

هان هـ(1436هج )ت   . يف ٔإْصف 

يُّ 74 يز  ُّ التَّرْب 
ين  يُِّد ُيوُسُف امل د   ُقمَّ ـ السَّ

ْيُل مدينة  ز  ة   ن  س  دَّ أن ا   امُلق   و 
ت ه  از  َّ ب إج  ث  إيل  ب ع 

ف  يف   ف  األرْش  ن ة  يف  النَّج  ْن س 
ل  م  ب يٍع األوَّ ْهر  ر   هج. 1431 ش 

يُِّد 75 ُّ حمّمدـ السَّ
يُّ الُروحاين 

ْين  ٌق احلُس 
ُب ک تاب   صاد  ق  صاح  ْقه  الصاد  يُل  ف  ن ز 

ن ة    س 
ة  ر 
ْ مُج اد ى اآلخ 

ين  يف  از  ، أج 
ة  س  دَّ  هج. 1431ُقمِّ امُلق 

ٌد ت  76 يُِّد حُم مَّ ي  اْبُن ـ السَّ
نْيٍ ق  ٍد ُحس   حُم مَّ

يِّد  ة   السَّ يَّ ُّ مْن ُذر 
هاين  يُّ األْصف 

ْفت  يُّ الشَّ وِّ امُلوس 

ٍد باق ٍر امل ْعُروف  بـ   حُم مَّ
يِّد  يِّ السَّ

ْفت  اإلْسالم  الش  ان   (،)ُحّجة  ه   يف  أْصف 
ه  ار  ين  يف  د  از  أج 
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ن ة   ْن س 
ال  م  وَّ  هج. 1434يف  ش 

77 ُّ
اين  ه  يُّ األ ْصف 

ْشت  ْيُخ جُمْت ب ى الب ه  ال   ـ الشَّ وَّ ان  يف  ش  ه   يف  أْصف 
ه  ار  ين  يف  د  از  أج 

ن ة   ْن س 
 هج. 1434م 

ُب 78 اح  ِّ )ص 
ة  امل ْجل يس  اّلم   الع 

ْن أْسب اط 
ُّ م 
اين  ه  ُّ األْصف 

يُّ امل ْجل يس 
ق  ُد ت  ْيُخ حُم مَّ ـ الشَّ

ار ح  ني  ( النَّاز  الب 
ن ة   ل  ْن س 

ام  م  م  احل ر  رَّ  امُلح 
ين  يف  از   هج. 1435. أج 

ْبُداللَّط يف  القُ 79 يُِّد ع  . ـ السَّ ة  الي ْوم  س  دَّ يُل ُقمِّ امُلق  يُّ ن ز 
ْين  يُّ احلُس  ْمر  ه ک  و  ِّ الک 

ْييش  ر 

ن ة   ام  س  م  احل ر  رَّ ْن امُلح 
ين  م  رْش 

الع  ع  و 
ين  يف  التَّاس  از  ث  يل  ب الثَّب  1435أج  ت  إىل  هج، ُثمَّ ب ع 

ها. ن ة  ن ْفس   السَّ
ف  يف  رْش 

ف  األ   النَّج 

ُل 80 ال  يُِّد ج  ُّ  ـ السَّ
اين  ه  ريل ْوحيُّ األْصف 

يُّ امل  ر 
يُّ الطَّاه  و  ين  امُلوس  ين  يف  الدِّ از  . أج 

ن ة   ها1434س  ن ة  ن ْفس   السِّ
ُتُويف  يف   .هج، و 

اـ 81 ض  د  الرِّ ْشه  ُّ ن زيُل م  ايل  ْلخ 
يُّ اخل  و  يُّ امُلوس 

ْهد  ُد م  يُِّد حُم مَّ ث  يل  السَّ . ب ع 

ا ض  د  الرِّ ْشه   م 
ْين ة  د  ْن م 

ت ه  م  از  ن ة   ب إج   س 
ف  رْش 

ف  األ  ان  إىل  النَّج  اس   ُخر 
 1435يف 

. 

اهلل السّيد حسني يو نجُل  السّيد عيلّ ـ 82 ، ُسف مّکي العاميلّ العاّلمة  آية 

ْيُل  ز  ْشق   ن  م 
دينة  د   مدينة د  نْد  ماُزْرُت م 

ين ع  م   ق  ْش م  الّشام أجاز  ْين  ثْ ک  و  ْهر  ُت فيها ش 

ّرم احلرام إىل ُمن  املُح 
ْن أّول  ن ْصف  الشهر م  هـ 1424ربيع اآلخر من سنة  ر  هْ صف ش  تو 

ّي   ق دياًم بـ )ح 
نْي  املعروف  ّي األم   يف ح 

ه  الواقعة  ْعد  أْن ُزْرُتُه يف دار  ين َتريرًا ب  أ جاز 

ْن  ْشق.أاخل راب( م  م 
 د 
 
 حياء

هاين83 ّي اجلُْوْرتاينَّ اإلْٔصف 
ني اجل واد  ُداهلل ْبُن ُغالم ُحس  ْيُخ أ س  ين  ـ الشَّ أ جاز 

 هـ .1435 ةيف سنَتريرًا 

ّي نجل املرجع الکبري السّيد ُحسني بن حممود ْبن  حمّمد بن عيّل 84 ق  ـ السّيد ت 

ْيُل ُقّم املقّدسة الّطباطبائّي القّمي ز   .ن 
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ب عيل الط ْهرايّن املعروُف 85 ج  د بن ر  ْيخ  حُم مَّ ر ـ اْبن  الشَّ ْعف  ين ـ ج  ْيُخ ن ْجُم الدِّ ـ الشَّ

يف الع  »بـ   راهُ « ْسکرّي الرشَّ  .طاب  ث 

 نزيل قّم. ـ الشيُخ مصطفى االعتامدّي التربيزّي 86

ين اْبن اإلمام أيب امل ْجد ـ 87 الد  ْد  يخ  جم  يِّ اْبن  الشَّ
ْهد  يخ  م  الشيُخ هاديُّ ابُن الشَّ

في اإلصفهاين يخ اآلقا رضا النَّج  ة. الشَّ بَّج  ْين نا ُمد  نّْي فاإلجازة ب  ُهو  ي ْروي ع   و 

 الواعظُ  نيُّ يْ س  بن حمّمدصادق بن حسني بن إبراهيم احلُ  السيّد حسنيٌ ـ 88

 .االصفهاين

: نَّة  ْن أْعالم  أْهل  السُّ
ة  م  واي   الرِّ

اخي  ي يف  ش  ْن م 
م   و 

رُي بـ ـ 89 ه  ُس الشَّ رِّ يم  امُلد  ر  ْبُدالک  ْيُخ ع  ُر الشَّ مَّ ( اْبُن املُع  ة  يم  ب يار  ر  الک 
ْبد  ْيخ  ع  )الشَّ

ُمْفت ي   و 
ان ه  م   ز 

ّية  يف  ُع الّشاف ع  ْرج  يُّ م 
ْين  و  يُّ الب نْج  ُزور  يُّ الّشْهر 

ّتاٍح الُکْرد  د  ْبن  ف  امُلاّل حُم مَّ

 ِّ اميل 
ْن ش  ُتُه يف  ب الد  األْکراد  م  الد  ان ْت و  ک   و 

يار  الع راق ّية  يف  إّبان ه  ن ة  الدِّ  س 
 الع راق  يف 

ن ة  )1323)  س 
اد  يف  ْغد  ُتُويفِّ  يف  ب  ه  يف  ف ْقه  1426هـ( و  ُت ب ْعض  ُدُروس  ْ رض  ْد ح  ق  هـ( و 

ة   س  ْدر   م 
ّية  يف  القاد ر  »الّشاف ع  بْد  ْيخ  ع  ِّ )ت الشَّ

ياْلين  ِّ الک 
ييل  ري  561اجل  ه  ِّ الشَّ

ويف  « هـ( الصُّ

ة  يف  امل   ع 
ن ي الواق   يف  أّيام  ب 

ة  ْيخ  ـ امل ْعُروف  ة  باب  الشَّ اد  ـ حم  لَّ ْغد  يِّ ب 
ق  ْ ْن رش  ْيه  م  ة  إ ل   امل نُْسوب 

ة  لَّ ح 

بَّاس  بـ  اهلل  الع  ة  النَّب يِّ و  رْض  : إْن ح  ُه ق ال   أنَّ
ه  ْن ُدُروس  يُْتُه م  ع  َّا و 

ُم  (، و  ج   باب  األ ز 
ة  )حم  لَّ

ا ـ ب الق   ذ  ک  ًة ه  ار  ري  ـ ت 
ُف ب التَّْکت يف  أو  التَّْکف  ا ُيْعر   ـ أي م 

الة   يف  الصَّ
ْيه  د  ْقب ُض ي  ان  ي  م  ـ ک  س 

 
 
يِّ أل  نَّ ُنط ف  األ ْنب ياء

اف ع  ام  الشَّ نْد  اإلم 
ُر ع  يَّ ط اه 

أنَّ امل ن  ى، و  ًة أْخر  ار  ا ت  ُله 
ُيْرس  و 

األ   ني  و 
احل   الصَّ ني  و 

ل  امُلْرس  ن ْت و  وَّ ني  ت ک 
 امُلْخب ت 

 
ي اء
دُّ ب ْعض   ْول  ر  نُْه. ُقْلُت: و 

يَّة   م 
 احل ن ف 

 
اء ه  ُفق 

 ب ْعض  ُدرُ 
 
ُه يف  أْثناء ق ع  ل  َّا و 

ُم  . و 
ْول  ا الق  يُّ هب  ذ 

د  الّشاف ع  ر  ْد اْنف  ق  م و   ُکُتب ه 
ٌن يف  وَّ  ُمد 

ْيه  ل  ه  ع  وس 

د  ُطاّل  ًا أنَّ أح 
ارض  ُکنُْت ح  ُهو  ص  »ب ه  و  القاد ر  ْبن  قُ يْ د  و  ْبد  ين  ْبُن ع  يُف الدِّ ف  ْيُخ ع  نا الشَّ

ة   ْول   الدَّ
 
راء ئ يس  ُوز  ر   و 

ه  رْص  اد  يف  ع  ْغد   ب 
يب  أرْشاف  ين  اْبن  ن ق   الدِّ

 
فاء نُْصور  ْبن  ص  م 

ِّ )ت 
ْيالين  يب  الک  مْحن  النَّق  الر 

ْبد   ع 
ْقت ه   يف  و 

يَّة 
راق   « هـ(1345الع 

 
د  أْبناء : إنَّ أح 

ْول ه  ُه ب ق  ل  أ  س 
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 و  
ة  ع  الثَّْرو   م 

ة  ي ان  الصِّ يُّن  و  الت د   و 
ة  امل ث ال   و 

ف  ة  ب الرشَّ  يق  ر   الع 
ة  يَّ
ة  يف  األُْس   الب ْغداد  اه  ج  الو 

دَّ  ق  (الب ل د  ت  ين  يف  الدِّ ف  ْيخ  ع   الشَّ
ة  يق  ق  ت ي )ش  يق  ق  ْطب ة  ش 

ْل  م  إىل  خ  ه   ف 
ة  يع  ن  الشِّ

ُْم م  إاّل إَنَّ

 . ّتار  السَّ
ْبد   ع 

يِّد  نْد  السَّ
ا ع  ذ  اُب ه  و  : ج 

ْول ه  ُة( ب ق  ْيُخ )ب يار  ُه الشَّ ر  ب اد  نُْه؟! ف 
ُوُز ت ْزوجُيها م  جي 

إ يًّا ـ و 
ل  م  يَّة  ـ ع 

ى التَّق  اع  ُر أنَُّه ر 
الظَّاه  ني  هب   و 

ائ ل  ىل  الق  ر  ع  يًا(.ا )ْن أْنک  ر   ن ظ 

ن ا  ْيخ  ة  ش  ي اد 
ب ن ي إىل ع  ين  امل ْذُکور  اْصط ح  يف  الدِّ ف  ْيخ  ع  ُه أنَّ الشَّ ع   م 

ايت  ي  ْکر 
ْن ذ  م  و 

ٌة أُ  ْعک  ْتُه و  يُْث اْنت اب  ( ح  ة  يم  ب يار  ر  الک 
ْبد  ْيخ  ع  د  امل ْذُکور  )الشَّ ا يف  أح  ه  ر  ىل  أث  ل  ع 

ْدخ 

اد   ْغد   ب 
ي ات  ال   ُمْست ْشف  ْعد  ُسؤ  ب  ْن إّياُه  ناو  اال  ع   و 

ت ه  حَّ
ّناُه ص  ال ه  اْست أذ  ْن أْحو  ار  ع  فس 

ْست 

َّ يف  أُ  ة  ف اْس  ر  اد  ّتار  يف  أْخذ  ب امُلغ  السَّ
ْبد   ع 

يِّد  ل يْك  بالسَّ اًل: ع 
ائ  ين  ق  يف  الدِّ ف  ْيخ  ع   الشَّ

ُذن 

ا  ىل  م  ، ع 
يق  ُسُلوك  الطَّر   و 

ف  وُّ ي التَّص  ال  أْدر  ْعُد، و  ين  ب  يُف الدِّ ف  ْيُخ ع  ك  الشَّ
ل  ين  ب ذ  أْخرب  

ان   ک  !! و 
ْن أ ْهل ه  ْسُت م  ْوبًا ل  ْيُخ ث  َّ الشَّ يل  ل ع  ع  ْيف  خ   ُه اهللُ ت عاىل  ک 

مح  ا  ر  ْن ب ْعض  م  ي ع 
ْسأُلن  ي 

ة   ر 
ة  الّطاه  رْت 

ة  الع  مَّ
ُل ب أئ  تَّص  ْد ط   ي  ق  نِّي او  اخ  ب ْعض  ل ب  م  نْس 

ة  يف   ْست  الُکُتب  امل ْوُجود 

يب  ن رْص  ( أل  ة  يَّ ل و   الع 
ل ة  ْلس  ِّ السِّ

ُه ک تاُب )ْس  خ  َّا اْست نْس 
ُم  ( و 

ة  ع 
ْکت ب ت ي )امُلت واض  يِّ م  ار   ٍ الُبخ 

. يِّ ْجر 
اب ع  اهل   الر 

ْرن  م  الق  ْن أْعال   م 

ٌد ب90 يُْخ حُم مَّ ي الشَّ
ْن م شاخي 

م  ُة ـ و  ي  ُد الّراو 
اّلمُة امُلْسن  يُّ الع 

 احل ن ف 
يد  ش  اهلل آُل الرَّ

ْبد  ُن ع 

جاز   ْ احل 
ياض  يف   الرِّ

ين ة  د   م 
 
ْن ُعل امء هُ م  زِّ

ْدب يجًا.دام  ع  نِّي ت  ي ع  ْرو  ُهو  ي   ، و 

يُّ 91
اد  يُّ الب ْغد 

الٌل احل ن ف  يُْخ ج  ع   ـ الشَّ ام  يُب )ج 
ط  خ  اد   إماُم و  ْغد  يِّ ب 

ق  ْ ( يف  رش 
 
اخلُل فاء

ّباس  بـ  ي الع 
ن  ْعُروفًا يف  أّيام  ب  ان  م  ي ک 

ذ  ع  الَّ ام  ( و  )ج 
ة  ع  اخل ل يف 

ام  ( و  )ج  رْص  ع  الق  ام  )ج 

ن ة  )  س 
امًا يف  ني  ع 

ز  التِّْسع  او  ْن ُعُمٍر ج  اد  ع  ْد ُتُويفِّ  يف  ب غد  ق  ( و 
ة  ف  ال  ار  اخل  ( هـ1427د 

ها إْذ ُقْلُت: ر  ُه يف  آخ  فات  ْخُت و  أرَّ  أْبياٍت و 
ة  رْش  يُْتُه ب ع  ث  ر  ، و 

ع  امل ْذُکور   اجل ام 
ن  يف 
ُدف   و 

ْخُتـهُ  ـاًم أرَّ
بِّـه  » :ُمْعت ص  ر   بـ 

 

الُل   يُّ ن ْحب هُ  1ق ىض  ج 
 «احل ن ف 

ة     ُسور 
ة  راء 

ْعد  ق   ب 
الة  ( يف  الصَّ ني 

ْوُل )آم  نُْه ـ ُهو  ق 
ْعُتُه م  م  ا س  ُهو  م  ُرُه ـ و 

ان  ُينْک  َّا ک 
ُم  و 

                                                           
ْزن   .1 ْلو 

راعاًة ل  ك  التَّنْويُن ُهنا م  ُتر  الٌل( و   التَّنْويُن )ج 
 .األْصُل ف يه 
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نَّة    أْهل  السُّ
 
ء ْن ُعل ام 

د  م  اج   امل س 
ة  مَّ
ْن أئ  ثريًا م  ل  ک  ع  ا ج  ا م  ذ  ه   ـ و 

يَّة 
ام  إلم 

اقًا ل  ف  ة  ـ و   
اَت  الف 

ُدون   اُع ُين دِّ ُرُه أيضًا ُهو  إيق 
ان  ُينک  َّا ک 

ُم  . و   الّطامات 
ْيه  ُبون  إل  نْس   و  ي 

ة  ب ه  يف  ُخط ب  اجُلُمع 

ح  الطَّالق  
نْک  ة  ف يه  إاّل أْن ت  ْجع  ٌن ال  ر 

ُه ط الٌق بائ  ىل  أنَّ  ع 
د  ـ ب الثَّالث  ـ يف  امل ْجل س  الواح 

ا ىل  م  ر  ع  ْوجًا آخ  ُة ز  ق  لِّ ان  ُيواف ُق  امُلط  ي ک  ذ  يَّة  الَّ
ْيم   اْبن  ت 

 
ن ة  ب اْست ْثناء  مُجُْهوُر أْهل  السُّ

يْه  ل  ع 

ْد ق ال   ق  ًة. و  د 
ًة واح  رَّ  إاّل م 

ه  م  ُوُقوع  د  يَّة   يف  ع 
ْ اإلمام  ا يل  : ي   األّيام 

د  يُّ يف  أح 
ْيُخ احل ن ف  الشَّ

ة   ه  امل ْسأل  ذ  اک ٌر  ُفالُن: إنَّ احل قَّ يف  ه  د ش  يُْخ أمْح ُد حُم مَّ ُة الشَّ اّلم  ف  الع  ْد أْنص  ق  ، و 
ة  يع  ع  الشِّ م 

م  ُوُقوع  الطَّالق  ب الثَّالث   د   اْخت ار  ع 
ْزعًا إذ  ق  يف  الب ْحث  ن  أْغر  ( و 

يَّة 
رْص  احل ن ف 

ْن أْعالم  م  )م 

ع  ش   يل  م  ًة. و  د 
ًة واح  رَّ  إاّل م 

د  ا يف  امل ْجل س  الواح  ذ  يْس  ه  ٌة ل  ري 
ث  اٌت ک  ي  ْکر 

( ذ  يِّ
ي )احل ن ف 

ْيخ 

ها. ع  ذ ْکر 
وض   م 

ُة 92 ْج  ْيُخ هب  يُِّد الشَّ ب رُي السَّ ُث الک  دِّ ُة امُلح  عاّلم  ، ال 
م  اجُلْمُهور  ْن أْعال  اخي  ي م  ش  ْن م 

م  ـ و 

ي ُّ ُثمَّ اهْل 
 الي ْوم  ْبُن ُيوُسف  ْبن  مح  ٍد آُل أيب  الطَّيِّب  اآلُلويس 

يث   احل د 
 
ء ْن أکاب ر  ُعل ام 

ُهو  م  يُّ و 
ت 

يًا لـ  ة  إدار  يت  الّتاب ع 
ين ة  ه  د   م 

ٌة يف  يل  ٌة ط و  يد  ْيخ  السيّد  امل ْذُکور  ق ص  ل لشَّ (، و   األْنبار 
ة  )حُماف ظ 

ائل  أْهل  الب ْيت   ا ف ض  يه 
ر  ف  ک  ْن  ذ  ُه م  ر  أنَّ ک  ذ   و 

اد  ب ه  أش  ير  و 
د  ْوم  الغ  ْکر  ي 

ىل  ذ  اج  ع  ع  و 

يِّد    السَّ
ة  ي  ار  بُ  ُذرِّ ِّ نْد 

اين  ج  ٍد  1اإلْست ْدر  ق ع  اْبن  اإلمام  حُم مَّ ْ ى امُلرب   ُموس 
يِّد  ُبُه ب السَّ ل  ن س 

امُلتَّص 

اد   ّ  اجل و 
 اآلُلويس 

 
ا الّثناء يِّد  أب  أنَّ السَّ ب   1270)ت  و 

اح  ري  )ص 
ه  هج( امُلف رسِّ  الش 

ري  ُروح  امل عاين   ة  ت ْفس  ع 
اق   الو 

ه  ان  ُکلَّام  ُزْرُتُه يف  دار  ک   و 
اد ه  د  أْجد   أح 

ة   ُعُموم 
 
ْن أْبناء ( ُهو  م 

ف   ف  األرْش   النَّج 
ة  ار  ي 

ب ُه إىل  ز 
َّ يف  أْن أْصط ح  يل  ُّ ع 

يت  ُيرص   ه 
ين ة  د   م 

ه   يف  دِّ ْرق د  ج  ي زور  م 
ل 

ي 
يل  ني  ع 

ن  امُلْؤم  ري  ة   اإلمام  أم  امَّ  الع 
ىل  امل ْکت ب ات  ع  ع 

ل  ي طَّ  و 
ة  يع  ل  ب ب ْعض  أْعالم  الشِّ

تَّص  ي  و 

د  األّيام  ق ال  يل   ت ى إنَُّه يف  أح   ح 
ة  س  دَّ  امُلق 

ين ة  ة  يف  ت ْلك  امل د  اخل اصَّ يَّأُت س  ) :و  ْد ه  ًة ق  ّيار 

ن ا دِّ ْرق د  ج  ن ُزور  م 
إيابًا ل  هابًا و 

يت   خاّصًة ذ   ه 
 
اء ه  ْن ُوج 

يُّ م 
هد  ن ا احل اجُّ م  ع  م  ْد  (و  ق  ـ و 

ي  
ْهد    احلاجُّ م 

يف  اىل  ُتوَّ ع   ُه اهلُل ت 
مح  ت ب  يل    ر  ْد ک  ق   و 

ْغب ت ه   ر 
ْلب ي ة  ْن ت   ع 

ل  ْت ب ْعُض األْعام  ال  ْن ح 
ک  ـ ل 

                                                           
يُّ املعروُف بـ  .1 و  ض  ُن الرَّ ْين  احل س 

هت  م وهو الرشيُف النقيُب السّيد ُمْصل ُح الد  ر  ج   .«ُبندار»کذا يف ُمشَّ
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م  أ ر  ک   و 
ه  م  ر  ْغُمورًا ب ک  ة  م   أْو الثَّالث 

نْي  ْيُت ُهناك  الي ْوم 
ق  ام  ب  ُکنُْت ُربَّ ، و 

ه  ة  يف  دار  ْهل  اإلجاز 

احل قُّ   و 
ين ة  يًّا إىل هذه السنة  ت ْلك  امل د   وال يزال ح 

الطي ب ة  م  و  ر  ثاُل الک 
ُْم م  ُيقاُل ف إَنَّ

 هـ(.1437)

شاخي   93 ْن م 
م  ْيُخ ـ و  ْن أْعالم  اجُلْمُهور  أْيضًا الشَّ ُر ي م  مَّ ِّ امُلع 

د  اآلل ويس  ثاب ُت ْبُن أْسع 

ة  األْعالم   لُّوج   الف 
 
ل امء ْن ع 

ُه اهلُل ت عاىل  م   
مح  ه   ر  يذ  ( ل ت ْلم  ة  لُّوج   الف 

 
يخ  ُعل امء ُه ت ْرمج  ٌة يف  ک تاب  )تار  ل 

يْ  يِّد  الشَّ ل  السَّ
ّياٍض العامل   الفاض  بُّود  ْبن  ف  بًا خ  ع  ْذه  يِّ الّشافعي م  و  ِّ امُلوس 

داين  امل ْشه 

يِّ  و  يِّ الن ق 
ْين  بًا احُلس  (.ن س  ة  الّطال ب  ٍد الناُزوك  امل ْذُکور  يف  )ُعْمد   حُم مَّ

يف  ْن أْوالد  الرشَّ   م 

ُة امُلص  94 : ال عاّلم 
ْن أْعالم  اجُلْمُهور  شاخي  ي م  ْن م 

م  ْيُخ ُيوُسُف ْبُن خ  نِّ ـ و  ّطار  ُف الشَّ

 يف  حم  لَّة  
ة  ع 
 اجل ام 

د  د  امل ساج  يُب أح 
ط  خ  يُّ إماُم و 

يُّ الشاف ع 
ْشق  م 

يُّ الد  ٍد الُقن يْط ر  ْبن  حُم مَّ

لَّة  امل    يف  امل ح 
ة  ع 
ه  الواق  ْ يف  دار 

ين  ْشق  أجاز  م 
ين ة  د  د  الِّ م  ن حم 

د ( م  ر  األْسو  نْد  )احل ج  ة  ع  ْذُکور 

ْشق  أ   م 
دي ن ة  د  يت م  يار 

ة   ل  وَّ ز   ُغرَّ
ْلُتها يف  ْهر  إْذ د خ  ن ْصف  الشَّ ْين  و  ْهر  يها ش 

ْثُت ف  ک  ْد م  ق  ٍة و  رَّ م 

ن ة   ْن س 
م  احل رام  م  رَّ ْرهُت ا يف  ن ْصف   1424امُلح  غاد  ن ة  هج و  ن  السَّ

ر  م  بيٍع اآلخ  ْهر  ر  ش 

ة   يي  امل ْذُکور  کِّ  السيّد عيلي آل م 
نْد  ذ ْکر  م  بياُن ذلك ع  دَّ ق  ام ت  ُ ـ ک  َّ هذا العامل  يل  ل  ع  ضَّ ف  ْد ت  ق  . و 

يُه الن ب يُه بـ   ج  ة  »الو  يار  دِّ الز  ْلُت ف يه  « ر  ي ن ز 
ع  اّلذ  ت ه  يف  امل ْوض  ذ  د  ت الم  ع  أح   م 

ين  إْذ زار 

ت بُْت ل   ين  أْيضًا ف ک  اْست جاز  الُبْعد  و  م  الن ْفس  و  ر  ک   الت واُضع  و 
ًة يف  کان  غاي  ًة و  ًة خُمْت رص   ُه إجاز 

ّتاح  أُبو  بُْد الف  ْيُخ ع  ب رُي الشَّ ُة الک  اّلم  نُْهْم الع 
ٍة م  ْن مج  اع  ْي ع  ْرو  ُهو  ي  يم  و 

م  ب  الذَّ صُّ ن  التَّع  ع 

ب يُّ  ة  احل ل   .ُغدَّ

 َّ َّْن ب ع ث  إيل 
ُم   و  و 

ة   ُقمَّ ب اإلجاز 
ين ة  د   م 

يٌم يف  : أنا ُمق  ة  س  دَّ  املُق 

ل  ـ 95 يُّ أْرس 
ب يُّ الياف ع 

ٍن الناخ  ْبُداهلل ْبُن أمْح د  ْبن  حُمْس  يُْخ ع  ُر الشَّ مَّ ُة امُلع  اّلم  الع 

ن ة    س 
جاز  يف  ( يف  احل  ة  دَّ  )ج 

ين ة  د  ْن م 
َّ م   إيل 

ة  ْد ُتوُ 1428ب اإلجاز  ق  ها، هـ، و  ن ة  ن ْفس   الس 
  يف 
يف 

ْبت   ْوم  الس   ي 
فاُتُه يف  ُتُه 1428مُجاد ى األوىل  23إْذ کان ْت و  کان ْت ُوالد  ن  هب  ا، و 

ُدف  هـ و 

ن ة  ) ات ه  )1317س  ف  نْد  و 
ي ُکوُن ُعُمُرُه ع  ن ًة.111هـ( ف   ( س 
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يع  طُ  م  ين  ب ج  از  أج   و 
ة  از  َّ ب اإلج  َّْن ب ع ث  إيل 

ُم  :و   اجلُْمُهور 
 
ء ْن ُعل ام 

 ُرق ه  م 

ْن أْعالم  96 يُّ م 
اف ع  يُّ الش 

م  يي احل رْض  ل و  ٍد آُل أيب  ع  ُر ْبُن حُم مَّ ْعف  يُْخ ج  يُِّد الشَّ ـ السَّ

. از  ج 
 احل 

: ة  س  دَّ ْ ُقمِّ املُق 
أن ا يف   يل  و 

ت ه  َّْن ب ع ث  بإجاز 
ُم   و 

يف  97 ُة ب نُْت أمْح د  الرشَّ  م 
ُة فاط  يف  ُة الرشَّ  ر  مَّ ُة امُلع  ْيخ  ييسِّ ـ الشَّ ُّ اإلْدر 

نُويس  السَّ

ر  ُمُلوك  ل يْبيا )ت  ِّ آخ 
نُويس  يس  السَّ ُة امل ل ك  إْدر  يل  ق  يِّ ـ ع 

ن  ي 1403احل س  ْرو  ي  ت 
ه  هـ( و 

ي ا امل ل ُك إْدر  ْوُجه  نُْهْم ز 
ٍة م  ْن مج  اع  ُّ امل ْذُکوُر.ع 

نُويس   ُس السَّ

يع  ُطُرق ه : م  ا ب ج  ين  هب  أجاز   و 
ت ه  َّْن ب ع ث  يل  ب إجاز 

ُم   و 

ع  98 ُس يف  جام  رِّ يا ـ امُلد 
 ُتْرک 

 
ْن ُعل امء يُّ ـ م 

اٌج احل ن ف   
نُي ْس  ُد أم  ْيُخ حُم مَّ ُة الشَّ عاّلم  ـ ال 

ْن أجاز   ُر م 
ُهو  آخ  يا و 

ُد ْبُن الفات ح  يف  ُتْرک  ُد زاه  ْيُخ حُم مَّ رُي الشَّ ه  ُث الشَّ دِّ ُة املُح  اّلم  ُه الع 

 ) يُّ
ک  يُّ )الرُتْ

يُّ احل ن ف  ْوث ر  ن  الک  ُه اهلُل ت عاىل  احل س   
مح   .ر 

ة : س  دَّ  ُقمِّ املُق 
يِّب ة   الط 

ين ة  أنا يف  امل د  نُْهْم و 
ين  م  از  َّْن أج 

ُم   و 

يُِّد 99 ْيُخ السَّ د  ـ الشَّ  اْبن  حُم مَّ
يف  د  الرشَّ   اْبن  حُم مَّ

يف  ُّ ْبن  أمْح د  الرشَّ  يب  ر  ُك ْبُن الع 
مال 

نُْهْم  ، م  ت ه  يل  ُهْم يف  إجاز  ر  ک  ٍة ذ  اع  ْن مج  ي ع 
ْرو  ُهو  ي  ْي و 

ن  ُّ احل س 
ييس  ُّ اإلْدر 

نُويس  ِّ السَّ
يل  ْبن  ع 

مَّ  ْوُج ع  ُّ )ز 
نُويس  يُس السَّ ة (.امل ل ُك إْدر  نا امل ْذُکور 

ت  ْيخ   ت ه  ش 

: ة  س  دَّ  ُقمِّ املُق 
ين ة  د  ْ م 

يٌم يف  أنا ُمق   و 
ة  از  َّ ب اإلج  َّْن ب ع ث  إيل 

ُم   و 

ُْدوح100 يد ُم 
ع  ُْموٌد س  يُْخ حم  ة   ـ الشَّ ر 

يُل القاه  ني   ن ز 
ث  دِّ ل  امُلح 

اث  ْن أم 
، م  الي ْوم 

: ک   فات ه  لِّ ْن ُمؤ 
ْم. م  الئ ه  ُفض  يب  فْحت  اال  تاُب و  ْذ  ْ هت  يُْسوا يف  ين  ل 

قات  الذ  ة  الُرواة  الث  ف  ْعر  م   ب 
ال 

امل   ک تاُب  الک  يفو  ع  ض  يٍح و 
ح  ن د  إىل ص  م  السَّ سَّ أْوهام  م ْن ق  يف ب   جُم لَّداٍت،  الت ْعرِّ

تَّة  ْ س 
يف 

ک تاُب  ىل و  ي األْلباين  ع  م  إىل ت ع دِّ
يه  امُلْسل  نْب  م  ت  يح  ُمْسل  ح  ک تاُب  ص  ّواح يف  و  ذا الف  الشَّ

تّاح الف  بْد  ي ع  يِّد   س 
. 1أْحوال  فات  لَّ ن  امُلؤ 

رْيها م  غ   و 

                                                           
ُث الفقيهُ  .1 دِّ ة  املُح  ُد الراوي 

ة املُْسن  اّلم  ّتاح أُبوغُ  ُهو  الع  ْبُدالف  ْيُخ ع  شاخي  نا الشَّ ْن م 
يُّ احل لب يُّ م 

ة  احل ن ف  دَّ



 311  ..................................................................  السّيد عبدالستار احلسني

ُث 101 الباح  ب  و  ُخ امل ْغر  رِّ يُّ ُمؤ 
ْبُداهلاد ي التاز   الُدْکُتوُر ع 

ة  ث  يل  ب اإلجاز  َّْن ب ع 
ُم  ـ و 

ري  امل  األد يُب امل ْشُهوُر، 
ف  کان  س  ين  و  ، أجاز 

ة  يف  ط ْهران  يف  الُعُهود  الساب ق  اد  و  ْغد  ب  يف  ب  ْغر 

د   ْوم  األحَّ ْ ي 
ن ة   9يف  ّوال  س  ل غ  1431ش   ب 

ين  ب ه  ي أجاز  ْ الي ْوم  الذِّ
ُه يف  أْخرب   أنَّ ُعُمر   92، و 

يّاً  زاُل ح  ال ي  ، و 
ع  ب ه  ف  ن  ُه و  قاء  ن ًة، أط ال  اهللُ ت عاىل  ب  ن ة   س   الس 

ه   .هج1437إىل هذ 

ٌد ْبنُ 102 ْيُخ حُم مَّ يُِّد الشَّ نُْهْم السَّ
م  ّادٍ  ـ و  بًا  مح  ْذه  يُّ م 

ُّ املال ک 
ْييض  ُّ الُعر  يب  ُّ امل ْغر  يلِّ

ق  الصِّ

ي خ   ين  ب تار  از  ، أج  ْين  الي ْوم  ر  مَّ ب  املُع   امل ْغر 
 
ْن أکاب ر  ُعل امء ن ة   16م  ْ س 

ال  يف  وَّ  .1431ش 

يُِّد ا103 نُْهْم السَّ
م  يي ـ و  ل و  ُن ْبُن ع 

ْيُخ حُمْس  اُف الّشاف ع   لشَّ قَّ يُل السَّ ز  يُّ ن 
م  يُّ احل رْض 

ن ة   ْن س 
ال  م  وَّ ل  ش   أوَّ

ة  ْوم  اجُلُمع  ْد ُتُويفِّ ي  ق  . و 
از  ج 

ْن أْرض  احل  ( م  ة  ان ْت 1431)ُجدَّ ک  ، و 

تُ و   ن ة  الد   س 
 .هـ1340ُه يف 

نُْهمُ 104 م  ْکٍر ْبن  أمْح د  اْبن  ُمْفت ي الّشاف ع   ـ و  ُد ْبُن أيب  ب  يُِّد حُم مَّ يْ السَّ ق  ف   و 
مْ ه  ّية  يف   ه 

نٍ  يُِّد حُمْس   السَّ
ه  رْص  يي  ع  ل و  يُّ احل   آل أيب  ع 

ْين  يُل احلُس  ز  يُّ ن 
يُّ الّشاف ع 

م  .  رْض  ( الي ْوم  ة  )ُجدَّ

ب  ک ت اب   اح  ِّ ص 
بيْش  ْکٍر احل  ْيخ  أيب  ب   الشَّ

يِّد   السَّ
ة  اّلم   الع 

ه  ال د  ْن و  ي ع  ْرو  ُهو  ي  يل  و  ل  الدَّ

ري  ا يب  الب ش  احل ب   ب 
يد  اإلتِّصال  ان   أس 

ل ك  ىل  ف  ري  إ  ُع يف   مُلش  ق  ي  يُِّد  631و  ُة السَّ اّلم  الع  ًة. و  ْفح  ص 

   أُبوب ْکرٍ 
ان  ق ايض  ة  ک  واي   الرِّ

ن ا يف  ْيخ  ال ُد ش  ُّ و 
ْبيش  ن ة   احل   س 

ُتُه يف  د  ان ْت ُوال  ک  . و 
ه  رْص  ة  يف  ع  کَّ م 

ن ة  . هـ1320 ُتُويفِّ  س  ْن  هـ1374و  ْکٍر امل ْذُکوُر  54ع  ُد ْبُن أيب  ب  يُِّد حُم مَّ  السَّ
ين  از  ن ًة. أج  س 

ن ة    س 
 .هـ1431يف 

ة  105 ث  يل  ب اإلجاز  َّْن ب ع 
ُم  يُل ـ و  ز  يُّ أْصاًل ن 

ام  يي احل ل ب يُّ الش  کِّ ُْد ْبُن أمْح د  م  ْيُخ جم  الشَّ

ْلد   ياض  الرِّ  ْن ب 
ُه م  يُّ

ل د  ب  يُْخُه و  ش  نُْهْم أْستاُذُه و 
ٍة م  ْن مج  اع  ي ع  ْرو  ُهو  ي   الي ْوم  و 

جاز  ة  احل 

يق   دِّ  ْبن  الصِّ
د  ْبُداهلل ْبُن حُم مَّ يُِّد ع  السَّ ، و  ة  ّتاح  أُبوُغدَّ ْبُد الف  ْيُخ ع  ب رُي الشَّ ُة الک  اّلم  الع 

يُّ امل  
نْج  يُّ الطَّ

ن  ُّ احل س 
ييس  ْيُخ ُمْصط ف ى اإلْدر  ُر الشَّ مَّ ب رُي امُلع  يُه الک 

ق  الف  ، و  يُّ ُّ الُغامر  يب  ْغر 

 ، يُّ
ْبُداهلل اللَّْحج  يُْخ ع  الشَّ ، و  ُّ

نُي الفاداين  ُد ياس  ْيُخ حُم مَّ ب رُي الشَّ ُث الک  دِّ امُلح  ْرقا، و  الزَّ

                                                                                                                                        
ط  .ة  بالواس 
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مْحن  ُماّل  ْبُدالر  ْيُخ ع  الشَّ مُ  و  (، و 
ُّ )ب النُّون 

ْيُخ اإلْحساين  ُر الشَّ مَّ رْص  امُلع 
ٌد  ْفت ي م  ن نْيٌ حُم مَّ س  ح 

ُْلوف ُر الُتونُ خم  ُّ الن يْف  يل 
ْيُخ الّشاذ  الشَّ ُهْم.، و  رْيُ غ  ُّ و 

 يس 

 مج  يع  ما أُ 
ة  واي  ين  ب ر  أجاز   و 

ت ه  َّْن ب ع ث  يل  ب إجاز 
ُم  يز  ب ه :و   ج 

دٍ 106 مْحن  ْبُن حُم مَّ ْبُدالرَّ يُِّد ع  ُّ  ـ السَّ
ييس  ُّ اإلْدر 

تَّاين  ب ري  الک  الک  ْبد   ع 
د  احل يِّ ْبن  حُم مَّ

ْبد  ع 

. ُّ يب  يُّ امل ْغر 
ن   احل س 

: ة  يَّ
ْيد   الزَّ

ة  يع   الشِّ
 
ْن ُعل امء م   و 

ي ى الک بْ 107 ْ ُد ْبُن حي  يُِّد حُم مَّ  السَّ
ين  از  ُّ ـ أج 

ن  الُيوم، يس   الي م 
 
ء ْن ُعل ام 

ُّ م 
اين  نْع   الصَّ

ن ة  أج    س 
ين  يف   .1431از 

يُّ 108
د  ٍد امل ْحف  ْبُداهلل ْبُن حُم مَّ ين  ع  ْخُرالدِّ يُْخ ف   الشَّ

ين   أْيضًا أجاز 
ة  يَّ
ْيد   الزَّ

 
ْن ُعل امء م  ـ و 

ة   ْوم  اجلُُمع   يل  ي 
ت ه  يُخ إجاز  تار  ن  و   الي م 

ة  يف  يَّ
ْيد   الز 

 
اب ر  ُعل امء ْن أک  ُّ م 

نْعاين  ّوا 28الصَّ ٍل ش 

ها.1428 ن ة  ن ْفس  ْ السَّ
ُ يف 
ُه ُتُويف  ن ي أنَّ ل غ   . ُثمَّ ب 

ْيه  يف  إْسناد ي  ل  ي ع 
ي الَّذ  ْيخ  ش   و 

ْن أْستاذ ي األّول   ع 
يه  ي ُهو  ما أْرو 

لک ْن أْعىل ُطُرق 

يِّ  ُل السَّ وَّ يِّ امُلع 
يْن  ين  احُلس  الدِّ

ب ة 
ِّ الشَّ  ُد ه 

ْستاين     ْهر 
ه  خامت  يْخ  ْن ش  ث  ع  دِّ  امُلح 
يْخ  ة  ني  الشَّ

نْيٍ  رْيزا ُحس 
ب   امل  يِّ صاح  ل  الُنور  سائ   الو 

ك  ٌة ُمْست ْدر  ْبُسوط  يِّ م 
ْيخ  الُنور  ُطُرُق الشَّ ، و 

 ة  
ك  ُمْست ْوفاٌة يف  خامت  ْدر  امُلْست ْدر  ٍن الص  س   ح 

يِّد  ن  السَّ ُّ ع 
ْستاين  ْهر  يُِّد الش  ي السَّ

ْرو  ام ي  ، ک 

ن   يِّ ع  ِّ اخلُواْنسار 
هاين  يِّ األْصف 

هاْرُسوق  يِّ الچ  و  ٍم امُلوس 
ٍد هاش   حُم مَّ

يِّد  ن  السَّ يِّ ع 
الکاظ م 

ِّ امل ْعُروف  بـ
يل  يِّ العام  و  ٍح امُلوس 

د  ْبن  صال   حُم مَّ
يِّد  ين  »السَّ الدِّ ْدر   ص 

يِّد  دِّ « السَّ  آل  »ج 

ْدر   يِّد  « الص   السَّ
ْن أب يه  ب  صال ٍح ع  بْط  صاح 

ِّ ـ س 
يل  ل  العام  سائ  ٍد  الو   حُم مَّ

يِّد   السَّ
ْن أب يه  ـ ع 

ب   ْهر  صاح  ِّ ـ ص 
يل  ل  العام  سائ  ب   الو  ْيخ  صاح  ن  الشَّ يع ة  ـ ع  ل  الشِّ

سائ  ن   و   ْبن  احل س 
د  حُم مَّ

ُطُرُق  ِّ و 
يل  ْيخ  احُلرِّ العام    الشَّ

ل  ة  احلُرِّ ُمْست ْوفاٌة يف  خامت  سائ   .الو 

س  آيةاهلل  دَّ ب ري  امُلق  ة  الک  اّلم  ر  الع  مَّ  امُلع 
يف  نا الرش   يِّد  ْن س   ع 

يه  وايل  ُطُرق ي ما أْرو  ْن ع 
م  و 

يِّ  يِّ اخُلواْنسار  و  يِّ الن ق  و  ُْموٍد املُوس   حم 
يِّد   اْبن  السَّ

ُْمود   حم 
يِّد  ِّ اْبن  السَّ

يل   ع 
د   حُم مَّ

يِّد  السَّ
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ا»مل ْعُروف  بـا ض  ن ة  « اْبن  الر   س 
 ُخواْنسار  يف 

ُتُه يف  ان ْت ُوالد  ک  ُتُويفِّ  يف و   هـ1331. و 

ن ة  ) ة  أْشُهرٍ 1431خوانسار يف س  ب ْضع  ن ٍة و   س 
ئ ة 
ْن م  نُْهْم:  .هـ( ع  ٍة م  اع  ْن مج  ي ع  ْرو  ُهو  ي  و 

مان ه  )ت  ُ يف  ز   األْکرب 
ة  يع  ُع الشِّ

ْرج  ُّ م 
هاين  يُّ األْصف  و  ن  امُلوس  يُِّد أُبواحل س  (، 1365السَّ

يَّة  )ت 
ة  األُصول  س  ُد أْقطاب  امل ْدر  يُّ أح 

نْيٌ النائ ين  ٌد ُحس  رْيزا حُم مَّ
ْيُخ امل  الشَّ  (.1355و 

 ْ ْلري  اال  ف   و 
ْبط   الض 

ع  ُمراعاة  نُْهْم م  نِّي ع   ع 
يُزون  ـ و  شاخي  ي املُج   م 

ام أْوصاين  ب ه  ْحت ياط  ـ ک 

ي ال أْنساُه إْن شاء  اهللُ ت عاىل.
ن  ام إنَّ ة  ک  ظانِّ اإلجاب   م 

وات ه  يف  ص  د ع 
نُْه خال  سًا م   ُمْلت م 

تّار   بُْدالسَّ ت ب  األق لُّ ع  ک  يُّ و 
ن   احل س 

ْيه   ْن وال د  ع  نُْه و  فا اهللُ ع   ع 

ه   م  ر  ک   و 
نِّه   ب م 
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 1نجفيالبشري حسني الشيخ 

 ـ معاَص( 1361)

 ومکاَنا والدتهنسبه الرشيف وسنة 

هو بشري حسني احلافظ بن صادق عيل بن حمّمدإبراهيم بن عبداهلل، ولد سنة 

اهلند قبل التقسيم وهي إحدى املدن الکربى يف م مدينة جالندهر 1942/  1361

أْسة حمافظة ملتزمة ذات رصيد شعبي وهي واالْسة التي إنحدر منها شيخنا املکرم 

نظرًا ملا يتحلون به من خلق « املؤمنني بيت»عند العامة بـ ٰى مّ س  مرموق وکان بيتهم يُ 

 إسالمي معطر والتزام بمبادئ الدين احلنيف.

نفصال باکستان عن اهلند نتيجة التقسيم إىل باکستان وسکن اوقد هاجر جّده بعد 

م ودفن 1962يف منطقة باتابور من ملحقات الهور إىل أن وافاه األجل يف أوائل عام 

                                                           
هذه الرتمجة مأخوذة من األستاذ صادق سليم املحسن املنترشة بتاريخ غرة ذي القعدة احلرام  .1

املجدد ومن فضيلة الشيخ عبداهلادي حمّمدهاشم يف رسالته املسامة بـ  .يف بريوت ـ لبنان 1416

 النجف األرشف. 1432، مؤسسة األنوار النجفية النجفي يف تليده وطارفه
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 يف مقربة األْسة هناك.

کان جتامعية بارزة وله ديوان عامر اوالده الشيخ صادق عيل فهو شخصية وأّما 

م 1984القاِص والداين من طبقات املجتمع. وانتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف عام  هُ يرتادُ 

 ودفن جنب أبيه يف مقربهتم اخلاصة.

 الدراسيةمع اخلطوط األوىل ملسريته 

الغة وفقه وأصول يف مدينة درس مقدمات العلوم املعروفة من نحو  وَصف وب

 :الهور من باکستان عند

 .جده ألبيه املرحوم الشيخ حمّمدإبراهيم الباکستاين ـ1

 .«خادم احلسني»وکذلك عند عمه الشيخ  ـ2

 :واستفاد من دروس الذوات املحرتمني

 .رشيف العلامء السيّد رياض حسني النقوي ـ3

 .واملرحوم السّيد صفدر حسني النجفي ـ4

وهي إىل اآلن « مدرسة جامع املنتظر»والشيخ أخرت عباس الباکستاين مؤسس  ـ5

أعظم مدرسة وأکثرها فائدة يف الوقت احلارض، وأغلب املدارس الدينية يف باکستان 

 عيال عليها.

الدراسية األوىل عميقة متينة ذات قرار راسخ  مد ظلهم جإذن فإن جذور الشيخ املرت

لعلم والقداسة ـ النجف األرشف ـ جاء وهو ُمتلئ الوفاض ـ وملا قرر اهلجرة إىل بلد ا

علاًم وفضاًل ـ ويشء آخر أود التنبيه عليه وهو ان رجل العلم والدين يف باکستان البد 

ان يرتقي االعواد ويامرس اخلطابة والوعظ واإلرشاد والترشف بخدمة سّيدالشهداء 

وفة وخطابات وعظية مؤثرة وملا وشيخنا املوقر ُمن بارش ذلك وله صوالت منربية معر

حل بني ربوع حوزة العلم والفکر يف ـ النجف األغر ـ أنتظم يف سلك دروس راقية 

ألساتذة أکفاء يف السطوح العالية إلکامل الشوط ومواصلة السري فکان موفقًا إذ 
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العالية استکامالً احلوزة العلمية فواصل حضوره يف السطوح  ءشملته رعاية أجال

واستعدادًا ومتکن من عبور هذه املرحلة يف فرتة قياسية إستجلبت إليه أنظار  وترکيزاً 

املرشفني عىل دروس احلوزة العلمية بحيث جعل أساتذته يطالبونه بتدريس ذوُيم من 

 طالب السطح.

 حرض عىل:

 ـ الشيخ حمّمدکاظم التربيزي يف الکفاية وقساًم من البحث اخلارج.6

 کام حرض عىل:

 ّمد الروحاين سبع سنوات يف الفقه وأصوله.ـ السّيد حم7

لکن أهم درس يف اخلارج فقهًا وأصوالً، إستفاد منه مرتمجًا وأثر فيه هو درس 

 :املرحوم أستاذ کريس التدريس يف عاصمة العلم واملعرفة

درس عنده دورة أصولية  طاب ثراهآيةاهلل السّيد أبوالقاسم املوسوي اخلوئي  ـ8

وأّما يف الفقه فقط حرض عنده من صالة املسافر إىل أن انقطع السيّد  .الکاملة ـ ملفقة ـ 

 عن التدريس بسبب حالته الصحية.

کان سنة  ونحن إذ عرفنا أن ترشف املرتجم بالوصول إىل بلد أمرياملؤمنني

م بارش التدريس هبمة وکفاءة 1968م ولکنه وبعد ثالث سنوات أي يف سنة 1965

 ية لثلة من أهل العلم والفضيلة وذلك يف األماکن التالية:يف املطالب الراقية العل

 .ـ يف مدرسة املهدية / خلف جامع الطويس1

 ـ يف املدرسة الشربية / حملة الرباق.2

 ـ يف مسجد اهلندي / سوق احلويش.3

 وأصوالً يف البحث اخلارج فقهًا  هدرس

شخص ببرصه نحو األفق األرحب عىل صعيد اخلدمة  مدظلهولکن املرتجم 

م 1974للمذهب فشمر عن ساعد اهلمة وعقد حلقات ـ البحوث اخلارج ـ منذ سنة 
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 وإىل حد کتابة هذه السطور يف األماکن التالية:

ـ مدرسة داراحلکمة لسيّد الطائفة ومرجعها العام املرحوم السّيد حمسن 1

 الطباطبائي احلکيم.

 العلم للمرجع الديني آيةاهلل املرحوم السّيد أبوالقاسم اخلوئي.مدرسة دار ـ2

 ـ املدرسة الشربية ملؤسسها احلجة آيةاهلل السّيد عيل شرب.3

 ـ مسجد اهلندي / سوق احلويش.4

 .طاب ثراهـ مدرسة القوام / بالقرب من مسجد الطويس 5

املدرسة  واآلن يبارش مواصلة دروسه ـ خارجًا ـ يف الفقه واألصول يف هذه

املذکورة ويمتاز بحثاه بالکيف ـ کام يقولون ـ وحيرضه ثلة من املشتغلني الذين يقرون 

خلدمة رشيعة سيّد  وفقه اهللبعمق ما يطرحه من مطالب، ودسومة ما يعرضه من آراء 

وعن رعايته الفائقة يف تربية  حفظه اهللاملرسلني. وحيسن بنا ما دمنا بصدد احلديث عنه 

جيل مدرك واٍع جدير بحمل املسؤلية الدينية الرشعية. أجل حيسن بنا أن نقول أن 

لسامحته تالمذة کثريين يف العراق وخارجه، أصبح کل واحٍد منهم علاًم بارزًا يف 

السيّد ومنهم الزعيم السيايس والديني املعروف يف ـ باکستان ـ املاجد  مْ ه  د  وْ ُج مناطق وُ 

اليوم ومن تالمذته ـ« سطحاً »ساجد احلسيني النقوي، وکان قد درس عنده الرسائل 

ـ من يدير بعض املدارس الدينية يف باکستان ويتوىل التدريس فيها أيضًا. ولسامحته يف 

باکستان الهور مکتب يقوم باخلدمات الدينية واالجتامعية وهو الواسطة بني سامحته 

لتي هلا والء وتعلق بشيخنا ـ املرتجم ـ ونقل فتاواه وتوزيع رسالته واجلامهري املسلمة ا

 وسائر ما يصدر عنه.

 واخلدمية العامة العلميةمشاريعه االصالحية وإهتامماته 

ما زلنا نسمع بني يوم وآخر عن مرشوع علمي قام به، وآخر إصالحي سعى يف 

برازه للوجود وأذکر من َتقيقه، ومرفق خدمي ساهم فيه وکان له القسط الوافر يف إ
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 ذلك عىل سبيل املثال:

بإعادة طبع الکتب الدراسية املعروفة يف املنهجية احلوزية سواء عىل  ةمئـ قا1

صعيد النحو أو البالغة والرصف، وکذلك عىل صعيد علم املنطق والکالم والفقه 

لشيخنا  الرسائلو املکاسبوأصوله والعقائد أو من اجلميع ـ متثيالً ال حرصًا 

 للمحّقق احليل... إلخ. الرشائعو طاب ثراهلآلخوند  الکفايةاألنصاري و

ـ إعادة ترتيب الدراسة ومتابعة مفرداهتا من هتيئة الکتب کام قلنا وتعيني 2

)الطفرة( يف سلم األساتذة وجعل املرتبات الشهرية، وعدم التسامح بام يسمى بـ

 ن أداء اإلمتحانات الشهرية.الدراسات املنهجية أو التحايل والتهرب ع

ـ توزيع اهلدايا النقدية والعينية عىل طلبة العلوم الدينية إما يف املناسبات الدينية أو 3

 تشجيعًا عىل الدراسة والتحصيل وأداء اإلمتحانات.

ـ اإلهتامم بشؤون الفقراء واملعوزين وذلك بتوزيع الرواتب الشهرية عليهم 4

باملالبس الصيفية والشتوية واألدوية والطحني وسائر  وتوفري العالج الطبي ورفدهم

 ما يتمکن عليه من األشياء 

ـ إرسال الوکالء والوعاظ واملرشدين إىل کثري من املناطق وخاصًة يف شهر 5

رمضان وحمرم من أجل اخلدمة العامة وإرشادًا للناس إىل طريق اهلداية والتقوى 

ني خاصة ان يغادروا النجف حتى ملثل هذه والصالح وال يسوغ ملعظم الطلبة واملبتدئ

 املهامت بغية حثهم عىل املواظبة عىل الدرس والبحث.

ـ املسامهة يف بناء وترميم وتأثيث املساجد واحلسينيات وسائر دور العبادة وتنوير 6

 العتبات املقدسة ورفد املکتبات الثقافية بالکتب واألثاث واملساعدات النقدية.

ه وإهتامماته بحدود ما طرق أسامعنا وما وصل إلينا عرب هذا موجز عن خدمات

املسافات ومن الواجب عىل ذوي اهلمة والغرية واحلرص عىل الدين ونواميسه ان 

يضعوا أيدُيم مجيعًا يف يده من أجل تعزيز قواعد اخلري واملعروف والصالح حتى 
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ذلك من خدمة يواصل سامحته مشاريعه اإلصالحية والثقافية واخلدمية، وليتمکن ک

 احلوزة العلمية املبارکة وديمومتها ورعايتها وصيانتها وکفايتها.

 املطبوعة فاتهمؤلّ 

باللغة العربية وهي يف ثالثة أجزاء األّول صدرت لية مرسالته الع، الدين القيمـ 1

منها يف العبادات والثاين والثالث يف املعامالت وسيصدر الرابع قريبًا ويتضمن القضاء 

 وقد ُترمجت إىل االنکيزية واالوردية والکجراتية. وملحقاته.

، الرسالة العملية املخترصة، مطبوعة عدة طبعات. وقد مصطفى الدين القيمـ 2

 ترجم إىل عدة لغات.

املرشد الشفيق يف ـ رسالته الفقهية النافعة املتضمنة  ملسائل احلج وأحکامه املسامة 3

 .«حج البيت العتيق

 ، مناسك احلج.املسائلأوضح ـ 4

 .مرقاة األصول ويتضمن کافة املباحث األصولية ـ تأسيساً ـ 5

 .، مطبوعة عدة طبعاتوقفة مع مقلدي املوتىـ 6

 .رسالة إىل أهايل باکستان بمناسبة مولد احلجة املنتظرـ 7

 مطبوعة عدة طبعات. ،ائف يف أحکام العفافحخري الصـ 8

 .مائة سؤال حول اخلمسـ 9

 .هداية الناشئةـ 10

 ، مطبوعة عدة طبعات.أعامل وأحکام شهر رمضان املباركـ 11

 .أحکام الصومـ 12

 ، مطبوعة عدة طبعات.ستبقى النجف رائدة حوزات العاملـ 13

 ، مطبوعة عدة طبعات.اخلريت العتيد يف أحکام التقليدـ 14

 .املنهل العذب ملن هو مغرتبـ 15
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 عدة طبعات.، مطبوعة التائب حبيب اهللـ 16

 ، مطبوعة عدة طبعات.م العزاءيالشعائر احلسنية ومراسـ 17

، مطبوعة عدة طبعات وترجم إىل اللغة والدة اإلمام املهديإثبات ـ 18

 األوردوية.

 .خمترص األحکام وهو خمترص الرسالة العلمية بلغة األوردوـ 19

إىل  إىل الشباب وهو مجلة من توجيهات وارشادات سامحة املرجعـ 20

 ، مطبوعةعدة طبعات ومرتمجة اللغة األوردية.الشباب

يحة( إىل طلبة العلمإنام )ـ 21 ين الن ص   ، مطبوعة عدة طبعات.الدِّ

 ، مطبوعة عدة طبعات.الغدير إطاللة وأعاملـ 22

 .هدية احلاجـ 23

 ، مطبوع عدة طبعات ملونة.يف رحاب اهللـ 24

 األوردوية.، مطبوع باللغة عقائد الشيعةـ 25

 ، مطبوع باللغة األوردوية.توضيح املسائلـ 26

 .تبرصة الناسکنيـ 27

، طبعت من تقريره بقلم األستاذ الشيخ ضياءالدين بحوث فقهية معاَصةـ 28

 .الدين زين

 املخطوطةفاته مؤلّ 

باع طويل يف سائر  فنون املعرفة من فقه وأصول وفلسفة  مد ظله لشيخنا املرتجم 

وحکمة وعلم الکالم والتفسري واحلديث فجال قلمه املبدع يف کل هذه املجاالت 

وکتب عدة مؤلفات وجملدات وهي موجودة ـ عنده يف مکتبته اخلاصة يف النجف 

 األرشف ـ ملن حيب اإلطالع عليها ونذکر منها عىل سبيل املثال: ـ 

ـ بحوث فقهية خمتلفة يف العبادات واملعامالت واملسائل املستحدثة ُمن هلا تعلق 1
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بشؤون احلياة اليومية ـ من مالية و مرصفية ـ وکذلك ما يتعلق بمسألة نقل األعضاء 

 البرشية وترشحيها... إلخ.

 .رسالة يف األحکام املرصفيةـ 2

 .رسالة يف احلوالةـ 3

 .فقه الشبابـ 4

 ، قسم املنطق.ة السبزواريرشح منظومـ 5

 .محّقق اخلراساين، للرشح عىل الکفاية يف األصولـ 6

 قسم کبري منها. ، قررمباحث فقهية عىل املکاسبـ 7

 ، قرر قسم کبري منها.دورة کاملة يف علم الدراية خارجاً  ـ8

 ، خارجًا، قرر قسم منها ومازال مستمرًا فيها.بحوث عىل العروة الوثقىـ 9

 ، خارجًا قرر قسم کبري منها.کاملة يف العقائددورة ـ 10

 للمرحوم العاّلمة احليّل. تعليقة عىل کشف املرادـ 11

 .، أحکام البنوك، مرصف الدممسائل سوق املسلمنيـ 12

 . رسالة يف أحکام التلقيح الّصناعي ـ استداللية ــ 13

 واإلجهاض.رسالة يف أحکام تنظيم األْسة يف احلمل ومنع احلمل ـ 14

 .رشح معامل األصولـ 15

 .رسالة يف أحکام القبلةـ 16

 .رسالة يف االعتکافـ 17

 .رسالة يف العدالةـ 18

 .رسالة يف أحکام الغيبةـ 19

 .ه يضمن بفاسدهرسالة يف قاعدة ما يضمن بصحيحـ 20

 ، خمطوط مل يتم بعد.تنقيح الرواةـ 21
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ل فيهـ 22  .إىل مبحث األوامر رشح مطالب القوانني يف األصول، وص 

 .رسالة يف الدائرة اهلندية وتعيني القبلةـ 23

 .رشح عىل ارث اللمعةـ 24

 .رسالة يف أحکام الراديو والتلفزيون والتمثيل ـ 25

 .رسالة يف اخلمس استدالليةـ 26

 .رسالة يف صالة اجلمعةـ 27

 .الناصبي وهو کتاب للرد عىل شبهات أحد الناصبينيـ 28

اآلن بإعداد وهتيئة بعض بحوثه الفقهية واألصولية والفلسفية وهو مشغول 

 إلبرازها إىل عامل النور.

وقد کتب مجلة من تالمذته تقريرات دروسه يف الفقه واألصول ومنهم احلجة 

 .ألبسه اهلل تعاىل ثوب العافيةالشيخ عيل ابن الشيخ حمّمدتقي اجلواهري 
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 الفقهيةاآلراء عىل کتايب  تقريظه 



 
(31) 

 روضايتالسيّد حمّمدعيل ال

(1348-1433) 

بن االدين السيّد حمّمدعيل نجل الفاضل السّيد حمّمدهاشم وحفيد السّيد جالل

روضات بن آيةاهلل السيّد حمّمدباقر املوسوي اخلوانساري، آل صاحب االسّيد مسيح 

 ، ومن هذا االسم جاء الّلقب.اجلنّات

 يف اصفهان. 1348رجب  13ولد املرتجم له يوم 

، فنشأ حتت رعاية جّده ألّمه العامل 1356تويف والده غريقًا يف رشيعة الکوفة سنة 

 الفاضل املريزا حسن الچهارسوقي نجل السيّد مسيح الروضايت.

 ب  رحلتي ااِل ابتدأ الدراسة يف املدارس العرصية وأهنى م
واملتوسطة يف مسقط  ةِ ي  دائِ تِ

مدرسة  ودخلمال لدراسة العلوم الدينّية،  1363سنة ، ثّم وُمنذ اصفهان رأسه

 الصدر ـ بازار.

 ومن أساتذته هبا:

 .معامل األصول قرأ عليه ـ الشيخ حمّمدحسني ُمشکي )املقّدس(،1
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 عىل: رشح اللمعةوقرأ 

 آبادي.ـ الشيخ حمّمدحسن عامل النجف2

 ـ الشيخ هبةاهلل اهلرندي.3

 عىل: املکاسبوقرأ قطعة من 

 آبادي اجلرقويئي.ـ الشيخ حمّمدرضا احلسني4

 هاجر إىل قم املقدسة، وحرض فيها دروس. 1368ويف سنة 

 .رشح اللمعةالشيخ حمّمد صدوقي اليزدي، أواخر الشهيد ـ 5

 ـ الشيخ حمّمد الالکاين الگيالين.6

 .املکاسبـ السّيد حمّمدباقر السلطاين الطباطبائي، شطرًا من 7

 .املکاسبوشطرًا من  الرسائلـ الشيخ أبوالفضل الزاهدي القمي، 8

 .الکفايةـ املريزا حمّمد املجاهدي التربيزي، شطرًا من 9

 أيضًا. الکفايةـ الشيخ مرتىض احلائري اليزدي، شطرًا من 10

 الربوجردي، اخلارج ولفرتة قليلة.ـ السيّد حسني الطباطبائي 11

يف حمرضه الرشعي عاد إىل اصفهان، واهتّم باخلدمات الرشعّية  1373ويف سنة 

العقود واإليقاعات والوثائق الرشعية. کام أقام الذي ورثه عن جده ألمه لتنظيم 

شارع  الچهارسوقي يفاجلامعة ولسنوات عديدة يف مسجد املريزا حمّمدهاشم 

 هتّم بالوعظ واإلرشاد أيضًا.الطالقاين، وا

امعية، متفّرغًا تاألمور االج مجيعويف السنوات األخرية من عمره، انعزل عن 

 للتأليف والتحقيق.

 مشاخيه

 اذکرهم مع تاريخ صدور اإلجازة ومکان صدورها:

 .يف مدينة دمشق 1370شعبان  12، أجازه يف ـ السّيد حمسن األمني العاميل1
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يف مدينة  1370رجب  25، أجازه يف رشف الدين العاميلـ السيّد عبداحلسني 2

 .لبنانبصور 

 .بسامراء 1370، أجازه يف سنة العسکري الطهراينبن رجب ـ املريزا حمّمد 3

يف  1371ربيع اآلخر شهر ، أجازه يف أّول ـ السيّد هبةالدين الشهرستاين4

 .الکاظمية املقدسة

 .بالنجف األرشف 1366، أجازه يف سنة الطهراين كابزرغـ الشيخ آ5

، َوُهَو أحسن الوديعةصاحب  ،ـ السّيد حمّمدمهدي االصفهاين )نزيل الکاظمّية(6

 .ة املقدسةکاظمييف ال 1366أجازه يف سنة  ه،رمحمن َذوي 

 .يف النجف األرشف 1371، أجازه يف سنة ـ الشيخ حمّمدحسني کاشف الغطاء7

 .باصفهان 1373سنة  ، أجازهـ جّده ألّمه السّيد حسن الچهارسوقي8

 .بالنجف األرشف 1371، أجازه سنة کلبايکاينـ السّيد مجال الدين ال9

يف النجف  1372، أجازه سنة املريزا آقا االصطهبانايتالسيّد إبراهيم الشهري بـ 10

 .األرشف

 .يف النجف األرشف 1372، أجازه سنة ـ السيّد حمسن الطباطبائي احلکيم11

 .بقم 1369، أجازه سنة الصدرـ السيّد صدرالدين 12

 .بکربالء 1371، أجازه سنة ـ السيّد حمّمدهادي امليالين13

ـ احلاج آقا رحيم أرباب االصفهاين، أجازه ليلة السادس من شهر شوال املکرم 14

 يف اصفهان. 1377

 باصفهان. 1375ـ الشيخ املريزا رضا الکلبايس االصفهاين، أجازه سنة 15

مريحمّمد الصادقي االصفهاين الشهري بثقةاإلسالم، أجازه يف ـ السّيد عبداهلل 16

 بمدينة اصفهان. 1373ليلة السابع من شهر حمرم 

 بسبزوار. 1373السيّد عبداهلل السبزواري املعروف بالربهان، أجازه سنة ـ 17
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 باصفهان. 1387ـ السيّد عيل املوسوي البهبهاين، أجازه سنة 18

 باملشهد. 1388ملشهدي، أجازه سنه ـ الشيخ عيل أکرب املروج ا19

 باصفهان. 1367ـ الشيخ حمّمدباقر الزند الکرماين االصفهاين، أجازه سنة 20

 بکربالء. 1374ـ الشيخ حمّمدرضا اجلرقويئي االصفهاين احلائري، أجازه سنة 21

 1373ـ الشيخ حمّمدصالح احلائري السمناين الشهري بالعاّلمة، أجازه سنة 22

 .بمدينة سمنان

 1385رجب  27ـ الشيخ املريزا حمّمدعيل املعلم احلبيب آبادي، أجازه 23

 باصفهان.

 باصفهان. 1367ـ السيّد املريزا حممود املوسوي الروضايت، أجازه سنة 24

 .ةمشهد املقدسيف  1373ـ السيّد يونس األردبييل املشهدي، أجازه سنة 25

 بالنجف األرشف. 1381ـ السيّد عبداهلادي الشريازي، أجازه سنة 26

 باصفهان. 1372ة نرصت بيگم األمني االصفهانية، أجازته سنة ـ احلاّج 27

 :العامةوأجازه من 

 1386سنة  مشافهةً  ـ الشيخ حمّمد العريب ابن التباين اجلزائري املکي، أجازه28

 .بطلب منه بمکة املکرمة

باملدينة  1386سنة مشافهًة ـ الشيخ حمّمدإبراهيم الفضيل اخلتني املدين، أجازه 29

 .بطلب منه املنورة

 14ـ الشيخ حمّمد عبداحلي احلسني الکتاين الفايس، أجازه صباح يوم اخلميس 30

منه برسالٍة وکان السّيد قد طلب اإلجازة  يف فاس املغرب 1373ذي القعدة احلرام 

 .لذلكأرسلها إليه فأجابه 
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 تأليفاتهمن 

 .، وهو من أوائل تأليفاتهديگرزندگانى آيةاهلل چهارسوقى و رجال ـ 1

 .، خرج منه املجّلد األّول فقطجامع األنسابـ 2

، طبع منه جملد واحد يف عام رشح روضات اجلنّات يف تراجم العلامء والساداتـ 3

 .ش1341

وبقي منه  جملدات ة، طبع يف ثالثهاى اصفهانفهرست کتب خطى کتابخانهـ 4

 .جملد واحد غري مطبوع

 )دو مقاله و چند اجازه(. دو گفتار ـ 5

 .دومني دو گفتارـ 6

 .، مطبوعحواشى بر زندگينامه عاّلمه جملسىـ 7

 .، مل يطبعرياض األبرار يف إجازات علامئنا األخيارـ 8

 .، مل يطبع()فضائل و زندگانى چهارده معصوم عرتت طاهرهـ 9

 له طبعا موهو آخر  ش1391، طبعت يف عام تکملة طبقات أعالم الشيعةـ 10

 .يف حياته

 .ش1391، طبعت يف جملدين عام تکملة الذريعة إىل تصانيف الشيعةـ 11

 .، مل يطبعرشح حال سيّد رىضـ 12

 .، مل يطبعکواکب منترشه در أحوال أعيان شجرهـ 13

 .، مل يطبع)مجع لبعض األشعار( ديوان األکابرـ 14

 .، مل يطبعفيض الباري يف ترمجة العاّلمة األنصاريـ 15

 .، مل يطبعتراجم علامى عتباتـ 16

 ش.1386عام بقطع کبري ، طبع يف جملد واحد جمالس اهل ايامنـ 17

، لسيّدنا الفقيه اإلمامي احلسن جازةاإلمرآة الزمن أو الوجيز املستحسن يف ـ 18
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آيةاهلل سيّد حسن فقيه  هاى خطى کتابخانه  فهرست نسخهصفحة يف 140طبعت يف 

 ش بقم.1388 عام، يف امامى

 .، مل يطبعالدليل األحسن يف اإلجازة لألخ الفاضل املظاهري احلسنـ 19

 ـ التعليقات عىل عّدة کتب20

بحث عن تي تابداء آرائه حول ما يقرأه من املتون التأرخيّية أو ال وکان من عادته

ا، وکذلك بعض يتعلق هبأحوال الرجال وتراجم العلامء ومعرفة الکتب وما 

 :فيام يقرأه من عموم املصادر، منها اتالتوضيح

 .وضات اجلنّاتر: أ

 .أعيان الشيعة: ب

 .رحيانة األدب: ج

 .أمل اآلمل: د

 .ية الوعاةغب:  ه

 .الکنى واأللقاب: و

 .حتفة الراغبني يف طبقات النّسابنيي: 

 هاّمة کبرية احلجم، فبلغ ما عّلقه عليها ما يقرب من األصل. التحفةوتعاليق 

جمال املقاالت والبحوث املنشورة يف الُصحف العلمية عمل نشيٌط منذ وله يف 

 سّتني سنوات خلت. ثّم طبعت جمموعة من هذه املقاالت والبحوث يف:

 .رحيله أربعنييوم وانترش يف ، طبع در پرتو روضاتـ 21

 وحتقيقاتهتصحيحاته 

 .1367سنة ، طبع روضات اجلنّات يف تراجم العلامء والساداتـ 1

 ، تأليف املريزا أبواهلدى الکلبايس.سامء املقال يف علم الرجالـ 2

 أجزاء. 8، يف مکارم اآلثارـ 3
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 ، تأليف السيّد حمّمد املقّدس االصفهاين.کتاب األوائلـ 4

 ، تأليف املاّل صدرا الشريازي.جرب وتفويض )رسالة خلق األعامل(ـ 5

، مل قاسم )جعفر( اخلوانساريال، تأليف جّده األعىل السيّد أيبمناهج املعارفـ 6

 .صفحة 16يطبع منه إاّل نموذجًا يف 

 .حاشية مال عبداهلل يف املنطقـ 7

 .ظام يف النحورشح نِ ـ 8

 .هنج البالغةـ 9

 .امُلجدي يف األنسابـ 10

 ومدفنهوفاته 

عامًا يف بيته  85عن  1433شعبان  29ه صباح يوم اخلميس تويف املرتجم ل

ة عقبباصفهان بعد اصابته بمرض ُعضال، وُشيّع جثامنه عرص نفس اليوم ودفن يف 

 .فوق رأس جّده تخت فوالدب الروضاتجّده صاحب 

 وفاته وتاريخمرثيته 

 بقوله: الکبري السّيد عبدالستار احلسني املعرثاه ال

( امل َعاِل  َقد َقىض َبُه )َعيلُّ  َنح 

 

ِل ِمن    ِوُة الن س  تارِ نِ بَ َصف   ي امل ُخ 

ِعل ِم، َوامل ُشاُر إلي هِ    َعي َلُم ال 

 

 يف َکامِل الّصفاِت بِاإلکبارِ  

ََتی قاِصِديهِ   ِل، ُمر  َفض   َمن َجُم ال 

 

تِبارِ   َد اخ  ي )النُُّصوِص( َبع  رِّ  يف حَتَ

يِن( َحّقاً   ُة الدِّ  )آَيُة اهللِ( )ُحج 

 

 ِفِه بِذا ِمن  ُغبارِ ما َعلی َوص   

  
ٍ
تِداء ُر اه  باِحثنَِي َبد  َو لِل   َفه 

 

تِکارِ   ثِِهم  بِاع   إن  َدجا َلي ُل َبح 

ُم    داِة إّما َعَرْت   َوَمالُذ الشُّ

 

باِر(   َحرَيٌة ِمن  )َتعاُرِض األخ 

جاِل کاَن َخبرِياً   ِم الرِّ  إذ  بِِعل 

 

ُدُه فيِه بِـ )اإلصاَبِة( وارِ    َزن 
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ِف َخفايا  مَل  َيَزل  دائِبًا بَِکش 

 

 يف َزوايا َبعيَدِة األغوارِ  

َتنِي ِمن  ُکُنوِزها َشَذراٍت    ََی 

 

 ُحِجَبت  َقب َلُه َعِن األنظارِ  

مٍ   اِث( َجد  بَِعز  ِ )الرتُّ  َوبِنرَش 

 

فارِ    َحدُّ الشِّ
ِ
 دوَنُه يِف امَلضاء

ُف َيراعٍ   ناُه داَم َرع   َوبُِيم 

 

َس ِمن  ُمذاِب النُّضارِ    ُيت ِحُف الطِّر 

ُ َجلِيٍس(  کِتاُب )َخري  ِه ال   َوَلَدي 

 

َتباُه بُمن َتَهی     اإليثارِ  َفاج 

 لی ِمن  ُکلِّ ِعل ٍق َنِفيسٍ غ  ُهَو أ 

 

 ِعن َدُه، ما َلُه بِذا ِمن  جُمارِ  

رٍ    َجل  َمن  َقد  َحباُه نابَِه ِذک 

 

  
ِ
 يِف األمصارِ ساَر َجن َب الث ناء

ـ  ِل ال  ِمِه حَمافُِل أه  َهت  بِاس   َنو 

 

َليُق بِالتِّذکارِ    ـِعل ِم، َوُهَو اخل 

 عاَش ما عاَش َوُهَو َعفٌّ َنِزيهٌ  

 

 مَل  حَيِد  َعن  َمسالِِك األخيارِ  

ـ  ِل ال  ِه الن بِيِّ َوأه   َوَقفا هَن َج َجدِّ

 

ِة األطهارِ   رَبي  ِ ال   ـَبي ِت، َخري 

ٌب    بُِمواالِْتِم  َصفا ِمن ُه َقل 

 

دارِ    مَل  َتُشب ُه َعواِرُض األک 

َتس  و   ى  َواک  م  برُِبُ
 دٍ ِمن  َنواهِلِ

 

 َوَفخارِ  دٍ دُ ِمن  َمعاٍل َوُسؤ   

 َوَلَکم  َخط  فِيِهم ِمن  ُطُروسٍ  

 

َقت ها )َصحائُِف األبراِر(   َوث 

ِه ُشَفعاءٌ   ِ َم َحرش   ُهم  َلُه َيو 

 

 َلي َس خَي شی هِبِم  َعذاَب النّارِ  

 َقد  َمَضی تاِرکًا َفرائَِد ُدر   

 

نَت  يف َروائِِع األسفارِ    ُضمِّ

ُد َبي تاً    َوَکأيّن بِِه ُيَردِّ

 

 قيَل فيام َمضی ِمَن األعصارِ  

 تِل َك آثاُرنا َتُدلُّ َعَلي نا» 

 

َدنا إلی اآلثارِ   ُظُروا َبع   «َفان 

 مرثيته وتاريخ وفاته: وقال أيضًا يف 

َعت   َم َقد  ُروِّ َيو   ذي أصَفهاُن ال 

 

اِف ساداِْتا  ِض ِمن  أرش   بِامَلح 

ُدی   ذاَك ال ذي ُعُلوُم ديِن اهل 

 

ِه أدَرَك غـجِ ـبِ    اـاِْت ـايـدِّ

 اَنهُ ـاُه اهلُل ُسب حـذ َدعـَومُ  

 

فَ ـإلَ   اِْت ـراديـی ال   اـِس َوَخري 
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ٍن َمن   ناُه َقدَجنّاُت َعد   َفَقد 

 

تُ   خ  ضـيٌّ بِ ـَح »ُه: ـأر   «اـاِْت ـَرو 

 1415+          18   =1433سنة    

بقلم تلميذه الدکتور عيل  1دانشنامه ختت فوالد اصفهانوله ترمجة ضافية يف 

 .حفظه اهللزاده اصفهاين کربايس

  

                                                           
 .369-379، ص2، جدانشنامه ختت فوالد اصفهان .1
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أرَتالية بإرصار من نجله حمارضة أبنٍي ُأقيم لذکرى ُأسبوع رحيله يف جملس ت لقيُت أ

وقد انترشت عىل  سادن تراث اإلماميةء وقد سميتها بإسم ئنا األعّزاأصدقابعض و

 وهي هذه بنّصها: العامليةاملختلفة يف الشبکة  املواقع

 

 1سادن تراث اإلماميّة

آيةاهلل حاج  ىخوانيد متن سخنرانىآنچه در اين مقال م

شب مراسم هفت باشد که در ىم مدظله ىنجف ىشيخ هاد

در اصفهان مسجد  ىروضات آيةاهلل عاّلمه سّيد حمّمدعىل

 ايراد شده است. 4/5/91در تاريخ  روضاتصاحب 

 

 عوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيمأ

القاسم حمّمد وعلی دنا ونبّينا أيباحلمد هلل رب العاملني والسالم والصالة علی سيّ 

مجعني من اآلن أعدائهم أعلی  ةالدائم ةلعنالالطيبني والطاهرين املعصومني و ههل بيتأ

 .إلی قيام يوم الدين

قــال اهلل تعــالی يف کتابــه الکــريم:                       

  2 

بزرگوار، عالمه حمقق، شب هفت مرد علم و دانش، حتقيق و قلم، دانشمند 

باشد، و بنا نبوده است من ىم آيةاهلل مرحوم آقای حاج سيد حمّمد علی روضاتی

در اين جملس حمرتم تصديع کنم. داخل جملس که آمدم به من امر کردند چند کالم 

                                                           

نوشتم از  هداية املسرتشدينصاحب  مشيخ حمّمدتقى جدّ  تبرصة الفقهاءاى که بر . در مقدمه1

 .11، ص1، جتبرصة الفقهاءچنني تعبري نمودم. ر.ك:  مرحوم آيةاهلل سّيد حمّمدعىل روضاتى

 .11. سوره جمادله، آيه 2
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صحبت کنم و تا قبل از ورودم به اين جملس من خودم نيز اطالعی نداشتم که 

مقدس صحبت کنم. بنابراين دوستان و رفقا صحبت را بايست در اين حمفل مي

ارَتالی حساب کنند و از قبل آمادگی برای صحبت نبوده است لکن به واسطه 

حقوقی که اين مرد بزرگ بر مهه ما و بر شخص بنده و بر هر کسی که در اين شهر و 

بر  اند، اين مرد بزرگاين کشور و در اين آيني و مذهب اهل حتقيق و تفحص بوده

ای از حقوق گردن ما مهه حق دارد پذيرفتم چند کلمه صحبت کنم شايد گوشه

کران ايشان را بر خودم و بر دوستان ديگرم بإذن اهلل و با استمداد از روح پاک و بی

 مطهر خودش بتوانيم که ادا کنيم.

در حدی که گنجايش جملس باشـد از ايـن بزرگـوار  1رشح حال خمترصابتدا يک 

م. والدتش در روز سـيزدهم رجـب اسـت سـالروز والدت مـواليش کنعرض می

 ق در اصفهان است.1348امرياملؤمنني علی بن ابيطالب در سال 

پدر بزرگوارش مرحوم آيةاهلل آقـای مـريزا حمّمـد هاشـم روضـاتی چهارسـوقی 

ق در نجف ارشف مشغول حتصيل بودند مراتبـی از علـم و دانـش را 1356متوفی 

انـد بـه خـاطر گردان مرحوم آيةاهلل العظمی آقا ضياء عراقی بودهحائز شدند و از شا

تسليت مرحوم آقا ضياء عراقی را يک وقت خود مرحوم اسـتاد بـه مـن  اين که نامه  

نشان دادند که مرحوم آقا ضياء عراقی به جد مادری استاد و مرحوم آقـای آقـامريزا 

ت گفتـه بودنـد: ايشـان حمّمدحسن چهارسوقی فوت دامادش ـ پدر استاد ـ را تسلي

غريق در رودخانه )شط( کوفه هستند و چند سالی در نجف ارشف و مدرسه آخوند 

های اين پدر يا ساکن بودند. به هر حال غريق شط کوفه شدند و برخي از هم مباحثه

                                                           

اسنادى بر کتاب  . رشح حال مأخوذ از مؤخره  دانشمند ارمجند استاد آقاى جويا جهانبخش1

است که به کوشش صديق حمرتم حجةاالسالم و املسلمني آقاى دکرت رسول  روضاتياناز خاندان 

 توسط انتشارات انصاريان در قم منترش شده است. 1382در هبار  جعفريان
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دوستانش را بخواهيم نام بربيم عبارتند از: مرحوم آيـةاهلل آقـای حـاج شـيخ جمتبـی 

اهلل آقا حاج شيخ حمّمدباقر نطنـزی، مرحـوم آيـةاهلل آقـای حـاج لنکرانی، مرحوم آية

ــره ــدباقر کم ــايد شــيخ حمّم ــدر و ش ــا دوســتان پ ــد. اينه ــه در شــهر ری بودن ای ک

 های مرحوم پدر ايشان بودند.مباحثههم

الدين فرزند مرحـوم آقای مريزا حمّمدهاشم فرزند مرحوم آيةاهلل آقای سّيد جالل

چهارسوقی فرزند آيةاهلل العظمی سّيد حمّمـدباقر خوانسـاری آيةاهلل حاج سّيد مسيح 

 (. اين نسب پدری استاد.روضات اجلناتچهارسوقی )صاحب کتاب 

مادر ايشان دخرت مريزا حسن چهارسوقی است که در اصفهان  نسب مادری.اما 

شناسند و خود استاد يک کتابی در رشح حال جـد پريمردهای شهر مهه ايشان را می

و سـاليان درازی اسـت کـه  نامه آيةاهلل چهارسوقیزندگیاند به نام نوشته مادريشان

منترش شده است. آقای مريزا حسن چهارسوقی هم که فرزند مرحوم آقا مريزا مسيح 

چهارسوقی است يعنی پدر و مادر استاد هر دو پرسعمو و دخرتعمو هستند و هر دو 

را در خواندن نسب تأکيد دارم؟ گردد. چنسبشان به آقای آقامسيح چهارسوقی برمی

فرماييـد کـه رسـد توجـه مـیبه خاطر اينکه آقايان بدانند يک کسی که به مراتبی می

گوييم راه برای کسانی کـه از خانواده و حميط تربيت در آن بسيار مؤثر است، ما نمی

آيند بسته است نه بحمداهلل راه حتصيل باز است. هرکسـی های غريعلمی میخاندان

رود. اما پرواضح است آهنايی که خاندان علمـی کند جلو میبخواند ترقی می درس

هستند طريق برای آهنا مهوارتر است  و ترديدی در اين مطلب نيست لذا نسبشـان را 

 خدمت شام تا صاحب روضات عرض کردم.

دهنـد. استاد حتصيالت جديدشان را تا اواخر دبريستان انجام می اّما حتصيالت:

شـوند و اشـتغال بـه حتصـيل پيـدا واخر دبريستان در حوزه علميه وارد مـیبعد از ا

کنند از کسانی که آيةاهلل روضاتی در نزدشان مقدمات را خواندند اطالع چندانی می
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علميه  های بزرگرت ايشان در آن وقت اصفهان بودند. و در حوزه  نداريم قاعدتًا طلبه

حمّمدحسني مشکني )مقـدس( حـارض مرحوم آقا شيخ  معامل االصولاصفهان درس 

آبـادی در مدرسـه جـّده مرحوم آقای آقاشيخ حمّمدحسن نجـف رشح ملعهشوند. می

مرحوم حاج شـيخ  مکاسبمرحوم شيخ هبةاهلل هرندی،  رشح ملعهبزرگ و مهچنني 

شوند. بعد از اينکه ايشان را هم حارض می مکاسبای صلصالی. حمّمدرضا جرقويه

شوند. کنند. عازم شهر مقدس قم میچند سالی در حوزه علميه اصفهان حتصيل می

رشح کننـد. در آنجا باز مقداری از دروسی که از اصفهان نامتام مانده است متام مـی

را  مکاسـبشوند. و مرحوم شهيد آيةاهلل حاج شيخ حمّمد صدوقی را حارض می ملعه

کننـد، و مهچنـني ىاز درس مرحوم آيةاهلل آقای سّيد حمّمـدباقر سـلطانی اسـتفاده مـ

را در نزد مرحوم آيةاهلل آقای مريزا ابوالفضـل زاهـدی  مکاسبو  رسائلمقداری از 

، رشح ملعـهشـوند. بنـابراين مرحوم آيةاهلل جماهدی را در قم حارض می کفايهقمی و 

مرحـوم  کفايـهکنند. ومقـداری هـم ر قم متام میشان را دکفايهو  مکاسبو  رسائل

مؤسـس حـوزه علميـه قـم  زاده  آيةاهلل آقای حاج شيخ مرتضی حائری يزدي، آيةاهلل

کنند درس خارج را در حمرض شوند و پس از اينکه دروس سطح را متام میحارض می

حارض  مرجع اعالی تشيع مرحوم آيةاهلل العظمی آقای حاج آقا حسني بروجردی

 شوند.یم

اين اساتيد ايشان تا آنجـايی کـه در اختيـار بـود و عجالـًة بنـده توانسـتم آهنـا را 

 استخراج کنم.

نفر  3نفر از مشايخ روايت شيعه اين بزرگوار اجازه روايت دارد. به اضافه  27از 

نيـز شـفاهًا  ىشوند البته از برخىنفر م ىاز أعالم أهل سنت و مجاعت که جمموعًا س

اند: يک اجـازه کرده اند معرىفآهنا را در اجازات مفصلی که مرقوم فرمودهجمازند، و 

که چاپ  اند برای مرحوم آيةاهلل آقای حاج آقا حسن امامیمفصل مرقوم فرموده
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زاده معظم جناب آقای برای آيةاهلل اندشده و اجازه مفصل ديگری هم مرقوم فرموده

 ه چاپ برسد. توی اين دو تا اجازه  و اميدواريم آن هم ب حاج آقا حسن مظاهری

عموم و خصـوص  اند که از حيث تراجم بني اين دومفصل که ايشان مرقوم فرموده

ايم مشايخ خودشـان را بـه وجه است چون هر دو موجود است و تطبيقش کردهمن

روايـت و نقـل  کنند از بسياری از مراجع متوفی اين بزرگوار اجـازه  تفصيل ذکر می

حديث دارد. و منحرص به اجازه روايت هم نيست آنچه که حافظه ناتوان بنده اجازه 

دهد در منزل خودشان دفرتی از اجازاتشان را به بنده نشان دادند که در اين دفـرت می

آقـای حـاج  ىاجتهادی بود بـرای آيـةاهلل روضـاتی از مرحـوم آيـةاهلل العظمـ اجازه  

که در نجف ارشف و در مدرسه خودشان برای ايشـان  اءالغطحمّمدحسني کاشف

 شايد در سن حدود بيست و چند سالگی صادر شده بود.

فرمودند با جد خودمان آقای حـاج سـّيد حسـن چهارسـوقی آيةاهلل روضاتی می

الغطـاء در رفتيم نجف ارشف زيارت و آنجا آيةاهلل آقای حاج حمّمـد حسـني کاشـف

 .اندکردهمرقوم الگی برای ايشان اجازه اجتهاد س 20نجف ارشف در سن حدود 

ايشان را بخواهيم بشامريم غري از مرحوم حـاج شـيخ حمّمدحسـني  مشايخ اجازه  

الغطاء و غري جدشان آقای حاج سّيد حسن چهارسوقی عبارتنـد از: مراجـع کاشف

 متوفی آيات عظام:

املی، مرحوم الدين عسّيد صدرالدين صدر، مرحوم سّيد عبداحلسني رشف ىآقا

سّيد هبةالدين شهرستانی، مرحوم آيةاهلل آقای آقاسيد حمّمـدهادی ميالنـی، مرحـوم 

آيةاهلل آقای سّيد مجال گلپايگانی، مرحوم آيةاهلل آقامريزا ابراهيم اصطهباناتی، مرحوم 

آيةاهلل آقا سيد حمسن حکيم و بسيار ديگر که اگر بخـواهيم بشـامريم وقـت آقايـان و 

 گرييم.دوستان را می

خواهم به شام بگويم مـردم اصـفهان، دانشـمندان، علـامء، اهـل حتقيـق، چه می
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 هبـايی را از دسـت داديـم. درسـت اسـت کـه در گوشـه  بزرگواران، گـوهر گـران

ديدنـد، آقايـانی کـه کاسـب تـوی ايـن چهارسوق اصفهان مـردم پريمـردی را مـی

يل که حالشان خوب بود ـ ديدند ـ آن اواىها مهای اطراف بودند، بعضی وقتدکان

آمدنـد ايـن اواخـر ماحيتـاج زنـدگی صبح يا عرص برای قدم زدن از خانه بريون مـی

سـالی هـم بـود مهرسـ گرانبهـای  16رفتنـد کردند. به خانه میخودشان را ْتيه می

خودشان را که واقعًا زن فداکاری بود، اين مهرس و مـادر بزرگـوار را از دسـت داده 

ی در اين خانه انيس و مونسشان جز کتاب و جز مطالعه و جز حتقيق بودند و به تنهاي

کردند به ايشان، کس ديگری نبود. شام مردم و جز کسانی که برای حتقيق مراجعه می

 ايد!شاءاهلل دانسته اصفهان قدر ايشان را إن

دهيم تازه بفهميم کـه يـک چنـني چرا ما بايد مهيشه يک کسی را که از دست می

بکـنم، حّتـى از ى ای از کسـخـواهم گاليـهايم. من نمـیاز دست داده شخصيتی را

خواندند مـن خـودم کسانی که در مسجدی که ايشان اقامه مجاعت داشتند و نامز می

يادم است رس ترک مسجدی که ايشان فرموده بودند خود من با بعض آقايان آمـديم 

ستدعا داشتند. خواهش هيئت امنای مسجد آمدند دستان مبارک ايشان را بوسيدند ا

و متنا که ايشان ترشيف بياورند ظهرها در مسجد جد ُاّمی خودشـان مرحـوم آيـةاهلل 

کردند اقامه کنند. اما آقای مريزا حمّمدهاشم چهارسوقی نامز ظهرشان را که اقامه می

ديگر استاد دل و دماغ نداشتند ديگر حال اينکه بيايند مسجد شايد نداشـتند و اال از 

کردنـد، ردم اظهار حمبت و دوستی بود، من خودم شاهد بودم که استدعا میطرف م

کردند. هيئت امنا آمدند دسـتان ايشـان را بوسـيدند. امـا حـاال ايشـان خواهش می

ها مرتاکم شـده خاطر شايد اشتغاالت علمی بود شايد به خاطر اينکه ديگر بيامریبه

 سجد حارض نشدند.بود، مساعد نبود و لذا که ديگه نپذيرفتند و م

هلل ما به قـدر کفايـت  مهم برای آيةاهلل روضاتی رفتن به نامز مجاعت نيست بحمد
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امام مجاعت داريم شخصيتی مثل آقای روضاتی بايد بـه نوشـتن و حتقيـق و تـأليف 

خودش اشتغال داشته باشد. به آقايان اهل علم، دوسـتان دانشـگاهی کـه در جملـس 

ا که مرحوم آيـةاهلل آقـا سـّيد حمسـن امـني عـاملی در شوم کالمی رهستند يادآور می

نوشـته اسـت در  آيةاهلل آقاسيد حمّمدجواد عاملی 1مفتاح الکرامةای که بر مؤخره

سـّيد »گويـد: کند مینقل می مفتاح الکرامةصاحب  ای آن کتاب از قول نوه  مؤخره

خانـه را بيـدار ی ما را و متـام اهـل جواد عاملی جد ما يک ساعت به اذان صبح مهه

گفت اهل خانه بلنـد شـويد، زن و مـرد بلنـد شـويد بـرای نـامز شـب. کرد. میمی

کنـد، ىزند مهه را برای نامز شب بيدار مديديم جدمان مهه را صدا میگويد ما میمی

ها را بيدار کرد برای اقامه نامز شب. خودش اّما بعد اينکه مهه را بيدار کرد حتی بچه

 قواعـددر رشح  مفتـاح الکرامـةنشست و مشغول نوشتن می رفت پشت ميزشمی

گويد من بچه بودم به ايشـان اعـرتاض کـردم کـه جـد بزرگـوار شود. میعالمه می

کنيد، وقتی ما مهه بيدار شديم خـودت بـه جـای شام مهه را بيدار می مفتاحصاحب 

 شـوی؟ فرمـوده بـود:روی مشغول نوشـتن کتابـت مـیاينکه نامز شب بخوانی می

نوشتن اين کتاب برای من از نـامز شـب امهيـتش بيشـرت اسـت. شـام نـامز شـبتان را 

 .«بايست کتابم را بنويسمبخوانيد من می

آيةاهلل روضاتی اگر سنني آخر ترک حمراب و منرب کردنـد مهـم نيسـت مهـم ايـن 

آخری  رحوم نيفتاد. حتی يادم است مجعه  است که تا حلظات آخر قلم از دستان اين م

آخری که بـا تعـدادی از دوسـتان  بعدی شب اول قرب ايشان بود. مجعه   ب مجعه  که ش

مرشف شديم برای احوالپرسی اين بزرگوار و وارد شديم و توی بسرت بيامری افتـاده 

شـيخ  أعـالم الشـيعةبودند و کتاب تازه چاپ شده ايشـان تعليقاتشـان بـر طبقـات 

، در ْتران چـاپ شـده توسـط لشيعةتکملة طبقات أعالم اآقابزرگ ْترانی که به نام 
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کتابخانه جملس شورای اسالمی را جنـاب حجةاالسـالم آقـای حـاج شـيخ رسـول 

ای از قبل فرسـتاده بودنـد از مهـان بسـرت جعفريان آوردند و به ايشان دادند و نسخه

تکملـة طبقـات متاس گرفته بودند که بيا اينجا تـا بـا هـم  1بيامری با يکی از دوستان

را که چاپ شده مقابله کنـيم ببينـيم نسـخه غلطـی دارد، اغالطـش را  ةأعالم الشيع

يادداشت کنيم اگرچه هرگز نتوانستند اين کار را خودشان انجـام بدهنـد امـا بـه آن 

نوشته صديق گرامی گفته بودند شام برويد اين را تصحيح کنيد از روی نسخه دست

تا آخرين حلظات حيات مادی  و بعد بياريد تا اغالطش گرفته شود يعنی اين بزرگوار

 خودشان قلم و کاغذ از دستشان نيفتاد.

اين مجله از آيةاهلل روضاتی است و در ذهن من از قـديم بـه يادگـار مانـده اسـت 

فرمودند: آقا در خاندان ما کاغذ مقدس است. کاغذ مقدس است. اين مجلـه يـادت 

ريزيم اينها را نگه دور نمیهای خودمان را پارهرمودند ما حتی ورقفباشد. و لذا می

 داريم کاغذ تقدسی دارد.می

هايی اسـت ترين خانداندانيد خاندان روضاتی در اصفهان يکی از عريقشام می

که نه در اصفهان و نه در ايران بلکه در مذهب تشيع وجود دارد. بسـياری از ايشـان 

جود دارد. غرض علامی بزرگ بودند و بحمداهلل هنوز هم مفاخری در اين خاندان و

شـنويد. علـام کـه اينکه بدانيد عزيزان، بـرادران، خـواهران کـه صـدای مـن را مـی

های علمـی دانند قدر شخصيتدانند. اساتيد دانشگاه که رشف حضور دارند میمی

خودمان را قبل از اينکه از دست ما بروند بدانيم. چرا مهيشه بايد بنشينيم و افسوس 

ی ابايست تشييع جنـازهاند! چرا میه بفهميم اينها که بودهبخوريم و بعد از مرگ تاز

ای که بخواهم بايد تشبيه کنم به تشييع جنازهدانم از استاد صورت بگريد که من نمی

شد. من از مهني جا اعرتاض خـودم را  از جدشان حرضت امام موسی بن جعفر

                                                           

 .حفظه اهلل تعاىل . فاضل و حمّقق ارمجند آقاى سّيد حمّمدرضا شفتى1
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کنم. به شهرداری م میرسانم به منع دفن در ختت فوالد به مهه آقايان مسئول اعالمی

کنم هيچ قانونی بر منع دفن در ختت فوالد وجود ندارد. چرا مانعنـد حمرتم اعالم می

هايی که قرب دارند مقـربه دارنـد در ختـت فـوالد دفـن که علام و بزرگان و شخصيت

هـای گذشـته  و مـدفونني در ختـت فـوالد را شوند؟ چرا ارتباط نسل حارض و نسل

هايی در کار است. البته آيةاهلل روضاتی بـا جمـوز در د؟! يک دستکنندارند قطع می

ی جدشان صاحب روضات در بقعه، باال رس قرب جدشان دفن شدند و به قول مقربه

يکی از اقوامشان خود مرحوم صاحب روضات ايشان را برد پيش خودش که کنـار 

شده بود، خودش باال رس صاحب روضات دفن بشوند. برای ايشان هم جموز صادر 

شود؟! ما اين را يک عمل اما چرا اين ارتباط نسل حارض و ختت فوالد دارد قطع می

دفـن  دانيم، ختت فوالد هنوز جا دارد. هزاران نفر جا دارد. چـرا اجـازه  جاهالنه می

شود علامی اصفهان چند سال پيش خدمت مقام معظم رهربی ـ مدظله ـ به داده نمی

ها بـرای کسـانی کـه فرستادند. و اقاًل برای شخصيت ىاجهت لغو اين منع عريضه

مقربه دارند برای کسانی که بقعه دارند. برای کسانی که فضا موجود است. هرکسی 

 سخواهد برود باغ رضوان برود. کسی جلوی دفن در باغ رضوان را نگرفته هرکمی

هـای يتخواهد ختت فوالد بيايد و ختت فوالد دفن بشود. الاقل برای شخصهم می

کنـيم چـرا بـاعزت و مگر ما داريم چـه تشـييع مـی ؟چرا خمفيانه ؟علمی چرا شبانه

بگويند زود بربيد  روضاتصاحب  مقربه   احرتام تشييع نکنيم؟! چرا جنازه دم کوچه  

زود بربيد! چرا زود بربند؟ در متام شهرهای بزرگ دنيا تو لنـدن وسـط شـهر لنـدن 

شـود جور شد آهنا هبداشت رسشان نمیکنند. چهايست که در آن مرده دفن میمقربه

فکـر کـار بکنيـد.  ها را نزنيد. يک قـدری بـاشود. اين حرفما هبداشت رسمان می

تلك »اميدوارم که اين اعرتاض من به گوش آهنايی که بايد برسد، برسد. حاال ديگر 
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ت   ةٌ ِشقِشقَ   بود، رها کنيد. 1«َهَدَرت  ثّم َقر 

 50عنوان، شايد بيش از  40گرانبهايی دارند. تأليفاتی که متجاوز  تأليفاتاستاد 

جلد تأليفات ايشان است. صديق گرامی جناب آقای جعفريان رييس حمرتم کتابخانه 

های ديگران فرمود: اگر تعليقات ايشان را بر کتابىجملس در جملس فاحته مهني جا م

دانيـد تعليقـه وسـتان آقايـان مـیشود. شام دجملد کتاب می 20مجع کنيم متجاوز از 

تر و دشوارتر است، چون شام بايد مـتن را نوشتن بر کتابی از متن نوشتن کار سخت

بر  شود تعليقه. يا معلوماتی اضافه  . آن میدبفهميد بدانيد. نقاط ضعف متن را بگريي

ای را متن اضافه کنی. در هر صورت خدمات علمی اين بزرگوار را من فقط گوشـه

 خوانم. گرچه وقت هم گذشت.می رسيع

جـد بزرگوارشـان را چـاپ  روضات اجلنـاتسالگی  20سالگی حدود  19در 

سنگی کردند. اين چاپ سنگی توسط آقا سيد سـعيد نـايينی هبـرتين چـاپ سـنگی 

 است. روضات

مرحوم آيـةاهلل ابواهلـدی کلباسـی را چـاپ اولـش را  سامء املقالسالگی  26در 

 ايشان کردند.

جد مادری خودشان  زندگينامه آيةاهلل چهارسوقیسالگی  26حدود در  باز مهان

 را منترش کردند.

را در يک جلد منترش  جامع االنسابش 1335سالگی سال  27سال بعدش در 

 کردند.

آبـادی مرحـوم معلـم حبيـب مکارم اآلثـار»بعد از آن از آثاری که منترش کردند 

مـرش در منـزل ايشـان سـاکن بـود. دانند مرحوم معلم اواخر عاست. دوستان می

 ىهجـر 13و  12های مرجع در تراجم دو قـرن يکی از کتاب مکارم اآلثارجملدات 

                                                           

 البالغة، خطبه سوم.. هنج1
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ايشان يا تنظيم شد يا حداقل به چاپ فرستاده شد و آيةاهلل روضاتی بـر متـام  در خانه  

مرحـوم  مکارم اآلثـارجملدات  جملداتش تعليقات بسيار مفيدی دارد اميدواريم تتمه  

 معلم با حتقيقات استاد چاپ شود.

ش 1340مرحوم آيةاهلل آقا سيد حمّمـد مقـدس را ايشـان در سـال  األوائلکتاب 

های مرحـوم آقـای مقـدس پـيش مـن تدوين کردند. کتاب نامرتبی بوده، يادداشت

ها هيچ نظم و ترتيبی ندارد. آيةاهلل روضاتی با خون دل اينها آن يادداشت است اآلن

 اند.اند و به دست چاپ سپردهمرتب کردهرا 

حديث ثقلينش و سفينه را و مهچنني جملـد  ىمريحامدحسني هند عبقات االنوار

 حديث منزلت را در شش جزء ايشان منترش کردند.

ش يک تک جلـدش 41مرحوم جدشان دارند که در سال  روضاتيک رشح بر 

بـا تعليقـات منترشـ  که يک جلـدش را ايشـان روضاتچاپ شده. و ای کاش متام 

 شد واقعًا يک اثر ماندنی بود.جور چاپ میکردند اين

. منحرص به کتابخانـه خودشـان های اصفهانهای خطی کتابخانهفهرست کتاب

هـا را فهرسـت هم نيست. ايشان هرجا توی اصفهان کتاب خطی ديده بودند کتاب

احب آن کتابخانه پـنج رفتند از صاند. حتی در بعضی از بيوتات کتاب بوده میکرده

کردنـد یآمدنـد فهرسـت مـگرفتنـد مـیتا پنج تا، ده تا ده تـا کتـاب را امانـت مـی

گرداندند اين پنج نسخه، ده نسخه را. پنج تـا، بعد برمی نوشتند هفته  توضيحات می

هـای فهرسـت کتـابکردند. و آمدند و فهرست میگرفتند میده تا نسخه ديگر می

ها نيست که فقـط يـک اسـم مؤلِّـف و کتـاب و از فهرستايشان مثل بعضی  خطی

تاريخ ختم نسخه و اسم ناسخ و تعداد سطر و نوع جلد و اينها داشته باشد. شام جلد 

ها را به تفصيل معرفی بينيد بسياری از کتابايشان را که ورق بزنيد می فهرستاول 

ني کسانی اسـت کـه بـه را شايد ايشان از مجله اول تفسري علی بن ابراهيم قمیکردند 
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هـم  اجلـارودتفسري ابـی، تفسري علی بن ابراهيم قمیرسند که در اين اين مطلب می

شناسی کـاملی دارنـد. نسـبت بـه علـی بـن وارد شده است. در مورد تفسري نسخه

هـای فهرستشان توضيحات دارنـد. بعضـی کتـاب ىصفحه تو 30ابراهيم بيش از 

شان بوده است. اصاًل مؤلف را شناسـايی کردنـد. ای که در اختيار ايديگر را نسخه

نويسـی، دهنـد. يعنـی فهرسـت يـک فهرسـت نسـخهکتاب را کـاماًل توضـيح مـی

 نويسی فقط نيست. يک دائرة املعارف است.فهرست

 جناب مالصدرا را حتقيق و تقديم کردند. رساله خلق اعامليا  جرب و تفويض

 ی را تصحيح کردند.هندوشاه نخجوان َتارب السلفنسخه برگردان 

 . اينها نکات دقيقی دارد.دومني دوگفتارو  دوگفتاردو تا رساله دارند به نام 

 جد بزرگوارشان را تصحيح و منترش کردند. مناهج املعارفاز  ىقسمت

عالمـه حلـی را بـا تعليقـات مرحـوم پدرشـان مرحـوم آقـا مـريزا  کشف املراد

 حمّمدهاشم چهارسوقی به چاپ رساندند.

جلد به قلم مرحوم شـادروان سـيد  2، زندگينامه عالمه جملسیدارند بر  حواشی

که ايشان تعليقاتی دارند بر اين کتاب و تعليقاتشان با مـتن  الدين مهدویمصلح

 منترش شده است.

خواندنـد و ها میکه دو تا از متونی است که طلبه رشح نّظامو  حاشيه مال عبداهلل

 ىخوانند تصحيح کردند و هر دو از طرف کتابفروشـشاءاهلل بگوييم هنوز هم میان

 مرحوم آقای شفيعی در اصفهان منترش شد.

آقـابزرگ بـه  ذريعه  جلد حاشيه ايشان بر  2جملدات خمطوطی دارند اين اواخر در 

طبقـات أعـالم ايشان در يک جملـد بـزرگ بـر  اشيه  چاپ شد. ح تکملة الذريعةنام 

 چاپ شد. تکملة طبقات أعالم الشيعةمرحوم آقابزرگ ْترانی به نام  الشيعة

اصفهان و دانشمندان اصفهان و علامی اصفهان و خاندان جليل روضاتی بايد به 
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شناس بـزرگ شـيعه در نجـف ارشف خود ببالند که شخصيتی در اصفهان بر کتاب

اگر بـر قلـم  ىنويسد. نکاتاهلل شيخ آقابزرگ ْترانی و بر آثار او تعليقه میمرحوم آية

هـای اصـفهان در اختيـار ايشـان نبـوده. مرحوم آقابزرگ رفته است چون کتابخانه

فرستند می هذريعها در اختيارش نبوده. آيةاهلل روضاتی نکاتی را هم در تدوين نسخه

اسـتفاده کـرده  هذريعـهـايی کـه صـاحب برای ايشان. نگاه کنيد يکـی از کتابخانـه

تصـحيحاتی دارنـد تعليقـاتی  هذريعـکتابخانه آيةاهلل روضاتی است و هم بعد چاپ 

 ،طبقات اعالم الشيعةگونه جملد تعليقاتشان به چاپ رسيد. و مهني 2دارند که در 

 ،البالغههنجحتقيق متن 

 کتابی است در انساب، امُلجدیحتقيق و تصحيح 

 ،ديوان اکابر

 برای شيخ اعظم انصاری،« رشح حال»يک 

معصـوم:. آيـةاهلل روضـاتی اهـل واليـت  14فضائل و زندگينامه  عرتت طاهرة

 معصوم پاک: است. 14بودند. و لذا يکی از آثارشان زندگينامه و فضائل 

که مستدرک جملد إجازات بحار است. و اجازاتی است که ايشـان  رياض األبرار

 راک بر جملد إجازات بحار.اند در استدتدوين کرده

 اگر بخواهيم بگويم تا سحر برای شام در فضـائل و مناقـب آيـةاهلل روضـاتی

ی اصـفهان هنـوز هـم سخن بگوييم. اما کفايت است. فقط بـدانيم کـه مـا گوشـه

هايی داريم کـه مثـل ديشـب در قـم در دفـرت گوهرهايی داريم. هنوز هم شخصيت

برای آيةاهلل روضاتی جملس ختم منعقـد کردنـد و  لهمدظسيستانی  ىآيةاهلل العظمی آقا

يـا  أدام اهلل ظلهـمبه حسب اطالعی که بنـده دارم از طـرف متـام مراجـع معظـم تقليـد 

ی اصفهان يک چنـني خودشان رشکت کردند يا نامينده فرستادند. ما هنوز در گوشه

واستان گريند. حمهری قرار میها مورد بیهايی داريم اگرچه بعضی وقتشخصيت
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گرينـد. و مـن اينجـا مهـری قـرار مـیها مـورد بـیمجع هست. اگرچه بعضی وقت

 ها را بگويم. اما هنوز هم مردم اصفهان گوهرشناسند.مهریخواهم بعض بینمی

هـا پـيش از ظهـر هنوز هم کسانی در اصفهان هستند که هر هفته يک مدتی مجعه

وار ود اين مرد بزرگ را پروانـهشدند شمع وجها حارض میها، يک مدتی شنبهمجعه

ديـدی يـک کردند. يـک وقـت مـیزدند و از وجودش استفاده میدورش حلقه می

بايست چند ساعت مطالعه کنيم تا پيدا کنيم. اما پيش آيةاهلل روضاتی مطلبی را ما می

گفتند و شايد حتی قبل و بعدش هم يک مزاح و ای که میرسيديم با يک کلمهکه می

کـرديم تـا بـه آن کردند. آن مطلب را بايد پـنج سـاعت مطالعـه مـیمیيک شوخی 

برسيم، ايشان با يک مجله مطلب را برای من و برای امثال مـن و دوسـتان مـن حـّل 

 .رمحة اهلل عليهکردند. می

کشيد تا اهـل آمد و عمرشان به درازا میای کاش اين بيامری به رساغ ايشان نمی

بينـيم امـروز يـك کردند.اّما متأسفانه مـييشرت استفاده میحتقيق و اساتيد از ايشان ب

کنند، ىم تا فرم منترش 2صفحه،  32صفحه  40های کنند جزوهىچيزهايی منترش م

دانم من نجف بودم از اصـفهان چيـزی اند، نمیهايی هم رويش گذاشتهو يک اسم

اَیـاد  گويم به جهت اينکه در اصفهان بـرای مـن رّش درسـت نشـود، مشـکلینمی

نشود، بناست در اين شهر زندگی کنيم. دوسـتان مـا از نجـف ارشف تـوی جلسـه 

گوينـد: آقـا ايـن هـا مـیخواهد منترش شود نجفیحارضند. در نجف اگر کتابی می

شود بايد يک کتاب وزينی باشد. کـه اگـر کتاب اگر از حوزه علميه نجف منترش می

شود. اقاًل بايد يـک چيـزی باشـد ىنام حوزه علميه و کتاب از حوزه نجف منترش م

ای مرحوم آيةاهلل آقای حکيم. بايد يک کتاب وزيـن و شايسـته مستمسک عروهمثل 

صفحه کتاب، قطِع جيبی، پالتويی، رقعی، کمرت، بيشرت. شام را به  32باشد. آن وقت 

خدا قسم آبروی حوزه علميه را نربيـد. اگـر بناسـت چيـزی بـه نـام حـوزه علميـه 
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که يک وقت از حوزه علميه نجف رس بوده منترش شود. بايد آبروی حوزه  1اصفهان

 حمفوظ بامند.

آمدنـد آيةاهلل روضاتی آبروی حوزه علميه اصفهان بود. از هر جای دنيا کـه مـی

گفت آيةاهلل روضاتی. از نجف وعراق آمد میگفتند: آيةاهلل روضاتی. از مرص میمی

در  ما آبرو باشـيم بـرای مـذهب. امـام صـادقآمد. آقايان، آمد از سوريه میمی

. نـه اينکـه بـرداريم يـک 2«وال تکونوا شـيناً  کونوا زيناً »روايت صحيحه فرمودند: 

صفحه، قطع رقعی، پالتوئی. بعد هم به اسم  48صفحه،  16صفحه،  32چيزهايی 

کنـيم. اگـر يـک کسـی، يـک ىحوزه علميه. ال حول و ال قوة إال باهلل. بدانيم چه م

، ىاکند به اسم يك شخص در يك گوشـههايی را چاپ میای، يک چنني ورقهبهطل

های حوزه علميه. بدانيد حـوزه يک طلبه مؤلِّف است. اينها را نياوريد رديف کتاب

ای دارد چــه تــارخيی دارد. اگــر شــام... ال الــه اال اهلل. علميــه اصــفهان چــه ســابقه

ايـد. ايد. از در و دهات آمـدهکجا آمدهخواهم حرفی بزنم به کسی بربخورد. از نمی

هـايی وجـود خوريد. آن حسابش جداسـت اينجـا شخصـيتيک پشت به گيوه می

هـای اند. آبروها حفظ بشـود. کتـاباند. کسانی بودهاند. علاميی وجود داشتهداشته

هايی که ارزشمند است احيـاء کنيـد. نـه اينکـه خـدای بزرگان را احياء کنيد. کتاب

 آبروی مذهب را بربم. نکرده من

بحمد اهلل آيةاهلل روضاتی آبروی اصفهان و مذهب شيعه بود. و آبـروی خانـدان 

خواند يک آدمـی مثـل صاحب روضات بود. آن وقت که جوان بود در قم درس می

                                                           

ناميه کتب مؤلِّفني حوزه علميه اصفهان »هايى که در: . به عنوان نمونه نگاه کنيد به کتاب1

معرىف شده که توسط معاونت علمى ـ پژوهشى حوزه علميه اصفهان منترش « 89-90هاى سال

 شده است تا صدق عرايض حقري معلوم گردد.

 .4، ح483، ص5، جأحاديث أهل البيت، موسوعة 9، ح77، ص2ج. کاىف، 2
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الدين مهـايی در تـاريخ اصـفهان نگـاه کنيـد. تـازه چـاپ شـده تـاريخ استاد جالل

چراغ دودمان خاندان روضاتی  1گويد:تی میاصفهان. در رشح حال خاندان روضا

خواند بـه اسـم آقـای مـريزا حمّمـدعلی يک طلبه جوانی است در قم دارد درس می

خواند. اين چراغ دودمـان خانـدان روضـاتی در روضاتی. اين دارد در قم درس می

الدين مهايی آدمـی اسـت کـه چيـز رسش شود. و شد. مرحوم استاد جاللآينده می

داند. فعاًل آيةاهلل روضايت جوان است، اما جـوان را کـه ديـده فهمد مییشود. ممی

 .رمحةاهلل عليهامگويد. اين جوان فردا خدماتی را خواهد کرد. می

آيةاهلل روضاتی دلی بسيار پاک داشت. از هيچ کس دلگـري نبـود. بسـيار پـاک و 

هـا سال در اين خانه تنها زيست. انيس و مونسش فقـط کتـاب 16بسيار باگذشت. 

بودند و حتقيقاتش. بعد هم تشييع جنـازه را کردنـد. بحمـداهلل حمـل دفنشـان بسـيار 

. روضـاتجدشان صاحب  خواستند در تکيهجور که خودشان میخوب شد. مهان

آيد امشب به عامل برزخ و در قرب آقـای روضـاتی دسـته من عرضم متام. اما حيفم می

 موسـی بـن جعفـر خواهم يک روضـه  را هديه نکنيم، و آن دسته گل را می گىل

برای شام قرار دهم. چون تشييع جنازه اين مرد بزرگ مثل تشـييع جنـازه جدشـان، 

 ی موسـی بـن جعفـرن را به ياد تشـييع جنـازهشد. و لذا م موسی بن جعفر

را  انداخت. و حاال دسته گلی هديه کنيم به روح اين مرد. مگر موسی بن جعفر

                                                           

 . عبارت مرحوم مهايى چنني365. نگر: تاريخ اصفهان، جملد ابنيه و عامرات ـ تکايا و مقابر، ص1

در  497سادات و مشجرات، ص البته در جملد سلسله  « بسيار است ىدر و ىکه اميد ترق»است: 

مانده پرسش آقا  ىکه از او باق ىيادگارهبرتين »نويسد: ىچنني م ىرشح حال پدر آيةاهلل روضات

قريٍب چراغ دودمان خواهد است که در قم به حتصيل اشتغال دارد و عن ىروضات مريزا حمّمدعىل

 «.شد

 که اين دو عبارت را در اختيار گذاشتند. فرددکرت سّيد حمسن قائم ىبا سپاس از آقا



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  358

را اعالم کرده بودند که به شيعيان بياييـد  چگونه تشييع کردند؟ موسی بن جعفر

 فردا امام شام آزاد خواهد شد. شايد شيعيان در نزديک زندان مجع شـده بودنـد يـک

، چهـار غـالم روی تکـه مرتبه ديدند جنازه مطهر باب احلوائج موسی بن جعفر

چـال کنـار شـيعيان مطهر را بريون آوردند از آن سياه اند. اين جنازه  ای قرار دادهختته

مطهر را بلند کنند. ديدنـد سـنگني اسـت وقتـی کـه  گذاشتند. شيعيان آمدند جنازه  

هـا در زنـدان و در ايـن کـه سـال ىگونه بـدنپوشش آن را عقب زده باشند ببينند چ

مطهر با غّل و زنجـري جامعـه  چال بوده. چگونه سنگني است؟ ديدند که جنازه  سياه

زنـد: هنوز بسته شده است. جنازه را حرکت دادند يک کسی جلوی جنازه صدا می

اين امام شيعيان است. تا اينکـه رسـيد نزديـک سـليامن عمـوی  1هذا إمام الرافضة.

ی کيسـت؟ اگـر اين جنـازه :برند گفتجور میون. سليامن ديد که جنازه را اينهار

هاشم است . اگر از بنی؟برندهاشم نيست. چرا به سمت مقابر قريش میيکی از بنی

است. سليامن  شود؟ وقتی فهميد جنازه موسی بن جعفرگونه تشييع میچرا اين

زد. آمد جنازه را با عزت و احرتام  عموی هارون فرزند متوکل عباسی عاممه بر زمني

 2به سوی مقابر قريش تشييع کرد. السالم عليك يا باب احلوائج. يا موسی بن جعفر

 

                                                           

 وت.( چاپ بري623، ص19)ج 227، ص48. نگر: بحاراألنوار، ج1

، 2، جإعالم الورى بأعالم اهلدىاز شيخ مفيد؛  243و  242، صص 2، جاإلرشاد. رجوع کنيد: 2

 .ىاز شيخ طربس 34ص



 
(32) 

 1السيّد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 (ـ معارص 1349)

السّيد حمّمدحسن ابن السّيد حمّمدمهدي ابن السّيد حمّمدإبراهيم ابن املريزا معصوم 

 الکيذقاينُّ  النيسابوريُّ  الدرروديُّ  ِضُّ ي  رَ العلوي العُ  2بن إبراهيم بن معصوم

 . عاملٌ فاضٌل ورئيس مطاع يف بلدة سبزوار.اخلراساينُّ  السبزواريُّ 

 العلوي بيت

آل العلوي بيت علم جليل يف سبزوار فيه علامء وفضالء : »رايِنُّ ه  قال العاّلمة الطِّ 

 ابن اإلمام الصادق ِضِّ ي  رَ وصلحاء وهم من السادة احلسينية من ولد عيل العُ 

 .3«ويمض بعضهم العريض

                                                           
 .1432صحح شيخنا املرتجم له هذه الرتمجة بقلمه الرشيف يف أواخر شهر صفر اخلري  .1

 .سبزوار ى  رهذا أو ولده کان يسکن قرية دررود يف نيسابور وانتقل منه إىل قرية کيذقان من قُ  .2

 .458، ص1، جنقباء البرش .3
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 حمّمدمهدي السيّدوالده: 

يف مدينة سبزوار وانتقل مع والده  1326سنة شهر شعبان  18ُولد يف يوم الثالثاء 

حّتى صار من أهل العلم  اوترعرع فيه وتتلمذ فيه عىل أعالمه إىل الکاظمية هِ رِ غَ يف ِص 

لغة و ،املرشدکـ والفضل واألدب وُنرش له عّدة مقاالت يف بعض جماّلت العراقية 

 ، وله عّدة کتب مطبوعة نحو:العرب

 .السيّد هبةالدين الشهرستاين نابغة العراق ـ

 . احلجمريوصغهُ وَ  ،تاريخ طوس أو املشهد الرضويو ـ

 .فزواخل رِّ خري التحف يف جواز السجود عىل اآلجُ و ـ

 .1حمکم الربهان يف إعجاز القرآنـ و

 2خمطوط. ، کشکول،أنيس العلامءـ 

القمي، بن حمّمدرضا وله اإلجازة من مجاعة من املشايخ نحو: الشيخ عباس 

شهرستاين، والشيخ حمّمدباقر البريجندي والسّيد عبداهلل البالدي الالسّيد هبةالدين و

 ، ثمّ البوشهري والشيخ حممود الطهراين والسيّد عبداهلل برهان املحّققني السبزواري

وحرض فيها عىل الشيخ  1342سنة املقدسة يف حدود  ءانتقل من الکاظمني إىل کربال

عيل الشاهرودي والشيخ حمّمدحسني القفقازي ثّم انتقل من کربال إىل الکاظمني يف 

ورجع  1344حمرم  19يف  ةوبأمر والده ترك الکاظمي 1343ذي احلجة احلرام  12

 كبزرـ إىل موطنه سبزوار وحرض فيه عىل السيّد حمّمدحسني بن حسن املعروف ب

(، وتوىّف يف أوان شبابه إىل رمحة اهلل تعاىل وجنّة عدنه يف 1352-1268) 3العلوي

                                                           
 .160، صسبزوار شهر دانشوران بيدار .1

 .1، ص24، ج152، ص10، ج11، ص7، جالذريعه راجع االّطالع عىل مُج َلتِها لِ ج  أَ من  .2

، 91، ص6ج ،رجال ايرانرشح حال کتاب وراجع  992، رقم 569، ص2، جنقباء البرش .3

 .مهدي بامدادتأليف 
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وعرشون  عٌ بَ ر  ومل يمض من عمره إاّل أَ  1350سنة الثامن عرش من شهر اهلل املبارك 

 بسبزوار. بن موسى بن جعفر 1عامًا ودفن يف مقربة يف جنب إمامزاده شعيب

 حمّمدإبراهيمجده: السيّد 

يف مدينة سبزوار وتتلمذ عىل علامءها وکالشيخ  1282سنة ولد يف ثالث من رجب 

واحلاج املريزا حسني العلوي  (والد الشيخ حمّمدتقي البهلول)الدين الگنابادي نظام

وحرض يف الفقه واالصول  1311سنة آزاد منجريي، وهاجر إىل النجف األرشف يف 

والسيّد حمّمدکاظم اليزدي صاحب  کفايةالعىل الشيخ حمّمدکاظم اخلراساين صاحب 

واحلاج املريزا حسني املريزا خليل الطهراين وأکثر حضوره عىل الشيخ  العروة

حمّمدتقي آل الشيخ أسداهلل الدزفول بالکاظمني ورجع من العتبات العاليات بعد 

إىل مسقط رأسه سبزوار وبقي هبا مرّوجًا للرشيعة ومدّرسًا  1341سنة ثالثني سنة يف 

بعد أن مىض من عمره أربع وثامنني  1366سنة فقيهًا إىل أن توىّف إىل رمحة اهلل تعاىل يف 

يف األدعية املأثورة  اً بسبزوار، وله جمموع زاده حييىسنة ودفن يف جوار إمام

ا، وتعليقة عىل املخترص النافع دّوهنا يف واألعواذ واألحراز التي کان يواظب عليه

 حواشيه.

 .2النقباءترجم له الشيخ آغابزرك الطهراين يف 

 :هاوجدّ ُاّمه ووالدها 

واملدفونة  1349سنة شوال  14املتوفاة « يبصديقة يب»هي العلوية املسامة بـ

                                                           
َفرٍ  .1 ٌن کبرٌي َمَع أن ُه مل َيُکن  يف أوالد اإلمام موسى  بن َجع  َلُه َصح  َمِن  عليه ُقب ٌة شاِهقٌة َوَحو 

ِقبنِي وال يبعد أن يکوَن من الساداِت املوسوّية واهلل العامل  َ وال يف غري املُع  قبنِي  ُمُه ُشَعي ٌب ال يف امُلع  اس 

 .وغريها عمدة الطالبو الفخريو املجديمن البطوِن النازلة، راجع: 

 .3، صاملستدرك، 457، 1، جنقباء البرش .2
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حمّمدحسني املعروف بجوار زوجها ـ حاليًا، ألن الزوج توىف بعدها بعام ـ  بنت السّيد 

بسبزوار من خّرَیي النجف األرشف  1296سنة السبزواري املولود « کوچک»بـ

مع أخيه السّيد حمّمدعيل وحرض شيخ الرشيعة  1310سنة هاجر إليه يف حدود 

واشتغل  1344سنة األصفهاين والشيخ حمّمدکاظم اخلراساين ورجع إىل موطنه يف 

زاده بسبزوار ودفن يف إمام 1368سنة وىّف  بالوظائف من الدرس واجلامعة. و ت

 املذکور هناك. حييى

والسّيد حمّمدحسني هذا هو ابن السّيد حمّمدتقي ابن السّيد کاظم ابن املريزا 

 القاسم الباشتِني السبزواري نزيل سبزوار.أيب

وهو ]السّيد حمّمدتقي[ عامل جليل من تالميذ الشيخ األعظم األنصاري بالغري 

صوالً أُ أربع جملدات من تقريراته فقهًا و»حرض عليه مّدة مديدة کتب فيها  الرشيف،

ففي االُصول جملد تام يف مباحث األلفاظ واإلجتهاد والتقليد وبعض حجّية الظن 

واالستصحاب، ويف الفقه ثالث جملدات أّوهلا: الصالة إىل آخر السجود وصالة 

الة وصالة املسافر والوقف واإلجازة اجلامعة والصوم إىل کفاراته، وثانيه: خلل الص

 .1«والرهن، وثالثها: إحياء املوات والتجارة

بعد سنني من حضوره عىل الشيخ األعظم رجع إىل موطنه وأقام بالوظائف، ويف 

ُاخريات حياته زار العتبات العاليات ثّم يف رجوعه إىل مسقط رأسه وصل إىل شاهرود 

ودفن هبا ومزاره بشاهرود معروف يزار،  1312سنة ومرض هناك وارحتل إىل رّبه يف 

، وينقل عنه «حديقة شهيدان حمراب»أو « رس مزار»لوه باحلديقة وسّموه بـوحالّيًا بدّ 

 الترشف.

والشيخ مرتىض األنصاري يف حياة  2النقباءترجم له الشيخ آغابزرك الطهراين يف 

                                                           
 .564، رقم 265، ص1، جنقباء البرش .1

 .املصدر .2
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 .1الشيخ األعظم مرتىض األنصاري

 حمّمدحسنأّما شيخنا السيّد 

أّنه ُولد يف يوم الثالثاء بعد ساعات من النهار مىض من يوم الثامن  هُ دُّ َج  َب تَ کَ َفَقد  

ش[، يف 1309]املطابق مع شهر هبمن  1349سنة والعرشين من شهر اهلل املبارك 

يف الرابع من شهر  اً مَ و  أي بعد مض ستة عرش يَ  اوالدته بعد نفاسه ت  يَ فِّ وُ سبزوار وتُ 

 فصار يتياًم من جانب ُاّمه. 1349شوال 

فتّم  1350سنة شهر رمضان  18وَفَقد والده قبل أن يدخل يف الثانية من عمره يف 

 يتمه من اجلانبني.

نا ه، واشتغل شيخُ تُ دُّ َج السّيد حمّمدإبراهيم ـ الذي مّرت ترمجته ـ وَ  هُ دُّ فقام برتبيته َج 

تاّمة عند علامء مدينة املشهد  ةٍ ي  دِّ م العلوم األدبية واحلوزية مع جِ السّيد حمّمدحسن بتعلّ 

ية إىل ئدابتم الصف الرابع من املدرسة االاألّنه انتقل من مدينة سبزوار موارده بعد خت

املشهد املقدس وبعد ختام الصف اخلامس دخل يف احلوزة العلمية املقدسة يف املشهد 

 :وحرض عىل

 .اخلزعيل أيب القاسم الشيخـ 1

 .والسّيد جالل املدرس اليزدي ـ2

انتقل إىل طهران ألجل الذهاب إىل العتبات املقدسة وکان مقياًم  1364سنة ثّم يف 

ومل يتمکن من الذهاب ثّم رجع إىل مسقط رأسه سبزوار وحرض عىل  ةهبا سنة کامل

 منهم:مَجاَعٍة 

 .السّيد أسداهلل الفاضيل ـ3

 .املکاسبو الرسائلو اللمعةبي يف عندليالالشيخ حمّمدتقي  ـ4

                                                           
 .62، رقم 204، صشخصيت و زندگانى شيخ مرتىض انصارى .1



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  364

کشف املراديف رشح َتريد االعتقاد ورياض والسيّد فاضل اهلاشمي يف  ـ5

 .املسائل

ش إىل قم املقدسة وحرض عىل 1336 / 1377سنة ربيع األّول شهر ثّم هاجر يف 

 علامئها يف بقية السطوح وبحث اخلارج ومن أساتيده:

 .املکاسبقرأ عليه سطح  ،ـ آيةاهلل الشيخ عيل املشکيني6

 .الکفايةـ آيةاهلل الشيخ حمّمد املجاهدي قرأ عليه سطح 7

 .الکفايةـ آيةاهلل السيّد حمّمدباقر السلطاين قرأ عليه سطح 8

 ـ آيةاهلل الشيخ جعفر السبحاين منظومة السبزواري، قسم احلکمة.9

 األربعة. األسفارـ آيةاهلل الشهيد الشيخ حمّمد املفتح اهلمداين قرأ عليه 10

 األربعة. األسفارـ آيةاهلل العاّلمة السيّد حمّمدحسني الطباطبائي قرأ عليه 11

 حرض عليه يف الفقه مّدة.اليزدي الداماد املحّقق ـ آيةاهلل السّيد حمّمد 12

 1رشيعتمداري.الکاظم حمّمدـ آيةاهلل السّيد 13

صول ثّم الفقه بدو وروده يف األُ اهلل اخلميني حرض عليه من ـ آيةاهلل السيّد روح14

 سنني. معًا سّت 

اين حرض عليه يف الفقه مخس سنني بعد تبعيد کايکلبـ آيةاهلل السّيد حمّمدرضا ال15

 ش.1347ش إىل 1342عام السّيد اخلميني من 

 صول، مّدة.ـ آيةاهلل الشيخ املريزا هاشم اآلميل حرض عليه يف الفقه واألُ 16

 حرض عليه يف الفقه واالصول، مّدة.اليزدي  احلائري ـ آيةاهلل الشيخ مرتىض17

يف حتصيل العلوم الرشعية بقم املقدسة َقضاها عامًا من شبابه  رَشَ عَ  دَ َح أَ  ِض  وبعد مُ 

ش وقام فيها بالوظائف 1347/  1388سنة رجع إىل مسقط رأسه سبزوار يف 

 فيها. الرشعية من الرتويج والتدريس وصالة اجلامعة وصار أّول عاملٍ 

                                                           
 .158، صذکره يف أساتيده صاحب کتاب نقشى از سادات در تاريخ ايران .1



 365  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 شاٌر إليه بالبنان.وهو اليوم فيها مُ 

وله ذکاٌء وحافظٌة قوّيٌة، يذکر الفروع الفقهية واحلوادث التارخيية، وله أدب 

دِ  وتواضع من دون تکّلف وتصنع، وبسط يد من دون تظاهر َوَکَرِمه  هِ َوُهَو يف ُجو 

 نّاس.عىل أهل العلم والفقراء من ال مشکورةٌ  ، وله أيادٍ عزيُز الن ظري

از مهان سال ورود »يف شأنه:  نقشى از سادات در تاريخ ايرانقال صاحب کتاب 

بازارى و فقري و ثرومتند شد. و مقاصد: از  به سبزوار منزلش حمل توجه طالب و

گرفتن صدقه تا دادن فطريه و مخس و زکات و از آموختن درس فقه و اصول و... تا 

 ن متفاوت بود.حارضي ىهانشستن و هبره بردن از صحبت

دارد  هنج البالغهى تفسري اى يک جلسههاست که هفتهسّيد حمّمدحسن سال

 )مجعه شب(.

نشيند تا نامز ظهر، سپس به مسجد چند از صبح حدود ساعت نه به درس مى

نشيند. اين سفره هيچ وقت خاىل از ى غذا مىرود و بعد بر سفرهش مىلقدمى منز

 هرجا.مهامن نيست. هرکس و از 

کند و پس از نامز مجاعت مغرب به مجاعت، مدتى در بعد از ظهر را اسرتاحت مى

زند و پس از رصف شام باز به حرضت ميهامنان منزلش هاى شهر قدم مىخيابان

 .1«هاست...پاسخگويى ه  آيد حدود ساعت ده و تا ديروقت ساعت دوازده آمادمى

 مشاخيه

 وغريهم وهم کثريون فمنهم آيات اهلل:استجاز يف نقل احلديث من أساتيده 

ـ السيّد حممود التربيزي إمام جامع گوهرشاد يف املشهد الرضوي صاحب کتاب 

 وهو أّول من أجازه. وانخهدية اإل

                                                           
 .159و  158، ص سادات سبزوار، مقاله  سوم: نقشى از سادات در تاريخ ايران .1
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ـ السّيد هبةالدين الشهرستاين ـ وهو من مشايخ والده أيضًا کام مّر ـ وذکره يف 

 إجازيت.

 ازيت ـ .ـ الشيخ آغابزرك الطهراين ـ ذکره يف إج

 .کلبايکاينـ السّيد مجال ال

 ـ السّيد حسن االصفهاين الچهارسوقي.

 ـ السّيد املريزا آقا إبراهيم اإلصطهبانايت.

 ـ السّيد عبداهلادي الشريازي.

 ـ السّيد حممود الشاهرودي.

 ـ السّيد حمّمدهادي امليالين.

 اهلل اخلميني.ـ السّيد روح

 ـ السّيد أبوالقاسم اخلوئي.

 السّيد حمّمدتقي اخلوانساري.ـ 

 ـ السّيد أمحد الزنجاين ونجله السّيد موسى.

 ـ السّيد حمسن احلکيم.

 ـ الشيخ حمّمدعيل األراکي أجازه شفاهيًا.

 اين.کايکلبـ السّيد حمّمدرضا ال

 ـ الشيخ مرتىض احلائري اليزدي.

 ـ الشيخ حمّمد الفاضل اللنکراين.

 ـ الشيخ حمّمدتقي البهجة.

 خ حسني الوحيد اخلراساين.ـ الشي

 ـ السّيد عيل السيستاين.

 اين.کايکلباهلل الصايف الـ الشيخ لطف
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 ـ السّيد مرتىض العسکري.

 ـ الشيخ نارص مکارم الشريازي.

 ـ الشيخ حسني النوري اهلمداين.

 ـ السّيد حمّمدمهدي اخللخال ـ نزيل املشهد الرضوي حالّيًا ـ .

 تأليفاته

 صوله.أيف الفقه و هِ َذتِ تِ اسأکتب تقريرات دروس 

 مکتبته

الف من املطبوعات وقفها اآلوفيها عّدة من املخطوطات و ةٌ َس ي  فِ نَ له مکتبة 

 .عىل صاحبها آالف التحية والسالملآلستانة املقدسة الرضوية 

 الراوون عنه

 روى عنه مجاعة من األعالم منهم:

 ـ السّيد عبدالستار احلسني.

 صفهاين.ـ الشيخ حسني حلبيان اإل

 

  



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  368

 
 ب



 369  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 ب



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  370

 
 



 371  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  372

 
 



 373  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  374

 
 



 375  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  376

 
 



 377  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  378

 
 



 379  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  380

 
 



 381  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 إجازيت لسامحة سّيدنا العلوي السبزواري



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  382

 
 



 383  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  384

 
 



 385  ......................................................  السّيد حمّمدحسن العلوي السبزواري

 
 



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  386

 
 



 
(33) 

 1ايتالسيّد مرتىض مستجاب الدعو

 ـ معارص( 1342)

بن االسيّد مهدي  املري هو السيّد مرتىض نجل احلجة الفاضل السيّد أسداهلل وحفيد

 احلجة السّيد أبواحلسن نجل آيةاهلل السّيد صدرالدين املوسوي العاميل.

، إىل ترمجة السيّد 2نقباء البرشالطهراين يف کتابه  كابزرغهذا وقد أشار الشيخ آ

 والعابد الزاهد.احلسن ووصفه: بالعامل التقي، أيب

 مدارسفقد کان مدّرسًا يف  (1378-1298) أما والد املرتجم السّيد أسداهلل

املجد وکان من تالميذ جّدنا أيب اصفهان وخطيبًا بارعًا حيث رقى  املنرب منذ شبابه.

الشيخ حمّمدرضا النجفي وأجازه يف نقل الرواية. وأّسس املدرسة اإلبتدائية الصدرية 

اصفهان يف عهد رضاخان البهلوي اللعني. ثّم اشتغل يف العدلية ألجل يف مدينة 

يف اصفهان ودفن يف مقربة ختت فوالد  توىّف  استيفاء حقوق الناس من الظاملني.

                                                           
 صحح املرتجم له هذه الرتمجة مرتني وأضاف إليها. .1

 .37، ص1، جالبرش نقباء .2
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 الشهرية.

 هُ تُ راَس دِ وَ  هُ تُ الدَ وِ 

والده وله مخس تعّلم عند و ش يف اصفهان.1342/1302سنة ولد السّيد مرتىض 

رشح و  املقدماتسنني ثّم دخل يف املدرسة اإلبتدائية إيران.ويف ضمنه اشتغل بدراسة 

 :عىل   اللمعة

 والده ـ1

 وبعض األفاضل.

عاما وبقي هبا  17وقد مىض من عمره هاجر إىل قم ثّم دخل يف الثانوية. وبعدها 

 :عىلطهران إلکامل دراسته وأهنى  السطوح قلياًل ثّم انتقل إىل 

 .الشيخ عبدالرزاق القائيني ـ2

 .الشيخ حمّمدباقر اآلشتياينـ 3

 .زاده األصفهاينأصغر آيةاهللالسّيد عيلـ 4

 .الطهراين ـ السّيد هاشم احلسيني5

 ـ الشيخ حمّمدحسني الکني.6

 التسرتي.اجلزائري ـ السّيد صدرالدين 7

 .اهلمداين األنصاري ـ الشيخ عباس8

آيةاهلل السّيد أبواحلسن األصفهاين هبط النجف األرشف ويف عرص مرجعية 

 :واستقر يف مدرسة اآلخوند اخلراساين، وأهنى  السطوح عىل

 .الشيخ حمّمد اهلمداين ـ9

 .الربوجردياخلامتي الشيخ حمّمدرضا  ـ10

 :ثّم حرض أبحاث

 .املريزا عبداهلادي الشريازيـ 11
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 .ـ الشيخ حسني احليّل 12

 .حمّمدباقر الزنجاينـ املريزا 13

 :قصرية عاد إىل إيران ونزل العاصمة طهران، فحرض أبحاث ةٍ ُمد  وبعد 

 .ـ الشيخ أبواحلسن الشعراين14

 .السيّد أبوالقاسم الکاشاين ـ15

وانضم إىل صفوف املجاهدين مع أستاذه الکاشاين وتعرض للسجن والتعذيب، 

مکتب الزواج والطالق أمور ثّم عاد إىل اصفهان وتصّدى  لألمور العامة کإدارة 

 والوثائق الرسمية، والتأليف.

 وله إجازة اإلجتهاد من:

 .أ: السّيد أبواحلسن اإلصفهاين

 .ب: السّيد حمّمدتقي اخلوانساري

 .السّيد أبوالقاسم الکاشاينج: 

 طريقه

 يروي عن:

 .ـ السّيد حمّمدتقي اخلوانساري1

 .ـ السّيد أبوالقاسم الکاشاين2

 .ـ السّيد عيل العاّلمة الفاين اإلصفهاين3

مجيلة عىل أهل  يادٍ ـ رئيس العلامء بمدينة اصفهان وله أَ  1436وهو اليوم ـ سنة 

 . أهل البيتواِل العلم وغريهم من مُ 

 مستشفاه

 سنةشهر هبمن لعالج مرىض املؤمنني يف جوار بيته يف  اً عامّ  ى  فش  تَ س  أّسس مُ 
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السّيد موسى الصدر من اإلمام صديقه ابن عّمه وباسم  بمدينة اصفهانش 1387

 1435. ثّم خرج من بيته يف سنة موقوفة والده السيّد أسداهلل مستجاب الدعوايت

 لتوسعة املستشفى.

 يتامداراأل

م بمساعدة 1989ژانويه  3ًا لأليتام يف مدينة بومباي اهلندية يف دارکام أسس 

 .اج حمّمد هبمن وآيةاهلل السّيد أبوالقاسم الديباجياحلالوجيه السّيد عبداحلسني 

 توليته

)أبوذر( يف شارع آذر « زاده إبراهيم بن موسی بن جعفرإمام»تول لـ وهو امل

 .بائهآلًا خلفبمدينة إصفهان 

 .يف مشهد الرضا نيحسينية إصفهانيإلدارة کام أّنه عضو من هيئة املتولني 

 تأليفاته

 سلوك حضور )بر سجاده شعر(ـ 1

 جملد، جمموعة شعرية انتخبها من األشعار الفارسية. 12طبع يف 

 ، تفسري أديب عرفاين باللغة الفارسية.القرآن الکريمجملدات يف تفسري ثالثة ـ 2

 تراجم الشعراء واألدباء يف القرون املتامدية.ـ جملدان يف 3

 ـ الرحلة اللبنانية، بالفارسية.4

 ـ احلکم واألحاديث، يف األخالقيات.5

جمموعة مقاالت مؤمتر آيةاهلل ، طبعت يف ناپذيرفقيه جماهد و خستگىـ مقالة 6

 ش.1394يف ربيع  السيّد حسني اخلادمي الصدر

 ومذکراته السياسية ومکاتباته مع األعالم. ـ مخسة جملدات يف ترمجته الذاتية7

ـ له مکاتبات ومراسالت مع األعالم لو مجعت ودّونت صارت جملدًا کبريًا 8
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 ويمکن تسميته باسم وثائقه اخلاصة.

 بالرغم من ضياع کثري منها قبل وبعد قضايا الثورة اإلسالمية.

، 4600، رقم جوانة ـ کتب ل ترمجة والده وترمجته الذاتية.ثّم طبعهام يف جريد9

 .1394مرداد  24املوافق  1436شوال  29املؤرخة يوم السبت  10ص 

 :التالية ـ مقدمات عىل الکتب10

 .ّده السّيد أبواحلسن املستجات الدعوايت الصدرجل کاشف األرسارأ: 

 حفظه اهللللدکتور حمسن کامليان  نامه آقا جمتهدنسبب: 

 حسني حلبيان االصفهاينالدکتور لشيخ ل صوىلأجستارهاى فقهى وج: 

.حفظه اهلل

 خمتصاته

ستاذه آيةاهلل به کام له جهاد ونضال يف هنضة النفط اإليرانية مع أُ  خاٌص  ٌق ل  له ُخ 

موجودة عىل الدبابات ويف الصف کانت السّيد أبوالقاسم الکاشاين کام أّن صوره 

 النفطّية. ةِ هَض ن  الاألّول من املظاهرات يف 

أصدقاء الشهيد السّيد جمتبى نواب صفوي الدرچئي بل خرج من وکان من 

النجف األرشف بمصاحبة نواب وکان من املتحصنني من هذه اجلامعة يف بيت املرجع 

 آيةاهلل السّيد حسني الطباطبائي الربوجردي. ولکنه مل يوافقهم يف قضية الفتك.

عّم وکام کان من  کام کان من أصدقاء اإلمام السّيد موسى الصدر بل کانا بني

 .رمحهام اهلل أصدقاء السّيد مصطفى نجل اإلمام اخلميني

 له جود وسخاء وعطاء وغرية وشجاعة وفتوة ورياسة وسيادة مل أرها يف غريه.

باب بيته مفتوحة لکّل من دّقها من أرباب احلاجة ومائدة ضيافته من حيث الکم 

 إصبهان من أهل العلم وغريهم.والکيف منحرصة به يستضيف کّل من يدخل مدينة 

هو مأذون من قبل هيئة التحکيم العلياء يف وله بطولة يف رياضة املصارعة کام 
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الرياضة القديمة )زورخانه( حني دخوله ساحة امللعب حيث  ُيرضب الحرتامه 

 1اجلرس اخلاص له يف کل بالد إيران.

 مدينة إصفهان.وباجلملة هو الرجل الوحيد يف أخالقه وأعامله وأطواره يف 

 مقالة املرتجم له يف آخر ترمجته التي کتبتها

 کتب يف آخر ترمجته بخطه بالفارسية مانصه:

 مدظلهکنم حرضت آيةاهلل آقا حاج شيخ هادى نجفى جسارت مى»

ايد در اين اوراق سالم عليکم رشح حال و مقال و توصيفاتى که از حقري فرموده

به جز ادب و کرامت نفس و تواضع و انسانيت به دقت خواندم آنچه برداشت کردم 

اى دانم در هيچ يک از آن مراتب انگيزهآن حرضت نيافتم عىل هذا آنچه از خود مى

دانم شخىص در خود نيافتم. آنچه مسلم است خود را ْتى از مهه آن تعاريف مى

 هستم ْتى و پياده از مراتب علمى و عمىل و فضائل انسانى )که هرکس از ظن خود

هاى حرضتعاىل ْتى هستم که اهل البيت أدرى. متنا شد يار من(. حقري از مهه گفته

دارد مراتب باال را براى معرىف حقري که حقيقتى است آشکار اکتفا فرموده مرقوم 

 فرماييد اين يک حقيقتى است که گفته شد.

 متشکرم

 السيّد مرتىض مستجاب الدعوايت

30/7/94» 

 

 

                                                           
و  دارداز درب زورخانه أعني: ايشان در ورزش باستانى زورخانه به عنوان پهلوان حق زنگ  .1

 .اين باالترين مقام ورزش باستانی و کشتی پهلوانی در رسارس کشور ايران است
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(34) 

 1لخالاملوسوي اخلحمّمدمهدي السيّد 

 ـ معارص( 1344)

العابدين السيّد حمّمدمهدي نجل احلجة الفاضل السّيد فاضل وحفيد السّيد زين

حد کبار العلامء أبن املري شهاب املوسوي اخللخال، ابن السيّد کاظم االطبيب 

أساتذة احلوزة د اإلسالمي ومن أعاظم العلم والفضيلة واجلهاجع امرمن واملعارصين 

 .يف بحث اخلارج اضمشهد موالنا الرطهران والعلمية يف 

يف مدينة رشت ـ حيث کان والده مبّلغًا هناك، وتويف  1344سنة  هولد سامحت

ة مما اضطره إىل اهلجرة مع والدته إىل النجف بعاروهو يف سن ال 1348سنة والده 

اخللخال، وکان من  املوسوي األرشف، فنشأ هبا حتت رعاية عمه آيةاهلل السيّد حمّمد

 علامء النجف األرشف البارزين.

 دراسته

ة العلمية، وَجّد يف حتصيل وزلتحق باحلاوبعد أن اجتاز مرحلة الدروس اإلبتدائية، 

                                                           
 .يف املشهد املقدس 1437هذه الرتمجة يف أواخر شهر صفر اخلري  صحح شيخنا املرتجم له .1
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 :ي  ُکل  ِمندِ ي  أَ العلوم الدينّية عىل 

 .الشيخ مرتىض الطالقاين ـ1

 .الشيخ حمّمدتقي اإليرواينـ 2

 :وأهنى السطوح عىل

 .الشيخ املريزا حسن اليزدي )الباعثي(ـ 3

 الشيخ جمتبى اللنکراين.ـ 4

 ، فحرض أبحاث اآليات:1370سنة ثّم إلتحق سامحته بدروس اخلارج ُمنذ 

 .الطباطبائي احلکيم السّيد حمسنـ 5

 .وذلك لبضعة شهور فقط الشيخ حسني احليّل  ـ6

 :ه أعوامًا عندرواستقّر حضو

 .السّيد أبوالقاسم اخلوئيـ 7

 عامًا فقهًا وأصوالً وتفسريًا. 15 هوکان عمدة تلمذه عىل األخري حيث الزم درس

 .رشح العروة الوثقىوقّرر مجيع دروسه يف 

 :من رشح املنظومةواستفاد بعض 

 .الشيخ صدرا البادکويبـ 8

يف النجف  بعض کتب السطحثّم مشغوالً بتدريس املقدمات أّوالً وکان املرتجم له 

 .األرشف

 طهرانيف 

عاد إىل إيران واستقّر يف طهران يؤم املصّلني يف مسجد صدرّية،  1385ويف سنة 

فيه. واهتّم بالتدريس وقد قام فيام بعد بتجديد بناء هذا املسجد، وتأسيس مکتبة عاّمة 

يف منزله اخلاّص، وهو اليوم دائب عىل تدريس بحوث اخلارج يف الفقه واألصول 

 لنخبة من طالب العلوم الدينيّة.
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 َتواَفدَ أخذ يرتدد شهورًا إىل حوزة مشهد املقدسة، وقد  1427سنة وُمنذ حدود 

ليستفيدوا من نمري علمه وغزير فضله، فراح يغدق عليهم من عطائه  ُب اّل الطُ  هِ ي  لَ عَ 

للتدريس والتوجيه واإلفادة، أدام أخريًا استقر يف املشهد الرضوي ونصائحه وعلمه، و

 اهلل أيام وجوده.

 فاتهمؤلّ من 

، جملد يف اإلجتهاد أجزاء 7)تقريرات درس السّيد اخلوئي(،  فقه الشيعةـ 1

 ، مطبوع.جملدات يف الطهارة ةوالتقليد وستّ 

 ـ کتاب اخلمس، طبع يف جملدين. فقه الشيعةـ 2

 ـ کتاب األنفال، طبع يف جملد. فقه الشيعةـ 3

 ـ کتاب االجارة، طبع يف جملد کبري. فقه الشيعةـ 4

، مجع من دروسه بالفارسية وطبعها مجاعة واليت فقيهحاکميت در اسالم يا ـ 5

 املدرسني بقم املقدسة.

فقيه إىل واليت حاکميت در اسالم يا وهي ترمجة کتابه ، احلاکمية يف اإلسالمـ 6

 .مطبوع، ستاذ الشيخ جعفر خوشنويس )اهلادي( العربية بقلم األ

شرتاك مع سامحة )تقريرات درس السّيد اخلوئي(، مطبوع، باال ضاعکتاب الر  ـ 7

 الشيخ حمّمدتقي اإليرواين.

 .رشيعت و حکومتـ 8

 .قرآن ىپذيرانحتريفـ 9

، دورة أصولية کاملة، طبع )تقريرات درس السّيد اخلوئي( الشيعة أصول فقهـ 10

 .نواهيوصل إىل آخر بحث ال ،منه تجملداثالثة إىل اآلن 

 .بحوث حول املهدوّيةـ 12

 ّفر.ظامل حمّمدرضا لشيخل، واألصل تتمة أصول الفقهـ 13
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 .رشح خمترص کفاية األصولـ 14

 .، مل يتم بعدالعروة الوثقىحاشية عىل ـ 15

 .طوفان امت و کشتى نجاتـ 16

 ة جملدان يف أصول الفقه:سيّ روطبع من تقريره بالفا

 ستاذ الشيخ مصطفى الدّري.، املجلد األّول بقلم األصول فقه شيعهأدروس ـ 17

الدين ستاذ السّيد کامل، املجلد الثالث بقلم األصول فقه شيعهأدروس ـ 18

 املوسوي.
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 اآلراء الفقهيةعىل کتايب  تقريظه 



 
(35) 

 جلياملحمّمدتقي الشيخ 

 ـ معارص( 1348)

بن املريزا ااملريزا الشيخ حمّمدتقي نجل املريزا حمّمدحسن وحفيد املريزا آقا 

 بن املريزا حمّمدتقي العباس آبادي االصفهاين.ابن املريزا مهدي احمّمدعيل 

 .ومراجع الدين أحد کبار علامء اصفهان وفقهائها املعارصين

يف اصفهان، وينتهي نسبه من حيث األجداد إىل العاّلمة املجلي  1348سنة ولد 

 لعاّلمة املجلي الثاين.األّول من حيث األّم، ومن ناحية جّدة والده إىل ا

 1363سنة أهنى دراسة املرحلة اإلبتدائية واملتوسطة يف مدارس اصفهان، وُمنذ 

 انتسب إىل حوزة الصدر وبدأ هبا دراسة العلوم الدينّية، ومن أساتذته هبا:

 .رشح املنظومةـ الشيخ حمّمدحسني ُمشکي ـ)املقّدس(، 1

 ي.ئـ الشيخ حمّمدرضا اجلرقوي2

 آبادي، األدب العريب.حمّمدعيل املعّلم حبيبـ الشيخ 3

 .قوانني األصولـ السّيد عيل أصغر الربزاين، 4
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 .رشح اللمعةـ الشيخ حمّمدحسن العامل النجف آبادي، 5

 .الرسائلالکفراين، القديري ـ الشيخ عيل 6

 ـ جدي الشيخ جمدالدين النجفي )جمدالعلامء(، اهليئة.7

 قم املقدسة، وحرض فيها بحث اخلارج عىل:هاجر إىل  1369سنة ويف حدود 

 ـ السّيد حمّمد احلّجة الکوهکمري.8

 ـ السّيد حمّمدتقي اخلوانساري.9

 ـ السيّد حسني الطباطبائي الربوجردي.10

هاجر إىل النجف األرشف، واستفاد اخلارج من کبار علامئها،  1372ويف سنة 

 منهم:

 ـ السيّد حسني احلاّممي.11

 اهلادي الشريازي، خارج الفقه.ـ املريزا عبد12

 ـ السيّد حمسن الطباطبائي احلکيم، خارج الفقه.13

 ـ الشيخ حسني احليّل، خارج الفقه، ملّدة قليلة.14

 ـ السيّد حممود الشاهرودي، خارج الفقه، ملّدة قليلة أيضًا.15

 ـ السيّد أبوالقاسم اخلوئي، خارج الفقه واألصول.16

 لعاّلمة االصفهاين(.ـ السيّد عيل الفاين )ا17

 ـ املريزا هاشم اآلميل، خارج األصول.18

عاد إىل إيران ونزل مدينة خرم آباد بدعوة من عاملها آيةاهلل الشيخ  1382ويف سنة 

 .سنواتاهلل کاملوند، واهتّم بأمر تدريس السطوح يف حوزْتا قرابة مخس روح

وبدأ هناك تدريس اخلارج هبط مدينة قم املقدسة للمّرة الثانية،  1387ويف سنة 

 فقهًا وأصوالً.

عاد إىل مسقط رأسه واهتّم بأمر التدريس يف مدرسة الصدر  1400ويف سنة 
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ُيعّد  دام ظله الوارف، والتصّدي ألمر املرجعّية الدينّية، وال يزال الواقع يف سوق اصفهان

 يف اصفهان.ومراجع الدين بر العلامء األعالم االيوم أحد أک

 تأليفاته

 ، مطبوع.الّدرة البهيّة يف مسائل التّحيّةـ 1

 .حمارضات األصولـ 2

 .ضاعرساله يف مسائل الر  ـ 3

 .املتنّجس يستنجرسالة يف ـ 4

 .رسالة يف فروع العلم االمجالـ 5

 .رسالة يف انفعال ماء القليلـ 6

 .املختار من مباين األصولـ 7

 .آداب اجلمعةـ 8

 .النّوادر والّشوادرـ 9

 .الکلامت القصار رشحـ 10

 .أبحاث خمتلفة يف الفقه اإلسالميـ 11

 ، مطبوع.توضيح املسائلـ 12

 ، مطبوع.رسالة يف صالة اجلمعةـ 13

 .السنة الوسطى يف التمسك بالعروة الوثقىـ 14

 ، مطبوع.والية األولياء يف بيان الوالياتـ 15

 .رسالة يف مسائل االجارةـ 16

 .رسالة يف التّقليد وأحکامهـ 17

 .رسالة يف بيان الکر وأحکامهـ 18

 .رسالة يف بيان الّربا وأحکامهـ 19
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 .رسالة يف مسائل الّصومـ 20

 .املنتقى يف رشح العروة الوثقىـ 21

 .کتاب األربعنيـ 22

 .جممع الّشتاتـ 23

، مطبوع. تقريرات بحث آيةاهلل مريزا هاشم األفکار يف األصول ىمنتهـ 24

 ميل.اآل

 .من املستطرفاتامللتقطات ـ 25

 ، مطبوع.مناسك حجـ 26

 .تفسري املعضالت من اآلياتـ 27

.اآليات املستشهدة للواليةـ 28
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 إجازة االجتهاد



 
(36) 

 بهشتيالجمتبى الشيخ 

 ـ معارص( 1350ح)

 .املعارصينوفقهائها  ئهاأحد کبار علامبمدينة إصفهان وشيخ العلامء 

 والده

( ابن مريزا 1375-1300)ح املريزا الشيخ حمّمدعيل الرشيف اإلصفهاين

 .عبدالرحيم ـ وکان کاسبًا ـ 

انتقل إىل اصفهان يف السن املراهقة  يف النجف األرشف ثمّ  ولد الشيخ حمّمدعيل

 عادبايش يف الطب ـ وکان خاله ـ ثّم حسن احلکيموحرض عىل اآلخوند الکاشاين وآقا 

شيخ الرشيعة االصفهاين والشيخ حمّمدجواد البالغي إىل النجف األرشف وحرض عىل 

والکاظمني اليزدي واخلراساين وکان صهرًا عىل السّيد عيل اخلادمي ابن أبوجعفر بن 

اًم للشيخ کاملصدرالدين الصدر الکبري،  -1283الرشيعتمدار )الدين وکام کان ُمَقسِّ

فون مع السيّد أسداهلل ابن السّيد حمّمدباقر الشفتي يف باب القبلة من د( ـ امل1353

الصحن العلوي يف مقابل مدفن الشيخ األعظم األنصاري ـ ابن آيةاهلل الشيخ 
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( يف عطاياه عىل احلوزة العلميّة 1332-1262حمّمدتقي آقا النجفي االصفهاين )

ودفن يف الصحن العلوي من جانب  1375سنة النجف األرشف  يف وتويّف النجفّية.

 القبلة قرب مدفن املريزا النوري.

 وهو أّول َمن  صّدق اجتهاد آيةاهلل السّيد حسني اخلادمي اإلصفهاين 

( ـ أخو السيّد عيل السابق الذکر ـ يف النجف األرشف. وصورته 1319-1405)

 .1موجودةٌ 

إحياء الداثر من القرن و 2الذريعةوالشيخ حمّمدعيل الرشيف اإلصفهاين مذکوٌر يف 

  من دون الرتمجة يف مجيعها 4تکملة طبقات أعالم الشيعةکام هو مذکوٌر يف  3العارش

 والدته

يف النجف األرشف حينام کان ـ  نّ ظعىل ما يـ  1350 حدود سنةالشيخ جمتبى ولد 

 والده يدرس هبا.

 أساتذته

 اشتغل بالقرائة والکتابة عند:

املريزا عبداهلل الطهراين حرض عليه يف املدرسة العظمى لآلخوند اخلراساين يف ـ 1

 النجف األرشف.

 ـ الشيخ حسني اجلندقي قرأ عليه علم الرصف.2

 .وغريها متفرقاً  والده الفاضل، حرض عنده املقدماتـ 3

                                                           
 .55، صفهرس خمطوطات آيةاهلل اخلادمي االصفهاينراجع  .1

 .195، ص7، جالذريعة .2

 .117، صإحياء الداثر يف القرن العارش .3

 .، للسّيد حمّمدعيل الروضايت258، صتکملة طبقات أعالم الشيعة .4
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 وأهنى السطوح عند:

 يت قرأ عليه شطرًا من القوانني.ـ السّيد حمّمدباقر املحال4

ـ السيّد أمحد اإلشکوري ـ وکان صهر صهر السّيد أبواحلسن اإلصفهاين ـ قرأ 5

 عليه شطرًا آخر من القوانني.

 يل گرگان فعلّيًا.زن وباحث هذين الدرسني مع السّيد حمّمدرضا امليبدي

مع أيضًا وباحث هذا الدرس  فرائد األصولـ الشيخ حسني الطهراين قرأ عليه 6

 .السّيد حمّمدرضا امليبدي

 .الکفايةو املکاسبقرأ عليه شطرًا من  ـ املريزا حسن اليزدي )باعثي(7

 .الکفايةـ السّيد مرتىض الفريوزآبادي قرأ عليه 8

 .رشح املنظومةـ الشيخ صدرا البادکويب، حرض عنده 9

 وحرض يف بحوث اخلارج عىل کل  من:

 املکاسب املحرمة. بحثـ السيّد عبداهلادي الشريازي يف خارج الفقه 10

 ـ السيّد حمسن الطباطبائي احلکيم.11

 ـ السيّد حممود الشاهرودي.12

 ـ السيّد أيب القاسم اخلوئي.13

 .، يف خارج الفقهاملريزا هاشم اآلميلـ 14

 هجرته إىل قم

هاجر إىل حوزة قم املقدسة، واستفاد من بعض أعالمها  1370 سنةويف حدود 

 التال.ک

 .الفقه بحث بيع الفضول خارجيف ـ السيّد حمّمد احلّجة الکوهکمري، 15

 ـ السيّد حمّمدتقي اخلوانساري، يف خارج األصول.16

 .اً خارجيف الفقه وأصوله ـ السيّد حسني الطباطبائي الربوجردي، 17
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ـ السّيد حمّمد املحّقق الداماد اليزدي، يف خارج األصول وباحث هذا الدرس 18

 .شهيد الشيخ حمّمد املفتح اهلمداينالمع 

 ـ الشيخ حمّمدعيل األراکي، خارج األصول.19

األربعة  األسفارالتربيزي، شطرًا من الطباطبائي السيّد حمّمدحسني العاّلمة ـ 20

 العقلية.يف العلوم 

 األرشف النجفعودته إىل 

بعد عىل رض مل حيعاد إىل النجف األرشف، و بعد وفاة والده 1375سنة ويف 

أحد، ألّنه کان مستغنيًا عن احلضور وشارك يف جملس استفتاء استاذه السّيد حممود 

 الشاهرودي بدعوة منه سنني متامدية إىل حني هجرته إىل إيران.

 آبائه موطنهجرته إىل 

ايقات حزب البعث هاجر إىل إيران واستقّر به املقام يف وبعد مض 1393ويف سنة 

موطن آبائه اصفهان، وبدأ حينها تدريس اخلارج فقهًا وأصوالً، وال يزال عطاؤه 

يف سوق ، حيث له حوزة تدريس يف مدرسة الصدر 1436نة ّس ال همستمّرًا حتى هذ

شارع چهارباغ الواقع يف ها ، ويقيم اجلامعة صباحًا يف مسجد حاج رسولاصفهان

، يف (دروازه دولت) ساحة اإلمام احلسنيالواقع يف پائني، ويف مسجد باب الرمحة 

 .غربالظهر وامل

 فاتهمؤل  

 .يف بيع الفضول تقريرات السيّد احلّجة الکوهکمريـ 1

 .يف الفقه واألصول تقريرات السيّد الربوجرديـ 2

 )من تقريرات العاّلمة الطباطبائي(. رشح األسفارـ 3

 يف املنطق )تقريرًا لدرس الشيخ البادکويب(. حوايش عىل رشح املنظومةـ 4
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 )تقريرات درس السّيد الشاهرودي(. أصول الفقهـ 5

 )تقريرات درس السّيد اخلوئي(. أصول الفقهـ 6

 .يف العلوم الغريبة متفرقاتـ 7

ن الشيخ ضياءالدين العراقي واإلجازة يف وله تصديق االشتغال بالدراسة مهذا، 

األمور احلسبية من السيّد أبواحلسن االصفهاين ونّفذه کلٌّ من السادة: الربوجردي 

جتهاد من قبل أستاذه وقد ُأجيز باالالدين الکلبايکاين والشاهرودي واخلوئي. ومجال

 الطهراين. كابزرغالشاهرودي، ونال إجازة الرواية من الشيخ آحممود السّيد 

 مانّصه:وقد کتب شيخنا املرتجم له بعد تصحيح هذه الرتمجة 

 

 بسم اهلل تعاىل»

هذه الرتمجة صحيحة ومعتربة 

ومررت عىل مطالبها مرورًا امجاليًا 

وهلل درِّ املرتِجم فإّنه من العلامء 

األعالم وممن يشار إليه بالبنان 

جعله اهلل تعاىل ذخرًا ألجداده 

 خري ختام.الکرام والسالم 

حرره األقل الشيخ جمتبى 

حمرم احلرام من سنة  26هبشتي يف 

 .«هـ.ق1437

 
 ب
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 تصديق إجازة االجتهاد
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 اآلراء الفقهيةعىل کتايب  تقريظه 
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  1ترمجته الذاتية ص
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 2ص



 
(37) 

 نصاريألشيخ أبوالقاسم اال

 معارص( ـ 1350)

بن الشيخ ااملريزا أبوالقاسم نجل آيةاهلل الشيخ جعفر وحفيد الشيخ مرتىض 

 حمّمدحسن بن منصور األنصاري الدزفول.

 من علامء اصفهان.

 .1نقباء البرشق( يف 1370-1312جاءت ترمجة والده املريزا جعفر )

مسکن  کان أهواز )مرکز إقليم خوزستان( حيثيف  1350سنة ولد املرتجم له 

 والده.

 أساتذته

 ـ والده، حرض عنده املقدمات.1

 ـ عّمه الشيخ عيل األنصاري، بعض املقدمات أيضًا والسطوح.2

 ـ أخوه األکرب الشيخ مرتىض األنصاري، بعض السطوح.3

 ـ أخوه املريزا أبواحلسن األنصاري، بعض السطوح أيضًا.4

                                                           
 .302، ص1، جنقباء البرش .1
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 رج بعد انتقاله إىل حوزة دزفول، عند:وحرض بحوث اخلا

 ـ الشيخ منصور سبط الشيخ األنصاري، وهو ابن عّم والده.5

 ـ ابن عّمته السّيد أسداهلل النبوي الدزفول.6

هاجر إىل النجف األرشف، وحرض دروس اخلارج أيضًا عامًا  1381ويف سنة 

 واحدًا عند:

 ـ الشيخ حسني احليّل.7

 الشاهرودي.ـ السّيد حممود 8

 ـ السّيد عيل الطباطبائي التربيزي.9

 إجازاته

 ـ الشيخ آقابزرگ الطهراين.1

 ـ السّيد أمحد اخلوانساري.2

 .9و  8و  7و  5أساتذته املذکورين أعاله رقم هو يروي عن وکذلك 

 اصفهانيف 

أقام الشيخ األنصاري بعد فراغه من الدراسة يف النجف األرشف، يف مسقط رأسه 

اندالع احلرب العراقية ضد إيران، انتقل حينها املرتجم له  ىبالعمل الديني، حت مهتاّمً 

يف سوق يف مدرسة الصدر إىل مدينة اصفهان، واهتّم بأمر التدريس )سطحًا وخارجًا( 

والتأليف، وإقامة اجلامعة يف مسجد احلاج رضا ـ شارع عبدالرّزاق ـ . وأما اصفهان، 

 بيته اخلاّص فقط.اليوم فهو يامرس التدريس يف 

 فاتهمؤلّ من 

 ، تأليف السيّد حمّمدکاظم الطباطبائي اليزدي.تلخيص رسالة التعارضـ 1

 .رشح تبرصة املتعلمنيـ 2

 .الکواشف اجلليّة عن مطالب رشح اللمعة الدمشقيّةـ 3

  .وسيلة الرّحال من أحوال الرجالـ 4



 417  ...............................................................  الشيخ أبوالقاسم األنصاري

 
 ب



 
(38) 

 شريازيالحمّمدباقر السيّد 

(1350-1435) 

( وحفيد السيّد 1405السّيد حمّمدباقر نجل آيةاهلل السّيد عبداهلل )املتوىف غرة حمرم 

 بالطاهري.بن السّيد حمّمدعيل الشريازي، امللّقب ا( 1345سنة حمّمدطاهر )املتوىف 

 يف شرياز. 1350ل رجب وّ ولد يف األ

 واستّقرا يف مدينة النجف األرشف. 1355هاجر مع والده إىل العراق سنة 

واخلّط وأشعار حافظ وسعدي، ثّم درس القواعد  القرآن الکريموتعّلم فيها بدايًة 

 العربية واملقدمات، وحرض السطوح عند:

 ـ الشيخ عبداحلسني الرشتي.1

 حسن اليزدي )الباعثي(.ـ الشيخ 2

 ـ الشيخ جمتبى اللنکراين.3

 حرض بعدها دروس اخلارج عنه:

 ـ والده العامل.4
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 .کلبايکاينالدين الـ السّيد مجال5

 ـ السّيد حممود الشاهرودي.6

 ـ املريزا حسن البجنوردي.7

 القاسم اخلوئي.وـ السّيد أب8

 وکان هو مهتاّمً بتدريس املقدمات، ثّم السطوح.

إىل شرياز زائرًا، وبعد إرصار بعض املؤمنني عليه أقام هبا أربعة  1377سنة ذهب 

عاد إىل النجف  1381سنة أعوام مهتاًم بالعمل الديني والتبليغي، ويف حدود 

 األرشف.

هاجر إىل إيران  1392سنة وبعد مضايقات احلزب احلاکم آنذاك، وذلك حدود 

 بتدريس اخلارج.، حينها أخذ وحّط رحله يف مشهد الرضا

 ومن مجلة خدماته العاّمة:

وهي تعني بالعمل الديني ـ  يف مشهد، الف( تأسيس مؤسسة صاحب الزمان

 التبليغي فقط.

 يف مشهد.« صاحب الزمان»ب( تأسيس املدرسة الدينّية 

 يف شرياز، وهي خاّصة بالعمل التبليغي.« سفريان هدايت»ج( تأسيس مؤسسة 

، أخذ يرتدد زائرًا العتبات املقدسة، 1424سنة هذا وبعد سقوط طاغية العراق 

 واألجل حال دونه وحتقيق هذا ينيوکان يف صدد إحياء حوزة سامراء لکّن التکفري

 األمل.

 فاتهمؤلّ 

 .جواهر الکالم، واملجمع من تأليفات الشيخ صاحب جممع الرسائلـ حاشية 1

 .الفقه اإلسالمي وسري الزمنـ 2

 .اجلمعة وآثارها يف اإلسالمـ 3
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 .آثار تازه پديده يا مستحدثةـ 4

 .األصول يف سري متامه وکاملهـ 5

 )بحث استدالل(، للشيخ الطويس. حاشية عىل النهايةـ 6

 .رؤية اهلالل وما فيها من اآلراء واألقوالـ 7

 .تعليقة عىل العروة الوثقىـ 8

 .مناسك حج مهراه با آداب وادعيهـ 9

 .لفقه اإلسالمياـ 10

 .توضيح املسائلـ 11

 .أحسن الوسائل يف رشح الرسائلـ 12

 ، للشيخ ضياءالدين العراقي.رشح کتاب القضاءـ 13

 وفاته وتاريخومدفنه  وفاته

ارديبهشت  23 املطابق 1435رجب املرجب  13الثالثاء  تويف املرتجم له يوم

يف طهران، وُنقل جثامنه إىل مدينة مشهد،  اإلمام الرضا ىش يف مستشف1393

ـ مقربة الشيخ البهائي ـ بعد أن صىّل عليه احلّجة  اإلمام الرضا حرمليدفن يف 

 .السّيد جعفر سّيدان

وأّرخ وفاته العاّلمة احلّجة السّيد عبدالّستار احلسني وهو من املجازين منه بالرواية 

 إذ قال:

دى   يتَفِقي ُه ب ِي ذاَق الر   الَوح 

 

 

 َفَعّزى  بِِه الغائَب احلارِضُ  

 ويف َرَجٍب َأم  داَر الَقرار   

 

ُضها النّارِضُ    لُِيب ِهَجُه َرو 

هُ   ي ٍم َأتى  َرب 
 بَِقل ٍب َسلِ

 

َتِِه النّاظِرُ    َوَقر  بَِرمح 
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خوا: ِل الکِساء َأر   َويف َعدِّ أه 

 

ٍن َثوى  »   «الباِقرُ بَِجنّاِت َعد 

                             5+  456  +124  +516  +334 

 
1435 

 

خرداد  4/  1435رجب املرجب  25جملس تأبني يف يوم األحد  وقد أقمت له

 ش يف مسجدي )مسجد نو بازار( بإصفهان مع حضور أوالده وأنجاله.1393
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  اآلراء الفقهيةعىل کتايب بخّطه   تقريظه
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 1، صاآلراء الفقهيةعىل کتايب  تقريظه 
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(39) 

 رساناخلوسوي املسيّد حمّمدمهدي ال

 ـ معارص( 1347)

السيّد ابن ( 1405-1322السّيد حمّمدمهدي نجل العاّلمة املحّقق السّيد حسن )

ادي املوسوي، الشهري هو وأرسته باخلرسان، النجفي املولد عبداهلالسّيد  موسى ابن

 واملسکن.

 .1347رجب  9ولد يف النجف األرشف 

 عند والدته، وکذلك القراءة والکتابة يف مکاتيب النجف. القرآن الکريمتعّلم 

 أساتذته

 ـ والده، املقدمات.1

 مات أيضًا.ـ الشيخ حمّمدرضا العامري، املقد2

 ـ السّيد حممود احلکيم.3

 ـ الشيخ حمّمدعيل التربيزي.4

 ـ الشيخ عيل سامکة احليّل.5
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 ـ الشيخ صادق القامويس.6

 وحرض اخلارج عند:

 ـ املريزا عبداهلادي الشريازي.7

 ـ السّيد حمسن الطباطبائي احلکيم.8

 القاسم اخلوئي.وـ السّيد أب9

 هخيمشا

 ـ والده.1

 (1389الطهراين )م  كابزرغـ الشيخ آ2

 (1395ـ املريزا حسن البجنوردي )م 3

 (1399ـ السّيد حمّمدصادق بحرالعلوم )م 4

 (1395ـ السّيد عيل البهبهاين الرامهرمزي )م 5

 (1414ـ السّيد عبداألعىل السبزواري )6

 (1424-1324ـ السّيد عيل البهشتي )7

 (1411ـ السّيد مرتىض اخللخال )م 8

 ومن العاّمة:

 ـ السّيد علوي بن عباس املّکي املالکي.9

 ـ الشيخ مّحاد األنصاري.10

 ، مفتي الشام.احلنفّي  اليرُس بن عابدينوـ الشيخ حمّمد أب11

 ـ الشيخ حمّمدصالح القادري الشامي.12

 بن محزة النقيب الشامي.اسيّد الـ 13

 ـ احلبيب حمّمد بن علوي احلرضمي املالکي.14

 اليامين.ـ جمدالدين املؤيدي 15
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 هإجازيت من

أستجزته يف أّول لقائي له ويف سفريت اخلامسة إىل العراق بعد صاليت املغرب يوم 

يف داره يف النجف األرشف فأجازين شفهيًا وقد  1431ربيع األّول سنة  4اجلمعة 

املطبوعة ويف سفرة أخرى کتب ل اإلجازة اآلتية  1کتبت تقرير هذا اللقاء يف رحلتي

 ش.1391ز عام وهي يف نريو

 مؤلفاتهمن 

 ، أربعة حلقات.موسوعة عبداهلل بن عباس َحرب األمّة وترمجان القرآنـ 1

 .السجود عىل الرتبة احلسينيّةـ 2

 ، مولود أم سقط؟.املحسن السبطـ 3

                                                           
ـ:  154، صسه سفرنامهـ  طور سيناوهذا نّص ما کتبته بالفارسية عن استجازيت له يف رحلتي  .1

از او ]السّيد اخلرسان[ درخواست اجازه  روايت کردم، پذيرفت و بعد از بسمله و محد  پس از آن»

اجازه « من حفظ من ُاّمتي أربعني حديثاً »و قرائت حديث  و آلش اهلى و صلوات بر نبى

از آن نيز حديث رمحت را  روايت به حقري را انشاء نمود از طريق مشايخ خاّصه  خودش؛ پس

 اش، اجازه را صادر نمود.قرائت کرد و از طريق مشايخ عاّمه

 دو حديث به عنوان حديث رمحت در بني عاّمه معروف است:

 : الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا أهل األرض يرمحکم َمن  يف السامء.ـ عن النبي1

رمحٍة فامسك عنده تسعًا وتسعني رمحًة وأرسل يف : إّن اهلل خلق الرمحة يوم خلقها مائَة ـ عنه2

لَُم الکافُر بکلِّ الذي عنداهلل ِمن   لَُم  َخل ِقِه ُکلِّهم  رمحًة واحدًة، فلو َيع  الرمحِة مل َيي أَس  ِمن  اجلنّة، ولو َيع 

 املؤمُن بکلِّ الذي عنداهلل ِمن  العذاِب مل يأَمن  ِمن  النار.

 ه ايشان، حديث اّول را قرائت فرمود.آنچه به ياد دارم اين است ک

و  الذريعةاش عبارتند از حرضات آيات: حاج شيخ آغابزرگ ْترانى صاحب اهم مشايخ خاّصه

القواعد و والدش سّيد حسن خرسان و سّيد حسن بجنوردى صاحب  طبقات أعالم الشيعة

 .منتهي اأُلصولو  الفقهية

( صاحب 1325د عباس مّکى مالکى )متولد عام ترين شيخ عامه  وى نيز سّيد علوى بن سيّ مهم

 «.در مسجداحلرام است و مدرس َثبَت
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 .َحّي عىل خري العملـ 4

 .، خمطوطمعجم شعراء الطالبنيـ 5

 .، خمطوطشّذ العرف يف ضحايا الطّف ـ 6

 .، خمطوطالقرآنية يف هنج البالغةالظاهرة ـ 7

 .، خمطوط، مولود وموجوداملوعود املهديـ 8

 .والّصديق هناية التحقيق فيام جرى يف أمر فدك للّصديقةـ 9

 .، خمطوط، جزءانسلوة األفاضل يف املسائل والرسائلـ 10

 .، خمطوطقالئد العقيان فيام قيل يف آل اخلرسانـ 11

 .، خمطوط)صحابة وصحاح( عىل املحّك ـ 12

 .ُمزيل اللبس عن معجزيت شق القمر ورّد الشمسـ 13

 .، خمطوطالکشف الرصيح فيمن ُرمي بالتجريح من رجال الصحيحـ 14

 .، خمطوطذکريايت يف حيايتـ 15

 .، خمطوط)ديوان شعر( املنخول واملخلخل من الشعر املهلهلـ 16

 .، خمطوط)ديوان شعر( بعيدًا عن السياسةـ 17

 حتقيقاته

 ، قم املقدسة.1429جمّلد،  14، موسوعة ابن إدريسـ 1

 .1385، أليب العباس املستغفري، طبع يف النجف، طب النبيـ 2

 .1385، للنيسابوريني، طبع يف النجف، طب األئمةـ 3

 .1385)الرسالة الذهبية(، النجف،  طب الرضاـ 4

 .1386، للشيخ الصدوق، النجف، التوحيدـ 5

 ، للصدوق، النجف.إکامل الدين وإمتام النعمةـ 6

 ، النجف.أمال الشيخ الصدوقـ 7

 .1391، للشيخ الصدوق، النجف، عيون أخبار الرضاـ 8
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 .1391، للشيخ الصدوق، معاين األخبارـ 9

 ، للشيخ الصدوق.ثواب األعامل وعقاب األعاملـ 10

 .1390لشيخ املفيد، إىل ا، املنسوب االختصاصـ 11

 ، للشيخ أمحد بن عبدالول البطي األندلي.تذکرة األلباب يف األنساب 12

 ، النجف.1388، إلبراهيم بن نارص بن طباطبا، املنتقلة الطالبيةـ 13

 .1386، للشهيد الفّتال النيسابوري، روضة الواعظنيـ 14

، لفضل بن احلسن الطربيس، طبع ثالث مّرات، إعالم الورى بأعالم اهلدىـ 15

 .1390سنة خرها آ

 .1391لحسن بن فضل الطربيس، ل، مکارم األخالقـ 16

 ، ملحّمد بن يوسف الگنجي الشافعي.البيان يف أخبار صاحب الزمانـ 17

 .1385، للسيّد عيل بن موسى بن طاووس احليّل، فالح السائلـ 18

 ، للعاّلمة احليّل.األلفني يف إمامة اإلمام أمرياملؤمننيـ 19

 ، لعالءالدين بن عيل االربيل.جواهر األدب يف کالم العربـ 20

 ، لزين الدين عمر بن مظّفر.تاريخ ابن الورديـ 21

 ، للشيخ البهائي.الکشکولـ 22

 ، لسليامن بن إبراهيم البلخي القندوزي احلنفي، طبع سبع مّرات.ينابيع املودةـ 23

بن عيل املوسوي املّکي، ، للسيّد عباس نزهة اجلليس ومنية األديب األنيسـ 24

1387. 

 ، للشيخ حمّمدحسني الغروي االصفهاين.صالة اجلامعة ويليه صالة املسافرـ 25

 ، طهران.1387، للشيخ آقابزرگ الطهراين، ذيل کشف الظنونـ 26

 .1428، للسّيد حمّمد بن حيدر املوسوي، بغية الطالب يف إيامن أيب طالبـ 27

(، مل 267إسحاق األزدي املالکي البغدادي )تويف ، حلامد بن ترکة النبيـ 28

  يطبع.
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(40) 

 اإلشکوري السيّد أمحد احلسيني

 ـ معارص( 1350)

جعفر بن حمّمد بن مري السيّد أمحد بن عيل بن احلسن بن عيل بن تقي بن مري هو 

، َين تهي نسبه الرشيف إىل اإلمام زين العابدين عيل بن حمّمدسعيد احلسيني اإلشکوري

 .احلسني

ما نّصه مع تلخيص منّا بعد  املفصل يف تراجم األعالمقال السّيد املرتَجم يف کتابه 

 :أن ذکر نسبه الرشيف إىل اإلمام أمرياملؤمنني

َکَور»» کبرية فيها قرى وأرياف کثرية، من توابع حمافظة جيالن، اسم مقاطعة « إش 

فيها مائة وثالثون قرية کبرية وصغرية وأکثرها جبلية ذات مناظر طبيعية خاّلبة. أصلنا 

ِمش»من قرية  َيار 
من قرى إشکور معروفة، انتقل منها جدي السّيد حسن إىل « کِ

الدي وولدت أنا وانقطعنا النجف األرشف وأقام هبا إىل حني وفاته، وبالنجف ولد و

 عن القرية.
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 والنشأةاملولد 

 1350.1ولدت بالنجف األرشف يف ليلة الثالث عرشة من شهر ربيع األّول سنة 

کانت نشأيت کنشأة أبناء الطبقة الثالثة الفاقدين لکثري من رضوريات احلياة، حتّى 

أن ترضعني ملامًا، احلليب يف ثدي أمي قد شّح بحيث أجلئت إىل اإلستعانة بمن يمکن 

 مالزمًا ل حتّى کتابة هذه السطور. توسّبب ذلك نحافة يف بدين الزال

ذهب يب والدي إىل الُکت اب وأنا يف نحو التاسعة من عمري، وکنت قد تعلمت 

القرآن أکرب عند بعض النساء )املاّليات( أوليات القراءة، فقرأت يف کتّاب الشيخ عيل

سعدي وبعض کتب التأريخ الديني واألدعية والشعر، ومع أنه کان  گلستانو  الکريم

ني أحرزت التقدم بني التالمذة، وخاصة يف أنّ فالسري الدرايس يف هذه الفرتة بطيئًا 

 واخلط واإلنشاء واإلمالء. القرآن الکريمقراءة 

، «رصف مري»، وکان أّول ما دّرسني «جامع املقدمات»بدأ والدي بتدريي يف ـ 1

 .کنه مل يستمر يف تدريي حيث أحال ذلك إىل نسيبناول

و « رشح الترصيف»املرحوم السيّد نورالدين الکازروين، فقرأت عنده ـ 2

يف املنطق، ثّم رأى والدي أن تکون دراستي « الکربى»و « رشح األنموذج»و « اهلداية»

 :عند

ْتذيب  حاشية»و « الفوائد الصمدية»الشيخ حمّمد الرشتي، فقرأت لديه  ـ3

رشح »للسيوطي و « البهجة املرضية»للنظام و « رشح الشافية»لليزدي و « املنطق

 للقطب الرازي.« الشمسية

وأعدت قراءة احلاشية لدى الشيخ کاظم التربيزي حيث دّرسها بتوسع  ـ4

 وتعمق.

                                                           
(، وهو خطأ رسى إىل بعض املعاجم األخرى، حدث من 1349) معجم املؤلفني العراقينييف  .1

 .مقارنة التاريخ اهلجري مع امليالدي من دون احتساب اليوم والشهر
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« مغني اللبيب»للمرة الثانية و « رشح الشمسية»و « البهجة املرضية»ودرست ـ 5

 .عند الشيخ حمّمدعيل املدرس األفغاين« معامل األصول»و « املطول»و 

رضا الباقري  عند الشيخ غالم« رشح اللمعة»ودرست املجّلد األّول من ـ 6

 األصبهاين.

يف هذه الفرتة وأنا يف السابع عرشة من عمري ترکت النجف وذهبت إىل بغداد ـ 

سنوات مشتغالً  ألسباب مادية وعائلية يطول ذکرها ـ وأقمت بالکاظمية أربع

 :بالکسب والتجارة يف بغداد، وقرأت يف أيام العطل وکلام وجدت فرصًة لدى

رشح »ومقدارًا صاحلًا من « رشح الباب احلادي عرش»الشيخ فاضل اللنکراين ـ 7

، واستفدت منه کثريًا يف األبحاث العقلية والکالمية إذ کنت أالزمه يف «التجريد

 .رزقه اهلل تعاىل من العلم الواسع ساعات الفراغ ويفيض عيّل بام

 عند الشيخ هادي شطيط.« رشح اللمعة»وأعدت دراسة املجّلد األّول من  ـ8

باحثت يف کثري من الليال وخاصًة يف ليال شهر مضان املبارك وبعض الفرص ـ 9

للرشيف املرتىض و « األمال»املتقطعة مع الشيخ حامد الواعظي السبزواري کتاب 

برشح الزوزين « القصائد السبع املعلقة»البن أيب احلديد و « لسبع العلوياتالقصائد ا»

 للحريري وما إىل ذلك من األصول األدبية املهمة.« املقامات»ومقدارًا من 

ثّم عدت إىل النجف األرشف وأقمت بمدرسة اآلخوند اخلراساين الوسطى، 

حلة السطوح العالية واَتهت کليًا إىل الدرس والبحث والتدريس، فاستفدت يف مر

 :من

 .الشيخ حمسن اهلرايت ـ10

 .والشيخ عيل األخوان اخلراساين ـ11

 والشيخ حمّمدعيل املدرس األفغاين. ـ12

 :عند« کفاية األصول»وقرأت کتاب 
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 الشيخ جمتبى اللنکراين. ـ13

 :وتعلمت العروض والقوايف وجانبًا من علم اهليئة والفلك لدى

 الشيخ مرتىض املدرس اجليالين. ـ14

وبعد هذا رأيت قلة جدوى الدروس العامة احلوزوية ل، إذ کنت أميل إىل اختيار 

عمل يمأل فراغًا ومل يشتغل به ـ يف حوزاتنا العلمية آنذاك ـ الفضالء واملشتغلون 

بالتحصيل، فاَتهت إىل تصحيح الکتب وحتقيق اآلثار املخطوطة، ولذا مل أحرض درسًا 

 :عامًا إاّل املحارضات التفسريية التي کان يلقيها

سامحة السيّد أبوالقاسم اخلوئي يف ليال العطل الدراسية. ولکن استفدت  ـ15

 :کثريًا يف جمالس خاصة من إفادات

 .احلاج مريزا حسن البجنوردي ـ16

 .والسيّد حييى املدريس اليزدي ـ17

 .والشيخ جمتبى اللنکراين ـ

 والشيخ مريزا باقر الزنجاين ـ18

هم من أساطني العلم يف احلوزة شاکلوالشيخ مريزا هاشم اآلميل ومن  ـ19

 النجفية.

 :ثّم ملا هاجرت إىل قم، استفدت کثريًا من

، حيث کانت لنا جلسات «امليزان»السيّد حمّمدحسني الطباطبائي صاحب  ـ20

س السيّد حسني أسبوعية عرص أيام اجلمعة وليال السبت يف بيت  ابن عمه املقد 

القايض التربيزي، حيرضها السّيد الطباطبائي وتلقى فيها ـ يف اجللسات اخلاصة ـ 

 مسائل أکثرها يف الفلسفة والعرفان والتفسري فيفيدنا بأجوبته العلمية املمتازة.

 کنت يف أيام الدراسة ـ حسب العادة املت بعة يف احلوزة النجفية ـ أدّرس عىل بعض

، «رشائع اإلسالم»و « تبرصة املتعلمني»و « رشح ابن عقيل»الطلبة املبتدئني کتاب 
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وبعد اإلقامة بقم دّرست يف مدرسة سامحة السّيد الکلبايکاين ملدة سنة ونصف يف 

األدب العريب، ثّم ترکت التدريس هنائيًا واَتهت إىل التأليف واألعامل التحقيقية مع 

 رسًة وحتقيقًا ونرشًا.االهتامم بإحياء الرتاث فه

 والتحقيقيف عامل التأليف 

کانت أّول َتربتي يف جمال التأليف والتحقيق، فإنني عندما عدت من  1380سنة 

بغداد وبدأت بالدراسة يف احلوزة َتنبت رصف احلقوق الرشعية واکتفيت برصف مما 

أموال  وّفرته من عميل التجاري، وذلك لرأيي يف رضورة اإلجتناب عن الترصف يف

الفقراء بالقدر امليسور. وبعد مدة نفد ما عندي من املال وأجلئت إىل حتصيل ما يعّيشني 

بجنب الدراسة وأخذ العلم، فکان هذا أّول سبب دخول يف جمال التصحيح املطبعي 

 للکتب.

ه ل للدخول يف عامل التحقيق  ممارسة التصحيح املطبعي کانت أحسن موجِّ

 ىاملشاکل والصعوبات التي اعرتضت طريقي ال زلت حتوالتأليف، وبالرغم من 

 کتابة هذه السطور سالکًا هذا املسلك مستسهاًل کل  مشقة.

ة التي أجريتها وما کتبته يفحُ لقد حتدثت مرارًا إىل اإلخوة ويف بعض املقابالت الُص 

يف مقدمة بعض الکتب، عن رضورة العمل اجلاّد إلحياء الرتاث الشيعي وإخراج 

ت علامئنا األقدمني بشکل يتناسب ذوق العرص، وأرى أن تراث الشيعة مظلوم مؤلفا

اسب به مع مکانته العلمية الرفيعة، نيف عرصنا ـ کعقيدة الشيعة ـ مل يلق اإلهتامم امل

ر بعض قلييل العلم منهم فقدان ما يمکن  حّتى من جانب الشيعة أنفسهم الذين يتصو 

املة يف العصور السابقة. هذه الفکرة اخلاطئة ما هي إاّل أن ُيسمى بالثقافة الشيعية املتک

ر للباحثني املصادر األّولية التي َیب أن تتوفر لدهيم بالطبع اجليد والتوزيع  ألننا مل نوفِّ

الواسع، فإن الباحث أّول ما يرجع إليه هو الکتب املطبوعة التي تقع يف متناول يده 

مل تطبع من مصادر عمله فقلام يتجشم عناء  تيلباملکتبات العامة أو اخلاصة، أما ا
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الفحص عنها يف فهارس املخطوطات ليجد بغيته، وحّتى إذا َتشم العناء وعلم أن 

 الکتاب الفالين موجود بمکتبة کذا، کيف يمکن احلصول عليه واإلستفادة منه؟!

هبذه احلاجة امللحة منذ أوائل عميل يف حتقيق الرتاث، وأصبحت أشعر  ستأحس

ورة العلمية للسعي وراء حتقق أکثر ما يمکن من هذا اهلدف املقدس الذي کان بالرض

يف ذلك الوقت يف النجف وقم مهمالً کل اإلمهال. من هنا کان أّول خطوايت 

، أسستها يف وقت مل تعرف «جممع الذخائر اإلسالمية»التحقيقية يف قم مؤسستي 

عترب أّول مؤسسة هبا ختطو هذه حوزة قم العلمية هذا النوع من العمل املفيد، وتُ 

 اخلطوة مع فقدان اإلمکانات املالية وعدم سعة صدر البعض هلا.

يف بدء اشتغال بتحقيق الکتب عرفت أمهية التعّرف عىل النسخ املخطوطة 

ورضورة الفحص عنها الختيار أصح متن يکون األم عند املقابلة والتصحيح، 

لفت انتباهي إىل ما لفهارس  والسعي وراء احلصول عىل النسخ الصحيحة

املخطوطات من القيمة البالغة لتوفري اجلهد عىل الباحث واملحّقق واإلقتصار يف 

 الوقت.

هلذا اَتهت إىل هذا الفن وخصصت بعض وقتي بفهرسة املخطوطات، وکان أّول 

الذي رسقه « فهرس مکتبة اإلمام احلکيم»أعامل يف هذا املجال بالنجف األرشف 

فهرس »اجلزء األّول منه باسمه مع خلط فاضح، وأوسع فهاريس يف قم  صديق وطبع

الذي طبع منه سبعة وعرشون جملدًا وترکته ألسباب ليس هنا « مکتبة السيّد املرعيش

 حمل ذکرها، وهو أکرب فهرس يف العامل يکتبه شخص واحد بوحده ملکتبة واحدة.

لقد دققت يف بدء أمري بالفهرسة ـ يف مجلة من الفهارس العربية والفارسية ـ 

ملعرفة ما لکل منها من امليزة أو الضعف، ثّم وضعت منهجًا خاصًا للعمل وأسلوبًا 

ًا للمستفيدين، يتلخص يف تعريف کل نسخة أتناوهلا بالفهرسة يف قسمني  أحسبه ميرس 

ب من اجلانب العلمي والتأرخيي وتعديد فصوله متاميزين: القسم األّول وصف الکتا



 طريق الوصول إىل أخبار آل الرسول  .................................................  438

وأبوابه وذکر من ألف له وتاريخ التأليف وما له من اخلصائص التأليفية، القسم الثاين 

وصف النسخة من اجلانب الفني واسم کاتبها وتاريخ نسخها وما فيها من امليزات 

ا. کل قسم يطبع کالتصحيح والقراءة لدى أحد العلامء والتعاليق واإلجازات وما إليه

بحروف خاصة، فاألّول بحروف أکرب ويف سطور أطول والثاين بحروف أدق وسطور 

 أقرص.

حاولت يف الفهرسة أن يکون الوصف يف القسمني دقيقًا وبعبارات قليلة واضحة، 

بحرش ما خُيرج املوضوع عن کونه فهرسًا کام يفعله بعض املتشدقني  ال أطول الکالم

مية، کام ال اخترص بحيث تقّل الفائدة أو تنعدم يف معرفة الکتاب إلظهار املقدرة العل

والنسخة للباحث واملحّقق کام يصنعه بعض املترسعني الذين ديدهنم العجلة فيام 

 يکتبون.

إن املنهج الذي خططته هلذا الفن وطبقته بالدرجة األوىل يف فهرس مکتبة السيّد 

ملوضوعة للمکتبات العامة بإيران يف املرعيش، أصبح منهجًا رائجًا يف الفهارس ا

السنوات األخرية، وقد رصح بعض املفهرسني باتباعهم املنهج املذکور وبعضهم 

أغفل ذلك ومل يرصح به. لعله للمنهجة املوصوفة عّرفتني وزارة اإلرشاد اإلسالمي 

، وقدمت يف جائزة ذهبية ولوحة تذکارية يف «املفهرس النموذجي»بطهران لعنوان 

بري بقاعة الوزارة حرضه وزير اإلرشاد ومجع من العاملني يف حقل التأليف حفل ک

 ش(.1378) 1420والنرش، وذلك يف سنة 

 شيوخ اإلجازة

صلتي بالشيوخ وکبار العلامء کثرية عند إقامتي بالنجف األرشف وقم، والتقيت 

بجمع کبري من شيوخ العلم والفضل بمختلف املذاهب اإلسالمية يف أسفاري إىل 

البلدان واحلوارض العلمية، وکان بإمکاين اإلستجازة من کل من ألتقى به من 

املعروفني منهم، ومع هذا قرّصت يف اإلستجازة منهم ـ عىل ما هو دأب املشتغلني 
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بعلم احلديث يف اإلستزادة من الشيوخ واإلجازات احلديثية ـ فاکتفيت باالستجازة 

 وبحوث علمية.ممن عرفني من قريب وکان ل معهم جلسات 

يف هذا املجال اقترص بذکر من کتب ل إجازة احلديث من علامئنا اإلمامية 

والزيدية، ملفتًا نظر القراء إىل أن النية منعقدة يف طبع إجازات علامء الزيدية يف جمموعة 

 «.حتفة الزمن يف إجازات أعالم اليمن»خاصة بعنوان 

 )فمن اإلمامية(:

الطهراين، وهو أّول شيوخي يف اإلجازة، أجازين بإجازتني  كابزرغـ الشيخ آ1

 .1377رمضان سنة  20ضاعت إحدامها والثانية بتاريخ 

 ـ السّيد عبداهلل الطاهري الشريازي.2

 ـ الشيخ فاضل اللنکراين.3

 ـ السّيد مصطفى الصفائي اخلوانساري.4

 ـ الشيخ حمّمدتقي التسرتي.5

 املرعيش.الدين النجفي ـ السّيد شهاب6

 ـ احلاج آقا حسن الطباطبائي القمي.7

 ـ السّيد مرتىض احلسيني النجومي الکرمانشاهي.8

 )ومن الزيدية(:

 ـ السّيد أمحد بن حمّمد زبارة مفتي اجلمهورية اليمنية.1

 ـ السّيد حمّمد بن احلسني اجلالل.2

 ـ السّيد حمّمد بن احلسن العجري املؤيدي.3

 الدين الصنعاين.عبداهلل رشفـ السّيد عبدالقادر بن 4

 ـ السّيد حسن بن عبداهلل القاسمي.5

 ـ السّيد القايض أمحد بن حمّمد الوزير.6
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 ـ السّيد محود بن عباس املؤي د.7

 ـ السّيد أبواحلسني جمدالدين احلسني املؤيدي.8

 ـ السّيد حمّمد بن حمّمد املنصور.9

 النشاط التأليفي والتحقيقي

يف ترمجتي عناوين کتب کنت قد بدأت بتأليفها وقطعت فيها  ذکر املرتمجون ل

أشواطًا ولکنني عدلت عنها وترکتها، کام أهنم ذکروا عناوين کتب ونسبوا إّل أشياء مل 

تکن من مصنفايت ومل أعرف عنها شيئًا. ويف هذه القائمة َتدون أسامء ما طبع من 

ذا املطبوع مما حققته من کتب الرتاث مؤلفايت وما مل يطبع إاّل أنني ماض يف تأليفها، وک

ٌو عام عدلت عنه وعام نسب إّل:  وما ترمجته من الفارسية إىل العربية، وهي ُخل 

 املؤلفات املطبوعة:

 .إجازات احلديث للعاّلمة املجليـ 1

 .اإلمام الثائرـ 2

 .اإلمام احلکيمـ 3

 .اإلمام الشاهروديـ 4

 .مکتبة آيةاهلل العظمى املرعيش النجفيالرتاث العريب يف خزانة خمطوطات ـ 5

 .الرتاث العريب املخطوط يف مکتبات إيران العامةـ 6

 .تراجم الرجالـ 7

 .التعريف بالرتاثـ 8

 .تالمذة العاّلمة املجلي واملجازون منهـ 9

 .حياة الرشيف املرتىضـ 10

 .دليل املخطوطاتـ 11

 .راهنامى فهرست کتابخانه مرعشىـ 12
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 .سکينة بنت عيلالسيّدة ـ 13

 .رساشاعران فارسىـ 14

 .عرض حالـ 15

 .عىل هامش الذريعة إىل تصانيف الشيعةـ 16

 .فهرست خمطوطات خزانة الروضة احليدرية يف النجف األرشفـ 17

 .فهرست خمطوطات الشيخ حمّمد الرشتي املهداة إىل مکتبة اإلمام احلکيمـ 18

 .الدينيةهاى خطى جامعة النجف فهرست نسخهـ 19

 .هاى خطى خاندان ميبدىفهرست نسخهـ 20

 .هاى خطى خورشيد گرديزىفهرست نسخهـ 21

 .هاى خطى کتابخانه امام حسنفهرست نسخهـ 22

 .هاى خطى کتابخانه دانشگاه بوعىل ـ مهدانفهرست نسخهـ 23

 .هاى خطى کتابخانه شخىص ميبدى ـ کرمانشاهفهرست نسخهـ 24

 .خطى کتابخانه صدوقى يزدى ـ يزدهاى فهرست نسخهـ 25

 .ـ مشهد هاى خطى کتابخانه عمومى امام هاديفهرست نسخهـ 26

 .هاى خطى کتابخانه عمومى آيةاهلل کلبايکانى ـ قمفهرست نسخهـ 27

، يف سبعة هاى خطى کتابخانه عمومى آيةاهلل مرعشى ـ قمفهرست نسخهـ 28

 وعرشين جزًء...

، ضمن جمموعة کتابخانه هادى نجفى ـ اصفهانهاى خطى نسخه فهرستـ 29

 .309-362،  ص 2، جاوراق عتيق

 ، طبع يف جملدين.معجم املؤلفات القرآنيةـ 30

 ، طبع يف مخس جملدات.املفصل يف تراجم األعالمـ 31
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 :يالکتب املطبوعة بتحقيق

 ، للسيّد عيل احلسيني امليبدي.اختصاص عموم النبوة بمحّمدـ 32

 ، للشيخ حسن الکرکي العاميل.الکلم يف بيان صلة الرحمأطائب ـ 33

 ، للشيخ فضل عيل القزويني، اجلزء األّول.اإلمام احلسني وأصحابهـ 34

 ، للشيخ احلر العاميل.أمل اآلملـ 35

، للشيخ حمّمدأمني صدراإلسالم اخلوئي.طبع قم يف تاريخ ثورة النجفـ 36

 .1416سنه « مرياث إسالمي إيران»املجّلد الثالث من 

 ، للعاّلمة احليل.تبرصة املتعلمني يف أحکام الدينـ 37

 ، للشيخ عبدالنبي القزويني.تتميم أمل اآلملـ 38

، للسّيد عبداهلل شرب، حقق باالشرتاك مع تسلية الفؤاد يف بيان املوت واملعادـ 39

 الشيخ رضا أستادي.

 ، ملريزا عبداهلل أفندي.تعليقة أمل اآلملـ 40

 ، للسّيد حسن الصدر، اجلزء األّول.أمل اآلمل تکملةـ 41

 ، للرشيف املرتىض.مجل العلم والعملـ 42

 ، للشيخ فضل عيل القزويني.حياة الزهراء بعد أبيها الرسولـ 43

 .االصفهاين ، الشيخ حمّمدرضا النجفيديوان أيب املجدـ 44
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 .399-435، ص4، جاملفصل يف تراجم األعالم .1
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 خامتةٌ 

ذکر طريق واحد إىل املشايخ العظام وأرباب الکتب األربعة ومنهم إىل األئمة  يف

 .نيوذکر حديث اهلداة املعصومني

 ن يف هذه الرسالة.وخربين اجازًة مشاخيي العظام املذکورأ

 .قاموس الرجالـ منهم: العاّلمة الشيخ حمّمدتقي التسرتي صاحب 1

طبقات و ،ةالذريعة إىل تصانيف الشيعالطهراين صاحب  كـ عن الشيخ آغابزر2

ى إىل آل سناد املصفّ اإلو ،مصفى املقال يف مصنفي علم الرجالو ،أعالم الشيعة

 .املصطفى

خمتلف و ،عيون الرجالـ عن أيب حمّمد السّيد حسن الصدر الکاظمي صاحب 3

 .تأسيس الشيعة الکرام لعلوم اإلسالمو ،مل اآلملأ تکملةو ،الرجال

منية الدين النجفي املرعيش صاحب أبواملعال السّيد شهاب حيلولة ومنهم:

 عن السيّد حسن الصدر الکاظمي املذکور. الرجال يف رشح نخبة املقال

ويف  ،مستدرك الوسائلـ عن احلاج املريزا حسني النوري الطربيس صاحب 4

 .مجلة من الفوائد الرجاليةخامتته 

صاحب ابن حمّمدأمني ( 1281ت )ـ عن الشيخ األعظم مرتىض األنصاري 5

بسط من الوجيزة للعاّلمة املجلي ويقرب أهو  الرجالوکتاب  ،الرسائلو ،املکاسب

 ةقدسامل ةستاناآله الرشيف موجودة بمکتبة ونسخة خطّ من خالصة العاّلمة احليّل 
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 .ةرضويال

صاحب ( 1245 ت)ذر النراقي ـ عن احلاج املوىل أمحد بن حمّمدمهدي بن أيب6

ودع يف العائدة األخرية منه کثريًا من أاملطبوع بإيران الذي  ،العوائدو ،مستند الشيعة

 .تراجم الرجال وله إجازات مبسوطة

صاحب (.1212 ت)ـ عن السّيد حمّمدمهدي آيةاهلل بحرالعلوم الطباطبائي 7

 .الفوائد الرجالية

( 1205ت)ـ عن استاد الکّل ابن حمّمد أکمل اآلقا حمّمدباقر الوحيد البهبهاين 8

 منهج املقالعىل رجال املريزا حمّمد األسرتآبادي الکبري املسمى بـ ةالتعليقصاحب 

 .رجال اخلاقايناملطبوعة يف هامش الکتاب ويف آخر 

 صفهاين.ـ عن والده املوىل حمّمد أکمل اإل9

 ،بحاراألنوارصاحب (.1110 ت)ـ عن املوىل حمّمدباقر العاّلمة املجلي 10

  بحاراألنوارالذي هو آخر جملدات  ،اإلجازاتو کتاب  ،الوجيزة يف الرجالو

ال  من کتابـ عن والده املوىل حمّمدتقي املجلي األّول صاحب رشح مشيخة 11

 .حيرضه الفقيهروضة املتقني يف رشح من ال يف کتابه  حيرضه الفقيه

اإلسالم واملسلمني حمّمد العاميل املعروف بالشيخ ـ عن هباء امللة والدين وشيخ12

النجايش وعىل اخلالصة وعىل فهرس الشيخ  عىل احلوايشوله ( 1031 ت)البهائي 

 رجالهدرجها الفاضل املامقاين يف مقدمات أالدين وله فوائد رجالية خمترصة منتجب

 املطبوع.

عىل  ةاحلاشيوله ( 984 ت)الدين احلسني العاميل والده الشيخ عزّ ـ عن 13

 .ةمشايخ الشيعخالصة العاّلمة احليّل ورسالة 

 (965سنة )الشهيد  الدين الشهري بالشهيد الثاينـ عن الشيخ السعيد زين14

ونسب إليه  خالصة األقوالوله تعليقات عىل  الروضة البهية يف رشح اللمعةصاحب 
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 .خمترص اخلالصةو النسبو الرجالکتاب  لؤلؤةلاو الرياضو ملاأليف 

القاسم عيل بن عبدالعيل امليي الشهري بابن املفلح الدين أيبـ عن الشيخ زين15

 وله اجازات مشتملة عىل تراجم املشايخ.( 938 ت)

جامع صاحب ( 940 ت)املحّقق الثاين الکرکي  ـ عن الشيخ نورالدين عيل16

ها تراجم املشايخ فيجازة إوله اجازات متوسطة ومبسوطة يقرب من عرشين  املقاصد

 األعالم يعّد کّل منها رسالة.

 الدين أيب احلسن عيل بن هالل اجلزائري.ـ عن الشيخ زين17

الدين أيب العباس أمحد بن حمّمد بن فهد احليل صاحب ـ عن الشيخ مجال18

 .(841 )تاملشايخ وطرقهم  وله عدة اجازات فيها ذکر املهذب يف الفقه

کنز صاحب ( 826 ت)الدين أيب عبداهلل الفاضل املقداد ـ عن الشيخ رشف19

 وله رسالة االجازة. العرفان والتنقيح

وهو ( 786سنة )الشهيد ـ عن الشيخ السعيد أيب عبداهلل الشهيد حمّمد بن مکي 20

 اللمعةو الذکرىو الدروسو البيانو األلفيةالفقيه الذي مل ير له نظري حتّى اليوم له 

وله اجازات  فوائد رجالية تارخييةکّلها يف الفقه وله جمموعة کانت بخطه وهي ذات 

 «.جازةرسالة اإل»بـ  البحارمبسوطة عرب عنها يف آخر 

إيضاح ـ عن فخراملحّققني حمّمد بن احلسن بن يوسف بن املطهر صاحب 21

 .الفوائد يف رشح القواعد

( 726 ت)ـ عن والده آيةاهلل عىل االطالق العاّلمة حسن بن يوسف احليّل 22

تبرصة و ،إرشاد األذهانو ،خمتلف الشيعةو ،منتهى املطلبو ،تذکرة الفقهاءصاحب 

الرجال و ،إيضاح االشتباهو ،خالصة األقوال يف علم الرجالوغريها وله  ،منياملتعلّ 

 .اخلالصةيف إليه الذي حييل  ،الکبري

القاسم جعفر بن احلسن بن حييى الدين أيبستاذه الشيخ نجمأـ عن خاله و23
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 ،املخترصو ،عئالرشاصاحب ( 676ت )األکرب بن احلسن بن سعيد املحّقق احليّل 

اخترصه من فهرس شيخ الطائفة يوجد يف  ،الرجالوله کتاب  ،يف رشحه املعتربو

 .الکاظمي مکتبة السيّد حسن الصدر

 حسن الدريب.ـ عن الشيخ 24

( 588 ت)ـ عن الشيخ حمّمد بن عيل بن شهرآشوب الرسوي املازندراين 25

للشيخ الطائفة أيب جعفر  الفهرستيف تتمة کتاب  ،معامل العلامءو ،املناقبصاحب 

 الطويس.

 ه الشيخ شهرآشوب بن أيب نرص الرسوي.ـ عن جدّ 26

حب کتاب صا( 460 ت)ـ عن حمّمد بن احلسن الطويس شيخ الطائفة 27

 ،يف الرجال الرجال الکيشاملعروف بـ  اختيار معرفة الرجالو ،الفهرستو ،الرجال

 التبيانو ،يف الفقه املبسوطو ،اخلالفو ،النهايةو ،يف احلديث االستبصارو ،التهذيبو

 يف التفسري وغريها.

ـ عن الشيخ أيب عبداهلل حمّمد بن حمّمد بن النعامن العکربي البغدادي امللقب 28

وغريها. وترمجه  ،مالاألو ،اإلرشادو ،يف الفقه املقنعةصاحب ( 413 ت) باملفيد

تلميذه واملجاز منه الشيخ اجلليل إمام الرجاليني أبوالعباس أمحد بن عيل النجايش 

 .(450 ت)األسدي الکويف 

 ت) ـ عن الشيخ أيب جعفر حمّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق29

 ويف آخره مشيخته وغريه. من ال حيرضه الفقيه کتاب صاحب (381

 ـ عن حمّمد بن حمّمد بن عصام الکليني.30

 عىل التحقيق ببغداد( 329 ت) ـ عن حمّمد بن يعقوب بن إسحاق الکليني31

 کام ذکره النجايش. الرجالوله کتاب  الکايفصاحب 

* * * 
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قال:  أخبار الرضاعيون يف کتابه  سناد عن الشيخ الصدوقوهبذا اإل

َثنا أبواحلسني حمّمد بن جعفر  قال: ثنا حمّمد بن موسى بن املتوکلد  َح » َحد 

َثنا يوسف بن عقيل َثنا حمّمد بن احلسني الصول قاَل: َحد  عن  ،األسدي قاَل: َحد 

ن خيرج منها إىل أراد أنيسابور و أبواحلسن الرضا إسحاق بن راهويه، قاَل: ملا واىف

ثنا املأمون اجتمع عليه أصحاب احلديث فقالوا له: يا ابن رسول اهلل ترحل عنّا وال حتدّ 

وقال: سمعت أيب  ،بحديث فنستفيده منك؟ وکان قد قعد يف العامرية فاطلع رأسه

 ،يقول: سمعت أيب حمّمد بن عيل ،سمعت أيب جعفر بن حمّمد :يقول ،موسى بن جعفر

سمعت  :يقول ،سمعت أيب احلسني بن عيل :يقول ،سمعت أيب عيل بن احلسني :يقول

سمعت  :يقول ،سمعت النبي :يقول ،طالبأيب أمرياملؤمنني عيل بن أيب

 .يقول: ال إله إاّل اهلل حصني فمن دخل حصني أمن من عذايب ،اهلل

.1«برشوطها وأنا من رشوطها :ت الراحلة نادانافلام مرّ  قال:

قال مصنّف هذا الکتاب: من رشوطها »احلديث: وقال شيخنا الصدوق يف ذيل 

 .2«عىل العباد مفرتض الطاعة عليهم ّنه إمام من قبل اهللأب قرار للرضااإل

هذا حديث ثابت مشهور هبذا »: حلية األولياءصفهاين يف احلافظ أبونعيم اإلقال و

ذا إاألسناد من رواية الطاهرين عن آبائهم الطيبني وکان بعض سلفنا من املحّدثني 

 .3«فاقهذا األسناد عىل جمنون أل ئروى هذا األسناد قال: لو قر

حّدثنا أمحد بن احلسن القّطان، قال: »وهبذا اإلسناد عن الشيخ الصدوق قال: 

احلسني، قال: حّدثني حمّمد بن إبراهيم بن حمّمد الَفزاري،  حّدثنا عبدالرمحن بن حمّمد

                                                           
، 25، صالتوحيد؛ 1، ح370، صمعاين األخبار؛ 4، ح135، ص2، جعيون أخبار الرضا .1

، رقم 306، ص8، املجلس احلادي واألربعون، حأمال الصدوق؛ 6، صثواب األعامل؛ 23ح

 .536، رقم 279، ص74، املجلس العارش، حأمال الطويس؛ ونحوها يف 349

 .25، صالتوحيد؛ 135، ص2، جعيون أخبار الرضا .2

 .44، ص1، جمسند اإلمام الرضاونقل عنه يف 192، ص3، جحلية األولياء .3
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قال: حّدثني عبداهلل بن حييى  األهوازي، قال: حّدثني أبواحلسن عيّل بن عمرو، قال: 

حّدثنا احلسن بن حمّمد بن مُجهور، قال: حّدثني عيّل بن بالل، عن عيّل بن موسى  

ن حمّمد بن عيّل، عن عيّل بن الرضا، عن موسى  بن جعفر، عن جعفر بن حمّمد، ع

، عن ، عن النبّي احلسني، عن احلسني بن عيّل، عن عيّل بن أيب طالب

َجربئيل عن ميکائيل، عن إرسافيل، عن الل وح، عن الَقلم، قال: يقول اهلل تبارك 

: والية عيّل بن أيب طالب ِحصني، فمن دخل ِحصني أِمن ناري  .1«وتعاىل 

طريق الوصول إىل أخبار آل ذه الرسالة الرشيفة املسامة بـ التحرير األّول هلتم 

وکان التحرير  1408 كرمضان املبارشهر ثنني غرة يف مساء يوم اال الرسول

فها بيد مؤلّ 1436غدير خم سنة  النهايي يف يوم عيد اهلل األکرب عيد آل حمّمد

واحلمد هلل أّوالً  ،ببلدة اصبهان صاهنا اهلل تعاىل عن احلدثان هادي النجفيالعبد اجلاين 

 وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطاهرين املعصومني. ،وآخرًا وظاهرًا وباطناً 

 

 

                                                           
، أمال الصدوق؛ 1، ح136، ص2، جعيون أخبار الرضا؛ 1، ح371، صمعاين األخبار .1

 .«ناري»بدل « عذايب: »العيونويف  350، رقم 306، ص9املجلس احلادي واألربعون، ح
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