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الحمدلله المجيز لعباده األخذ بطريق الرواية والصالة والسالم على خاتم الرواة 

 هداة أئمة الرواة.عن ربل السموات وعلى آله ال
ا بعد  اة بـ فهذه الرسالة الشريفةوأمل الجيزة الوجيزة من السلسلة »المسمل

مة المحقلق احثهي اإلجازة التي کتبها لي سماحة الب 1«العزيزة  الثبت الثقة القدير العالل
ة اآلية السيلد محملدحسين الحسيني الجاللي رًا اوحثني مر ،قبل سنين الحجل

تباته على طبعها، وحيث رأىه ضعفي وعدم استعدادي للطبع، طبعها هو وتکرارًا في مکا
ها األخ في الله بأجاز  1241في عام  The open schoolبنفسه في ضمن منشورات 

اها  لتلكوالمجاز هو المحقلق  حفظه الله تعالىحسين العلي العبدالله  اإلجازة »الطبعة وسمل
 «.العزيزة

هذه وم وخصوص من وجه فأضفت في والنسبة بينها وبين إجازتي عم
ة المطبوعة  المصادر ألنل في  بالعرض علىوصححتها  ،(+)من المشايخ مع عالمة عدل

بين « يروي عنه»أو « روى عنه»إليها بعض َمْن  تفأخطاء کثيرة وأض المطبوعةتلك 
 لرجوع القارئ الکريم إليه. کثر[ وأخرجت مصدرًا واحدًا الأ ] وفتينقعمال

قال هو بنفسه الشريفة في ترجمة  السيّد محّمدحسين الجالليو ه والمجيز:
کربالء اإلباء  وفي مدينة الحسين فقد ولدت في أربعين اإلمام الحسين»حياته: 

يًا بالعادة السائدة من التسمية باألسماء 1634عام  يت محملدحسين تأسل ، ومن ذلك سمل
ه باسمي فقد جفانيمن ولد له مولو»المرکبلة؛ عماًل بالحديث الشريف:  « د ولم يسمل

؛ لذلك ليس من رواة الحديث من سملي وهذه العادة لم تکن قبل في عهد االئمة
حب العلم في نفسي من  باالسم المرکب علَمًا وان استعمل وصفًا، وقد زرع والدي

لي في دراسة المقدمات أساتذة  الصغر فأصبح کالنقش في الحجر، واختار

                                                           
جيزا الوادي وجيزتاه: ناحيتاه، والجيز: الناحية من األرض. والجيز: ناحية محلل القوم »الجيزة: . 1

ن ُدريد األزدي المتوفى بال 661، ص1ترتيب جمهرة اللغة، ج« وِحللتهم، تقول: نزلنا جيز بني فالن
 .641عام 
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 معرفة بهم، وقد حضرت دروس الفقه للسيلد الحکيمعلى  ومدرسين کان
، واختصصت بدروس الفقه واالُصول واالُصول لسيلدنا اُستاذ الجيل السيلد الخوئي

الذي کان مثاالً رائعًا لالنقطاع إلى العلم، وهکذا  1الستاذنا المحقلق السيلد البجنوردي
ر لي من طرقه منذ عرفت يميني عن شمالي صرفت عمري في تحصيل العلم ب ما تيسل

وال أعرف عن نفسي وصفًا أصدق وفنونه، وطرقت کل مرتع واغترفت من کل منبع، 
من أنلي قضيت حياتي طالبًا للعلم وأعيش طالبًا للعلم، وأسأله سبحانه ان يحييني حياة 

: طالب العلم، وأن يحشرني في زمرة طالب العلم، وصدق الرسول القائد
 .4««لب علم وطالب مالمنهومان ال يشبعان طا»

 سنةه کربالء إلى النجف األشرف سقط رأسمن مف ؤلل السيلد المهاجر  أقول:
ومازال مقيمًا فيها  1611 سنةوهاجر إلى امريکا  1613 سنةوهاجر إلى قم  1631

 6ومصادر ترجمته متوفرة.
مة التقي صاحب  الشيخ هادي النجفيأحقر عباد الله  والمجاز: من آل العالل

 ية.الهدا
مة المحقلق الشيخ مهدي  وفي الختام البدل أن أذکر بأنل ولدي الروحاني العالل

عاتقه تنظيمه  قد أخذ علىالباقري السياني کان عونًا لي في تحقيق هذا السفر الجليل و
وتخريج بعض المصادر التي لم أتمکن  إليه،« اإلجازة العزيزة»ضافة ما في إوترتيبه و

و  الوالدة والوفاة أحيانًا فالبدل لي أن أشکره شکرًا جميالً من تخريجها وأضافة سنة 
 وفقه الله لخدمة الشرع المبين.

الً وآخرًا وظاهرًا وباطناً   والحمد لله أول
 1262 كرمضان المبار شهر 43

اصفهان ـ هادي النجفي
                                                           

 صدر من هذا األستاذ إجازة اإلجتهاد لتلميذه السيلد الجاللي المجيز. .1
 .316، ص4فهرس التراث، ج .4
؛ حوادث األيلام، 1021، ص2؛ نقباء البشر، ج422معجم الرجال الفکر واألدب في کربالء، ص .6
؛ ذکرى 23عشائر کربالء واُسرها، ص ؛234، صمن أعالم الفکر واألدب ؛ المنتخب124، ص4ج

، 1؛ دائرة المعارف تشيع، ج424؛ سيماى کربالء، ص413، ص41، الذريعة، ج33الجاللي، ص
د 33؛ السائرون على درب الحسين، ص301ص ؛ قبس من سيرة الشهيد السعيد آيةالله السيلد محمل

 .43التقي الحسيني الجاللي، ص



 

 
 الصفحة االولى من الجيزة الوجيزة

  



 

 
 الصفحة األخيرة من الجيزة الوجيزة

 



 
 
 
 
 
 

e 

والحمد ّله رب العالمين والصالة والسالم على خير خلقه محّمد وآله الطاهرين 
بهم قام عمود الدين وبفضل أحاديثهم خذل اّله الکفار وصحبه المنتجبين الذين 

 والمنافقين.
محّمدحسين بن محسن بن علي بن قاسم الحسيني الله  فيقول الفقير إلى وبعد

 قال: ن الرسول القائدعوي بأسانيد المتصلة أر بصره الله عيوب نفسه الجاللي
يحمل هذا الدين في کل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف »
 .1«تحال الجاهليننالغالين وا

 .وصدق رسول الله 
طى األئمة الطاهرين وحمل هذا الدين الشيخ ومملن أنعم الله عليه السير على خُ 

امة سالك  مة والمؤلِف الفهل  في إحياء سنة الرسول الکريمالصراط المستقيم العالل
دهادي النجفي  الدين مهدي  ابن غياث باللطف الجلي والخفي اشمله الله وأبانالشيخ محمل

دالرضا )ت1226( بن مجدالدين )ت1244)ت ( بن محملدحسين 1634( بن محمل
دباقر )ت1624)ت دتقي النجفي األصف1621( بن محمل هاني ( ابن الشيخ محمل

هداية المسترشدين في شرح المعالم وهو المراد في علم ( صاحب 1140-1424)
األصول بصاحب الهداية أو صاحب الحاشية عند الفحول وحدثني شيخي البجنوردي 

                                                           
، 4، ونقل عنه في بحاراألنوار، ج0، ح2ال الکشي، صاختيار معرفة الرجال المعروف برج .1

 .16ص
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ا طلب من الشيخ األنصاري )ت ق( تأليف کتاب في مباحث األلفاظ امتنع 1441أنله لمل
 «.إنل ما کتبه صاحب الهداية يغني عن غيره»وقال: 

استمرت هذه األروحة الطيلبة في التأليف وخدمة العلم بکلل ما نفيس لها حتلى و
ولحسن ظنه بهذا الفقير الواقع في  حفظه الله الجيل الحاضر ومن عيونهم الشيخ األجل 

هتمامه الصادق ازاوية القصور والتقصير استجازني في الرواية وکرر الطلب المعبر عن 
رسالته و 1موسوعة أحاديث أهل البيتالغالية في المطلب وشفلع ذلك بهديلته 

فلم يسعني إالل النزول عند رغبته واالستجابة لدعوته فأقدمت  4المخطوطة في الغناء
مة وخاتمة عسى  حفظه الله إليه  ن يفي أهذه المسودة مقرونة باإلجازة مضيفًا إليها مقدل

لهمه الله طريق أن بالمقصود في هذا الباب الذي ينکر عليه عامة األصحاب إالل مَ 
 الصواب إنله هو الکريم الوهاب.

                                                           
م في 4223وفي أربعة عشر مجلدًا في عام  4224و  4226طبعت في إثنى عشر مجلدًا في عام . 1

 .دار إحياء التراث العربي منبيروت 
 .طبعت في ضمن المجلد الثاني من کتاب اآلراء الفقهية المطبوع إلى اآلن منه خمسة أجزاء. 4



 
 
 
 
 
 
 

 أما المقدمة
ا إذ  »قوله:  فأروي باألسانيد المتصلة عن سيلد المهديين جدنا أميرالمؤمنين

 باً ذ  ک   ان  ک   ن  إ  و   ،م  ک  ل  ًا ف  قّ ح   ان  ک   ن  إ  ف   ،م  ک  ث  دّ ي ح  ذ  ى الّ ل  إ   وه  د  ن  س  أ  ف   ،يث  د  ح  ب   م  ت  ث  دّ ح  
 .1«ه  ي  ل  ع  ف  

يميني  عرفُت و منذ  هذا األمر المطاع جرت سيرة علماء أهل البيت وعلى
عامة األصدقاء واألجانب ولم  أغفلهإلى هذا الجانب الذي  ي صرفُت العنانمن شمال

األصول المعتبرة وهي مشروحة في دراية  بما تقتضيهأرو حديثًا إالل مسندًا إلى أصله 
 .4الحديث

ن انتهت إليه مشيخة الحديث في القرن الرابع اإلسناد في عصرنا مَ  کان العلو في
م د محسن الشهير ب ةعشر شيخنا العالل ( 1641)ت «بزرك الطهراني آقا» ـالشيخ محمل

وعن غيره من المشايخ  6وأروي عنه بطرقه المشروحة في غاية األماني أعلى الله مقامه
 .2المشروحة أسانيدهم في إجازة الحديث

أن يروي عني عنهم بطرقهم وأعالها على اإلطالق وأشهرها في  م فضلهدافله 
مة  عن شيخه العالي الميرزا حسين النوري  الله مقامه ىأعلاآلفاق رواية شيخنا العالل

                                                           
 .3، ح04، ص1الکافي، ج .1
 .کتاب دراية الحديث للمجيز طبع في بيروت و آمريکا .4
ة الشيخ الطهراني، للمجيز طبعت في ايران ضمن منشورات مکتبة البارلمان اغاية األماني في حي. 6

 .The open schoolش وفي آمريکا ضمن منشورات 1644اإليراني، تهران 
م فيه مشايخه في رواية الحديث وذکر فيه طرقه الکثيرة طبع کتاب إجازة الحديث، للمجيز ترج. 2

 ..ق  هThe open school 1221في آمريکا ضمن منشورات 
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مواقع  في( بأسانيده المسطورة في خاتمة مستدرك الوسائل والمشجرة 1642)ت
 .1ا في فهرس التراثإليهم مطبوعان متيسران أشرُت  وکالهما له ،النجوم

وفيه اسم الميرزا  4اءحتبع تسلسل اإلسناد بمراجعة حرف اليأن  دام فضلهوله 
هما للوالدة واآلخر للوفاة للتأکد من يحدإًا بتاريخين بين هاللين تعقبمحسين النوري 

 .عنوان )عنه( أهم الرواة عنه تحتعنوان )عن( أهم مشايخه و تحتشخصية الشيخ ثمل 
وأقدمهم  ،السند إلى أصحاب الکتب األربعة حتي ينتهيشيخ  وهکذا في کلل 

د بن يعقوب الکليني )ت ( بأسانيده المسطورة في 1/644وأقومهم ثقة اإلسالم محمل
 .کتابه الکافي

 ال  ج  الرّ  ل  از  ن  وا م  ف  ر  ع  ا»قال:  رواية واحدة باإلسناد عن الصادقبواکتفي هنا 
 .6«انّ ع   م  ه  ت  اي  و  ر   ر  د  ق   لىه ا ع  نّ م  

 هم في هذه الوجيزة.ؤهؤالء المشايخ الواردة أسما رواة عنهمال نَ ومِ 
 السلسلة العزيزة

وإن کان والبدل من التسمية دفعًا ورفعًا من االلتباس لما صدر من األصحاب في 
من  ةالجيزة الوجيزها فإن شئت فسمل  أعلى الله مقامهمهذا الباب واقتداًء بسيرة المشايخ 

 .العزيزةالسلسلة 
عليها  ُت دتمعة حين لم أعهد مثلها واوقد کنت أعددت هذه الفهرست المسودل 

 .ال زال محفوظاً في هذا الباب استجابة لبعض األصحاب 
وقد مضى عليه برهة من الزمن ولم يساعدني التوفيق فيه لتجديد النظر وأرجوا 

رضا الکليلة فإنل فيه مواقع البصيرة وليس بعين الأن ينظر إليه بعين الناقد  دام فضلهمنه 
النسيان إالل من عصمه والنظر الوفيرة مع ما يتصف به کل انسان من الخطاء والسهو 

 الرحمن.
إنل کلل عنوان ينبغي أن يتعقب بتاريخين بين هاللين إحديهما للوالدة  منها:

                                                           
 .کتاب فهرس التراث للمجيز طبع في مجلدين کبيرين في إيران ونال جائزة. 1
 .442هذا الکتاب )الجيزة( الحظ رقم  أي من .4
. معتبرة من حيث اإلسناد عند المجاز، 1، ح6شي، صاختيار معرفة الرجال المعروف برجال الک .6

 .16، ح02، ص1ونحوها في الکافي، ج
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اليد من  ر لي في الوقت الحاضر لقصورواألخرى للوفاة تحقيقًا أو تقريبًا، وهذا لم يتيسل 
 المصادر.

تعدد ذکر المشايخ والرواة لکلل عنوان فإنل الغرض تحديد الطبقات وکللما  ومنها:
 زاد العدد زاد الوضوح وربلما يکون االقتصار على الخمسة للتبرك أو الثالثة لالستفاضة

 .کفاية
االوراق مختلطة في  تسلسل العنوان بالتسلسل حسب الهجاء فإنل  ومنها:

 .يمًا وتأخيراً تقدالصفحات 
شرد من الوطن واالبتالء بأنواع المحن وکان توقد قدر الله تعالى التمحيص بال

 .صاحبها ونالها ما نالني من لظاهابسيًا تألمسوداتي نصيب من ذلك 
أن يجري قلم التصحيح على الغلط الصريح وإن رأى من  دام فضلهوأرجو منه 

ارقة واضحة ليعرف لکلل ذي فضل فضله ة فعالمالضروري الزيادة فالبدل وأن تکون ب
 ختلط األصل بالوصل وإلى الله سبحانه يرجع الحکم الفصل.يوال 

 



 
 
 
 
 
 

1

 الشيخ علي بن هالل الجزائري. يروي عن:
 الشيخ ابراهيم القطيفي. روى عنه:

 
2

العابدين  الشيخ زينو خوانساريوالده السيلد محملدهاشم الأ جدل و هعمل  يروي عن:
دباقر النجفي الرياض  السيلد أبوالقاسم الطباطبائى آلو المازندراني، ]والشيخ محمل
 .االصفهاني[
 ... روى عنه:

 
3

 محملدکاظم الخراساني. روي عن:ي
درضا الطبسي، روى عنه: ]الشيخ محملدعلي  الدين المرعشي. شهابالسيلد و محمل

                                                           
 كمستدرولکن صححناها بما في خاتمة « بن حسن الدراق»بدل « الوراق بن أبي»في المخطوطة . 1

 .6، رقم413، ص4الوسائل، ج
، 1بصار، جو ضياء األ 10، ص1؛ نقباء البشر، ج4622، رقم466، ص12انظر: الذريعة، ج. 4

 .433-431ص
 .4، رقم 4؛ اإلجازة الکبيرة، ص421، ص4المسلسالت، جانظر: . 6
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 األردوبادي، الشيخ محملدشريف الرازي، العلوية األمين االصفهانية[.
 

1

والشيخ مرتضى االنصاري والشيخ  ]الشيخ مهدي کاشف الغطاء.يروي عن:
 محملدحسين الکاظمي[.

 ابراهيم بن اسماعيل السلماسي. روى عنه:
 

2

 راق.حسن الدابراهيم بن و المحقلق الکرکي يروي عن:
 حسين بن عبدالحميد.و الشيخ کريم الدين الشيرازي روى عنه:

 
3

عن والده  ،والده اسماعيل السلماسيو ميرزا ابراهيم الخوئي شارح النهج يروي عن:
دمهدي بحرالعلوم. ،العابدين السلماسي زين  عن محمل

دمهدي الکاظمي سيلدال روى عنه:  السيلد المرعشي.و محمل
 

4

کمري، الفاضل الشربياني، محملدحسن المامقاني، هالسيلد حسين الکو يروي عن:
 صاحب الکفاية.و صاحب العروة

                                                           
 .16، ص1نقباء البشر، ج. 1
 .441؛ کشکول صاحب الحدائق، ص101؛ لؤلؤة البحرين، ص444أنوار البدرين، ص. 4
 .0، رقم 12اإلجازة الکبيرة، صانظر: . 6
 بلدة من بالد القفقاز.« صاليان»، 140، رقم 102اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

د بن الحسن اإلصفهاني يروي عن: ]واألمير  األمير محملدحسين بن محملدصالحو ،محمل
األمين الحسيني المختاري  د ابن السيلد محمد ابن األمير روحناصرالدين أحم

 .السبزواري[
دباقر الهزارجريبي. روى عنه:  محمل

 
2

د المجاهد، عن والده صاحب الرياض. يروي عن:  السيلد محمل
 وهکمري.السيلد حسين الکو ميرزا محسن األردبيلي روى عنه:

 
3

 ،السيلد علي صاحب الرياض جعفر کاشف الغطاء، الشيخ أحمد األحسائي، يروي عن:
د الخطي البحراني[ ميرزا أبوالقاسم القمي  .]والشيخ عبدعلي بن محمل

د الجماراني روى عنه: د[ محمل  .]وابنه الشيخ محمل
 

                                                           
 .122، ص4خاتمة المستدرك وسائل، ج. 1
 .12، ص1الکرام البررة، ج. 4
دابراهيم کلباسي»راجع کتاب . 6 مه محمل د کلباسي نجفي.« نصايح و اجازات عالل  تأليف الشيخ محمل
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1

]والشيخ حسن  السيلد أبوالقاسم الطباطبائى العابدين المازندراني، الشيخ زين يروي عن:
 .ابن الشيخ اسدالله الکاظمي[

دهاشم ال روى عنه:  4.خوانساريالسيلد محمل
 

3

دباقر ال يروي عن: الروضات، السيلد محملدهاشم اإلصفهاني،  صاحب خوانساريمحمل
اآلملي،   الله   فالمالل لط عبدالعلي اإلصفهاني، السيلد حسين الکوهکمري، الشيخ

 .خوانساريمحملدعلي الو محملدحسين الکاظمي
دمهدي الکاظمي، شيخنا الطهراني روى عنه: ]السيلد محملدصادق[ ، السيلد محمل
 (.1604األحسائي )ت: السيلد ناصر بن هاشم و بحرالعلوم

 
4

فر بن أحمد بن عمحملدج ي]الشيخ المفيد عبدالرحمن النيسابوري والحافظ أب يروي عن:
 .علي الموسوي[

 بن بابويه.  الدين علي بن عبدالله  منتجب روى عنه:
 

                                                           
، 4ترجمة في اعيان الشيعة، ج وله« الشمعة في حکم الجمعة ووجوبها التخييري»کتاب  . له1

 .4622، رقم466، ص12انظر: الذريعة، جو 604، رقم 420ص
هاشم الخوانساري في دلم يذکر السيلد حسن الصدر صاحب العنوان في مشايخ الميرزا محمل . 4

 و مابعدها. 03إجازته الکبيرة، ص
 .444-62، ص 1وضياء األبصار، ج 43، ص1نقباء البشر، ج. 6
 .643و  640، رقم 123الدين، ص فهرست منتجب. 2
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1

 صاحب العروة.و المحقلق الخراساني يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الشيخ محملدحسين المازندراني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دتقى يروي عن: السيلد حسن و الشيرازي، شيخ الشريعة صاحب الکفاية، الشيخ محمل
 الصدر.

 السيلد المرعشي.و ، السيلد البجنورديالسيلد الوالد روى عنه:
 

4

، ]شيخ الشريعة األصفهاني محملدحسن المامقاني ،الجيالني الله  حبيب يروي عن:
 .والفاضل الشربياني[

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .3، رقم12اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .3، رقم 11اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 أنظر: مجموعة إجازات السيلد أبوالحسن االصفهاني، للشيخ مهدي الباقري السياني. مطبوعة.. 6
. وطبع کتاب باسمه في ضمن المنشورات تراث الشيعة )مؤسسٔه 261، ص4المسلسالت، ج أنظر: . 2

 .شناسى شيعه( کتاب
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1

 الميرزا ابراهيم المحالتي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 قُلي الهمداني. حسين ىمولالعن  ،السيلد أحمد الطهراني الکربالئي يروي عن:
 6ء السيفي.السيلد المرعشي في خصوص الدعا روى عنه:

 
4

د صالح]خاله[  يروي عن: د  ، الشيخ عبدالواحدآبادي[ ]الخاتون المير محمل ]بن محمل
دباقر[ العاللمةوالبوراني[  الجزائري، العاللمة المجلسي،   الله  ةالسيلد نعم ،المجلسي ]محمل

 .السيلد حسين الخوانساريالحرل العاملي و
دمهدي النجفي،   الشيخ أحمد الجزائري، السيلد نصرالله  روى عنه: الحائري، الشيخ محمل

دباقر الرضوي.و األمير محملدحسين بن محملدصالح  السيلد محمل
 

5

د باقر البيرجندي. يروي عن:  الشيخ محمل

                                                           
 .11، رقم16إلجازة الکبيرة، صا. 1
 .410، ص4أنظر: المسلسالت، ج. 4
 .13اإلجازة الکبيرة، ص. 6
مة المجلسي، ص123؛ لؤلوة البحرين، ص43الفيض القدسي، ص. 2 وموسوعة  14؛ تالمذة العالل

 .6040، رقم 11، ص14طبقات الفقهاء، ج
 .124، ص4راجع المسلسالت، ج. 0
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 .نقي النقوي اللکهنوي[ ]والسيلد علي شيالسيلد المرع روى عنه:
 

1

الفاضل الشربياني، الشيخ محملدحسن و الميرزا محملدعلي الجهاردهي، يروي عن:
دطه نجف.و مامقانىال  الشيخ محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

، المازندراني  عبدالله  ،السيلد اليزدي، المحقلق الخراساني، شيخ الشريعة يروي عن:
ونابادي، السيلد ناصر حسين اللکهنوي، الشيخ محملدحسين المازندراني ک]الشيخ علي ال

 .الحائري، السيلد سبط الحسين اللکهنوي والسيلد محملدحسين النقوي[
 .]والشيخ محملدعلي االردوبادي[ شيالسيلد المرع روى عنه:

 
34

د. يروي عن:  الشيخ درويش محمل
 المجلسي. دتقي[العاللمة ]محمل  روى عنه:

 

                                                           
 .12، رقم 16اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .16، رقم 12؛ اإلجازة الکبيرة، ص263، ص4المسلسالت، ج. 4
 «.ابوالشرف»بدل « ابواالشرف». في المخطوطة 6
، 4ج دتقي المجلسي ومعاصري الشيخ البهائي؛ انظر: أعيان الشيعة،وهو من مشايخ المولى محمل . 2

 .4263، الرقم 632ص
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1

 الشيخ النجاشي.و شيخ الطائفة الطوسي يروي عن:
 الراوندي. الله  السيلد فضل نه:روى ع

 
2

]والسيلد حسن الصدر  شيخ الشريعةو ،السيلد اليزدي، المحقلق الخراساني يروي عن:
 .الکاظمي[
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 بهاني.الوحيد البه يروي عن:
 الشيخ عبدالعلي الرشتي. روى عنه:

 
4

 کامل. القاضي عبدالعزيز بن أبيو شيخ الطائفة الطوسي، الشيخ المفيد يروي عن:
 عبدالجليل بن عيسى الرازي. روى عنه:

 

                                                           
 .11يعة، القرن السادس، ص؛ طبقات أعالم الش112، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
، رقم 22(، ص1)ق 12، موسوعة طبقات الفقهاء، ج143، ص4المسلسالت في اإلجازات، ج. 4

2240. 
 .632، ص6؛ الکرام البررة، ج142، ص1؛ أعيان الشيعة، ج416، ص3منتهى المقال، ج. 6
 .133طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس، ص. 2
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1

د بن أحمد الخزائي[  يروي عن:  الشيخ عبدالجبار المقري]والده علي بن محمل
سترآبادي والشيخ المفيد عبدالرحمن بن أحمد علي الطوسي والقاضي حسن األ ]وأبي

 .النيسابوري[
 .بن بابويه وابن شهرآشوب[االدين  ]الشيخ منتجب روى عنه:

 
2

دهاشم الجهارسوقي، صاحب الکفاية أبي يروي عن: صاحب  ،المعالي الکرباسي، محمل
 .]والحاج آقا منيرالدين البروجردي األصبهاني[ العروة

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

دباقر  صاحب الجواهر عن ،الميرزا حسن الهزارجريبى يروي عن: ]والمالل محمل
دهاشم ال هارسوقي واآلخوند الخراساني والميرزا النوري جالفشارکي والميرزا محمل

 العابدين المازندراني[. والشيخ زين
 .اي الحائري االصفهاني[ ]والشيخ محملدرضا الجرقويه السيلد المرعشي روى عنه:

 
4

  الله  الميرزا حبيبوالفاضل الشربياني، والميرزا رضا التبريزي، وعن والده،  يروي عن:
                                                           

 .31لسادس، صطبقات أعالم الشيعة، القرن ا. 1
 .14، رقم 14اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .62، ص4المسلسالت في اإلجازات، ج. 6
 .13، رقم، 13اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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 المالل علي النهاوندي وشيخ الشريعة.والشيخ محملدحسن المامقاني، والرشتي، 
 .]والشيخ محملدعلي اإلمام الجزائري[ السيلد المرعشي روى عنه:

 
1

 الميرزا حسين الخليلي.و السيلد اليزدي، المحقلق الخراساني يروي عن:
 .السيلد المرعشي روى عنه:

 
2

دباقر الهزارجريبي، السيلد حسن ال يروي عن:  خوانساريالوحيد البهبهاني، الشيخ محمل
 النجفي.ي[ ]الفتونالشيخ محملدمهدي و

دباقر الرشتي روى عنه: دابراهيم الکرباسي، السيلد محمل  السيلد محسن البغداديو محمل
 .]والشيخ أسدالله الدزفولي والسيلد عبدالله شبر والسيلد جواد العاملي[

 
3

السيلد مرتضى و السيلد اليزدي، شيخ الشريعة، الشيخ محملدطه نجف، يروي عن:
 السيلد محملدحسين المرعشي.و الکشميري
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .610، رقم 024اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .04، ص1الکرام البررة، ج. 4
 .42، رقم 42.اإلجازة الکبيرة، ص. 6
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1

دباقر الفشارکي يروي عن:  عن السيلد حسن، ،الشيخ محملدحسين الفشارکي عن محمل
 عن صاحب الرياض. ،السيلد باقر الشفتي عن

 سيلد المرعشي.ال روى عنه:
 

2

 المحقلق الخراساني.و والده، السيلد اليزدي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ سليمان الماحوزي. يروي عن:
 السيلد عبدالله البالدي. روى عنه:

 
4

هما عن المولى و ،المولى حسين الطهرانيو الشيخ علي بن الحسن الخاقاني يروي عن:
 علي الخليلي.

 .]وابوالحسن شريعتمدار[ 0شيخنا الطهراني روى عنه:
 

                                                           
 .11، رقم 11اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .41، رقم 41کبيرة، صاإلجازة ال. 4
 .63، رقم 16لؤلوة البحرين، ص. 6
 .43، ص1نقباء البشر، ج. 2
 .3، رقم 23(، صللمجيزمانى )راجع: غاية األ. 0
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1

 .]المحقلق الثاني[ علي الکرکيالشيخ  يروي عن:
 ابنه علي. روى عنه:

 
2

 حرب الحسيني. الشيخ مهدي بن أبي يروي عن:
د بن علي بن شهرآشوب المازندراني )ت:  روى عنه:  (. ه044الشيخ محمل

 
3

 السيلد مهدي بحرالعلوم، الفاضل الشربياني، الميرزا مهدي الشهرستاني يروي عن:
 الغطاء. الشيخ جعفر کاشفو

دتقي النوري ) روى عنه:  (، الشيخ محملدحسن صاحب الجواهر1642-1436محمل
دتقي صاحب هداية المسترشدين، جدل المجاز[ الشيخ ابراهيم الکرباسيو  .]والشيخ محمل
 

4

 نساري.امحملدعلي الخوو والده السيلد مصطفى يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .12طبقات أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص. 1
 .11طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص. 4
 .44، ص1الکرام البررة، ج. 6
 .44رقم ، 41اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 العابدين المازندراني. زينو ياسين الشيخ محملدحسن آل يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

عن صاحب  ،عن الشيخ جعفر التستري ،آبادي ةدولالالدين  السيلد کمال يروي عن:
 الفصول.

 السيلد محملدصادق بحرالعلوم.و السيلد المرعشي روى عنه:
 

3

دقاسم األ الشيخ صفي يروي عن: لعاللمة سترآبادي، االدين الطريحي، الشيخ محمل
د بن يوسف البحراني المجلسي، أبوالحسن الشريف ]محملدصالح  ،أحمد بن محمل

دتقي  الخاتون آبادي، حسين بن عبدالعالي الخمايسي ومحملدنصير بن عبدالله بن محمل
 .المجلسي[
]وولده محملد وعبدالعزيز بن  البالدي  السيلد عبدالله  ،الحائري  السيلد نصرالله  روى عنه:

د بن ثنوان[أحمد ال  .موسوي وشبلر بن محمل
 

                                                           
 .42، رقم 44اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .40، رقم 46اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .41عشر، ص ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني26، رقم 111لؤلوة البحرين، ص. 6
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1

2

 .]والشيخ حسين العصفوري[ البالدي  أبيه عن الشيخ عبدالله  يروي عن:
 الشيخ أحمد األحسائي. روى عنه:

 
3

 .]وأحمد بن فهد الحللي[ ن أمير الحاج العامليالشيخ محمود الشهير بإب يروي عن:
 الدين. السيلد کمال روى عنه:

 
4

 الشهيد الثاني. يروي عن:
]وعلي بن أحمد بن خاتون  صاحب المعالمو السيلد محملد صاحب المدارك روى عنه:

 .العاملي العيناثي[
 

5

 عن السيلد حسن المدرس. ،المجدد الشيرازي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .42، ص1الکرام البررة، ج. 1
 .1420وفيها: تاريخ وفاته بعد . 4
 3طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 6
 12أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص طبقات. 2
 .43، رقم 40اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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1

د البحراني. قوامو راشد بن ابراهيم البحراني يروي عن: د بن محمل  الدين محمل
د ولده شمس روى عنه: الدين علي بن  مسالسوراوي وش ج]وعلي بن فر الدين محمل

 4.ثابت السوراوي[
 

3

دتقي  يروي عن: ]والشيخ  الميرزا صادق التبريزيو ،نجفي، شيخ الشريعةآقامحمل
 .عبدالکريم الحائري والميرزا محملدحسين النائيني والسيلد أبوالحسن األصفهاني[

 .مصطفى والشيخ محملدرضا الطبسي[ ]وولده السيلد السيلد المرعشي روى عنه:
 

4

د السو نجيب يروي عن: د بن سعد الموسوي.و اويرالدين محمل  محمل
 الدين حسن بن داود. الشيخ تقيو العاللمة الحللي روى عنه:

 
5

 الفاضل الشربياني.و لکشميري، محملدحسن المامقانيالسيلد المرتضى ا يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .3طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 1
 .333، رقم 121، ص1انظر: الذريعة، ج. 4
 .؛ مقدمة کتاب کشف األستار للسيلد الصفائي46، ص4المسلسالت في اإلجازات، ج. 6
 .16طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 2
 .41، رقم 43اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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1

د القزويني برهان يروي عن: د بن محمل ]ونصيرالدين راشد بن إبراهيم  الدين محمل
 .البحراني[
 مطهر الحللي.السديدالدين يوسف بن  روى عنه:

 
2

 الشيخ عبدالجبار المقري.و بن الشيخ الطوسياعلي المفيد  أبي يروي عن:
د بن علي بن  روى عنه:  آشوب المازندراني.شهرمحمل

 
3

 .]العيناثي وعلي التوليني النحاريري[ الشيخ جعفر بن حسام يروي عن:
د بن خاتون وى عنه:ر د بن أحمد الصهبائيو الشيخ محمل د بن  ]وشمس محمل الدين محمل

د الشهير بابن المؤذلن الجزيني ابن عم الشهيد[  .محمل
 

4

[ الدين سعيد الشيخ قطب يروي عن:  الراوندي. ]بن هبةالله
 الشيخ حسين بن رده. روى عنه:

 

                                                           
 .12طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 1
 .14طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص. 4
 .1طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 6
 .16طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص. 2
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1

 السيلد اليزدي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 شيخ الشريعة. يروي عن:
 السيلد المرعشي.  روى عنه:

 
3

الشيخ و ي،بن نوح السيرافاالعباس  أبيو الغضائري  دالله الحسين بن عبي يروي عن:
د بن علي الشجاع.و المفيد  محمل

 السيلد أبوالصمصام ذوالفقار. روى عنه:
 

4

 الشيخ أحمد بن المتوج البحراني. يروي عن:
 الشيخ حسن المطوع األحسائي. روى عنه:

 

                                                           
 .44، رقم 40اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .46، رقم 44ص اإلجازة الکبيرة،. 4
 .11؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس، ص123، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .4طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 2
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1

د  يروي عن:  بن العاللمة الحللي.االشيخ فخرالمحقلقين محمل
د الدوالي.و علي بن هالل الجزائري، أحمد بن فهد األحسائي روى عنه:  أحمد بن محمل

 
2

 الشيخ الخراساني.و السيلد اليزدي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

د يروي عن: عن الشيخ حسين  ،الشيخ يوسف البحراني وعن أبيه الشيخ محمل
 خي صاحب الحدائق(.أالشيخ عبدعلي البحراني)و الماحوزي البحراني

 الشيخ أحمد األحسائي. روى عنه:
 

4

 المحقلق الکرکي.و والده يروي عن:
 الشهيد الثاني. روى عنه:

 

                                                           
 .0طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 1
 .62، رقم 43اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .14طبقات أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص. 6
 .123، ص1لبررة، جالکرام ا. 2
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1

 الشيخ أحمد بن المتوج البحراني. يروي عن:
 والي.األ]البحراني[ الدين زرحالشيخ  روى عنه:

 
2

 ن الخازن، علي بن يوسف النيلي، السيلد علي بن عبدالحميد النيليعلي ب يروي عن:
 السيوري.  مقداد بن عبدالله الو

الدين بن راشد  رضيو حسن بن حسين الجزائري، علي بن هالل الجزائري روى عنه:
 القطيفي.

 
3

دمؤمن األ(، السيلد م1126والده )ت:  يروي عن:  العاللمة المجلسي.و سترآباديحمل
 الشيخ أحمد الجزائري. روى عنه:

 
4

دالرضا النجفي األصفهاني جد المجاز الشيخ أبي يروي عن:  .المجد محمل
يلد أحمد والشيخ عزيزالله مراديان النهاوندي والسالسيلد جعفر الميردامادي  روى عنه:
 [.والشيخ حسين أنصاريان الخوانساريالروضاتي 

 

                                                           
 .142لؤلؤة البحرين، ص. 1
 .1طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 4
 .23عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني. 6
 .630، ص1ضياء األبصار، ج. 2
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1

 الميرزا مهدي الشهرستاني.و السيلد مهدي بحرالعلوم، أبيه مهدي النراقي يروي عن:
 الشيخ مرتضى األنصاري. روى عنه:

 
2

د بن أبيه  يروي عن:  ر.جعفمحمل
 ابنه الشيخ حسن بن أحمد. روى عنه:

 
3

]والميرزا حسين النوري وميرزا حسين الخليلي  المالل علي النهاوندي يروي عن:
 .الطهراني[
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

على القوانين، الميرزا محملدحسن  0لي القزويني صاحب التعليقالسيلد ع يروي عن:
 المولى علي الميرزا خليل.و المجدد الشيرازي

 الشيخ محملدرضا الطبسي.و شيخنا الکاظمي روى عنه:
 

                                                           
 .113، ص1الکرام البررة، ج. 1
 .4طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 4
 .64، رقم 44اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .122، ص1نقباء البشر، ج. 2
 المطبوع في سبع مجلدات توسط نشر جامعة المدرسين في قم المقدسة.. 0
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1

 النوري عن خاله المحدث النوري. الله  الشيخ فضل يروي عن:
 السيلد المرعشي. :روى عنه

 
2

اآلخوند المولى و الشيخ محمدطه نجفو شيخ عبدالله المازندرانيال يروي عن:
 .]الخوانساري وشيخ الشريعة[ محمدعلي
 ي.السيلد احمد الطهران روى عنه:

 
3

دالمجاهد عن والده صاحب الرياض.ال يروي عن:  سيلد ابراهيم القزويني عن السيلد محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 صاحب الکفاية.و ي، شيخ الشريعة اإلصفهاناي شهممحملدحسين القُ  يروي عن:
  السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 ، للسيلد المرعشي.66، رقم 41اإلجازة الکبيرة، ص. 1
، 12، ص1؛ موسوعة طبقات الفقهاء، ج142، ص4؛ أحسن الوديعة، ج134، ص1نقباء البشر، ج. 4

 .144رقم 
 .143رقم ، 102اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .624، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

 شاذان بن جبرئيل.و علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي أبي يروي عن:
 لحسن الطبرسي.بوعلي فضل بن اأالشيخ و الشيخ عربي بن مسافر روى عنه:

 

                                                           
 .42طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

 الشيخ عبدالغني البادکوبي عن الفاضل اإليرواني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د اإليرواني  الله  الشيخ لطف يروي عن:  الشيخ األنصاري.و المازندراني، الشيخ محمل
 الشيخ الطبسي.و السيلد المرعشي روى عنه:

 
3

د أکمل. يروي عن:  أبيه الشيخ محمل
السيلد علي الطباطبائى، جعفر کاشف الغطاء، السيلد جواد العاملي، السيلد  ه:روى عن

 الشيخ أبوعلي الحائري صاحب المنتهى.و مهدي بحرالعلوم، المولى مهدي النراقي
 

                                                           
 .3، ص4؛ المسلسالت، ج60، رقم 61اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .111، رقم 100اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .131، ص1الکرام البررة، ج. 6
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1

دباقر الرشتي، السيل  ةحج يروي عن: صفهاني، الشيخ د حسن الحسيني األاإلسالم محمل
د النجفي، صاحب  د بن علي بن جعفر کاشف الغطاء، الشيخ قاسم بن محمل محمل

دتقي صاحب الهداية  خوانساريالعابدين ال والده الميرزا زينو ،الضوابط ]والشيخ محمل
 .جد المجاز[
د بن  الميرزاو ، السيلد محملدکاظم اليزديخوانساريالسيلد أبوتراب ال روى عنه: محمل

 عبدالوهاب الهمداني الکاظمي.
 

2

 الشيخ عبدالعالي بن علي الکرکي.و الشيخ الحسين بن عبدالصمد الحارثي يروي عن:
دتقي المجلسي روى عنه: الشيخ صدرالدين و السيلد حسين بن حيدر، الشيخ محمل
 الشيرازي.

 
3

السيلد محسن األعرجي، السيلد علي صاحب الرياض، الميرزا أبوالقاسم  يروي عن:
 جعفر کاشف الغطاء.]الشيخ[  و القمي

الميرزا و السيلد محملدشفيع الجابلقي، الشيخ محملدرفيع الجيالني روى عنه:
 .خوانساريالعابدين ال زين

 

                                                           
 .262، ص1؛ ضياء األبصار، ج411، ص1نقباء البشر، ج. 1
؛ أعالم اصفهان، 33عشر، ص ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي34، ص3ج ريحانة األدب،. 4
 .143، ص4ج
دمهدي الموسوي الشفتي. 412غرقاب، ص. 6  لحفيده السيلد محمل
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1

شيخ الشريعة و محملدحسين الشهرستاني سيلدالسيلد مرتضى الکشميري، ال يروي عن:
 صفهاني.األ

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

 الدين محمود الحللي. حسامو السيلد نورالدين علي يروي عن:
د التنکابني. روى عنه:  الشيخ محمل

 
3

 الحسن الشريف. أبي يروي عن:
 األمير محملدحسين بن محملدصالح.و الجزائري  السيلد عبدالله  روى عنه:

 
4

 الشيخ محملدکاظم الخراساني. يروي عن:
 السيلد المرعشى. روى عنه:

 

                                                           
 .141، رقم 106اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .163، ص4؛ أعالم اصفهان، ج33، ص4؛ روضات الجنات، ج22، ص0رياض العلماء، ج. 4
 .16عشر، ص ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني106، ص4الوسائل، جخاتمة مستدرك . 6
 .142، رقم 121اإلجازة الکبيرة، ص. 2



 63  ..................................................................................... للسيلد محملدحسين الجاللي 

 

1

الفاضل اإليرواني،  .عن األنصاري ،الشيخ جعفر التستريوالمحدث النوري،  يروي عن:
 المازندراني.  الله  الشيخ لطفو الشيخ محملدحسن المامقاني

 د المرعشي.السيل  روى عنه:
 

2

 محملدطه نجف. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دتقي الشيرازي يروي عن: شيخ و المحدث النوري، صاحب الکفاية، الشيخ محمل
 الشريعة.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

 خاله السيلد مهدي بحرالعلوم. يروي عن:
 ابن أخيه السيلد مهدي القزويني. روى عنه:

 

                                                           
 .111، رقم 100اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 وفيه: الشيخ باقر. 63، رقم 61اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .144، رقم 104؛ اإلجازات، ص134، ص4المسلسالت، ج. 6
 .161، ص4جخاتمة مستدرك الوسائل، . 2
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1

 األنصاري ]الشيخ[ عن يقُلي الهمدان المجدد الشيرازي، الشيخ حسين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د الرويدشتي، المير شرف يروي عن: دتقي المجلسي، الشيخ محمل الدين،  والده محمل
علي التستري،  الشيخ محملدصالح المازندراني، المولى خليل القزويني، المولى حسين

الميرزا رفيع النائيني، المولى محسن الفيض، الشيخ محملدطاهر القمي، الحرل العاملي، 
دقاسم الشي  الشيخ علي سبط الشهيد الثاني.و آبادياألسترخ محمل

ديوسف البحراني، الشيخ أحمد  روى عنه: الشيخ أبوالحسن الشريف، الشيخ محمل
د بن  د النباطي، الشيخ محمل الجزائري، المالل رفيع المشهدي، الشيخ أبوالحسن بن محمل

مان القََدمي، يري، الشيخ علي سلالجزائ  الله  ماجد، الشيخ سليمان الماحوزي، السيلد نعمه
دأکمل، السيلد  الشيخ جعفر القاضي، األمير محملدحسين بن محملدصالح، الشيخ محمل

د بن عبدالفتاح التنکابني علي بن نظام  غيرهم.و الدين الشيرازي، الشيخ محمل
 

3

 الدين الشيرازي. السيلد علي بن نظام يروي عن:
 .]الشهيد[ الحائري  د نصرالله السيل  روى عنه:

 

                                                           
 .612، رقم 202اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .136، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .123، ص4أنظر: خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

دهادي الطهراني يروي عن:  .]والمحقلق اآلشتياني صاحب بحرالفوائد[ الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 بن محملدصالح.األمير محملدحسين و الميرزا ابراهيم القاضي يروي عن:
 السيلد مهدي بحرالعلوم.و الميرزا أبوالقاسم القمي روى عنه:

 

                                                           
 .112، رقم 102اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .01، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4



 
 
 
 
 
 

1

2

 .[1230]م  التستري بن عبدالله  نعليسالمولى ح يروي عن:
 .[1163]م  الفاضل الهندي محمد بن الحسن االصفهاني]ولده[  روى عنه:

 
3

عن والده الميرزا  ،عن والده الميراز علي ،(1614والده ميرزا حسين )ت:  يروي عن:
د النيسابوري  .]الشهير باألخباري المقتول في الکاظمية[ محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

دباقر اإلصطهباناتي عن السيلد مهدي القزويني. عن: يروي  السيلد الميرزا محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .123، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .024آبادي(، ص ونوقايع السنين واألعوام )للخات. 4
 .112، رقم 103اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .116، رقم 103اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

دکاظم اليزدي يروي عن:  محملدکاظم الخراساني.و السيلد محمل
 الشيخ عبدالکريم الحائري اليزدي. روى عنه:

 
2

صاحب و عمه السيلد محملد سلطان العلماءو والده السيلد حسين دلدار علي يروي عن:
 الجواهر.

د. روى عنه:  ابنه السيلد محمل
 

3

 علم الهدى المرتضى.و شيخ الطائفة الطوسي يروي عن:
 .الحسن الداعي روى عنه:

 
4

 جعفر کاشف الغطاء.الشيخ  يروي عن:
 سرکاني.ويالمولى الحسين علي الت روى عنه:

 

                                                           
 .213، ص1ضياء األبصار، ج. 1
 .411، ص1الکرام البرره، ج. 4
 .124، رقم 664لؤلؤة البحرين، ص. 6
 .140، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

–

السيد محمد و عفر کاشف الغطاءالسيد علي صاحب الرياض والشيخ ج يروي عن:
دباقر حجةاإلسالم الشفتي أجازه باالجتهاد والشيخ سليمان بن  المجاهد ]والسيلد محمل

 .معتوق العاملي الکاظمي[
 ... روى عنه:

 
2

دعلي الشاه عبدالعظيمي يروي عن:  .[]وعن الميرزا حسين الخليلي والده محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الميرزا حسن الشيرازي. السيلد المجدد يروي عن:
دهادي الخراساني، وقد أجازه  الطهراني شيخنا العاللمة روى عنه: ]والسيلد الميرزا محمل
 .4باالجتهاد[

 
5

 محملدطه نجف. عن: يروي
 السيلد المرعشي. روى عنه:

                                                           
 .426، ص1الکرام البررة، ج. 1
 .114، رقم 103، صاإلجازة الکبيرة. 4
 .43، رقم 242اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .(  سيرة آيةالله الخراساني )ه .2
 .110، رقم 103اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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1

دباقر الداماد،د يل سالو علي التستري، نوالمولى حسالدين،  المير شرف يروي عن:  محمل
األشراف  الشيخ القاضي أبيوالسيلد حسين بن حيدر، والشيخ يونس الجزائري، و

 التستري والشيخ حسن صاحب المعالم.  الشيخ عبدالله وصفهاني، األ
حسين  قايمان البحراني واآلالشيخ علي بن سلو، ولده المجلسيالعالمة روى عنه:

 اري.الخوانس
 

                                                           
 .414، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1



 
 
 
 
 
 

1

 المحقلق الثاني.و الشيخ علي بن عبدالعال الکرکيوعبدالنبي الجزئري،  يروي عن:
 . دالله ولده الشيخ عب روى عنه:

 
2

الشيخ علي و السيلد نورالدين علي العامليو الدين محمود الحلي، حسام يروي عن:
 الَقَدمي.

 سليمان بن علي الشاخوري.و الدين الشيرازي السيلد علي بن نظام روى عنه:
 

3

 شيخ الشريعة والمحدث النوري.وحب العروة، صا يروي عن:
 شيخنا بحرالعلوم والسيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .140، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .31، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .126، ص4المسلسالت في اإلجازات، ج. 6
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1

 السيلد الميرزا الطالقاني.و الشيخ محملدحسين الکاظمي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

]وصاحب  (1400ن صاحب الفصول )المتوفى عام حملدحسيالشيخ م يروي عن:
 .يخ حسن بن جعفر کاشف الغطاء[شالجواهر والشيخ األنصاري وال

الشيخ علي بن محملد رضا بن موسى بن جعفر کاشف الغطاء )المتوفى عام  روى عنه:
د الهمداني (1624-1411) الجزائري آقا]والسيلد أحمد  (1602  [.والميرزا محمل

 
3

 الدين الجزائري[. ]الشيخ محمود حسام يروي عن:
 الشيخ فخرالدين الطريحي. روى عنه:

 
4

 السيلد حسن بن أيوب. يروي عن:
 ي.الشيخ أحمد بن علي العيناث روى عنه:

 

                                                           
 .61، رقم 66اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .442، ص1نقباء البشر، ج. 4
 .33، ص4، جالوسائل كخاتمة المستدر. 6
 .430، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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الميرزا حسين الخليلى، والشيخ محملدطه نجف، والشيخ مهدي القزويني،  يروي عن:
العابدين المازندراني، عن والده  والمولى علي الخليلي، والشيخ محملدحسين بن زين

 العابدين. زين
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 .عن والده السيلد حسين[]و الشيخ عبدالعلي الرشتي يروي عن:
 .خوانساريالعابدين ال ولده زين روى عنه:

 
3

د بن نما الحللي،  نجيب يروي عن: د بن جعفر بن محمل الدين  السيلد محيوالدين محمل
 الشيخ فخار بن معد الموسوي وأبيه الشيخ الحسن بن سعيد الحللي.والحسيني، 

د بن أحمد بن صالح،  الشيخ شمس ى عنه:رو الدين حسن بن  الشيخ تقيوالدين محمل
د الکوفي.والعاللمة الحللي، وداود،  د بن محمل  الشيخ علي بن يوسف الحللي ومحمل

 
4

 صفهاني.شيخ الشريعة األو الشيخ هادي الطهراني يروي عن:
 المرعشي. السيلد روى عنه:

 
                                                           

 .64، رقم 66اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .161، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .233، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .22، رقم 62صاإلجازة الکبيرة، . 2
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1

 حسين، عن السيد نصرالله الحائري دالسيل و ،العاللمة المجلسي يروي عن:
دأکمل البهبهاني. روى عنه:  الشيخ محمل

 
2

 السيلد مهدي بحرالعلوم.و الوحيد البهبهاني يروي عن:
دابراهيم الکلباسي، والشيخ محملدحسن صاحب الجواهر،  نه:روى ع الشيخ ومحمل

دباقر الرشتي،  دتقي صاحب الحاشيةوالشيخ أحمد األحسائي، ومحمل  الشيخ محمل
 الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة.و
 

3

دي  سيلد المرتضى علم الهدى.النعمان وال بن روي عن: الشيخ المفيد محملد بن محمل
 الله  ام الحائري والسيلد فضلشالشيخ عبدالجبار المقري، والشيخ الياس بن ه روى عنه:
 الراوندي.

 
4

دکاظم اليزدي. يروي عن:  السيلد محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .01، ص4، جك الوسائلخاتمة مستدر. 1
 .110، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .110، رقم 626لؤلؤة البحرين، ص. 6
 .2، رقم 1اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

د ب ةالله هبأبيه  يروي عن: ن ادريس الحللي بن نما، والشيخ حسين بن رطبة ومحمل
 .(014)المتوفى عام 

د. ولده نجيب روى عنه:  الدين محمل
 

2

د الشيرواني.و خوانساريحسين ال آقا يروي عن:  الميرزا محمل
والمشهدي مالل (، 1101األمير محملدحسين بن محملدصالح )المتوفى عام  روى عنه:

دأکمل.و رفيع  الشيخ محمل
 

3

دکاظم الخراسانيوالسيلد محملدکاظم اليزدي،  يروي عن: محملدهاشم و الشيخ محمل
 .المعالي الکرباسي[ ]ووالده أبي الجهارسوقي
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 الشيخ محملدطه نجف. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .14، ص6للسيلد المرعشي؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج 632اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .60، رقم 12لؤلؤة البحرين، ص. 4
 .21، رقم 60ازة الکبيرة، صاإلج. 6
 .114، رقم 132اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

صفهاني، السيلد مرتضى الکشميري، المحدث النوري، شيخ الشريعة األ يروي عن:
 صاحب العروة الطباطبائي.و الفاضل الشربياني

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

 التبريزي. آقاالميرزا صادق  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دتقي  يروي عن: دباقر، نجفيآقاالشيخ محمل دتقي  2عن والده ،عن والده محمل محمل
 هبهاني.عن الوحيد الب ،عن الشيخ جعفر کاشف الغطاء ،صاحب الحاشية

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

5

 الوحيد البهبهانيو السيلد علي صاحب الرياضوالسيلد مهدي بحرالعلوم،  يروي عن:
 .]والشيخ جعفر کاشف الغطاء والميرزا القمي[

 .3صفهانيالشيخ محملدتقي األو الشيخ محملدحسن صاحب الجواهر روى عنه:

                                                           
 .111، رقم 131اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .22، رقم 63اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .113، رقم 101؛ اإلجازة الکبيرة، ص431، ص4المسلسالت، ج. 6
 کذا في اإلجازة الکبيرة.. 2
 للسيلد حسن الصدر الکاظمي. 33الکبيرة، ص؛ واإلجازة 111، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
 . ]المجاز[.جدنا صاحب الهداية لم يرو من صاحب المفتاح. 3
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1

 المولى علي الخليلي.و الشيخ مرتضى األنصارى يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د الهمداني  الشيخ حسين يروي عن: قُلي الهمداني، الشيخ األنصاري، الشيخ محمل
 البهاري عن المحدث النوري.

 السيلد المرعشي. ه:روى عن
 

                                                           
 .422، رقم 131اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .26، رقم 63اإلجازة الکبيرة، ص. 4



 
 
 
 
 
 

1

د ميرقُلي يروي عن:  .]والمفتي السيلد محملدعباس[ والده محمل
 ولده ناصر حسين. روى عنه:

 
2

دکاظم اليزدي يروي عن: دکاظم الخراساني.و السيلد محمل  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. وى عنه:ر
 

3

عن السيلد  ،السيلد اسماعيل الصدرو وشيخ الشريعة السيلد حسن الصدر يروي عن:
 عن الشيخ األنصاري. ،الشيرازي المجدد

 الدين المرعشي. شيخنا السيلد بحرالعلوم والسيلد شهاب روى عنه:
 

                                                           
 .3، رقم 224اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .23، رقم 64اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .20، رقم 63جازة الکبيرة، ص؛ اإل613، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

دکاظم وشيخ الشريعة اإلصفهاني، والسيلد حسن الصدر،  يروي عن: الشيخ محمل
الشربياني والشيخ والشيخ محملدحسن المامقاني، والسيلد اليزدي، والخراساني، 

دتقي الشيرازي.  محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

دطه نجف.و المحدث النوريومهدي القزويني،  السيلد يروي عن:  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 د بن نما الحللي.أبيه أحمد بن محمل و الدين يحيى بن سعيد الشيخ نجيب يروي عن:
ل محملد بن مکي. روى عنه:  الشهيد األول

 
4

د بن مکي، وفخرالمحققين، والسيلد عميدالدين بن  يروي عن: ل محمل الشهيد األول
 الفوارس. الفوارس والسيلد ضياءالدين بن أبي أبي

د العريضي. روى عنه: د بن محمل  الشيخ جعفر بن حسام والشيخ محمل
 

                                                           
 .23، رقم 64اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .420، رقم 132اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .641، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .430، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 السيلد مرتضى الکشميري. :يروي عن
 شيخنا السيلد المرعشي بخصوص الدعاء السيفي. روى عنه:

 
2

د بن شجاع القطان. يروي عن:  الشيخ محمل
د المؤذن الجزيني. روى عنه: د بن محمل  الشيخ محمل

 
3

 العاللمة الحللي. يروي عن:
 الدين. الشيخ علي شريف روى عنه:

 
4

د[ الشيخ البهائي يروي عن:  .]ووالده المولى عبدالله التستري والقاضي معزالدين محمل
ضل الهندي الدين حسن والد الفا ]ووالده وتاج العاللمة المجلسي روى عنه:

 .الدين المازندراني[ الدين علي بن جمال وشرف
 

                                                           
 .623، ص4، المسلسالت، ج03، رقم، 20اإلجازة الکبيرة، ص. 1
السيلد »بعنوان  432، ص4، جمستدرك الوسائلفي خاتمة ذکره النوري في المشجرة هکذا ولکن . 4

باألجل علي بن دقماق )دقمان نسخة بدل( مؤلِف کتاب نزهة العشاق في األدب. ودقماق مع  رل
 .44، ص2طخماق کما في الرياض، ج

 .64طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص. 6
 .102عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 2
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1

 خاله المحدث النوري. النوري، ]عن[  الله  الشيخ فضل يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الشيخ علي بن عبدالعالي الميسي. يروي عن:
 الشيخ حسين بن عبدالصمد.و الشهيد الثاني روى عنه:

 
3

 أبيه جعفر کاشف الغطاء. يروي عن:
 النجفي. فر کاشف الغطاء[]ابن الشيخ علي ابن الشيخ جع الشيخ مهدي روى عنه:

 
4

د بن الحسن بن بابويه، والشيخ الحسن بن علي بن بابويه،  يروي عن: الشيخ محمل
الر، وشيخ الطائفة الطوسي ىه لعْ يَ  وأبي  القاضي عبدالعزيز بن البراج.و السل

د بن  روى عنه:  .«لمصطفىبشارة ا»القاسم الطبري صاحب  أبيالشيخ محمل
 

                                                           
 .423، رقم 130ة، صاإلجازة ال کبير. 1
؛ وألجل االطالع على ترجمته وأقواله المختص به في 462، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4

 للمجاز. 43و  40، ص2، ج«اآلراء الفقهية»الفقه راجع کتاب 
 للسيلد حسن الصدر الکاظمي. 03؛ اإلجازة الکبيرة، ص124، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .660؛ لؤلؤة البحرين، ص131، رقم 32، ص4أمل اآلمل، ج. 2
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1

 (421ي )المتوفى عام الشيخ أحمد بن فهد الحلل  يروي عن:
 .«الفتال»الشيخ حسن بن عبدالکريم الشهير بـ روى عنه:

 
2

، وعن الشيخ الصدوق الصدوق ]أخيه[ عن ،بابويهعلي بن بن  أبيه الحسين يروي عن:
 .رأساً 

د بن الحسن بن بابويه.و ابنه الحسين بن حسن روى عنه:  الشيخ محمل
 

3

دتقي الشيرازيالمحدث النوري، شيخ الشريعة األ يروي عن:  صفهاني، الشيخ محمل
 ل الصدر.السيلد اسماعيو

 شيخنا السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

 صفهاني.شيخ الشريعة األو صاحب العروة اليزدي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
5

 الدين بن طاوس وعبدالکريم بن طاوس. جمال يروي عن:
                                                           

 .10البن فهد الحلي، ص« المقتصر من شرح المختصر»مقدمة . 1
 .01طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس، ص. 4
 .00، رقم 22اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .01، رقم 21اإلجازة الکبيرة، ص. 2
 .10، رقم 434لؤلؤة البحرين، ص. 0
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 علي بن أحمد المرندي وعلي بن أحمد بن طراز. عنه:روى 
 

1

شتيانى عن اآل]المحدث النوري و[ صاحب الکفاية، شيخ الشريعة،  يروي عن:
 األنصاري.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

المولى أحمد األردبيلي، السيلد علي الصائغ، وعبدالصمد، بن الشيخ حسين  يروي عن:
 الشيخ أحمد بن سليمان العاملي.و الحسن العاملي السيلد علي بن أبىو

د العاملي،  روى عنه: المولى والدين،  عبداللطيف بن محييوالشيخ علي بن محمل
 .الله  المير فضلو نورالدين علي يلدالسوالشيخ علي بن علي الموسوي، والمجلسي، 

 
3

 نصاري.الشيخ مرتضى األ يروي عن:
د روى عنه:  (.1664تقي الشيرازى )المتوفى عام الشيخ محمل

 

                                                           
 .02 ، رقم22اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .44، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
للسيلد حسن الصدر الکاظمي  140؛ اإلجازة الکبيرة، ص44، رقم 243اإلجازة الکبيرة، ص. 6

 .وانظر التعليقة عليه «غريب أنله لم يکن له الرواية باإلجازةالومن »تلميذه وقال فيها: 
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1

هاشم اإلصفهاني  الميرزاوالمولى علي الخليلي، والشيخ األنصاري،  يروي عن:
 والمحدث النوري.

جدنا الخراساني، والدين الشهرستاني،  والسيلد هبة، شيخنا الطهراني روى عنه:
 شيخنا بحرالعلوم والسيلد المرعشي.و الشيخ محملدرضا الطبسي،و
 

2

د البهاري الهمداني. يروي عن:  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ حسن بن حسين الجزائري. يروي عن:
 جمهور األحسائي. ابن أبي روى عنه:

 
4

 فخر المحققين محمد بن الحسن. يروي عن:
 آبادی.األسترالشيخ على  روى عنه:

 

                                                           
کملة األمل اآلمل له أيضًا؛ المسلسالت، للسيلد حسن الصدر الکاظمي؛ ت 131اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .122، ص4ج
 .422، رقم 136اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .60؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص4، ص1لي، جعوالي الآل. 6
 .21طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص. 2
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1

 .]وابن فهد الحللي[ الشهيد األول يروي عن:
ومحمد بن  بن علي الجبعي محمدالشيخ الشيخ علي بن هالل الجزائري و روى عنه:

 .احمد بن داود المؤذن الجزيني والشيخ محمد بن احمد الصهياني
 

2

 صاحب العروة اليزدي.و دهوال يروي عن:
 .]شفهيلًا[ السيلد المرعشي روى عنه:

 
34

 أبيه علي بن سليمان البحراني. يروي عن:
 العاللمة الحللي. روى عنه:

 
5

 .]وشيخ الشريعة[ صاحب العروةو صاحب الکفاية يروي عن:
 لسيلد المرعشي بخصوص الدعاء السيفي.ا روى عنه:

 

                                                           
 .33، رقم 134لؤلؤة البحرين، ص. 1
 .21، رقم 22اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 30، ص123؛ وبحاراألنوار، ج032، رقم 141و ص 434، رقم 11، ص4في أمل اآلمل، ج .6

 .: الحسين11، رقم432ولؤلؤة البحرين، ص
 .212، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
 .423، رقم 133اإلجازة الکبيرة، ص .0



 01  ..................................................................................... للسيلد محملدحسين الجاللي 

 

1

 ]والده صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن[ يروي عن:
 4الشيخ حسين بن ردة. روى عنه:

 
3

 السيلد اليزدي. يروي عن:
 .]شفهيلًا[ السيلد المرعشي روى عنه:

 
4

دعلي الشاه  ةالدول آقاالسيلد  يروي عن: آبادي، الميرزا حسين الخليلي، السيلد محمل
 عبدالعظيمي والسيلد حسن الصدر.

درضا الطبسى وشيخنا السيلد المرعشي. روى عنه:  شيخنا محمل
 

5

 السيلد الکوهکمري.و الشيخ األنصاريوالمالل علي الرازي،  يروي عن:
 المامقاني.  ولده الشيخ عبدالله  روى عنه:

 

                                                           
 .242، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج .1
 كوصححناها من خاتمة المستدر« ن بن ردةحسي»بدل « حسن بن روه»وردت في المخطوطة . 4

 (.242، ص4)ج
 .06، رقم 26اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .02، رقم 21اإلجازة الکبيرة، ص. 2
 يخ عبدالله المامقاني.شراجع في ترجمته کتاب مخزن المعاني لولده الرجالي الکبير ال. 0



 الجيزة الوجيزة من السلسلة العزيزة  ...........................................................................  32
1

 .ردکانيالشيخ محملدحسين األ يروي عن:
 شيخنا السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

الر بن عبدالعزيز. والده شيخ الطائفة الطوسي وأبي وي عن:ير  يعلى سل
الشيخ حسين بن والراوندي،  الله  السيلد فضلوالشيخ حسين بن طحال،  روى عنه:

الشيخ الداعي والشيخ علي بن شهرآشوب، وام الحائري، شالشيخ الياس بن هورطبة، 
لشيخ علي بن عبدالصمد اوالشيخ عبدالجليل بن عيسى الرازي، وبن علي الحسني، 

د بن الحسن الشوهانوابوري، سالني د بن علي الحلبي.الشيخ محمل  ي والشيخ محمل
 

3

د بن فهد بن... بن إدريس األحسائي. يروي عن:  الشيخ أحمد بن محمل
 الشيخ ناصرالدين ابراهيم الشهير بإبن نزار األحسائي. روى عنه:

 
4

دباقر الدر يروي عن:  صفهاني.شيخ الشريعة األو يا هجالسيلد محمل
 شيخنا السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .424، رقم 133اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .146، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج؛ 414لؤلؤة البحرين، ص. 4
 .444، ص4مستدرکات أعيان الشيعة، ج. 6
 .042، ص4؛ أعالم اصفهان، ج426، رقم 136اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 السيلد جواد العاملي.و جعفر کاشف الغطاء يروي عن:
]الشيخ علي ابن الميرزا خليل الرازي الغروي  اظميالشيخ محملدحسين الک روى عنه:

 .والسيلد مهدي القزويني[
 

 صاحب الجواهر يروي عن:
 (.1606-1434) 4السيلد أبوالقاسم الدهکردي روى عنه:

 
3

دابراهيم ،الهندي والده الميرزا أحمد يروي عن: عن الشيخ خلف بن  ،عن والده محمل
 عن صاحب الرياض. ،عسکر الحائري

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

 السيلد محملدحسين المرعشي.و السيلد مرتضى الکشميري يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 للسيلد حسن الصدر الکاظمي. 30اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .242ص ،1نقباء البشر، ج. 4
 .03، رقم 23ص اإلجازة الکبيرة،. 6
 .444، رقم 134صاإلجازة الکبيرة، . 2
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1

 المازندراني.  الشيخ عبدالله و الجيالني  الله  ميرزا حبيب يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 أبيه السيلد عبدالباقي. يروي عن:
 .خوانساريالعابدين ال ميرزا زين روى عنه:

 
3

د بن عبدالفتاح التنکابني الطبرسي المشتهر  الشيخ محملدصادق يروي عن: بن محمل
 .«الفاضل السراب»بـ

 بحرالعلوم.]محملدمهدي[ السيلد  روى عنه:
 

4

 .ميرزا حسين الخليلي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .04، رقم 24اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .313ص ،4أعالم اصفهان، ج. 4
 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .410، رقم 136اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 .]وشيخنا آقابزرک الطهراني[ صاحب الکفايةو شيخ الشريعة اإلصفهاني يروي عن:
 السيلد المرعشي.و الوالد روى عنه:

 
2

 الرشتي.  لله ا ميرزا حبيب يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

د العاملي.و علي الموسوي بنالشيخ علي  يروي عن:  علي بن محمل
 الحرل العاملي. روى عنه:

 
4

 على دومحم والسيلد، ]صاحب جامع المقاصد[ الشيخ علي الکرکي يروي عن:
د بن حبيب]نورالدين[ الشيخ و المازندراني  .]الشيخ البهائي، والمحقلق الداماد[  الله  محمل
 المجلسي. ]التقي[ المولى روى عنه:

 

                                                           
 640، ص4جالمسلسالت، . 1
 .411، رقم 131اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .232، ص0ان الشيعة، جللسيلد حسن الصدر الکاظمي؛ أعي 113اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .116، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

]واآلخوند  الشفتي  سيد أسدالله لاو ميرزا خليلعلي ابن مولى الأخيه  يروي عن:
 .العابدين الکلبايکاني[ زين

والسيلد أحمد بن  شيخنا محملدصالح المازندراني ،شيخنا العاللمة الطهراني روى عنه:
 .(1664-ابراهيم الطهراني )... 

 
2

دتقي المجلسي. يروي عن:  الشيخ محمل
]وولده  الشيخ أبوالحسن النباطيو ي، الحرل العامليالجزائر  الله  ةالسيلد نعم روى عنه:
 .آقاجمال[

 
3

 المجدد الشيرازي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

الفضل بن علي  الشيخ الحسن بن أبيو الشيخ أحمد بن علي بن عبدالجبار يروي عن:

                                                           
 .036، ص4، نقباء البشر، جللسيلد حسن الصدر الکاظمي 31اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .133عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 4
القعدة  ذي 4کذا في اإلجازة العزيزة، ولکن الصحيح البحراني االصطهباناتي الشيرازي المتوفى . 6

 للسيلد المرعشي. 413، رقم 136کما في اإلجازة الکبيرة، ص 1661الحرام 
 كوصححناها من خاتمة المستدر« حسين بن ردة»بدل « حسن بن روه»وردت في المخطوطة . 2

 (.211، ص4)ج



 30  ..................................................................................... للسيلد محملدحسين الجاللي 

 

 الحسن الطبرسي.
 المطهر والد العاللمة الحللي.ابن الشيخ يوسف  روى عنه:

 
1

 المحدث النوري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 صاحب الجواهر. يروي عن:
السيلد و (1642قي الطباطبائي )المتوفى عام ن ميرزا جعفر بن ميرزا علي ه:روى عن

د بن اسماعيل ال  (.1612موسوي الساروي )المتوفى عام محمل
 

3

 .]ثم الکاشاني[ الساوجي  الله  مالل حبيب يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

–

 صاحب الکفاية. يروي عن:
                                                           

 .32، رقم 02اإلجازة الکبيرة، ص. 1
، 1للسيلد مهدي بحرالعلوم، جعلوم( المطبوع باسم )رجال السيلد بحرالمقدمة الفوائد الرجالية . 4

 .4، رقم 162ص
 .441، رقم 133اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .34، رقم 06اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

د بن الحسن الطوسي. أبي يروي عن:  علي الحسن بن محمل
د السوراوي،  الشيخ نجيب روى عنه: د بن ادريس الحلليوالدين محمل  الشيخ محمل

 ر بن نما.جعفو
 

2

–

دباقر الدرجه السيد يروي عن:  (.1624ي )المتوفى عام ا محمل
 (.1211لسيلد المرعشي )المتوفى عام ا روى عنه:

 
3

 الشربياني.و الشيخ محملدحسين المامقاني يروي عن:
 لسيلد المرعشي.ا روى عنه:

 
4

 علي الحسن الطوسي. أبيو عبدالجبار المقري يروي عن:
د بن نما روى عنه: د الطوسي.و الشيخ محمل  الشيخ محمل

 

                                                           
 .42، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .442، رقم 133اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .33، رقم 03اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .11، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

الشيخ ابراهيم و مولى محمود الجابلقي، السيلد عبدالحسين األسترآبادي يروي عن:
 القطيفي.

 الشيخ محمود المازندراني. روى عنه:
 

2

 السيلد حسن بن جعفر.و الشهيد الثانى يروي عن:
الشيخ ولده والشيخ حسن صاحب العالم، والسيلد محملد صاحب المدارك،  روى عنه:

د دباقر الداماد.و بهاءالدين محمل  محمل
 

3

د عن أبيه الشيخ جابر عن الشيخ عبدالنبي  يروي عن: أبيه الشيخ عبدالعلي عن محمل
د صاحب المدارك ]ويروي عن الشيخ عبدالواحد بن أحمد البوراني  عن السيلد محمل

 .النجفي عن فخرالدين الطريحي[
درضا الجرق الشيخ أحمد الجزائري روى عنه:  .صبهاني الحائري[ويه األ]والشيخ محمل

 
4

 المجدد الشيرازي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .33ات أعالم الشيعة، القرن العاشر، صطبق. 1
 .464ص ،4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .124، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .36، رقم 06اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

الشيخ علي بن الحسين بن و (641صدوق )المتوفى عام الأخيه الشيخ  يروي عن:
 .]والده[ بابويه

د بن حمزة الحسيني المرعشي  ابنه الحسن بن بابويه روى عنه: ]والسيلد الزاهد محمل
والشريف المرتضى والخزاز صاحب کفاية األثر والحسين بن عبيدالله الغضائري 

ل  ري في ربيعصالعباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي الب وأبي  .[634األول
 

2

دتقي صاحب الحاشية يروي عن:  .]جد المجاز[ الشيخ محمل
دباقر النجفي األ الشيخ عبدالحسين الطهراني روى عنه: صفهاني نجل ]والشيخ محمل

 .صاحب الحاشية[
 

3

دباقر الفشار يروي عن: دباقر  عن ،عن السيلد حسن المدرس ،يکأخيه محمل السيلد محمل
 عن صاحب الرياض. ،شفتيال

درضا  السيلد المرعشي روى عنه: ]الشيخ مهدي النجفي االصفهاني والشيخ محمل
دباقر زند الکرماني[ آبادي الجرقويه حسين  .اي االصفهاني والشيخ محمل

 

                                                           
 .110؛ نوابغ الرواة، ص442و  10، ص 6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .264، ص1؛ الکرام البررة، ج140، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .611، ص4المسلسالت، ج ؛416، رقم 131االجازة الکبيرة، ص .6
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1

 الحائري.  نصرالله ]السيلد الشهيد[  يروي عن:
 د مهدى بحرالعلوم.السيل  روى عنه:

 
2

 السيلد مرتضى الکشميري.و لي الهمدانىقُ  نيالشيخ حس يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

  الله  يرزا حبيبعن م ،عن السيلد مهدي القزويني ،الشيخ محملدطه نجف يروي عن:
 الجيالني.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 السيلد مرتضى الکشميري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .636، ص1الکرام البررة، ج. 1
 .636، ص1الکرام البررة، ج. 4
 .414، رقم 130اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .01، رقم 21؛ اإلجازة الکبيرة، ص120، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

 رضا الهمداني. آقاو صاحب العروةوصاحب الکفاية،  يروي عن:
 شيخنا الکاظمي.و السيلد المرعشي ه:روى عن

 
2

دباقر اإلصطهباناتي الشهيد.و صاحب الکفاية يروي عن:  محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 اقي.السيلد عبدالبو الشيخ سليمان الماحوزي يروي عن:
د آلو الشيخ يوسف البحراني روى عنه:  عصفور. محمل

 
4

 العابدين عن صاحب الضوابط. والده زين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .446، رقم 131؛ اإلجازة الکبيرة، ص142، ص4المسلسالت، ج. 1
 .411، رقم 133؛ اإلجازة الکبيرة، ص636، ص4المسلسالت، ج. 4
؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن 33، ص4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج1، رقم 3لؤلؤة البحرين، ص. 6

 .442عشر، ص الثاني
 .421، رقم 134اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 (1143ام يوسف البحراني )المتوفى ععمه الشيخ  يروي عن:
د )المتوفى سنة ابن روى عنه: أحمد األحسائي )المتوفى الشيخ و (1413ه الشيخ محمل

 (.1421سنة 
 

2

 (.1114الجزائري )المتوفى عام   الله ةالسيلد نعمو الدين أبيه محي يروي عن:
 الجزائري باإلجازة المدبجة.  الله ةالسيلد نعم روى عنه:

 
3

 عن الشيخ العراقي. ،والده يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 سين الخليلي.حميرزا و المحدث النوري، الشيخ عباس القمي يروي عن:
درضا وفقيه العصر السيلد محسن الحکيم، و، السيلد الوالد روى عنه: الشيخ محمل

 السيلد المرعشي.و شيخنا بحرالعلومولطبسي، ا
 

                                                           
 .243، ص1الکرام البررة، ج. 1
 .136، ص4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج403ص ،6العلماء، ج؛ رياض 42ص ،1أمل اآلمل، ج. 4
 .32، رقم 02اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .414، رقم 132؛ اإلجازة الکبيرة، ص633، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

 عن شيخ الشريعة. ،رشتىالالشيخ عبدالحسين  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 ميرزا حسين الخليلي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

المتوفى  طهرانيالعبدالحسين اول مشايخه الشيخ و الشيخ األنصاري، يروي عن:
بن مولى علي الو خوانساريميرزا هاشم الوالسيد الالسيلد مهدي القزويني، و، 1443

 .الحاج ميرزا اسماعيل الطهراني
المجد و]والشيخ أب زندرانيمولى صالح الماالشيخنا العاللمة الطهراني و روى عنه:

د الرضا النجفي األصفهاني جد المجاز[  .محمل
 

4

د بن ادريس الحللي يروي عن: د بن الحسن النقاش والشيخ محمل ]ووالده،  الشيخ محمل
 .الشيخ الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري[

د بن الدين المصري الدين الحسيني والشيخ معين السيلد محي روى عنه: ، ]الشيخ محمل
                                                           

 .412، رقم 134اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .33، رقم 00اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .026، ص4نقباء البشر، ج. 6
 .43دس القرون، صالثقات العيون في سا. 2
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د بن الحسن بن علي العلوي البغدادي[مال  .شهدي والشريف محمل
 

1

المحدث النوري، السيلد حسن الصدر، السيلد اسماعيل الصدر وشيخ  يروي عن:
 الشريعة.
 السيلد المرعشي. نه:روى ع

 

                                                           
 .34، رقم 03؛ اإلجازة الکبيرة، ص141، ص4المسلسالت، ج. 1



 
 
 
 
 
 

1

دابراهيم آل يروي عن: عن الشيخ حسن  ،عن الشيخ علي البحراني ،عصفور الشيخ محمل
 عن صاحب الحدائق بطرقه. ،عصفور عن الشيخ حسن آل ،صاحب المنهاج

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .31، رقم 03؛ اإلجازة الکبيرة، ص413، ص4المسلسالت، ج. 1



 
 
 
 
 
 

1

د الطوسي أبيو الشيخ عبدالجبار المقرئ يروي عن: الوفاء  ]وأبي علي الحسن بن محمل
 .الرازي[

د بن علي بن شهرآشوب. روى عنه:  الشيخ محمل
 

2

الشيخ والدين بن نجم الحلبي،  الصالح تقي أبي]الشريف المرتضى و[  يروي عن:
د بن الحسن،  رضي الر بن عبدالعزيز،  أبيوالدين محمل القاضي عبدالعزيز بن ويعلى سل
 شيخ الطائفة الطوسي.و البراج

دو ،يزيد روى عنه: د عنه ابنه السيلد رضيو ،عنه ابنه محمل عنه الشيخ و ،الدين محمل
د بن أبي شمس  أحمد بن صالح. الدين محمل

 
3

 الشيخ علي الکرکي. يروي عن:
شرف لا والقاضي أبي ،بن الشيخ جابرا  عبدالله والدين،  الشيخ مير شرف روى عنه:

 صفهاني.األ
                                                           

 .10؛ الثقات العيون في سادس القرون، ص33، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .660، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .412ص ،4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

دمهدي بحرالعلوم. يروي عن:  السيلد محمل
دقلي. روى عنه:  ولده محمل

 

                                                           
 .011، ص4الکرام البررة، ج. 1



 
 
 
 
 
 

1

شيخ الشريعة، والسيلد اسماعيل الصدر، والشيخ محملدحسين المازندراني،  يروي عن:
 صاحب الکفاية.و صاحب العروةو

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

 الراوندي.  الله  سيد فضللاو القاضي علي بن عبدالجبار يروي عن:
 الشيخ أحمد بن صالح. روى عنه:

 
3

 .الطهراني[ ك]والشيخ آقابزر خاله السيلد حسن الصدر يروي عن:
 الشيخ الطبسي. روى عنه:

 

                                                           
 .32، رقم 04؛ اإلجازة الکبيرة، ص01، ص4المسلسالت، ج. 1
 .663، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .303، ص4نقباء البشر، ج. 6
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1

 آقاالسيلد و صفهانيالقاسم األ ، والسيلد أبيخوانساريتراب ال السيلد أبي يروي عن:
المجد الشيخ محملدرضا النجفي االصفهاني والمحدث النوري  ]أبيو ، حسين القمي

 .والميرزا حسين الخليلي الطهراني واآلخوند الخراساني وشيخ الشريعة[
 .]والسيلد محملدعلي الروضاتي[ السيلد المرعشي روى عنه:

 
2

السيلد والسيلد الصدر، وشيخ الشريعة، وصاحب العروة، والمحدث النوري،  يروي عن:
 ميرزا خليل.الميرزا حسين المهدي القزويني و

يلد ]والسيلد أحمد الخوانساري والس والسيلد المرعشي الشيخ الطبسي روى عنه:
درضا الکلبايکاني و  .الله الخميني[ السيلد روحاإلمام محمل

 
3

 ميرزا ابراهيم المحالتي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

دباقر الحجة. يروي عن:  محمل
                                                           

 .1440، رقم 316، ص4؛ تراجم الرجال، ج462، رقم 143اإلجازة الکبيرة، ص. 1
، 141ص ؛ اإلجازة الکبيرة،43ص ،4ج المسلسالت، للمجاز؛ 110-40قبيلٔه عالمان دين، ص . 4

 .443رقم 
 .441، رقم 146اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .440، رقم 142اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

درضا األوصفهاني، الحسن األ السيلد أبي يروي عن: صاحب  صفهاني آلالشيخ محمل
الشيخ عبدالکريم والشيخ محملدحسين النائيني، والسيلد محسن العاملي، والحاشية، 
القمي، الشيخ علي وأکبر النهاوندي،  الشيخ عليوي الخراساني، مل جدي أِلُ والحائري، 

دباقر البيرجندي، والسيلد حسن الصدر، و الشيخ حسن والزنجاني،   أسدالله والشيخ محمل
السيلد عبدالهادي الشيرازي، والشيرازي،  آقاالميرزا والشيخ علي المرندي، واللنکراني، 

دعلي الخراساني، و السيلد عبدالحسين وياسين،  الشيخ محملدرضا آلوالشيخ محمل
د الحجةالسيل والدين،  شرف  الطهراني. كبزر آقاالشيخ و د محمل

« مخزن الآللي في إجارة الجاللي»اها الکاتب في إجازة سمل   الفقير إلي الله  روى عنه:
 .]والسيلد المرعشي[

 
2

 والده الشيخ هادي کاشف الغطاء. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 شيخ الشريعة.و صاحب العروة يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

                                                           
 .460، رقم 144للمجيز؛ اإلجازة الکبيرة، ص 114إجازة الحديث، ص. 1
 .444، رقم 146اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .433، ص4لمسلسالت، ج؛ ا464، رقم 143اإلجازة الکبيرة، ص. 6
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1

 صاحب العروة. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 عمه محملدطاهر. يروي عن:
 السيلد المرعشي. عنه:روى 

 
3

د الهمداني البهاري.و السيلد أحمد الکربالئي يروي عن:  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 المحدث النوري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .461، رقم 140اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .462، رقم 142؛ اإلجازة الکبيرة، ص104، ص4المسلسالت، ج. 4
 .446، رقم 143اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .443، رقم 144اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

دباقر الدرج يروي عن:  يرخان قشقائي.کالشيخ جهانو يا هالسيلد محمل
 .]والسيلد محملدعلي الروضاتي[ السيلد المرعشي روى عنه:

 
2

 ،عنه أحمد بن محملد علي بن الوحيد البهبهانيو ،والده هادي الکرمانشاهي يروي عن:
دمهدي الخراساني ،لطبسيعن حمزة ا  عن الوحيد البهبهاني. ،عن محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ أحمد بن فهد الحللي. يروي عن:
 القطيفي. يوسف بن روى عنه:

 
4

دباقر الرشتي.السيلد  يروي عن:  محمل
 الشيخ عبدالحسين الطهراني. روى عنه:

 

                                                           
 .31، رقم 01اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .442، رقم 131اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .02ت أعالم الشيعة، القرن التاسع، صطبقا. 6
 .033، ص4الکرام البررة، ج. 2
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1

 التستري.  المولى عبدالله و الشيخ بهاءالدين العاملي يروي عن:
 العاللمة المجلسي. روى عنه:

 

                                                           
 .443عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 1



 
 
 
 
 
 

1

دأ يروي عن:  آبادي.األسترمين الشيخ محمل
 الحرل العاملي. روى عنه:

 
2

السيلد حسن بن جعفر والشيخ أحمد بن والشيخ علي بن عبدالعالي الميسي،  يروي عن:
د بن خاتون.  محمل

الشيخ أحمد بن والسيلد علي الصائغ، والشيخ حسين بن عبدالصمد، ومکي،  روى عنه:
 العاملي. لعاملي والسيلد علي بن أبيسليمان ا

 
3

السيلد و، خوانساريأبيه السيلد جعفر الوالسيلد مهدي بحرالعلوم،  يروي عن:
د العاملي.و محملدحسين بن عبدالباقي إمام الجمعة  السيلد صدرالدين محمل

 المولى أحمد النراقي.و د حسن المدرسالسيل  روى عنه:

                                                           
 .34، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .406، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .161، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

دمهدي بحرالعلوم. يروي عن:  السيد محمل
 ولده اسماعيل السلماسي. روى عنه:

 
2

دابراهيم صاحب الضوابط يروي عن:  حملدحسن صاحب الجواهرالشيخ مو السيلد محمل
 .]وصاحب الفصول وشقيقه صاحب الهداية جد المجاز[

دجعفر[ الشيخ عبدالهادي المازندراني روى عنه:  .]وابن أخيه السيلد محمل
 

3

 الشيخ محملدحسن المامقاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .010، ص4الکرام البررة، ج. 1
 .014، ص4رة، جالکرام البر. 4
 .36، رقم 32اإلجازة الکبيرة، ص. 6



 
 
 
 
 
 

1

 عن والده محملد ،حسين هعن والده بند ،خاله محملدحسين اللکنهوي يروي عن:
 وي بطرقه المعلومة.يلد دلدار النقعن والده الس ،سلطان العلماء

 السيلد دلدار علي النقوي. روى عنه:
 

2

 السيلد مرتضى الکشميري.و لي الهمدانيقُ  حسين الشيخ يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 السيلد مجتبى بن الداعي. يروي عن:
 أحمد بن علي بن عبدالجبار وأبوالفتوح الرازي روى عنه:

 

                                                           
 .423، ص4نقباء البشر، ج. 1
 .463، رقم 141اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .31، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

 شيخ الشريعة.و د المرتضى الکشميريالنوري، السيل  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 السيلد المرتضى.و الشيخ المفيد يروي عن:
د بن الحسن الطوسي. روى عنه:  أبوعلي الحسن بن محمل

 
3

 الالريجاني.  الله  مالل لطف يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 الشيخ علي بن سليمان القدمي. يروي عن:
 الشيخ محمود بن عبدالسالم. روى عنه:

 

                                                           
 .463، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .113، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .32، رقم 31اإلجازة الکبيرة، ص. 6
؛ طبقات أعالم 202، ص4؛ رياض العلماء، ج141، ص4؛ األمل اآلمل، ج34بحرين، صلؤلؤة ال. 2

 .421عشر، ص الشيعة، القرن الحادي
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1

 الشيخ جعفر البحراني.و الشيخ أحمد البحراني يروي عن:
 الماحوزي.الشيخ سليمان  روى عنه:

 
2

د بن ابراهيم الموسوي جد  الشيخ يوسف البحراني يروي عن: ]والسيلد محمل
 .الدين والمحقلق القمي صاحب القوانين[ شرف آل

 جي.رالسيلد محسن األع روى عنه:
 

3

د بن يوسف، وشاخوري، الشيخ سليمان ال يروي عن: السيلد هاشم والشيخ محمل
د بن ماجد والعاللمة المجلسي.والشيخ صالح بن عبدالکريم، والتوبري،   الشيخ محمل

الشيخ أحمد بن ابراهيم البحراني والشيخ والشيخ حسين الماحوزي،  روى عنه:
  بدالله بن محملدصالح وع  الشيخ عبدالله وعبدعلي البحراني ابن أخ صاحب الحدائق، 

 البالدي.
 

                                                           
؛ خاتمة 201، ص4؛ رياض العلماء، ج141، ص4؛ األمل اآلمل، ج16لؤلؤة البحرين، ص. 1

 .642عشر، ص ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني33، ص4مستدرك الوسائل، ج
 .314، ص4م البررة، جالکرا. 4
 .33، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6



 
 
 
 
 
 

1

د بن أبيوام الحائري، شالشيخ الياس بن ه يروي عن: القاسم الطبري  الشيخ محمل
 بن عمر الطرابلسي.  والشيخ عبدالله 

 الموسوي. دل الشيخ فخار بن مع روى عنه:
 

2

د،  يروي عن: د وبهائي، الالشيخ ودرويش محمل الشيخ ابراهيم و اديآباألسترميرزا محمل
 ي.بن علي الميس

 فخرالدين الطريحي.و المجلسي]التقي[ العاللمة  روى عنه:
 

3

 الشيخ محملدحسن المامقاني،وصفهاني، شيخ الشريعة األوصاحب العروة،  يروي عن:
 القاسم األشکوري. الفاضل الشربياني والسيلد أبيو

 السيلد المرعشي. روى عنه:
                                                           

 .66، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن 141، ص4؛ أعيان الشيعة، ج644، ص6رياض العلماء، ج. 4

، 4(؛ الکني واأللقاب، ج231، ص26)ج 64، ص123؛ بحاراألنوار، ج224عشر، ص الحادي
 صدر.طبع مکتبة ال 600ص

 .30، رقم 34؛ اإلجازة الکبيرة، ص602، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

دباقر الشف الحاج السيد يروي عن:  يناسارخأکبر ال علياآلخوند مال و ي الرشتي،تمحمل
 الشيخ عبدالحميد الکرمانشاهي.و

د بن علي السلطاناوالشيخ عبدالحسين الطهراني،  روى عنه: ه الدوو آبادي، لشيخ محمل
 الشيخ محملدجعفر الطهراني.و أصغر علي أکبر، والسيد السيد علي

 
2

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .340، ص4الکرام البررة، ج. 1
 .623، رقم 064اإلجازة الکبيرة، ص. 4



 
 
 
 
 
 

1

د بن عبدالفتاح التنکابنيو العاللمة المجلسي يروي عن:  .]والده[ الشيخ محمل
]ومحملدحسين التنکابني الجيلي وعلي بن  خوانساريالسيلد حسين ال روى عنه:

 .علي الخوانساري ومحملدحسين الکيالني[ عين
 

2

السيلد والشيخ محملدحسين الکمباني، وين النائيني، الشيخ محملدحس يروي عن:
دباقر الرضوي، والشيخ محملدجواد البالغي، وصفهاني، أبوالحسن األ السيلد والشيخ محمل
ميرزا الونساري، االسيلد أبوتراب الخوونقي النقوي،  السيلد عليوصفهاني، أبوالقاسم األ

د الطهراني،   آقاميرزا علي وحسن الصدر،  السيلدوالسيلد جعفر بحرالعلوم، ومحمل
 .]جدل المجيز[ السيلد هادي الخراسانيو السيلد محسن األمينوالشيرازي، 
 إليه.  أحسن الله  ]المجيز[ الله  الفقير إلىو السيلد المرعشي روى عنه:

 

                                                           
 .632عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني. 1
 32؛ إجازة الحديث، ص461، رقم 116؛ اإلجازة الکبيرة، ص403، ص4المسلسالت، ج. 4

 للمجيز.
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1

دهادي الطهراني،  يروي عن: السيلد وين شيخ العراقين، الشيخ عبدالحسوالشيخ محمل
 السيلد حسن بحرالعلوم، کالهما عن صاحب الجواهر.وعلي بحرالعلوم، 

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

د يروي عن:  الرشتي.  الله  الحجة عن ميرزا حبيب باقروالده محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دعلي المدرس  المحدث النوري يروي عن: ]والشيخ محملدطه نجف و الميرزا محمل
 .هاردهي الرشتي[جال

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

د علي ال يروي عن:  .]الرشتي[ هاردهيجالشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .224، ص4مسلسالت، جال. 1
 .421، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .423، ص4المسلسالت، ج. 6
 .422، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 الشيخ علي سبط الشهيد الثاني.و العاللمة المجلسي يروي عن:
 األمير محملدحسين بن محملدصالح.و الشيخ أبوالحسن الشريف روى عنه:

 
2

السيلد مرتضى ون المازندراني، العابدي عن زين  الله  والده ميرزا فضل يروي عن:
 .األصفهانيشيخ الشريعة و السيلد محملدحسين المرعشيوالکشميري، 
 .1641مکاتبة في تاريخ   السيلد المرعشي والفقير إلى الله  روى عنه:

 
3

 خاله الشيخ علي صاحب أنوار البدرين. يروي عن:
 باإلجازة المدبجة. شيخنا العاللمة الطهراني نه:روى ع

 
4

–

 والده فخرالدين الطريحي. يروي عن:
 أحمد الجزائري. روى عنه:

 

                                                           
 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 44؛ إجازة الحديث، ص424، رقم 110اإلجازة الکبيرة، ص؛ 213، ص4المسلسالت، ج. 4

 للمجيز.
مة الطهراني في إجازته له.للمجيز 01إجازة الحديث، ص. 6  ، ذکره العالل
 .101، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 لدين أخ صاحب المدارك.السيلد نوراو الشيخ علي بن سليمان البحراني يروي عن:
 الشيخ سليمان الماحوزي. روى عنه:

 
2

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 العاللمة المجلسي. روى عنه:

 

                                                           
 .36، ص4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج31لؤلؤة البحرين، ص. 1
 وفي المشجرة ما في المتن. 1241، وفيها توفى سنة 110، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4



 
 
 
 
 
 

1

 .]وابن خاله فخر المحققين[ العاللمة الحللي]خاله[  يروي عن:
د بن  روى عنه: ل، و، ةمعيقاسم بن السيلد محمل السيلد علي بن عبدالحميد والشهيد األول

 السيلد حسن بن أيوب بن يوسف.و النشري
 

2

 الشيخ محملدحسن المامقاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 المحدث النوري.و شيخ الشريعةوصاحب الکفاية،  يروي عن:
د الحجة الکوهکمري، و، السيلد الوالد روى عنه: شيخنا الطهراني، والسيلد محمل

 المرعشي.و بحرالعلومو
 

                                                           
 .142طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص. 1
 .34، رقم 32جازة الکبيرة، صاإل. 4
 .31، رقم 30؛ اإلجازة الکبيرة، ص163، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

 د حسين اللکنهوي صاحب العقبات.الشيخ مير حام يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .42، رقم 33اإلجازة الکبيرة، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

د بن هاشم الهندي يروي عن:  عن صاحب الجواهر. ،الشيخ محمل
 شيخنا بحرالعلوم. روى عنه:

 
2

 .احب المدارك والمعالم عنهما[]أخو ص السيلد نورالدين العاملي يروي عن:
 .]والفيض الکاشاني والشيخ الحر العاملي[ العاللمة المجلسي روى عنه:

 
3

 عن صاحب الجواهر. ،الشيخ علي بن خليل الطهراني يروي عن:
 .1642وشيخنا الطهراني، أجازه في  الشيخ أبوالحسن المرندي روى عنه:

 

                                                           
 .441، ص0نقباء البشر، ج. 1
للسيلد الصدر؛ طبقات أعالم  143؛ اإلجازة الکبيرة، ص463، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4

 .624عشر، ص الشيعة، القرن الحادي
 .131، ص6نقباء البشر، ج. 6
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1

 الشيخ ضياءالدين العراقي والشيخ عبدالحسين الخاقاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .426، رقم 113اإلجازة الکبيرة، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

–

د بن أحمد بن صالح. الشيخ شمس يروي عن:  الدين محمل
د الزهرة. روى عنه:  السيلد علي بن محمل

 
 

                                                           
ان، وفي المشجرة  661ص ،4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1 وفيه: طومان و طمان و طامان بدل ظمل

ان.  ظمل



 
 
 
 
 
 

1

د سلطان العلماء، عن  يروي عن: السيلد حسين سيد العلماء النقوي، عن أخيه محمل
 والده دلدار علي النقوي، عن صاحب الرياض.

 السيد نجم الحسن الرضوي. روى عنه:
 

2

 المحدث النوري والسيلد حسن الصدر. يروي عن:
وشيخنا الطهراني باإلجازة المدبجة  شيخنا الشيخ يوسف الخراساني روى عنه:

 يخنا الطبسي، وبحرالعلوم والمرعشي.اشمو
 

3

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .44، رقم 34؛ اإلجازة الکبيرة، ص612، ص4المسلسالت، ج. 1
 .1212، ص6نقباء البشر، ج. 4
 .46، رقم 31اإلجازة الکبيرة، ص. 6
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1

 الشيخ اسماعيل الصدروالشيخ محملدطه نجف، والسيلد مرتضى الکشميري،  يروي عن:
 عن السيلد المجدد. ،رضا الهمداني آقاالشيخ و

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

د يروي عن:  صالح وصاحب الحدائق.الشيخ األمير محملدحسين بن محمل
 ابنه محملدحسين إمام الجمعة والسيلد بحرالعلوم. روى عنه:

 
3

دتقي الشيرازيوالمحدث النوري،  يروي عن:  شيخ الشريعة.و الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

د بن درويش يروي عن:  الشيخ جعفر بن محمل
الشيخ أبوالفتوح والقاضي علي بن عبدالجبار، والشيخ حسين بن طحال،  روى عنه:

د بن فضل الطوسي، والراوندي،   الله  السيلد فضلوالرازي،  الشيخ فضل بن والشيخ محمل
د بن عبدالصموالشيخ علي بن شهرآشوب، والحسن الطبرسي،   دالشيخ محمل

د بن الحسن الشوهاني، وابوري، سالني الشيخ والداعي بن علي الحسيني، والشيخ محمل
د بن علي الحلبي.و عبدالجليل بن عيسى الرازي  الشيخ محمل

                                                           
 .41، رقم 33اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .42، رقم 31؛ اإلجازة الکبيرة، ص216، ص4المسلسالت، ج. 6
 .113، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج .2
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1

د بن عثمان الکراجکي أبي يروي عن: د بن الحسن  أبيو الفتح محمل علي الحسن بن محمل
 الطوسي.

د بن شهرآشوب المازندراني.الشيخ ع روى عنه:  لي بن محمل
 

2

 الشيخ محملدطه نجف.واألصفهاني شيخ الشريعة  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 .األصفهانيشيخ الشريعة و صاحب الکفاية يروي عن:
 السيلد المرعشي. عنه:روى 

 
4

 .األصفهانيصاحب الکفاية وشيخ الشريعة  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .33، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .44، رقم 36؛ اإلجازة الکبيرة، ص604، ص4المسلسالت، ج. 4
 .41، رقم 36اإلجازة الکبيرة، ص .6
 .12، رقم 33اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

ث النوري وشيخ الشريعة  والده السيلد يوسفو السيلد حسن الصدر يروي عن: ]والمحدل
دهاشم الجهارسوقي األصفهاني[األصف  .هاني و السيلد محمل

]والسيلد  بحرالعلوممحملدصادق السيلد وطبسي، الالشيخ السيلد المرعشي و روى عنه:
دعلي الروضاتي[  .محمل

 
2

 عن المحدث النوري. ،السيلد اسماعيل الصدر يروي عن:
 المرعشي.السيلد  روى عنه:

 
3

مالل حسين و مالل رفيع الجيالنيوالسيلد شفيع الجابلقي، وصاحب الجواهر،  يروي عن:
 سرکاني.يالتو

 المحدث النوري. روى عنه:
 

4

  الله  لطفودين المازندراني، العاب الشيخ زينوالشيخ محملدحسين الکاظمي،  يروي عن:
 المازندراني وميرزا حسين النوري.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
                                                           

 .43، رقم 31؛ اإلجازة الکبيرة، ص642، ص4المسلسالت، ج. 1
 .43، رقم 34؛ اإلجازة الکبيرة، ص644، ص4المسلسالت، ج. 4
 .112، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .40، رقم 32اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

دتقي الشيرازي، وشيخ الشريعة اإلصفهاني، والمحدث النوري،  يروي عن: الشيخ محمل
عن السيلد ابراهيم القزويني  ،عن والده ،أکبر األردبيلي ميرزا عليوصاحب الکفاية، و

 صاحب الضوابط.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د المامقاني، والفاضل الشربياني،  يروي عن: دطه نجف، والشيخ محمل السيلد والشيخ محمل
 الفاضل األرواني.و حسين الکوهکمري

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

 شيخ الشريعة اإلصفهاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

4

دتقي الشيرازيال يروي عن:  شيخ الشريعة اإلصفهاني.و ميرزا محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

 .11، رقم 30رة، صاإلجازة الکبي. 1
 .14، رقم 33اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .16، رقم 33؛ اإلجازة الکبيرة، ص613، ص4المسلسالت، ج. 6
 .12، رقم 32اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 الراوندي.  الله  السيلد فضل يروي عن:
د بن ادريس الحللي روى عنه:  الموسوي. دالسيلد فخار بن معو الشيخ محمل

 
2

 فخار بن ُمعية الموسوي. يروي عن:
 ابنه علي والسيلد عبدالکريم بن طاوس. روى عنه:

 
3

 الشيخ علي الکرکي. يروي عن:
الدين  ]وشجاع الدين الشيرازي الشيخ حسين بن عبدالحميد والشيخ کريم روى عنه:

 .محمود بن علي[
 

4

 الشيخ محملدطه نجف. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
5

 الشيخ محملدطه نجف. يروي عن:
                                                           

 .103؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص41، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .613، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .111عالم الشيعة، القرن العاشر، صطبقات أ. 6
 .10، رقم 34اإلجازة الکبيرة، ص. 2
 .13، رقم 42اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

 عن صاحب الفصول. ،الشيخ جعفر التستري يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 .ي ]والشيخ الصدوق[زخوبن الحسين الالشيخ علي  يروي عن:
 علي.الحسن  أبيولده  روى عنه:

 
3

 والده الشيخ علي الکرکي. يروي عن:
د،والشيخ يونس الجزائري،  روى عنه: دباقر و القاضي معزالدين محمل السيلد محمل

 الداماد.
 

4

د بن عثمان الکراجکي.و بدالعزيز بن البراجالقاضي ع يروي عن:  الشيخ محمل
 بن علي الطرابلسي.  عبدالله و  الشيخ ريحان بن عبدالله  روى عنه:

 

                                                           
 .13، رقم 42اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .120؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس، ص32، 6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .401، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .60، ص6الوسائل، جخاتمة مستدرك . 2
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1

الفتح  الصالح الحلبي وأبي ]وأبي علم الهدى المرتضىو شيخ الطائفة الطوسي يروي عن:
 .لکراجکي[ا

 الحسن بن حسين بن بابويه.و الداعي الحسن روى عنه:
 

2

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 حملدحسن المامقاني.الشيخ مو صاحب العروةوشيخ الشريعة اإلصفهاني،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

د العاملي[ ي الفراهاني الشيرازيقن مولى علي يروي عن:  .]عن الشيخ بهاءالدين محمل
 الجزائري.  الله ةالسيلد نعم روى عنه:

 
5

 لمقال.علي الحائري صاحب منتهى ا أبي يروي عن:
                                                           

 .63، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .14، رقم 41اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .11، رقم 44اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .661عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 2
 .163، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
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 .خوانساريالسيلد جعفر الو المولى علي بن خليل الطهراني روى عنه:
 

1

د الشربياني. يروي عن:  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 ،عن أبيه محمود ،حمدمعن أبيه  ،عن أبيه أحمد ،عن أبيه علي ،أبيه أحمد يروي عن:
د بن الحسن الحرل العاملي صاحب الوسائل.  عن أبيه محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

دتقي ال يروي عن: دالحجة الکوهکمريو، خوانساريالسيلد محمل المحدث و السيلد محمل
دالرضا النجفي األصفهاني جد المجاز[ال ]والشيخ أبي النوري  .مجد محمل

 السيلد المرعشي.و ولده شيخنا المرتضى روى عنه:
 

4

ابن ميثم والشيخ نصيرالدين الطوسي، والدين بن طاوس،  السيلد رضي يروي عن:
 السيلد عبدالحميد بن فخار.و البحراني

                                                           
 .121، رقم 42اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .122، رقم 46؛ اإلجازة الکبيرة، ص602، ص4المسلسالت، ج. 4
 للمجيز. 41؛ إجازة الحديث، ص124، رقم 42؛ اإلجازة الکبيرة، ص102، ص4المسلسالت، ج. 6
 .642، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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 ولده علي بن عبدالکريم بن طاوس.و حسن بن داودال الدين تقي روى عنه:
 

1

آبادي، وأحمد بن فهد الحلي، األسترالدين، والشيخ علي  الشيخ علي شريف يروي عن:
 مقداد عبدالله السيوري.الوالشيخ 

... الله بن فتحوالشيخ عبد كالله بن عبدالمل فتح روى عنه:  .الله
 

2

الشيخ والجامع،  الشيخ علي بن أحمد بن أبيوالشيخ بهاءالدين العاملي،  يروي عن:
بن علي بن  د]والسيلد محمل  الشيخ حسن صاحب المعالمو علي بن علي الموسوي

 .الحسن العاملي[ أبي
 الدين بن عبداللطيف. ولده محيل  روى عنه:

 
3

  الله  شيخ الشريعة، وصاحب الکفاية، وصاحب العروة، والشيخ لطف يروي عن:
الالريجاني، والفاضل الشربياني، والشيخ محملدحسن المامقاني، والسيلد مرتضى 

 الشيخ محملدطه نجف.و الکشميري
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 لم أجده.. 1
، 4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج111، ص1؛ أمل اآلمل، ج403، ص6رياض العلماء، ج. 4

 .136ص
 .123، رقم 41؛ اإلجازة الکبيرة، ص24، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

 الميرزا حسن العلوي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

بن الحاج محملدصالح، والشيخ أحمد   البالدي، والشيخ عبدالله   الشيخ عبدالله  يروي عن:
 الشيخ أحمد بن ابراهيم البحراني.و الجزائري
 (.1143ني )ت:الشيخ يوسف البحرا روى عنه:

 
3

الشيخ عبدالهادي شليلة، عن الشيخ األنصاري، وشيخ الشريعة اإلصفهاني،  يروي عن:
 صاحب العروة.و وصاحب الکفاية

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

 لي بن الحسن البالدي والشيخ سليمان الماحوزي.الشيخ ع يروي عن:
 الشيخ يوسف البحراني. روى عنه:

 
                                                           

 .126، رقم 43؛ اإلجازة الکبيرة، ص431، ص4المسلسالت، ج. 1
 .200عشر، ص ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني63، رقم 14لؤلؤة البحرين، ص. 4
 .122، رقم 43؛ اإلجازة الکبيرة، ص13، ص4المسلسالت، ج. 6
؛ طبقات أعالم الشيعة، 33، ص4تمة مستدرك الوسائل، ج؛ خا40، رقم 34لؤلؤة البحرين، ص. 2

 .206عشر، ص القرن الثاني



 الجيزة الوجيزة من السلسلة العزيزة  .........................................................................  112
1

د بن خاتون   الله ة، والشيخ نعم الله ةالشيخ أحمد بن نعم يروي عن: بن أحمد بن محمل
 والمولى أحمد األردبيلي.

د الرويدشتي والعاللمة المجلسي، وميرزا  روى عنه: ]ولده[  رفيع النائيني، والشيخ محمل
 علي التستري. المولى حسن

 
2

د. يروي عن:  الشيخ درويش محمل
دباقر المجلسي. روى عنه: دتقي المجلسي ومحمل  محمل

 
3

األمير محملدحسين بن محملدصالح والسيلد وئري، أبيه السيلد نورالدين الجزا يروي عن:
 صدرالدين الرضوي.

 الحائري باإلجازة المدبجة.  نصرالله الشهيد السيلد  روى عنه:
 

4

د بن علي بنمحمد بن يوسف، و يروي عن: ، ومحمود بن المکي العاملي حيدر محمل
 .]وأحمد بن علي بن حسن الساري[ عبدالسالم، وسليمان الماحوزي

 البالدي.  السيلد عبدالله  روى عنه:
 

                                                           
 .421، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .412، ص4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج114، ص1أمل اآلمل، ج. 4
 .123، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .231شر، صع ؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني13لؤلؤة البحرين، ص. 2
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1

 بن اسحاق. كعبد المل يروي عن:
 .جمهور األحسائي بيأابن  روى عنه:

 
2

 طالب الطرابلسي. أبي الشيخ أحمد بن يروي عن:
 الشيخ شاذان بن جبريل القمي. روى عنه:

 
3

 الشيخ عبدالملك بن اسحاق. يروي عن:
 جمهور األحسائي. الشيخ ابن أبي روى عنه:

 
4

عن السيلد  ،ين الکوهکمريعن السيلد حس ،والده محملدحسن المامقاني يروي عن:
 عن المحدث النوري. ،ابراهيم صاحب الضوابط

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

5

عن الشيخ هادي  ،أصغر الختاتي الشيخ عليو، خوانساريتراب ال السيلد أبي يروي عن:
 الطهراني.

                                                           
 .، مقدمة المؤلِف1عوالي الآللي، ج. 1
 .63، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .1، ص1عوالي الآللي، ج. 6
 .120، رقم 44؛ اإلجازة الکبيرة، ص603، ص4المسلسالت، ج. 2
 .622، رقم 060اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

 شيخ الشريعة اإلصفهاني.و السيلد مرتضى الکشميريوالمحدث النوري،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

الحسن اإلصفهاني، وشيخ الشريعة اإلصفهاني والشيخ  السيلد أبي يروي عن:
 محملدحسين النائيني.

 السيلد المرعشي. ه:روى عن
 

3

 عن السيلد المجدد الشيرازي. ،السيلد عبدالحسين الالري أبيه يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

شيخ أحمد بن فهد والآبادي، األسترالشيخ علي والدين،  الشيخ علي شريف يروي عن:
 السيوري.  لي والشيخ مقداد عبدالله الح

 القمي.  بن فتح الله   بن عبدالملك والشيخ عبدالله   الله  فتح روى عنه:
 

                                                           
 .121، رقم 14اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .123، رقم 12جازة الکبيرة، ص؛ اإل464، ص4المسلسالت، ج. 4
 .124، رقم 11اإلجازة الکبيرة، ص . 6
 .44طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 2
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1

 الشيخ علي الشيخ باقر الجواهري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د صاحب المدارك والشيخ علي بن عبدالعالي الميسي. يروي عن:  السيلد محمل
 الشيخ جابر النجفي. روى عنه:

 
3

 الالريجاني.  الله  الشيخ لطفو المجدد الشيرازي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

والشيخ محملد  ،الشيخ فخرالدين الطريحيالدين بن درويش علي[،  ]حسام يروي عن:
 .]عبدعلي بن يحيى الخمايسي[ بن يوسف البحرانيا

 أبوالحسن الشريف. روى عنه:
 

                                                           
 .112، رقم 16اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .131، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .114، رقم 12اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .242عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني. 2
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1

السيلد ميرزا والشيرازي،  آقاالسيلد ميرزا علي وشريعة اإلصفهاني، شيخ ال يروي عن:
السيلد والسيلد ميرزا هاشم الجهارسوقي، والسيلد مهدي القزويني، و، خوانساريباقر ال

الشيخ عباس القمي والشيخ والشيخ محملدعلي اليزدي، وحيدر الکاظمي،  مهدي آل
 محملدحسين الکاظمي.

درضا  روى عنه: دتقي الجاللي والسيلد  ]الشهيد[ أخيوالطبسي، الشيخ محمل السيلد محمل
 المرعشي.

 
2

الشيخ و السيلد محملدحسين المرعشيوالعابدين المازندراني،  الشيخ زين يروي عن:
دطه نجف.  محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

علي الحسن بن محمد بن  أبيه الحسن بن الحسين بن بابويه، والشيخ أبي ي عن:يرو
 الحسن الطوسي.

 الدين علي بن عبدالله بن بابويه. الشيخ منتجب روى عنه:
 

4

]ويروي الصحيفة الکاملة عن بهاء  ام الحائريشالشيخ الياس بن ه يروي عن:
                                                           

 .116، رقم 12اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .112، رقم 13اإلجازة الکبيرة، ص. 4
، طبعة المحدث األرموي؛ خاتمة مستدرك الوسائل، 444، رقم 33الدين، ص فهرس الشيخ منتجب. 6
 .261، ص4ج
 .3، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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 .1الشرف[
د بن أبيوالشيخ علي بن ثابت السوراوي،  عنه: روى الشيخ والبرکات،  الشيخ محمل

د بن ادريس الحللي،  السيلد فخار بن ُمعية الموسوي.و يحيى بن سعيد الحلليو محمل
 

2

السيلد مير حامد حسين والشيخ محملدطه نجف، والمحدث النوري،  يروي عن:
 شيخ الشريعة اإلصفهاني.و السيلد مرتضى الکشميريواللکنهوي، 
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ ناصرالدين ابراهيم بن نزار األحسائي. يروي عن:
د صاحب عوالي الآللي. روى عنه:  ابنه محمل

 
4

الشيخ وصاحب العروة، وصاحب الکفاية، وشيخ الشريعة اإلصفهاني،  يروي عن:
دطه نجف، والفاضل الشربياني، ومحملدحسن المامقاني،    الشيخ عبدالله والشيخ محمل

دباقر المسجدش ،الشيخ عبدالحسين المحالتيوالمازندراني،  عن  ،اهيعن الشيخ محمل
دتقي صاحب الحاشية  عن الشيخ جعفر النجفي کاشف الغطاء. ،الشيخ محمل

                                                           
 .131، ص4أمل اآلمل، ج. 1
 .110، رقم 13اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .43، بداية الکتاب؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص1عوالي الآللي، ج. 6
؛ وهو غير 304، ص4له ترجمة في تراجم الرجال، ج؛ و420، رقم 421اإلجازة الکبيرة، ص. 2

وهو أيضًا من مشايخ السيد  1246 عامالعالمة السيد محمدعلي الموحد االبطحي االصفهاني المتوفى 
 المرعشي.
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الثاني.الشهيد  يروي عن:
 السيلد محملد صاحب المدارك.و الشيخ حسن صاحب المعالم روى عنه:

 
3

 جامع. أبيه أحمد بن أبي يروي عن:
 عبداللطيف بن نورالدين. روى عنه:

 
4

د يف]والشيخ ص لدين الحسن بن داودا تقيو العاللمة الحللي يروي عن:  .الدين محمل
ل. روى عنه:  الشهيد األول

 

                                                           
 .113، رقم 13؛ اإلجازة الکبيرة، ص616، ص4لسالت، جالمس. 1
 .640عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 4
 .646عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 6
 .644، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

ن بن الدين الحس الدين الحللي، والشيخ تقي العاللمة الحللي، والشيخ نجيب يروي عن:
د بن أحمد. الشيخ شمسو داود  الدين محمل

ل.و ن نماالشيخ حسن بن أحمد ب روى عنه:  الشهيد األول
 

2

 الدين بن وضاح. الشيخ کمالو السيلد علي بن فخاروالسيلد علي بن طاوس،  يروي عن:
السيلد حمد بن فضل و الدين علي بن المطهر الشيخ رضيوالعاللمة الحللي،  روى عنه:

 العلوي.
 

3

د، عن والده العاللمة الحللي. السيلد حسن بن عبدالله  يروي عن:  ، عن فخرالمحقلقين محمل
 عبدالملك بن اسحاق. روى عنه:

 
4

دتقي الشيرازي،  يروي عن: المامقاني،   الشيخ عبدالله والسيلد حسن الصدر، والشيخ محمل
الشيخ حسن والسيلد مصطفى النخجواني، وي الشاه عبدالعظيمي، الشيخ محملدعلو

 جمع کثير آخرين.و السيلد أحمد البهبهانيواللنکراني، 
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

 .640، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .123طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 4
 .43طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 6
 .422، رقم 113؛ اإلجازة الکبيرة، ص63، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

 الشيخ محملدحسين القمشهي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 رضا الهمداني. آقاالشيخ  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

ل،  يروي عن: د بن يونس البياضي والده أبيوالشهيد األول د بن علي بن محمل  .جعفر محمل
د البياضي روى عنه:  .ياضيالشيخ حسن بن يونس البو ولده الشيخ محمل

 
4

الشيخ وشيخ الشريعة اإلصفهاني، والسيلد محملدعلي الشاه عبدالعظيمي،  يروي عن:
الشيخ والسيلد مرتضى الکشميري، والشيخ عباس القمي، ومحملدحسين النائيني، 

دتقي الشيرازي،  د البهاري الهمدانيومحمل  مد الکربالئي.السيلد أحو الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

                                                           
 .142، رقم 122اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .143، رقم 120اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .41طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص. 6
 .401رقم  ،423اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 عربي بن مسافر. يروي عن:
جعفر محمد بن  الدين أبي ]والشيخ شمس سديدالدين يوسف بن مطهر الحللي روى عنه:

 .ي القسيني[بأحمد بن صالح السي
 

2

دجعفر التستري و المحدث النوريوريعة اإلصفهاني، شيخ الش يروي عن: الشيخ محمل
 عن الشيخ األنصاري.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

 الرشتي.  الله  ميرزا حبيبو مولى علي الخليليال يروي عن:
 شيخنا العاللمة.و السيلد المرعشي روى عنه:

 
4

دباقر البيرجندي، و، ين الفشارکيالشيخ محملد حس يروي عن: الشيخ والشيخ محمل
دتقي اإلصفهاني مؤلف والطهراني،  كبزرآقا درضا الکلباسي والسيلد محمل الشيخ محمل

 مکيال المکارم.
]والسيلد محملدعلي الروضاتي والسيلد عباس الکاشاني  السيلد المرعشي روى عنه:

 .لحائري[ا
                                                           

 .664، ص4رك الوسائل، جخاتمة مستد. 1
 .404، رقم 423اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .424، رقم 422اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .400، رقم 421اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 عن الشيخ األنصاري. ،الشيخ محملدحسن المامقاني يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

د بن ماج يروي عن:  .د ]بن مسعود البحراني الماحوزي[الشيخ محمل
 البالدي.  الشيخ عبدالله  روى عنه:

 
3

 الشيخ محملدطه نجف. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 المولى علي الخليلي. يروي عن:
 السيلد المرعشي.و 1662في عام  شيخنا الطهراني روى عنه:

 
5

 الشيخ المفيد. يروي عن:
                                                           

 .161، رقم 121؛ اإلجازة الکبيرة، ص240، ص4المسلسالت، ج. 1
 .32، ص4؛ خاتمه مستدرك الوسائل، ج621، ص4أمل اآلمل، ج. 4
 .613، رقم 026، صاإلجازة الکبيرة. 6
 .144، رقم 124اإلجازة الکبيرة، ص. 2
 .122، رقم 616لؤلؤة البحرين، ص. 0
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د الدوريستي وشيخ الطائفة  تقي روى عنه: الدين الحلبي، والشيخ جعفر بن محمل
 الطوسي.

 
1

 الشيخ نورالدين علي الکرکي. يروي عن:
 العاللمة المجلسي. روى عنه:

 
2

ل. يروي عن:  الشهيد األول
 الشيخ أحمد بن فهد الحللي. روى عنه:

 
3

 السيلد ابراهيم الدرودي.و محملدحسين النائيني، السيلد اسماعيل الصدر يروي عن:
 السيلد المرعشي.و الشيخ الطبسي روى عنه:

 
4

 .]وصاحب الجواهر[ الشيخ عبدالعلي الرشتي يروي عن:
 المحدث النوري. روى عنه:

 

                                                           
 .120طبقات أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص. 1
 .412، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .406، رقم 424اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .163، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

السيلد علي بحرالعلوم صاحب البرهان، والسيلد محملدمهدي القزويني،  يروي عن:
د[حملدحسن الشيرازيالميرزا موالسيلد حسين الکوهکمري، و   الله  ميرزا حبيبو، ]المجدل

العابدين  الشيخ زينوالشيخ محملدحسين األردکاني، ومالل علي الکني، والرشتي، 
د اإليروانى، والمازندراني،  الشيخ و الشيخ راضي کاشف الغطاءوالشيخ محمل

 محملدحسين الکاظمي.
 ميرزا حسين الهمداني.و أبوالحسن المرنديوالشيخ اسماعيل التبريزي،  روى عنه:

 
2

 ميرزا حسين الخليلي. يروي عن:
 السيلد المرعشي في الدعاء السيفي. روى عنه:

 
3

ن الشيخ راضي النجفي، ومهدي کاشف الغطاء، عن صاحب أنوار الفقاهة، ع يروي عن:
 الشيخ علي، عن الشيخ جعفر کاشف الغطاء.

 السيلد المرعشي.و شيخنا العاللمة، وشيخنا الکاظمي روى عنه:
 

4

 الشيخ بهاءالدين العاملي.و العاللمة المجلسي يروي عن:
د بن سليمان المقابي،  روى عنه: الشيخ وريم، الشيخ صالح بن عبدالکوالشيخ محمل

                                                           
 .604، ص4ضياء األبصار، ج. 1
 164، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .141، رقم 121؛ اإلجازة الکبيرة، ص113، ص4المسلسالت، ج. 6
 .34، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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د القدمي.و الشيخ جعفر البحرانيوسليمان بن علي الشاخوري،   الشيخ محمل
1

دتقي المجلسيو الدين بن سعادة البحراني کمال يروي عن: د  محمل ]والشيخ محمل
 .بهاءالدين العاملي[

]والشيخ  ميثم البحراني الشيخ ابنو سليمانبن الشيخ حسن بن علي  روى عنه:
 .سليمان بن علي الشاخوري البحراني[

 
2

دهاشم وشيخ الشريعة اإلصفهاني،  يروي عن: ميرزا حسين الخليلي والشيخ محمل
 الجهارسوقي.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 ب الکفاية.صاح يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

الشيخ حسن وصاحب الجواهر، والشيخ محسن خنفر، والعاللمة األنصاري،  يروي عن:
د الشربياني، والشيخ محملدحسين الکاظمي، وصاحب أنوار الفقاهة،  الشيخ والشيخ محمل

                                                           
 .34، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .423، رقم 424الکبيرة، ص ؛ اإلجازة624، ص4المسلسالت، ج. 4
 .140، رقم 120اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .423، رقم 426اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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دعلي المرعشي.وني، اإلريجا  الله  لطف  ميرزا حسين الخليلي والسيلد محمل
 ي السيلد الخراساني.مل السيلد المرعشي وجدي ألُ وشيخنا العاللمة،  روى عنه:

 
1

 الدين حسن. ه تاجيأب يروي عن:
 .]القمي[ عبدالملك بن اسحاق روى عنه:

 
2

د بن الحسن الطوسي والشيخ  أبى :يروي عن بن علي الجبار عبدعلي الحسن بن محمل
 .الوفاء الرازي[ ]وهو أبي المقرئ

د بن علي بن شهرآشوب. روى عنه:  ابنه محمل
 

3

دباقر اإلصطهباناتي،  يروي عن:  الصدر. السيلد حسنو صاحب الکفايةوالشيخ محمل
 1660جماعة، منهم شيخنا العاللمة باإلجازة المدبجة بتاريخ و الراقم روى عنه:

]والسيلد المرعشي والسيلد محملدحسن العلوي السبزواري ووالده السيلد محملدمهدي؛ 
 .2والسيلد عبدالستار الحسني البغدادي[

 
5

 ل.والده الشهيد األول  يروي عن:

                                                           
 .1، ص1آللي، جلعوالي ا. 1
 .33ص ،6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .441، رقم 463للمجيز؛ اإلجازة الکبيرة، ص 43إجازة الحديث، ص. 6
 هذا السيلد الجليل کتب حول السيلد الشهرستاني کتابًا باسمه.. 2
 .436، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
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د بن داود المؤذن. روى عنه: د بن محمل  الشيخ محمل
1

د بن عيسى يروي عن: ]أخو  ، السيلد نورالدين علي]العاملي[ الشيخ علي بن محمل
 .صاحب المدارك[

د بن عبدالفتاح التنکابني، المير محملدصالح روى عنه:  العاللمة المجلسي.و محمل
 

2

 العابدين المازندراني عن صاحب الضوابط. أبيه زين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 السيلد ابراهيم الخراساني.و والده السيلد المجدد الشيرازي يروي عن:
 السيلد المرعشي.و شيخنا الطبسي روى عنه:

 
4

 الشهيد الثاني. يروي عن:
د صاحب المدارك.و صاحب المعالم، والمولى أحمد األردبيلي روى عنه:  السيلد محمل

 

                                                           
 للسيلد الصدر. 112؛ اإلجازة الکبيرة، ص61، رقم 40البحرين، ص لؤلؤة. 1
 .166، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .114، رقم 11اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .43، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 الوحيد البهبهاني. يروي عن:
دابراهيم الکل روى عنه: دباقر الرشتي، والسيلد جواد الشيخ محمل باسي، والسيلد محمل

 الشيخ أحمد األحسائي.و العاملي
 

2

د بن أسعد الموسوي يروي عن:  آخرين.و الشيخ محمل
د بن أحمد بن صالح، والعاللمة الحللي والسيلد عبدالکريم  شمس روى عنه: الدين محمل

 بن طاوس.ا
 

3

د العريضي. يروي عن: د بن محمل  الشيخ محمل
د المؤذن الجزيني. روى عنه: د بن محمل  الشيخ محمل

 
4

5

د صاحب المدارك.و الشيخ حسن صاحب المعالم يروي عن:  أخيه السيلد محمل
ل، والشيخ علي بن محمود العاملي، والشيخ  ه:روى عن الشيخ علي سبط الشهيد األول

دطاهر القمي  آبادي.األسترالسيلد محملدمؤمن و صالح بن عبدالکريم، والشيخ محمل
                                                           

 .142، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .261، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .432، ص4ج خاتمة مستدرك الوسائل،. 6
 للسيلد الصدر. 112اإلجازة الکبيرة، ص. 2
 .1234الحجة  وعن السالفة کانت وفاته لثالث عشرة بقين من ذي. 0
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1

  الله  السيلد فضلو بالمفيد عبدالجبار المقرئ الرازي الملقب]القاضي[  يروي عن:
 .]والقطب الراوندي[ الراوندي

 راشد بن ابراهيم البحراني. روى عنه:
 

2

 أبيه عبدالحميد بن فخار. يروي عن:
د بن قاسم بن ُمعية. روى عنه:  السيلد محمل

 
3

الفوارس، والسيلد ضياءالدين  سيلد عميدالدين بن أبيفخرالمحقلقين الحللي، وال يروي عن:
ل.و بن أبي الفوارس  الشهيد األول

 الشيخ محمود أمير الحاج. روى عنه:
 

4

د الطوسي والشيخ عبدالجبار  والده عبدالصمد، وأبي يروي عن: علي الحسين بن محمل
 المقرئ.

 شهرآشوب المازندراني. الشيخ محملدعلي بن روى عنه:
 

                                                           
 .663، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .613، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .124طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص. 6
 .36، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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د بن خاتون يروي عن:  الشيخ علي بن هالل الجزائري.و الشيخ محمل
آبادي، األسترولده عبدالعالي، والشيخ ابراهيم القطيفي، والسيلد عبدالحسين  روى عنه:

د بن خاتون، والشيخ ابراهيم بن علي  والشيخ محمود الجابُلقي، والشيخ أحمد بن محمل
بن أحمد بن   الله ةبن عبدالعال الميسي، والشيخ علي بن عبدالعال الميسي، والشيخ نعم

د، والسيلد حسين بن حيدر والشيخ أحمد بن  د بن خاتون، والشيخ درويش محمل محمل
 جامع. أبي
 

2

د بن داود المؤذن الجزيني والشيخ علي بن عبدالع يروي عن: د بن محمل لي االشيخ محمل
 الکرکي.

السيلد حسين جعفر، الشهيد الثاني، الشيخ عبدالنبي الجزائري وابنه الشيخ  روى عنه:
 ابراهيم بن علي الميسي.

 
3

 أبيه عبدالکريم بن طاوس. يروي عن:
د بن قاسم بن ُمعية. روى عنه:  السيلد محمل

 
4

 شيخ الشريعة اإلصفهاني. يروي عن:
                                                           

 .34، رقم 101لؤلؤه البحرين، ص. 1
 .434، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .611، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .403، رقم 412اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

1

 الرشتي  الله  ميرزا حبيبوالشيخ األنصاري، و، الشيخ محملدحسين الکاظمي يروي عن:
 شيخ الشريعة اإلصفهاني.و

 وشيخنا الطبسي. 1642في  شيخنا العاللمة روى عنه:
 

2

 السيلد أحمد الکربالئي وشيخ الشريعة اإلصفهاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دتقي الشيرازي يروي عن:  الشيخ محملدحسن البغدادي.و الشيخ محمل
 شيخنا الکاظمي.و السيلد المرعشي روى عنه:

 
4

 المحدث النوري.و السيلد حسن الصدر يروي عن:
 ي.شيخنا الکاظمو السيلد المرعشي روى عنه:

 
                                                           

 .1213، ص2نقباء البشر، ج. 1
 .146، رقم 126اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .402، رقم 420اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .113، رقم 14؛ اإلجازة الکبيرة، ص631، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

دباقر اإلصطهباناتيوصاحب الکفاية،  يروي عن: عن السيلد المجدد  ،ميرزا محمل
 الشيرازي.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 لي الهمداني.قُ  صاحب الکفاية، الميرزا الخليلي، شيخ الشريعة ومالل حسين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دکاظم اليزدي يروي عن: دعلي الرشتيو السيلد محمل  الشيخ محمل
 شيخنا الکاظمي. روى عنه:

 
4

 زي.الدين الشيرا الشيخ کريمو الشيخ حسين بن عبدالکريم يروي عن:
 بن السيلد حيدر.االسيلد حسين  روى عنه:

 

                                                           
 .141، رقم 124اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .142، رقم 121اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .1610ص ، 2نقباء البشر، ج. 6
 لم أجده.. 2
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1

 السيلد حسين القزويني الحللي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الشيخ ظمآن العاملي.و مة الحلليالعالل  يروي عن:
ل محملد  روى عنه:  بن مکي.الشهيد األول

 
3

د الشربياني يروي عن:  الشيخ محملدحسن المامقاني.و الشيخ محمل
 شيخنا الکاظمي. روى عنه:

 
4

د بن مکي يروي عن:  عن الشهيد الثاني. ،عن أبيه مکي ،أبيه محمل
 حسين بن الحسن العاملي. روى عنه:

 
5

د بن صاحب المعالموالسيلد نورالدين علي،  يروي عن: د بن و الشيخ محمل الشيخ محمل
 .]التبنيني[ علي العاملي
 الحرل العاملي. روى عنه:

                                                           
 .160، رقم 114اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .662ص ،4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .1014ص ،2نقباء البشر، ج. 6
 .432، ص4ج الوسائل، خاتمة مستدرك. 2
د والصحيح ما في المتن. 114اإلجازة الکبيرة، ص. 0  للسيلد حسن الصدر. وفيه: علي بن محمل
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عن صاحب  ،دکانيعن الفاضل األر ،محملدحسين المرعشي]السيلد[ والده  يروي عن:
 عن الميرزا القمي. ،عن السيلد الشفتي ،الحاشية

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

الشيخ محملدحسن المامقاني والفاضل والسيلد حسين الکوهکمري،  يروي عن:
 الشربياني.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 العاللمة المجلسي باإلجازة المدبجة.و الشيخ جعفر البحراني يروي عن:
دباقر المکي. روى عنه:  الشيخ محمل

 
4

د بن فهد الحللي. يروي عن:  الشيخ أحمد بن محمل
 .0راقدالشيخ ابراهيم بن ال روى عنه:

 

                                                           
 .143، رقم 123اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .111، رقم 122اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .01، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .411، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
 «.الوراق أبي» في المخطوطة. 0
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1

 عن الشيخ األنصاري. ،السيلد عبدالمجيد الکروسي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

ل ]وهو ا المحقلقين دالشيخ جعفر سيل و أبيه سديدالدين يوسف يروي عن: لمحقلق األول
 .صاحب الشرائع وعن علي بن عيسى اإلربلي[

د بن الحسن فخرالمحقلقينو الفوارس السيلد عميدالدين بن أبي روى عنه:  الشيخ محمل
 .آبادي[األسترعلي بن الحسين بن القاسم النرسي 

 
3

د بن الحسن يروي عن:  الحللي. الشيخ فخرالمحقلقين محمل
 أحمد بن فهد الحللي. روى عنه:

 
4

د و ،عن صاحب الضوابط ،والده ميرزا محسن األردبيلي يروي عن: عن الشيخ محمل
 المحدث النوري.و شيخ الشريعة اإلصفهانيوالفاضل اإليرواني، 

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .162، رقم 124اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .102؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص221، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .106طبقات أعالم الشيعة، القرن الثامن، ص. 6
 .164، رقم 112اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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السيلد ميرزا هاشم وشيخ العراقين الطهراني، والمحدث النوري،  يروي عن:
 الرشتي وشيخ الشريعة اإلصفهاني.  الله  الشيخ حبيبوالميرزا الخليلي، و، رسوقيالجها

 شيخنا الطبسي والسيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

دأمين الطهراني.الش يروي عن: دهادي بن محمل  يخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 صاحب العروة وصاحب الکفاية.والسيلد مرتضى الکشميري،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

نقي الطباطبائي،  الميرزا عليوالشيخ راضي النجفي، والفاضل األردکاني،  يروي عن:
د بن عباس التستري.و العابدين المازندراني الشيخ زينو  المفتي السيلد محمل

 السيلد مکرم حسين. روى عنه:
 

                                                           
 .122، رقم 110اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .163، رقم 116، صاإلجازة الکبيرة. 4
 .163، رقم 116اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .1342، ص2نقباء البشر، ج. 2
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1

 نصاري.عن الشيخ األ ،آبادي علي السلطان الشيخ فتح يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 عبدعلي بن جمعة الحويزي. روى عنه:

 
3

عن السيلد  ،عن السيلد تاج العلماء ،عن والده کلب باقر ،السيلد کلب مهدي يروي عن:
 فتي الجزائري.عباس الم
 السيلد المرعشي.و شيخنا بحرالعلوم روى عنه:

 
4

الشيخ علي بن يوسف وجده السيلد علي، والفوارس،  السيلد مجدالدين أبي يروي عن:
د بن جهم.و العاللمة يالحللي أخ  الشيخ محمل
ل،  روى عنه: د بن القاسم بن ُمعيةوالشهيد األول الشيخ علي بن عبدالحميد و الشيخ محمل

 لي.يالن
 

                                                           
 .121، رقم 113اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .214عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 4
 .124، رقم 113اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 ، للسيلد حسن الصدر.120اإلجازة الکبيرة، ص. 2



 الجيزة الوجيزة من السلسلة العزيزة  ........................................................................  163
1

د النيشابوري ،والده ميرزا حسن يروي عن:  عن والده ميرزا محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 ميرزا حسين الخليلي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .126، رقم 111رة، صاإلجازة الکبي. 1
 .122، رقم 111؛ اإلجازة الکبيرة، ص621، ص4المسلسالت، ج. 4



 
 
 
 
 
 

1

 المحدث النوري.و السيلد محملدحسين المرعشي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
 

                                                           
 .120، رقم 142اإلجازة الکبيرة، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

 نصاري.عن األ ،السيلد المجدد الشيرازي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

  الله  الشيخ لطفوالسيلد حسين الکوهکمري، والشيخ محملدحسين الکاظمي،  يروي عن:
المحدث و ياسين الشيخ محملدحسن آلوالجيالني،   الله  الشيخ حبيبو المازندراني

 النوري.
 المرعشي.السيلد  روى عنه:

 
3

دباقر صاحب الروضات، و، رسوقيميرزا محملدهاشم الجها يروي عن: ميرزا محمل
 السيلد مهدي القزويني والشيخ محملدحسين الکاظمي.و

 ي الخراساني.مل وجدي أِلُ  شيخنا الطهراني روى عنه:

                                                           
 .123، رقم 141اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .123، رقم 141اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .11، رقم 211اإلجازة الکبيرة، ص. 6
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1

 شيخ الشريعة اإلصفهاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 الشيخ عبدالملك بن اسحاق. يروي عن:
 القمي.  الله  بن فتح  الشيخ عبدالله  روى عنه:

 
3

 ،علي الزنجاني مالل قربانوالرشتي،   الله  ميرزا حبيبوالسيلد الکوهکمري،  يروي عن:
 کلهم عن األنصاري.و

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

د بن ادريس ربالشيخ شاذان بن جبرئيل القمي، وع يروي عن: ي بن مسافر ومحمل
 .]وعبدالحميد بن عبدالله التقي[ الحللي

د  السيلد عبدالحميد بن روى عنه: فخار، والمحقلق الحللي جعفر بن سعيد، والشيخ محمل
د بن أحمد بن صالح. بن جهم والشيخ شمس  الدين محمل

 

                                                           
 .124، رقم 144اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .1، ص1ي الآللي، جعوال. 4
 .121، رقم 144اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .64، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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منيرالدين  آقاوالسيلد المجدد الشيرازي، وصاحب الکفاية، وصاحب العروة،  يروي عن:
دباقر المسجد الشاهي. ،البروجردى  عن محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

دعلي الطريحي، وعمه محملدحسين الطريحي،  يروي عن: د بن ووالده محمل الشيخ محمل
عبدالنبي والدين علي الشوشتري،  السيلد شرفوالدين بن درويش الحللي،  حسام

 الجزائري والشيخ محملدجعفر بن جابر النجفي.
السيلد هاشم البحراني، والمشهدي،   الله ةالشيخ عنايوالجزائري،   الله ةالسيلد نعم روى عنه:

الدين الطريحي )ت:  وابنه صفي ،الدين ابن أخيه حساموالدين الطريحي،  الشيخ جمالو
 .1210الثاني  يفي يوم الجمعة جماد ( إجازه1122

 
3

عن أبيه حامد حسين صاحب  ،الشيخ مير ناصر حسينوالمحدث النوري،  روي عن:ي
 العقبات.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .102، رقم 164؛ اإلجازة الکبيرة، ص131، ص4المسلسالت، ج. 1
 .30، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .101، رقم 142؛ اإلجازة الکبيرة، ص223، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

الشيخ محملد وشيخ الشريعة، والسيلد اليزدي، والشيخ محملدحسن المامقاني،  يروي عن:
 عن السيلد حسين الکوهکمري. ،ا موسوي التبريزيميرزوالشربياني، 
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

الوفاء عبدالجبار الرازي  علي الطوسي وأبي ، ]أبيبطريقالالشيخ يحيى بن  يروي عن:
لحسين بن الفتح الواعظ والحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمي الرازي، ا

 .البکرآبادي الجرجاني[
د بن علي بن شهرآشوب المازندراني ومنتجب روى عنه: بن   الدين علي بن عبدالله  محمل

 بابويه.
 

3

 الحسن العاملي. السيلد علي بن أبيو صاحب المعالم يروي عن:
 الدين. المير شرف روى عنه:

 
4

الشيخ راضي والسيلد حسين بحرالعلوم، والعابدين المازندراني،  الشيخ زين يروي عن:
 النجفي.

 ي الخراساني.مل السيلد المرعشي وجدي أِلُ  روى عنه:
                                                           

 .104، رقم 140اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .31، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .634، ص2رياض العلماء، ج. 6
 .106، رقم 143؛ اإلجازة الکبيرة، ص134، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

د الطوسي،  أبي يروي عن: الشيخ وام ذوالفقار، الصمص السيلد أبيوعلي الحسن بن محمل
السيلد مجتبى بن الداعي والشيخ جعفر بن أحمد بن درويش، وعبدالجبار المقرئ، 

 والسيلد مهدي بن حرث الحاسبي.
د بن علي شهرآشوب المازندراني،  روى عنه: الشيخ عبدالحميد التقي، والشيخ محمل

 القاضي علي بن عبدالجبار والشيخ الراشد بن ابراهيم البحراني.و
 

2

د الفيروزآبادي اليزدي.و السيلد حسن الصدر يروي عن:  السيلد محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دهادي الطهراني يروي عن:  عن عبدالحسين شيخ العراقين. ،الشيخ محمل
 المرعشي. السيلد روى عنه:

 

                                                           
 .122، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .102، رقم 143؛ اإلجازة الکبيرة، ص640، ص4المسلسالت، ج. 4
 .100، رقم 144يرة، ص؛ اإلجازة الکب140، ص4المسلسالت، ج. 6



 
 
 
 
 
 

1

 العاللمة المجلسي باإلجازة المدبجة. يروي عن:
دمؤمن  روى عنه:  الشيخ أحمد الجزائري.و آبادياألسترالسيلد محمل

 
2

 السيلد دلدار علي النصيرآبادي. يروي عن:
 ولده محملدحسين. روى عنه:

 

                                                           
 .043عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الثاني. 1
 .402، ص6الکرام البررة، ج. 4



 
 
 
 
 
 

1

 شيخ الشريعة اإلصفهاني.و ميرزا حسين الخليلي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 السيلد مهدي القزويني بإجازة مبسوطة. يروي عن:
 .ي الخراساني وشيخنا الطهرانيمل جدي أِلُ وحسن اإلصفهاني، السيلد أبوال روى عنه:

 
3

والشيخ السيلد محملدحسين المرعشي، والسيلد مرتضى الکشميري،  يروي عن:
 عن الشيخ األنصاري. ،التستريعبدالحسين 
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .404، رقم 411اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .30، ص0عشر، ج نقباء البشر في القرن الرابع. 4
 .403، رقم 412اإلجازة الکبيرة، ص. 6
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1

دتقي الشيرازي، و يروي عن: شيخ الشريعة و السيلد حسن الصدرالشيخ محمل
 اإلصفهاني.
 شيخنا الکاظمي والسيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

الشيخ ابراهيم و آبادياألسترالسيلد عبدالحسين والشيخ محمود الجابلقي،  يروي عن:
 القطيفي.
 .الدين محمود بن علي المرعشي[ ]وشجاع السيلد محمودعلي المازندراني نه:روى ع

 
3

 شيخ الشريعة اإلصفهانيو السيلد مرتضى الکشميري يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

عن  ،عن السيلد دلدار علي ،العلماء عن السيلد علي تاج ،روالده کلب باق يروي عن:
 عن الوحيد البهبهاني. ،المحقلق القمي ميرزا أبوالقاسم الجيالني

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .401رقم  ،414؛ اإلجازة الکبيرة، ص444، ص4المسلسالت، ج. 1
 .116طبقات أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص. 4
 .103، رقم 141اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .103، رقم 144اإلجازة الکبيرة، ص. 2



 الجيزة الوجيزة من السلسلة العزيزة  ........................................................................  123
1

د السوراوي. الشيخ نجيب يروي عن:  الدين محمل
 ان البحرانيالشيخ علي بن سليم روى عنه:

 
2

بعي. يروي عن:  الشيخ أحمد السل
د شمس روى عنه:  الدين. ابنه السيلد محمل

 

                                                           
 .32]کشکول البحراني[؛ أنوار البدرين، ص 626، ص1ج أنيس المسافر،. 1
 .01، ص1موسوعة طبقات الفقهاء، ج. 4



 
 
 
 
 
 

1

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 الفيض الکاشاني. روى عنه:

 
2

 شيخ الطائفة. يروي عن:
الدين سعيد بن  بن بابويه، والشيخ قطب  الدين علي بن عبدالله  الشيخ منتجب روى عنه:

 الراوندي.  الله  السيلد فضلو الراوندي  الله ةهب
 

3

دتقي الطباطبائياوالسيلد مهدي الهندي، والشيخ محملدطه نجف،  يروي عن:  لسيلد محمل
 رضا الهمداني. آقاالشيخ و

 بحرالعلوم والمرعشي.والطبسي، وشيخنا الکاظمي،  روى عنه:
 

                                                           
 .463، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .262، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .101، رقم 161؛ اإلجازة الکبيرة، ص33، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

 المحقلق القمي.و الشيخ سليمان العاملي يروي عن:
دباقر الرشتي. روى عنه:  السيلد محمل

 
2

د بن صاحب المعالم، السيلد ماجد البحراني يروي عن: مالل و الشيخ البهائي، الشيخ محمل
 صدرا الشيرازي.

 العاللمة المجلسي. روى عنه:
 

3

 أبيه السيلد حسين عن أبيه السيلد مهدي القزويني. يروي عن:
 لمرعشي.السيلد ا روى عنه:

 
4

 بن علي الکرکي. يالشيخ عبدالعالو الشيخ ابراهيم القطيفي يروي عن:
دتقي المجلسي روى عنه:  .]وحسنعلي بن عبدالله التستري[ المولى محمل

 
5

 بهاءالدين العاملي، والمير باقر الداماد. :يروي عن
                                                           

 .146، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .460، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .104، رقم 162اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .022عشر، ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الحادي. 2
 .23، رقم 161؛ لؤلؤة البحرين، ص461، ص4ك الوسائل، جخاتمة مستدر. 0



 121  ................................................................................... للسيلد محملدحسين الجاللي 

 

 الفيض الکاشاني. روى عنه:
 

1

 الشيخ الکليني. يروي عن:
د بن علي الشجاع. روى عنه:  الشيخ محمل

 
2

 الشيخ عربي بن مسافر. يروي عن:
د بن أحمد بن صالح. سالشيخ شم روى عنه:  الدين محمل

 
3

د بن الحسن الطوسي أبي يروي عن: ]والحسن بن بابويه المعروف  علي الحسن بن محمل
د بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد أميرالمؤمنين بحسکا وأبي  .[عبدالله محمل
 بطريق.الالشيخ يحيى بن  روى عنه:

 
4

 الشيخ الصدوق. يروي عن:
د بن أحمد الدرويش. روى عنه:  الشيخ جعفر بن محمل

 
5

د بن والشيخ علي بن ثابت السوراني، وأبيه أحمد بن صالح،  يروي عن: الشيخ محمل

                                                           
 .430ص ،6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .664ص ،4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .16، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .102طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس، ص. 2
 .664، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
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السيلد علي بن طاوس، وبن فخار الموسوي،  دل الشيخ فخار بن معوالبرکات،  أبي
د بن جعفر بن نما الحللي محقلق الحللي جعفر بن سعيد ونجيبالو  الدين محمل

 .الفضائل أحمد بن طاوس[ ]وأبي
 والشيخ علي بن أحمد المرندي. يالشيخ ظمآن العامل روى عنه:

 
1

 حسن بن العشرة.عزالدين الشيخ و يالشيخ أحمد بن علي العيناث يروي عن:
 الميسي. يالشيخ علي بن عبدالعال روى عنه:

 
2

 القطيفي. الشيخ يوسف بن أبي يروي عن:
 جمهور األحسائي صاحب عوالي الآللي. ابن أبي روى عنه:

 
3

 ي الميسي.الشيخ ابراهيم بن عل يروي عن:
د[ ميرزا ]صهره[ ال روى عنه:  آبادي.األسترأمين ]محمل

 
4

 الشيخ حسين بن رطبة.و الشيخ عبدالحميد بن التقي يروي عن:
 السيلد أبوالمکارم حمزة بن زهرةوبن فخار الموسوي،  دل الشيخ فخار بن مع روى عنه:

                                                           
، وفي المخطوطة: 142طبقات أعالم الشيعة، القرن التاسع، ص؛ 444لؤلؤة البحرين، ص. 1
 «.الصهيوني»بدالً من « الصهباني»
 ، مقدمة المؤلِف.1عوالي الآللي، ج. 4
 .20، رقم 111لؤلؤة البحرين، ص. 6
 .231، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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 ي.الشيخ جعفر بن نما الحلل و
 

1

د  يروي عن:  .كآبادي صاحب الرجال والسيد محمد صاحب المداراألسترالميرزا محمل
 علي بن علي الموسوي.و الدين سبط الشهيد الثاني الشيخ زين روى عنه:

 
2

 فخار الموسوي. معدل بن الشيخ فخار بن يروي عن:
 الفوارس. السيلد عميدالدين بن أبيو العاللمة الحللي وى عنه:ر
 

3

الشيخ ضياءالدين والسيلد اإلصفهاني، والميرزا النائيني، وصاحب العروة،  يروي عن:
 والده عن الفاضل الشربياني.و السيلد الصدروالعراقي، 

 المرعشي.و يم الحائري، شيخنا الطبسيالشيخ عبدالکر روى عنه:
 

4

 الشيخ محملدطه نجف. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .141، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 «.جهم»بدالً من « جهيم»؛ وفيه: 100سابع، صطبقات أعالم الشيعة، القرن ال. 4
 .132، رقم 160؛ اإلجازة الکبيرة، ص263، ص4المسلسالت، ج. 6
 .134، رقم 166؛ اإلجازة الکبيرة، ص21، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

 رين.هو من المعمل و علي بن عثمان بن خطابخاله  يروي عن:
 الحسين األخباري.السيلد هاشم بن  روى عنه:

 
2

 الدين حسن. الشيخ تاج]والده[  يروي عن:
د المختاري  قاسم القاضيالميرزا أبو روى عنه: ]واألمير ناصرالدين أحمد بن محمل
 .السبزواري[

 
3

 بابويه.]علي بن[ لحسن بن الحسين بن أبيه ا يروي عن:
د[ روى عنه:  .]ولده سعد بن محمل

 
4

د بن صاحب المعالم،  يروي عن: الشيخ حسين بن الحسن العاملي، والشيخ محمل
الشيخ علي ولي الموسوي، الشيخ علي بن عوالعابدين سبط الشهيد الثاني،  الشيخ زينو

العاللمة و السيلد هاشم التوبليونساري، االسيلد حسين الخووبن محمود العاملي، 
 المجلسي باإلجازة المدبجة.

د بن زين روى عنه: الشيخ محمود بن والسيلد نورالدين، والعابدين،  السيلد محمل
د النباطي.و عبدالسالم  الشيخ أبوالحسن بن محمل

                                                           
 .133، رقم 134، ص1أمل اآلمل، ج. 1
 .122، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .101ص طبقات أعالم الشيعة، القرن الخامس،. 6
 .33، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 ه علي بن يوسف الحللي.عمل و والده العاللمة الحللي يروي عن:
الشهيد والشيخ أحمد بن متوج البحراني، والسيلد مهنا بن سنان المدني،  روى عنه:

ل،  الشيخ علي بن يوسف بن عبدالجليل والسيلد حسين بن أيوب )بن يوسف(، واألول
 لي.يعلي بن عبدالحميد الن السيلدو لييالن
 

2

د الطوسي أبي يروي عن:  الشيخ عبدالجبار المقرئ.و علي الحسن بن محمل
د بن علي بن شهرآشوب المازندراني. روى عنه:  الشيخ محمل

 
3

 الغضائري.  دالله يالحسين بن عبو د المرتضىالسيل والشيخ المفيد،  يروي عن:
الدين  الدين بن نجم الشيخ أبوالصالح تقيوابنه أبوعلي الحسن الطوسي،  روى عنه:

الداعي والشيخ عبدالجبار المقري، والشيخ الحسن بن الحسين بن بابويه، والحلبي، 
أبوالصمصام الشيخ والسيلد مجتبى بن الداعي، والشيخ أبوتراب الداعي، والحسني، 
د الکراجکي.وذوالفقار،   القاضي عبدالعزيز بن البراج والشيخ أبوالفتح بن محمل

 
4

د بن الحسن الطوسي. الشيخ أبي يروي عن:  علي حسن بن محمل
 السيلد أبوالمکارم حمزة بن زهرة. روى عنه:

                                                           
 .221، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .31، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .133، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .12، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

د آل يروي عن:  عصفور. الشيخ حسين بن محمل
 الشيخ أحمد األحسائي. روى عنه:

 
2

 الشيخ المفيد. يروي عن:
 .الداعي الحسن روى عنه:

 
3

 ي.ثانالعي ]العاملي[ الشيخ أحمد بن علي يروي عن:
دابنه أحم روى عنه:  الشيخ علي الکرکي.و د بن محمل

 
4

 عن الشيخ األنصاري ،لي الهمدانيقُ  الشيخ حسين]المحدث النوري و[  يروي عن:
 السيلد مرتضى الکشميري.و

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

                                                           
 .612، ص6؛ الکرام البررة، ج602؛ علماء البحرين، ص416أنوار البدرين، ص. 1
 .114، ص6ة مستدرك الوسائل، جخاتم. 4
 .411و  434و  421، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .131رقم  ، 164؛ اإلجازة الکبيرة، ص621، ص4المسلسالت، ج. 2
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1

دهاشم ال روي عن:ي دباقر الخوانساريالشيخ محمل الشيخ و خوانساري، والشيخ محمل
 العابدين المازندراني. زين

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

 عن السيلد حسين الکاشاني. ،الکاشاني  الله  مالل حبيب يروي عن:
 شي.السيلد المرع روى عنه:

 
3

د البحراني يروي عن: ]الحائري وشيخ الشريعة والسيلد اليزدي واآلخوند  السيلد محمل
 .ي[فريغالخراساني والمحدث النوري والميرزا النائيني والسيلد مهدي ال

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

 .1414في  ]ممتاز العلماء[ والده دلدار علي يروي عن:
 .([1611العلماء )ت:  ولده السيلد علي تاجو] دا حسين اللکنهويف روى عنه:

 

                                                           
 .131، رقم 123؛ اإلجازة الکبيرة، ص136، ص4المسلسالت، ج. 1
 .134، رقم 121؛ اإلجازة الکبيرة، ص463، ص4المسلسالت، ج. 4
 .142، رقم 123؛ اإلجازة الکبيرة، ص223، ص4، جالمسلسالت. 6
 .612، ص6الکرام البررة، ج. 2
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1

 المحدث النوري. يروي عن:
 السيلد المرعشي.و بحرالعلوم شيخنا روى عنه:

 
2

 مالل علي ميرزا خليل. يروي عن:
 ي الخراساني.مل جدي أِلُ و 1661في  شيخنا الطهراني روى عنه:

 
3

الشيخ محملدحسن والجيالني،   لله ا الشيخ حبيبوالمحدث النوري،  يروي عن:
 السيلد مرتضى الکشميري.و ،المامقاني
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .130، رقم 160؛ اإلجازة الکبيرة، ص01، ص4المسلسالت، ج. 1
 .1024، ص2نقباء البشر، ج. 4
 .464، رقم 111اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 لم أجده في المسلسالت وال في اإلجازة الکبيرة.. 2
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1

 التستري.  دالله المولى عبو يالشيخ البهائ يروي عن:
 العاللمة المجلسي. روى عنه:

 
2

 3

 ،الفاضل الشربيانيوشيخ الشريعة، وصاحب الکفاية، وصاحب العروة،  يروي عن:
 الشيخ محملدحسن المامقاني.و

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

عن  ،السيلد ريحان الکشفيوعن صاحب الجواهر،  ،السيلد حسين بحرالعلوم يروي عن:
د األشرفي )ت:   (.1612محملدحسين الکاظمي والشيخ محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

56

 هادي السبزواري. مالل  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

 للسيلد حسن الصدر. 140ص اإلجازة الکبيرة،. 1
 .34، رقم 32اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 ]المجاز[. 240، ص14، جکما کتبته في مشيخة موسوعة أحاديث أهل البيت. 6
 .136، رقم 121؛ اإلجازة الکبيرة، ص614، ص4المسلسالت، ج. 2
 .132، رقم 161اإلجازة الکبيرة، ص. 0
 دتقي البهلول الخراساني ]المجاز[.بل الشهير بالحکيم وکان عمل الشيخ محمل . 3
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د القزويني. الشيخ برهان يروي عن: د بن محمل  الدين محمل
الدين أحمد بن طاوس  الشيخ جمالوالدين علي بن طاوس،  السيلد رضي روى عنه:

 والشيخ سديدالدين يوسف المطهر الحللي.
 

3

 والده سلطان علي. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 الشيخ علي بن سليمان القدمي البحراني. يروي عن:
 الشيخ محمود بن عبدالسالم. روى عنه:

 
5

 الشيخ حسين بن رطبة. يروي عن:
 الدين أحمد بن طاوس. الدين بن سعادة البحراني والشيخ جمال الشيخ کمال روى عنه:

 
6

 السيوري.  مقداد بن عبدالله الالشيخ  يروي عن:
 السيلد حسن بن بعاق الحسيني. روى عنه:

                                                           
 «.سعد»بدل « معد»وفيه . 1
 .241، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .133، رقم 122اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .66، رقم 43لؤلؤة البحرين، ص. 2
 .230، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
 .432، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 3
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1

 الدين. السيلد کمال ]والده[ يروي عن:
 جمهور األحسائي. ابن أبي روى عنه:

 
2

 العاللمة المجلسي. يروي عن:
دأکمل البو خوانساريالدين ال الشيخ جمال روى عنه:  هبهاني.الشيخ محمل

 
3

السيلد علي بن والسيلد علي الصائغ، والشيخ حسين بن عبدالصمد،  يروي عن:
 أحمد بن سليمان العاملي.و المولى أحمد األردبيليوالحسن العاملي،  أبي

د العاملي،  روى عنه: دأمين والشيخ علي بن محمل السيلد و آبادي،األسترالمولى محمل
د بن عيسىوالشيخ محملد بن صاحب المعالم، ونورالدين علي،   الشيخ علي بن محمل

 الشيخ عبدالنبي.و
 

4

 الشيخ ابراهيم بن علي بن عبدالعالي الميسي. يروي عن:
محمود  الحرل العاملي وعلي بنوالفيض الکاشاني، والدين،  المير شرف روى عنه:

 العاملي.
                                                           

 .166ن التاسع، صطبقات أعالم الشيعة، القر. 1
 .21، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .11، رقم 22لؤلؤة البحرين، ص. 6
 .34، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 العابدين المازندراني. الشيخ زين يروي عن:
دمهدي الخو روى عنه:  .، ]والسيلد المرعشي[نساري الکاظمياولده شيخنا محمل

 
2

 العاللمة المجلسي والشيخ علي سبط الشهيد الثاني. يروي عن:
 الشيخ أبوالحسن الشريف واألمير محملدحسين بن محملدصالح. روى عنه:

 
3

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 العاللمة المجلسي. روى عنه:

 
4

د بن زين ،أبيه السيلد الصالح يروي عن: عن صاحب  ،العابدين عن أبيه السيلد محمل
]وعن السيلد بحرالعلوم وصاحب الرياض والميرزا القمي والسيلد محسن  الوسائل

 .األعرجي والشيخ جعفر کاشف الغطاء والميرزا مهدي الشهرستاني والسيلد المجاهد[
والميرزا هاشم  خوانساريالعابدين ال لى زينالمووالشيخ األنصاري،  روى عنه:

 .خوانساريال
                                                           

 .413، ص0؛ نقباء البشر، ج136، ص4المسلسالت، ج. 1
 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 للسيلد حسن الصدر. 04اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 للسيلد حسن الصدر. 04، صاإلجازة الکبيرة. 2
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1

 الراوندي.  الله  السيلد فضل يروي عن:
د الطوسي.يولده نص روى عنه:  رالدين محمل

 
2

د الطوسي،  يروي عن: د الشيخ برهانوأبيه محمل د القزويني. الدين محمل  بن محمل
 الشيخ عبدالکريم بن طاوس.و العاللمة المجلسي روى عنه:

 
3

 والده الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي. يروي عن:
د الرويدشتي، والمولى المجلسي،  روى عنه: الشيخ يحيى بن الحسن والشيخ محمل

الشيخ حسين علي والدين،  المير شرفوالدين محمود الحللي،  الشيخ حسامواليزدي، 
الفيض والشيخ محملدصالح المازندراني، والشيخ علي بن سليمان القدمي، والتستري، 

الشيخ محمود الجزائري، والمولى خليل القزويني، وميرزا رفيع النائيني، والکاشاني، 
د بن الحسام المشرو الشيخ عبداللطيف ويرازي، المالل صدرا الشوي، فالشيخ محمل

نقي  المولى عليوالسيلد حسين بن سيد حيدر، والسيلد ماجد البحراني، ونورالدين، 
د بن علي العاملي والشيخ زينوالفراهاني،   الدين سبط الشهيد الثاني. الشيخ محمل

 

                                                           
 .243، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .244، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .414، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

د الطوسي  لشيخ أبياوعبدالصمد، ]علي بن[ والده  يروي عن: علي الحسن بن محمل
 والشيخ عبدالجبار المقري.

د بن علي بن شهرآشوب المازندراني. روى عنه:  الشيخ محمل
 

2

دباقر السبزواري والشيخ علي سبط الشهيد الثاني. يروي عن:  المولى محمل
 الشيخ أحمد الجزائري.و قالشيخ محملدصاد روى عنه:

 
3

 العابدين المازندراني. الشيخ زين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

د بن ووالده علي بن ابراهيم األحسائي،  يروي عن: أحمد الموسوي السيلد محمل
 الشيخ علي بن هالل الجزائري.و الحسيني

 السيلد محسن الرضوي. روى عنه:
 

                                                           
 .32، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .131، رقم 122؛ اإلجازة الکبيرة، ص111، ص4المسلسالت، ج. 6
 .104، ص4و ج 661، ص1خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

والده علي بن  ( في المشيخة، أکثرهم ذکراً 43ر ذکر منهم )يمشايخه وهم کث يروي عن:
د بن  ، ـةمرل  446وقد تکرر ذکره ـ الحسين بن موسى بن بابويه القمي  وشيخه محمل

د بن علي ماجيلويهـ ة مرل  160وقد تکرر ذکره ـ  ،الحسن بن الوليد القمي ـ  ،ومحمل
د بن موسى المتوکل وقد تکرر ذکره  ،ةمرل  02وقد تکرر ذکره  وأحمد  ،ةمرل  60ومحمل

من وغيرهم لم يتکرر ذکره أکثر ةـ مرل  11وقد تکرر ذکره  ،بن زياد بن جعفر الهمداني
 شر مرات.ع

د بن عصام الکليني،  روى عنه: د بن محمل دوالشيخ محمل د بن محمل  بن الشيخ محمل
 النعمان المفيد وغيرهما.

 
2

د بن الحسن الطوسي أبي يروي عن:  الشيخ عبدالجبار المقري.و ،علي الحسن بن محمل
د بن علي بن شهرآشوب المازندران روى عنه:  ي.الشيخ محمل

 
3

د بن ابراهيم النعماني. يروي عن:  الشيخ محمل
 الشيخ أحمد بن علي النجاشي. روى عنه:

 
4

د بن الحسين الشوهاني، وطالب الطبرسي،  الشيخ أحمد بن أبي يروي عن: الشيخ محمل
والده الشيخ علي والداعي بن علي الحسيني، وصمد النيشابوري، الشيخ علي بن عبدالو

                                                           
 .403، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .32، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .103، ص6راجع هامش خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .03، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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د بن علي الحلبي، والشيخ الياس بن هاشم الحائري، وبن شهرآشوب،  الشيخ محمل
د بن عبدالصمد النيشابوري، والشيخ مسعود بن علي الصواني، و الشيخ والشيخ محمل

  الله  السيلد فضلوعلي فضل بن حسن الطبرسي،  أبيوعبدالجليل بن عيسى الرازي، 
 الشيخ أبوالفتوح الرازي.و الراوندي

 .الدين الحسن بن علي الدربي[ ]تاجالشيخ و الدين الحسيني السيلد محيل  روى عنه:
 

1

–

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 الشيخ علي بن محمود العاملي. روى عنه:

 
2

د صاحب المدارك يروي عن:  الشيخ حسن صاحب المعالم.و السيلد محمل
 الشيخ علي سبط الشهيد الثاني. روى عنه:

 
3

 الشيخ األنصاري. يروي عن:
 شي.الدين المرع السيد شهابعنه و ،ميرزا عبدالحسين المشکيني روى عنه:

 
4

د بن الحسن العاللمة الحللي. يروي عن:  والده فخرالدين محمل

                                                           
 .144، ص0؛ رياض العلماء، ج133، رقم 134، ص1أمل اآلمل، ج. 1
 ده.لم أج. 4
 .46، رقم 244اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .614، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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د بن ُمعيل  روى عنه:  ة.السيلد محمل
 

1

 الشيخ عبدالجبار المقري الرازي. يروي عن:
د بن علي بن شهرآشوب المازندراني. روى عنه:  الشيخ محمل

 
2

 شيخ الشريعة والسيلد مرتضى الکشميري.و صاحب العروة، يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

السيلد و الشيخ محملدحسن کبة، المحدث النوريوشيخ الشريعة اإلصفهاني،  يروي عن:
 حسن الصدر.

 السيلد المرعشي. نه:روى ع
 

4

السيلد علي بن عبدالحميد بن فخار، والسيلد علي بن عبدالکريم بن طاوس،  يروي عن:
الفوارس،  السيلد ضياءالدين أبيوالفوارس،  السيلد محملد مجدالدين أبيوالعاللمة الحللي، و
د بن الحسن. الشيخو الفوارس السيلد عميدالدين أبيو د بن فخرالدين محمل  محمل

ل. روى عنه:  الشهيد األول

                                                           
 .34، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .134، رقم 164اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .136، رقم 162اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .614، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 مان القدمي.يمة المجلسي والشيخ علي بن سلالعالل  يروي عن:
 ... روى عنه:

 
2

د بن عبدالنبي  ،عن والده ميرزا علي ،ميرزا حسين األخباري يروي عن: عن والده محمل
 النيسابوري األخباري.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

4

 ]المحدث النوري وشيخ الشريعة[ يروي عن:
 شيخنا الکاظمي. روى عنه:

 
5

دالشيخ محملدحسن اآل ي عن:يرو العصار  شتياني عن الشيخ األنصاري والسيلد محمل
 عن محملدحسين الشهرستاني.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
                                                           

 لم أجده.. 1
 .132، رقم 124اإلجازة الکبيرة، ص. 4
، المطبوعة في 163؛ الدرر الغوالي في اإلجازة لسيلدنا الجاللي، ص113، ص0نقباء البشر، ج. 6

 إجازة الحديث، للمجيز.
 .1606وفي النقباء وفاته عام . 2
 .136، رقم 162اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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1

د الهندي؛ ونوريالالمحدث  يروي عن: عن  ،عن السيلد حسن الکشميري ،الميرزا محمل
 الشيخ األنصاري.

 السيلد المرعشي. نه:روى ع
 

2

 العاللمة المجلسي. يروي عن:
 الشيخ سليمان الماحوزي.]صهره[  روى عنه:

 
3

 العاللمة الحللي. يروي عن:
د بن القاسم بن ُمعية روى عنه:  الفوارس. بيالسيلد عميدالدين أو السيلد محمل

 
4

د بن أبي يروي عن:  القاسم الطبري. الشيخ محمل
 الشيخ أحمد بن صالح. روى عنه:

 
5

ل،  يروي عن: بن السيلد حسن والشيخ حسن بن العشيرة، والشيخ علي بن الشهيد األول
                                                           

 .133، رقم 163اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .32، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .33، رقم 111لبحرين، صلؤلؤة ا. 6
 .664، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
 .436، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
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 الشيخ علي بن طي.و بقاق الحسيني
 الشيخ علي بن عبدالعالي الميسي. روى عنه:

 
1

 .الدين األعرج الحسيني األطراوي العاملي[ ]بن نجمالسيلد حسن بن أيوب  يروي عن:
 .]العاملي الفقعاني[ الشيخ علي بن طي روى عنه:

 
2

 الدين علي بن بابويه. الشيخ منتجب يروي عن:
د بن نما،  الشيخ نجيبوالسيلد أحمد العريضي،  روى عنه: د بن والدين محمل الشيخ محمل

د الطوسي.  سعيد الموسوي والشيخ نصيرالدين محمل
 

3

دب يروي عن:  لي الهمداني.قُ  عن حسين ،اقر النهاونديالشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 والده السيلد مهدي القزويني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .132، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .131طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 4
 .134، رقم 120اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .144، رقم 124اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

دقاسم  يروي عن:  ي والسيلد نورالدين علي.آباداألسترالشيخ محمل
د بن يوسف البحراني. روى عنه:  الشيخ أحمد بن محمل

 
2

 العاللمة الحللي. يروي عن:
ل. روى عنه:  الشهيد األول

 
3

 المحقلق الحللي جعفر بن سعيد. يروي عن:
ل. روى عنه:  الشهيد األول

 
4

الشيخ محملدحسن والمازندراني،   الشيخ عبدالله وميرزا حسين الخليلي،  يروي عن:
 الشيخ عباس القمي والسيلد مرتضى الکشميري.والمامقاني، 
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
5

د الحسن بن حمزة العلوي الطبري،  أبى يروي عن: د بن  الشيخ أبيومحمل المفضل محمل
د بن قولويهوالشيخ الصدوق، وعبدالمطلب الشيباني،  يخ الشو الشيخ جعفر بن محمل

                                                           
 .31، ص4الوسائل، جخاتمة مستدرك . 1
 .601، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .602، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .131، رقم 164؛ اإلجازة الکبيرة، ص646، ص4المسلسالت، ج. 2
 .441، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
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 ري.الحسين بن علي بن سفيان البزوف
الر،  روى عنه: د بن أحمد الدوالشيخ أبويعلى السل ، ستيبروالشيخ جعفر بن محمل

د الکراجکي والشيخ أحمد بن علي النجاشي.و، الطوسيالشيخ و  الشيخ أبوالفتح محمل
 

1

الشيخ محملدحسن المامقاني والشيخ الفاضل والسيلد مرتضى الکشميري،  يروي عن:
 الشربياني.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 السيلد اسماعيل الصدر.و صاحب الکفاية يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 المير محملدصالح والعاللمة المجلسي. يروي عن:
د بن يوسف.  الشيخ عبدالله  روى عنه:  بن محملدصالح والشيخ محمل

 
4

د بن نما،  يروي عن: د بن محمل  الشيخ برهانوأبيه جعفر بن محمل د القزويني الدين محمل
د بن ادريس الحللي.  والشيخ محمل

                                                           
 .133، رقم 122، اإلجازة الکبيرة، ص641، ص4المسلسالت، ج. 1
 .146، رقم 121؛ اإلجازة الکبيرة، ص424، ص4المسلسالت، ج. 4
 .04، ص4راجع هامش خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .102طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 2
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د بن أحمد بن صالح،  الشيخ شمس روى عنه: د بن والدين محمل الشيخ جعفر بن محمل
 ي جعفر بن سعيد.الشيخ علي بن أحمد المرندي والمحقلق الحلل ونما، 

 
1

 المحدث النوري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 السيلد حسن الکشميري عن الشيخ األنصاري. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 آخرين ذکرتهم في مشيخة الحديث.و الشيخ علي بن ابراهيم القمي يروي عن:
د بن ابراهيم النعماني، الشيخ هارون بن موسى التلعکبري،  روى عنه: الشيخ محمل

د قولويه د الزراري، الشيخ جعفر بن محمل الشيخ محملد و الشيخ أبوغالب أحمد بن محمل
د بن عصام الکليني.  بن محمل

4

 ي.د نقهالشيخ محمل  يروي عن:
 سليمان الماحوزي.]علي بن[ الشيخ و بن الحاج محملدصالح  الشيخ عبدالله  روى عنه:

                                                           
 .130، رقم 126اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .133، رقم 163اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .434، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .31، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج ؛1، رقم 61لؤلؤة البحرين، ص. 2
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1

 العاللمة المجلسي. يروي عن:
د بن ]ولده[  روى عنه:  يوسف والشيخ عبدالواحد.الشيخ أحمد بن محمل

 
2

 الشيخ حسن بن العشرة. يروي عن:
بعي. روى عنه:  الشيخ أحمد السل

 
3

 شيخ الشريعة.و صاحب العروة، صاحب الکفاية يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 الشيخ علي الکرکي. يروي عن:
الدين محمود بن علي وابنه عبدعلي  ]وشجاع الشيخ حسين بن عبدالصمد روى عنه:
 .بن محمود[

5

 .بن جابر النجفي[ 3]والشيخ محمود الشيخ البهائي يروي عن:
 الشيخ فخرالدين الطريحي. عنه:روى 

                                                           
 .610، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .114، رقم 142، ص1؛ أمل اآلمل، ج3، ص1عوالي الآللي، ج. 4
 .433، رقم 411اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .464طبقات أعالم الشيعة، القرن العاشر، ص. 2
 .33، ص4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج34لؤلؤة البحرين، ص. 0
د»للسيلد حسن الصدر  146وفي اإلجازة الکبيرة، ص .3  «.محمل
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1

 الشيخ البهائي. يروي عن:
 الشيخ عبدالواحد.و الشيخ جعفر البحراني روى عنه:

 
2

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

عن الفاضل  ،الشيخ محملدعلي النخجوانيو شيخ الشريعة اإلصفهاني يروي عن:
 الشربياني.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 الشيخ محملدطه نجف وصاحب الکفاية.ون الخليلي، يميرزا حس يروي عن:
 د المرعشي.السيل  روى عنه:

 

                                                           
 .123، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .433، رقم 411اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .434، رقم 442اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .432، رقم 413؛ اإلجازة الکبيرة، ص132، ص4المسلسالت، ج. 2
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وشيخ الشريعة  ؛عن المجدد الشيرازي ،السيلد حسين القمي صدرالحفاظ يروي عن:
 اإلصفهاني.
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

سيلد هاشم البحراني، ، وال(1240)ت:  يزرادالشيخ سليمان بن صالح ال يروي عن:
د بن سليمان المقابي.  والحرل العاملي والشيخ محمل

صاحب الحدائق ، بن محملدصالح  البالدي والشيخ عبدالله   عبدالله  سيدال روى عنه:
(، والشيخ عبدعلي البحريني، والشيخ حسن 1143الشيخ يوسف البحراني )ت: 

 .البحريني
 

3

 السيلد مرتضى الکشميري وعن والده السيلد علي سيلد االطباء بطرقه، يروي عن:
 لي الهمداني.قُ  الشيخ حسينو

 الدين المرعشي. شهاببالمشهور  ولده السيلد محملدحسين روى عنه:
 

4

 .يف[]وولده عبداللط الشيخ علي بن محمود العاملي يروي عن:
                                                           

 .436، رقم 410اإلجازة الکبيرة، ص. 1
. ونسبة 32، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج؛ 30؛ لؤلؤة البحرين، ص123ر البدرين، صأنوا. 4

 إحدىه قرىه أوال.« عالي معن»إلي قرية 
 .430، رقم 413اإلجازة الکبيرة، ص. 6
، 4؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج403، ص6؛ رياض العلماء، ج140، ص1أمل اآلمل، ج. 2

 .136ص
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 ولده الشيخ حسين. روى عنه:
 

1

 المکارم حمزة بن زهرة. السيلد أبيوبطريق، الالشيخ يحيى بن  يروي عن:
المحقلق الحللي جعفر بن سعيد والشيخ والدين يحيى بن سعيد،  الشيخ نجيب روى عنه:

د بن علي بن شهرآشوب المازندر  اني.محمل
 

2

درضا النجفي يروي عن: دتقي األحمدآبادي.و الشيخ محمل  السيلد محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

دمهدي النراقي والسيلد صدرالدين العاملي. يروي عن:  الشيخ أحمد بن محمل
 النوري.المحدث  روى عنه:

 
4

دباقر اإلصطهباناتي.و شيخ الشريعة اإلصفهاني يروي عن:  الشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .111لثامن، صطبقات أعالم الشيعة، القرن ا. 1
 .436، رقم 442؛ اإلجازة الکبيرة، ص221، ص4المسلسالت، ج. 4
 .26، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .431، رقم 446؛ اإلجازة الکبيرة، ص462، ص4المسلسالت، ج. 2
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دتقي ال ،والده الشيخ عبدالکريم الحائري يروي عن: والسيلد ] ،خوانساريعن محمل
د  .والشيخ الخراساني[ عن السيلد اليزديهره وعن األخيرين صالحجة الکوهکمري محمل

 .الله تعالى ]المجيز[ الفقير إلى روى عنه:
 

2

 السيلد مرتضى الکشميري.و شيخ الشريعة اإلصفهانيوالمحدث النوري،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 أبيه عن جده الحسن، عن أخيه موسى، عن الشيخ جعفر کاشف الغطاء يروي عن:
 .]وعن صاحب الکفاية[

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

4

دمهدي القزويني،  يروي عن: شيخ محملدحسين الوميرزا هاشم اإلصفهاني، والسيلد محمل
د بن اسماعيل والسيلد حسين بن رضا بحرالعلوم، و(، 1624الکاظمي )ت: السيلد محمل
 (.1621العابدين البارفروشي الحائري )ت:  زينو (1621الساروي )ت:

 .شيخنا الطهراني روى عنه:
                                                           

 للمجيز. 41إجازة الحديث، ص. 1
 .432، رقم 441؛ اإلجازة الکبيرة، ص411، ص4المسلسالت، ج. 4
 .431، رقم 442لکبيرة، صاإلجازة ا. 6
 .600، ص0نقباء البشر، ج. 2
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1

دباقر الدرجئي،  يروي عن: الشيخ ضياءالدين والنائيني،  ميرزا حسينوالسيلد محمل
 نساري.االسيلد أبوتراب الخوو العراقي

 .]والمجاز الشيخ هادي النجفي[ السيلد المرعشي روى عنه:
 

2

 الشيخ عبدالجبار المقري الرازي.و علم الهدى السيلد المرتضى يروي عن:
د بن علي بن شهرآشوب الماز روى عنه:  ندراني.الشيخ محمل

 
3

 الشربياني.و الشيخ محملدحسن المامقاني يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 صاحب الکفاية.و ميرزا حسين الخليليورضا الهمداني،  آقاالشيخ  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 ، للمجاز؛ مخطوط.؛ الوصول إلى أخبار آل الرسول434، رقم 446اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .34، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .432، رقم 440اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .612، رقم 024اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 شميري.کالسيلد مرتضى الو لي الهمدانيقُ  الشيخ حسين يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 المکارم حمزة بن زهرة الحلبي. يالسيلد أب يروي عن:
ومحمد بن القاسم بن محمد  دين محمد بن محمد الطوسي]الخواجه نصيرال روى عنه:

 6[.البرزهيي البيهقي
 

4

ل. يروي عن:  الشهيد األول
د بن شجاع القطان،  روى عنه: الشيخ عبدالملك بن اسحاق والشيخ أحمد والشيخ محمل

 بن فهد الحللي.
 

5

 المحدث النوري.و الشيخ راضي النجفي يروي عن:
 .]مشافهة[ السيلد المرعشي روى عنه:

 

                                                           
 .430، رقم 440اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .31طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 4
 .6، رقم 61، ص122. للعثور على نص االجازة، انظر: بحاراالنوار، ج6
 .432، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
 .433، رقم 443اإلجازة الکبيرة، ص. 0
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1

دباقر الحجةوالسيلد محملدحسين المرعشي،  يروي عن: عن  ،عن والده ،السيلد محمل
 .صاحب الرياض

د اليزديو  .األردکاني]الفاضل[ عن  ،عن محمل
 شيخ الشريعة.و عن المحدث النوريو

 السيلد المرعشي.و شيخنا العاللمة روى عنه:
 

23

جعفر  علي الطوسي عن والده أبي أبيالشيخ و] .الراوندي  الله  السيلد فضل يروي عن:
 .2الطوسي[

 ف االحتجاج(.لِ الطبرسي )مؤ طالب بن أبي الشيخ أحمد بن علي روى عنه:
 

5

 الوحيد البهبهاني.و الشيخ يوسف البحراني يروي عن:
 ابنه أحمد النراقي. روى عنه:

6

 الشيخ محملدطه نجف.و السيلد مرتضى الکشميري يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

 .433، رقم 443اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .31، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 کما في المصدر.. 6
 «.الحرث أبي»وفي المشجرة والمخطوطة من اإلجازة: . 2
 .123، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 0
 .431، رقم 441اإلجازة الکبيرة، ص. 3
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1

الشيخ جعفر القاضي الملقب والسيلد حسين القزويني، والوحيد البهبهاني،  يروي عن:
 الشيخ يوسف البحراني.و نسارياالسيلد حسين الخووالدين الکمرئي،  قوامب

فر الشيخ جعوابن أخته السيلد باقر القزويني، والشيخ أحمد االحسائي،  روى عنه:
العابدين  المولى أحمد النراقي والسيلد زينوالسيلد جواد العاملي، وکاشف الغطاء، 

 .خوانساريال
 

2

الفاضل والعابدين المازندراني،  الشيخ زينوالسيلد حسين الکوهکمري،  يروي عن:
 األردکاني والفاضل اإليرواني.

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

3

الشيخ و السيلد مرتضى الکشميريوشيخ الشريعة، والمحدث النوري،  يروي عن:
دتقي الشيرازي.  محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
4

 صاحب الکفاية.و الشيخ محملدطه نجف يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

 .22، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .434، رقم 410اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .442 ، رقم441؛ اإلجازة الکبيرة، ص626، ص4المسلسالت، ج. 6
 .432، رقم 416اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 الشيخ يوسف البحراني يروي عن:
 المولى أحمد النراقي والشيخ أحمد االحسائي. روى عنه:

 
2

عن السيلد محسن  ،عن الشيخ محملدطه نجف ،السيلد عدنان الغريقي يروي عن:
 عن جده السيلد مهدي الحللي. ،القزويني

 السيلد المرعشي. ى عنه:رو
 

3

 السيلد مهدي بحرالعلوم.عن  عمه السيلد باقر القزويني يروي عن:
العابدين  ]وعن صاحب الجواهر؛ والشخ جواد مالل کتاب؛ والشيخ رضا بن الشيخ زين

 العاملي[.
 الحائري. قي الطباطبائين المحدث النوري وميرزا علي روى عنه:

4

 المجدد الشيرازي.و الشيخ محملدطه نجف يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
                                                           

، 4؛ الکني واأللقاب، ج136، ص12؛ أعيان الشيعة، ج121، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .061، ص6؛ الکرام البررة، ج632ص

 .441، رقم 462؛ اإلجازة الکبيرة، ص43، ص4المسلسالت، ج. 4
 ، للسيلد حسن الصدر.34اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 .614، رقم 022جازة الکبيرة، صاإل. 2
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1

شيخ الشريعة اإلصفهاني، والسيلد اسماعيل الصدر، وصاحب الکفاية،  يروي عن:
د بحرالعلوم صاحب البُ و لنوريالمحدث او  لغة.السيلد محمل

 السيلد المرعشي. روى عنه:
 

2

ه[  يروي عن:  الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة.]عمل
 نساري.االسيلد ميرزا هاشم الخو روى عنه:

 
3

 .]الفتوني[ الحسن الشريف شيخ أبيال يروي عن:
 .]وبحرالعلوم ومهدي النراقي[ المحقلق القمي صاحب القوانين روى عنه:

 
4

 ،القاسم عن والده أبي ،الفضل الکالنتري ميرزا أبيوالنوري،   الله  الشيخ فضل يروي عن:
 عن الشيخ األنصاري.

 المرعشي.السيلد  روى عنه:
 

                                                           
، کتبُت ]المجاز[ ترجمته في 434، رقم 444؛ اإلجازة الکبيرة، ص406، ص4المسلسالت، ج. 1

 «.سالم الله عليهاأساور من ذهب در احوال حضرت زينب »مقدمة کتابه 
 للسيلد حسن الصدر. 03؛ اإلجازة الکبيرة، ص124، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 4
 .303عشر، ص أعالم الشيعة، القرن الثانيطبقات . 6
 .431، رقم 412اإلجازة الکبيرة، ص. 2
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1

 الشيخ فخرالمحقلقين.و العاللمة الحللي يروي عن:
ل. روى عنه:  الشهيد األول

 

 البحراني. تري[]السِ  الشيخ علي بن سليمان يروي عن:
 4اللمة الحللي.السيلد عبدالکريم بن طاوس، والع روى عنه:

 
3

 شيخ الشريعة وصاحب العروة. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .661، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .143طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص. 4
 .6، رقم 1اإلجازة الکبيرة، ص. 6



 
 
 
 
 
 

1

محملدعباس السيد المفتي و صاحب عقبات األنواروالده حامد حسين  يروي عن:
 .1623المتوفى  الجزائري
 السيلد المرعشي.و شيخنا بحرالعلوموشيخنا العاللمة،  روى عنه:

 
2

 الشيخ حسن المطوع األحسائي. يروي عن:
 الشيخ علي بن ابراهيم األحسائي. روى عنه:

 
3

دعباس.و ى الکشميريمرتضوالسيلد شيخ الشريعة،  يروي عن:  المفتي محمل
 شيخنا بحرالعلوم. روى عنه:

 

                                                           
 .124، ص4المسلسالت، ج. 1
 .41، ص1عوالي الآللي، ج. 4
 جيز.للم 33إجازة الحديث، ص. 6
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1

–

دباقر المکي،  يروي عن: الشيخ أبوالحسن والشيخ أحمد الجزائري، والشيخ محمل
ائري باإلجازة الجز  الله ةبن السيلد نورالدين بن السيلد نعم  السيلد عبدالله و الشريف
 المدبلجة.

 المتقدم.  السيلد عبدالله و السيلد حسين القزويني روى عنه:
 

2

 عن الشيخ األنصاري. ،الالريجاني  الله  الشيخ لطفوصاحب الکفاية،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ عبدعلي بن جمعة الحويزي. يروي عن:
د بن يوسف الماحوزي. روى عنه:  الشيخ محمل

 
4

د بن خاتون )والده( يروي عن:  الشيخ علي الکرکي.و الشيخ أحمد بن محمل
 . الله ةولده أحمد بن نعمو التستري  المولى عبدالله  روى عنه:

 

                                                           
؛ الکواکب 02، ص4للسيلد عبدالله الجزائري؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج 46اإلجازة الکبيرة، ص. 1

 .330المنتشرة، ص
 .442، رقم 466اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .100، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
 .421، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 2
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1

 السيلد محملد صاحب المدارك.و الشيخ حسن صاحب المعالم يروي عن:
الشيخ والشيخ علي بن محمود العاملي، والشيخ علي سبط الشهيد الثاني،  روى عنه:

دطاهر القمي، وصالح بن عبدالکريم،  دمؤمن األسترآباديالسيلد والمولى محمل  محمل
دباقر السبزواري.و  المولى محمل
 

                                                           
 .12، رقم 22لؤلؤة البحرين، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

دتقي الشيرازي،  يروي عن: الشيخ وصاحب الکفاية، وشيخ الشريعة، والشيخ محمل
 السيلد حسن الصدر.و صاحب العروةوالمازندراني،   الله  فضل

شيخنا وشيخنا الکاظمي، وباإلجازة المدبجة،  ]الطهراني[ مةشيخنا العالل  روى عنه:
 المرعشي.و بحرالعلوم، الطبسي

 
2

 صاحب الکفاية. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

عن  ،بن علي کاشف الغطاء عن والده عباسو ،رضا الهمداني آقاالشيخ  يروي عن:
 المجدد الشيرازي.

 السيلد المرعشي. روى عنه:

                                                           
 .444، رقم 463؛ اإلجازة الکبيرة، ص224، ص4ت، جالمسلسال. 1
 .440، رقم 462اإلجازة الکبيرة، ص. 4
 .443، رقم 460؛ اإلجازة الکبيرة، ص161، ص4المسلسالت، ج. 6
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1

 المازندراني.  عبدالله و صاحب العروةوشيخ الشريعة، وصاحب الکفاية،  يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

 المحدث النوري. ي عن:يرو
 السيلد المرعشي.و مة باإلجازة المدبجةشيخنا العالل  روى عنه:

 
3

د بن هشام  ]والشيخ أبي الشيخ حسين بن طحال يروي عن: د إلياس بن محمل محمل
د بن الح الدين بهاءالشرف أبي الحائري والسيلد نجم  .سن بن أحمد العلوي[الحسن محمل

د بن المشهدي صاحب المزار[ ولده جعفر روى عنه:  .]والشيخ محمل
 

4

العابدين  الشيخ زينوالجيالني،   الله  الشيخ حبيبوالشيخ الفاضل األردکاني،  يروي عن:
 المازندراني والشيخ محملدحسن الکاظمي.

 المرعشي.السيلد  روى عنه:
 

                                                           
 .443، رقم 460اإلجازة الکبيرة، ص. 1
؛ وقد کتب تلميذه والراوي عنه 441، رقم 463؛ اإلجازة الکبيرة، ص641، ص4المسلسالت، ج. 4
 خنا السيلد عبدالستار الحسني البغدادي کتابًا مستقاًل في ترجمته باسمه.شي
 .662طبقات أعالم الشيعة، القرن السادس، ص. 6
 .412، رقم 464؛ اإلجازة الکبيرة، ص241، ص4المسلسالت، ج. 2



 
 
 
 
 
 

1

 عن السيلد دلدار علي. ،عن سلطان العلماء ،عن سيد العلماء ،المفتي عباس يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 

                                                           
 .414، رقم 426اإلجازة الکبيرة، ص. 1



 
 
 
 
 
 

1

 السيلد مرتضى الکشميري يروي عن:
 يلد المرعشي.الس روى عنه:

 
2

 الشيخ محملدطه نجف.و الشيخ محملدحسين الکاظمي يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

د بن أبي يروي عن: علي فضل بن حسن  الشيخ أبيوالقاسم الطبرسي،  الشيخ محمل
 الطبرسي والسيلد مجتبى الحسيني.

 الفضل بن الحسن الطبرسي. روى عنه:
 

                                                           
 .414، رقم 461اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .411، رقم 461، صاإلجازة الکبيرة. 4
 .16، ص6خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6
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1

 الشيخ البهائي. يروي عن:
دباقر السبزواري. روى عنه:  الشيخ محمل

 
2

الشيخ الفاضل والشيخ الفاضل األردکاني، والرشتي،   الله  الشيخ حبيب يروي عن:
عن خاله ابراهيم الخوئي و ،يلد حسين الکوهکمريالسوشيخ الشريعة، واإليرواني، 

 عن الشيخ األنصاري. ،الشهيد
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

]ووالده أحمد بن يحيى؛ وفخار بن معد ومحملد الدين الحسيني  السيلد محيل  يروي عن:
د بن عبدالله بن علي بن زهرة الحلبي، وابن عمه  البرکات وابن بن أبي خالته محمل

 نما[.  ابراهيم ابن الدين أبي المحقلق الحلي؛ وعن الشيخ نجيب
]وولده محمد بن يحيى؛  العاللمة الحللي والشيخ حسن بن أحمد بن نما روى عنه:

د الطبري، وعلي بن الحسين بن حما د وحسن بن علي بن األبرز، والحسين بن محمل
 .الواسطي الليثي؛ وعمر بن الحسن بن خاقان، وعبدالکريم بن طاوس[

 
4

 الدين الحسين بن راشد القطيفي. الشيخ رضي يروي عن:
                                                           

 .03، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .412، رقم 422؛ اإلجازة الکبيرة، ص416، ص4المسلسالت، ج. 4
 .422للسيلد حسن الصدر؛ طبقات أعالم الشيعة، القرن السابع، ص 102اإلجازة الکبيرة، ص. 6
؛ 611، رقم 14، ص1، طرائف المقال، ج612، ص0علماء، ج؛ رياض ال4، ص1عوالي الآللي، ج. 2

 .622، ص1موسوعة طبقات الفقهاء، ج
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د بن السيلد أحمد. روى عنه:  السيلد محمل
 

1

 ويني.عن السيلد مهدي القز ،صاحب الکفاية يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
2

الشيخ و البالدي  السيلد عبدالله والبالدي،   الشيخ عبدالله ومالل رفيع المشهدي،  يروي عن:
 حسين الماحوزي.

لشيخ أحمد اوالمولى مهدي النراقي، والسيلد عبدالباقي بن مير محملدحسين،  روى عنه:
د آل دمهدي بحرالعلوم، وميرزا مهدي الشهرستاني، وعصفور،  بن محمل السيلد محمل

د آلو  عصفور. الشيخ سليمان العاملي والشيخ حسين بن محمل
 

3

 شيخ الشريعة اإلصفهاني. يروي عن:
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
4

 المحدث عباس القمي. يروي عن:
 من المعالم. عنده شطراً  قد درسُت و  الفقير إلى الله  روى عنه:

                                                           
 .413، رقم 424اإلجازة الکبيرة، ص. 1
 .166، رقم 224لؤلؤة البحرين، ص. 4
 .413، رقم 426اإلجازة الکبيرة، ص. 6
 للمجيز. 002، ص4فهرس التراث، ج. 2
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1

الشيخ ود أحمد العريضي، يالسو، الفرج ابن ردة النيلي أبين بن يالشيخ حس يروي عن:
د بن سعيد الموسوي ]والخواجه نصيرالدين  ثابت السوارين بالشيخ علي و محمل

 .[الطوسي وفخار بن معد الموسوي ومحمد بن نما
ر روى عنه: ولده اآلخر الشيخ علي بن يوسف و ولده العاللمة الحللي الحسن بن مطهل

 الحللي.
 

2

دتقي الشيرازي،  يروي عن:  ريعة.شيخ الشو صاحب العروةوالشيخ محمل
 السيلد المرعشي. روى عنه:

 
3

 الشيخ عبدالعالي بن الشيخ علي الکرکي. يروي عن:
دباقر المجلسي. روى عنه:  المولى محمل

 

                                                           
 .213، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 1
 .410، رقم 421إلجازة الکبيرة، صا. 4
 .132، ص4خاتمة مستدرك الوسائل، ج. 6



 
 
 
 

 ختام المسك
 في أحاديث خمسة أرويها باألسانيد المتقدمة:

د، عن سهل بن زي األّول: اد، عن أحمد باإلسناد عن الکليني عن علي بن محمل
اد بن عثمان و غيره قالوا:  د، عن عمر بن عبدالعزيز عن هشام بن سالم و حمل بن محمل

 يث  د  ح  ي، و  دّ ج   يث  د  ي ح  ب  أ   يث  د  ح  ي، و  ب  أ   يث  د  ي ح  يث  د  ح  يقول:  سمعنا أباعبدالله 
 يث  د  ح   ن  س  ح  ال   يث  د  ح  ، و  ن  س  ح  ال   يث  د  ح   ن  ي  س  ح  ال   يث  د  ح  ، و  ن  ي  س  ح  ال   يث  د  ي ح  دّ ج  
 ل  و  ق   اّله   ول  س  ر   يث  د  ح  و   اّله   ول  س  ر   يث  د  ح   ين  ن  م  ؤ  م  ال  ير  م  أ   يث  د  ح  و   ين  ن  م  ؤ  م  ال  ير  م  أ  

 .1اّله  
د بن سعد الکشي ابن مزيد الثاني: جعفر  وأبي 4باإلسناد عن الکشي عن محمل
د بن أبي بن أحمد بن حّماد المروزي  حدثنا أبوعلي محّمدعوف البخاري، قاال:  محمل

: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من المحمودي، رفعه، قال: قال الصادق
 6.يکون محّدثًا، ]الحديث[ ىحت ا ال نعّد الفقيه منهم فقيهاً نّ إرواياتهم عنّا، ف
د، ومحمد  الثالث: د بن يحيى عن أحمد بن محمل باإلسناد عن الکليني عن محمل

ي ن  يئ  ج  ي  : عبدالله  عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت ألبي بن الحسين،
 ،يثاً د  ح   ه  ل  وّ أ   ن  م   م  ه  ي  ل  ع   أ  ر  اق  : ف  ال  ، ق  وىه ق   أ  ال  و   ر  ج  ض  أ  ف   م  ک  يث  د  ي ح  نّ م   ون  ع  م  ت  س  ي  ف   ،م  و  ق  ال  
 2.يثاً د  ح   ه  ر  آخ   ن  م  و   ،يثاً د  ح   ه  ط  س  و   ن  م  و  

د، عن باإل الرابع: د، عن معللي بن محمل سناد عن الکليني عن الحسين بن محمل
اء، عن عاصم بن حميد عن أبي  بصير قال: سمعت أباعبدالله  الحسن بن علي الوشل

                                                           
 .12، ح06، ص1الکافي، ج .1
ي ابن يزيد، نسخة بدل .4 د بن سعيد الکشل  .محمل
 .4، ح6رجال الکشي، ص .6
 .، صحيحة اإلسناد0، ح01، ص1الکافي، ج .2
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 1.واب  ت  ک  ت   تّىه ح   ون  ظ  ف  ح   ت  ال   م  ک  نّ إ  وا ف  ب  ت  اک  يقول: 
د بن يحيى، عن أحمد بن محمل  الخامس: د بن باإلسناد عن الکليني عن محمل

ال عن ابن بکير، عن عبيد بن زرارة قال: قال  عيسى، عن الحسن بن عليل بن فضل
 4.اه  ي  ل  إ   ون  اج  ت  ح  ت   ف  و  س   م  ک  نّ إ  ف   ؛م  ک  ب  ت  ک  وا ب  ظ  ف  ت  اح   أبوعبدالله 

  ذلك 6على كَ فُ لِ کَ يُ ما  الزمُت وبهذه األحاديث الخمسة          

   
2
. 

أن يروي عني بالطرق المذکورة لمن شاء وأحب مراعيًا طريق  دام فضلهفله 
الممات کما شرط عليل المشايخ الثقات وأن ال  0والحياة بعد ،االحتياط الذي به النجاة

 ينساني من صالح الدعوات في مظان اإلجابة في الحياة وبعد الممات.
ود في الحائر الطاهر عام ى رحمة ربه العزيز محملدحسين الموللالفقير إ اوأن

والمتوفى في الحائر الطاهر  1662ابن السيلد المحسن المولود في سامراء  1634
نجف األشرف الب والمدفون في صحن اإلمام علي 1613 من صفرصبيحة العشرين 

في کربالء المقدسة والمدفون في الصحن الحسيني  1633ابن السيلد علي المتوفى 
د بن أحمد بن الشريف ابن قاسم بن أ حيدر بن مراد بن حسين بن مراد حمد بن محمل

ين حسن ا ل من هاجر من سبزوار إلى کشمير ابن فخرالدل بن مير حسين السبزواري أول
ين علي ابن شرف ابن شمس د ابن شمس الدل ين محمل ين  الدل ين علي ابن عميدالدل الدل

لب ابن نقيب النقباء جالل ين إبراهيم المختار عبدالمطل ي األعرجي األشتري المنتهي الدل
و زوجته فاطمة  طالب نسبه إلى اإلمام علي بن الحسين بن علي بن أبي

 .3بنت رسول الله  الزهراء
                                                           

 .1، ح04، ص1الکافي، ج .1
 .ناد، موثقة اإلس12، ح04، ص1الکافي، ج .4
 في المخطوطة: إلى. .6
 .443سورة البقرة، اآلية  .2
 .في المخطوطة: وبعد. 0
في کتاب قبس من سيرة الشهيد السعيد آيةالله السيلد  شريف إلى اإلمام السجادالتجد نسبه  .3

د التقي الحسيني الجاللي، ص ، تأليف: الشيخ حيدر الحاج قاسم األسدي الحللي. وبين ما 12محمل
 .نا المجيز وما في الکتاب المذکور اختالٌف قليلذکره شيخ
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الثانية عام ألف  ىه مادوقد کتبت هذه اإلجازة في ذکرى ميالدها العشرين من جُ 
مة وخاتمة مقد ُت لحقأالهجرة النبوية بعد أن بعد ( من 1244) ينوأربعمائه وثمان عشر

في بالد الغربة والوحشة التي ال سلوان منها سوى لقاء  1642عام  ُت بالمسودة التي کتب
.  الله


