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أما بعد، فـال يخفـى علـى المتتبـع الخبيـر أن تاريخنـا اإلسـالمي ملـيء بـاإلرث          
الفكري والثقافي، الذي ما يزال الكثيـر منـه مخطوطـاً ولَـم ينشــر، بـل تجـد أكثـره         

جدران والدهاليز المظلمة؛ لوقوعه بيد من يجهـل قيمتـه العلميـة والتراثيـة،     حبيس ال
فحاله ويا لألسف إما لقمة سائغة ألفواه القوارض والحشرات، أو وقود لنـار ملتهبـة   
ال يعلم من يشعلها، أو ضحية لكوارث الطبيعة المختلفة، أو أسير بيـد نفـوس غلـب    

د فـي تفكيرهـا سـوى تـدمير هـذا التـراث العظـيم        عليها الحقد والكراهية، فـال تجـ  
لحجج واهية هي أوهن من بيت العنكبوت، وهذا ما لَم تخلُ منه حقبـة مـن حقـب    

متنا اإلسالمية، وفقدنا بسببه تراثاً عزّ علينا فراقـه؛ ألنّـه كُتـب بأيـاد جاهـدت      
	 تاريخ 
جله الكثير، فضـحت  لتدوين هذا اإلرث الفكري بمختلف مواضيعه، وكابدت من أ

���بالغالي والنفيس لكي يصل إلى األجيال  ���  .؛ لتنفع وتنتفع به
 ؛وكان لزاماً علينا أن نوصـل حلقـات سـبيل التـراث بـين الماضـي والمسـتقبل       

لنكون حاضـراً أمينـاً علـى تراثـه، فعمـدنا كمركـز متخصّـص فـي إحيـاء التـراث           
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 نلمـوارد العلميـة والمعرفيـة مـ    المخطوط على البحث والتقصّـي عـن ا   ياإلسالم
  مظان وجودها، وإيصالها إلى طلّابها ونشرها.

) تعليقة على خاتمة المسـتدرك (المعنون بــ وأحد هذه الموارد كتابنا هذا 
التعليقـات   نالذي احتوى على فوائد رجالية وحديثية جمة، وتضمن مجموعـة مـ  

ة لعالم مالمهمن علمائنا الكبار، له باع لْطويلٌ في عم الدأعني بـه   -جال راية والر
�� ���� -هـ)١٣٥٤المتوفّى سنة (  wدر الكاظميالخبير المتتبع السيد حسناً الصّ 

���على كتـاب (خاتمـة المسـتدرك)     �����     ث الشـيخ حسـين النـوريالمحـدw  
 نيم لها مـ قدعليق عليها والتّهـ)، جرى تحريرها وتحقيقها والت١٣٢٠ّالمتوفّى سنة (

قدامـت توفيقاتـه،     يخ ضياء ابن الشّـ ل األخ العزيز جناب الشّب يخ عـالء الكربالئـي
وفّقه اهللا تعالى للمضـي قُدماً في تحقيق التراث  ،الذي اجتهد وأجاد في عمله هذا

  اإلسالمي المخطوط؛ خدمةً للدين والمذهب.
في عملـه هـذا،    جهد نبذله موفي الختام، فإنّنا إذ نشكر األخ المحقّق على ما 

ساهم في إحياء هذا الكتاب م نوكلّ من نرجو منه جـلّ وعـال أن   أو قريبٍ بعيد ،
.مجيب له منّا بأحسن قبول، وأن يوفّقنا لما يرضاه، إنّه سميعيتقب  

الة والسالم علـى نبينـا المصـطفى محمـد وعلـى      والحمد هللا أوالً وآخراً، والصّ
  بين األطهار.طيأهل بيته ال

  
  
  

 هـ١٤٣٧شهر رمضان سنة  ١٥
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 نمِمخَلْقـه         نِع ـنـأ لهـم ماهللا على األنام أن أغناهم بـالحالل عـن الحـرام، وهي

هم بالعصــمة عــن اآلثــام؛ لـــيرشدوا النّــاس إلــى مــا أراده مــن صــفوةً كــرام، خصّــ
��	 أحكــام، فقــال ســبحانه فــي أحســن الكــالم: { ?@AB <�  C,AD	�� <E 	�� ?@AB <7�A��� ?�� 'F	<G ;3 <��� <4 	�� ?�AB

 C%H 'I <D{)١(.  

?�فهدى اهللا خَلْقَه إلى الحق باألنبياء والرسل، فقال تعالى: { <� <!A. >J <� '@ 	?G 'D 	 <@ <� K

 CLH� '� <% <M<�;� ، n، وخاتم األنبياء سيدهم نبينا المصـطفى محمـد بـن عبـداهللا    )٢(}�>
�7فلَم يكن { '� N,� <- A@ 	 C� ;�A.{)هم بتعـاليم        )٣دعـا قومـه إلـى عبـادة اهللا، وإلـى رقـي ،

 hالدين الحنيف، بعد ما كانوا في الحال الذي وصفته لنا موالتنـا فاطمـة الزّهـراء   
  بقولها:   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣سورة اإلنسان: ) ١(
  .١٥سورة اإلسراء: ) ٢(
 .٩سورة األحقاف: ) ٣(
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الطّـامع، وقَبسـة العجـالن،     نتُم على شفا حفرة من النّار، مذْقَة الشّارب، ونَهزَةك>

 يـتَخَطَّفكم  أن خاسئين، تخافون القد، أذلةً الطَّرق، وتقتاتون األقدام، تشربون وموطئ

  .)١(<nبمحمد وتعالى تبارك اهللا حولكم، فأنقذكم من النّاس
الكريم جعل له أوصياء وخلفاء؛ لتبقى هداية السـبيل  وقبل أن تخسر الدنيا شخصه 

ببــذل الغــالي  - nوهــم خلفــاء النّبــيb  - للنّــاس قائمــة، فبــدأ األئمــة المعصــومون
والنّفيس لهداية النّاس ورشادهم، حتّى دفعوا لهذه الغايـة أرواحهـم الطّـاهرة، وغـاب     

عنّا إمامنا المهديf  ـة، لة، وابـتالء للبريكْمة إلهيك       ؛ لحتْـري كـن مـع هـذه الغَيبـة لَـم
قال عنه اإلمام العسكري ،ف به الحقرعل لهم سبيلٌ يعبل ج ،النّاس سدىg:  

علـى هـواه،    لدينه، مخالفاً لنفسه، حافظاً صائناً الفقهاء من كان من فأما>... 

  .)٢(...<يقلِّدوه أن مواله، فللعوام ألمر مطيعاً
  نهجاً للهداية، ومانعاً من الضّياع والغواية.فكان هذا السبيل م

التـي  وعليه فقد تحمل فقهاؤنا العظام رضـوان اهللا تعـالى علـيهم عبـر العصـور      
تلت عصر الغيبة مسؤولية كبرى؛ لثقل هذه األمانة المرماة على عاتقهم، فالفقيه 

ن إتقـا  - gإضافة لما ذُكر في الحديث المروي عـن اإلمـام العسـكري    - يلزمه 
علوم عدة؛ تُعينه وتُمهد له قيادة اُألمة في مختلـف المجـاالت، مـن بينهـا وأهمهـا      
استنباط الحكم الشّرعي في بيان الحرام من الحالل في جزئيات حياتنا المتنوعـة،  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٦-١/١٣٥االحتجاج: ) ١(
  .٢/٢٦٣االحتجاج: ) ٢(
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ومن مالزمات هذا األمر وغيره هو المعرفة التامة بعلْم الرجـال، الـذي مـن خاللـه     
، مٍى وثوق الـراوي مـن غيـره، وتحديـد طبقتـه، ومعاصـرته ألي معصـو       يتوصَّل إل

  عدمه، كلُّ هذا وغيره يكون نَصْـب نم ة نسبة كتابٍ إلى مؤلّفصح نوالتّأكّد م
  .عين العالم الفقيه

ومن األعالم المتبحرين في هذا العلْم وفنونـه خاتمـة المحـدثين، المسـتغني     
الميرزا حسين  مكين، صاحب الفكْر المتين، واليراع الرصين،عن التّوصيف والتّ

النّوري الطّبرسي (أرسل اهللا عليه ديم الغفران، وأعلى مقامه فـي الجنـان)، فإنّـه    
الوسـائل)، وجعلهـا فـي اثنتـي عشـرة       ألَّف خاتمةً لجامعـه الحـديثي (مسـتدرك   

صـحتها إلـى مؤلّفيهـا    اعتمـد عليهـا، وبـين    فائدة، تعرض فيها إلـى الكتـب التـي    
المسائل الحديثية والرجالية، خصوصـاً التـي ال توافـق مـا      ووثاقتهم، وناقش أمات

  ذهب إليه واختاره.
     ،كبيـر له فـي الفضـل مقـام نم النّحرير، والفقيه الخبير، ومبعده العال نوجاء م

لي (عاملـه اهللا  وشهد له بذلك جم غفير، السيد حسن صدر الدين الكـاظمي العـام  
بالثّناء ووافر العطاء)، فخاض غمار هذه العلوم وألّف كتابه (نهاية الدرايـة) وعلّـق   
على العديد من الكتب الرجالية والحديثية، منها كتاب (خاتمة المستدرك) الذي 

شّيخ فتراه تارة يؤيد ال -التي بين يديك -العلمية اللّطيفة  اتليقعلَّق عليه بهذه التّع
النّوري، وأخرى يناقش حجته ويأتي بما يراه ويثْبته، وثالثة يضيف ما لَم يـذكره،  

  وسنوضّح تفاصيل ذلك الحقاً.
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ولَم نبتغ اإلسهاب فـي تقـديمنا لهـذا الكتـاب؛ كـون الشـيخ النـوري (مؤلِّـف         
���رحمهما اهللا من النّجوم  ������� الخاتمة) والسيد الصّدر  ���اء علمـاء  في سم 

المذهب، وقد توسع من كَتَب عنهما ممن سبقنا في ذكرهما بما فيه الكفايـة، لـذا   
  اقتصرنا على ترجمة مقتضبة للشـيخ النـوريw       ،أحوالـه ـنذكرنـا فيهـا: (شـيئاً م

السـيد حسـن    اتليقـ مدفنه)، وأخرى مختصرة لصاحب التعبعض مؤلّفاته، وفاته و
، والدته، نشأته العلمية، جده واجتهاده، صـفاته  تضمنت: (اسمه ونسبه wالصّدر

ا الخَلْقية والخُلُقية، مكتبته، أقوال العلماء فيه، مؤلّفاته، وفاته ومدفنه وتأبينـه)، كمـ  
ه وعملنـا فيهـا، ومواصـفات النّسـخة المعتمـدة،      اتليقتطرقنا إلى منهج السيد في تع
ما فيه الخير والصالح، إنّـه نِعـم   أن يأخذ بأيدينا ل {ونماذج منها، سائلين المولى

  المولى ونـِعم النصير.
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هو الشّيخ الميرزا حسين ابن الميرزا محمد تقـي ابـن الميـرزا علـي محمـد بـن       

    ـنجال في األعصـار المتـأخّرة، ومة الحديث والرإمام أئم ،الطّبرسي تقي النّوري

  وكبار رجال اإلسالم. أعاظم علماء الشّيعة،

دلوw  قـرى نـور فـي طبرسـتان، ونشـأ       ١٢٥٤/ شوال/ ١٨في ـنهـ في قرية (يالو) م

بها يتيماً؛ فقد تُوفّي والده الحجة الكبير ولـه ثمـاني سـنين، وقبـل أن يبلُـغ الحلْـم اتَّصـل        

ل فيهـا بالعـالم   ، ثم هـاجر إلـى طهـران واتَّصـ    �� ����� �بالفقيه الكبير المولى محمد علي 

  .الجليل أبي زوجته الشّيخ عبدالرحيم البروجردي، فعكَف على االستفادة منه

    هاجر معه إلى العراق، فالزم اآلية الكبرى الشّـيخ عبدالحسـين الطّهرانـي ثم

 بةً، وذَهأجازه، وبقي معه في كربالء مد نل مالشّهير بشيخ العراقين، وكان أو

فبقي سنتين أيضاً، ثم رجع إلـى النّجـف األشـرف     cالكاظمين معه إلى مشهد

وحضَر بحثَ الشّيخ مرتضى األنصاري أشْهراً قالئـل إلـى أن تُـوفّي الشّـيخ فـي      

١٢٨١.د الشّيرازيدجد المالزم درس السي هـ، ثم  

قاء بها فـي بـادئ   ستاذه إلى سامراء لَم يخْبر تالميذَه بعزْمه على الب
	 ولما هاجر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) اتّبعنا منهج التلفيق في ذكر أحوال المؤلّف والمعلّق (رحمهما اهللا) من المصادر التي ترجمـت  ١(
 كر مصادر النّصوص المنقولة.لهما والتي أشرنا لها في آخر الترجمة، مع ذ
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األمر، ولَما أعلن ذلك خَف إليه الطُّالب، وهاجر إليه الشّيخ النّوري بأهلـه وعيالـه   
مع شيخه المولى فتح علي السلطان آبـادي، وصـهره علـى ابنتـه الشّـيخ فضـل اهللا       

  النّوري، وهم أول المهاجرين إليها.
هـ، ١٣١٤لشّيخ النّوري بسامراء إلى هـ بقي ا١٣١٢وبعد وفاة السيد المجدد في 

  ثم عاد إلى النّجف؛ عازماً على البقاء بها حتى أدركه األجل.
زُرگقال في حقِّه تلميذه الشّيخ آغا ب الطّهرانيw :ما نصّه  

>كان الشّيخ النّوري أحد نمـاذج السـلف الصّـالح التـي نَـدر وجودهـا فـي هـذا         
ذَّة، وكان آيةً من آيات اهللا العجيبة، كَمنَت فيـه مواهـب   العصر، فقد امتاز بعبقرية ف

غريبة وملكات شريفة أهلته ألن يعد في الطّليعـة مـن علمـاء الشّـيعة الـذين كرسـوا       
   ــنين والمــذهب، وحياتــه صــفحةٌ مشــرقةٌ مــة الــدمدحيــاتهم طــوال أعمــارهم لخ

إنسان فَرضَ لشخصه الخلود علـى  األعمال الصّالحة، وهو في مجموع آثاره ومآثره 
    خين بالعناية به واإلشادة بغزارة فضـله؛ فقـد نَـذَرالعصور، وألْزَم المؤلّفين والمؤر مر

  .نفسه لخدمة العلْم، ولَم يكن يهِمه غير البحث والتّنقيب والفحص والتّتبع
وتأليف شـوارد   جمع شتات األخبار وشذرات الحديث، ونَظَّم متفرقات اآلثار

 النّاظر في تصانيفه أن ة، حتى ليظنر، وقد رافقه التّوفيق وأعانته المشيئة اإللهييالس
اهللا شَملَه بخاصَّة ألطافه ومخصوص عنايته، وادخر لـه كنـوزاً قيمـةً لَـم يظْفَـر بهـا       

علـى أمـره أن   أعاظم السلف من هواة اآلثار ورجال هذا الفن، بل يخيـل للواقـف   
�O�A> اهللا خلقه لحفظ البقية الباقية من تراث آل محمـد عليـه وعلـيهم السـالم، و{     <�
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 A?& '7 ;P<Q <� '�	 <R <3 ;- <@ A6�AS ;T +U0�A  اللَّه3' <� UV A� <�{)٢(<)١(.  

čßžå@émbÐ�ÛûßZ@ @

 اتليقـ ب الـذي جمعنـا فـي هـذه الرسـالة تع     خاتمة مستدرك الوسائل. (الكتـا  -١
 على بعض مطالبه) wسن الصّدرالسيد ح

 فصل الخطاب. -٢

٣- .في أحوال المجلسي الفيض القدسي  
 كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصار. -٤

 اللّؤلؤ والمرجان، وهو في آداب أهل المنبر. -٥

 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. -٦

 مواقع النّجوم في اإلجازات. -٧

 .fالغائب الحجة اإلمام أحوال النّجم الثّاقب في -٨

  نَفَس الرحمان في فضائل سلمان. -٩
  وغيرها من الكتب القيمة.

@ZéäÏ†ßë@émbÏë@ @

هــ)، ودفـن   ١٣٢٠تُوفّي ليلة األربعاء لـثالث بقـين مـن جمـادى اآلخـرة سـنة (      
في اإليوان الثّالـث عـن يمـين الـداخل إلـى       gبوصية منه في حرم أمير المؤمنين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤سورة المائدة: ) ١(

  .١٤/٥٤٥طبقات أعالم الشّيعة: ) ٢(
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ة، وكان يوم وفاته مشهوداً، جزَع فيه سائر الطّبقات الصّحن الشّريف من باب القبلَ
  )١(والسيما العلماء، ورثاه جمع من الشّعراء وأرخَ وفاته آخرون.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-٢/٢١٠، تكملة نجوم السماء: ٣٤٥-٩/٣٤١ينظر ترجمته: خاتمة المستدرك (ترجمته بقلمه): ) ١(

، الكنـى  ٦٠٩رقـم  ٥١٦-٢/٥١٢، تكملة أمل اآلمـل:  ٢٤٠رقم ٢٣٨-٢/٢٣٦، مرآة الكتب: ٢١٥
، ١٣٤رقـم  ٢٧٤-١/٢٧١، معـارف الرجـال:   ٢٦٤-١/٢٦٠، الفوائـد الرضـوية:   ٢/٤٤٥واأللقاب: 

-٣/٣٨٩، ريحانــة األدب: ١٤٤-٦/١٤٣، أعيــان الشّــيعة: ٢٦٩رقــم ٦٣٧-١/٦٣٢مــرآة الشــرق: 
، ٩٧٤رقـم  ٥٥٥-١٤/٥٤٣، طبقات أعالم الشّيعة: ١٦٠-١/١٥٩، ماضي النجف وحاضرها: ٣٩١

ــال:  ــد مهــدي    ٧٩-٧٧، أحســن الوديعــة: ١٦٠-١٥٩مصــفّى المق د محمضــمن ترجمــة الســي
، ٢٥٨-٢/٢٥٧، األعـالم:  ٨٣٢رقـم  ١٤٧١-٥/١٤٦١، مكـارم اآلثـار:   ٣١القزويني المرقّمة بـرقم 

، مشـاهير  ١٣٠٨-٣/١٣٠٧، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ٤/٤٦معجم المـؤلّفين:  
-١/٢٩٩ة: ، معجم مؤرخي الشـيع ١٥٣رقم ١٣٢-١٣١المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 

  .٩/١٠٢، مجلّة تراثنا: ٤٥٥٢رقم ٢٣١-١/٢٢٩/ق١٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٤٠رقم ٣٠٠



 

 

  

@ @

Ûa@òºŠm�ŽàflÈ��ÜÕ@ @

é�a@éj�ãëZ@ @
 السـيد  ابـن  علـي  محمـد  السـيد  ابـن  هـادي  السيد ابن الدين صدر السيد حسن هو
 ابـن  العابـدين  زيـن  السـيد  ابـن  لسيد إبراهيم شرف الدينمحمد ابن ا السيد ابن صالح

د عليين نور السيد ابن الدالسي د ابن عليد  ابـن  حسين السيـد  السـيبـن الحسـين    محم
 حمـزة  بـن  أحمـد  بـن  عبـداهللا  بـن  محمد بن عباس الحسن بن علي بن محمد بن أبيا

محمـد   الحـرث  أبي بن السعادات أبي محمد بن األكبر حمزة بن اهللا سعد بن األصغر
 محمـد  الحسـن  أبي بن عبداهللا طاهر أبي بن علي الحسن أبي بن عبداهللا بن محمد بنا

 إبـراهيم  بـن  سـبحة  أبـي  موسى بن القطعي الحسين بن طاهر الطيب أبي بن المحدث
 علـي  بـن  محمد بن جعفر بن موسى الحسن أبي اإلمام ابن األصغر الملقّب بالمرتضى

  .والسالم الصالة وعليهم عليه طالب أبي بن علي بن الحسين بنا
وفي أثناء بحثي في مصورات ما تبقّـى مـن نُسـخ مكتبـة السـيد حسـن الصّـدر        
المحفوظــة فــي مركــز تصــوير المخطوطــات وفهرســتها التــابع لمكتبــة ودار        

نَّسـب  مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة اطّلعـتُ علـى ورقـة ذُكـر فيهـا هـذا ال        
منظوماً في أرجوزة لطيفة، نظمها السيد محمد الهادي ابن السيد علـي ابـن السـيد    

، وهـي موجـودةٌ   gحسن الصّدر، مبتدئاً بنفسه ومنتهياً إلـى جـده أميـر المـؤمنين    
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 ����  ط، لكـن بـاختالف فـي بعـض األبيـات وسـقْ      )١(بترجمته في (بغيـة الـراغبين)  
اهللا بـن محمـد بـن علـي، ولعذوبـة الشِّـعر وشـدة        واحد، وهو السيد محمد بن عبد

  انفعال النَّفْس به ننقل األرجوزة بنصّها، وهي: 
0�������#G� W%	������. #0������2+� X�������Y�  

 
 0����A+ <Z� 6����[\� -����� :�����P3 C�����Y  

  7������� <� ;,'" #]��������G� ��������� C	� #+��������@  
 

  #������� 6����� >(� -�����. 6�^�����_ `�����a�  
  �	������������b?G� cG�I������������� 6�������������9�  

 
 �������������d c����������� #([� �\	����������� ?��  

 � <(<
������� ;�'" e	��������S &	�������Q ���������.�  
 

 �����f ������. C #����� <f g\�����f� 0����;h <� i  
 ]����������� 	��������2�Q j%\� �kH��������f%�  

 
 ]��������� ]������Dk O������3, 'S c�������Dk  

 �����������IG. C	[�����������
�@ 	����������2'
 ;(<h<��]  
 

 l(�������� #R�	D Ccm���������P@ 	��������2D	2Q  
  N������������� *� g\	�����������d ������������ #(/  

 
  NgH���������H(Q ]
����������� <n��������@% ;oB  

 -pT���������" �	���������@q g #����������f #oB�  
 

  #�����+� H����4 ;-���� <@-������ -3 >�����+�� 	��  
 g\	�����d 	�����3r" g� �	�����@q 7�����b�  

 
 g\	������ >7�����Z. 6+�����PQ s	�����E ;-����� <@  

 �������t �������1� 6������ #�� 6�������Q O���������  
 

 ���������� i�u���������
1" �v��������+�+� F,  
 ����������� ��������� #(/ 7��������b� 6�������� #���  

 
 7����� #b�" w�	������� �	�����@q 7�����b�  

 \\T�������� x�������+� ������� #(/ 7������b�  
 

 �������� #b(" Ay	��������� �v�������d H�������4�  
 �������� H�����4� 6������Q zH�����{� �	�����@�  

 
 ������ <̂ ; '| L u%H������ !�����. 6+�����PQ�  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٤١٥-١/٤١٤) ينظر بغية الراغبين: ١(
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 ����S N,� K(����� 0��� ;+ A�� i 6���� ;-��� <@�  
 �������1� o	������D 6������� -3 >�������� ���  

 
 ���������
G� 6���������B� 6��������Q �,������� ;� '3  

 ����� -���. -3����.	�� -���3k -���. H���4�  
 

 ���} 7��PI� g� -3 >���� %H��� 7�+���  
 v���������D �	���������~�	D z #�� ����������1��  

 
 ��������� i o	��������G�L X%	��������RSv2�(  

 ��R� -��. !���) 7��b��7��PQ� x3,  
 

 ������� -�����. !������) 7�����b� ������ #(/  
 -3 >������� j	�����S -�����. ������ #(/ 7�����b�  

 
 !������" 6+�����PQ i v������ ������{ ;-����� <@  

 -�����) H����.� 6����
�GD gJ����� H����4�  
 

 -pT������" #]������Dr� ������� #(/ 7������b�  
 &���������� #��������G� 03��������� 7�������b�  

 
 F	�������} 0��������h� ��������Y� 7�+��������  

 ������R� 7������b� �������Y����r������Y x3,  
 

 ������� 7�+��������r������Y 7������b� & ��  
 �#�������������� X� FH�����������.� ������������ #(/  

 
 �������� #(/ 6(��������	D 6��������.� 0���������  

 ������@	^" g� &�������� -�����. H�����4�  
 

 �����R� ������ #(/ 7�����b��������f	" x3,  
 7��������	I� #���������� 7�������b� 6������� #�B�  

 
 7[	�������PI� g� &���������� 7�+��������  

 ,4	�������� 7�+�������� �������� #(/ 7�������b�  
 

 ,a	����I" ��	����_ !�����) 7����b�  
 y	������� K������H@ c^������� *� 7�����b�  

 
 B 7�+����������%	��������Z" g� 0�4,��������.  

 �����PS,"	. gJ������ H�����4�������� #1+3 K  
 

 ������� <�?G� K������(;G '3 0�	������Z+� 6�������Q�  
 ,�����I�f �	�����@q -�����. �	�����@q X�  

 
 ,������� #25" ,{	��������� �	�������@q 7�������b�  

 \	 #b�������� u%H������� �#�������� 7�+�������  
 

 \	������������� ������������ & c���������� #b��  
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K�����ID� #������� -�����. !������) -�����.  
 

 KI5������" #]������G+� K@	������S C������PQ  
 � ][	���������.9 i O�������������%	���������D  

 
  Ay	�������� 7�������	Q !������. 0������ ;+ A�� i  

 ][	������.9 -������� 6������3�%� 	������@ O��������  
 

 �	���������� ���������_� ;-������� A@ 	������� #�B�  
 ,������@ ;-���� A@ 7����PI� i 0����d 0����ZQ  

 
 ,�	��������� ,�	�������E #7�������D � A,������� ; '�  

 ������13 7������	5Q�]�������@ 02������Q ,  
 

 w(��������3 ; <y 0d	�������~@� i , ;4 ?����������  
 	������� '� 02������Q o	�����Q,��� 0;+ A��	�����Q  

 
 	������� #��S u�������d �������� 02
�������.�  

أنّه اشتهر بــ(الصّدر) نسـبةً إلـى عـم      ���  من آل شرف الدين wالسيد حسنف 
@والده السيد محمد المعروف بـ(صدر الدين). @

Zém…üë@ @
 السـيد  بخـطّ  عن والدته ما نصّـه: >رأيـتُ   wقال السيد حسن الصّدر ������� 

 حسـن  عينـي  قُـرة  كالمبـار  المولـود  تَولّد: تولُّدي، وصورتُه تاريخ الهادي والدي
سـنة   شـهور  المبارك، من رمضان اهللا شهر وعشرين الزّوال، تاسع عند الجمعة يوم

١٢٧٢ نة الهجرة مهاجرها على النّبويالم الصّالة آالف مة< والس١(والتّحي(.  

ZòČîàÜÈÛa@émd’ã@ @
القـوانين  الدمشقية، والمعالم، و العربية، والمنطق، والشّرائع، والروضة علوم قرأ

 نم ة على جماعةفي الكاظمي� ����كالشّيخ باقر ابـن الشّـيخ محمـد حسـن آل      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١رقم ١/١١٥تكملة أمل اآلمل: ) ١(
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، والشّـيخ أحمـد العطّـار، والشّـيخ     الحسـيني  ياسين، والسيد باقر ابـن السـيد حيـدر   
  وغيرهم. ، والميرزا باقر بن زين العابدين السلماسي، ..الكاظمي محمد بن كاظم

األصـول فـي الكاظميـة علـى والـده وغيـره، وفـي عـام         وأتم سطوح الفقـه و 
هــ هــاجر إلــى النّجــف فحضــر فـي الحكْمــة والكــالم علــى الميــرزا بــاقر   ١٢٨٨

اني، وأخذ الفقه واألصول عن جماعة مـن  گايپلگالشّكي، والشّيخ محمد تقي ال
ه، (جواهر الكالم)، والشّيخ مرتضى األنصاري حتى نَبغَ في وسـط  لِّفتالميذ مؤ

  .شير إلى فَضْله وشَهد له أساتذته باالجتهاد
	 و
هـ هاجر إلى سامراء، فانضم إلى تالمذة المجـدد الشّـيرازي،   ١٢٩٧وفي عام 

وعكَف معهم على االستفادة من علوم السيد، وحلَّ منه مكاناً سامياً، وما مضت 
تالميـذ معهـده،   وأصبح من أركان بحثـه، وعمـد حوزتـه، ومبـرزي      �� �السنون 

  هـ .١٣١٢وبقي بها إلى أن تُوفّي أستاذه في سنة 
عاماً،  ١٧هـ، فكانت مدة إقامته بسامراء ما يقارب ١٣١٤عاد إلى الكاظمية سنة 

من والده أقـام فـي مسـقط رأسـه الكاظميـة حتّـى وافـاه األجـل، فاشـتغل           وبطلبٍ
  ـنة مجـال،     بالتّصنيف والتّأليف في جميع العلوم اإلسـالميالفقـه، واألصـول، والر

والدراية، والحديث، والنَّسب، والتّاريخ، والسير والتّراجم، واألخالق، والحكْمـة،  
  والكالم، والجدل والمناظرة، والمناقب، والدعاء، ..وغيرها من فنون العلْم.

ZòŞîÔ1Ü1̈ aë@òŞîÔ3Ü4̈ a@émbÐ•@ @
هـ): >كان ربيطَ الجأش، صـادق  ١٣٧٧تقال السيد عبدالحسين شرف الدين (

البأس، من حماة الحقائق، وممثّلي الحفائظ، قد جمع ثيابه على أسد خادر، وكان 
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عزيز النَّفْس، أشم األنف، ال يعنو لقهـر، وال يصـبر علـى خسـف، علـى أنّـه كـان        
ريكـة،  متجافياً عن مقاعد الكبر، نائياً عن مذاهب العجب، سلسل الطِّبـاع، لـين الع  

  .)١(سهل الجانب، منسجم األخالق، وكان جواداً سخياً، فياضاً أريحياً<
على جانب عظيم من الزّهـد،   wهـ): >كان١٤٠٨وقال السيد علي النقوي (ت

والتّقوى، ومحاسن الخصال والسجايا، زاره الفيلسوف الشـهير المسـيحي األسـتاذ    
  في كتابه (ملوك العرب) بقوله: أمين الريحاني في رحلته العربية، فوصفه 

قد زرتُ السيد حسن صـدر الـدين فـي بيتـه بالكاظميـة، فألفيتُـه رجـالً عظـيم         
الخَلْق والخُلْق، ذا جبين رفيع وضّاح، ولحية كثّة بيضاء، وكلمـة نبويـة، لـه عينـان     
هما جمرتان، فوق خدين همـا وردتـان، عـريض الكتـف، طويـل القامـة، مفتـول        

وهو يعتم عمامة سوداء كبيرة، ويلـبس قميصـاً مكشـوف الصّـدر رحـب       الساعد،
  األردان، فيظهر ساعده عند اإلشارة في الحديث.

ما رأيتُ في رحلتي العربية كلّها من أعاد إلي ذكر األنبياء كمـا يصـورهم التـاريخ    
جمـل مـا   ويصفهم الشُّعراء والفنانون مثل هـذا الرجـل الشـيعي العـاملي الكبيـر، ومـا أ      

يعيش به من البساطة والتّقَشُّف، ظَنَنْتَني وأنا أدخل إلـى بيتـه أعبـر بيـت أحـد خدامـه       
إليه، وعندما رأيته جالساً على حصير في غرفة ليس فيها غير الحصـير وبضـعة مسـاند،    
وقد كنتُ علمتُ أن لفتـواه أكثـر مـن مليـوني سـميع ومطيـع، وأن ماليـين الروبيـات         

 نواإلحسان، وأنّه مـع ذلـك   تجيئه م المؤمنين في الهند وإيران؛ ليصرفها في سبيل البر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢٧بغية الراغبين:  )١(
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  .)١(يعيش زاهداً متقشّفاً وال يبذل مما يجيئه روبية واحدة في سبيلها<

Zê…bènuaë@êČ†u@ @
مما ال شك وال ريب فيـه أن حصـول ملكـة االجتهـاد والوصـول إلـى مراتـب        

الذي يبذله اإلنسـان بنفسـه، ولـذا يقـال: لكـلّ      علمية عالية معلولٌ للجد واالجتهاد 
:وقال المتنبي ،دجو جد نوم ،نصيب مجتهد  

����� %����{ 7���4� �r����� �����S 0[r�����  
 

 �����S� ����� %����{ �,���Z� �%	���Z")٢(  

وإن عزيمة السيد حسن الصّدر وجده في طلب العلْم ال نضير لهما؛ ألنّـه كـان    
حصيل، ويواصل ليله بنهاره من أجل التّكميل، حتّى صار يتْعب نفسه في سبيل التّ

  في ذلك قدوةً للطّالب في كلّ جيل.
هــ)  ١٣٩٨ياسـين (ت  آل مرتضـى  عنه في ذلك تلميذه وابن شقيقته الشيخ قال

 السـيد  عـن  أسمع كنتُ في ترجمته بمقدمة (الشّيعة وفنون اإلسالم) ما نصّه: >لقد
 سـبيل  فـي  اللّيـل  ينـام  يكـاد  ال كـان  أنّـه  العضـالت  قـوي  شاباً كان زمان المؤلّف

 فـي  عنه ذلك أسمع أن بدل ولكنّي النّهار، في القيلولة يعرف ال أنّه كما تحصيله،
�	  منه ذلك شاهدتُ فقد شبيبته، زمن�شيخوخته. زمن في عيني م  

وبيسـراه  القلـم  بيمنـاه  هنـاك  ويجلس والنّهار اللّيل إليها يأوي التي مكتبته وإن 
 يطبـق  ال اللّيـل  فـي  المفتـوحتين  صـاحبها  عينـي  بـأن  الفـذّ  الشاهد لهي القرطاس،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢-١١) نزهة أهل الحرمين (المقدمة): ١(

)٢ :٩٠) خزانة األدب للحموي. 
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 يلبـث  يكـاد  ال حثاثـاً  يجيئهـا  فإنّمـا  الكرى جاءها ولئن النّهار، في الكرى أجفانها
  .يزول حتّى

  .)١(الباقي< وسهر الشّريف عمره من ربعاً نام قد المؤلّف السيد إن: أقول حقّاً

ZénjnØß@ @
 كتب التي حوته مقام سـامٍ ومرمـوق ال يدانيـه شـيء، فقـد روي عـن      للعلم ولل

 إخوانـك،  فـي  علْمك وبثّ اكتب: gعبداهللا أبو لي >قال: قال عمر بن المفضّل
 فيـه  يأنسـون  ال هرج زمان الناس على يأتي فإنّه بنيك؛ كتبك فأورث متّ فإن
 #LB ٢(<بكتبهم(وورد عن أمير المؤمنين ،g < :العلمـاء  سـاتين ب الكتبأنّه قال>)٣( ،

 سـوف  فإنّكم بكتبكم احتفظواأنّه قـال: >  gوورد عن اإلمام أبي عبداهللا الصادق
، .. وغير ذلك من األحاديث واألخبار التي تبين فضـل الكتـاب   )٤(<إليها تحتاجون

شـغوفاً   wوما له من الشّأن عند النّاس، ومن هذا الباب كان السيد حسـن الصّـدر  
، وقراءةً، وتأليفـاً، حتّـى أسـس تلـك المكتبـة الفريـدة التـي تحـوي         بالكتب اقتناًء

  نفائس الكتب وأماتها.
هـ) عن هـذه المكتبـة بعـد أن عـدها مـن      ١٣٣٢قال المؤرخ جرجي زيدان (ت

أوائل مكتبات العراق: >وقد حوت من نفائس المخطوطات اللّغويـة، والتاريخيـة،   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣-١٢) الشيعة وفنون اإلسالم: (المقدمة): ١(
  .١١والحديث ح الكتب ب رواية ١/٥٢الكافي:  )٢(
 .٢١٤١١ح١٧/٣٠٢مستدرك الوسائل:  )٣(

  .١٠والحديث ح الكتب ب رواية ١/٥٢الكافي:  )٤(
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وجِد عنده أربعة أو خمسة كتـب هـي اليتيمـة فـي     والشعرية، ما ال مثيل له، وربما 
البالد كلّها، مثل مجموعة في الحكَم، وكتاب (الدر المسلوك في أحـوال األنبيـاء   

.. ،١(وغيرهما< واألوصياء والخلفاء والملوك) ألحمد بن الحسن الحر العاملي(.  
ــدين (ت   هـــ): >وعنــي الســيد بهــذه ١٣٧٧وقــال الســيد عبدالحســين شــرف ال

المكتبة، فألّف لها فهرساً أسماه (اإلبانة عن كتب الخزانة)، رتّبـه أحسـن ترتيـب،    
ووصف فيه الكتب... وله بها عناية أخرى فـوق العنايـات؛ حيـث تتبعهـا مطالعـةً،      

  .)٢(واستقرأها مراجعةً، وأوسعها إحاطة وتقصّياً<
 عجيـب  ولـوع  المؤلّـف  هـ): >وللسيد١٣٩٨وقال الشيخ مرتضى آل ياسين (ت

 أهــم علـى  الواحـد  الكتــاب ابتيـاع  ليفضّـل  أنّـه  حتّــى والمؤلّفـات،  الكتـب  باقتنـاء 
 أن دون مجهـولٌ  كتـاب  يفوتُه ال خبير، نقّاد أنّه كما الضرورية، المعاش حاجيات
  المؤلّف. صاحبه اسم يستخرج
 مـن  وهي الكتب، نفائس من مجلّد ألف على ينيف ما اليوم مكتبته تضم ولقد

 منهـا  العزيـزة،  المخطوطات من جم جملتها في ويوجد العراقية، المكتبات كبرى
  .)٣(بعد< يطبع لَم ما ومنها طبع ما

هـ): >إن مكتبتـه لهـي مـن أنفـس المكاتـب      ١٤٠٨وقال السيد علي النقوي (ت
  .)٤(وأعظمها في العراق<

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٢٨) تاريخ آداب اللّغة العربية: ١(

 .٣٢٥-١/٣٢٤بغية الراغبين:  )٢(

 .٢١الم: (المقدمة): ) الشيعة وفنون اإلس٣(

 .١٢) نزهة أهل الحرمين (المقدمة): ٤(
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ة علـى حالهـا، بـل    ولكن ويا لألسف فـإن عاديـة الـزّمن لَـم تتـرك هـذه المكتبـ       
تعرض كثير من كُتُبِها إلـى السـرقة والتّلـف؛ وذلـك بسـبب الظّـروف القاسـية التـي         
كانت تمر بالعراق بين فينة وأخرى. وما تبقّـى منهـا تـم تصـويره مـن قبـل مؤسسـة        
كاشف الغطاء في النّجف األشرف أوالً، ومن ثم عمد مركز تصـوير المخطوطـات   

ر مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة إلـى تصـويرها بشـكل أوضـح       في مكتبة ودا
  .ثانياً، وهي اآلن محفوظة في كلتا المؤسستين، ومتاحة للباحثين الكرام

ZéîÏ@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@ @
 بهـي  فاضـالً،  عالمـاً،  هـ): >كان١٣٧١قال عنه السيد محسن األمين العاملي (ت

 والتــأليف الــدرس علــى مواظبــاً متكلّمــاً، فقيهــاً، أصــولياً، منقّبــاً، متبحــراً، الطّلعـة، 
 النّجـف  في إقامتنا مدة وكان العراق، في وعاصرناه رأيناه حياته، طول والتّصنيف

 عـام  العـراق  فـي  الشـريفة  المشـاهد  بزيـارة  تشـرفنا  عنـد  ورأيناه سامراء، في مقيماً
  .)١(داره< في فزرناه الفراش طريح وكان ١٣٥٢

هــ): >كـان أعلـى اهللا مقامـه     ١٣٧٧الحسين شـرف الـدين (ت  وقال السيد عبد
رحلة في العلْم كما كان قبلةً في العمل، إماماً في الفقه تمت به النّعمـة، وهاديـاً   
إلى اهللا وجبت فيه الحجة، ومفزعاً في الدين تلقـى إليـه المقاليـد، ومرجعـاً فـي      

وحجـة فـي األخبـار، وجهبـذاً فـي      أحكام اهللا يناط به التّقليد، وثبتاً فـي السـنن،   
حــوادث الســنين وأحــوال الماضــين، ورأســاً فــي أصــول الفقــه، وعلْــم الرجــال  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٣٢٥) أعيان الشيعة: ١(
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والدراية، وأنساب قريش وسائر العرب، وال سيما الهاشميون، راسخ القـدم فـي   
التّفسير وسائر علوم الكتاب والسنّة، وما إلى ذلك من فنون كالصّرف، والنّحـو،  

لبيان، والبـديع، ومـتن اللّغـة، وكـان مـن ذوي البسـطة فـي المنطـق         والمعاني، وا
ــة    -  الفلســفة - والحكمــة  الراســخين فــي علْــم الكــالم، طويــل البــاع فــي الهيئ

  .)١(والحساب، بحراً في علْم األخالق، ال يسبر غوره، وال ينال دركه<
  ــزُرت گوقـال الشّــيخ آغـا ب) النّــادر  ١٣٨٩الطّهرانــي ـنين الــذين هــ): >هــو م

ــين اإلكثــار والتّحقيــق، فتصــانيفه علــى كثرتهــا وضــخامة    جمعــوا فــي التّــأليف ب
مجلّداتها وتعـدد أجزائهـا هـي الغايـة فـي بابهـا، فقـد كـان ممعنـاً فـي تَتَبـع آثـار             
المتقــدمين والمتــأخّرين مــن الشّــيعة والســنة، مــوغالً فــي البحــث عــن دخــائلهم، 

صاً لحقائقهم، ومحمآت ومتَخْرجاً المخبسالغوامض، وم نتجلياً ما في آثارهم مس
بتحقيقات أنيقة، وبيانات رشـيقة، فقـد تجـاوزت تصـانيفه السـبعين، وكلُّهـا نافعـةٌ        

مــن الــورع،  عظــيمٍجليلــةٌ، وهامــةٌ مفيــدةٌ، وكــان إضــافةً إلــى ذلــك علــى جانــب 
  .)٢(والمجاهدة<والصّالح، والتّقوى، والعبادة، والزّهد، والمراقبة، 

مفخــرة هــذا العصــر بــل  wهـــ): >كــان١٤٠٨وقــال الســيد علــي نقــي النقــوي (ت
العصور، ومصباح مشكاة بيته المعمور، قد آتاه اهللا سعةً في االطّـالع، وبعـداً فـي النّظـر،     
وخبرة في الحديث، وطول باع في الرجال والدراية، وتفانياً في المطالعـة، وإكبابـاً علـى    

ف والتّأليف، لَم يكن له فيها ند وال مقارب، وال يوجد لها نظيـر فـي هـذه اآلونـة     التّصني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١١بغية الراغبين:  )١(

  .٨٧٣رقم ٤٤٧-١٣/٤٤٦طبقات أعالم الشّيعة:  )٢(
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في رواية الحديث أعظم شيخ تدور عليه طبقات األحاديـث العاليـة    w... كان األخيرة
في هذا العصر، ومن يروي عنه من أعالم هـذا العصـر كثيـر، وفـيهم جملـة مـن حجـج        

ــا، وفضــالئه  ــة، وعلمائه ــو الحســن    الطّائف ــة العظمــى الســيد أب ــنهم اآلي ــرزين، فم ا المب
اإلصفهاني النجفي (دام ظلّه)، واآليات الحجـج األعـالم الحـاج الشـيخ محمـد حسـين       

>...د كاظم الشيرازيصاحب (الحاشية على الكفاية)، والشيخ محم ١(اإلصفهاني(.  

ZémbÐ�Ûûß@ @
مية، ولَـم يقتصـر علـى علْـمٍ     في كثير من العلوم والفنون اإلسال wألّف السيد

معين، وجعل لكلّ علْم كتب فيه أكثر من عنوان، حتى أن مؤلّفاته قاربت المائـة،  
، وكانـت كتاباتـه دقيقـةً، رصـينةً، شـائقةً،      )٢(وقد جمعها السيد في رسـالة مسـتقلّة  

مورد اهتمام العلماء، ونحن نذكر العلوم التـي كتـب بهـا مكتفـين بـذكر مصـداقٍ       
  حد في كلّ علْم، وهي:وا
 أصول الدين. -١

كبـر جعفـر كاشـف الغطـاء     (الدرر الموسوية): وهـو شـرح لكتـاب الشـيخ األ    
 (العقائد الجعفرية).المسمى بـ

 الفقه. -٢

  (سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد).
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠-١٩، ٤نزهة أهل الحرمين (المقدمة):  )١(

قيـق مـن قبـل األخ المحقّـق     ) اسمها (رسالة في مصنّفات السيد حسن الصـدر)، وهـي قيـد التح   ٢(
 األستاذ حسين هليب الشيباني وفقه اهللا إلتمامها.
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 أصول الفقه. -٣

(اللّباب في شرح رسالة االستصحاب): ورسـالة االستصـحاب للشـيخ األعظـم     
 ري.األنصا

 الحديث. -٤

وشرح الحديث تحـت عنـاوين أربعـة:     :(شرح وسائل الشّيعة إلى أحكام الشّريعة)
المتن: يبين فيـه اخـتالف النسـج وضـبط األلفـاظ، واللّغـة: يوضّـح فيهـا مفـردات          
األلفاظ، والسند: يبحث في أحوال رجال اإلسناد، والداللة: يـذكر رأيـه فـي مفـاد     

ويتكلّم في ما يعارضه، فيجمع بينهمـا أو يـرجح    الحديث ونهوضه بإثبات الحكم،
 أحدهما، فهو كتاب جامع للفقه، والحديث، واألصول، والرجال.

 الدراية. -٥

(نهاية الدراية): وهو شرح لوجيزة الشّيخ البهائي، وقد بسـط الكـالم فـي هـذا     
 العلْم واستقصى مسائله وأنواع الحديث، ومباحث الجرح والتعديل.

 رجال.علْم ال -٦

(مختلف الرجال): عرف فيه علْـم الرجـال، وعـين موضـوعه وغايتـه، ثـم بـين        
  مبادئه التصورية والتصديقية، وبعدها ذكر من اختلف فيه من الرواة والرجال.

  طرق تحمل الحديث. -٧
(بغية الوعاة في طبقات مشايخ اإلجازات): يشتمل علـى عشـر طبقـات، أجـاز     

  ي الهندي.روپهانچمحمد مرتضى الفيه السيد 
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 المناقب. -٨

ــر حــديث فــي (الحقــائق ــق): فــي خي ــق مــن الرســول آل مناقــب الخالئ  طري
 الحقـائق)  (كنـوز  ومـن  للسـيوطي  الصـغير)  (الجـامع  من استخرجها الجمهور،
،الحروف. على ورتّبها للمناوي 

 الفهارس والتّصنيف. -٩

: كتاب مبتكر في موضوعه، لَم يسبق السـيد  اإلسالم) لعلوم الكرام الشّيعة (تأسيس
 .أحد فيه، أثبت به أن الشّيعة اإلمامية كانوا السابقين في جميع الفنون اإلسالمية

 األخالق. - ١٠

   ين علـيد جمال الـدبيانات السي ن(إحياء النّفوس بآداب ابن طاوس): جمعه م
منـاهج، األول: فـي معاملـة    بن طاوس الحسني في مؤلّفاته، ورتّبه علـى ثالثـة   ا

، الثالـث: فـي   {العبد مع ربه تعالى، الثاني: في معاملتـه مـع مواليـه حجـج اهللا    
 معاملته مع المالئكة والناس.

 المناظرة. - ١١

(البراهين الجلية في ضالل ابن تيمية): أقام فيه األدلّة على ضـالله بأقوالـه وأفعالـه،    
، وقـد أحصـى سـيئاته ومخالفتـه     وبشهادة علماء الجمهـور وحكمهـم عليـه بـذلك    

 .لألمة، واستطرد ذكر ابن القيم والوهابيين فكشف حالهم وأبان ضاللهم

 النّحو:  - ١٢

 (خالصة النّحو): لخّص فيه علْم النّحو على ترتيب ألفية ابن مالك.
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 التّاريخ. - ١٣

(نزهة أهـل الحـرمين فـي عمـارة المشـهدين): وأراد بالمشـهدين مشـهد أميـر         
ومشهد ولده أبي عبداهللا الحسين المؤمنين عليc  ،رهمـاعم نل من فيها أوبي ،

وذكر مـن جـدد تعميرهمـا، وتـواريخ التّعميـر والتّجديـد، وأسـماء المعمـرين         
 والمجددين، وأول من سكن الحائر من الفاطميين.

 الدعاء. - ١٤

  اليوم أعمال من المهم على يشتمل العبادة): كتاب ومالذ السعادة (مفتاح
  وآدابها. الزيارات وعلى والسنة، والشهر األسبوع وأعمال واللّيلة،

Zéäîidmë@éäÏ†ßë@émbÏë@ @
هـ ببغداد، وحمل إلـى الكاظميـة   ١٣٥٤ربيع األول سنة  ١١تُوفّي ليلة الخميس 

بتشــييع عظــيم؛ حيــث بلــغ عــدد المشــيعين زهــاء مائــة ألــف، وحضــره العلمــاء،   
والوزراء، والنّواب، وسـائر الطّبقـات، ودفـن مـع والـده      والعظماء، وممثّل الملك، 

  في حجرة من حجر الصّحن الشّريف. cالمقدس في حرم اإلمامين الكاظمين
هـ): >وقـد طـار صـدى وفاتـه إلـى سـائر       ١٤٠٨قال السيد علي نقي النقوي (ت

هــا المنــاطق العراقيــة علــى األخــصّ النّجــف األشــرف، فأقيمــت الفــواتح، وأعظم
الفاتحـة التـي أقامهـا فـي النّجـف ثالثـة أيـام رئـيس الشّـيعة آيـة اهللا أبـو الحســن            

  اإلصفهاني (دام ظلّه).
وال شك أنّه أحدثت وفاته دوياً في العالَم اإلسالمي أجمع وعلى األخصّ بالد 
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الشام وجبل عامل؛ حيث كان مغرس دوحته ومنبت شجرته منذ عهد طويـل، وال  
حيث يقيم آل شرف الـدين وزعـيمهم حجـة اإلسـالم السـيد       سيما نواحي صور؛

عبدالحسين (دام ظلّه)، وهو ابن أخت السيد المترجم أيضاً، فقـد أقـيم فـي صـور     
  مأتم عام مدة سبعة أيام، لَم يكد ينقطع وال تسكن حدته.

سـاعة  وجاءتنا بطاقة تدلّ على قيام حفلة تأبينية هناك في الجامع الجديد في ال
حزيـران   ٢٣، الموافـق  ١٣٥٤ربيع األول سـنة   ٢٢الثانية بعد ظهر األحد الواقع في 

، وفيها منهاج الحفلة وأسماء المتكلّمين والخطباء، ناهيـك مـنهم بمثـل    ١٩٣٥سنة 
ــين صــادق، وحجــة اإلســالم الســيد         ــة حجــة اإلســالم الشّــيخ عبدالحس العلّام

دين بك األحدب، والعلّامـة الشـيخ أحمـد    عبدالحسين نور الدين، واألستاذ خير ال
  رضا، ..وغيرهم من أدباء مفلقين.

وأقيمت في الهنـد أيضـاً فاتحـةٌ كبيـرةٌ، ونشـرت الصّـحف نبـأ وفاتـه بصـورة          
مفجعة، وهكذا في سائر المناطق اإلسالمية، وال غرو فإنّه إذا مات العالم ثلـم فـي   

  .)١(<اإلسالم ثلمة ال يسدها شيء إلى يوم القيامة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩-١٨نزهة أهل الحرمين (المقدمة):  )١(
، معـارف الرجـال:   ١٢١رقـم  ١٢٢-١/١١٤ينظر ترجمته: تكملة أمـل اآلمـل (ترجمتـه بقلمـه):     

، ٣٦٢-١/٢٩٨بين: ، بغيــة الــراغ٨٢٥رقــم ٣٣٠-٥/٣٢٥، أعيــان الشّــيعة: ١٢٢رقــم ٢٥١-١/٢٤٩
، ترجمة الشـيخ مرتضـى آل ياسـين فـي مقدمـة      ٨٧٣رقم ٤٤٩-١٣/٤٤٥طبقات أعالم الشّيعة: 

-٣)، ترجمة السيد النقوي فـي مقدمـة (نزهـة أهـل الحـرمين:      ٢١-١١(الشيعة وفنون اإلسالم: 
ــراث: ٣٠٠-٣/٢٩٩، معجــم المــؤلّفين: ٢٢٥-٢/٢٢٤)، األعــالم: ٢٠ ، ٣٢٩-٢/٣٢٦، فهــرس التّ

 .٤٥٣٠رقم ١٩٦-١/١٩٤/ق١٤وعة طبقات الفقهاء: موس



 

 

@ @

@ @
@†Čî�Ûa@wèäßw@ÈČnÛa@êˆç@¿ÔîÜpb@ @

إن طبيعة التّعليق تقتضي أن يكـون المعلّـق قـد ألـم بمـراد الكاتـب وفهمـه، وحمـل         
كالمه على عدة وجوه، ثم بعد ذلك يـأتي بمـا يـراه إمـا تأييـداً، أو نقضـاً، أو اسـتدراكاً        

  .عليه، ..أو غيرها، وهذه بحاجة إلى إحاطة تامة واطّالع واسع
ولشدة ولع السيد بالقراءة والمطالعة والكتابة صارت له هالة علمية ضـخمة سـمحت   
له بأن ينظر في أمات الكتب ومصادر العلوم ويبين رأيه في محتواها، ومن الكتـب التـي   

���علّق عليها: (تبصـرة المتعلّمـين)    هــ)، و(عمـدة الطّالـب) البـن     ٧٢٦الحلـي (ت  �����
ــة (ت ــد طــه نجــف    هـــ)، و(إ٨٢٨عنب ــيخ محم تقــان المقــال فــي أحــوال الرجــال) للشّ

هـ)، و(روضات الجنّـات فـي أحـوال العلمـاء والسـادات) للسـيد محمـد بـاقر         ١٣٢٣(ت
  هـ)، ..وغيرها.١٣١٣الخوانساري (ت

    ــوري وكتــاب (خاتمــة مســتدرك الوســائل) لخاتمــة المحــدثين الشــيخ حســين الن
حيـث جمـع فيـه كثيـراً مـن مسـائل        - صح التعبيـر  إن - هـ) في بابه جامع مانع ١٣٢٠(ت

علْم الحديث وناقشها وبين ما لها ومـا عليهـا، وأبـدى رأيـه فيهـا، ثـم عطـف ببيانـه إلـى          
الكتب واألصول الحديثية وبين حالهـا مـن االعتبـار واالشـتهار، وتضـمن هـذا الكتـاب        

، وأسـماء رجـال   bوالطّهـارة  أيضاً مجموعةً كبيرةً من رواة أحاديث أهل بيت العصمة
  مجهولين ومهجورين وضّح الشّيخ حالهم بعد نظر ودراسة وتحقيق دقيق ال نظير له.
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فصار هذا الكتاب محطّ أنظار العلماء والفقهاء والرجاليين ومورد اهتمـامهم، فـدأبوا   
  ينهلون من عذبه ويغوصون في أعماقه فيخرجون ما ينفعهم.

أوا هذا العلَق النَّفيس والسفر العالي من أوله إلـى آخـره   ومن األعالم الذين قر
، حيـث  wجناب الهمام القمقام حجة اهللا على األنام السـيد حسـن صـدر الـدين    

إنّك ترى أغلب أوراق (الخاتمة) التـي كـان يملكهـا عليهـا بخـطّ يـده تعليـق، أو        
لّك على أن السـيد لَـم   عنوان، أو تصحيح خطأ مطبعي، .. وغيرها مما يرشدك ويد

  .واطّلع عليه ��� يترك منه شيئاً 
ه على شيء معـين، بـل تـراه يسـتثمر كـلّ شـاردة وواردة       اتليقفي تع wولَم يقتصر

  :لبيان ما خزّنه في صدره من العلْم والمعرفة، فترى فيها أموراً كثيرةً، منها
١- التّعريف ببعض الكتب التي يذكرها الشّيخ النوريwان هـل ، وبي �الكتـاب   � ���

الكتاب عنده، أو أنّه رآها، أو  المذكور غيره من الكتب أو ال، وهل كانت نسخة
 .وغير ذلك من الفوائد اللّطيفة سمع بمكانها، ..

٢-          ـنوايـة موايـات، وترجمـة رواتهـا، وتثبيـت حـال الرمناقشة أسانيد بعـض الر
 ضعف، أو قوة، ..أو غير ذلك.

ادر مكّنتـه مـن الوصـول إلـى بعـض مـا خفـي علـى الشّـيخ          الوقوف على مصـ  -٣
النوريw.انيكإثبات طبقة ابن شعبة الحر ، 

االستدالل على صحة نسبة بعض الكتـب إلـى مؤلّفيهـا مـن عـدمها، كمـا هـو         -٤
 الحال في (فقه الرضا).
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٥-         ـنـاقط مراية والحـديث، كمـا فـي عدالـة الوسـط السالتّوضيح لبعض مسائل الد
 د في الخبر المرسل، وما هو مدلول إجازة الرواية، وما هي فائـدة المشـيخة، ..  السن

 .وغير ذلك

ضبط تواريخ والدات بعض األعالم أو وفياتهم، وهـو مبـاين لمـا قالـه الشّـيخ       -٦
النوريw د في ذلك علىم الـذي      $#�"! ، واعتمد السيـا بخـطّ العـالة، إمخطي

 طّ أحد تالمذته المقربين وخواصّه.يضبط تاريخ والدته أو وفاته، أو بخ

 التّرجمة لبعض األعالم خصوصاً المشتركين في اسم واحد وتمييزهم. -٧

ضبط بعض األلفاظ التي لهـا قابليـة الـتلفّظ بـأكثر مـن وجـه، كمـا فـي لفظـة           -٨
 (كش).

Zñ†ànÈ½a@ò‚�ČäÛa@pbÐ•aìß 

شـي كتـاب   على حوا wبخطّ مؤلّفها السيد حسن الصّدر اتليقكُتبت هذه التّع
(خاتمة المستدرك) الطّبعة الحجريـة، الموجـودة فـي مكتبتـه العامـة فـي الكاظميـة        

، وتفضّل بهـا علينـا جنـاب األسـتاذ المحقّـق أحمـد علـي مجيـد الحلّـي          ٧١٨برقم: 
(حفظه اهللا)، بعد أن أعطاهـا إيـاه الوجيـه الحـاج عبدالرسـول (أبـو عمـار) مسـؤول         

  المكتبة.

ÔzČnÛa@¿@bä1ÜflàflÇZÕî@ @
 واشـي (الخاتمـة)  علـى ح  wحسـن الصـدر   التي كتبهـا السـيد   اتليقفرز التّع -١

 .وتنضيدها
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 مقابلة المخطوط مع المنضّد. -٢

وإدراجهـا   مـن (خاتمـة المسـتدرك)،    wاختيار الفقْرة التي علّق عليها السـيد  -٣
 ).: (النّصبلفظة قبل نص التعليقة مع اإلشارة إليها

 ،: (التّعليقـة) بلفظـة واإلشارة إليها ، ، ووضع عناوين مناسبة لهااتليقرقيم التّعت -٤
  .عنوانال تكرارقمنا بترقيمها دون  ،ما كانت تجتمع في عنوان واحد �� �

 تقطيع النصّ بعالمات التّرقيم وتشكيله. -٥

(خاتمة المستدرك) مـن الطّبعتـين الحجريـة والجديـدة، ورمزنـا       نصوصخريج ت - ٦
ــوال     ــا بتخــريج األحاديــث، واألق ـــ : (ط ج)، وقمن ــة ب ـــ : (ط ح)، وللثاني ــى ب لألول

 وغيرهما. المحكية، ..

 التّعريف باألماكن والبلدان. -٧

 .بترجمة موجزة في المتن مترجمينالغير  ترجمة األعالم -٨

 .اتليقيف بالكتب المذكورة في بعض التّعالتّعر -٩

 صّ.المعقوفين منّا أضفناه لخدمة النكلّ ما بين  - ١٠

هـذه   كتب السيد علـى ظهـر نسـخة (خاتمـة المسـتدرك) التـي جمعنـا منهـا         - ١١
 ثالث فوائد ألحقناها في آخر الكتاب. اتليقعالتّ

وفي الختام أشكر كلَّ من قدم لي يد العون والنّصـيحة، وأعـانني علـى إنجـاز     
هذا العمل، وأخصّ بالشّكر سماحة السيد غيث شبر(حفظه اهللا)؛ لمراجعته العلمية 
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  مسبوقة بذكر اسمه.والتفاتاته القيمة، هذا وقد وضعت التفاتاته في الهامش 
كما وأشكر األستاذ المحقّق أحمد علي مجيد الحلّي، الذي كان لـه الفضـل الكثيـر    
في إنجاز هذا العمل، والشكر موصولٌ ألخوي العزيزين المحقّقين األسـتاذ محمـد ابـن    
المرحوم الحاج محمد حسن الوكيل، واألستاذ حسين هليب الشـيباني، ولسـائر إخـوتي    

  .ياء التّراثفي مركز إح
والحمد هللا أوالً وآخـراً، وظـاهراً وباطنـاً، والصّـالة والسـالم علـى خيـر األنـام         

  محمد وآله الكرام.

  

  الكربالئي عالء الشّيخ ضياء

  هـ١٤٣٧ األولى جمادى من الخامس

  hالكبرى زينب هاشم بني عقيلة وموالتي سيدتي ميالد يوم

@المقدسة كربالء @
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 دمحمـ  ألبـي  )٣()األحاديـث  جـامع ( كتـاب  على األيام هذه في ثرناع وقد :عليقةالتّ

 الجـامع ( يـر ظن ،ةالهجائيـ  الحـروف  علـى  بمرتَّـ  وهو ،يالقم أحمد بن جعفر
  .العالمين رب هللا والحمد ،للسيوطي )غيرالصّ
في األثر نوادر( على أيضاً ثرناوع أن اًعلي هللا والحمد ،له أيضاً )٤()البشر خير.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض كُتـب   الرازي، نزيل الري، وفي بابن القمي اإليالقي، المعروف علي بن أحمد بن جعفر )١(

الصّـدوق، وروى كـلٌّ    الرجال تقديم جده على أبيه، كنيته أبـو محمـد، كـان معاصـراً للشّـيخ     
و(الغايـات)، و(المانعـات مـن دخـول      ، منهـا: (العـروس)،  منهما عن اآلخر، لـه مصـنَّفاتٌ كثيـرةٌ   

 ــة)، و(زهــد النّبــي ــال: ٦٠٣٦رقــم ٤١٨). (ينظــر: رجــال الطّوســيn  :الجن  ٢/٢٥٥، منتهــى المق
  )٧٢-١/٧١، طبقات أعالم الشّيعة: ٥٦٣رقم

  .١/١٠ ط ج، ٣/٢٩٢ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 الحـروف  بترتيـب  nعـن النّبـي   حـديث  ألـف  ن: كتـاب يتضـم  )النّبويـة  األحاديـث  (جامع )٣(

 فإنَّـه  الخمـيس؛  يوم في العلْم اُطلبوا> :nقولـه  باأللف المبدوءة أحاديثه الهجائية، وأول
 السـفلى  المعطيـة، واليـد   العليـاء  اليـدn: < قولـه  بالياء المبدوءة أحاديثه <، وآخرميسر

  )١٤٥رقم ٣٢-٥/٣١<. (ينظر الذّريعة: السائلة
 أحاديثـه  البشـر)، أول  خيـر  (علـي  حـديث:  طُرق بيان البشر): كتاب في خير بعلي األثر (نوادر) ٤(

<. (ينظر الذّريعة: كَفَر فقد شك البشر، من خير عليn :<النّبي عن عبداهللا بن جابر حديث
  )١٨٣٧رقم ٢٤/٣٤٣
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 منعـي  بـو أ رواه ،الكـاظم  جعفـر  بن موسى مامإلا مسند> :)نونالظّ كشف( في قال :عليقةالتّ

  .)٧(<)٦(براهيمإ بن موسى المسند )٥([هذا] عنه وروى ،)٤(صفهانياإل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ،  ٣٧٢عـام   فـي صـفر   العبـاس، ولـد   أبو هالنّجاشي، كنيت العباس بن أحمد بن علي بن أحمد) ١(
 جمـادى  فـي  آبـاد  بمطيـر  (فهرست أسماء مصنّفي الشّـيعة)، تـوفّي   كتاب معتمداً، له كان ثقةً

/ القسـم  ٧٣-٧٢، خالصـة األقـوال:   ٢٥٣رقـم  ١٠١هـ . (ينظر: رجال النّجاشي: ٤٥٠ سنة األولى
  )٥٣، رقم٧، ب١األول، فصل

)٢(  :٤٨رقم  ٢٦رجال النّجاشي.  
  .١/١٥ ط ج، ٣/٢٩٢ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
، هــ ٣٣٦ سنة رجب في األصبهاني، ولد نعيم إسحاق، كنيته أبو بن أحمد بن عبداهللا بن أحمد) ٤(

 كثيـراً، تـوفّي   مـيالً  األشـعري  مـذهب  إلـى  يميـل  الكثيـر، وكـان   الكثير، وصنّف حافظٌ، سمع
، وفيـات  ٣٢١٤رقـم  ١٥/٢٦٨الملـوك واألمـم:    (ينظر: المنتظم في تـاريخ  . هـ٤٣٠بأصبهان سنة

  )٣٣رقم ٩٢-١/٩١األعيان: 
 ما بين المعقوفين من المصدر.) ٥(

 كتـاب  ، لهgجعفر بن اإلمام موسى عن حمران، روى المروزي، كنيته أبو إبراهيم بن موسى) ٦(
الحسن وأبو سمعه أنَّه ذَكَرg  عنـد  محبـوس  ـنديلْـد معلِّـم   شـاهك، وهـو   بـن  السو  ـنديالس. 

 :١٠٨٢رقم ٤٠٨-٤٠٧(ينظر: رجال النّجاشي :٧٢٢رقم ٢٤٤-٢٤٣، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

  ، وفيه: (األصبهاني) بدل (األصفهاني).٢/١٦٨٢كشف الظّنون:  )٧(
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 اًكتابـ  عنـده  أن ،)٤(الكـابلي  خان دمحم نور بن خان حيدر دمحم ثنيحد :عليقةالتّ
يسـ  ألبـي  ،)األحاديـث  جـامع ( كتاب ىمـ  أحمـد  بـن  جعفـر  دمحمالقمي 

 اهللا نـا رزق ،حـديث  ألـف  لغبي ،الهجاء حروف على برتّتم هوأنَّ ،المذكور
  .)ينالد صدر حسن( .رؤيته تعالى

د قال [ثمدرالصّ حسن السيw:[ األيام هذه في ذلك تعالى اهللا رزقنا قد.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقـةٌ،   مـتكلّم، محـدثٌ   الفـتح، فقيـه   الكراجكي، كنيتـه أبـو   عثمان بن علي بن القاضي محمد)  ١(
(التّعجـب)،  :  تصـانيف، منهـا   الطّوسـي، لـه   المرتضـى والشّـيخ   السـيد  علـى  قـرأ  القـدر،  جليل

(ينظر: فهرست منتجب الـدين:   واسط. باب على قرية هـ،وكراجك٤٤٩ سنة و(النّوادر)، توفّي
  )١٠٩-٣/١٠٨، الكنى واأللقاب: ٧٨٨رقم ١٥٤-١٥٣، معالم العلماء: ٣٥٥رقم ١٠٠

 ).٢٧٢ت) السيد ابن طاوس في (الدروع الواقية: حكى قولَ الكراجكي في (الفهرس) ٢(

  .١/١٠٧ ط ج، ٣/٣٠٨ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
كرمنشاه،  الكابلي، القزلباشي، نزيل خان محمد عطاء بن خان محمد نور بن قلي حيدر الشّيخ) ٤(

دلـة،  اإلن القـرآن، وتعلَّـم   كابـل، قـرأ   مدينـة  فـي  هــ ١٢٩٣ عـام  المحرم شهر من١٨ في وكليزي
 الرابـع  العاليـات، تُـوفّي فـي    العتبـات  إلى والده مع واألوردية، والحساب، والجغرافيا، ثم سافر

السـالم. (ينظـر:    فـي وادي  طريـاً، ودفـن   النّجف إلى وحمل ،هـ١٣٧٢ سنة األولى من جمادى
  )١١٣٣رقم ٦٩٩-١٤/٦٩٣: ،  طبقات أعالم الشّيعة٦/٢٧٣أعيان الشّيعة: 
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 :)يشـ اجالنّ( فـي  ،)٤(ابريالسـ  اعبيـ  دمحم أبو ،ريثَكُ بن ورصُنْم بن ةفَيذَح :عليقةالتّ

  .)٥()ظمالكاو ،قادالصّو ،قرالبا عن روى ،ثقة ثقةٌ(
 :)ةصــالخال(و )يشــاجالنّ( فــي ،قادالصّــ أصــحاب نمــ جــابر بــن ســماعيلإو
)الجعفلكا( :وفيها ،)٦()يـ عتُا ،قةالثّ وفيرقالبـا  [أصـحاب]  وفـي  ،)٧()حديثـه  دم: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��ا رد هذ) ١( ���� النّوريw     لـم يـر ـد اإلمـاميالقاضي النّعمان بن محم قال: إن نفـي   وِعلى م

  ؛ خوفاً من الخلفاء اإلسماعيلية.bكتابه (دعائم اإلسالم) عن أحد من األئمة بعد الصّادق
���� 'الطّبعة التي بأيدينا من (دعائم اإلسالم) خاليةٌ مـن هـذا الحـديث،    ) ٢(���  النّـوريw  رواه

  ).٢١٠٤٩/ح١٧/١٦٦عنه في (مستدرك الوسائل: 
  .١/١٣٣ ج ط ،٣/٣١٤ ح طخاتمة المستدرك:  )٣(
رقيـق.   الثّيـاب  من ضَرب: أيضاً بالكوفة، والسابِري تمرٍ أجود: السابِري: ضَرب من التّمر، يقال) ٤(

  ).٦٧٦-٢/٦٧٥(ينظر الصّحاح: 
 د غيث شُـبالبـزّازين، وكـانوا يبيعـون         قال السي ـنواة بـأنّهم مر(حفظه اهللا): اشـتهر أصـحابنا الـر

نصـر،   أبـي  بـن  محمـد  بـن  السابري، والبزنطي، والزّطي، ..وغيرها من أنـواع الثّيـاب، كأحمـد   
  وغيرهما. وصفوان بن يحيى، ..

)٥ ( :٣٨٣رقم ١٤٧ينظر رجال النّجاشي. 

)٦ ( :ل، فصل /٥٤، خالصة األقوال: ٧١قمر ٣٢ينظر: رجال النّجاشي٢، رقم٢، ب١القسم األو. 

  .٢، رقم٢، ب١/القسم األول، فصل٥٤ينظر خالصة األقوال: ) ٧(
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  .)١()ممدوح ثقةٌ( :ظمالكا [أصحاب] وفي ،)يمعثْالخَ(
 فلعـلَّ  ،ضـا الر وال ،الهـادي  نعـ  يـروون  فال هؤالء اويالر كان فإن :أقول 

  .لفتأم ،اسخالنّ زيادة نم علياً لفظة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ ( :٤٩٣٤رقم ٣٣١، ١٢٤٦رقم ١٢٤ينظر رجال الطّوسي. 

قهـاء  أي الميرزا محمد باقر الخوانساري، وأول قوله: >باب ما أوله الطّـاء والظّـاء مـن أسـماء ف    ) ٢(
  )٤/١٣٨أجمعين...<. (روضات الجنات:  عليهم اهللا أصحابنا األمجاد رحمة

 بـثالث  الهجـرة  قبـل  العبـاس، ولـد   أبـو  القرشي، كنيتـه  هاشم بن عبدالمطلب بن العباس بن عبداهللا)  ٣(
 مـل الجg اإلمـام علـي   مـع  ، شـهد القرآن وتأويل الحكْمة علِّمه اللَّهمn :النّبـي  سنين، قال فيه

 هــ، وصـلَّى  ٦٨ سـنة  بهـا  الطّـائف، تـوفّي   إلـى  مكّة من الزّبير والنّهروان، أخرجه عبداهللا ابنصفِّين و
فسـطاطاً. (ينظـر:    قبـره  علـى  ، وضـرب اُألمـة  هـذه  ربـاني  مـات  اليـوم : وقـال  الحنفية ابن محمد عليه

 )١٥٨٨رقم ٩٣٩- ٣/٩٣٣، االستيعاب: ٣٧٢- ٢/٣٦٥الطّبقات الكبرى البن سعد: 

كثيراً، فغلبت عليه كنيتـه، أسـلم عـام خيبـر، اسـتعمله       اختالفاً أبيه واسم ،هريرة أبي اسم في اختلفوا) ٤(
عمر بن الخطّاب على البحرين فقدم بعشرة آالف، فقال له عمر: استأثرت بهذه األمـوال، فمـن أيـن    

سـنة، وقيـل غيـر    ٧٨و ابـن  هـ وه٥٧لك؟ ثم عزله، قدم دمشق في زمن معاوية، مات في المدينة عام 
  )١٠٦٨٠رقم ٣٦٢- ٧/٣٤٨، اإلصابة: ٣٢٠٨رقم ١٧٧٢- ٤/١٧٦٨ذلك. (ينظر: االستيعاب: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالماً، كثيـر  فقيهاً المخزومي، كان السائب بن قيس الحجاج، مولى أبو جبر، كنيته بن مجاهد )١(
غيـر ذلـك. (ينظـر:     سـنة، وقيـل   ٨٣هـ، له من العمر ١٠٣ سنة بمكّة ساجد وهو الحديث، توفّي

 ٩٥-٧/٩٤، المنـتظم فــي تـاريخ الملـوك واُألمــم:    ٤٦٧-٥/٤٦٦الطّبقـات الكبـرى البــن سـعد:    
  )٥٧٤رقم

 أوالد مـن  وبـاليمن  بمكّـة  األبناء، واألبنـاء  محمد، وهو من الجمحي، كنيته أبو دينار بن عمرو )٢(
س، كان فقيهاً ثبتاً، كثيرـن ابـن   الحديث، سمع الفُرـا  مبـن  عمـر، وجـابر، وأنـس    س، وابـن عب 

سنة. (ينظر: الطّبقات الكبرى البن سـعد:   ٨٠هـ، له من العمر ١٢٦ سنة وغيرهم، توفّي مالك، ..
  )١٨٩-٨/١٨٦، تاريخ اإلسالم: ٤٨٠-٥/٤٧٩

 لـؤي، كـان   بـن  أسـامة  بني ناجية بـن  من المرأة يحيى، مولى أبو دينار الزّاهد، كنيته بن مالك )٣(
هـ، وقيل غير ذلـك. (ينظـر: الطّبقـات    ١٣٠ سنة المصاحف، توفّي وكان يكتب الحديث، قليل

  )٢١٧-٨/٢١٤، تاريخ اإلسالم: ٧/٢٤٣الكبرى البن سعد: 
 علـى  البـاكوي، مختصـر   نوري بن صالح بن لعبدالرشيد األقطار): عجائب في اآلثار (تلخيص )٤(

  )٤٧٢-١/٤٧١السبع. (كشف الظّنون:  األقاليم ترتيب
 .١٤٢-٤/١٤٠ظر روضات الجنات: ين) ٥(

  .١/١٥١ ج ط ،٣/٣١٩ ح طخاتمة المستدرك:  )٦(
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 سـان يكَ بـن  سطـاو  عتشـي  علـى  )المعـارف ( كتـاب  فـي  )١(قتيبة ابن $�()  :عليقةالتّ

 وارد يــرادواإل ،ذلــك يــدري ال )وضــاتالر( صــاحب لكــن ،)٢(المــذكور

�� لكن ،عليه ����  !؟قتيبة ابن مثل كالم عن لَفَغَ كيف وريالنّ 

�¦� 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صـادقاً  ، كـان (*)الـدينُور  قاضـي  كان ألنَّه بالدينوري؛ الكوفي، سمي قتيبة بن مسلم بن عبداهللا) ١(
 صـنيف التّ ومعانيـه، والشِّـعر، والفقـه، كثيـر     القـرآن  باللّغة، والنّحو، وغريـب  يرويه، عالماً فيما

  )٨٥هـ . (ينظر الفهرست البن النّديم: ٢٧٠سنة والتّأليف، توفّي
 ميـاه  والـزّروع، ولهـا   الثّمـار  كثيـرة  قرميسـين، وهـي   قـرب  الجبـل  أعمـال  مـن  (*) الدينُور: مدينة

 )٢/٥٤٥ومستشرف. (ينظر معجم البلدان: 

قتيبة في (المعارف) على تشيع طـاوس بـن   من نصّ ابن  wلَم نهتد إلى ما اهتدى إليه السيد الصّدر) ٢(
 سـهل، عـن   الحميـري، وحـدثني   بحيـر   مـولى   كيسـان  بـن  كيسان، بل مـا وجـدناه قولـه: >طـاوس    

عبـدالرحمن،   أبـا : يكنَّـى  لــحمير، وكـان   مـوالة  مـه  
	 'الـيمن،   ألهـل  طـاوس مـولى  : األصمعي قال
 طـاوس  بـن  عبداهللا عبدالملك، وابنه بن هشَام عليه وم، وصلَّىبي التّروية قبل هـ١٠٦سنة  بمكّة وتُوفّي

  )٤٥٥. (المعارف: »العباس أبى خالفة في الحديث، ومات عنه يروى كان
الجنـد،   رجـال  مـن  خليفة، أبـوه  بحاجي كاتب جلبي القسطنطيني، الشّهير عبداهللا بن مصطفى )٣(

دلا١٠٠٤ سنة القسطنطينية في وباألناضـول،   الجـيش  نظـارة  فـي  كاتبـاً  استخدم ترعرع هـ، ولم
 أديبـاً، ولـه   عالماً الكُتّاب، وكان رؤساء من صار حتى المناصب في بغداد، وارتقى إلى وانتقل

 والفنون)، قيـل:  الكتب أسامي عن الظّنون (كشف مؤلّفات، أشهرها التّآليف، له في عاليةٌ همةٌ
ةبالقســطن كتــاب، تـوفّي  اســم ١٤٥٠٠ فيـه  إنهــ . (ينظــر: معجــم المطبوعــات  ١٠٦٧ ســنة طيني

  )٩٩-٣/٩٨، الكنى واأللقاب: ١٣٤-١/٧٣٢العربية: 
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 اخـتالف (> :األلـف  لـه أو مـا  باب في )نونالظّ كشف( في قال هلكنَّ :أقول :عليقةالتّ

 نصـرةً  ألَّفه ،)٤(مامياإل عبداهللا أبي بن عماننَ حنيفة ألبي )المذاهب أصول

  .انتهى )٥(<لمذهبه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( المعـزّ  بـن  العزيز بن منصور بن علي  الفـاطمي  اهللا،  ديـن  إلعـزاز  المعـروف بالظّـاهر   ،العبيـدي

 والشّـام  مصر له هـ بالقاهرة، وكانت٣٩٥الفاطمية، ولد عام  الدولة ملوك الحسن، من كنيته أبو
، البداية والنّهايـة:  ١٤٩-٢٢/١٤٨هـ . (ينظر: الوافي بالوفيات: ٤٢٧وإفريقية، توفّي بالقاهرة سنة 

١٢/٤٩( 

 ، وفيه: (في سنة) بدل (وفي سنة).١/٧٥٥كشف الظّنون: ) ٢(

  .١/١٥٩ ط ج، ٣/٣٢١ خاتمة المستدرك: ط ح) ٣(
ن، القاضي أبو حنيفة المصري المتوفّى بهـا  فـي   نَعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيو) ٤(

هــ، كـان قاضـي مصـر مـن قبـل       ٣٥١سنين في سنة  ١٠٤هـ، وتُوفّي والده عن ٣٦٣رجب سنة 
الخلفاء العبيديين اإلسماعيلية الفاطمية، وأظهر الحق في تصانيفه مـن وراء سـتر التّقيـة. (ينظـر     

  )٣٢٦-١/٣٢٤طبقات أعالم الشّيعة: 
 ، وفيه: (النَّعمان ابن) بدل (نَعمان بن).١/٣٢كشف الظّنون: ) ٥(
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 نمـ  يقـرب  وهـو  ،هرأيتُـ  قـد  موجـود  )والمثالـب  المناقـب ( كتـاب  :تُقلـ  عليقة:التّ
  )ينالد صدر حسن رهحر( )٨(.له يرظن ال راسةكُ عشرين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القضـاة، كنيتـه أبـو    الشّـافعي، قاضـي   اإلربلي خلكان البرمكي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد )١(

 النّـاس، كثيـر   بالعربيـة، واألدب، والشِّـعر، وأيـام    هــ، كـان بصـيراً   ٦٠٨سـنة  بإربل العباس، ولد
هـ . (ينظر: تـاريخ اإلسـالم:   ٦٨١ ودفن في دمشق سنة إلى مصر ودمشق، توفّي االطّالع، ذهب

 )٢٠٧-٧/٢٠١، الوافي بالوفيات: ٦٨-١٥/٦٥

 هــ، كـان  ٣٠٦سـنة   محمـد، ولـد   أبـو  اللّيثـي، كنيتـه   زُوالق بـن  الحسين بن إبراهيم بن الحسن )٢(
هـ . (ينظر: ٣٨٧ سنة صر، توفّيم خطط في كتاب جيد، وله مصنّف فيه التّاريخ، وله في فاضالً

 )١١/٢٨٥، الوافي بالوفيات: ١٦٧رقم ٩٢-٢/٩١وفيات األعيان: 

 ما بين المعقوفين من المصدر.) ٣(

  أي: القاضي اإلمامي النَّعمان أبو حنيفة.) ٤(
)٥ ()b.ليس في المصدر :( 

  .٥/٤١٦وفيات األعيان: ) ٦(
  .١٦١-١/١٦٠ ط ج، ٣/٣٢١ خاتمة المستدرك: ط ح )٧(
 الجاهليـة  فـي  عبدشـمس  بنـي  مسـاوئ  أميـة، وذكـرِ   بنـي  ومثالـب  هاشـم  بني مناقب وهو في) ٨(

  )٧٣٣٤رقم ٢٢/٣٣٦هاشم. (ينظر الذّريعة:  لبني معاداتهم وقدم واإلسالم
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما بين المعقوفين من المصدر.) ١(

 منـه  وسـمع  ريبـ كْعلْالتَّ عنـه  ىالقَدر، ثقةٌ، رو علي، جليلُ أبا البغدادي، يكنّى همام بن محمد) ٢(
 ٤٣٩-٤٣٨هـــ . (ينظــر رجــال الطّوســي: ٣٣٢ ســنة إجــازة، وتُـوفّي  منــه هـــ، ولــه٣٢٣ عـام  أوالً
  )٦٢٧٠رقم

 ، وفيه: (قدمائنا) بدل (قدماء أصحابنا).١/١٧بحار األنوار: ) ٣(

 ووجههـم، قَـدم   القميين القمي، شيخ العباس الحميري، كنيته أبو الحسين بن جعفر بن عبداهللا )٤(
 :كثيـرةً، منهـا   كتبـاً  فـأكثروا، وصـنَّف   منـه  أهلهـا  ومـائتين، وسـمع   وتسـعين  نيـف  سنة الكوفة

   :و(قُرب اإلسناد). (ينظر: رجـال النّجاشـي ،(الئلالد)معـالم  ٥٧٣رقـم  ٢٢٠-٢١٩(اإلمامة)، و ،
 )٤٩٣رقم ١٠٨العلماء: 

 ) بدل (حدثنا أبو علي).، وفيه: (حدثني أبو علي١ح٣٠التّمحيص:  )٥(
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 كمـا  ،خـاصّ  شـخصٍ  إلـى  نسـبته  علـى  العادلـة  نةالبي مقُتَ ملَ ما حسن هذا :عليقةالتّ

 بطريـق  )٣(ةبعشُـ  بـن  علـي  بـن  للحسـن  )محـيص التّ( كتـاب  أن على قامت

 نعـ  )العقول تحف( صاحب رواية الئمي ما على عثرتُ يإنّ مث ،)٤(الجزم
  )٥(.البغدادي همام بن دمحم علي أبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٥، من ال يحضره الفقيه: ١/١٠ينظر الكافي: ) ١(

 القَـدر، حفَظَـةٌ، بصـير    جعفـر، جليـلُ   أبـو  القمـي، كنيتـه   بابويـه  بـن  الحسين بن علي بن محمد
 شـيوخ  منـه  هــ، وسـمع  ٣٥٥عـام  بغـداد  وفقيههـا، ورد  الطّائفة بالفقه، واألخبار، والرجال، شيخ

هــ . (ينظـر: رجـال    ٣٨١ سـنة  بـالري  مصـنَّف، تُـوفّي   ٣٠٠ نحـو  السـن، لـه   حـدثُ  وهو ائفةالطّ
 :د: ٦٢٧٥رقم ٤٣٩الطّوسي١٤٥٥رقم ١٧٩، رجال ابن داو(  

  .١/١٨٦ ط ج، ٣/٣٢٧ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 أهـل  القَـدر، مـن   لُالحراني، الحلبي، فقيه، محدثٌ، جليـ  شُعبة بن الحسين بن علي بن الحسن) ٣(

همـام. (ينظـر: ريـاض العلمـاء:      بـن  محمد علي أبي عن للصّدوق، يروي الرابعة، معاصر المائة
  )٤٣٢رقم ٥/١٨٥، أعيان الشّيعة: ٢٤٦-١/٢٤٤

لعلَّ المراد من البينة ما نَقَلَه القاضي نور اهللا التّستري في ترجمة أبي بكـر الحضـرمي مـن قـول     ) ٤(
إبراهيم بن سليمان القطيفي في كتاب (الوافية): >الحديث األول ما رواه الشّـيخُ العـالم،    الشّيخ

الفاضلُ، العاملُ، الفقيه، النّبيه، أبو محمد الحسن بن علي بـن الحسـين بـن شُـعبة الحرانـي فـي       
  )٢٢-٢/٢١...<. (مجالس المؤمنين: gالكتاب المسمى بـ (التّمحيص) عن أمير المؤمنين

وكذلك نقل الميرزا عبداهللا أفندي قول الشّيخ القطيفي عن (مجالس المؤمنين) وقـال: >الشّـيخ   
)، وأيد هذا أيضاً الشّيخ الحـر العـاملي. (ينظـر    ١/٢٤٥إبراهيم أقرب وأعرف< (رياض العلماء: 

  )١٩٨رقم ٢/٧٤أمل اآلمل: 
  عليقة التّاسعة.سيذكره في التّ wما عثَر عليه السيد حسن الصّدر) ٥(
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 فـي  )٢(البحرانـي  صـادق  بـن  علـي  بـن  الحسـين  انيالربـ  يخالشّـ  تُرأي فقد :عليقةالتّ
 يخالشّـ  كتـاب  عـن  قلنْي )٣(المفيد يخالشّ أن على نصّ األخالق في رسالته
 كتـاب  وهـو  ،ةبعشُـ  بـن  الحسـين  بـن  علـي  بـن  الحسـن  دمحم أبي الجليل

  )٤(.)العقول تحف(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٧ ط ج، ٣/٣٢٧ خاتمة المستدرك: ط ح )١(
المتـأخّرين،   متـأخّري  البحراني، عالم، فاضـلٌ، أخالقـي، مـن    صادق بن علي بن حسين الشّيخ) ٢(

نرفان، لـه رسـالة فـي األخـالق اسـمها:       في وعلمائها النّجف فقهاء مجال، والعالحديث، والر
 وكان يستحسنها كثيـراً، وقـال فيهـا: >مـا     wنت عند السيد حسن الصّدر(أخالق بحراني)، كا

 السـيد  السـالكين  جمـال  بيانـات  ���  األخـالق، اللّهـم   بـاب  فـي  كالمه من أحسن كالماً رأيتُ
  )١٩٤٢رقم ٣٧٣-١/٣٧٢، الذّريعة: ٦/١١٩طاوس<. (ينظر: أعيان الشّيعة:  بن علي الدين رضي

هــ،  ٣٣٨عـام   المعلّم، ولـد  بابن عبداهللا، معروف أبو المفيد، كنيته النّعمان نب محمد بن محمد )٣(
الخـاطر،   الكالم، حسن وصناعة في العلْم مقدماً فقيهاً وقته، كان في اإلمامية رئاسة إليه انتهت
هــ،  ٤١٣سنة  وصغار، توفّي كبار مصنّف مائتي من ما يقرب الجواب، وله الفطنة، حاضر دقيق
 المخالف البكاء من وكثرة عليه للصّالة النّاس كثرة من منه؛ أعظم ير لَم يوماً وفاته يوم نوكا

 :٧١١رقم ٢٣٩-٢٣٨والموافق. (ينظر الفهرست للشّيخ الطّوسي(  
 عن رسالة الشّيخ حسين البحراني.  ٣٣٠-١/٣٢٩ينظر الكنى واأللقاب: ) ٤(
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أبي طبقة في يكون هفإنَّ وحينئذ لْالتَّ موسـى  بـن  روناهـ  دمحمـ كْعب١(ري(، 
 أحمـد  الحسـن  وأبـي  ،)٣(دداو بن أحمد بن دومحم ،)٢(قولويه بن وجعفر

 علـي  أبـي  عـن  ونويـر  الـذين  وأمثالهم .. ،)٤(احالجر موسى بن دمحم بن

همام بن دمحم.  
ـ  يأبـ  عن يروي الذي المفيد يخالشّ فإنبـن  الحسـن  دمحم  شُـ  بـن  علـيعـ  ةبمن 
 ،قولويـه  بـن  دمحم بن جعفر القاسم أبي يخالشّ عن يروي )العقول تحف( هكتاب
 يخالشّـ  مشـايخ  مرتبـة  فـي  )العقـول  تحـف ( فصـاحب  ،همـام  بـن  علي أبي عن

  .همام بن علي يبأ عن وايةالر ئمالتُ )العقول تحف( صاحب فطبقة ،المفيد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليـه،   يطعن وجهاً، ثقةً، معتمداً، ال شيبان، كان بني من ريبكْعلْالتَّهارون بن موسى بن أحمد ) ١(
 ٤٣٩هــ . (ينظـر: رجـال النّجاشـي:     ٣٨٥الـدين)، تُـوفّي سـنة     علوم في (الجوامع كُتُب، منها له

  )٣٢٩-١/٣٢٨، طبقات أعالم الشّيعة: ١١٨٤رقم
جميـلٍ،   مـن  النّـاس  يوصَف بـه  ما القاسم، كلُّ أبو جعفر بن قولويه، كنيته بن محمد بن جعفر) ٢(

وثقة فوقه، له فهو وفقه ان، تُوفّي سنة كُتُبس٣٦٨ ح     :١٢٤-١٢٣هــ . (ينظـر: رجـال النّجاشـي 
  ) ٦٠٣٨رقم ٤١٨، رجال الطّوسي: ٣١٨رقم

 وقتـه، ورد  وفقيههم فـي  القميين شيخ الحسن، كان داود القمي، كنيته أبو بن أحمد بن محمد) ٣(
� بها، وحدث، وصنَّف، له كتاب (المزار)، من فأقام دبغدا ����
مشـايخ الشّـيخ المفيـد، روى     

(ينظر: طبقات أعـالم الشّـيعة:    .ببغداد قريش بمقابر هـ، ودفن٣٦٨سنة  عنه المفيد كثيراً، تُوفّي
  )١٥٤٥رقم ٣٥١-٤/٣٥٠، موسوعة طبقات الفقهاء: ١/٢٣٦

سى الجـراح، المعـروف بـابن الجنـدي، كنيتـه أبـو الحسـن،        عمران بن مو أحمد بن محمد بن) ٤(
 	
وغيرهمـا، تُـوفّي    (األنـواع)، و(عقـالء المجـانين)، ..   : كُتُـب، منهـا   ستاذ الشّـيخ النّجاشـي، لـه   

، ٩٨رقـم  ٧٩، الفهرسـت للشّـيخ الطّوسـي:    ٢٠٦رقـم  ٨٥هـ . (ينظـر: رجـال النّجاشـي:    ٣٩٦سنة
  )١٣١٠رقم ٨٨-٨٧موسوعة طبقات الفقهاء: 



٦٠  ...............................................................................................................    

 

��µ� 
IčßŽ�bj–@Ş’ÛaòÈíŠflë@H�Ûûß1Ðé@ @

 #G� #� :< $	
D�� ¢	��@� #R�c�1�1) ¢	�
I@� c�3,� � #�� &���� *� eB $H��G"�\	g, 
 ? <¶ 	@ �� Uc�	8 6. ¢  A@ <- ���� �v+��)٢(<)١(� 

 إصـباح ( كتـاب  هـو  )ريعةالشّـ  مصباح( أن يظنّ على لبغْي الذي نأ اعلم :عليقةالتّ
 أبـي  عـن  اويالـر  ،)٣(يتشْـ رهالصِّ مانيلَس يخللشّ )ريعةالشّ بمصباح يعةالشّ
الشّ لضَّفَالماألمالي( صاحب )٤(يباني(، الطّ يخالشّ وعنوسي)٥(،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٢-٩١ينظر األمان من أخطار األسفار واألزمان: ) ١(
  .١/١٩٤، ط ج ٣/٣٢٨ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 الشّـيخ  علـى  الحسن، فقيه، وجه، دين، قرأ أبو ، كنيتهالصِّهرشْتي سلْمان بن الحسن بن سلَيمان) ٣(

 كتـاب  تصانيف، منهـا  هللا)، ولها (رحمهما المرتضى السيد درس مجلس في الطّوسي، وجلس
 )١٨٤رقم ٦٧(النّفيس). (ينظر الفهرست لمنتجب الدين: 

 الحفْـظ، غيـر   الروايـة، حسـن   المفَضَّل، كثير أبو الشّيباني، كنيته المطَّلب بن عبداهللا بن محمد) ٤(
 )٦١٠رقم ٢١٦أصحابنا. (الفهرست للشّيخ الطّوسي:  من جماعةٌ ضعفه أنَّه

 الطّائفـة، شـيخ اإلماميـة، جليـلُ     جعفـر، رئـيس   الطّوسي، كنيتـه أبـو   علي بن الحسن بن محمد) ٥(
نم ،ر، ثقةٌ، عينجـال، والفقـه،     المفيـد، عـارف   عبـداهللا  أبـي  الشّيخ تالمذة القَدباألخبـار، والر

دلإلسـالم،  ا فنون كلّ في هـ، صنّف٣٨٥ عام رمضان شهر في واألصول، والكالم، واألدب، و
 المحـرم  من ٢٢ االثنين ليلة األحكام)، و(االستبصار)، و(النّهاية)، تُوفّي (تهذيب: من مصنّفاته

، ١٠٦٨رقـم  ٤٠٣بداره. (ينظر: رجـال النّجاشـي:    المقدس، ودفن الغروي هـ بالمشهد٤٦٠ سنة
  )٤٧، رقم١، ب٢٣القسم األول، فصل /٢٥٠-٢٤٩خالصة األقوال: 
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٢(.وغيرهم .. ،)١(المرتضى دوالسي(  
ــ إصــباح( أن اأمــ ــ بمصــباح يعةالشّ ــ )ريعةالشّ ــ يخللشّ لَسالحســن بــن ماني 

يشْترلبحارا( صاحب نصُّ فهو الصِّه( في البحار ماتمقد.)٣(  
أبي عن يروي هأنَّ اوأم الشّ لضَّفَالمصـاحب  نـصُّ  فهو يباني )٤()يـاض الر( 

  .الكتب أسماء في المتعارف هو كما اسمه فاختصر ،وغيره
 )أماليـه ( فـي  المـذكورة  رقـه بطُ يروي يبانيالشّ لضَّفَالم أبا أن يظنّ ووجه

 مـا  ملْالع أهل نم أخبره نم عن ،)٦(يخلْالب قيقشَ عن ،)٥(األصم حاتم عن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرتضـى،   الهـدى األجـلّ   علَـم  القاسم، لقبـه  موسى بن محمد، كنيته أبو بن لحسينا بن علي) ١(
متكلّمـاً،   فـأكثر، وكـان   الحـديث  مـن  زمانـه، وسـمع   فـي  أحـد  فيـه  يدانه لَم ما العلوم من حاز

لْمِ في المنزلة شاعراً، أديباً، عظيمين العد والدلنيا، ولخمـس  هـ، تُوفّي٣٥٥عام  رجب في والد 
 داره فـي  ابنـه  عليـه  عامـاً وثمانيـة أشـهر، وصـلَّى     ٨٠هـ ولـه ٤٣٦ سنة األول ربيع شهر من بقين

اإلمامـة)، و(تنزيـه األنبيـاء). (ينظـر: رجـال النّجاشـي:        فـي  (الشّـافي : فيها، له كُتُب، منها ودفن
 )٤٣١رقم ١٦٥-١٦٤، الفهرست للشّيخ الطّوسي: ٧٠٨رقم ٢٧١-٢٧٠

  .٤٧٥رقم ٢/١١٨يعة: ينظر الذّر) ٢(
  .١/١٥ينظر بحار األنوار: ) ٣(

   ـنم ـرظْهوافقه في ذلك؛ حيث قال: >والذي ي ند حسناً الصّدر ومالسي خالف الميرزا عبداهللا أفندي
كُتُب الشّهيد أن (اإلصباح) المذكور من مؤلَّفات قطب الدين الكيدري؛ ألن العبـارات التـي ينْقُلهـا    

 )٢/٤٤٦ب المذكور هي مذكورةٌ في اإلصباح المزبور<. (رياض العلماء: عن القط

  .٢/٤٤٦ينظر رياض العلماء: ) ٤(
بلْـخ،   أهـل  خُراسـان، مـن   مشـايخ  قـدماء  عبـدالرحمن، مـن   أبـو  حاتم بن عنْوان األصم، كنيته) ٥(

. (ينظـر: طبقـات الصّـوفية:     هـ٢٣٧والتّقشُّف، تُوفّي سنة  بالورع والتّقلُّل، واشتهر بالزُّهد عرف
  )٤٣٤٥رقم ٨/٢٣٦، تاريخ بغداد: ٩١

 فـي  كـالم  التّصـوف، لـه   شـيوخ  علي، زاهد، أحد أبو البلْخي، كنيته إبراهيم األزدي بن شَقيق) ٦(
← 
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  .واياتالر نم )ريعةالشّ مصباح( في ما نحو هو
 [هــ]  ٤٥٧ سـنة  رجب نم انيالثّ الجمعة يوم مجلس في يخالشّ أخرج وقد

  )١(.واإليجاز باالختصار )ريعةالشّ مصباح( في مذكور هو ما
فكأن يشْترروى الصِّه مأبي طريق ن تمحـا  روايـات  لضَّـ فَالم  وشَـ  األصـمققي 

لْالبخادقالصّ عن ،يg، هأنَّ أو شَل كتابققي لْالبخادقالصّ عن يرويه يg.  
 اختصـره  قيقشَـ  عن بإسناده لضَّفَالم أبي عن الصِّهرشْتي رواه امول لاألو وعلى

ريعةالشّـ  بمصـباح ( االسـم  رصواختُ ،)ريعةالشّ بمصباح يعةالشّ إصباح( اهوسم(، 
  )٢(.العالم واهللا ،األظهر على فهومؤلّ الصِّهرشْتي رواية فهو كان وكيف
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→  
(ينظـر:   هــ . ١٩٤سـنة   كـومالن  غـزوة  األصـم، تُـوفّي فـي    حـاتم  سـتاذ 
	  معروف، كان التّوكُّل

  )٤٨٦-١/٤٨٥، فوات الوفيات: ٦١: طبقات الصّوفية
)١ ( :٦٤٤-٦٣٨ينظر األمالي للشّيخ الطّوسي.  
)٢ ( +
 د حسن الصّدر لَّفالسيw ) كتاب شّـيخ  لل )ريعةيعة بمصـباح الشّـ  إصـباح الشّـ  رسالة في أن

  )٢/١٠٥. (ينظر المسلسالت للسيد المرعشي: لصِّهرشْتيسلَيمان ا
الـداماد، عـالم، حكـيم،     بـالمير  األسـترآبادي، المعـروف   الحسيني محمد بن باقر محمد السيد) ٣(

متبحر، نقَّاد، محقّق، مدقّق، سمي بذلك؛ ألن والده كان صهر المحقّق الثّاني، فدعوه بالـداماد،  
هــ، ودفـن  فـي النّجـف األشـرف. (ينظـر الكنـى        ١٠٤١فانتقل هذا اللّقـب لولـده، تُـوفّي سـنة     

 )٢٢٧-٢/٢٢٦لقاب: واأل



٦٣ ...............................................................................................................................  

 

 C	1+5@  ?��.6: � ; <y H� � #�� ·��H� -�Z3 CL��� ·{	  '" ��G�� A�,�<<" 7 6�� ¸	�� 	B \	G��
�H��" eB M3�)� o� ��b�Q ��3 CL���� ·[	��H� oH�Z �>G� i6 ,� ?LB  o	�D

 C	�@\	4 \	G��q	. �k	} 0Z) 6�
���� 6�
��} , c�G�G�� �r�
� H�� 	�@ ��� .
 < ;���c5�H� 0�)٢(<)١(� 

 ،اقطالسـ  عدالـة  عـن  اراًإخب ليس المذكور الوجه على ولو اإلرسال :قلتُ :عليقةالتّ
 ال وهـذا  ،عليـه  االعتمـاد  علـى  .-��,���  يـدلَّ  أن أقصاه ،بعدالته شهادة وال

  .اهرالظّ هو كما قلّديهم غير فيدي ال اعتماده ألن غيره؛ ينفع
 العلـم  مـع  بـل  ،أصـالً  فيهـا  للـراوي  لخَدمـ  ال قـرائن  نم الخبر بصدور نظَ هلعلَّ

  :قال ثم ،عليه دمتَاع حديثاً روى )الفقيه( في دوقالصّ ينارأ كما ،اويالر بضعف
 بـن ا لـي  رواه لكـن  ،زنـديق  وهـو  )٣(هـالل  بـن  أحمـد  رواه الحديث هذا(

  .صاًملخَّ انتهى )٥()هفاعتمدتُ هواعتمد ،)٤(الوليد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٥الرواشح السماوية: ) ١(
 .١/١٩٦، ط ج ٣/٣٢٨ خاتمة المستدرك: ط ح) ٢(

 مـن  ذمـوم  فيـه  دينـه، روي  في جعفر، كان غالياً، متَّهماً أبو ، كنيته(*)العبرتَائي هالل بن أحمد) ٣(
، ١٩٩رقـم  ٨٣جاشـي:  هــ . (ينظـر: رجـال النّ   ٢٦٧، مـات عـام   gالعسـكري  محمـد  أبي اإلمام

 :١٠٧رقم ٨٣الفهرست للشّيخ الطّوسي(  
 )٧٨- ٤/٧٧وواسط. (معجم البلدان:  بغداد بين النّهروان نواحي من بغداد أعمال من كبيرةٌ عبرتاء: قريةٌ(*) 

، وفقـيههم، ومتقـدمهم، ووجههـم    القميين جعفر، شيخ الوليد، كنيته أبو بن أحمد بن الحسن بن محمد) ٤(
 )١٠٤٢رقم ٣٨٣هـ . (ينظر رجال النّجاشي: ٣٤٣إليه، تُوفّي سنة  ثقة، عين، مسكون ثقةٌ

لم نعثر على هـذه العبـارة فـي (مـن ال يحضـره الفقيـه) الـذي بأيـدينا، لكـن عثرنـا علـى هـذا             ) ٥(
  ).٧٦المضمون في (كمال الدين: 
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 اويالـر  كـان  وإن بـه  وثوقـه  ةلشـد  ؛الوليـد  ابـن  اعتمـده  ما دمتَعي هأنَّ فعلم

  .زنديقاً
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 nالنّبي محمـداً  أن اهللا) (لعنهم عندهم ، ومعناهبالتّخميس يقولون الغُالة من طائفةٌ المخَمسة:) ١(

 النّبيـون  الضّميري، هم أمية بن ذر، والمقداد، وعماراً، وعمراً هو اهللا (نعوذ باهللا)، وسلمان، وأبا
  )٤٤٠٩رقم ٧/٤٣٨، منتهى المقال: ٧٠٢-٧٠١العالَم. (ينظر: رجال الكشي:  بمصالح الموكَّلون

  .٣٨٩رقم ١٥٦-١٥٥خ الطّوسي: ينظر الفهرست للشّي) ٢(
الشّـريعة،   الشّـيعة، ومـروج   المازندراني، كنيته أبو جعفر، فَخْـر  هرآشوبش بن علي بن محمد) ٣(

هـ . (ينظر: نقد الرجال: ٥٨٨بليغاً، منْشئاً، تُوفّي سنة  شاعراً والفضائل، كان المناقب آثار محيي
  )٣٣٣-١/٣٣٢، الكنى واأللقاب: ٤٩٣١رقم ٤/٢٧٦

 .gباب إمامة علي بن الحسين ٣/٣٠٩ينظر مناقب آل أبي طالب البن شهرآشوب: ) ٤(

 .٤٣٦رقم ٩٩ينظر معالم العلماء: ) ٥(

  .١/١٦٥ ط ج، ٣/٣٣٤ خاتمة المستدرك: ط ح) ٦(
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 شـوب آشهر ابـن   أن علـى  يدلُّ ما يحةصح نسخة هامش على وجدتُ بل :عليقةالتّ

  )ينالد صدر حسن(  .المذكور )عدالبِ( كتاب تصرخا
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 يهسـم ي الـذي  الكتـاب  نم الحج باب في يوجد ال امنالثّ في ذكره ما كلُّ :ةعليقالتّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، bالحجـج  عـن  ���  أي الثّامن مما ذكره الشّيخ النّوري من أن ما فـي (فقـه الرضـا) ال يصْـدر    ) ١(

 .gون تأليفاً أو إمالًء من اإلمامفيك

 بمكّة، وبايعـت  األرقم دار nالنّبي دخول قبل معد الخثعمية، أسلمت بن عميس بنت أسماء )٢(
 ومحمـداً  عبداهللا هناك له طالب، فولدت أبي بن جعفر زوجها مع الحبشة أرض إلى وهاجرت
جها٨ نةس األولى جمادى في بمؤتة جعفر عنها استشهد وعوناً، ثملـه  فولـدت  بكر أبو هـ، تزو 

، توفّيـت سـنة   gطالـب  أبي بن علي فتزوجها أمير المؤمنين مات عنها بكر، ثم أبي بن محمد
ــن ســعد:   ٣٨ ــل بعــد الســتين. (ينظــر: الطّبقــات الكبــرى الب ، االســتيعاب: ٢٨٥-٨/٢٨٠هـــ وقي

 )٣٤-٩/٣٣، الوافي بالوفيات: ٣٢٣٠رقم ١٧٨٥-٤/١٧٨٤

ى الحديثين في (فقه الرضا) الذي بأيدينا، هذا وإن الشّيخ النّـوري أشـار إلـى أنّهمـا     لم نعثر عل) ٣(
��في بعض نُسخ (فقه الرضا)، وكذلك من قَبله  ����المجلسي أشار إلـى ذلـك. (ينظـر: بحـار      

  )٢٥٤-١/٢٥٣، خاتمة المستدرك: ٩٦/٣٣٣األنوار: 
  .١/٢٥٦ ط ج، ٣/٣٤٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(
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 )١()وادرالنّـ ( كتاب نم الحج كتاب في هو ماوإنَّ ،)ضويالر الفقه( بكتاب

  .غيره أو
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 فـي  هوأنَّـ  ،منـه  الوضـع  موضع على واودلُّ جالالر أهل كلُّ ذكره قد أقول: عليقة:التّ

 )يبـة غَ( فـي  كمـا  ،)٣(الموضـوع  الحـديث  لفـظَ  وذكـروا  ،هاداتالشّـ  باب
 دمحمـ ل هوأنَّـ  ،)٤(������  )ةالصَخُ(و ،يخالشّ )فهرست(و ،وسيالطّ يخالشّ

  )٥(.غانيملالشّ علي بنا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القمي. األشعري عيسى بن محمد بن لَم نعثر على الحديثين في الطّبعة التي بأيدينا ـل (النّوادر) ألحمد) ١(

  .١/٢٦٢ ط ج، ٣/٣٤٥ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 ألخيـك  كـان  إذا: قـال  أنَّـه  gالعـالم  عـن  الحديث الموضوع في باب الشّهادات هو: >وبلغني) ٣(

 ثقةً، فسألتَه الشّاهد واحدة، وكان ���  البينة من له يكن عنه، ولَم هفدفع حقجلٍ ر على المؤمن
 حـق  (*)يتـوى  شَهد؛ لـئال  ما مثال على الحاكم عند معه شهدتَ عندك أقامها شهادته، فإذا عن
  )٣٠٨: gمسلم<. (فقه الرضائٍ امر

  )٦/٢٢٩٠: هالك المال. (الصّحاح: (*) التّوي
، خالصـة األقـوال:   ٢٢٤، الفهرست للشّيخ الطّوسـي:  ٣٨٣ح  ٤٠٩الطّوسي:  ينظر: الغَيبة للشّيخ) ٤(

  .٣٠، رقم١ب ٢٢/ القسم الثّاني، فصل٣٩٩
جعفر، كان مسـتقيم الطّريقـة،    العزاقر، كنيته أبو أبي بابن الشّلمغاني، المعروف علي بن محمد) ٥(

 المـذاهب  فـي  دخولوالـ  المـذهب  تَـرك  علـى  روح بـن  الحسـين  القاسـم  ألبـي  الحسـد  حمله
وصـلبه ببغـداد. (ينظـر: رجـال النّجاشـي:       وقتله السلطان توقيعاتٌ، أخذه فيه األخرى، خَرجتْ

← 
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 ،الكتـاب  هـذا  فـي  المـروي  هاداتالشّـ  بـاب  حـديثُ  الكـالم  هـذا  عطَـ قْي :التّعليقة

 كما موضوعاته نم هوأنَّ ،غير ال )كليفالتّ( كتاب في هنَّأ على المنصوص

/ غوالي( كتاب في �0� فـي  رسـالتنا  فراجـع  ،))٢توضـيحه  يخالشّـ  يبـة وغَ (
  )٣(.ذلك

��¦� 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  )٦٢٧رقم ٢٢٤، الفهرست للشّيخ الطّوسي: ١٠٢٩رقم ٣٧٩-٣٧٨
إلـى أن (فقـه الرضـا) هـو كتـاب (التّكليـف) للشـلمغانيw         ،وقد ذهب السيد حسن الصّـدر 

  الرضا). بفقه المشتهر الكتاب (فَصْلُ القضا فيالة سماها بـوكَتَب في ذلك رس
  .١/٢٦٥ ط ج، ٣/٣٤٦ خاتمة المستدرك: ط ح )١(
/ينظر: عوالي ) ٢( �0� .٣٨٣ح٤٠٩، الغَيبة للشّيخ الطّوسي: ٣٦ح١/٣١٥: 

لعـدد  الرضا، المنشور في مجلّة (علوم الحديث)، ا بـ فقه المشتهر الكتاب في القضا ينظر فصل) ٣(
  .٢٢٧العاشر، ص

  .١/٢٩٦ ط ج، ٣/٣٥٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(
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 ،ةيئوالمش القضاء معرفة وباب ،لقبلةا استقبلتَ إذا وباب ،متعةال باب يوه :عليقةالتّ
  ).وادرالنّ( نم ليست هافإنَّ
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 لـألخ  هادةالشّـ  فـي  لمغانيالشّـ  حـديث  دوجو واريخالتّ هذه ةصح ينقض :عليقةالتّ

 ،لمغانيالشّـ  سفْـ نَ موضـوعات  نمـ  هأنَّ على المنصوص ،مٍلْع بغير المؤمن
 يكـون  أن مكـن ي فال ،)٢()يبةالغَ( كتاب في أحواله في يخالشّ أخرجه كما

  .لمغانيالشّ على مدتقم هو نلم الكتاب هذا
/ غــوالي( صــاحب ونــصّ  �0��� كتــاب فــي هأنَّــ ،قبلــه ومــا رواه مــا بعــد )
 فقـه ( هأنَّـ  المزعـوم  الكتاب في )٣(هما كما جميعاً اموأخرجه ،)كليفالتّ(

٤()ضاالر(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٥ ط ج، ٣/٣٥٩ خاتمة المستدرك: ط ح )١(
)٢ ( :٣٨٣ح٤٠٩الغَيبة للشّيخ الطّوسي.  
  أي الخبران اللَّذان في (العوالي) عن (التّكليف)، األول: المتقدم ذكْره سابقاً.) ٣(

 مرؤته، سـماه  ماله، أو يثْلم يثْلمه، أو بما (*)مسلمٍ على شَهِد >من: قال أنَّه gالعالم والثّاني: عن
 يحفـظ  عـدوه، أو  علـى  يعينه ماله، أو به يحيي ما لمؤمنٍ شَهِد صادقاً، ومن كان وإن كذَّاباً اهللا

/كاذباً<. (عوالي  كان وإن صادقاً اهللا دمه، سماه �0�  )٣٦ -٣٥ح ٣١٥ -١/٣١٤: 
 (مؤمن): نسخة بدل. (*)

  .٣٠٨ -٣٠٧: gينظر فقه الرضا) ٤(
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 $�()  كمـا  لمغانيالشّـ  علـي  بن دلمحم الكتاب كون نم قناهحقَّ ما علىو :عليقةالتّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي رسالة ابن بابويه لولَده الصّدوق (رحمهما اهللا)، وقد طُبعت قطعةٌ منها في مجلّة دراسات ) ١(

 .٤٥٢ -٣٩١علمية، العددان التّجريبيان الثّاني والثّالث، ص

 الصّدوق. الشيخ ، والدالقمي أي: علي بن الحسين بن موسى بن بابويه) ٢(

  .٣٢٠-١/٣١٩ ط ج، ٣/٣٦٠ خاتمة المستدرك: ط ح)٣(
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/ الغـوالي ( فــي عليـه  �0��� يحتصــر عــدم ةهبشُـ  عــن الجــواب يكـون  ،)١()

 عـن  بـالخروج  اشـتهر  صـاحبه  ألن ؛اًواضـح  صـاحبه  باسـم  وأبيه دوقالصّ

ينالد، ةعناللّ واستحق من مخات فلو ،ينالوصي اإليـراد  جـاء  باسمه حواصر 

  .خصالشّ هذا مثل عن تروون كمبأنَّ عليهم
 بـن  علـي  وأن ،اسـتقامته  أيـام  كـان  تصنيفه نأ اسالنّ وايعرف أن مكني وال

 ،)٢()الفهرسـت ( فـي  يخالشّـ  بـه  صـرح  كمـا  استقامته أيام عنه يرويه بابويه
 بـأن  )٣(روح بن حسين مولىال لشهادة ؛عتباراال غاية في عندهما والكتاب

جميعه عن مروي كما ثالثة وأ موضعين ��)  ةاألئم في يخالشّ بذلك حصر 
  .)٤()يبةالغَ( كتاب

بن الحسين بابويه ابن عن يوور ل وجماعة )٥(دوقالصّ يأخ عليتلك أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ينظر عوالي ) ١( �0�  .٣٦ح١/٣١٥: 
)٢ ( :٦٢٧رقم ٢٢٤ينظر الفهرست للشّيخ الطّوسي.  
 تعـالى  اهللا (رضوان األربعة النّواب النّوبخْتي، كنيته أبو القاسم الروحي، أحد روح بن الحسين) ٣(

منـه. (ينظـر الكنـى     بـنصّ  سـعيد  بـن  عثمـان  بـن  محمـد  جعفـر  أبـي  مقام ، قامأجمعين) عليهم
 )١/١٤١واأللقاب: 

)٤ ( :٣٨٢ح٤٠٨ينظر الغَيبة للشّيخ الطّوسي.  
الشّـأن،   الحسين بن بابويه القمي، كنيتـه أبـو عبـداهللا، ثقـةٌ، جليـلٌ، عظـيم       بن علي بن الحسين) ٥(

 الحسـن، وابنـه   الـدين  ثقة الشّيخ الواقفة)، وابنه على لرد(ا: كُتُب، منها وأخيه، له أبيه عن روى
، أمـل اآلمـل:   ٧٧-٧٥مرقـ  ٤٨-٤٧صلحاٌء. (ينظر: الفهرسـت لمنتجـب الـدين:     الحسين، فقهاٌء

 )٢٦٥رقم ٢/٩٨
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 ،)١(نمؤالمــ لــألخ مٍلْـ ع بغيــر هادةالشّـ  حــديث وهـو  ،المكذوبــة المواضـع 
 بـذلك  دهِشَ ،الحديث لهذا الواضع هو هأنَّ بطرق )يبةالغَ( في يخالشّ وروى

 موجـود  وهـو  ،كتابـه  نمـ  هادةالشّ باب في هوأنَّ ،)٢(وغيره وحيالر مولىال

  )٣(.ةمستقلَّ رسالة في الحال شرحتُ وقد ،خسالنُّ هذه كلّ في

��´� 
N‰1òíaë@Nåia@flÇ@éíìÛìÓfl�@åđ†È@ @

 #G� #� :< ?0� z	{)٤( :� 'zH{� '���f� :  Cc�	��%  Cc�(3�{  '@ ;I <
 <
 '̂J�Z4 	�2 ?��� : -�. ,�I�f 	G�
 #(/. � #(1� 63H�H{ - #]w  ?�� :z	{ #g,�E� ��� ]G� 0�	1� H.�)٦(����)٥(� 

 #h�� ?o� ,4	  A@ \," ;- ���  #g,��E� &���� -�. H�4  #~���,��" 7��+} c�1 ,
 <�� ?�  #G� #�	b  A@ ;-  'D '
� $	
D 6� ; '/� 6aH�G@� o9,1� ��	� <Z6�	�R
@� 6�(�)٧( ,

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ ( :٣٨٣ح٤٠٩ينظر الغَيبة للشّيخ الطّوسي.  
)٢ ( :٣٨٢ح٤٠٩-٤٠٨ينظر الغَيبة للشّيخ الطّوسي. 

الرضـا)، وقـد تقـدم ذكرهـا فـي التّعليقـة        بفقه المشتهر الكتاب في القضا هي: (فصل والرسالة) ٣(
  الخامسة عشر.

��صاحب القول هو ) ٤( ���� المجلسيw. 

التّصـانيف، ثقـةٌ،    األخبـار، كثيـر   القدر، واسـع  القاسم، جليلُ أبو القمي، كنيته عبداهللا بن سعد) ٥(
عاصر اإلمام الحسن العسكريg) . :الفهرسـت للشّـيخ   ٥٨٥٢رقـم  ٣٩٩ينظر: رجال الطّوسي ،

 :٣١٦رقم ١٣٦-١٣٥الطّوسي( 

 .٩٠/٩٧بحار األنوار: ) ٦(

)٧ ( :٤٦٧رقم ١٧٧ينظر رجال النّجاشي.  
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 6�+�� '�Q ?�� i 	@ 7ZR #�� z�G; Q ?oÀ  #(/ -. ,I�f. � ���� -� g�,3 63H�H{ -
 N�H
. A@ o	D gJ� 6�.� · ;- ��� $	^_� %	�a ,(�Q� A@ ·1� �{ oHZ3 o� -Z <- 

 #��6�H{ �G6�.� -� : >)١(� 
 يالقمـ  عبـداهللا  بن سعد عن قولويه ابن رواية )يارةالزّ كامل( في رتكر قد :عليقةالتّ

 بـال  )٣(عيـ زِب بن سماعيلإ بن دمحم عن ىور هأنَّ كما ،)٢(ومعها واسطة بال
  .حينئذ شكالإ فال ،)٤(ومعها واسطة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٤٧ ط ج، ٣/٣٦٦ خاتمة المستدرك: ط ح )١(
الروايات بـال   ، (من٢٣ح ٤٧، ٢١ح ٤٦، ١ح ٣٩ينظر كامل الزّيارات: (من الروايات بواسطة): ) ٢(

أحاديـث<. (رجـال    أربعـة  ���  سـعد  مـن  سـمعتُ  قولويـه: >مـا   ابـن  ، وقال٢٢٦ح١٧٣واسطة): 
 :٣١٨رقم ١٢٣النّجاشي(  

  .والصحيح ما أثبتناه في األصل: (بزير)) ٣(
ــد ــن محم ــن إســماعيل ب ــهبزِ ب ــع، كنيت ــو ي ــولى أب ــام   جعفــر، م ــن أصــحاب اإلم المنصــور، م

الحـج). (ينظـر:    منها: (ثواب كُتُب العمل، له وثقاتهم، كثير الطّائفة يصالح من ،كانgالرضا
 :٨٩٣رقم ٣٣٠رجال النّجاشي :٥٥٩٠رقم ٣٧٧، رجال الطّوسي(  

  .٥٠ح٦٥، (من الروايات بال واسطة): ٢٦ح٤٧ينظر كامل الزّيارات: (من الروايات بواسطة): ) ٤(
بزيع من السادسة ممن يروي عنهم ابن قولويـه الـذي هـو     قال السيد غيث شُبر(حفظه اهللا): ابن

من العاشرة بثالث وسائط، وللسيد الصّدر رسالةٌ خطيةٌ في إثبات هذه الدعوى، حيث اخـتلط  
عليه محمد بن إسماعيل النّيشابوري بمحمد بن إسماعيل بن بزيـع، واألول تلميـذ الفضـل بـن     

  شاذان والثّاني أستاذه.
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العاملي، الجزيني، عالم، فاضلٌ، جليلٌ، نبيلٌ، شـاعر، يـروي   المؤذّن داود بن مد بن محمدمح) ١(

 الشّـهيد  ذَكَـره  الشّـهيد، كمـا   عـم  ابـن  أبيه، وكان الشّهيد، عن ابن علي الدين ضياء الشّيخ عن
 )١٨٢رقم ١/١٧٩إجازاته. (ينظر أمل اآلمل:  بعض في الثّاني

فاضـالً، عالمـاً، متبحـراً، محقّقـاً،      الميسـي، كـان   العـاملي  عبـدالعالي  بن علي دينال نور الشّيخ )٢(
عصـره،   فـي  الشّـأن، فريـداً   القدر، عظيم مدقّقاً، جامعاً، كامالً، ثقةً، زاهداً، عابداً، ورعاً، جليلَ

  )١٣١رقم ١/١٢٣هـ . (ينظر أمل اآلمل: ٩٣٣ سنة الثّاني، توفّي الشّهيد الجليل الشّيخ عنه روى
 ما بين المعقوفين من المصدر.) ٣(

  .١٠٥/٣٥بحار األنوار: ) ٤(
 .٢/١٠ ط ج، ٣/٣٧٥ خاتمة المستدرك: ط ح )٥(
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 ثبـتُ تو ،بتُـ الكُ ةصح ريدي <وايةالر هو رايةالد في األعظم كنالر> :قوله :عليقةالتّ

١(يخالشّ خباروإ ،باإلجازة فيهامصنّ إلى تهاصح( أ وضمانه تهابصحنهام من 
 اإلجازة اوأم ،نعيم كتاب في نةعيم إجازة كلّ في كما ،والغلط حريفالتّ

  .ظاهر هو كما هافي شيٍء في يخللشّ ضمان فال ةالعام وايةالر في
 العمـل  جـواز  عدم إلى نالمؤذّ ابن ذهاب على تدلُّ ال فالعبارة ،وبالجملة 

بالتّ ��)  واياتبالراألربعـة  لكتـب كا هانسـبتُ  المتـواترة  الكتـب  فمثل ،لحم 

  .جلالر رادم غير وأمثالها

���� 
 #G� #� :< #G� z	{ #�	b �	f% i :6�o�	E -. �²a�)٢( ,z	{ #�� :� #(/ -. �Y� 	G� � -�.

K�½)٣( ,��� -� , #(/ -. �Y� -�K��� -. �)٤(  'nf,a :z	{  i c�QHZ� eB

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أي الشّيخ المجِيز.) ١(
 الشّـيخ  أخـت  الحسـن، ابـن   القمـي، كنيتـه أبـو    شـاذان  بن الحسن بن علي بن أحمد بن محمد) ٢(

 أميـر  علـى  الشّـمس  النّواصـب)، و(رد  دفـائن  يضـاح (إ كتـاب  قولويـه، لـه   بن محمد بن جعفر
 )١/٣٢٣، الكنى واأللقاب: ٧٧٨رقم ١٥٢). (ينظر: معالم العلماء: gالمؤمنين

التّلعكبـري،   عنـه  >روى القمـي:  العطّـار  يحيـى  بـن  محمـد  بـن  قال الشّيخ الطّوسي فـي أحمـد  ) ٣(
 ، ولـه ٣٥٦سـنة   منـه  القمي، وسمع جيد أبي بن الحسين عبيداهللا، وأبو بن الحسين عنه وأخبرنا

 )٥٩٥٥رقم ٤١١-٤١٠إجازة<. (رجال الطّوسي:  منه

وفقـيههم، لقـي    ووجههـم  القميين عيسى األشعري، كنيته أبو جعفر، شيخ بن محمد بن أحمد) ٤(
، لـه كُتُـب، منهـا: (التّوحيـد)، و(النّـوادر). (ينظـر: رجـال        bالرضـا، والجـواد، والهـادي    اإلمام
  )٧٥رقم ٦٩-٦٨، الفهرست للشّيخ الطّوسي: ١٩٨رقم ٨٣-٨١شي: النّجا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوشّاء، بجلي، كوفي، كنيته أبو محمـد، خـزّازٌ، مـن أصـحاب اإلمـام       زياد بن علي بن الحسن) ١(
 )٨٠رقم ٤٠-٣٩الطّائفة، وله كُتُب. (ينظر رجال النّجاشي:  وجوه من ، وكانgالرضا

 رزين بن العالء) ٢(� ����عبداهللا أبي عن روى ، ثقفيgد ، وصحبعليـه، وكـان   وتفقّـه  مسـلم  بن محم 
 )٥٧٣رقم ١١٩، معالم العلماء: ٨١١رقم ٢٩٨وجهاً، له كُتُب. (ينظر: رجال النّجاشي:  ثقةً

 تـارة، وقـد   والبصـرة  تـارةً  يسـكنها  كوفي، كـان  موالهم، أصله البجلي األحمر عثمان بن أبان) ٣(
 يجمـع  كبيـر  حسـن  كتـاب  ، لـه cموسـى  الحسـن  وأبي عبداهللا أبي عن هلها، روىأ عنه أخذ

، الفهرست للشّيخ الطّوسـي:  ٨رقم ١٣(ينظر: رجال النّجاشي:  .والردة والوفاة والمغازي المبتدأ
 )٦٢رقم ٦١-٥٩

)٤ ( :٨٠رقم ٣٩ينظر رجال النّجاشي . 
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 ؛ماعالسـ  ءاالوشّـ  مـع  عيسـى  ابـن  كـالم  في ا)مجيزه(تُ بـ داالمر أن اهرالظّ :عليقةالتّ

 غيـر  علـى  داللـة  فـال  ،<بعـد  نمـ  عمسوا> :قال حيثُ ،ءاالوشّ جواب بقرينة

 لـه  ثر
+  فال ةوايالر في ذناإل بِلَطَ على يدلُّ ما امأو ،ماعوالس القراءة بِلَطَ
  .لفتأم ،ةالقصَّ هذه في

���� 
4Ï1ñ†öb@4½až’flîfl‚ò@ @

 #G� #� :< #�� F,D� 	@ ?�� i ��� z�6�1I�� ,z	�{ :�8� 'V��  '@ 6��Q 	�@� ;� <
 ;  <, Uj � A@ ;-  'D�'
 ¥� 
 ¥�%H2��R@ , '" 	��2�+��� <� ?H <" 	��2��B� z ;,�� AfV ,7��~@ <� $	��
D : A, r��3 &����� -��.

 #�� #�	
���b)٢( , #���� -��. &������ $	��
D�  #]���+))٣( , 'D���'
 #���� �  <@ -��. ;2 <r %	��3
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/ ٢ ط ج، ٣٨١/ ٣ خاتمة المستدرك: ط ح )١(

 والتّجـارة  السـفر  الكوفة، أكثر أهل األزدي، من محمد أبو السجستاني، كنيته عبداهللا بن حريز) ٢(
 أبـي  حيـاة  فـي  بسجسـتان  الخـوارج  قتـال  فـي  السيف شهر ممن بها، كان فعرف سجستان إلى

األصـول.   في هاكلّ (الصّالة)، و(الزّكاة)، و(الصّوم)، و(النّوادر)، تعد: كُتُب، منها ، لهgعبداهللا
 :٣٧٥رقم ١٤٥-١٤٤(ينظر: رجال النّجاشي :٢٤٩رقم ١١٨، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

 إلـى  وإخوتـه  وأبـوه  هـو  علـي، كـوفي، يتّجـر    أبو الحلبي، كنيته شُعبة أبي بن علي بن عبيداهللا) ٣(
 وكـانوا  ،cوالحسين الحسن عن شُعبة أبو جدهم حلب، روى إلى النّسبة عليهم حلب، فغلب

 علـى  عـرض  إنّـه : عليه، وقيـل  معول مصنّف كتاب يقولون، له ما إلى مرجوعاً ثقات جميعهم
، الفهرست للشّـيخ  ٦١٢رقم ٢٣١-٢٣٠استحسنه. (ينظر: رجال النّجاشي:  رآه ، فلماgالصّادق

 :٤٦٦رقم ١٧٤الطّوسي(  
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 كمـا  ؟مراسـيل  ال مسـانيد  إليـه  ةسـب بالنّ تكون هاأنَّ ريدي وهو لغواً يكون كيف عليقة:التّ

 دحـ  عـن  بـذلك  األخبـار  خرجتَل> :قال ،)هذيبالتّ( مشيخة في يخالشّ به حرصَ
  .المشيخة ذكر في الوجه هنَّإف ؛رفتدب ،)٤(<سنداتالم بباب قلحوتَ ،المراسيل

���� 
 #G� #� :< #5� ���E z	{� >���² i $H�E9,2E -�. !�G"��{	�  <� 	�@ ���.� <D <,  i F���{

6I���S :� <� 	@��. O��� A� <o  Uc�	8 �  A@ ;-  A�� 74� ;+ >��� 0� ?��	. c��	3sv ,��,�1�� ,
c����	G"� ,c���S	Z"� ,�k	��fq� , ?w���Q  #,� � ;o���. 02G��� c��3� zH��{�:  ?����]G� ,

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (زَيـار  بن عليهكنيتـه أبـو    م ،ضـا   عـن  وروى الحسـن، تفقّـه   األهـوازيوالجـواد  اإلمـام الرc ،

، gالثّالـث  الحسـن  أبـو  منـه، وكـذلك   محلّه له، وعظُم ، وتوكّلgالثّاني جعفر بأبي واختصّ
 فـي  ثقـةً  خيـر، وكـان   بكـلّ  توقيعاتٌ فيه الشّيعة إلى النّواحي، وخرجت بعض في لهم وتوكّل
 ٢٥٤-٢٥٣جـال النّجاشـي:   اعتقاده، له كتب مشـهورةٌ. (ينظـر: ر   عليه، صحيحاً يطْعن ال روايته

 )٣٧٩رقم ١٥٢، الفهرست للشّيخ الطّوسي: ٦٦٤رقم

  ، وفيه : (فهرس الكتب) بدل (فهرست الكتب).١/٣من ال يحضره الفقيه: ) ٢(
 .٢/٣٦ ط ج، ٣/٣٨١ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(

  .١٠/٥تهذيب األحكام (المشيخة): ) ٤(
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 دحـ  عـن  خـرج تَل( :قـال  ،يخالشّـ  بـه  حرصَـ  الـذي  بالوجه حرصَ هلكنَّ ،نعم :عليقةالتّ
 صـح ي ىحتَّـ ( :لقـال  فالمصنّ عمزْي كما كان لو اموأَ ،)٤()لخإ ...المراسيل

  ).واياتبالر العمل

���� 
 #G� #� :< z	{� ?���c@w)٥(  ,a9 i� '=c_�� :� U�,� 	G�  >���
@ U�\ B� #R� e� #�� �� ���

 #5� ,I�f K.� #ÈHw , eB JD� #R���  #��*� ��� 6�3H.	. -�. ,I�f , J�D�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بين المعقوفين من المصدر.) ١(

  .١٤-١/٧ب آل أبي طالب البن شهرآشوب: مناق) ٢(
  .٢/٣٦ ط ج، ٣/٣٨١ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
 .١٠/٥ينظر تهذيب األحكام (المشيخة): ) ٤(

 الطّائفـة  هــ، شـيخ  ٦٤٨عـام   أبـو منصـور، ولـد    الحلّـي، كنيتـه   المطهـر  بـن  يوسف بن الحسن)  ٥(
�� فقيهاً، محقّقـاً، مدرسـاً،    والده انيف، كانالتّص والتّدقيق، كثير التّحقيق وقته، وصاحب '��1

فن في حرم أمير المـؤمنين ٧٢٦ سنة الشّأن، توفّي عظيمهـ ودg.     :د٧٨(ينظـر: رجـال ابـن داو 
  )٢٢٤رقم ٨٥-٢/٨١، أمل اآلمل: ٤٦٦رقم
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 العمـل  لـه  حصُـ لي ال ،وأنبأنـا  ،وأخبرنـا  ،ثناوحد ،روينا :قول له ليصح ،نعم :عليقةالتّ

هو كما ايةوبالر عىالمد.  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باألخبـار  ثقـةً، عينـاً، بصـيراً    عمـرو، كـان   أبـو  الكشّـي، كنيتـه   العزيـز  عبـد  بـن  عمر بن محمد) ١(
والرــنسجــال، ح باالعتقــاد، صَــح اشــيجــال. (ينظــر: رجــال  كتــاب عنــه، لــه وأخــذ العيالر

 :١٠١٨رقم ٣٧٢النّجاشي :٦١٤رقم ٢١٧، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

  الفائدة العاشرة. /٤٤٤خالصة األقوال: ) ٢(
  .٢/٣٧ ط ج، ٣/٣٨١ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
2 عمر بن أحمد) ٤( ��3عـن   كـوفي، أنمـاطي، روى   -دهـن السمسـم   يعنـي  - الحـلّ  يبيع ، كان

 ٣٥٢، رجـال الطّوسـي:   ٢٤٨رقـم  ٩٩مسائل. (ينظر: رجال النّجاشـي:   عنه ، ولهgاإلمام الرضا
  )٤/١٦٧٢، الصّحاح: ٥٢١٣رقم

 .٦والحديث ح الكتب رواية ب ١/٥٢الكافي: ) ٥(
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 عىالمـد  خـالف  على والحديث ،الحاجة ال اإلجازة ةمعهودي اهرظّال ماإنَّ عليقة:التّ

 مـع  باإلجـازة  ��)  يجـوز  ال بالحـديث  العمل كان ولو ،واضح هو كما أدلُّ
لَ سبةبالنّ ملْالعام لَ اإذ ؛المناولة تصحيف ناًإذ تكن م كانـت  وإن ،ةوايـ الر 

  .لفتأم ،آخر قسم ال هي فهي
سؤال فإن الرعن هو ماإنَّ اوي فـالن  روى( :قولـه  روايته ةصح  الـرعـن  ال ،)اوي 

عن وال ،باألصل العمل ةصح أو أخبرنا( :قول ةصح فالن ثناحد(، لفتأم.  

��¦� 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٨ط ج ، ٣/٣٨١ خاتمة المستدرك: ط ح )١(
وهـارون،   والهـادي  والمهـدي  للمنصـور  خازناً طريف، كوفي، ثقةٌ، جليل، كان بن سنان بن عبداهللا) ٢(

 يـوم  (عملبــ  يعـرف  الـذي  الصّـالة  كتـاب  ، لهgاإلمام الصّادق عن شيء، روى في عليه يطعن ال
 :٥٥٨رقم ٢١٤وليلة) وغيره. (ينظر: رجال النّجاشي :٣٧٧٨رقم ٢٦٤، رجال الطّوسي( 

 .٥والحديث ح الكتب رواية ب ١/٥١الكافي: ) ٣(

  .٤١-٢/٣٩ ط ج، ٣/٣٨٢ خاتمة المستدرك: ط ح) ٤(
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 ،ائلينالسـ  حاجـة  قضاء فيه بما له تعليم هو ماإنَّ ،باالحتياج إشعار ال أقول: عليقة:التّ
  .gله ررقَ كما المناولةو ،البعض في ماعالس لهم جمعي بأن
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 اهـ فإنّ ؛فيهـا  ترتـابوا  ال أن ظـاهره  <حـق  هـا فإنِّ ؛بهـا  ثواحـدg: < قوله أقول: عليقة:التّ
اعنَّ ةٌمروي، نفي مقام في وايةفالر يبالر مإجازة مقام في ال ،الكتب تلك ن 

 لـه علّي بما ذلك الًمعلّ ،ةاصطالحي ةًعام جازةًإ الكتب تلك رواية لهم اإلمام
  .رفتدبH، فالمصنّ عليه هلَمح كما ،روايته لي صح هبأنَّ يزجِمال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وروى cاإلمـام الرضـا والجـواد    أصـحاب  األشـعري، مـن   القمـي  خالـد  أبـي  بـن  الحسـن  بن محمد) ١(

 :جال: ٥٤٣٩رقم ٣٦٦عنهما. (ينظر: رجال الطّوسيواة: ٤٥٧٦رقم ٤/١٦٩، نقد الر٢/٨٩، جامع الر( 

، وفيـه: (شَـينولة) بـدل (شَـنْبولة)، و(ولـم تـرو       ١٥ب رواية الكتب والحديث ح ١/٥٣الكافي: ) ٢(
 عنهم) بدل (فلم ترو عنهم).

 .٢/٤١ ط ج، ٣/٣٨٢ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
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cG� zHE ����>)٢(� 
 الحـائر  فـي  الـوالدة  تـاريخ  أن يـده  مِلَـ وقَ العلـوم  بحر دالسي بخطّ وجدتُ عليقة:التّ

 ةرصْـ لنُ( :فيه قيل وقد ،[هـ]١١٥٤ سنة شوال شهر نم الجمعة ليلة المقدس
 رهذكـ  فما ،Hريفالشّ بقلمه هو ما انتهى ،)٣()المهدي دلو قد الحق يآ

  )ينالد صدر حسن( .وهم وخمسين خمس سنة هأنَّ نم فالمؤلّ
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 #G� #� :< '�	
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (نم ،د مهدي بن مرتضى النّجفيد محمة السيه بحر العلوم، اشـتغل فـي    الحسن ذريالمثنى، لَقَب
هــ، وعـاد إلـى النّجـف سـنة      ١١٨٦عاماً، ثم رحـل إلـى مشـهد فـي سـنة الطّـاعون        ١٧ النّجف
، ١٠/١٥٨الطّوسي. (ينظر: أعيان الشّيعة:  الشّيخ قبر من قريباً هـ، دفن١٢١٢ سنة هـ، تُوفّي١١٩٣

  )٩٣٤رقم ٥٧٦-١٢/٥٧٤طبقات أعالم الشّيعة: 
  .٢/٤٤ ط ج، ٣/٣٨٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
  )٣٠٨٩رقم ٦/٣٥٩هـ . (ينظر منتهى المقال: ١١٥٤صْرة آي الحق قد ولد المهدي=لنُ) ٣(
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شـيبي،   مـدني  ، أصـله cالكاظمين لحرم الخازن الجواد بن أحمد بن علي بن عبدالنّبي الشّيخ) ١(
 بيـراً عالمـاً، فاضـالً، محقّقـاً، مـدقّقاً، متبحـراً، خ      هــ، كـان  ١١٩٨ عـام  حوالي الكاظمية في ولد

ودفـن   مفيدةٌ، سكن جبل عامل، وتـوفّي  حسنةٌ تآليف والرجال، له والحديث والفقه باألصول
  )١٨٣٦رقم  ٤١٧/ ٤، الذّريعة: ١٢٨ -١٢٧/ ٨هـ . (ينظر: أعيان الشّيعة: ١٢٥٦ سنة فيه

  ما بين المعقوفين من المصدر.) ٢(
 ) بدل (يسبقه فيها أحد).، وفيه: (يسبقه أحد فيها٢٧رقم ٧٤تتميم أمل اآلمل: ) ٣(

علي، المشهور بالمجلسي، عـالم، فاضـلٌ،    مقصود المولى بن تقي محمد بن باقر محمد الشّيخ )٤(
 ،مدقّق ،محقّق ،ماهر�� ��1ثٌ، جامعمحد ،متكلّم ،امةٌ، فقيهوالفضـائل، جليـلُ   للمحاسـن  ، فه 

وعمـاده، ولـد عـام     وسـناده  الحـديث  علْم ستاذُ
	 ، bالبيت هل
+  آثار الشّأن، ناشر عظيم ،القدر
 آل خبـار 
+  شرح في العقول نوار)، و(مرآة�+ ا هـ، له كُتُب بالعربية والفارسية، منها: (بحار١٠٣٧

، روضـات الجنّـات:   ٧٣٣رقـم  ٢٤٩-٢/٢٤٨هـ . (ينظر: أمـل اآلمـل:   ١١١٠الرسول)، توفّي سنة 
 )١٤٢رقم ٩٣-٢/٧٨

  .٤٨-٢/٤٧ ط ج، ٣/٣٨٤ ط حخاتمة المستدرك: ) ٥(
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���)  دناسي بخطّ رأيتُ عليقة:التّ�� صدر دالسي  ينالـد  هأنَّـ  اآلقـا  تلميـذ  )١(العـاملي 
  .واأللف ينتائالم بعد تس سنة يوفّتُ
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 قـد  )٣(لألردبيلـي  )األحكـام  آيـات ( على حاشية المذكور براهيمإ للميرزا :عليقةالتّ

جمــال اآلقــا )٤(هأســتاذ عليهــا ظقــر مبحــث فــي رســالةٌ ولــه ،الخونســاري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولـد فـي قريـة شـدغيث     )صدر الدين العـاملي ـ(محمد المعروف ب بن صالح بن السيد محمد) ١(
عامـاً، رحـلَ مـع أهلـه إلـى العـراق،       ١٣سـن   في وهو االجتهاد على ملَكَة هـ، حصل١١٩٣عام 

رد ،(ياضالر) د صاحبأجازه السي ،د بحر العلـوم،  حضر درس الوحيد البهبهانيعلى السي س
هـ . (ينظر: تكملـة أمـل   ١٢٦٣ سنة بالغري والشّيخ كاشف الغطاء، والسيد جواد العاملي، تُوفّي

  )٤١٤ -٤١٣/ ٢، الكنى واأللقاب: ٢٠٨رقم ٢٠٧-١/١٩٨اآلمل: 
  .٢/٥٠ ط ج، ٣/٣٨٤ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 أحكـام  فـي تفسـير آيـات    البيـان  زبـدة  شـرح  فـي  االطمئنـان  واسم هـذه الحاشـية: (تحصـيل   ) ٣(

  )١٤٢٣رقم ٣/٣٩٦القرآن). (ينظر الذّريعة: 
 القَـدر، رفيـع   الشّـأن، جليـلَ   متكلّمـاً، فقيهـاً، عظـيم    الشّيخ أحمد بـن محمـد األردبيلـي، كـان    

سنة  أهل المنزلة، أورع جـال:   ٩٩٣زمانه، وأعبدهم، وأتقاهم، تُوفّي بالغريهـ . (ينظر: نقـد الر
  )٩-٧/٨، طبقات أعالم الشّيعة: ٣٠٢رقم ١/١٥١

  .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (أستاذ) ) ٤(
الشّـأن، ثقـةٌ،    المنزلـة، رفيـع   القَـدر، عظـيم   حسين الخوانساري، جليـلُ  بن محمد الدين جمال

← 



٨٥ ...............................................................................................................................  

 

 كـلّ و ،فـن  كـلّ  نمـ  الفوائـد  طـراف  فيها عمج مجاميع ةعد وله ،)١(ءالبدا

شاردة مولـه  ،عديـدة  ومواضـع  ،بعيـدة  أماكن ن  شـعر  قصـيدةٌ  ولـه  ،كثيـر 

يخالشّ قصيدة بها باريي ٢(البهائي( ـبـ  اةالمسم : )مـدح  فـي  واألمـان  فـوز ال 

 هفَّـ رم ،الجـاه  واسـع  ،القـدر  عظـيم  ،جليالً لكذ مع وكان ،)مانالزّ صاحب
  .)٣([هـ]١١٤٩ سنة يوفّوتُ ،واآلخرة نياالد هل اهللا جمع ،الحال
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 عـارف ،صدوق ،ـة، لـه       ثبتٌ، عينكْمتأليفـاتٌ  باألخبـار، والفقـه، واألصـول، والكـالم، والح ،
 )١٦٥-١/١٦٤هـ . (ينظر جامع الرواة: ١١٢٥تُوفّي سنة 

 )٥٤، تتميم أمل اآلمل: ١٣٢رقم ٣/٥٣واسم هذه الرسالة: (البداء). (ينظر: الذّريعة: ) ١(

العاملي الجبعـي، لقبـه بهـاء الـدين، ولـد ببعلبـك عـام         مدد بن الحسين بن عبدالصّمحمالشّيخ ) ٢(
ه والده وهو صـغير إلـى قـزوين فأقـام بهـا، درس علـى والـده، لـه رحـالتٌ          هـ، ثم رحلَ ب٩٥٣

. (ينظـر:  gهـ، ودفن بمشهد اإلمام الرضا١٠٣٠استغرقت شطراً من عمره، تُوفّي بإصفهان سنة 
  )١١/٢٦٢، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٣٨رقم ٣١٣-١/٣١٠تكملة أمل اآلمل: 

  .٥٤-٥٢ينظر تتميم أمل اآلمل: ) ٣(
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 بن عبداهللا يخالشّ عليه $()  ما على ،قللمحقّ )٣()افعالنّ المختصر( شرح وله :عليقةالتّ

 ثنيوحد ،)٥()نياسي يخالشّ مسائل أجوبة( في )٤(البحراني جيياهمالس صالح
 هـذا  رأى هأنَّـ  )٦(جفـي النّ الكشـميري  رتضـى م دالسـي  الجليـل  قـة الثّ العالم

  .ينالد نور علي دالسي نالجد رحالشّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٣رقم ١٢٦-١/١٢٤ينظر أمل اآلمل:  )١(

  .٢/٧٠ ط ج، ٣/٣٨٩ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
 )١٤/٦١واسم هذا الشّرح: (غرر الجامع) مبسوط لم يتم. (ينظر الذّريعة: ) ٣(

سماهيج، درس في ماحوز وأبـي إصـبع،    في جمعة البحراني، ولد بن صالح بن عبداللّه الشّيخ) ٤(
 علمـاء  كبـار  فقيهـاً، محـدثاً، أديبـاً، مـن     ثم ارتحل إلـى إيـران، كـان    وهذه قرى في البحرين،

، موسوعة طبقـات  ٤٨١-١/٤٨٠هـ . (ينظر: هدية العارفين: ١١٣٥األخبارية، توفّي ببهبهان سنة 
  )٣٧٢٢رقم ١٨٧-١٢/١٨٥الفقهاء: 

  اسم هذا الكتاب (منْية الممارسين في أجوبة الشّيخ ياسين).) ٥(
الـبالدي   البحرانـي  الصّـالح  ناصـر، كنيتـه أبـو    بن علي بن الدين صالح هو ابن والشّيخ ياسين

اإلمامية، هاجر إلى شـيراز بعـد تغلّـب     علماء فقيهاً، محدثاً، رجالياً، نحوياً، من الشّيرازي، كان
عة ، موسـو ٨١٧-٩/٨١٦هـ . (ينظر: طبقات أعالم الشّـيعة:  ١١٤٧الخوارج على بالده، كان حياً 

  )٣٩٠٣رقم ٤٣١-١٢/٤٣٠طبقات الفقهاء: 
هــ، سـكَن فـي النّجـف     ١٢٦٨كشـمير عـام    فـي  مهدي النّجفي، عالم، زاهد، ولد بن مرتضى السيد) ٦(

، ١٠/١٢١كـربالء. (ينظـر: أعيـان الشّـيعة:      في هـ ودفن١٣٢٣سنة  الكاظمية في ، تُوفّياألشرف
  )٤٨٦رقم  ٣٥٨-١٧/٣٥٥طبقات أعالم الشّيعة: 
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النّجفـي، فاضـلٌ، زاهـد، ورِع، عابـد،      طريح بن أحمد بن علي بن محمد بن الدين فخر الشّيخ) ١(
هــ . (ينظـر: أمـل    ١٠٨٥البحرين)، توفّي سـنة   (مجمع: كُتُب، منها القَدر، له فقيه، شاعر، جليلُ

  )٢/٤٠٨، موسوعة طبقات الفقهاء: ٦٤٨رقم ٢١٥-٢/٢١٤اآلمل: 
النّجفي، عالم، عامـلٌ، فاضـلٌ، فقيـه، محـدثٌ،      العاملي عباس بن جابر الشّيخ ابن حمدم الشّيخ) ٢(

نم ،رمتبح ،د الشّيخ تالمذة رجاليين زين بن حسن الشّيخ ابن محمالشّهيد. (تكملـة أمـل    الد
 )٣٣٣رقم ٣٠٦-١/٣٠٥اآلمل: 

 النّصـف  أعـالم  الـدين، مـن   ، لقبـه كمـال  الجزائـري  المشـرفي  الدين حسام بن الشّيخ محمود) ٣(
بأصبهان، كتـب بخطّـه مجموعـةً شـعرية، كتـب فيهـا        مدةً عشر، أقام الحادي القرن من األول

 رـرر عن صاحب المجموعة بقوله: >حبيتين، وعب األخّ، األعـزّ،   بالتمـاس  أستاذه الشّيخ البهائي
محمـود<.   الـدين  كمـال  األسلوب، الشّيخ وب، مرغوبالقل الفاضل، التّقي، األلمعي، محبوب

 )٢/٨٠٤، تراجم الرجال: ١٠/١٠٣(ينظر: أعيان الشّيعة: 

هــ،  ١١٠٧إبراهيم البحراني، ولد بقريـة مـاحوز فـي البحـرين عـام       بن أحمد بن الشّيخ يوسف) ٤(
تقر به المكـان  درس وهو صبي على والده، ورحل معه إلى القطيف، ثم بعدها إلى إيران، واس

، موسـوعة طبقــات  ١٠/٣١٧هـــ . (أعيـان الشّــيعة:  ١١٨٦فـي الحـائر المقــدس، تُـوفّي فيــه سـنة     
  )٣٩٠٨رقم ٤٣٩-١٢/٤٣٦الفقهاء: 

 .٦٤لؤلؤة البحرين: ) ٥(
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 شيخه عن روى :)٦()للنافع(ريحيالطّ ينالد فخر يخالشّ شرح في رأيتُ قد عليقة:التّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ، عـالم،   ١٠٠٥ عـام  النّجـف  فـي  النّجفي، ولد طريح بن الدين جمال بن الدين حسام الشّيخ) ١(

 ٢/٥٩هـ . (ينظر: أمـل اآلمـل:   ١٠٩٥ سنة فيها كُتُب، تُوفّي قيه، جليلٌ، شاعر، لهماهر، محقّق، ف
  )٤/٦٢٠، أعيان الشّيعة: ١٥١رقم

 بـالنّجف  عالمـاً، فاضـال، تـوفّي    بـن درويـش النّجفـي، كـان     ياسـين  الشّـيخ  ابـن  يـونس  الشّيخ) ٢(
ــيعة:  ١١٤٧ ســنة األشــرف ــان الشّ ـــ . (ينظــر: أعي طبقــات الفقهــاء: ، موســوعة ٣٣٢-١٠/٣٣١ه

 )٣٩١٥رقم ٤٤٦ -١٢/٤٤٥

فيكون السند حينئذ: الشّيخ الطّريحي عـن الشّـيخ محمـد بـن جـابر النّجفـي، والشّـيخ محمـود         ) ٣(
.ين عن الشّيخ البهائيحسام الد 

 الـدين، أحـد   أصالً، النّجفي مسكناً ووطناً، لقبـه حسـام   الحلّي علي درويش بن محمود الشّيخ) ٤(
، موسـوعة  ١٠/١٠٥اإلماميـة، وصـف بزُبـدة المجتهـدين. (ينظـر: أعيـان الشّـيعة:         علمـاء  برأكا

 )٣٥٤٩رقم ٣٤٨-١١/٣٤٧طبقات الفقهاء: 

  .٧٧-٢/٧٥ ط ج، ٣/٣٩٠ خاتمة المستدرك: ط ح) ٥(
 )١٤/٦٠). (ينظر الذّريعة: مع��� واسم هذا الشّرح: (الضّياء ) ٦(
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 بن محمود يخالشّ الكامل الفاضل يخالشّ يخهش عن ،جابر بن دمحم يخالشّ

 فـي  يوسف يخالشّ ذكره ما وابفالصّ ،البهائي يخالشّ عن ،المشرفي حسام

�� مهو عقَو وقد ،)ؤلؤةاللّ(  جهـات  فـي  المقـام  فـي  لـه بق نم وريالنّ �����

 بـن ا هـو  ولـيس  ،ألبيه اسم هو بل ،محمود يخللشّ اًلقب الحسام وليس ،ىشتَّ

  .نسبته والمشرفي ،الجزائر علماء نم بل ،جفيالنّ يالحلّ علي رويشد
 ينالـد  وحسـام  ،الجزائـري  ينالـد  حسـام  :ثالثـة  ينالـد  حسـام  ،وبالجملة

ــ ــيالنّ يالحلّ ــن جف ــي درويــش اب ــد وحســام ،عل ــن ينال ــد جمــال ب  ينال

 بـن  دمحمـ  عـن  ياوالـر  ،ريحيالطّ ينالد فخر عمه عن اويالر ،ريحيالطّ

  .المشرفي الجزائري ينالد حسام بن محمود يخالشّ عن ،جابر

���� 
čßžå@čpbÐ�Ûûß@Ş’ÛaNƒî@ČŠÛaČ�‘@čma‹bugëčé@ @

 #G� #� :< <�� -�� Ay	 #
� 7@	��  #]1  #R� #������ ��  #,� #]
E)٢(<)١(� 
 ابكتـ  نمـ  هـارة الطّ كتـاب  شـرح  هـذا  شـتي الر عبـدالعلي  يخللشّـ  رأيـتُ  عليقة:التّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجيالني الغروي، من الفقهاء األكابر، كـان مـن تالميـذ السـيد مهـدي      الشّيخ عبدعلي بن أميد علي ا) ١(

بحر العلوم، والسيد علي صـاحب (الريـاض)، والشّـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، ولـه اإلجـازة عـنهم          
جميعاً، ويروي عنه الشّيخ مولى علي الخليلي، كان حياً فـي عصـر صـاحب (الجـواهر)، تُـوفّي بعـد       

  )١٣٧٥رقم  ٧٤٥/ ١١، طبقات أعالم الشّيعة: ٨/٣٠(ينظر: أعيان الشّيعة: هـ . ١٢٦٦سنة 
 .١٣٧/ ٢ ط ج، ٣/٤٠٢ خاتمة المستدرك: ط ح) ٢(
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 وعلـى  ،المتانة غاية في ،مبسوطاً ممزوجاً شرحاً ،يالحلّ قللمحقّ )رائعالشّ(

 ،ريفالشّـ  هبخطّـ  لـه  )الغطـاء  كشـف ( صـاحب  يخالشّ إجازة سخةالنّ ظهر
 عليـه  أثنـوا  وقـد  ،ريفالشّ هبخطّ أيضاً له )ياضالر( صاحب دالسي وإجازة

  )١(.اآلن عندي فالمصنّ بخطّ سخةوالنّ ،ناًحس ثناًء

���� 
flm1òºŠ@Čï‘ìÏŠ§a@ @

 #G� #�: < #R� #(/ �� #�� -. �  #(/ -. � #�HQ,)  #g,3,)  #�@	��  #]D,Z� , #ÊH
" cG�� 
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  )٤(.gالمؤمنين أمير عن ،)٣(نياالد أبي ابن عن هذا الحرفوشي يروي عليقة:التّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 wواسم هذا الشّرح: (مناهج األحكام في شرح شرائع اإلسالم)، وما عند السيد حسن الصّدر )١(
  )٧٣٥٧رقم  ٣٤١/ ٢٢المجلّد األول فقط، وهو بخطّ مؤلّفه. (ينظر الذّريعة: 

 .٢/١٦٢ ط ج، ٣/٤٠٦ ط ح خاتمة المستدرك:) ٢(

عمـرو،   الدنيا، كنيته أبو بأبي الخطّاب، البلوي، األشج، المغربي، المعروف بن عثمان بن علي)  ٣(
ديار في مقيم نهو وأبوه بحثاً عن عـين الحيـاة أو نهـر الحيـوان      أرض المغرب م جطنجة، خَر

لده قرأ أن مجرى هذا النّهر فـي الظّلمـات فقـط، فعثَـر وحـده علـى ذلـك        في الظّلمات؛ ألن وا
الماء وشرب منه، ثـم أتـى إلـى أصـحابه ليملـؤوا أوانـيهم منـه، فلَـم يجـده ثانيـةً، خَـدم أميـر             

-٥٣٨، وشاركه في صفّين، وروى عنه، وعمر عمراً طويالً. (ينظر: كمـال الـدين:   gالمؤمنين
 )٦٠٨١رقم ٢٩٧-١١/٢٩٦، تاريخ بغداد: ٢٦٦-٢٦٢وائد: ، كنز الف٥٠الباب ٥٤٧

  .٢٧٩-٥٣/٢٧٨ينظر بحار األنوار: ) ٤(
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 ?�+} cQ,�@ i c ?�G�c�����)٣(<)٢(� 
 ورسـالةٌ  ،)٤(انيـة والثّ األولى )ةيامالشّ المسائل( كتاب فاتهمصنَّ نم ديوعن عليقة:تّال

  )٥(.المفيد تواريخ رسالة نظير

��¦� 
flßž†ŽåÏ@ğî�Ûač†@@áíŠØÛa†jÇ)àe�Łæ^�Œ@ @

 #G� #�: <� <3 ;h A@ ,2 ;- zH{  '�\ -.\)٦(: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (أي في ترجمة الشّيخ أحمد بن فهد الحلّيw. 

 .٢٣١-١/٢٣٠: الرجال تكملة) ٢(

  .٢/٢٩٣ ط ج، ٣/٤٣٥ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(
 الدين زين نية، أمر الشّيخ ابن فهد تلميذه الشّيخ(المسائل الشّامية في فقه اإلمامية) األولى والثّا) ٤(

عِ هيكل بن فضل بن عليمبج الفقـه  كُتُـبِ  ترتيـب  جوابات المسائل وترتيبها على الحلّي  ـنم 
  )١٠٦٤-١٠٦٣رقم ٥/٢٢٣الديات. (ينظر الذّريعة:  إلى الطّهارة

 ٣٧٦- ٢٠/٣٧٥خ الشّريعة) (ينظـر الذّريعـة:   اسم رسالة الشّيخ المفيد: (مسار الشّيعة في مختصر تواري) ٥(
  )٧٩١رقم ٣/٢١٤)، وأما نظيرتها البن فهد فاسمها هو: (تاريخ األئمة). (ينظر الذّريعة: ٣٥٠٣رقم

عالماً، فاضالً، جلـيالً، صـالحاً، محقّقـاً،     هـ، كان٦٤٧الحلّي، ولد عام  داود بن علي بن الحسن)  ٦(
← 
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 وفيهـا  ،الكـاظمين  مرحـ  خـازن  )٣(سطاو بن عبدالكريم دالسي كان أقول: عليقة:التّ

  .نفد وفيها ،يوفّتُ

��ª� 
Ž|öb–ã@Žß@ČÝØÛ3Ðđo@ @
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
نراً، مين نجم حقّقالم تالمذة متبحالد   لـه تصـانيف ،كثيـرةٌ، منهـا   غزيـرةٌ، وتحقيقـاتٌ   الحلّي 

، موسوعة طبقات ١٩٦رقم ٧٣-٢/٧١هـ . (ينظر: أمل اآلمل: ٧٠٧ الرجال)، وتوفّي سنة (كتاب
  )٣٢٤-٢/٣٢٢الفقهاء: 

  .٩٦٦رقم ١٣٠رجال ابن داود: ) ١(
  .٢/٣٢١ ط ج، ٣/٤٤٢ خاتمة المستدرك: ط ح)٢(
 المنشـأ، بغـدادي   المولـد، حلـي   طـاوس الحسـيني، حـائري    بـن  أحمـد  بـن  بـدالكريم السيد ع) ٣(

دلد:     ٦٩٣ سـنة  شـوال  فـي  هـ، تُوفّي٦٤٨عام  شعبان في التّحصيل، وهــ .(ينظـر رجـال ابـن داو
 )٩٦٦رقم ١٣١-١٣٠

 األدبـاء  ءالصّـلحا  الفضـالء  مـن  وشـاح، كـان   بـن  محفـوظ  بـن  محمـد  علـي  أبـو  الـدين  تـاج  القاضي)  ٤(
سـنة   حـدود  هــ، تـوفّي  ٦٨٥ عـام  بالحلَّـة  القضاء معية، تولَّى بن قاسم بن محمد عنه المشهورين، يروي

 )٢٨٢٨رقم  ٢٢٣ - ٢٢٢/ ٨، موسوعة طبقات الفقهاء: ٨٩٦رقم ٢/٢٩٧(ينظر: أمل اآلمل:  . هـ٧٢٥
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  .الكالم هذا يحفظ 
45  مفت لكلّ ينبغي عليقة:التّ

��� 
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 #G� #� :< >�� ��b� #(/ -3 #(/ -. ,I�f -. �� -. � # #�) v, 7�+} 6�1I�)٤(<)٣(� 
 زيـن  يخالشّـ  بخـطّ  ،)٥(رالمطهـ  ينالد لفخر )ةالفخري( كتاب نسخة عندي عليقة:التّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ة المستدرك).لم نعثر على مصدر لهذا الكالم فيما بأيدينا من مصادر سوى (خاتم) ١(
  .٢/٣١٣، ط ج ٣/٤٤٠ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(
�� والد مشايخ الحلّي، من نما محمد بن بن جعفر بن الشّيخ محمد) ٣( ����الشّـيخ سـديد الـدين     

 مشـهد  إلـى  بالحلَّة، حملَ هـ٦٤٥ سنة الحجة ذي ٤ مصنَّفات، تُوفّي الحلّي، صاحب والمحقّق
  )٩/٢٠٣، أعيان الشّيعة: ٤٤٢-١/٤٤١يه. (ينظر: الكنى واأللقاب: ف ، فدفنgالحسين

 .٢/٣٢٧ ط ج، ٣/٤٤٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(

 فصـول، أولـه   ثالثـة  على مرتَّب النية)، في تمام العبادات، وهو أمر في اسم الكتاب: (الفخرية) ٥(
  )٢٥٨رقم ١٦/١٢٦النية. (ينظر الذّريعة:  حقيقة في

 وجـوه  مـن  طالب، وجه الحلّي، كنيته أبو المطهر بن يوسف بن الحسن بن يخ محمدمؤلّفه الشّ
← 
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ينالد الحلّ هيكل بن فضل بن عليأبي تلميذ ،)١(ي فَ بن أحمد اسالعبده، 
  :صورته ما هيكل بن ضلف بن علي يخالشّ بخطّ الكتاب رهظَ وعلى

 دمحمـ  ينالـد  نجيب مالالع الفقيه يخالشّ رمع فيها [هـ] ٦٣٦ ةسن حوادث(
 مشـهد ال جانـب  فـي  رسالـد  بيـوت  يالحلّـ  نمـا  بـن  اهللا هبـة  بن جعفر بنا

 جماعـةً  وأسـكنها  ،ةيفيالسـ  ةبالحلّ gانمالزّ صاحب ماماإل إلى المنسوب
مالفقهاء ن.  

 نمـ  عشر خامس الخميس يوم وستمائة وثالثين إحدى سنة حوادث ومن
ــب ــا رج ــت منه ــة افتتح ــري المدرس ــوقُ ،ةالمستنص ــاًأ متس ــ ربع  ةألربع
  .)٢()مذاهب

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 عصـره، وفريـد   العلْـم، وحيـد   الشّـأن، كثيـر   المنزلة، رفيـع  القَدر، عظيم وثقاتها، جليلُ الطّائفة
دنة في االجتهاد بدرجة التّصانيف، فاز دهره، جيالعاشرة الس نره مموالـده  وكانالشّريف،  ع 

�� ���� هــ، وتُـوفّي  ٦٨٢ عام جمادى األولى ٢٠ ليلة ولدكثيراً،  بشأنه عليه، ويعتني ويثني يعظّمه 
، الكنـى واأللقـاب:   ٤٦٠٩رقـم  ١٨٣/ ٤(ينظر: نقد الرجـال:   هـ .٧٧١ سنة جمادى األخرة ٢٥ ليلة

١٧ -١٦/ ٣(  
 واألوراد األدعيـة  مجموعـةُ  فهـد، لـه   ابـن  تلميـذ  الحلّـي، كـان   هيكل بن فضل بن علي الشّيخ) ١(

 )٨/٣٠٠المحقّقين. (أعيان الشّيعة:  لفخر الصّلوات واجبات في رسالة بخطّه والختوم، وجد

  .١٣/١٦٣ينظر البداية والنّهاية: ) ٢(
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  .الجمهور علماء نم المدينة تاريخ صاحب مهوديالس عليقة:التّ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسـمهود قريـةٌ    - الحسـيني، الشّـافعي، السـمهودي    أحمـد  بن عبداهللا بن علي الدين نور السيد) ١(

 بأخبـار  الوفـا  (وفـاء  كتاب ومؤرخها، له المشرفة المدينة محدثَ كان -غربي نيل مصر كبيرةٌ
، ٢/٢٠١٦هــ . (ينظـر: كشـف الظّنـون:     ٩١١ سـنة  الوفاء)، تُوفّي و(خالصة )nالمصطفى دار

 )٢/٣٢٣الكنى واأللقاب: 

 بـابن  حرمين، ويعرفال نزيل عيسى الحميري المغربي المالكي،  بن سعيد بن يونس بن أحمد) ٢(
 ذا باعٍ هـ بقسنطينة، قرأ فيها ثم رحل إلى مكّة والمدينة فأقام بهما، وكان٨١٣ سنة يونس، ولد

هــ، ودفـن بـالبقيع. (ينظـر:     ٨٧٨والمنطـق، تـوفّي بالمدينـة المنـورة سـنة       والحساب العربية في
�6، الضّوء ١٦١ -١/١٦٠التّحفة اللّطيفة:  ��� )٧٠٦رقم ٢٥٣ -٢/٢٥٢: 

 .٣٤٤/ ٢ ط ج، ٤٤٦/ ٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(

  .٣٦٥/ ٢ ط ج، ٤٥١/ ٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(
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 :لفظـه  مـا  )الكبـرى  بقاتالطّ( في )١(بكيالس ينالد تقي بن ينالد تاج قال عليقة:التّ
<ـ  بن دمحم٢(د][محم(  الـرخيالشّـ  ازي،  ���� المعـروف  ينالـد  قطـب  ���

 إلـى  درو ،هتُيصـ  دعوب اسمه هرتَاشْ ،المعقوالت في زٌربم إمام ،)حتانيالتّ(ـب

 فـي  إمامـاً  )٣(وجـدناه ف همعـ  وبحثنا ،ئةاوسبعم وستين ثالث سنة في دمشق
 ،حـو النّ فـي  مشـاركاً  ،والبيان ،والمعاني ،فسيربالتّ عارفاً ،ةمكْوالح المنطق

 في )ةمسيالشّ( وشرح ،)٤(مشهورة حواشٍ )افالكشّ( على وله ،ذكاًء ديتوقّ

  )٥(.المنطق
 بظاهر ئةاوسبعم وستين ست سنة القعدة ذي )٦(ر]ـ[عش سادس في يوفّتُ

 صـب نْم له كان ولو ،بحروفه انتهى )٧(<سنة وسبعين أربع نحو عن شقدم

  .لذكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولـد فـي    -بمصـر  المنوفيـة  أعمـال  مـن  وسـبك  -عبدالكافي السبكي  بن علي بن عبدالوهاب) ١(

هــ . (ينظـر:   ٧٧١دمشـق، وتُـوفّي بهـا سـنة      إلـى  الدين تقي والده مع هـ، انتقل٧٢٧القاهرة عام 
  )٢٧٤٩رقم ١٢٥-٨/١٢٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٨٥-٤/١٨٤األعالم: 

  ما بين المعقوفين من المصدر.) ٢(
  في األصل: (وجدناه)، وما أثبتناه من المصدر.) ٣(
واسم هذه الحواشي: (بحر األصداف)، و(تحفـة األشـراف)، وهـي أكبـر مـن األولـى. (ينظـر        ) ٤(

  )١٥٠٩رقم ٣/٤٢٠، ٥٢رقم ٣/٣٠الذّريعة: 
  )١٣٩٥رقم ٣/٣٨٨واسم هذا الشّرح: (تحرير القواعد المنطقية). (ينظر الذّريعة: ) ٥(
 ما بين المعقوفين من المصدر. )٦(

  .١٣٣٤رقم ٩/٢٧٤طبقات الشّافعية الكبرى: ) ٧(
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 بـن ا تلميـذ  يالحلّـ  هيكل بن اهللا فضل بن علي األفضل يخالشّ بخطّ رأيتُ عليقة:التّ

 ذي رابـع  فـي  وسـتمائة  وأربعـين  خمس سنة حوادث من( صورته: ما فهد

 هبة بن دمحم ينالد نجيب المفتي العالم الفقيه اإلمام يخشّال يوفّتُ الحجة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، محقّـق،  القاسـم  الحلّـي، كنيتـه أبـو    سـعيد  بـن  يحيـى  بـن  الحسن بن جعفر الدين الشّيخ نجم) ١(

 تصانيف استحضاراً، له وأسرعهم بالحجة وأقومهم زمانه أهل ألسن عصره، كان مدقّق، واحد
 )١/١٥١، جامع الرواة: ٣٠٤رقم ٦٣-٦٢هـ . (ينظر: رجال ابن داود: ٦٧٦ سنة حسنةٌ، توفّي

��و الطّائفة العاملي، شيخ مكي بن محمد الشّيخ) ٢(  تّـدقيق، نقـي  وال التّحقيـق  وقتـه، صـاحب   ��1
 فخـر  عـن  (البيان)، و(الـدروس الشّـرعية)، روى  : كثيرةٌ، منها كُتُب التّصانيف، له الكالم، جيد

�� ابن محمد المحقّقين ����رجـم،   صُلب، ثم هـ، ثم٧٨٦ بالسيف في دمشق سنة الحلي، قُتلَ 
ثم  	
برقـوق،   ة لفِّقت إليه في سـلطنة الشّام، وذلك لتهم قلعة في كاملةً سنةً حبس ما حرق، بعد

 ٤/٣٢٩الشّافعي. (ينظـر: نقـد الرجـال:     جماعة بن وعباد المالكي الدين برهان القاضي وبفتوى
  )١٨٨رقم ١٨٣-١/١٨١، أمل اآلمل: ٥٠٩٣رقم

 بـأنواع  فاضـالً، عابـداً، صـالحاً، فقيهـاً، ملمـاً      الحائري، كـان  الخازن بن علي الدين زين الشّيخ) ٣(
هــ . (ينظـر: أمـل    ٧٩١الحلّـي، كـان حيـاً     فَهـد  بن أحمد عنه الشّهيد، يروي تالمذة علوم، منال

 )٢٧٦١رقم ١٣٨-٨/١٣٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٥٥٣رقم ٢/١٨٦اآلمل: 

  .٣/١٨ط ج ، ٣/٤٧٧ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(
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 إلى يومه نم لَموح ،مانينالثّ مناهزٌ وهو يوفّتُ ،يالحلّ نما بن جعفر بن اهللا

  .)١()العلقمي بنا ورثاه ،اسالنّ رثاه عظيماً يوماً وكان ،الحسين مشهد
 رمـ ع فيهـا  ،ةوسـتمائ  وثالثـين  سـت  سـنة  حـوادث ( صورته: ما أيضاً وقال

 يالحلّـ  نما بن اهللا هبة بن جعفر بن دمحم ينالد نجيب العالم الفقيه يخالشّ
 ةبالحلّـ  gمانالزّ صاحب إلى المنسوب المشهد جانب إلى رسالد بيوت

  )ينالد صدر حسن( .انتهى )٢()الفقهاء نم جماعةً وأسكنها ،ةيفيلسا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بنـي  خلفـاء  آخـر  المستعصم وزير الشّيعي، كان محمد بن علي العلقمي البغدادي الدين مؤيد) ١(
هــ . (ينظـر: سـير    ٦٥٦نهج البالغـة)، تُـوفّي سـنة     (شرح الحديد أبي ابن صنَّف العباس، ألجله
 )١/٣٦٢، الكنى واأللقاب: ٢٦١رقم ٣٦٢-٢٣/٣٦١أعالم النّبالء: 

 وقد تقدم هذا أيضاً في التّعليقة الثّامنة والثّالثين.) ٢(

 .١٠٢١رقم ١٧٩ينظر معالم العلماء: ) ٣(
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  )٣(.نيمتعاقب ذكرهما ،)ينالد منتجب فهرست( في اثنان هما عليقة:التّ
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  .)٥()ررالد نثر( كتاب صاحب الحسين بن ورمنص عليقة:التّ
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 .٢٢٦رقم ٧٧الفهرست لمنتجب الدين: ) ١(

  .٣/٦٧، ط ج ٣/٤٨٦خاتمة المستدرك: ط ح  )٢(
  .٢٢٧-٢٢٦رقم ٧٧ينظر الفهرست لمنتجب الدين: ) ٣(
 .٣/٧٨ ط ج، ٣/٤٨٩ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(

هم وحكَمهـم،  ومـواعظ  b(نثر الدرر): كتـاب كبيـر فـي خُطَـب النّبـي وأهـل بيتـه الطّـاهرين        ) ٥(
اختصــره مؤلّفــه الــوزير اآلبــي مــن كتابــه (نزهــة األدب)، ورتّبــه علــى أربعــة فصــول. (ينظــر:  

 )٢٥١رقم ٥٢-٢٤/٥١، الذّريعة: ٣١٩الفهرست لمنتجب الدين: 

)٦ (  ـنم صَل للنجاشيجال، كما حللمشايخ المتخصّصين في أحوال الر أي صحبة الشّيخ الطّوسي
  ئري.صحبة ابن الغضا

 .١٤٩/ ٣، ط ج٥٠٢/ ٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٧(
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  )١(.الفن هذا في نيعالمتضلّ لقى يخالشّ :عليقةالتّ
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 أهـل  عنـد  العنكبـوت  بيت نم أوهن واجتهاداته الغضائري ابن تضعيفات عليقة:التّ

     .الفن هذا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــ . (ينظـر   ٤١١ سـنة  عبداهللا، تـوفّي  أبو الغضائري، كنيته إبراهيم بن عبيداهللا بن الحسين منهم) ١(

  )١١، رقم٢، ب٦/ القسم األول، فصل١١٦خالصة األقوال: 
)٢ (.أي بعض كُتُب الغضائري  
/ القسـم  ٤٠٤أبيه. (ينظر خالصة األقـوال:   عن ، روىgعبداهللا أبي مصادف، مولى بن محمد) ٣(

 )٥٦، رقم١، ب٢٢الثّاني، فصل

 والنّجاشـي، عارفـاً   الطّوسـي  للشّـيخ  الغضـائري، كـان معاصـراً    عبيـداهللا  بـن  الحسين بن أحمد)  ٤(
دفع ، وما يصْـنَع لـ  خَزِفـالوطبقاتهم، والغضائر: اآلنية المصنوعة من  بأحوالهم بالرجال، بصيراً

 )١٧٠٣رقم ٢١-٥/٢٠، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٧٢-١/٣٧١العين. (ينظر: الكنى واأللقاب: 

 .٥٦، رقم١، ب٢٢القسم الثّاني، فصل /٤٠٤خالصة األقوال: ) ٥(

 .٣/١٥٠ ط ج، ٣/٥٠٢ خاتمة المستدرك: ط ح )٦(
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 همؤلقـا  يكـون  حتـى  الفـن  بهـذا  رحبتَ لهؤالء فليس ادسالس في ذكر وما :قةعليالتّ

الخبير على يخفى ال كما حاًمرج.  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ي الرجال.أي سادس األسباب التي تُقدم كالم النّجاشي على كالم الشّيخ الطّوسي ف) ١(
 لمـا  حديثـه، متْقنـاً   فـي  ثقـةً  البصـرة، كـان   السـيرافي، نزيـل   نوح بن العباس بن علي بن أحمد) ٢(

: كثيـرةٌ، منهـا   كُتُـب  سـتاذ الشّـيخ النّجاشـي، لـه    
	  والرواية، وهـو  بالحديث يرويه، فقيهاً، بصيراً
، ٢٠٩رقــم ٨٧ -٨٦جاشــي: . (ينظــر: رجـال النّ bاألئمـة  عــن روى مــن ذكْـر  فــي (المصـابيح) 

 )٤٥، رقم٧، ب١/ القسم األول، فصل٧١خالصة األقوال: 

 الفـرج، ثقـةٌ، صـحيح    عبدويـه، القزوينـي، الكاتـب، كنيتـه أبـو      بـن  علـي  بن موسى بن محمد) ٣(
 ــح ــة، واض ــه  الرواي ــة، ل ــا  الطّريق ــب، منه ــوجز: كُتُ ــر (الم ــن المختَصَ ــاظ م ــيد ألف ــر)،  س البش

/ القسـم األول،  ٢٦٩، خالصـة األقـوال:   ١٠٦٢رقـم  ٣٩٧(ينظر: رجال النّجاشـي:   و(الطّرائف).
  )١٧٣، رقم١، ب٢٣الفصل

  .٣/١٥٠ط ج ، ٣/٥٠٢ خاتمة المستدرك: ط ح )٤(
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 هأنَّـ  تاريخه في )٣(نفطويه عن المذكور شرحه في المذكور )٢(العتائقي حكى عليقة:التّ
 بنـي  أيـام  في علتافتُ حابةالصّ فضائل في الموضوعة األحاديث أكثر إن> :لقا
 	
؛ةمي همأنَّ ونيظنّ بما إليهم باًتقر يرانتهى )٤(<هاشم بني أنف بها مونغ.  
 العتــائقي البــن )البالغــة نهــج شــرح( عــن )العلمــاء ريــاض( فــي حكــاه 

  )٥(.ةمامياإل نم هأنَّ $() و ،المذكور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٠٦ ط ج، ٣/٥١٣ خاتمة المستدرك: ط ح )١(

���هـ، تتلمذ عنـد  ٦٩٩عبدالرحمن ابن العتائقي، ولد في الحلّة عام ) ٢( ���� لّـي، والشّـهيد، ..  الح 
الفلسفة، والمنطق، والطّب، والهيئة،  علوم في باسطة يد فقيهاً، متكلّماً، أديباً، ذا وغيرهما، كان

، موسـوعة طبقـات   ٣/٣٣٠، األعـالم:  ١٠٦-١٠٣/ ٣هـ . (ينظـر: ريـاض العلمـاء:    ٧٩٠تُوفّي سنة
  )٢٧٣٢رقم ١٠٥-١٠٤/ ٨الفقهاء: 

عالماً، بارعـاً، نحويـاً،    عبداهللا، كان زدي، المعروف بنفطويه، كنيته أبوعرفة األ بن محمد بن إبراهيم) ٣(
هــ . (ينظـر:   ٣٢٣بغداد وتُـوفّي بهـا سـنة     بواسط، سكن هـ٢٤٤ عام للقرآن، ولد لغوياً، محدثاً، حافظاً

 )١٢٣٥رقم  ١٤ - ١٢/ ٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢٦٣ - ٢٦١/ ٣الكنى واأللقاب: 

  .١/٢٨٠الوافي: ) ٤(
لم نعثر على حكاية قول نفطويه عن (شرح نهج البالغة) البن العتـائقي فـي (ريـاض العلمـاء)     ) ٥(

← 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  الذي بأيدينا، بل وجدناها في (الوافي) كما تقدم.
)١ (.د باقر الحسينياماد المير محمأي المحقّق الد  
)٢  (د بن عبدالعليحسين بن محم   أصـولي ،حنفـي ،فقيه ،لـه  البيرجندي ،فلكـي ،  ـدالعلـوم  فـي  ي 

هــ . (ينظـر: الكنـى واأللقـاب:     ٩٣٤، تُـوفّي سـنة   bالرياضية، كان له ميلٌ ومحبة ألهل البيـت 
 )٣٢٧-١٠/٣٢٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/١١٢

 ما بين المعقوفين من المصدر.) ٣(

 المصدر غير موجود بأيدينا.) ٤(

  .٢/٢٨٦القاموس المحيط: ) ٥(
 .١٢٧-١٢٥ر الرواشح السماوية: ينظ) ٦(
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 علـى  قريـةٌ  :شـديد التّ ثـم  بـالفتح  شّكَـ > :ركَذَ )المعجم( صاحب أن اعلم عليقة:التّ
 :قـال  ثـم  ...)٣(زرعـة  أبـو  إليهـا  نسبي ،جبل على جرجان نم فراسخ ثالثة
 ،هـر النّ وراء بمـا  موضع إلى منسوب يشّالكَ :)٤(المقدسي الفضل أبو وقال
 وقد ،ينبالس بتكُ بعر وإذا ،كثرةٌ همفيو ،)٥(يشّالكَ حميد بن عبد منهم
٦(ماكوال ابن عن متقد( ما هذا يرد>)انتهى )٧.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األخبـار،   القَـدر، واسـع   سـمرقند، جليـلٌ   أهـل  العياشي، كنيته أبو النّضر، من مسعود بن محمد )١(

وايات، له بصيربالر مصنَّف، منهـا: (التّفسـير)، و(الصّـالة). (ينظـر      مائتي على تزيد كثيرةٌ كُتُب
 :٦٠٤مرق ٢١٥-٢١٢الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

 .٢٩٠/ ٣ ط ج، ٥٣٠/ ٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٢(

محمد بن يوسف بن الجنيد الجرجاني الكشي، كان حافظاً، أملى في جامع البصـرة، وحـدثَ   ) ٣(
، سـير أعـالم   ٧٨-٥/٧٧هـ . (ينظـر: األنسـاب للسـمعاني:    ٣٩٠ببغداد ومكَة، تُوفّي في مكّة سنة

  )١٥رقم ١٧/٤٤النّبالء: 
القيسـراني الشّـيباني،    بـابن  المقدسـي، وأيضـاً   الفضـل  علي المعروف بأبي بن طاهر بن محمد) ٤(

كان حافظاً، له رِحلَةٌ واسعةٌ شملت بغداد، ودمشق، وحلـب، واالسـكندرية، ..وغيرهـا، تُـوفّي     
 )٣/١٣٩هـ .(ينظر الوافي بالوفيات: ٥٠٧سنة 

هـ، كـان حافظـاً جـواالً، حـدث عنـه مسـلم،       ١٧٠عبد بن حميد بن نصر الكشي، ولد بعد عام ) ٥(
  )٢٣٨-١٢/٢٣٥هـ . (ينظر سير أعالم النّبالء: ٢٤٩والتّرمذي، والبخاري، تُوفّي سنة 

)٦ (أبـوه وزيـر القـائم       اهللا هبة بن علي ،ثٌ معـروفومحـد ،المعروف بابن ماكوال، فاضلٌ مشهور ،العجلي
  )١/٣٩٩هـ . (ينظر الكنى واأللقاب: ٤٧٥ه غلمانه بجرجان سنة بأمر اهللا، له كتاب (اإلكمال)، قَتَلَ

 .٤/٤٦٢معجم البلدان: ) ٧(
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 ،...سمرقند قاربتُ مدينة ثانيه وتشديد لهأو بكسر> :)كس( في قال أقول:
 مـا ورب ،الكـاف  بفـتح  يقولـه  وغيـرهم  ،ونالعراقيـ  هرسـ كَ :مـاكوال  نبا قال

خطأٌ وهو المعجمة ينبالشّ فقاله همبعض فهصح، اولم عبجيحـون  رنهـ  تُر 
 بكســر )كــس( :يقولـون  جمــيعهم وجــدتُ وسـمرقند  بخــارى وحضـرتُ 

  انتهى. )١(<المهملة ينوالس الكاف
 نمـ  فراسـخ  ةثالث على قريةٌ خالف بال المعجمة ينبالشّ الذي أن لفتحصَّ

 هرالنّ وراء بما سمرقند قاربي الذي اوأم ،شديدالتّ ثم بالفتح وهو ،جرجان
  :فيه اختلف قد[فـ]ـ
 )كـشَ ( تعريـب  المهملـة  ينبالسـ  )سكَـ ( أن طـاهر  بـن  الفضـل  أبي فعند
 نمـ  وخلـط  ،غير ال المهملة ينبالس هو ماكوال ابن وعند ،المعجمة ينبالشّ
 أهل وأن ،خالف بال البالد تلك أهل نع ذلك لَقَونَ ،المعجمة ينبالشّ قاله

  .الكاف فتحي وغيرهم ،فيه الكاف كسروا العراق
 الفتحب هأنَّ كالم فال جرجان بالد أهل نم يالكشّ عمرو أبو كان نإف :أقول
 وراء مـا  بالد نم كان وإن ،البيرجندي نفاه الم وجه فال ،المعجمة ينوبالشّ

 وريالنّـ  اإلسـالم  ثقـة  دهوأيـ  جنـدي والبير امادالـد  دالسـي  ذكره كما هرالنّ
بكونه للجزم وجه فال ،دهوشي هنَّإف ؛المعجمة ينبالس أو غلطٌ اإم تعريب.  

 وعنـد  ،بالكسـر  العـراق  أهـل  عنـد  هنَّـ إف ؛بـالفتح  هبأنَّـ  للجـزم  وجه ال وكذا
 وتشديد لهأو في سربالك )كس( بمعر هأنَّ عندي واألظهر ،بالفتح غيرهم

  ين])[الد صدر حسن( .ثانيه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفيه: (وقال ابن ماكوال) بدل (قال ابن ماكوال).٤/٤٦٠معجم البلدان: ) ١(
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 غلُـ بتَ التـي  كاألصـول  التـي  والكتـب  ،ئـة ااألربعم األصـول  هذه !اهللا سبحان يا :عليقةالتّ
 بعـضٌ  ��)  ةاألئمـ  علـى  منهـا  عـرض ي ملَـ  ألصحابنا كتاب وستمائة آالف ستة

مع ،معدود كذلك )الكافي( فليكن ،للعرض سبيالً يجدون كانوا الكلَّ أن.  
 صـاحب  أن كـالم  وال ،للفقيـه  الميـزة  إعطـاء  بعـد  العـرض  إلى حاجة وال

����)  يوخالشّ نم كغيره )الكافي( والكتب واألصول المجاميع أرباب ،�
 اويالـر  روايـة  أن الكـالم  لكن ،باألسانيد روايته لهم صح ما ��)  نويرو ال

  ؟ال أم وايةالر ةصح في ظرالنّ عن رالمتأخّ الفقيه نيغْتُ هل كذلك
ــا وكــلُّ ــذَ م ــ �������)  هركَ ــ ال )٤(وريالنّ نْيــه ضُه ــى ب ــح عل ــل ةص  تعوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أي السؤال من اإلمام أو نائبه عن صحة ما في الكتب المؤلّفة.) ١(
) مـن طَلَـبِ المـولى الحسـين بـن روح      ٣٨٢ح٤٠٩-٤٠٨يبـة:  من ذلك ما ذكره الشّيخ فـي (الغ  )٢(

  كتاب (التّكليف) للشلمغاني؛ لينظر في أحاديثه، وهل هي صادرة عن المعصوم أم ال؟
 .٣/٤٧١ ط ج، ٣/٥٣٣ خاتمة المستدرك: ط ح )٣(

 ستأتي اإلشارة إليه في التّعليقة الثّانية والخمسين وما بعدها.) ٤(
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 امـ م ذلـك  كـان  فلو ،)الكافي( كان ولو ،عليه مالمتقد حيصحت رينالمتأخّ
وجبي عويلالتّ ةصح لَـ  هأنَّـ  نـرى  اأنَّـ  مـع  ،)الكافي( على دوقالصّ للعوم 
بلىأو مراأل بلواستق ،)١(منه حديثاً عشر سبعة ���  )الفقيه( في جرِخْي ذْعهر 

وجهفَ كما هدلَع ٢(.الكليني(  
 بـل  ،)الفقيـه ( وال الكلينـي  دمـ تَعي ملَـ  وسـي الطّ جعفـر  وأبـ  يخالشّ كذلكو

 لَعـ فَ كمـا  ،دوربالصّـ  واطمئنانـه  وثوقـه  بجِـ وي ما في وأخذ األمر استقبل
لَـ  دوقفالصّ ،دوقوالصّ الكلينيم ـ  تـب كْيلَـ  يخوالشّـ  ،)الكـافي ( اتتتمم 

تبكْي الكافي(و )الفقيه( اتتتم(، فَ بلتَوكَ ،فعلوه كما لَعب )ّهـذيب الت( 
  .دورالصّب )٣(ثوقوال لنحصّ نأ ينبغي سبيلهم على ونحن ،و(االستبصار)

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القلم؛ ألن األحاديث المنقولة في (الفقيه) عن (الكافي) سبعةٌ، وسيذكر هـذا العـدد   كذا، وهو من سهو ) ١(

/ ٤، و٤٢٤٥ح ٣٥٣/ ٣في التّعليقة الثّانية والخمسين. (ينظر من ال يحضره الفقيه:  wالسيد حسن الصّدر
 ٢٣٣ - ٢٣٢/ ٤، و٥٥٤٨ح ٢٣١/ ٤، و٥٥٣٨ح  ٢٢٨ - ٢٢٧/ ٤، و٥٥٢٦ح  ٢٢٣- ٢٢٢/ ٤و، ٥٤٧٢ح ٢٠٣

 )٥٥٦٤ح ٢٣٦/ ٤، و٥٥٥٤ ح

ووجههـا،   بالري وقته في الطّائفة جعفر، شيخ الكليني، كنيته أبو إسحاق بن يعقوب بن محمد) ٢(
 تنـاثر  سـنة  ببغداد عاماً، تُوفّي ٢٠ في (الكافي) وأثبتهم، صنَّف الحديث في النّاس أوثق وكان

، رجـال  ١٠٢٦رقـم  ٣٧٨-٣٧٧: الكوفـة. (ينظـر: رجـال النّجاشـي     ببـاب  هـ، ودفـن ٣٢٩النّجوم 
 :٦٢٧٧رقم ٤٣٩الطّوسي(  

  .والصحيح ما أثبتناه في األصل: (الثّوق)) ٣(
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���)  قول :عليقةالتّ��H: <شيخٌ وهو مقْتُ ،علمائنا نومعرفتـه  لعدالته ؛مراسيله لب> 
 مـا وإنَّ ،اإلمام بقول حس عن إخباراً ليس اإلرسال ألن ؛منع بل ،نظرٍ محلُّ

 ،القبـول  زوجي ال هذا ،دورلصّبا نالظّ فادتهأ أمورٍ نم واستنباطٌ اجتهاد هو
  .العارف قةالثّ أرسله بما األخذ ححصَي وال
 أم ،اًعارفـ  ،عـدالً  ،ثقـةً  لسـ رالم كان سواًء لسرالم ةيجح عدم قناحقَّ وقد
  )٣(.والبزنطي عمير أبي كابن ثقة عن ��)  يكون ال هبأنَّ ملْالع مع ��)  ،غيره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٥١مختلف الشّيعة:  )١(

  .٣/٤٧٥، ط ج ٣/٥٣٤خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(
  ، التّعليقة الحادية عشرة المتقدمة.٢٧١-٢٦٨ينظر: نهاية الدراية: ) ٣(

اإلمـام   والمقـام، كنيتـه أبـو أحمـد، لقـى      األصـل  ، بغـدادي زيـاد األزدي  عميـر  أبي بن محمد
المنزلـة عنـد    القـدر، عظـيم   ، جليـلُ gأحاديث، روى عن اإلمام الرضا منه وسمع gالكاظم

، الفهرسـت  ٨٨٧رقـم  ٣٢٧ -٣٢٦هـ . (ينظر: رجـال النّجاشـي:   ٢١٧المسلمين كافَّة، تُوفّي سنة 
 :٦١٧رقم  ٢١٩ -٢١٨للشّيخ الطّوسي(  

عنـه،   يصـح  مـا  تصـحيح  علـى  جمع
	  من نصر البزنطي، الكوفي، أحد أبي بن محمد بن أحمد
هــ . (ينظـر:   ٢٢١ سـنة  ، له كُتُب، منها: (الجامع)، (النّوادر)، تُـوفّي cلقي اإلمام الرضا والجواد

 :٨١-٢/٨٠، الكنى واأللقاب: ٥٣رقم ٤٧-٤٦، معالم العلماء: ٤٩٥٤رقم ٣٣٢رجال الطّوسي( 
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 عنَصَـ  عيسى ابن بال فما ،ومعرفته وعدالته )١(البرقي قةث في كالم فال  ��) و
 ال كمـا  تقاالثّ يوخالشّ رسلهاأ التي المراسيل اعتمد حيثُ ؟)٢(عنَصَ ما معه

بشيوخ العارف على خفىي  قبـول  عـدم  علـى  مسـتقيمةٌ  ريقـةُ والطّ ،البرقـي 

  .غيرهن نم المراسيل
مع ،ثقة عن ���  يروي ال هأنَّ لمع ابـن  مراسيل في حتى ناقشوا العلماء ][أن 

ــر بعدالــة شــهادة اإلرســال لــيس( :وقــالوا ،وأخوتــه عميــر أبــي  )٣()اويال

  .وجماعة )٤(هيدالشّ ينالد زين يخكالشّ
 ونحن ،المطلق نالظّ ةيبحج القول على ��)  يتم ال �����)  كالم ،وبالجملة

  العالم. واهللا ،القلم به جرى المك فهذا ،به يقول ال أيضاً وهو ،به نقول ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراسـيل، لـه    الضّعفاء، اعتمد عن نفسه، يروي في ثقةً خالد البرقي، كان بن محمد بن أحمد )١(

، ١٨٢رقــم ٧٧-٧٦هـــ . (ينظــر: رجــال النّجاشــي: ٢٧٤كُتُــب، منهــا: (المحاســن)، تُــوفّي ســنة  
 :٦٥رقم ٦٤-٦٢الفهرست للشّيخ الطّوسي(  

 نَّـه يـروي عـن الضّـعفاء. (ينظـر خالصـة       أخرج أحمد بن عيسى األشعري البرقي مـن قـم؛ أل  ) ٢(
 )٧، رقم٧، ب١/القسم األول، فصل٦٣األقوال: 

 .٢١٥-٢١٣، معالم الدين: ١٣٩-١٣٧ينظر الرعاية في علْم الدراية: ) ٣(

الثّقـة، والعلْـم،    فـي  أحمـد العـاملي، الجبعـي، الشّـهيد الثّـاني، أمـره       بـن  علـي  بـن  الدين زين)  ٤(
 الشّـأن، وجمـع   القدر، وعظَـم  والزّهد، والعبادة، والورع، والتّحقيق، والتّبحر، وجاللة والفضل،
الحـديث،   درايـة  فـي  اإلماميـة  مـن  صَـنَّف  مـن  يـذْكَر، أول  أن من أشهر والكماالت الفضائل

 ، الكنـى واأللقـاب:  ٨١رقـم  ٩١-١/٨٥هـ . (ينظر: أمل اآلمل: ٩٦٦استشهد في القسطنطينية سنة
٣٨٦-٢/٣٨١(  
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 ،)الحـديث  فـي  ثقـةٌ ( :قـولهم  مقابـل  في )الحديث حيصح( :مقوله :لأقو عليقة:التّ
فإن حديثه ةصح ءتجا مارب من لكـن  ،وثاقته عدم ملْع ـ علم أحاديثـه  أن 
 لو كما ،يوخالشّ عند به وموثوق ،رواته إلى اإلسناد معلوم كتابٍ عن هاكلَّ

 ال هـذا  كـلَّ  فـإن  ،)األصول في يعد كتاب هلَ أو ،األصول نم كتابه( :قالوا
  ورواياته. كتابه على االعتماد لىع بل ،عدالته على يدلُّ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكفّـك،   اجتـذاباً  الشّجرة عن الورق قَشْرك مانع، الخَرط: دونه لألمر مثلٌ يضرب القَتَاد: خَرط)  ١(
  )١/٢٧٦اإلبر. (ينظر مجمع األمثال:  أمثال شوك له شجر والقَتَاد:

 .٣/٤٧٦، ط ج ٣/٥٣٤خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(
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 تنقـيح  في هرذْع وأبلى ،هسفْنَ أجهد الكليني اإلسالم ثقة أن في ريب ال :أقول عليقة:التّ

 ئنمـ طْوي ،سـه فْنَ به نكُسي ما له لَصَوح ،عليه دمتَاع ما ��)  عمجي مولَ ،األخبار

 هألنَّ ؛رالمتأخّ للمجتهد جوعٍ نم نمسي وال نيغْي ال هذا لكن ،دوربالصّ هقلب به
مرجيحاتالتّ وأعمال ،االجتهاد ن،  القـرائن  وضـم، ـ وجوتقييـد  ،واهدالشّـ  عِم 

وترجيح ،قلَطْالم هكلُّ الذي اجحالر مالنّ ناتظري ال تـراه  ولذا .اتواالجتهادي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بين المعقوفين من المصدر.) ١(

 .١٠٢٦رقم ٣٧٧ال النّجاشي: رج) ٢(

 .٤٧٩ -٤٧٨/ ٣، ط ج ٥٣٥/ ٣خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(
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  .بنظره حقَّنَتَ ما منها حونقَّ ،المعارضة واياتالر يروي
المجتهد وظن ال الحـديث  ةبصح فـي  عفَـ نْي  حـق  لَـ  ولـذا  .آخـر  مجتهـدم 

يتَعمـا  حسب )الفقيه( جمع في األمر واستقبل ،)الكافي( على دوقالصّ دم 
ف ،رأيه إليه ىأدلَ حتى روأخَّ مقدم يعالكافي( د( في لأو )عداد في )الفقيه 
 مســندات نمــ )الفقيــه( فــي جرِخْــي مولَــ ،الحــديث بِتُــكُ نمــ اعتمــده مــا

  .أحاديث ةسبع ��)  )الكافي(
 روايـات  سـند  فـي  ظـر النّ عـن  مغنيـاً  الكلينـي  مـدح  فـي  ركـ ذُ مـا  كـان  فلو

 اسالنّــ أعــرف هــو الــذي ،هعصــر المقــارب دوقالصّــ ألغنــى )الكــافي(

الطّ يخالشّ وكذلك ،وبكتابه بالكلينيلَ وسيم يتَعالفقيـه (و )الكـافي ( دم(، 
 حونقَّـ  ،ابـذلو  كما الجهد لَذَوب لباستق بل ،الحديث ةصح في دهماقلَّ وال

  )ينالد صدر حسن( .فافهم ،فعلوا كما نظره إليه اهأد حسبما
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 لكـلّ  )الكـافي ( في ما كلّ بصدور االطمئنان يدفتُ ةٌنوعي قرائن هناك ليس عليقة:التّ

ــ عنــد قــرائن كانــت مــاإنَّ ،أحــد  دفــتُ مولَــ ةخاصَّــ هســفْلنَ أفادتــه يالكلين
ــ ــ ،دوقالصّ ــرى افإنَّ ــان ن ــي أن بالعي ــا لَبِــقَ الكلين ــ هرد م ــو ،دوقالصّ  رىن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٤٨٣، ط ج ٣/٥٣٦خاتمة المستدرك: ط ح ) ١(
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 كجـواز  ،غيـره  لـه بقْي ملَـ  مـا  لَبِـ قَ بـل  ،الكلينـي  لبـ قْي ملَـ  مـا  لَبِقَ دوقالصّ

  .اجتهاده على جرى فكلٌّ ،)١(ةبالفارسي تقنووال ،الورد بماء الوضوء
 واحـد  نهـجٍ  على والكلُّ ،دوربالصّ نالظّ فيدي اًنوعي اًنمعي اًميزان هناك أن ال

 وهـذا  ،اآلخـر  حـه رجي ملَـ  بمـا  األخـذ  هذا حرج بل ،األحاديث تنقيح في
علَم لَ برواياتم يعقَ وهذا ،اآلخر بها لمقَـ  واآلخـر  ،هـذا  مدرهأخَّـ  مـا  مد 

  .مارسالم لىع ىفَخْي ال كما اآلخر
 أهـل  طريقـة  إبطـال  فـي  اججـ اللّ قاطعـة ( كتـابي  فـي  هتفصيلَ شرحتُ وقد

 تنويـع  وإيضـاح  ،األخبار نم بأيدينا ما كلّ ةبقطعي القائلين ،)٢()االعوجاج
  فراجع. ،)٣()رايةالد نهاية( وفي ،)لوسائلا شرح( وفي ،األحاديث

���� 
 #G� #�: <�{�  ?¶¢ v. F	�,D� �	
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	G~3\	��  ?3�,"c i �
Z� ��(
�"  <½7� 2�Q	  #h� #-  #gH1�����)٥(<)٤(� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣٥ح  ٣١٦/ ١، ٣ح  ٦/ ١ينظر من ال يحضره الفقيه: ) ١(

  في األصل: (اإلعواج) وهو من سهو القلم.  ) ٢(
  .١٥٤ -٨٦، نهاية الدراية: ٢ -١/ ١لوسائل (مخطوط): ينظر: قاطعة اللّجاج (مخطوط)، شرح ا) ٣(
 .١٣الفوائد الرجالية: ) ٤(

  .٣/٤٨٤، ط ج ٣/٥٣٦خاتمة المستدرك: ط ح ) ٥(
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 أشـد  الثـة الثّ دينالمحمـ  ترجيح اختلف فلماذا ذلك على الحال كان ولو :عليقةالتّ

  ؟!اآلخر حهرج ما كلٌّ ورد ،االختالف
 بمـا  لَمـ ع والكلينـي  ،بـه  ملعي مولَ الكليني أسقطه بما لَمع دوقالصّ هذا

١(.دوقالصّ فهضع(  

���� 
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�L�; � ?o 	@  ?z\ �� ����  '� #b #�	�2
 � <3 #z� 
�� ���  '� #b #�c 	@ F,D� :3,5. e��; � ?o  #h� ?- 7_	) v2G@ uH{� � A@ <- �#h� >- 

7_	) v.  <� <D <,F�)٣(<)٢(� 
  .الجزل والقول ،لفصلا الكالم هو ذاه :عليقةالتّ

��¦� 
 #G��� #� :< ?oÀ��Q -��. �����H� �B o	��D 04���G�  ¥o	��Z(. �� A@ <- �H���H� , #
����N�~n ,�� >�L�s� ,

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تقدم تفصيل ذلك في التّعليقتين الثّانية والثّالثة والخمسين.) ١(
 .٣٣٤مفاتيح األصول: ) ٢(

 .٣/٤٨٥، ط ج ٣/٥٣٦خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(
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 شـيخه  مـع  دوقالصّـ  كحـال  )٢(براهيمإ بن علي شيخه مع الكليني حال بل :عليقةالتّ

  )٣(.ارسمللم ظاهر هو كما الوليد ابن
 عارضي هاشم بن براهيمإ بن علي رواه )الفقيه( في حديثاً ركَذَ دوقوالصّ

 بـن  علي دتفر حديثٌ هذا( :بأن وأجاب ،الحديث نم دوقلصّا اعتمده ما

  .)٤()رويتُ بما - أعارضه ملَ يعني - أعتمده مفلَ بروايته براهيمإ
 شـيخه  مدتَعي والكليني ،ويابس رطبٍ كلّ في الوليد ابن يعتمد دوقفالصّ
علـى  الحمـل  وفـي  ،واالنتقـاد  ،اإلشـكال  فـي  سواء فهما ،براهيمإ بن علي 

  ة.حالصّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٨٦، ط ج ٣/٥٣٧اتمة المستدرك: ط ح خ) ١(

)٢ (كنيته أبو هاشم بن إبراهيم بن علي ،يفي الحسن، ثقةٌ القم     صـحيح ،ـدالحـديث، ثبـتٌ، معتم 
فأكثر، له كُتُب، منها: (التّفسير)، و(النّاسخ والمنسوخ). (ينظر: رجال النّجاشي:  المذهب، سمع

 )٣٨٠رقم ١٥٣-١٥٢ ، الفهرست للشّيخ الطّوسي:٦٨٠رقم ٢٦٠

 .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (للمارس) ) ٣(

  .١٨٨٩ح٢/١١٧ينظر من ال يحضره الفقيه: ) ٤(
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 هكلُّ المعارض نم ركهتَ وما )الكافي( في أخرجه ما نأ الكليني نم فيظهر :عليقةالتّ
ـ  وال ،خييـر التّ خبارأب عمالً ؛به العمل يجوز صحيحفـي  أخرجـه  افيمـ  ةمزي 

 كــلّ ةبصــح شــهادة فهــي ،المعــارض نمــ أســقطه الــذي علــى )الكــافي(
المعارضة واياتالر لاألصول أرباب عن غيره رواها التي ،)الكافي( في ام 

 حيحينالصّـ  بـين  ��)  يكـون  ال خييـر التّ ألن ؛عنهـا  هـو  روى التـي  والكتب
  .هباصطالح

 بـاب  نم العمل جواز ��)  ليس كالمه يف ةحبالصّ المراد أن رفعنَ حينئذو

 هو بما بل ،دوربالصّ واالطمئنان ،دوربالصّ ملْالع بمعنى ةحالصّ ال ،خييرالتّ
خبر عنهم جاء واحدb عليه. العمل يجوز  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وفيه: (فاعلم) بدل (واعلم)، (اعرضوها) بدل (اعرضوا).٨/ ١الكافي: ) ١(

 .٤٨٧/ ٣، ط ج ٥٣٧/ ٣خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(
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M�^.  ?aHSF	 ,-3�Q V�H@  ?,�?�	f  ?o� 	@ ���3 J4 ��Z� �B KS� v.  <� <+ <� 
6G@ ,-Z�� 7(
� 6��Q  <¿� ;I� <+c  #G��o	��� ,�`�¿ i	�G" oH�Z� � #R��\	2 �?�(+�c ,

q�%	�a  ?�@rf C	>)٤(� 
 بـل  ،يحسـ  أمرٍ عن خباراًإ ليست هانَّ أل ؛فعنْتَ ال هادةالشّ هذه أن عرفتَ قد :عليقةالتّ

 يـراه  مـا  لتصـحيح  جهـده  لِذْوبـ  ،يـه توخّ أنتجـه  ومـا  ،اجتهـاده  عـن  خبارإ
  فافهم. ،ةيالحس هادةالشّ في لخُدتَ فال ،هبظنّ لهحصَّ وما ،)٥(هبنظر

��´� 
4ÔÛaşðì@ČšÛaëŽÑîÈ@čÏčsí†§a@ï 

 #G� #� :< #h��,4	  ?o� \,"  A@ <-  >gH1� 	@ o	D  '®��. z	�f% F�G�� � N+D��6 ¢���(" � A@ ;- `�t 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ي (الكافي).أي تعمد الكليني بنقل أحاديث ضعيفة ف) ١(
  .١/٩الكافي: ) ٢(
  .١/٩الكافي: ) ٣(
 .٣/٤٩٢، ط ج ٣/٥٣٨خاتمة المستدرك: ط ح ) ٤(

 .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (بنظر) ) ٥(
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 كمـا  -اهللا لعنـه  - هـو  وضـعهما  ،موضوعان )كليفالتّ( كتاب في الخبران :عليقةالتّ

  )٣(.اإلمام نائب روح بن الحسين القاسم أبو يخالشّ ذلك على $() 
 حيحالصّـ  علـى  مدقُـ  مـا رب الـذي  رينالمتأخّ باصطالح عيفالضّ غير وهذا

 ألن ؛حيحالصّـ  عـن  وإعراضـهم  عليـه  ائفـة الطّ لُمـ ع كان إذا ،باالصطالح
  األصحاب. بين المشتهر هو يكون يفعالضّ

�¦µ� 
Ş’Ûa@Ž…fl†čÇNƒî@Č�îÜØÛa 

 #G��� #� :< #]��G�+Z� zH��13 	��@ C`��~Dw i 6��.	
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i ���	�� ,	2G@� 	@  ; <y ��� ?!<� 'S �{� z	�� $	^_� ��Z� i �LT�4 \ <�� A�� ,
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 #
�	.x��� ,L� u%�  <̀ ~D  ¥��[	Q 6�Q ÎH�= �	1" ,oB� o	D 6�Q ®�. �[HI� ,
6f�� ��� ��[	I�  Uw�� , ?@�	 ���CL�� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ (.أي للشّيخ الكليني 

 .٣/٥٠٥، ط ج ٣/٥٤١خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(

 منة عشرة.تقدمت اإلشارة إلى ذلك في التّعليقة الرابعة عشرة، والثّا) ٣(

  .٧والجهل ح العقل كتاب ١/١١الكافي: ) ٤(
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 ودخولـه  اإلرسـال  عـن  الحديث خروج دلمجر اإلجازة شيوخ ماإنَّ :أقول عليقة:التّ

 أخـذ  فـي  ةداللـ  فـال  ،الوجـادة  روايـة  نمـ  المنع على لالتفاق ؛المسند في
  .فافهم ،المجيز يخالشّ وثاقة على اإلجازة

فإن إذا ندالس سلت فال عفالضّ عن هرجالُ مـ  في ضعفه أو جهالته ضرندالس 
 ،االتصـال  دلمجر رهمكْوذ ،األصول نم ةٌذمأخو أحاديثهم ألن ؛حيحالصّ

 ،عدالتـه  نم حينئذ ]بد[فال ،برواية ��)  عرفي ال األصل يكون أن ��)  هماللّ
 أحـد  نمـ  صاحبه إلى االنتساب معلوم غير كتاباً ذَأخَ الكليني أن ثبتَ وإذا

العال ةد يكون أن بد مصدر حسن( .عنده تقاالثّ ن ينالد(  

�¦�� 
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 #G� #� :<	@��  A� ?�� 72�)٢( ,��Q %H2R"  A@ ;- 6I�� L �,(� \HfH�  #~�c�1 i � A�� #�� , ?LB 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥١٢-٣/٥٠٧، ط ج ٥٤٢-٣/٥٤١خاتمة المستدرك: ط ح ) ١(

فيه، شَـهِد   معتمد الحديث، غير في ضعيفاً اآلدمي، كان سعيد الرازي، كنيته أبو زياد بن سهل) ٢(
 أبـا  كاتـب  الـري، وقـد   إلـى  قـم  من والكذب، وأخرجه بالغلو عيسى بن محمد بن أحمد عليه

سـنة   اآلخـر  ربيـع  شـهر  من للنصف العطّار عبدالحميد بن محمد يد على gالعسكري محمد
٢٥٥ :٤٩٠رقم ١٨٥هـ . (ينظر: رجال النّجاشي :٣٣٩رقم  ١٤٢، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 
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 الحسـن  بـن  دمحمـ  عـن  )يـارة الزّ كامـل ( في قولويه ابن رواية رأيتُ وقد :عليقةالتّ

 فكيـف  ،الكلينـي  تلميذ قولويه بن دمحم بن وجعفر ،)٤(واسطة بال ارالصفّ
  ؟!تلميذه عنه يروي نم عن الكليني يروي ال

�¦�� 
…bí‹@åi@Ýè�@åÇ@‰b�Ð–Ûa@òíaë‰@ @

 #G��� #� :<�����#~� 	�� ?@���	)٥(�� #(/ oH��D ����� H��4� :��4 %HDJ��" -���) -��. ����� H� #I� %	
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قَـدر، راجحـاً، قليـلَ   ال القميين، ثقةً، عظـيم  في وجهاً الصفّار، كان فروخ بن الحسن بن محمد) ١(
هــ . (ينظـر: رجـال    ٢٩٠(الصّالة)، (الوضوء)، تُوفّي بقم سنة: كُتُب، منها الرواية، له في السقط

 :٩٤٨رقم ٣٥٤النّجاشي :٦٢١رقم ٢٢١-٢٢٠، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

 wلنّـوري أي في كون محمد بن الحسن هو الصفّار علـى مـا ذَكَـره جماعـةٌ، ونَقَـلَ الشّـيخ ا      ) ٢(
  في تعليقته هذه. wأقوالهم، وأيدهم السيد حسن الصّدر

 .٥١٦-٣/٥١٥، ط ج ٣/٥٤٣خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(

  .٦٠ح٧١ينظر كامل الزّيارات: ) ٤(
قال السيد غيث شُبر(حفظه اهللا): البد من السقْط بـين الصـفّار وابـن قولويـه؛ فـإن األول تـوفّي       

وهو إما معلّق على الحديث السـابق، فيكـون عـن أبيـه عـن محمـد بـن         هـ،٣٦٨هـ والثّاني ٢٩٠
) في الباب نفسه، وفيه: عـن محمـد   ٦٣الحسن الصفّار، أو أنّه يعاني تصحيفاً، وهو كالحديث (

  بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار.ا
 األول تقدم في التّعليقة السابقة.) ٥(
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 #�1
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 مـا  لواتالصّـ  نم المسنون باب في )هذيبالتّ( كتاب في يخالشّ قال :أقول عليقة:التّ
 وخمسـون  إحـدى  المسـنون  أن نمـ  ذكرنـاه  بمـا  يضـ قْي والذي> :هصورتُ

لَ ما عةكْرهناك يكن م ذْعرواه ما ،ر سـهل  عـن  ،ارالصفّ الحسن بن دمحم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما بغير الصّفة عن ب النّهي ١/١٠٢ني ذلك ستّة وعشرين مرةً. (ينظر الكافي: ذكر الشّيخ الكلي) ١(

  وغيرها) ، ..٩ح الوضوء ب صفة ٣/٢٧، ٤تعالى ح نَفْسه به وصَف
 ٣/٢٢، ٤...ح العلـم  ب فـرض  ١/٣٠قال الشّيخ الكليني ذلك اثنتي عشرة مـرة. (ينظـر الكـافي:    ) ٢(

  ..وغيرها) ،٩للوضوء...ح يجزئ الذي الماء مقدارب
ب  ٣/٣٩١، ١العلْـم...ح  ب صـفة  ١/٣٢قدم الشّيخ الكليني ذلك ثماني مرات. (ينظـر الكـافي:   ) ٣(

 ، ..وغيرها)١٧الكعبة...ح في الصّالة

 .٥٥-١٠/٥٤تهذيب األحكام (المشيخة): ) ٤(

 .٥٢٦-٣/٥١٨، ط ج ٣/٥٤٥خاتمة المستدرك: ط ح ) ٥(
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 )١(<...سـن الح ألبـي  قلتُ :قال ،نصر بيأ بن دمحم بن أحمد عن ،زياد بنا

  .الحديث
نْفكيف ياإلسالم النّ ر المولى ثقةُك؟!سهل بن زياد ار عنرواية الصفّ وري  

وال ريب أن هذا السند يعطـ  ي أنـ     محمبـين   طٌد بـن الحسـن الـذي هـو متوس
تف، ارد بن يعقوب وبين سهل بن زياد هو الصفّمحم  عـن   جوز روايـة الكلينـي
  )ينحسن صدر الد( .ار بالواسطة وبدونهاالصفّ

�¦�� 
flmfluŠ1òà@flæbàrÇ@Nåi@fl�îÇó 

 #G� #� :< ?@�	 ov~� H2Q  Uc1� ,F%	�a��  '@ ;� <
 <( <� U� ,	@�  '� A� <� 6��B � A@ <-  <H�� ;{x c��	�=�  '̀ �t @ �,��P; 
 ?@B	 ����  ?̂ _c  #G�c�� ,�� 6��r�  <�� ;H A\F eB c@	1
�L , ?@�	  ?��z FHfHQ: 
�  −    <��� <1 <7 ���� #RZ� #] q�� ?�� �3	��R" ®���. -��� s	��8�� A@ 6 <- �� >�� -3J��� c
 ;f <
�� <( <V 

	G.	^_� �� w�^�S 	@  <3 #w� 6G� 0213��S� , N,{��� 0d 61I�	.  A��� ;+0 ,
 A@ ;- $	^_� *� 0�4,.B *�� -�)  #,�	�c�)٢( 

$ −  #R� zH{i �� � A�� ?��� 	@ 6hI� :� ?@�	 �B o	D  #,� #g�  A@ ;-  AQ <,�  #R�c�� ~@7 
 ?�^5I�c ,cI{H�� , #G�� ?����	c)٣( ,��04`t���� eB o� z	�{ :oB� o	�D 	�@ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤ح٢/٨تهذيب األحكام: ) ١(

 .١٠٥٠ح٨٣١-٢/٨٣٠رجال الكشّي: ينظر ) ٢(

 أسـن  األفطـح، وكـان   عبـداهللا  ابنـه  إلـى  gاإلمام الصّادق الفطحية: فرقة قالت: إن اإلمامة بعد) ٣(
← 
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 ; 'Á A5 C	m i 7_� \	1
�L ,7fÏQ 	@ F	G+{  <� A(� <+n  #5�c�I[	 .�%	��a �?�^5I�c ,
7~@ :&��� -.  '.`Z)١( F`t� ,%	�a�� cI{H� 7~@ : <�c�v -. o,2@)٢(, 

 #��� -. *� �rY)٣( ,ov~�� -. K����)٥(<)٤(� 
 بتُـ ي مولَـ  الوقـف  علـى  مـات  عيسـى  بن عثمان أن يخالشّ نم رهظْي :أقول عليقة:التّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  األئمة. أوالد أكبر في اإلمامة قال: أنّه ، وزعمواgأوالده
  الغَيبة. بعد إن اإلمام الكاظم لَم يمت، وسيخرج فرقةٌ قالت: الواقفة:

اإلمـام   إن ناووسـا، فرقـة قالـت:    قريـة  إلـى  نسبوا ناووس، وقيل: له يقال رجل اتباع ووسية:النّا
المهـدي. (ينظـر: الفَـرق     القـائم  أمره، وهـو  فيظهر يظهر حتى يموت ولن بعد حيg الصّادق

  )١٦٩، ١٦٧-١/١٦٦، الملل والنّحل للشهرستاني: ٦٧بين الفرق: 
، له كتـابg  .اإلمام الصّادق عن علي، روى الشّيباني، أبو سنسن بن أعين بن بكير بن عبداهللا) ١(

 :٥٨١رقم ٢٢٢(ينظر: رجال النّجاشي :٤٦١رقم ١٧٤-١٧٣، الفهرست للشّيخ الطّوسي(  
 بـه  ويخـرج  القـزّ  فـي  يتّجر ناشرة، كان أبو الحضرمي، كنيته عبدالرحمن بن مهران بن سماعة) ٢(

(ينظـر: رجـال    .بالمدينـة  ، تـوفّي cإلمام الصّادق والكاظما عن الكوفة، روى حران، نزل إلى
 :٥١٧رقم ١٩٤-١٩٣النّجاشي :٢٩٥٨رقم ٢٢١، رجال الطّوسي( 

)٣ (كنيتـه  - سالم - حمزة أبي بن علي ،روى   أبـو  البطائني ،اإلمـام الصّـادق    عـن  الحسـن، كـوفي
، ٦٥٦رقـم  ٢٥٠-٢٤٩: (ينظـر: رجـال النّجاشـي   . الواقفـة  عمد أحد وقف، وهو ثمc والكاظم

 :٣٤٠٢رقم ٢٤٥رجال الطّوسي(  
 ، وفيه: (موثوقاً في أمانته) بدل (موثوقاً به في أمانة).١/١٥٠العدة في أصول الفقه: ) ٤(

 .٣٣٣-٤/٣٣٢، ط ج ٣/٦٠٢خاتمة المستدرك: ط ح ) ٥(
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 ،)١()يشـ اجالنّ( عبـارة  صـدر  نمـ  أيضـاً  ذلـك  رهظْوي ،به لَثَّم مال ��) و ،عنه
  )٣(.بعيد فتكلُّ لها )٢(درالصّ دالسي وتأويل
 فـي  المحكـي  إجمـاع  وفي ،يخالشّ إجماع في دخوله لعثمان يسلم فالذي

 وعدم ،سنده لضعف ؛)٤(يكشّال رواه ما عارضهي وال ،قموثَّ فهو ،)يكشّال(
  .الدين] [صدر حسن ،عندي اعينلإلجم مقاومته

�¦�� 
ş�Ðè†@Ş’ÛaNƒî@@Čï�ì�İÛaČï‘bČîÈÛa@µg 

 #G� #� :<i� �n�,2I�� ��. 	4,D�)٥( :�	�²a�  Uc�	8 ,-� *�  ?PI"7 ,-� ,I�f -. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<. gجعفـر  بن موسى بمال المستَبِدين الوكالء ووجهها، وأحد الواقفة شيخ العبارة هي: >كان) ١(
 :٨١٧رقم ٣٠٠(رجال النّجاشي( 

 . ٨٤صأي السيد صدر الدين العاملي المتقدم ترجمته ) ٢(

 الواقفـة  فرقـة  الوقـف، ال  ابتـداء  فـي  وقفـوا  الـذين  علـى  عبارتـه  حمـل  والتّأويل هـو: >إمكـان  ) ٣(
الفرقـة،   ال المصـدري  المعنـى  الواقفـة  من المراد يكون المذاهب، أن أحد هم الذين والطّائفة

 فـي  المعمـر  عثمـان  وتالمـذةً، ويكـون   مشـايخَ  أو وشباناً شيباً وقفوا الذين في يكون أن وذلك
  )٣٣٨-٤/٣٣٧الشّيوخ<. (خاتمة المستدرك:  في األعلم أو الشّيب

بمصـر،   يكـون  القوم عثمان بـن عيسـى، وكـان    >أحد: قال محمد بن أحمد ونصّ الرواية: عن) ٤(
 إن: إليه المال، وكتب وفي فيهنg الحسن أبو إليه جوارٍ، فبعث ير، وستكث مالٌ عنده وكان

: إليـه  فكتـب  عليـه، قـال:   بموته، واحتج األخبار صحت ميراثه، وقد اقتسمنا مات، وقد قد أبي
 يـأمرني  فلَـم  تحكـي  مـا  علـى  مـات  قد كان شيء، وإن ذلك من فليس مات أبوك يكن لَم إن

 )١١٢٠/ح٢/٨٦٠الجواري<. (رجال الكشّي:  أعتقتُ إليك، وقد شيء بدفع

)٥ (.اشيكْر كُتُب العيأي بعد ذ 
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� #(/ -. \H��@  #��� #�	)١( V�(b.  'D '
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 ،مشـايخه  عـن  هألنَّـ  ؛صـحيح  اشـي لعيا إلـى  )ست(الفهر في يخالشّ فطريق :عليقةالتّ

 والكلُّ ،)٥(عبدون وابن ،ئريالغضا وابن ،)٤(جيد [أبي] وابن ،المفيد :وهم

 عـن  ،قـة الثّ يلكشّـ ا عـن  ،قـة الثّ موسـى  بـن  هـارون  دمحم بيأ عن ،تٌثقا
العيقة.الثّ اشي  

�¦�� 
flyŽÞb@fl�NÝè@Nåi@N‹…bí 

 #G� #� :<-^��  <� ;J,D c_�a 	@ 7�{ ��  '3 ;( AZ- o� z	13 6�Q)٦(  C	��@  C	���{� ,�� ?@	  ?��z 
]2Q %H@�: ��� j− 	@ i � #G� #�	b� z	{ :��{�  <S	D <� 	�.� �� #(/  #g,Z����g 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبـو  عنـه  أبيـه، روى  كُتُـب  جميـع  أبيـه  عـن  العياشي، فاضلٌ، روى مسعود بن محمد بن جعفر) ١(

 )٦٠٤٣رقم ٤١٨الشّيباني. (رجال النّجاشي:  المفضّل

)٢ ( :٦٠٤مرق ٢١٥ينظر الفهرست للشّيخ الطّوسي. 

 .٥/٢٠٣، ط ج ٣/٦٦٥خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(

الطّوسـي   الشّـيخ  مشـايخ  الحسـين، مـن   أبـو  جيـد، كنيتـه   أبـي  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  علي) ٤(
الرجــال:  والنّجاشــي، وأكثــر الشّــيخ عنــه مــن الروايــة، الســيما فــي (االستبصــار). (ينظــر: نقــد

  )٩٥٦٨رقم ٥/٢٨٠ل الحديث: ، مستدركات علْم رجا٣٥٠٢رقم ٢٢٩-٣/٢٢٨
عبـدون، وابـن الحاشـر،     بـابن  اهللا، يعـرف  عبد أبو البزّاز، كنيته أحمد بن عبدالواحد بن أحمد) ٥(

كثير ،والطّوسي ماع شيخُ النّجاشيالس واية، قويهـ.. ٤٢٣األدب، له كُتُب، تُوفّي سنة  في والر
 :رجال الط٢١١ّرقم ٨٧(ينظر: رجال النّجاشي ، :٥٩٨٨رقم ٤١٤-٤١٣وسي( 

 أي في سهل بن زياد.) ٦(
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vd , <� H� x�ZQ <2 <, v2�Q FT5a!?�,�
� vD >)٤(� 
 فيمـا  بـه  وأقر هأخط ملع كما ،لعفَ ما في أصاب يكن ملَ هأنَّ إلى إشارةٌ فيه :عليقةالتّ

 على بعصُّالتّ صاحب هو أليس ؟الهفوات هذه مثل له وكم ،بالبرقي لَعفَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلمـام الرضـا   جعفر، كوفي، ثقةٌ، من أصحاب  أبو العطّار، كنيته سالم بن عبدالحميد بن محمد) ١(

والعسكريcموسـى  الحسـن  أبـي  عـن  أبوه عبدالحميد ، روىg  :ينظـر) .   :٣٣٩رجـال النّجاشـي 
 )٥٨٩٢رقم  ٤٠٢، ٥٣٩٧رقم ٣٦٤، رجال الطّوسي: ٩٠٦رقم 

)٢ ( :٤٩٠رقم ١٨٥رجال النّجاشي. 

)٣ ( :١٩٨رقـم  ٨٢ينظر: رجال النّجاشي   :٣٨٣، ٥٥١٩رقـم  ٣٧٣، ٥١٩٧رقـم  ٢٥١، رجـال الطّوسـي 
  .١٣١رقم ٤٤، رجال ابن داود: ٥٦٣٢رقم

 .٥/٢١٨، ط ج ٣/٦٦٧خاتمة المستدرك: ط ح ) ٤(
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الع؟)١(الحسن أبي على صالنّ ةقصَّ في مج  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانـا مـن    - أبيـه  الخيرانـي، عـن   عـن  ،مـد مح بـن  الحسـين  والقصَّة رواها الشّيخ الكليني عن) ١(
 بـن  أحمد بها، وكان وكّل كان التي ؛ للخدمةgجعفر أبي باب يلْزَم >كان: قال أنَّه -األعاجم

 الرسـول  ، وكانgجعفر أبي علَّة خبر ليعرِف ليلة؛ كلّ في السحر في يجيء عيسى بن محمد
 ذات أبـي، فخرجـتُ   بـه  وخـال  أحمـد  قام حضَر إذا أبي وبين gجعفر أبي بين يخْتَلف الذي

سـول، واسـتدار   أبـي  المجلـس، وخـال   عـن  أحمـد  وقام ليلةبالر   قَـفع  حيـثُ  أحمـد، فَوـمسي 
  : لك السالم، ويقول عليك يقْرأ موالك إن: ألبي الرسول الكالم، فقال

 مضى أبي، ثم بعد عليكم لي كان ما بعدي عليكم علي، وله ابني إلى صائر ماضٍ، واألمر إنّي
 قـد : خيـراً، قـال  : قـال  لـك؟  قـال  قـد  الـذي  مـا  ألبي: موضعه، وقال إلى أحمد الرسول، ورجع

 اهللا ألن فعلـتَ؛  مـا  عليـك  اهللا حـرم  قد: أبي له سمع، فقال ما وأعاد تكتُمه؟ فلم قال! ما سمعتُ
{: يقول تعالىH '� ?� < <³ <L <� يومـاً  إليهـا  نحتـاج  لعلَّنا الشّهادة؛ ، فاحفظ]١٢[سورة الحجرات: } 

  وقتها. إلى تُظْهِرها أن ما، وإياك
 وجـوه  مـن  عشـرة  إلـى  ، وختمهـا، ودفعهـا  عٍرقـا  عشـر  في الرسالة نُسخَةَ كَتَب أبي أصبح فلما

فيهـا،   ابمـ  فافتحوهـا، وأعلمـوا   بها طالبكم
	  أن قبل الموت حدثُ بي حدثَ إن: العصابة، وقال
 مـن  نحـو  يديـه  علـى  قَطَـع  حتـى  منزلـه  مـن  يخْـرج  لَـم  أنَّـه  أبـي  ذَكَرg جعفر أبو مضى فلما

 األمـر، فكتـب   هـذا  يتَفَاوضـون  الفـرج  بن محمد عند العصابة رؤساء إنسان، واجتمع أربعمائة
إليـه،   معهـم  لصـار  الشّـهرة  مخافـة  لـوال  عنده، وأنَّه باجتماعهم يعلمه أبي إلى الفرج بن محمد
  يأتيه. أن ويسأله
 فقـال  األمـر؟  هذا في تقول ما: ألبي عنده، فقالوا مجتمعين القوم إليه، فَوجد وصار أبي فركب

: بعضـهم  بـه، فقـال   مرت
	  ما هذا: لهم الرقاع، فأحضروها، فقال أحضروا: الرقاع عنده لمن أبي
بـه،   وجلّ) (عزّ اهللا آتاكم قد: لهم فقال آخر! دشاه األمر هذا في معك يكون أن نُحب كنّا قد

 أحمـد  عنده، فأنكر بما يشْهد أن الرسالة، وسأله هذه بسماع لي يشْهد األشعري جعفر أبو هذا
 سـمعتُ  قـد : قـال  عليـه  حقّـق  لمـا : المباهلة، فقال إلى أبي شيئاً، فدعاه هذا من سمع يكون أن


	  كنتُ مكرمةٌ ذلك، وهذهلرجلٍ تكون نأ حب نلرجـلٍ  العرب، ال م  ـنالعجـم  م : يبـرح  فلَـم 
← 
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يعنـي فـي سـنة     -فتكون وفاة أحمد فيها ( :في قوله مهو وريالنّ ������ لكن 
د بـن  أحمد مشـى خلـف جنـازة أحمـد بـن محمـ       ألن ؛)أو قبلها -)١([هـ]٢٥٤

فـال تكـون   ، )٢(ئتينائتين أو أربع وسبعين وماحافياً سنة ثمانين وم خالد البرقي
  )ينحسن صدر الد( .المكاتبة بعد وفاة أحمد

�¦¦� 
 #G� #� :<02"	Q  ;-<"  '3�3,  <c�DrS 72� $H} -� 6��{ ,zH1GQ : C	G��
�@ &	. :e	��S oB 

6�Q : ?�� CL 	@  ?�1S�  A@ ;- � ?o  ; <y �Y�  '3 ;� A% #(/ 	.� X #g,Z��� �g>)٣(� 
 أحمـد  رقـي الب جنـازة  فلْـ خَ )٤(عيسى بن دمحم بن أحمد مشى قد :أقول عليقة:التّ

ــ بــنا وفــاة بعــد ،ئتيناومــ وســبعين أربــع ســنة ىالمتــوفّ خالــد بــن دمحم 
لَ فكيف ،سنة ةعشر بأربع العسكريم يأبا كرِد دمحم ىالمتوفّ العسكري 

  ؟!ئتيناوم ستين سنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 الحســن أبــي علــى والــنّصّ اإلشــارة ب ١/٣٢٤جميعــاً<. (الكــافي:  بــالحق قــالوا حتــى القــوم
  )٢ح gالثّالث

قال السيد غيث شُبر(حفظه اهللا): الروايةُ ضعيفةٌ، يحدس فيها الوضع، وقد ناقشتها فـي (الـوافي   
  الكافي). في تحقيق أسناد

 .والصحيح ما أثبتناه) ١٥٤في األصل: (سنة  )١(

)٢(  :ل، فصل /٦٣، خالصة األقوال: ١٨٢رقم ٧٧ينظر: رجال النّجاشي٧، رقم٧، ب١القسم األو. 

 .٥/٢٣٠، ط ج ٣/٦٦٩خاتمة المستدرك: ط ح  )٣(

 .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (يحيى)  )٤(
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 فـي  خصوصـاً  ،الخطـأ  نمـ  معصومٍ غير عيسى ابن أن الجواب في فاألولى

 مـا  علـى  دمونَـ  بسـهل  هلَـ عفَ مـا  الجليـل  بالبرقي لَعفَ الذي هفإنَّ ،المقام مثل

 كنتُ ما مكرمةٌ( :هاأنّ واعتذاره هادةالشّ نم كتمه ما ذلك نم وأعظم ،فعل

وعندي ،)١()لألعاجم تكون أن أحب كابن أحمد أن ال الغضائري يـ تَعمد 
  )ينالد صدر حسن( .وتوثيقه مدحه على دمتَعوي ،جرحه على

�¦ª� 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢حgالثّالث الحسن أبي على والنّصّ اإلشارة ب ١/٣٢٤ينظر الكافي:  )١(
بفلسـطين،   عسقالن من الفضل، أصله العسقالني، كُنيتُه أبو حجر ابن محمد بن علي بن أحمد )٢(

 فـي  الميـزان)، و(اإلصـابة   هـ، من مؤلَّفاتـه: (لسـان  ٨٥٢هـ، ومات بها سنة ٧٧٣ولد بالقاهرة عام 
، هديـة  ٥١رقـم  ٩٢-١/٨٧). (ينظـر: البـدر الطّـالع:    التّهذيب أسماء الصّحابة)، و(تهذيب تمييز

 )١٧٩-١/١٧٨، األعالم: ١٣٠-١/١٢٨العارفين: 

وجهـاً،   كـوفي، ثقـةٌ، وكـان    -بجيلـة  مـن  دهن - الدهني عبداهللا بن خَباب بن عمار بن معاوية )٣(
 ماً، كبيـرمقد   اإلمـام الصّـادق والكـاظم    عـن  المحـلّ، روى  الشّـأن، عظـيمc منهـا   ه، لـ ،كُتُـب 

، رجـال الطّوسـي:   ١٠٩٦رقـم  ٤١١هـ . (ينظر: رجال النّجاشـي:  ١٧٥ سنة الحج)، توفّي (كتاب
  )٤٤٥٧رقم ٣٠٣

 .٦٧٩٠رقم ٢/١٩٦تقريب التّهذيب:  )٤(
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 ���  فلـيس  ،)٣(جاشـي النّ عليـه  $()  كما ةيالهجر نةالس نم وفاته ختاري هو :عليقةالتّ
  .القلم سهو

�¦� 
ş�şÏf₣í@Nå�§a@Nåi@Žß4̈ a@ó�ìlbČ’ 

 #G� #� :<-� -�) -. K�H@  #R=$	)٥(<)٤(� 
 يحيـى  بـن  دمحمـ  بـن  أحمـد  طبقـة  نمـ  ،ابالخشّـ  موسى ابن هو الحسن :عليقةالتّ

القم٦(.ي(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  :٥٥٧رقم ٢/٥٩٦ينظر رجال الكشّي. 

  .٥/٢٧٢، ط ج ٣/٦٧٨خاتمة المستدرك: ط ح  )٢(
)٣(  :١٠٩٦رقم ٤١١ينظر رجال النّجاشي. 

الواقفـة)،   علـى  (الـرد  كُتُـب، منهـا:   والحـديث، لـه   الخشَّـاب، كثيـر العلْـم    موسـى  بـن  الحسن )٤(
 :٨٥رقم ٤٢و(النّوادر). (ينظر: رجال النّجاشي :١٧١رقم ٩٩، الفهرست للشّيخ الطّوسي( 

 .٥/٣٤٠، ط ج ٣/٦٩١خاتمة المستدرك: ط ح  )٥(

: الخشّاب شيخ أحمد بن محمد بن عيسى، وهو مـن كبـار السـابعة،    قال السيد غيث شُبر(حفظه اهللا)) ٦(
       ـنـد بـن عيسـى، وهـو مفهو ابن تلميذ أحمد بـن محم يد بن يحيى العطّار القما أحمد بن محموأم

عام، وأكثـر مـن ثالثـة أجيـال، فلعلّـه قصـد محمـد بـن أحمـد بـن           ١٠٠التّاسعة، والفرق بينهما قرابة 
وادر)، وهو وإن لم يكن من جيله بل من جيـل مـن روى عنـه لكنّـه أقـرب إليـه،       يحيى صاحب (النّ

 فليالحظ (طبقات رجال الكافي) للسيد البروجردي أو (طبقات المكثرين).
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بين المعقوفين من المصدر.) ١(

)٢ (كنيتـه أبـو    عبـداهللا  أبـي  بـن  أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن علي ،الشّـيخ   رالقاسـم، أكثـ   البرقـي
 فـي  عليه الشّيخ الصّدوق العتماد ثقةٌ؛ أنّه عليه، والظّاهر ومترحماً مترضياً عنه الرواية الصّدوق

، مستدركات علْـم رجـال الحـديث:    ٢٤٥الروايات. (ينظر: تعليقة على منهج المقال:  من كثيرٍ
  )٩٦٤٢رقم ٥/٢٩٤

 (البرقي): ليس في المصدر.) ٣(

)٤ (كنيتهال الحسين بن علي ،أبو برقي الصّـدوق فـي    طريـق الشّـيخ   فـي  يذكروه، وقـع  الحسن، لَم
ــديث:      ــال الح ــم رج ــتدركات علْ ــر مس ــة). (ينظ ــهر الثّالث ــائل األش ــال) و(فض  ٥/٣٤٣(الخص

  )٩٨٩٠رقم
محمد، جده أبجر ممـن أدرك الجاهليـة،    الكناني، كنيته أبو أبجر بن حيان بن جبلَة بن عبداهللا) ٥(

واقفـاً، فقيهـاً، ثقـةً،     ، كـان gروي عن أبيه عن جده حيان، من أصحاب اإلمام الكـاظم وهو ي
 ٢١٦هــ .(ينظـر: رجـال النّجاشـي:     ٢١٩ سـنة  الرجـال)، تـوفّي   (كتـاب  كُتُب، منهـا  مشهوراً، له

 )٣٤١، رجال الطّوسي: ٥٦٣رقم

 ما كان). ، وفيه: (وكلّ ما كان) بدل (وإلى٤/٤٢٦من ال يحضره الفقيه: ) ٦(

  .٥/٤٤٤، ط ج ٣/٧٠٩خاتمة المستدرك: ط ح ) ٧(
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 رمضان شهر فضائل في )الثالثّ األشهر فضائل( كتاب في وجدتُ :أقول عليقة:التّ

  :هكذا )اليهود نم نفر جاء( حديث سند
<ثناحد عبـداهللا  أبي بن )١(أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن علي  قـال  البرقـي: 

عن ،أبي ثناحد قال عبداهللا أبي بن أحمد هجد: الحسن أبو ثنيحد بن علي 
 ،ارعم بن عاويةم عن ،ةلَبج بن عبداهللا عن ،أبي ثناحد :قال البرقي الحسين

 بـي أ بـن  علـي  بـن  الحسـين  هجـد  عـن  ،آبائـه  عـن  ،عبـداهللا  بن الحسن عن

  )ينالد صدر حسن رهحر( .)٢(...<اليهود نم نفر جاء :قال bطالب

�ªµ� 
₣�Ñ†�Č’ÛaNƒî@@Čï�ì�İÛaČîÈÛa@µgČï‘b 
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6G.� ,I�f -.  #(/� i �n�,2I��)٤(<)٣(� 

 مـا  منها( :صحاح بطرق اشيالعي بتُكُ )الفهرست( في يخالشّ يروي :أقول عليقة:التّ
 عن ،ريبكْعلْالتَّ موسى بن هارون دمحم أبي عن ،أصحابنا نم جماعة عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (بن أحمد): ليس في المصدر.) ١(

، وفيه: (الحسن بن علي) بدل (الحسين بن علي)، و(الحسين) ٨٧ح١٠١فضائل األشهر الثّالثة: ) ٢(
  ).b) بدل (gنسخة بدل، و(

)٣ ( :٦٠٤رقم ٢١٥ينظر الفهرست للشّيخ الطّوسي. 

  .٦/٣٠٣، ط ج ٣/٧٤٥درك: ط ح خاتمة المست) ٤(
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 ،)٢()اشـي العي عـن  ،عبـدالعزيز  بـن  عمـر  بـن  دمحمـ  يالكشّـ  )١(وعمـر  أبي
 وابـن  ،المفيـد  بالجماعـة  ريـد ي ،جماعـةٌ  أخبرنـا  :قال إذا يخالشّ أن ومعلوم

وأمثالهم ،عبدون وابن ،الغضائري ممشايخه ن.  
إلى طريقه وحينئذ العياشي  ؛فيـه  خـالف  ال صـحيح بـال  تٌثقـا  الكـلَّ  ألن 

 دمحمـ  أبـي  عـن  ،األربعـة  مشـايخه  عـن  يروي هأنَّ في كالم ال كما ،كالم
 كمـا  بـه تُكُ بجميـع  اشـي العي عن ريبكْعلْالتَّو ،ريبكْعلْالتَّ موسى بن هارون

  .)ست(الفهر في يخالشّ ذلك على $() 
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 ،جماعـة  عن يروي يخالشّ ألن ؛صحيح اشيالعي إلى يخالشّ فطريق وحينئذ عليقة:التّ
 عمـر  بن دمحم يالكشّ )٤(ورمع أبي عن ،ريبكْعلْالتَّ موسى بن هارون عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (عمر) ) ١(

 كتبـه  بجميـع  نصّ عبارة الشّيخ في (الفهرست) الذي بأيدينا عن طريقه للعياشي هـي: >أخبرنـا  ) ٢(
 العياشي، عـن  مسعود بن محمد بن جعفر المفضّل، عن أبي أصحابنا، عن من جماعة ورواياته

 )٦٠٤رقم ٢١٥للشّيخ الطّوسي:  أبيه<. (الفهرست

 .٦/٣٣٧، ط ج ٣/٧٤٨خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(

  .والصحيح ما أثبتناهفي األصل: (عمر) ) ٤(
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 في افإذ ،بهتُكُ جميع اشيالعي مسعود بن دمحم اشيالعي عن ،عبدالعزيز بنا

 نمـ  يكـون  اشيالعي إلى ريقفالطّ ،الغضائري ابن ،ريبكْعلْالتَّ عن الجماعة
  حيح.الصّ
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 ،)٤(هـذا  المسـعودي  عتشـي  على )المعارف( كتاب في قتيبة ابن $()  :أقول عليقة:التّ

 لسـان  فـي  عشـي بالتّ هفَصْـ و فـإن  ،زيدي أو إمامي هأنَّ في لأمتّال غيبنْي لكن
هأنَّ على يدلُّ ال ةالعام يخفى. ال كما امنَّ إمامي  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (بن الحسين بن علي كنيته علي ،المسعودي أبو الهذلي نـة  الحسن، ميمسـعود،   بـن  عبـداهللا  ذر
 فـي  كـان  ومـا  العلـوم  )، و(ذخـائر الجـوهر  ومعـادن  الـذّهب  تصانيف، منها: (مـروج  مؤرخٌ، له

، فـوات الوفيـات:   ٦٦٥رقـم  ٢٥٤هـ . (ينظـر: رجـال النّجاشـي:    ٣٤٦ سنة الدهور)، توفّي سالف
 )٣٣٦رقم ٢/٨١

)٢(  :٩٠٤رقم ٢٨٢ينظر الفهرست للشّيخ الطّوسي. 

  .٦/٣٩٧، ط ج ٣/٧٥٤خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(
هــ،  ٢٧٦وم أن ابـن قتيبـة صـاحب (المعـارف) تـوفّى سـنة       كذا، وهو من سهو القلم؛ ألن مـن المعلـ  ) ٤(

 wهـ، هـذا والسـيد الصّـدر   ٣٤٦والمسعودي صاحب (مروج الذّهب) و(إثبات الوصية) توفّى سنة 
  .)؛ لعدم إمكانه٣٥٤- ٣٥٢لَم يشر إلى نصّ ابن قتيبة بتشيع المسعودي في (تأسيس الشّيعة: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكــوفي، المعـروف بــابن عقْــدة، كنيتـه أبــو العبــاس، ولــد   الهمــداني ســعيد بـن  محمــد بــن أحمـد ) ١(
كثيرةٌ، كان زيـدياً جاروديـاً،    تصانيف المنزلة، حفَّاظٌ لألحاديث، له القَدر، عظيم هـ، جليل٢٤٩ُعام

 )٥٩٤٩رقم ٤٠٩، رجال الطّوسي: ٢٣٣رقم ٩٥- ٩٤هـ . (ينظر: رجال النّجاشي: ٣٣٣سنة  تُوفّي

القَـدر،   النّيسابوري الشّهيد، عـالم، فقيـه، زاهـد، ورِع، مـتكلّم، جليـلُ      الفتَّال الحسن بن محمد) ٢(
وغيرهمــا، مــن مشــايخ ابــن  (التّنــوير فــي معــاني التّفســير)، و(روضــة الــواعظين)، ..  صــاحب

← 
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 ابـن  عـن  هـو  أيضـاً  اًتـ ثقا هـم كلّ كون ولكن ،ةدقْع بن أحمد الكلّ مراد ،نعم :عليقةالتّ

قْعشهادة ال ،ةد أحد موالطّ ،الوالفتّ ،المفيد نالمفيد رأينا األنَّ ؛برسي ضَيفع 
 ،المختلفـة  المسـائل  فـي  رسـائله  راجع نم على ىفَخْي ال كما واحد غير منهم
 ابـن  عنـه  أسـند  نممـ  وهـو  -  ادقالصّـ  عـن  فالن رواها روايةٌ هذه( :يقول نراه

قْعوهو -  ةد ابن عند ثقةٌ فهو ،)٣()ضعيف قْعفافهم ،هؤالء عند ال ةد.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
شهرآشوب، يروي عن الشّيخ الطّوسي، وعـن والـده الحسـن بـن علـي بـن أحمـد عـن السـيد          

هــ .  ٥٠٨اإلسـالم سـنة    بشهاب الملقَّب نيشابور رئيس عبدالرزاق المحاسن أبو لهالمرتضى، قت
 )٣/٢٧٥، طبقات أعالم الشّيعة: ١٢٩٨رقم ١٦٣(ينظر: رجال ابن داود: 

منصور، عـالم، فاضـلٌ، فقيـه، محـدثٌ، قـال       الطّبرسي، كنيته أبو طالب أبي بن علي بن أحمد) ١(
الطّالبيـة)،   حسن، (االحتجـاج)، (مفـاخرة   الفقه في (الكافي) بكتا تلميذه ابن شهرآشوب: له

هــ . (ينظـر: معـالم    ٥٦٠الصّـالة)، تـوفّي نحـو     )، (كتابhالزّهراء )، (فضائلbاألئمة (تاريخ
  )١/١٧٣، األعالم: ٣٦رقم ٢/١٧، أمل اآلمل: ١٢٥رقم ٦١العلماء: 

علي، ثقـةٌ، فاضـلٌ، ديـن، عـين،      أبو ، كنيتهالطّبرسي الفضل بن الحسن بن الدين الفضل أمين الشّيخ
 مـن  الهـدى)، انتقـل   بـأعالم  الـورى  القـرآن)، و(إعـالم   تفسـير  فـي  البيـان  (مجمـع  منها: تصانيف له

 سـنة  النّحـر  ليلـة  الخلـود  دار إلـى  بهـا  هـ، وانتقل٥٢٣ عام في سبزوار إلى المقدس الرضوي المشهد
  )٤١٠٧رقم ٤/١٩، نقد الرجال: ٣٣٦رقم ٩٧- ٩٦الدين: هـ . (ينظر: فهرست منتجب ٥٤٨

  .٧٣-٧/٦٩، ط ج ٣/٧٧٠خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(
  لم نعثر على هذه العبارة في المصادر التي بأيدينا.) ٣(

ــي        ــد ف ــره المفي ــا ذك ــدر م ــيد الصّ ــراد الس ــون م ــد يك ــبر(حفظه اهللا): ق ــث شُ ــيد غي ــال الس ق
← 
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 ،هـؤالء  عنـد  ال ةدقْع ابن عند تٌثقا همأنَّ ذكرنا ما دؤيي أيضاً وهذا :أقول ة:عليقالتّ
 فلمـاذا  جاشيالنّ عند عدالتهم عالمةَ ةدقْع ابن كتاب في همركْذ كان ولو

 ال كمـا  منهم كثيراً فضع بل !؟ةدقْع ابن ذكرهم نمم جماعات قثّوي ملَ
  الممارس. على يخفى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

الذين عدهم الشَّيخ في الرجـال عـن    gأصحاب الصّادق )، من عده بعض١٩٦(االختصاص: 
ابن عقدة كما هو مسلّم ووصفهم المفيد بالجهالة، كهشـام بـن المثنّـى، ومحمـد بـن مسـكان،       

أن المفيـد   ���  gويوسف الطّاطري، فمع أنّهم مذكورون في الرجال وفي أصـحاب الصّـادق  
  وصفهم بالجهالة.

)١ (٢٣٣رقم ٩٤: ينظر رجال النّجاشي.  
)٢ ( :وغيرهما. ، ..١٢٢رقم ٥٤، ٢٤رقم ١٩ينظر رجال النّجاشي 

، لـه كتـابc   .اإلمام الصّادق والكـاظم  عن علي، روى أبو الزّطي، كنيته بياع سالم بن أسباط) ٣(
 :٢٦٨رقم ١٠٦(ينظر رجال النّجاشي( 

  .٧/٧٤، ط ج ٣/٧٧١خاتمة المستدرك: ط ح ) ٤(
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 كونـه  يطـ عتُ ال مـة المتقد فاتالصّ أن على دلُّي <يرويه فيما صادقاً> :قوله عليقة:التّ

  ل.فتأم ،يرويه فيما صادقاً
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (:٤٦٣رقم ١٧٥ رجال النّجاشي. 

  .٧/٩٤، ط ج ٣/٧٧٥خاتمة المستدرك: ط ح  )٢(
لم نعثر على هذه العبارة في (تعليقة على مـنهج المقـال) التـي بأيـدينا، ولكـن حكاهـا الشّـيخ        ) ٣(

النّوريw  :٥/١١٨)، وكـذا فـي (أعيـان الشّـيعة:     ٧/٢٥٠عن (التّعليقة) في (خاتمة المستدرك 
 ) في ترجمة الحسن بن صالح المطلق.٢٨٨٠رقم ٥/٣٥١)، و(معجم رجال الحديث: ٢٨٤رقم

  .٢٥٠-٧/٢٤٩، ط ج ٣/٧٩٠خاتمة المستدرك: ط ح ) ٤(
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 بـن  أحمـد  عنـه  يـروي  الـذي  صـالح  بن الحسن يكون أن كنمي ال :أقول عليقة:التّ

الثّـ  هـو  )١(يحيـى  بـن  دمحمقادالصّـ و قرالبـا  أصـحاب]  [مـن  هألنَّـ  ؛وري، 
 عنـه  يـروي  ،رومتـأخِّ  bنهمعـ  يـروِ  ملَـ  نممـ  يحيـى  بن دمحم بن وأحمد

 بد فال ،وثالثمائة وخمسين ست سنة همن عموس ،يدجِ أبي وابن ريبكْعلْالتَّ

[نم] يكون أن حرورةبالضّ آخر صالح بن نس.  
 فـي  هركَـ ذَ مـا وإنَّ ،وريالثّـ  ترجمـة  فـي  ذلك )تهقليتع( في اآلقا كرذْي مولَ

الحصـدر  حسـن ( .فراجـع  ،ظمالكـا  أصـحاب]  [من المطلق صالح بن نس 

ين])[الد  
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  )٤(ادق.والصّ الباقر عن أبوه روى ،اءراله عاذم ابن هو هذا عليقة:التّ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو من سهو القلم؛ ألن ما في (تعليقة على منهج المقال) الذي يـروي عـن الحسـن بـن     كذا، ) ١(

 .صالح الثوري هو محمد بن أحمد بن يحيى ال أحمد بن محمد بن يحيى، فالحظ

 .٢٢٠٩رقم ١٨٣ال الطّوسي: ينظر رج) ٢(

  .٧/٢٨٥، ط ج ٣/٧٩٤خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(
)٤ ( :٤٥١٧رقم ٣٠٦، ١٦١٢رقم ١٤٦ينظر رجال الطّوسي.  
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  .يعةالشّ نم اعديالس سعد بن سهل :عليقةالتّ

�ª´� 
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 #G� #� :< #�� -. � #(/ -.  #�� -. !�)b , A@ ;- $	^_�  #���\	g>)٣(� 

 بـن  دمحمـ  اإلمـام  اموالن بنا علي األجلُّ دالسي( ):العلماء رياض( في قال عليقة:التّ

الباقر عليb، وكان مبـاقر ال موالنـا  أوالد أعـاظم  نg  ولغايـة  ،وأكـابرهم 

 ،كاشـان  بلـدة  بحـوالي  هربـ وقَ ،البيان في طويلالتّ إلى اجتَحي ال شأنه عظم
 وقـد  ،عظيمـةٌ  رفيعةٌ قبةٌ وله ،)كرس بار( بمشهد اآلن إلى معروفةٌ هومقبرتُ

 كراماتـه  فـي  وأوردوا ،ةجمـ  فضـائل  شـأنه  فـي  نـا ئعلما نمـ  جماعـةٌ  ركَذَ

 عبـدالجليل  بيـل النّ الجليل يخالشّ منهم ،عزيزة حكايات مشهده وكرامات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١ ( :٥٩٩رقم ٦٦، ٢٤٩رقم ٤٠ينظر رجال الطّوسي. 

  .٨/٦١، ط ج ٣/٨١٠خاتمة المستدرك: ط ح ) ٢(
  .٨/٢٣٤، ط ج ٣/٨٢٩خاتمة المستدرك: ط ح ) ٣(
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الشّ القزوينيالمشهور الفاضل )١(يعي.  
يخفى ال ثم هـذا  ترجمة أن  دالسـي  غيـر  بتُـ كُ فـي  مـذكورة ـ  جـال الرمن 

 كـان  جالالر بتُكُ في المذكور أن ��)  ،قدحٍ وال بمدحٍ ال ،أصالً أصحابنا
بن علي بن دمحم الحسين بن عليb، وكان مادقالصّ أصحاب نg()٢(، 

  .)العلماء رياض( في عبداهللا المولى كالم نم الحاجة موضع انتهى
صفهان هو إفي  )باقيات(ة لَّحإمام زاده أحمد المدفون في م في الهامش أن ركَوذَ

بن اإلا ابن عليد الباقر المذكور.مام محم  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القزويني، عالم، فصـيح،   الفضل أبي بن الحسين أبي بن عبدالجليل الدين نصير الواعظ خالشّي) ١(

 الـروافض)، و(البـراهين   فضـائح  بعـض  نقـض  في النّواصب مثالب (بعض كُتُب، منها: دين، له
 .هــ  ٥٥٦التّذكير)، كان حياً سـنة   والجوابات)، و(مفتاح المؤمنين)، و(السؤاالت أمير إمامة في

  )١/٥٠٠، هدية العارفين: ٢٧٧رقم ٨٧(ينظر: فهرست منتجب الدين: 
 .٢١٧-٤/٢١٦ينظر رياض العلماء: ) ٢(





 

 

@ @

@ @
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]١- [قة الشّالثّ الحثني العبد الصّحد ـ يخ حسـين همد ١(ر العـاملي( ،  د صـاحب السـي
الرباني السيد مرتضى الكشميري الهندي قـال: زُ ، الغرويتُر   د بخدمـة السـي

صفزيارة النّ كربالء مرتضى الكشميري مشعبان ن ،د راكبـاً أنا ماشياً والسي ،
فلما قربنا مكربالء قلتُ ن دللسي: هـر ل علـى النّ فأنـا أتعطَّـ   ؛مني جنـابكم تقد ،

زل به جنابكمنْني على المكان الذي تَلَّلكن د ،فقـال  ، ل سفرة معـه وكانت أو
لمجـاز  ا ودخلـتَ ، ريف الحسـيني حن الشّـ ة فـي الصّـ  لَبباب الق إذا جئتَ :لي

اخل فعلى يسار الدفا درجصعد الدرج فأنا في بعض الحجة.رات الفوقاني  
فـإذا هـو   ، دعلـى السـي   عتُوتطلَّ، رجالد وصعدتُ، ريفالباب الشّ فأتيتُ :قال
جالس في حجرـ اومعه اثنـ  ةن مفسـلَّ ، الهنـود  ند أسـباب  أتفقَّـ  عليـه وصـرتُ   تُم

فلَــ، دالســيم ــفيهــا البِ أرفقلــتُ، اط الــذي كــانس: ــهــل فُ، دنايــا ســيقــ شــيٌء دمن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجاهـدين  الـدين، وأحـد   أهـل  الصّالحين، وكبـار  اهللا عباد العاملي، من همدر حسين الشّيخ) ١(
المراقبين، دائم دعين األولياء في العبادة، يقْتَفة آلثار الماألئم   ـنـل  أهـل  الطّـاهرين، ممبمـا  الع 

 الشّـهير  الكشـميري  مرتضـى  الروحـاني، السـيد   الربـاني، والعـالم   السـيد  خواصّ من علم، كان
  )١٣٥رقم ١/١٢٧بالهندي. (ينظر تكملة أمل اآلمل: 
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ذهـب إلـى   ا :فقـال ، سـاط لـيس بموجـود   البِ إن :فقلـتُ ، ما أدري :فقال ؟األسباب
رج فلعلَّالدطَقَه س مفقلتُ، هناك ن: إن هناك فكيف  طَقَكان سيى إلى اآلن مع قَب

  ؟!ستطراقكثرة اال
 ذهبتُ :له فقلتُ، أره مفلَ فذهبتُ، شاء اهللا اه إنك ترذهب وانظر فإنَّا :فقال لي

ك فإنَّ }l3{ :أ في األولى بعد الحمدرقْركعتين تَ صلّ :فقال لي، أره مفلَ ونظرتُ
فصــلَّ فقمــتُ، رجتــراه عنــد الــدتُي كعتين وأتيــتُالــر ســاط البِ فوجــدتُ، رجالــد

  رج.في أثناء الد اًمطروح
، ةرضْـ ا جميعـاً فـي الح  نَّـ ا كُنَّـ أفرة اتفـق  وفي هذه الس ر:دميخ حسين هقال الشّ

ا أردتُولم قَالخروج واچةپ(في خاطري أن آكل في هذا اليوم  ع( ،ومعـادتي   ن
وإذا ، يـا اهللا  :ألسـتخير فقلـت   )١(بحةالسـ  فأخذتُ، هيء إذا اشتهيتُاستخير على الشّ

رعند  لٌج 	
فـإذا هـو    فالتفـتُّ  )؟اچـة پال(على أكل  يرختَسريد أن تَتُ :ذني يقول لي
د مرتضىالسيH فتعجتُب فقـال ، ئاًه شيمي ال أقدر على أن أكتفإنّ :وقلت، اًجد: 

  م.سبوتَ، بيم الغَلَعالمؤمن يكاد أن ي أن تَملأما ع، شيخ حسين يا
طريـق   علـى  ورجعنـا ، نـا بخدمتـه كـربالء   را زُنَّـ أ قفَـ يخ المـذكور: واتَّ قال الشّـ 

، أسـبابنا  ر كـلَّ هـ طَد: ينبغـي أن نُ قـال لـي السـي    )طـويريج (نا لْصَـ ا وفلمـ ، راريدالطّ
، ه فـي الفـرات  رتُـ طه ���  ئاًشـي  فـأمرني أن ال أتـرك  ، في تطهيـر األسـباب   فأخذتُ

� نوهو م -ج الخُر فأخذتُ، ج؟ فقال لي: حتى الخُرجحتى الخُرله:  فقلتُ +7 +� !8- 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لفظة شعبية بمعنى: (المسبحة).) ١(
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  .اًوثقل جد ه في الفرات امتأل ماًءه وركستُرأن أطه ا أخذتُفلم، هفغسلتُ
فـي   سكَـ ور، يـدي  نمـ  بهذَ[فـ]ــ  هءمـا  �	:�98 هأن أنهض دتُأر، بالجملة [و]

د السـي  وأخبـرتُ  فخرجـتُ ، ر أن أصـل إلـى األرض  دأقْـ  معليه فلَـ  فطمستُ، طالشَّ
الخُ مرتضى بأنفقال لي، طلشَّه راح في انَّأو، هج هذه حكايتُر: سيأتي من جـه رِخْي ،

ا انقضت ساعة جاء رجلٌفلم ماألعراب وقَ نبدل يد السي ، ـ  فقال له السـيد: أنـت من 
 ؟فـي الفـرات   طَقَسـ  اًجخُر ر أن تُخرجدقْفقال له: تَ، أهل هذه األطراف؟ فقال: نعم

  .له إلى المكان أشرتُ[و] في هذا الموضع  :فقلتُ ؟طَقَس مكان أي :فقال
حتـى   حبوسـ ، جرب نصـف الفـرات وبيـده الخُـ    رقُـ  جرفغاص في الفرات وخَـ 

 قـلْ أ مد: ألَقال السي، ا مضىفلم، جلا الرومضى عنَّ، هج فأخذتُرجاءنا وأعطانا الخُ
لك سيأتي من ؟!رجهخْي  

���0  وشـتري د عبدالحسـين الشّ والسـي  ي كنـتُ يخ حسين: واتفق أنّـ قال الشّ �;< 
 د مرتضـى بالكوفـة  بخدمة السـي ،   ـ  :دفقـال لـي السـير لنـا ثـالث دواب إلـى    أجِتَاس

ي لّصَـ هلة حتى نُبنا على مسجد الس واب أن يمرواشترط على صاحب الد، جفالنّ
هلة ركعتين زاد اهللا في عمـره  ى في مسجد السصلَّ نم> :أن ففي رواية، ركعتين

  .)١(<سنتين
ــتأ فخرجــتُ ــ جرتُواس ــى الشَّ ــ، رطعل ا خَفلمرــج ــا م ــاب المســجد أراد  نن ب

فأخرجتُ، كاري ثمن اإلجارةالم   راهم ودفعتُـ الكيس الذي فيـه الـد  د ه إلـى السـي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٠٦ح٣/٤١٧مستدرك الوسائل: ) ١(
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جنابـك  ، واباألسباب على الد ئَوطّ
	 أنا أريد أن ، يا أخي :وقلت له، عبدالحسين
 ألن ؛د مرتضـى صله للسيوأ -الكيس عندك  بقِأو، المكاري وأعط، منالثّ جرِخْأَ

، بكَــروخرجنــا لنَ، فركبنــا ودخلنــا المســجد :قــال -دائمــاً بيــديرج [الســيد] خُــ
جفهنا إلى النّوتوج.  

د مرتضىفقال لي السي: لْهل لك عال :فقلت ؟ابالعص م ،   كانت فـي الكوفـة بيـدك ،
 :دالحسـين وقـال  د عبالسـي  فالتفـتَ ، عنـد بـاب مسـجد الكوفـة     )١(تها سقطأظنُّ :فقال

، منـه للمكـاري   ا في الموضع الـذي أخرجـتُ  منَّ طَقَه سأظنُّ، والكيس أيضاً ليس معي
دنا فقلـ ، والكيس االعص دجِك تَاذهب إلى هناك فإنَّ :د مرتضىفقال لي السيتُ: ياسـي ،

مع كثرةالر واح لغو ما رأيتَ مار واالستطراقالزّ نفقال لي: اذهب، و هما معاًتجد.  
إلـى بـاب    ا وصـلتُ فلمـ ، ئاًشـي  ال أجـد  أن داً لقوله وأنـا قـاطع  بعتَ فذهبتُ :قال

المكـاري   نإوواهللا ، فإذا الكيس في األرض، الذي ركبنا منه المسجد في المحلّ
إلى المكـان الـذي    تُلْصَالمسجد حتى و الكيس ودخلتُ فأخذتُ، عندهاس والنّ
د بالسـي  فوصلتُ، ها ورجعتُفأخذتُ، بعينها اا العصوإذ، فيه اس جلوسوالنّا فيه كنَّ

 ؟ك تجـدهما لـك إنَّـ   لْقُـ أ مألَـ  :بعيد نوقال لي م، إلي فالتفتَ، )٢(ليمب قبر كُرقُ
  ا.مبه ي عثرتُخبره بأنّ
	 أن  لَبقال ذلك قَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األصل: (سقط) وهو من سهو القلم. في) ١(
 قَـدم  صـفّين، لمـا   gاإلمام علـي  مع قومه، شهد في مطاعاً شريفاً زياد النّخعي، كان بن كُميل) ٢(

هــ، ولـه مـن العمـر سـبعون عامـاً.       ٨٢ فقتله، وكان ذلك سنة به دعا الكوفة يوسف بن الحجاج
 )٧٥١٦رقم ٤٨٦-٥/٤٨٥صابة: ، اإل٦/١٧٩(ينظر: الطّبقات الكبرى البن سعد: 
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انتهى ما حدثني به الحسين هم[هــ] ١٣٢٤سـنة   ٢٣ر فـي رجـب   د  ريـد  وهـو ي
  في شوال. ١٣٢٣ي سنة وفّد مرتضى تُالسي[أن]  ركَوذَ، جبل عامل ه إلىوجالتّ
ع وكان تشي، وأنا أعرفه، أهل بغداد اسمه محمد نرجالً م فق في أيامنا أناتَّ] -٢[

من وكان له أخٌ، ةاألشعري عركَس ،ألنَّـ  ؛العـداوة معـه   كثير فـاتَّ ، عه تشـيفق أن 
هذا األخ العر خَكَسرج مع حلَمة مقال[فـ]ـ، الجند للتحصيالت ن:  

وكـان  ، )٢(واريةالسـ  نم وكنتُ، )١(آخذ منه ميري فأرسلني آمري إلى رجلٍ
ـ  لي فرسجي ـ ، هـا وخرجـتُ  فركبتُ، اًدة جـدـ   ا صـرتُ فلمـ فـي البريتْة هب  ريـح 

، ثعـ بنْتَ مفلَـ  يفرسـ  كـتُ يح حرالـر  تْنَكَا سفلم، ئاًيوصرت ال أبصر ش عاصفةٌ
 [مـن]  يلـ جرِ فأخليـتُ ، ابكَـ إلـى الر  )٣(هلـة وإذا هـي قـد دخلـت بالد    فنظرتُ

رِ ستْفطم، إلى أماكن حافر الفرس وطفرتُ ابكَالرجاًي مقدارل بكَـ إلى الر ،
دالقادر فـي  بـ يخ عب الشّـ دأنـ  وصـرتُ ، ة إلـى األرض نفسـي بالمشـقَّ   فأخرجتُ

  .ذلك أثريكن ل مفلَ، سرخالص الفَ
 :فقلـتُ ، يكن له أثر ماألولياء فلَ نأعرف م نم بكلّ واستغثتُ تُذْلُ، وبالجملة

  .)٥()رتُكُ(على  ى الكلّوخلّ، أخي محمد )٤()اكگاستن( نيا م، يا إمام أخي محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨/٢٩٥ألنفسهم. (ينظر العين:  يمتارون الطّعام، فهم القوم جلب: الميرة) ١(

 )٤/٣٩٠الميرة، السوارية: من يجلبون الطّعام. (ينظر لسان العرب:  السيرة:) ٢(

 لفظةٌ شعبيةٌ بمعنى: (الطّين).) ٣(

  لفظةٌ شعبيةٌ بمعنى: (اختارك).) ٤(
  لفظةٌ شعبيةٌ بمعنى: (جنْب).) ٥(
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فرأيتُ :قال، ص لي فرسيخلّ، يا علي رلَـ  مـا  :إلـى جـانبي يقـول لـي     الًج؟ك 
ها واألرض كيف أجر: فقلتُ، سرالفَ رج :فقال لي، تَيوكَ تَيكَالحكاية  :فقلتُ
إلـى األرض   هـا دفعـةً  عفَود سرالفَـ  يـده وجـر   مـد ه فرأيتُـ ، هكذا :فقال لي ؟دهلة

  .سيرفَ ىوأنج جاءني اًأبا الحسن علي أن فعرفتُ، اًأحد أر مفلَ فالتفتُّ، اليابسة
 فجاء هذا وصار من دالنّ أحبوصار يأخذ التّ، اس إلى أخيه محمرة ربة المطه

  )١(.)أهل البيت نور عيني(ويقول: ، ك بهاربتَوي، لهابقَوي، ويضعها على عينيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها نظائر، منها ما حدثني به األخ حيـدر الطّـائي أنّـه     gهذه الكرامة والمعجزة ألمير المؤمنين) ١(

سيارة أجرة، كان سـائقها مـن أهـل سـامراء، فسـاقهما الحـديث إلـى أن         -في بغداد -استأجر 
  :  ، فقال لهgيروي السائق له كرامةً ومعجزةً لإلمام علي

، بحيـث أنّنـا لـو    bكنّا وأهلي فـي سـامراء مـن المبغضـين ألميـر المـؤمنين وأوالده الطّـاهرين       
وقـت األذان كنّـا نضـع أصـابعنا      cصادف طريقنا صدفةً على جهة حرم اإلمامين العسـكريين 

  في األذان. bفي آذاننا؛ كي ال نسمع التّشهد بالوالية ألمير المؤمنين وأوالده الطّاهرين
ملي سائقاً لشاحنة نقل البضائع على الطّريق الـدولي بـين العـراق واألردن، فـاتّفق لـي      وكان ع

  وأنا في الطّريق أن تُعطّل شاحنتي، وكانت مملوءة بالبضائع، فحاولتُ تصليحها لكن لَـم 	
فلـح  
في ذلك، وبعدها آل الوقـت إلـى الغـروب والظّـالم، فخشـيتُ السـباع فـدخلتُ إلـى الشّـاحنة          

، وما يحكيه أتباعه منg إغالق منافذها، فبينا أنا كذلك إذ تذكرتُ أمير المؤمنين وأحكمتُ
كراماتــه وحلّــه للمشــكالت، فصــرتُ أحــدثُ نفســي بأنّــه لوكــان مــا يقولونــه صــحيحاً ألتــى 

  وأنقذني من مشكلتي هذه.
لّـة وقـوفي ومـا أحتـاج     فبينا أنا كذلك وإذا بباب الشّاحنة يطرق، فالتفتُّ فرأيتُ رجالً يسألني عن ع

إليه، فأخبرتُه بحالي، فطلب منّي أن أشغّل الشّـاحنة بعـدما يـدفعها مـن الخلـف! فضـحكتُ وقلـتُ:        
يستحيل تحريكها شبراً واحداً، فأجابني: ال عليك، نفّذ ما طلبتُ منك، فـذهب إلـى خلـف الشّـاحنة     

ونزلـتُ ألشـكر الرجـل لكنّـي لَـم       فدفعها بما فيها من حمولة، فشغّلت الشّاحنة فاشـتغلت، ففرحـتُ  
← 



١٤٩ ................................................................................................................  

 

حتـى  ، األربعة المعاصر للمهادي )١(بريزيبيه اآلخوند مال مهدي التّالفقيه النّ] -٣[
 بريــزيالتّ وعــد، ر واحــدالمهــادي الخمســة فــي عصــ :وريالنّــ �������� قــال 

  األربعة هم: والمهادي، خامساً لهم
ــوم الطّ الســي ــائيد المهــدي بحــر العل ــوالســي، باطب  هيد الخراســانيد مهــدي الشّ

الر٢(ضوي( ،ّوالميرزا مهدي الش هرسـتاني  الموسـوي  الحـائري)والمـولى مهـدي   ، )٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
اهللا حلّ مشكلتي ببركة توسلي باإلمام علي أجده، فعلمتُ بأنg      ـنفعـدتُ إلـى أهلـي وصـرتُ م ،

  .والمحبين له، وانتقلتُ بعدها إلى بغداد gأتباع أمير المؤمنين
 ، التّبريـزي، العـالم  مهدي ابن الميرزا محمد تقي ابن الميرزا محمد القاضي الطّباطبائي الميرزا) ١(

 فـي  الجليلـة  الدينية، والخدمات المعالم بثّ في المشكورة المساعي الرباني، القاضي، صاحب
 غيره، وتصـدى  قاضٍ تبريز في يكن والدنيا، من أساطين الدين ورؤساء المسلمين، ولَم الدين

-١٠/٦٧هـ . (ينظر: أعيـان الشّـيعة:   ١٢٤١ سنة عبدالجبار، تُوفّي الميرزا ابنه بعده المنصب لهذا
  )٨٩٧رقم ٥٥٦-١٢/٥٥٥، طبقات أعالم الشّيعة: ٦٨

 المشــهدي الموســوي، اإلصــهفاني، ثــم الحســيني طــاهر بــن اهللا هدايــة بــن مهــدي الســيد محمــد) ٢(
هــ،  ١١٥٢عـام  هانبإصـف  الشّـأن، ولـد   إمامياً، متكلّماً، فيلسـوفاً، جليـلَ   فقيهاً الخراساني، الشّهيد، كان

 .األمـراء  مـن  الظّلمة بعض يد على هـ ١٢١٨ سنة رمضان شهر المشهد الرضوي، استُشهد في وسكن
  )٤٣٦٣رقم ٦٤١- ١٣/٦٣٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٧٧- ١٠/٧٥(ينظر: أعيان الشّيعة: 

القاسـم،   وأبـ  الميـرزا  ابـن  الموسـوي  الشّهرسـتاني  مهـدي  محمـد  مهدي، ويقال: السيد الميرزا) ٣(
، عالم، فاضلٌ، فقيـه، مـتكلّم، ثقـةٌ، محقّـق، متبحـرg      ،الكاظم موسى اإلمام إلى نسبه المنتهي

دل١٢١٦ سنة صفر ١٢ في كربالء هـ، وتُوفّي١١٣٠عام حوالي إصفهان في و  ـنفبمقبرتـه  هــ، د 
 الحسينية، بجوار الحضرة نم الشّرقي الجنوبي الرواق حياته، في في لنَفْسه أعدها قد كان التي

الشّهرســتانية. (ينظــر أعيــان الشّــيعة:  األســرة مقبــرة بعــد فيمــا أصــبحت الشّــهداء، والتــي قبــور
١٦٦-١٠/١٦٣(  
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ق اآلقـا محمـد بـاقر بـن     محقّـ وا علـى ال جـ وهؤالء تخر، )١()وامعاللّ(صاحب  راقيالنّ
  )٢(.)س اهللا أرواحهم جميعاًقد( الحائري هير بالبهبهانيالشّ صفهانيمحمد أكمل اإل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأصـوله  بالفقـه  عالمـاً  اإلماميـة، كـان   أكـابر  النّراقي، الكاشاني، أحد ذر أبي بن مهدي محمد) ١(

كاشان،  قرى من نراق في التّصانيف، ولد وغيرها، كثير الرياضية العلوم في والفلسفة، مشاركاً
كـربالء، مـن مؤلفاتـه:     فـي  العـراق، فأقـام   إلـى  إصفهان، وارتحـل  في بها، وتتلمذ وتعلَّم ونشأ

 أواخـر  اإلسالم)، و(جامع السعادات)، قَدم النّجف األشرف في شريعة فقه في األحكام (لوامع
، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ١٠/١٤٣ـ . (ينظـر: أعيـان الشّـيعة:    هـ ١٢٠٩ سـنة  بها عمره، وتُوفّي

  )٤٣٥٥رقم ٦٢٧-١٣/٦٢٥
)٢ (تحقيق هذه التّع تم نـبت     اتليقاالنتهاء مسـة يـوم السبفضل اهللا تعالى في مدينة كربالء المقد

هللا رب ، والحمـد  bهـ، الذّكرى السنوية الثّانية والتّسعين لهدم قبور أئمة البقيـع ١٤٣٦/شوال/٨
   م، اللّهـمعلى ما ألهم، والثّناء لما قـد م، وله الشّكرـد وآل    صـلِّ العالمين على ما أنْععلـى محم

  محمد.
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@ @

@ @

@ @
Šqþa@ @ÝöbÔÛa@ @òzÐ–Ûa@ @

  ٢٤  gاإلمام الصادق  >احتفظوا بكتبكم...<
  ١٢٤  بن محمد أحمد  >أحد القوم عثمان بن عيسى...<

  ٦٦  الشلمغاني  المؤمن...< ألخيك كان >إذا
  ٤٧  nالنبي محمد  الخميس...< يوم في العلْم >اُطلبوا
  ٢٤  gاإلمام الصادق  إخوانك...< في علْمك وبثّ >اكتب

علي< د  البشر...< خيرمحم النبيn  ٤٧  
  ٨  gعسكرياإلمام ال  لنفسه...< صائناً الفقهاء من كان من >فأما

  ٨١  محمد بن الحسن القمي  ...<فداك علتُجg: نياثّالألبي جعفر  قلتُ>
: الرجـــل مـــن gاضـــرالحســـن ال يألبـــ قلـــتُ>

  أصحابنا...<
2 أحمد بن عمر ��3  ٧٩  

  ٨٠  عبداهللا بن سنان  : يجيئني القوم...<gقلت ألبي عبداهللا>
  ١٢٧  والد الخيرانيg>...  >كان يلزم باب أبي جعفر

  ٢٤  gاإلمام علي  الكتب بساتين العلماء<>
  ٨  hفاطمة الزهراء  ...<>كنتُم على شفا حفرة من النّار

  ٦٥  bأحد األئمة  <ارنّال نأعتق رقبتي م هملّ>ال
ة علِّمه >اللَّهمكْمد  القرآن< وتأويل الحمحم النبيn  ٥١  
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Šqþa@ @ÝöbÔÛa@ @òzÐ–Ûa@ @
  ٥٠  حذيفة بن منصور  ...<وترك ابنته، لي مات أخٌ>

  ٦٨  الشلمغاني  مسلمٍ...< على شَهِد >من
ناد  ركعتين...< السهلة مسجد في صلّى >ماإلمام السجg  ١٤٥  
دطية...< العلياء >اليعد  الممحم النبيn  ٤٧  



 

 

@ @@ @

@ @

@ @
  (أ)

  .٧٥األحمر:  عثمان بن أبان
  .٨٤إبراهيم القزويني، السيد: 

  .١٠٢زدي= نفطويه: إبراهيم بن محمد األ
 .٤٨أبو نعيم اإلصفهاني، الحافظ: 

  .٥١أبو هريرة: 
أحمــد بــن الحســين ابــن الغضــائري، الشــيخ: 

١٠٠.  
 :١٠٩أحمد بن خالد البرقي.  

أحمــد بــن عبدالواحــد البــزّاز= ابــن عبــدون: 
١٢٥.  

   ،ــن أبــي طالــب الطبرســي أحمــد بــن علــي ب
  .١٣٦الشيخ: 

س النجاشي، العبا بن أحمد بن علي بن أحمد
 .٤٨الشيخ: 

 :بن حجر العسقالني ١٢٩أحمد بن علي.  
  .١٠١أحمد بن علي السيرافي، الشيخ: 

2 أحمد بن عمر ��3 :٧٩.  
  .٩١أحمد بن فهد الحلّي، الشيخ: 

  .٥٥إبراهيم بن خلكان:  بن محمد بن أحمد
 :د بن أبي نصر البزنطي١٠٨أحمد بن محم.  

د األردبيلي٨٤، الشيخ: أحمد بن محم.  
أحمد بـن محمـد بـن سـعيد الهمـداني= ابـن       

  .١٣٥عقدة: 
عمـران الجــراح= ابــن   أحمـد بــن محمـد بــن  

 :٥٩الجندي.  
  .٧٤عيسى األشعري:  بن محمد بن أحمد
  .٧٤القمي:  العطّار يحيى بن محمد بن أحمد
  .٦٣العبرتَائي:  هالل بن أحمد

  .٩٥أحمد بن يونس المغربي، الشيخ: 
 :١٣٧أسباط بن سالم الزطي.  

  .٦٥أسماء بنت عميس: 
  (ج)

  .٤٧جعفر بن أحمد القمي اإليالقي، الشيخ: 
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جعفـر بـن الحســن الحلّـي، الشـيخ= المحقّــق     
 :٩٧الحلّي.  

  .٥٩جعفر بن قولويه، الشيخ:  بن محمد بن جعفر
  .١٢٥جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، الشيخ: 

  (ح)

 :٦١حاتم األصم.  
  .٥٠حذيفة بن منصور: 

  .٧٦السجستاني:  عبداهللا بن حريز
ــدين حســام ــن ال ــدين جمــال ب ــن ال  طــريح ب

  .٨٨النّجفي، الشّيخ: 
  .٥٥زُوالق:  بن الحسين بن إبراهيم بن الحسن

 :١٣٨الحسن بن صالح الثوري.  
ــن ــي بــن الحس ــين بــن عل  شُــعبة بــن الحس

  .٥٧الحراني، الشيخ: 
 د، الشيخ: الحسن بن علي٩١بن داو.  

  .٧٥الوشّاء:  زياد بن علي بن الحسن
  .١٣٠الحسن بن موسى الخشّاب: 

ــن الحســن ــف ب ــن يوس ــر= ب طهالم ���� ���� 
 :٧٨الحلّي.  

 :٧٠الحسين بن روح النوبختي.  
  .٧٠بن بابويه القمي، الشيخ:  علي بن الحسين

  .٥٨البحراني، الشيخ:  صادق بن علي بن الحسين
  .١٣٩سين بن معاذ األنصاري: الح

  .١٤٣حسين همدر العاملي، الشيخ: 
  (ز)

 :١٣٨زرارة بن أعين، الراوي.  
 :الشهيد الثاني ،العاملي ين بن علي١٠٩زين الد.  

  (س)

 :يالقم ٧١سعد األشعري.  
، صِّهرشْـتي ال سـلْمان  بـن  الحسـن  بـن  سلَيمان
  .٦٠الشيخ: 

١٢٣: سماعة بن مهران الحضرمي.  
 :١١٩سهل بن زياد الرازي.  

 :١٤٠سهل بن سعد الساعدي.  
  (ش)

 :٦١شقيق البلخي.  
  (ط)

 :س بن كيسان الخوالني٥١طاو.  
  (ع)

 :١٠٤عبد بن حميد الكشي. 

  .٩٨عبدالجليل الرازي، الشيخ: 
  .١٤١عبدالجليل القزويني، الشيخ: 
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  .١٠٢عبدالرحمن ابن العتائقي، الشيخ: 
  .١٠٣بيرجندي، المهندس: عبدالعلي ال

  .٨٩عبدعلي الرشتي، الشيخ: 
  .٩٢عبدالكريم بن طاوس، السيد: 

 :١٢٣عبداهللا بن بكير الشيباني.  
 :١٣١عبداهللا بن جبلة الكناني.  

  .٥٦الحميري:  الحسين بن جعفر بن عبداهللا
  .٨٠عبداهللا بن سنان: 

ــالح    ــن ص ــداهللا ب ــالعب سال ماهيجيــي ، بحران
  .٨٦الشيخ: 

  .٥١عبداهللا بن عباس: 
  .٥٣الكوفي:  قتيبة بن مسلم بن عبداهللا

  .٨٣عبدالنبي القزويني، الشيخ: 
 :اب السبكي٩٦عبدالوه.  

  .٧٦الحلبي:  علي بن عبيداهللا
 :١٢٢عثمان بن عيسى، الراوي.  

� رزين بن العالء ���� :٧٥.  
  .١١٥علي بن إبراهيم القمي، الشيخ: 

  .١٢٣ة البطائني: علي بن أبي حمز
  .١٢٥علي بن أحمد بن أبي جيد: 

  .١٣١علي بن أحمد بن عبداهللا البرقي، الشيخ: 
 .١٣١علي بن الحسين البرقي: 

 :بن الحسين المسعودي ١٣٤علي.  
د المرتضى:  بن الحسين بن علي٦١موسى، السي.  

  .٩٧علي بن الخازن الحائري، الشيخ: 
 ،بن داود السمهودي د: علي٩٥السي.  

عبدالعالي بن علي الشيخ:  العاملي ،٧٣الميسي.  
علي بن عثمان بن الخطّاب= ابن أبـي الـدنيا:   

٩٠.  
  .٨٥علي نور الدين بن علي العاملي، السيد: 
  .٩٤علي بن فضل بن هيكل الحلّي، الشيخ: 

  .١٤٠: bعلي بن محمد بن علي بن الحسين
العزيز  بن منصور بن علي :٥٤الفاطمي.  

 :بن مهزيار األهوازي ٧٧علي.  
  .١٠٤علي بن هبة اهللا العجلي، ابن ماكوال: 

 :٥٢عمرو بن دينار الجمحي.  
  (ف)

  .٨٧فخر الدين بن محمد الطريحي، الشيخ: 
   ،ــي ــن الفضــل الطبرس ــن الحســن ب الفضــل ب

  .١٣٦الشيخ: 



١٦٠  .............................................................................................................    

 

  (ك)

الكراجكــي= (القاضــي محمــد بــن علــي بــن 
  .٤٩عثمان): 

 :١٤٦كميل بن زياد النخعي.  
  (م)

  .٥٢مالك بن دينار: 
  .٥٢مجاهد بن جبر: 

  .١٠٨محمد بن أبي عمير: 
  .٥٩داود القمي:  بن أحمد بن محمد
  .٧٤القمي، الشيخ:  شاذان بن أحمد بن محمد

  .٧٢محمد بن إسماعيل بن بزيع: 
  .٨٧محمد بن جابر النجفي، الشيخ: 

  .٩٣ا الحلّي، الشيخ: محمد بن جعفر بن نم
  .٦٣الوليد:  بن أحمد بن الحسن بن محمد

  .١٢٠محمد بن الحسن الصفّار: 
  .٦٠الطّوسي، الشيخ:  علي بن الحسن بن محمد

 :د بن الحسن الفتّال النيسابوري١٣٥محم.  
حسنالد بن محم  :األشعري ي٨١القم.  

  .٩٣محمد بن حسن بن المطهر الحلّي، الشيخ: 
  .٨٥حمد بن الحسين البهائي، الشيخ البهائي: م

  .٨٤محمد بن الحسين الخوانساري، اآلقا: 
  .٤٩محمد حيدر خان الكابلي، الشيخ: 

  .٨٤محمد بن صالح صدر الدين، السيد: 
 :د بن طاهر، أبو الفضل المقدسي١٠٤محم.  

  .١٢٦محمد بن عبدالحميد العطّار: 
  .٦٠الشّيباني:  طَّلبالم بن عبداهللا بن محمد

ــد ــن محم ــه القمــي، الشــيخ   ب ــن بابوي ــي ب عل
  .٥٧الصدوق: 

  .٩٠محمد بن علي الحرفوشي، الشيخ: 
  .٦٦الشّلمغاني:  علي بن محمد
  .٦٤شهرآشوب:  بن علي بن محمد

  .٩٨محمد بن علي العلقمي، الوزير: 
  .٧٩الكشّي، الشيخ:  العزيز عبد بن عمر بن محمد
ين: محم٩٢د بن محفوظ، القاضي تاج الد.  

العــاملي  المـؤذّن  داود بـن  محمـد بـن محمـد   
  .٧٣الجزيني، الشيخ: 

  .٩٦محمد بن محمد الرازي، الشيخ: 
المفيـد، الشـيخ:    النّعمـان  بن محمد بن محمد

٥٨.  
  .١٠٤محمد بن مسعود العياشي، الشيخ: 
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  .١٠٠محمد بن مصادف: 
ي، الشــيخ= الشــهيد محمــد بــن مكــي العــامل 

  .٩٧األول: 
موسى بن د بن محم١٠١: كاتبال علي.  

  .٥٦البغدادي، الشيخ:  همام بن محمد
  .١٠٧محمد بن يعقوب الكليني، الشيخ: 

محمــد بــن يوســف الجرجــاني الكشــي، أبــو 
  .١٠٤زرعة: 

  .٨٢محمد باقر البهبهاني، الشيخ: 
  .٦٢باقر الداماد ، المحقّق السيد:  محمد

  .٨٣محمد باقر المجلسي، الشيخ: 
  .٨٢محمد مهدي بحر العلوم، السيد: 

 .١٥٠محمد مهدي النراقي، الشيخ: 

 ـــد مهـــدي بـــن هدايـــة اهللا الخراســـانيمحم
  .١٤٩الشهيد، السيد: 

محمود بن حسـام الـدين الجزائـري، الشـيخ:     
٨٧. 

  .٨٨محمود بن درويش علي الحلّي، الشيخ: 

  .٨٦ري، السيد: مرتضى الكشمي
كاتب چلبي القسطنطيني:  عبداهللا بن مصطفى

٥٣.  
 :ار الدهني١٢٩معاوية بن عم.  

  .٩٩منصور بن الحسين اآلبي، الوزير: 
مهدي بن أبـو القاسـم الشهرسـتاني، الميـرزا:     

١٤٩.  
مهــدي بــن محمــد تقــي بــن محمــد القاضــي 

  .١٤٩التبريزي، الميرزا: 
٤٨: موسى بن إبراهيم المروزي.  

  (ن)

  .٥٤نعمان بن محمد اإلمامي، القاضي: 
  (هـ)

  .٥٩: ريبكْعلْتَّهارون بن موسى بن أحمد ال
  (ي)

  .٨٦ياسين بن صالح البحراني، الشيخ: 
  .٨٧يوسف البحراني، الشيخ: 

  .٨٨يونس ابن الشيخ ياسين النجفي، الشيخ: 





 

 

  
  

@ @

، ٥= أبـو القاسـم:   nبـداهللا النبي محمد بن ع
٩٩، ٩٣، ٦٥، ٦٤، ٤٧، ٢٠، ١٨، ٨، ٧، ٦ ،

١٤٠، ١٣١  .  
اإلمام عليg  :٢٠، ١٨، ١٧= أمير المـؤمنين ،

١٤٩، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٠، ٩٠، ٦٥، ٥١، ٢٤.  
  .٧: hالسيدة فاطمة الزهراء

، ٧٦: gاإلمام الحسن بن علي بن أبي طالـب 
١٣١.  

، ٢٠: bاإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب
١٣٢، ٧٦.  

  .٥٢، ١٩: gاإلمام السجاد
ــاقر  ــام الب ــر:  gاإلم ــو جعف ، ٨١، ٥٠، ١٩= أب

١٤٠، ١٣٩.  
ــد الصــادق   ــن محم ــر ب ــام جعف ــو gاإلم = أب

ــداهللا:  ، ٨٠، ٧٦، ٧٥، ٦٢، ٦٠، ٥٠، ٢٤، ١٩عبـ
١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٣، ١٢٢، ٨١ ،

١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨.  

= أبو إبـراهيم:  gاإلمام موسى بن جعفر الكاظم
١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٠٨، ٧٥، ٥١، ٥٠، ٤٨، ١٩ ،

١٤٩، ١٣٩، ١٣٧، ١٣١، ١٢٩، ١٢٦.  
، ٧٢، ٦٩، ٥١= أبـو الحسـن:   gاإلمام الرضـا 

١٢٤، ١٢٢، ١٠٨، ٨١، ٧٩، ٧٧، ٧٥، ٧٤ ،
١٢٦.  

، ٨١، ٧٧، ٧٤= أبــو جعفــر: gاإلمــام الجــواد
١٢٧، ١٢٦، ١٠٨.  

، ٥١، ٥٠= أبو الحسن:  gاإلمام علي الهادي
١٢٧، ١٢٦، ٧٧، ٧٤.  

 اإلمام العسـكريg :١٢٥، ١١٩، ٧١، ٦٣، ٨ ،
١٢٨، ١٢٦.  

  .١٢٣، ٨: fاإلمام المهدي
  (أ)

  .٢٧، ١٤آقا بزرك الطهراني، الشيخ: 
  .٧٥األحمر:  عثمان بن أبان

  .٥٧إبراهيم بن سليمان القطيفي، الشيخ: 
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إبراهيم شرف الـدين، السـيد= (الجـد الرابـع     
  .١٩للسيد حسن الصدر): 

  .٨٤لقزويني، السيد: إبراهيم ا
  .١٠٢إبراهيم بن محمد األزدي= نفطويه: 

إبــراهيم المرتضــى، الســيد= (الجــد الثالثــون 
  .١٩للسيد حسن الصدر): 

  .٣٣ابن عنبة: 
  .٣٠ابن القيم: 
  .٦٥أبو بكر: 

 :٥٧أبو بكر الحضرمي.  
  .٣١، ٢٨أبو الحسن اإلصفهاني النجفي، السيد: 

  .٦٤أبو ذر: 
  .٧٦(جد عبيداهللا الحلبي):  أبو شعبة=

  .٥٣أبو العباس، الخليفة: 
  .٤٨أبو نعيم اإلصفهاني، الحافظ: 

  .٥١أبو هريرة: 
أحمد، السـيد= (الجـد السـادس عشـر للسـيد      

  .١٩حسن الصدر): 
  .٢٥أحمد بن الحسن الحر العاملي، الشيخ: 

   :١٠٠، ٩٩أحمد بن الحسين ابـن الغضـائري ،
١٢٩.  

، ١١٩، ١٠٩البرقـي، الشـيخ:   أحمد بـن خالـد   
١٣٢، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦.  

 .٣٢أحمد رضا، الشيخ: 

أحمــد بــن عبدالواحــد البــزّاز= ابــن عبــدون: 
١٣٣، ١٢٥.  

  .٢١أحمد العطار، الشيخ: 
   ،ــن أبــي طالــب الطبرســي أحمــد بــن علــي ب

  .١٣٦الشيخ: 
 :بن حجر العسقالني ١٢٩أحمد بن علي.  

  .٣٧، ٣٥تاذ: أحمد علي مجيد الحلّي، األس
ــن      ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب أحم

  .١٤١: bالحسين
، ٥٩، ٤٨الشــيخ:  علــي النجاشــي ، بــن أحمــد

١٢٤، ١١١، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٧٩، ٧٤، ٧١ ،
١٣٧، ١٣٠، ١٢٥.  

2أحمد بن عمر  ��3 :٧٩.  
  .٩٧، ٩٤، ٩١أحمد بن فهد الحلّي، الشيخ: 

  .٥٥ابن خلكان:  إبراهيم= بن محمد بن أحمد
     :د بـن أبـي نصـر البزنطـي٥٠أحمد بن محم ،

١٢٢، ١٠٨.  
 .٨٤أحمد بن محمد األردبيلي، الشيخ: 
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أحمد بـن محمـد بـن سـعيد الهمـداني= ابـن       
  .١٣٧، ١٣٦، ١٣٥عقدة: 

أحمـد بــن محمـد بــن عمـران الجــراح= ابــن    
 :١٠١، ٥٩الجندي.  

عيسـى األشـعري= ابـن     بـن  محمـد  بن أحمد
، ١٢٧، ١٢٦، ١١٩، ١٠٩، ٧٦، ٧٥، ٧٤عيســى: 

١٣٠، ١٢٩، ١٢٨.  
، ٧٤القمي:  العطّار يحيى بن محمد بن أحمد

١٣٩، ١٣٠.  
  .٦٣العبرتَائي:  هالل بن أحمد

 .٩٥أحمد بن يونس المغربي، الشيخ: 

 :١٣٧أسباط بن سالم الزطي.  
  .٦٥أسماء بنت عميس: 

  .٥٠ إسماعيل بن جابر:
  .٤٨: cإسماعيل بن موسى بن جعفر

 :٥٣األصمعي.  
  .٢٢أمين الريحاني، األستاذ: 

  .٥٢أنس بن مالك: 
  (ب)

   ،الكــاظمي ــدر الحســني ــن الســيد حي ــاقر اب ب
  .٢١السيد: 

  .٢١باقر بن زين العابدين السلماسي، الميرزا: 
  .٢١باقر الشكي، الميرزا: 

  .٢٠باقر بن محمد حسن آل ياسين، الشيخ: 
 :٥٣بحير الحميري.  

  .٩٧برقوق، السلطان: 
  .٩٧برهان الدين المالكي، القاضي: 

، ٨٥، ٢٩الشيخ البهائي= بهـاء الملّـة والـدين:    
٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦.  

  (ت)

  اس، الجـدد= (عبين أبو الحسن، السيتاج الد
  .١٩الثالث عشر للسيد حسن الصدر): 

  (ج)

 :٥٢، ٤٧جابر بن عبداهللا األنصاري.  
  .٢٤جرجي زيدان: 

  .٦٥جعفر بن أبي طالب: 
  .٤٩، ٤٧جعفر بن أحمد القمي، الشيخ: 

  .٩٠، ٨٩، ٨٤، ٢٨جعفر كاشف الغطاء، الشيخ: 
، ٥٩محمـد، الشـيخ= ابـن قولويـه:      بـن  جعفر

١٢٠، ٧٤، ٧٢، ٧١.  
جعفر بن محمد بن مسعود العياشـي، الشـيخ:   

١٣٣، ١٣٢، ١٢٤.  
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  .٥٣القسطنطيني:  عبداهللا بن الچلبي= مصطفى
  .٨٤جواد العاملي، السيد: 

  (ح)

 :٦٢، ٦١حاتم األصم.  
 :١٤٦الحجاج بن يوسف الثقفي.  

  .٥٠حذيفة بن منصور: 
 :العاملي ٥٧الحر.  

  .٧٦السجستاني:  عبداهللا بن حريز
ــدين حســام ــن ال ــدين جمــال ب ــن ال  طــريح ب

  .٨٩، ٨٨النّجفي، الشّيخ: 
حسن بن الحسين بـن  حسن، الشيخ= ( الشيخ 
 :(يبن بابويه القم ٧٠علي.  

  .٥٥زُوالق:  ابن الحسين= بن إبراهيم بن الحسن
  .٨٧الحسن بن زين الدين الشهيد، الشيخ: 

 :١٣٩، ١٣٨الحسن بن صالح الثوري. 

حسن الصدر الكاظمي، السيد= حسـن صـدر   
، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٠، ٩، ٦الدين، السيد الصدر: 

٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٤٩، ٣٥، ٣٤، ٢٤، ٢٣، ٢٢ ،
١٠٥، ٩٨، ٩٠، ٨٢، ٧٢، ٦٧، ٦٥، ٦٢، ٦١ ،

١٢٨، ١٢٤، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١١٢، ١٠٧ ،
١٣٩، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٩.  

  .١٣٢، ١٣١الحسن بن عبداهللا: 
  .١٠٨عقيل العماني:  أبي بن علي بن الحسن

الحســن بــن علــي بــن أحمــد= (والــد الفتــال  
 :(١٣٦النيسابوري.  

 .٩١علي بن داود، الشيخ:  الحسن بن

  .٧٦، ٧٥الوشّاء:  زياد بن علي بن الحسن
 :انيبن شعبة الحر ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٣٤الحسن بن علي.  

  .٨٢الحسن المثنّى: 
 .١٣٠الحسن بن موسى الخشّاب: 

ــن الحســن ــر=  ب ــن المطه ــف ب ���� يوس ���� 
 :١٠٩، ١٠٨، ١٠٢، ١٠٠، ٧٨، ٣٣الحلّي.  

لثــامن للسـيد حســن  حسـين، الســيد= (الجـد ا  
  .١٩الصدر): 

حسين، السيد= (الجد الثامن والعشرون للسيد 
  .١٩حسن الصدر): 

حسين، السـيد= (الجـد العاشـر للسـيد حسـن      
  .١٩الصدر): 

حسين، الشيخ= ( الشيخ حسـين بـن الحسـين    
 .٧٠بن علي بن بابويه القمي): ا

 :المولى الروحي =الحسين بن روح النوبختي
١١٨، ١٠٦، ٧١، ٧٠، ٦٦.  
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   :ــائري ــداهللا الغض ــن عبي ــين ب ، ١٠٠، ٧٤الحس
١٣٤، ١٣٣، ١٢٥.  

  .٧٠بن بابويه القمي:  علي بن الحسين
  .٥٨البحراني، الشيخ:  صادق بن علي بن الحسين

  .١٢٧الحسين بن محمد: 
 :١٣٩الحسين بن معاذ األنصاري.  

����حســين النــوري الطبرســي، الشــيخ=  ���� 
 :ــوري ، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ١٤، ١٣، ١٠، ٩ ،٦النــــ

١٢٢، ١٢٠، ١٠٦، ١٠٥، ٨٩، ٦٥، ٥٣، ٥٠ ،
١٤٩، ١٢٨.  

  .٣٧، ٢٨حسين هليب الشيباني، األستاذ: 
ــيخ:   ــاملي، الش ــدر الع ، ١٤٤، ١٤٣حســين هم

١٤٧، ١٤٥.  
حمــزة، الســيد= (الجــد التاســع عشــر للســيد   

  .١٩حسن الصدر): 
حمــزة، الســيد= (الجــد الســابع عشــر للســيد   

  .١٩الصدر):  حسن
  .١٣١حيان بن أبجر: 
 :١٤٨حيدر الطائي.  

  (خ)

  .٣٢خير الدين بك األحدب، األستاذ: 

 :١٢٧الخيراني.  
  (ز)

 :١٣٨زرارة بن أعين، الراوي.  
     :الشـهيد الثـاني ،العـاملي ين بن علـيزين الد

١٠٩، ٧٣.  
زين العابدين، السيد= (الجد الخـامس للسـيد   

  .١٩حسن الصدر): 
  .٣٧: hنب الكبرى عقيلة بني هاشمزي

  (س)

���سديد الدين= (الشيخ يوسـف والـد    ���� 
 :(٩٣الحلّي.  

 :٧٤، ٧٢، ٧١سعد األشعري.  
سعد اهللا، السـيد= (الجـد الثـامن عشـر للسـيد      

  .١٩حسن الصدر): 
 :(سلمان الفارسي) =٦٤سلمان.  

  .٦٢، ٦١، ٦٠، الشيخ: الصِّهرشْتيسليمان 
  .١٢٣هران الحضرمي: سماعة بن م

  . ٤٨السندي بن شاهك: 
ــاد:  ، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ٥٣ســهل بــن زي

١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥.  
 :١٤٠سهل بن سعد الساعدي.  
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 :٤٧، ٣٠السيوطي.  
  (ش)

 :٦٢، ٦١شقيق بن إبراهيم البلخي.  
 (ص)

صــالح، الســيد= (الجــد الثــاني للســيد حســن  
  .١٨الصدر): 

  .٥٠صفوان بن يحيى: 
  )(ض

، ٦ضياء ابن الشيخ عـالء الكربالئـي، الشـيخ:    
٣٧.  

  (ط)

طاهر، السيد= (الجد السابع والعشرون للسـيد  
  .١٩حسن الصدر): 

 :س بن كيسان الخوالني٥٣، ٥١طاو.  
  (ع)

 :٩٧عباد بن جماعة الشافعي.  
 :١٠٤عبد بن حميد الكشي. 

  ،التبريــزي عبـدالجبار بــن مهــدي الطباطبــائي
  .١٤٩الميرزا: 

  .٩٨عبدالجليل الرازي، الشيخ: 
  .١٤٠عبدالجليل القزويني، الشيخ: 

ــدين، الســيد:   ، ٢٥، ٢١عبدالحســين شــرف ال
٣٢، ٢٦.  

، ١٤٥عبدالحسين الشوشتري الآلري، السـيد:  
١٤٦.  

  .٣٢عبدالحسين صادق، الشيخ: 
عبدالحسين الطهراني= شيخ العراقين، الشيخ: 

١٣.  
  .٣٢لسيد: عبدالحسين نور الدين، ا

 :٩٨عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي.  
ــد    محم ــراوي ــد ال ــار= (وال ــد العطّ عبدالحمي

  .١٢٦العطّار): 
  .١٠٢عبدالرحمن ابن العتائقي، الشيخ: 
  .١٣عبدالرحيم البروجردي، الشيخ: 

ــيس نيســابور:    ــو المحاســن، رئ ــدالرزاق أب عب
١٣٦.  

  .٣٥عبدالرسول، الحاج: 
  .٥٢الباكوي: عبدالرشيد بن صالح 

  .١٠٥، ١٠٣عبدالعلي البيرجندي، المهندس: 
 .٨٩عبدعلي الرشتي، الشيخ: 

  .١٤٧عبدالقادر، الشيخ: 
  .٩٢عبدالكريم بن طاوس، السيد: 
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  .٦٥عبداهللا= (عبداهللا بن جعفر بن أبي طالب): 
عبداهللا، السيد= (الجد الثاني والعشرون للسيد 

  .١٩حسن الصدر): 
يد= (الجد الخـامس عشـر للسـيد    عبداهللا، الس

  .١٩حسن الصدر): 
عبـداهللا، الســيد= (الجــد الخــامس والعشــرون  

 .١٩للسيد حسن الصدر): 

  .١٢٢عبداهللا األفطح: 
  .١٤١، ٦١، ٥٧عبداهللا أفندي، الميرزا: 

 :١٢٣عبداهللا بن بكير الشيباني.  
  .١٣٢، ١٣١عبداهللا بن جبلة: 

  .٥٦الحميري:  جعفر بن عبداهللا
  .٥١عبداهللا بن الزبير: 
 .٨٠عبداهللا بن سنان: 

ــ    ــالح الس ــن ص ــداهللا ب ــي ماهيجيعب ، البحران
 .٨٦الشيخ: 

  .٥٣عبداهللا بن طاوس: 
  .٥٢، ٥١عبداهللا بن عباس: 

  .٥٢عبداهللا بن عمر: 
  .١٣٤عبداهللا بن مسعود: 

  .١٣٤، ٥٣الدينوري:  قتيبة بن مسلم بن عبداهللا

  .٩١، ٨٣ عبدالنبي القزويني، الشيخ:
 .٩٦عبدالوهاب السبكي، تاج الدين: 

  .٧٦الحلبي:  علي بن عبيداهللا
 :١٢٤، ١٢٣، ١٢٢عثمان بن عيسى، الراوي.  

� رزين بن العالء ���� :٧٥.  
علــي، الســيد= (الجــد الحــادي عشــر للســيد   

  .١٩حسن الصدر): 
علي، السيد= (الجد الرابـع والعشـرون للسـيد    

  .١٩حسن الصدر): 
  .١٨علي، السيد= (علي ابن السيد حسن الصدر): 

  .١١٥علي بن إبراهيم القمي، الشيخ: 
 :بن أبي حمزة البطائني ١٢٣علي.  
  .١٣٩، ١٢٥، ٧٤علي بن أحمد بن أبي جيد: 

علــي بــن أحمــد بــن عبــداهللا البرقــي، الشــيخ: 
١٣٢، ١٣١. 

 :الكوفي بن أحمد العلوي ٦٤علي.  
  .٧٠، ٦٩ن بن بابويه: علي بن الحسي

 ،بن الحسين البرقي ١٣٢، ١٣١علي.  
 :بن الحسين المسعودي ١٣٤علي.  

د بن عليالمرتضـى:   الحسين بن موسى، السي
١٣٦، ٦١، ٦٠، ٤٩..  



١٧٠  .............................................................................................................    

 

  .٩٧علي بن الخازن الحائري، الشيخ: 
  .٨٩علي الخليلي، الشيخ: 

  .٩٥علي بن داود السمهودي، السيد: 
  .٧٣د األول: علي ابن الشهي

  .٥٨، ٣٠علي بن طاوس الحسني، السيد: 
علي الطباطبـائي صـاحب (الريـاض)، السـيد:     

٩٠، ٨٩.  
عبـدالعالي  بن علي  الشـيخ:    العـاملي ،الميسـي

٧٣.  
 .٩٠علي بن عثمان بن الخطّاب= ابن أبي الدنيا: 

، ٩١علي بن فضل بن هيكل الحلّـي، الشـيخ:   
٩٧، ٩٤.  

(علي بـن محمـد بـن الزبيـر     علي بن محمد= 
القرشـــي الكـــوفي، شـــيخ الشـــيوخ وراويـــة 

  .١٢١األصول): 
، ١٤٠: bعلي بن محمد بن علي بن الحسـين 

١٤١.  
بن منصور بن علي  :٥٤العزيز الفاطمي.  

  .٧٦علي بن مهزيار: 
، ١٠٤علي بن هبـة اهللا العجلـي، ابـن مـاكوال:     

١٠٥.  

د= (الجدين، السينور الد د    عليالسـابع للسـي
  .١٩حسن الصدر): 

علي نور الدين، السيد= (الجد السادس للسيد 
  .٨٦، ٨٥، ١٩حسن الصدر): 

  .٣١، ٢٧، ٢٥، ٢٢علي النقوي، السيد: 
 .٦٤عمار= (عمار بن ياسر): 

  .٥١عمر بن الخطاب: 
 :٦٤عمرو بن أمية الضميري.  
 :٥٢عمرو بن دينار الجمحي.  

  .٦٥فر بن أبي طالب): عون= (عون بن جع
  (غ)

، ١٢٨، ١٢٠، ٧٢، ٥٠، ٣٦غيــث شُــبر، الســيد: 
١٣٦، ١٣٠.  

  (ف)

  .١٤فتح علي السلطان آبادي، المولى: 
، ٨٧فخر الدين بن محمد الطريحـي، الشـيخ:   

٨٨.  
   ،ــي ــن الفضــل الطبرس ــن الحســن ب الفضــل ب

  .١٣٦الشيخ: 
  .٧٢الفضل بن شاذان: 
 :١٤فضل اهللا النوري.  
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  (ق)

  .١٠٤لقائم بأمر اهللا، الخليفة: ا
 :ين الكيدري٦١قطب الد.  

 :٥٢قيس بن السائب المخزومي.  
  (ك)

الكراجكــي= (القاضــي محمــد بــن علــي بــن 
  .٤٩عثمان): 

  (م)

  .٥٢مالك بن دينار: 
ــن المتنبــي، الشــاعر= (أحمــد  ــن الحســين ب  ب

  .٢٣الحسن): 
  .٥٢مجاهد= (مجاهد بن جبر): 

 ،د الشيرازيد: المجد٢١، ١٤، ١٣السي.  
  .٢٦محسن األمين العاملي، السيد: 

   بن عبـدالعالي الميسـي علي) =المحقّق الثاني
 :(٦٢الكركي.  

  .٩٧، ٩٣، ٩٢المحقّق الحلّي نجم الدين،: 
  .١٤٧محمد= (رجلٌ من أهل بغداد): 

  .٦٥محمد= (محمد بن جعفر بن أبي طالب): 
للسـيد حســن  محمـد، الســيد= (الجـد التاســع   

  .١٩الصدر):

محمد، السـيد= (الجـد الثالـث للسـيد حسـن      
  .١٨الصدر): 

محمد، السيد= (الجد الثالث والعشرون للسيد 
  .١٩حسن الصدر): 

ــاني عشــر للســيد    ــد، الســيد= (الجــد الث محم
  .١٩حسن الصدر): 

محمد، السيد= (الجد الرابع عشر للسيد حسن 
  .١٩الصدر): 

ســيد= (الجــد الســادس والعشــرون محمــد، ال
  .١٩للسيد حسن الصدر): 

محمد، السيد= (الجد العشرون للسـيد حسـن   
  .١٩الصدر): 

ــرون    ــد والعش ــد الواح ــيد= (الج ــد، الس محم
  .١٩للسيد حسن الصدر): 

  .٦٥محمد بن أبي بكر: 
  .١٠٩، ١٠٨محمد بن أبي عمير: 

  .٥٩داود القمي:  بن أحمد بن محمد
الشـيخ:    شـاذان  بـن  أحمـد  بن دمحم ،ـيالقم

٧٤.  
محمد بن أحمد بن يحيى صاحب (النـوادر):  

١٣٨، ١٣٠. 
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  .١٠٤البخاري:  إسماعيل بن محمد
  .٧٢محمد بن إسماعيل بن بزيع: 

 :د بن إسماعيل النيشابوري٧٢محم.  
 .٨٩، ٨٨، ٨٧محمد بن جابر النجفي، الشيخ: 

    ،د بن جعفر بـن نمـا الحلّـي٩٣الشـيخ:  محم ،
٩٨، ٩٧، ٩٤. 

، ٦٤، ٦٣حسن، الشيخ= ابن الوليد:  بن محمد
١٢٠، ١١٥، ١١٤.  

  .٩٧محمد بن الحسن الحلّي، فخر المحقّقين: 
  .١٢٢، ١٢١، ١٢٠محمد بن الحسن الصفّار: 

   =د بن حسن الطوسي= الشـيخ الطوسـيمحم
ــيخ:  ، ٧٧، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٢، ٦٠، ٤٩الشــ

١٢١، ١١٢، ١٠٧، ١٠٦، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٧٨ ،
١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢ ،
١٤٠، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥. 

 :د بن الحسن الفتّال النيسابوري١٣٦، ١٣٥محم. 

د بن الحسنمحم  :األشعري ي٨١القم.  
 .٨٤محمد بن الحسين الخوانساري، اآلقا: 

  .٥١محمد الحنفية: 
ــدين     ــدر ال ــيد ص ــدين= الس ــدر ال ــد ص محم

  .١٢٤، ٨٤، ٢٠ي: العامل

  :د بن طاهر، أبو الفضل المقدسـي١٠٤محم ،
١٠٥. 

   :د بن عبدالحميد العطّـار، الـراوي١١٩محم ،
١٢٦.  

، ٦٠عبداهللا الشيباني= أبو المفضّل:  بن محمد
١٣٣، ١٣٢، ١٢٥، ١٢٤، ٦٢، ٦١.  

  .١٩محمد بن عبداهللا بن محمد، السيد: 
  .٧٠محمد بن عثمان بن سعيد: 

علي بـن بابويـه، الشـيخ الصـدوق:      نب محمد
١١٣، ١١٢، ١٠٧، ٧٨، ٧٦، ٧٠، ٦٣، ٥٧، ٤٧ ،

١٣١، ١١٥، ١١٤.  
  .٩٠محمد بن علي الحرفوشي، الشيخ: 

  .١١٨، ٦٩، ٦٨، ٦٦الشّلمغاني:  علي بن محمد
، ٧٧، ٦٥، ٦٤شهرآشـوب:   بن علي بن محمد

١٣٦-١٣٥. 

  .٩٨محمد بن علي العلقمي، الوزير: 
ن بد محم١٠١: الكاتب علي. 

، ١٠٥، ٧٩الكشّــي، الشــيخ:  عمــر بــن محمــد
١٣٣، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢.  

  .١٠٤عيسى الترمذي:  بن محمد
  .١٢٧: رجمحمد بن الف
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  .٩٢محمد بن قاسم بن معية: 
  .٢١محمد بن كاظم الكاظمي، الشيخ: 

  .٧٤، ٧٣الجزيني، الشيخ:  محمد بن المؤذّن
  . ٣٧لوكيل، األستاذ: محمد بن محمد حسن ا

  .٩٦، ٩٥محمد بن محمد الرازي، قطب الدين: 
المفيـد:   النّعمان= الشـيخ  بن محمد بن محمد

١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٣، ١٢٥، ٥٩، ٥٨.  
    ،ــدي ــانبوري الهن ــى الجه ــن مرتض ــد ب محم

  .٢٩السيد: 
، ١٠٤، ٧٩محمد بن مسعود العياشي، الشـيخ:  

١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٥. 

  .١٣٧بن مسكان: محمد 
  .٧٥محمد بن مسلم: 

 .١٠٠محمد بن مصادف: 

محمــد بــن مكــي العــاملي، الشــيخ= الشــهيد  
  .١٠٢، ٩٧، ٧٣، ٦١األول: 
، ٥٧، ٥٦البغـدادي، الشـيخ:    همـام  بـن  محمد

٥٩، ٥٨.  
، ١١١، ١٠٧محمد بـن يعقـوب الكلينـي، الشـيخ:     

١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢ ،
١٢٧، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠. 

محمــد بــن يوســف الجرجــاني الكشــي، أبــو 
  .١٠٤زرعة: 

، ٨٤، ٨٢محمد باقر البهبهاني، الشـيخ= اآلقـا:   
١٥٠، ١٣٩، ١١٣.  

، ١٠٣، ٦٢باقر الداماد ، السيد المحقّق:  محمد
١٠٥.  

  .٥١، ٣٣محمد باقر الخوانساري، السيد: 
 .٨٣، ٧١، ٦٥محمد باقر المجلسي، الشيخ: 

  .٢١ي الكلبايكاني، الشيخ: محمد تق
  .٨٩محمد حسن صاحب الجواهر، الشيخ: 

  .٢٨محمد حسين اإلصفهاني، الشيخ: 
  .٤٩محمد حيدر خان الكابلي، الشيخ: 

  .٣٣محمد طه نجف، الشيخ: 
محمد علي، السيد= (الجد األول للسيد حسن 

  .١٨الصدر): 
 د عليمحم �� ����  .١٣، المولى: 

  .٢٨ظم الشيرازي، الشيخ: محمد كا
، ٨٤، ٨٢محمــد مهــدي بحــر العلــوم، الســيد: 

١٤٩، ٨٩.  
  .١٦محمد مهدي القزويني، السيد: 

  .١٥٠-١٤٩محمد مهدي النراقي، الشيخ: 
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 ـــد مهـــدي بـــن هدايـــة اهللا الخراســـانيمحم
  .١٤٩الشهيد، السيد: 

  .١٨، ١٧محمد الهادي بن علي الصدر، السيد: 
ام الـدين الجزائـري، الشـيخ:    محمود بن حسـ 

٨٩، ٨٨، ٨٧. 

، ٨٨محمود بن درويش علي الحلّي، الشـيخ:  
٨٩.  

  .٢٥، ٢٣مرتضى آل ياسين، الشيخ: 
  .٢٩، ٢١، ١٣مرتضى األنصاري، الشيخ: 

، ١٤٤، ١٤٣، ٨٦مرتضى الكشـميري، السـيد:   
١٤٧، ١٤٦، ١٤٥.  

  .٩٨المستعصم، الخليفة: 
  .١٠٤ح: النيسابوري صاحب الصحي مسلم

  .٥١معاوية بن أبي سفيان: 
 :ار الدهني١٣٢، ١٣١، ١٢٩معاوية بن عم. 

  .٢٤المفضّل بن عمر: 
  .٦٤المقداد: 
 :٣٠المناوي.  

 :(المنصور الدوانيقي) =٨٠، ٧٢المنصور.  
 .٩٩منصور بن الحسين اآلبي، الوزير: 

 :(اسيالمهدي العب) =٨٠المهدي.  

   الميـرزا:  مهدي بن أبـو القاسـم الشهرسـتاني ،
١٤٩. 

مهــدي بــن محمــد تقــي بــن محمــد القاضــي 
  .١٤٩التبريزي، الميرزا: 

موسى، السيد= (الجد التاسع والعشرون للسيد 
  .١٩حسن الصدر): 

  .٤٨موسى بن إبراهيم: 
  (ن)

  .١٢٣ناووس= (رجل تنسب إليه الناووسية): 
  .٥٤، ٥٠نعمان بن محمد اإلمامي، القاضي: 

  .٥٧ري، القاضي: نور اهللا التست
  (هـ)

 :(اسيالهادي العب) =٨٠الهادي .  
هادي، السيد= (والـد السـيد حسـن الصـدر):     

١٨.  
  .٢٠هادي بن محمد علي، السيد: 

  .٨٠هارون= (هارون الرشيد): 
، ٥٩: ريبـ كْعلْالتَّهارون بن موسى بـن أحمـد   

١٣٩، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٥، ٧٤.  
  .١٣٧هشام بن المثنّى: 

  .٥٣بن عبدالملك:  هشام
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  (ي)

  .٨٩، ٨٧يوسف البحراني، الشيخ: 
 :١٣٧يوسف الطاطري.  

  .٨٨يونس ابن الشيخ ياسين النجفي، الشيخ: 
  
  

  

  
  
  
  
  
  





 

 

  
  

@ @

  (أ)

  .٨٤آيات األحكام: 
  .٢٥اإلبانة عن كتب الخزانة: 

  .٣٣إتقان المقال في أحوال الرجال: 
  .٨٦ي الصالة: االثني عشرية ف

  .٨٦أجوبة مسائل الشيخ ياسين: 
  .٣٠إحياء النّفوس بآداب ابن طاوس: 

  .٥٥أخبار قضاة مصر: 
  .١٢٥، ١٠٧استبصار: 

  .٦٢، ٦١، ٦٠إصباح الشيعة: 
  .١٠٤البن ماكوال:  -اإلكمال

  .٣٠ألفية ابن مالك: 
 :٦١، ٦٠األمالي ألبي المفضّل الشيباني.  

  .٨٦: ةبهيالنوار األ
  (ب)

  .٦١، ٥٦بحار األنوار: 
  .٦٥، ٦٤البدع المحدثة: 

  .٣٠البراهين الجلية في ضالل ابن تيمية: 
  .١٨بغية الراغبين: 

  .٢٩بغية الوعاة في طبقات مشايخ اإلجازات: 
  (ت)

  .٣٠اإلسالم:  لعلوم الكرام الشّيعة تأسيس
  .٣٣تبصرة المتعلّمين: 
  .٨٣تتميم أمل اآلمل: 

  .٩١التحرير: 
  .٩١التحصين: 

  .٥٩، ٥٨، ٥٧تحف العقول: 
  .٦تعليقة على خاتمة المستدرك: 

  .١٣٩، ١٣٨تعليقة على منهج المقال: 
 :يبن إبراهيم القم ١١٥تفسير علي.  

 :١٠٤تفسير عياشي.  
  .١٢٩تقريب التهذيب: 

  .١١٨، ١١٧، ١٠٦، ٦٨، ٦٧التكليف: 
  .٩١تكملة الرجال: 
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  .٥٢تلخيص اآلثار: 
  . ٥٧، ٥٦التمحيص: 

  .١٢١، ١٠٧، ٧٨، ٧٧ب األحكام: تهذي
  (ج)

 :١٠٨الجامع/ ألحمد بن أبي نصر البزنطي.  
  .٤٩، ٤٧جامع األحاديث: 

  .٤٧، ٣٠الجامع الصغير: 
  .٩٥جواهر العقدين: 

  .٢١جواهر الكالم: 
  (ح)

  .٢٨الحاشية على الكفاية: 
  .٣٠الخالئق:  خير حديث في الحقائق

  (خ)

  .٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ١٥، ٩، ٦خاتمة المستدرك: 
  .٧٨، ٦٦، ٥٠خالصة األقوال: 

  .٣٠خالصة النحو: 
  .٩٥خالصة الوفاء: 

  (د)

الدر المسلوك في أحوال األنبيـاء واألوصـياء   
  .٢٥والخلفاء والملوك: 

  .٢٨الدرر الموسوية: 
  .٥٤، ٥٣دعائم اإلسالم: 

  (ر)

 :١٣٠، ١٢٤رجال الكشي.  
  .٢٩رسالة االستصحاب: 

  .٦٩الرسالة الذهبية: 
  .٦٢اشح السماوية: الرو

  .٥٣، ٣٣روضات الجنّات: 
  .١٤١، ١٤٠، ١٠٢، ٦١رياض العلماء: 

  .٨٩، ٨٤رياض المسائل: 
  (س)

  .٢٨سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد: 
  (ش)

  .٩٠، ٦٩، ٢٠شرائع اإلسالم : 
، ٢٩شرح وسائل الشّيعة إلى أحكام الشّريعة: 

١١٣.  
  .٩٦الشمسية: 

  .٢٣الشيعة وفنون اإلسالم: 
  (ص)

  .١٠٤للعياشي:  -الصالة
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  .١٢٠لمحمد بن الحسن الصفّار:  -الصالة
  (ط)

  .٩٦الطبقات الكبرى: 
  .١٠١لمحمد الكاتب:  -الطرائف

  (ع)

  .٩١عدة الداعي: 
  .١٢٢العدة في أصول الفقه: 

  .٣٣عمدة الطالب: 
  .٧٠، ٦٨، ٦٧عوالي الآللي: 

  (غ)

  .٧١، ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦٦للطوسي:  -الغيبة
  (ف)

  .٩٣لفخرية: ا
  .١٥فصل الخطاب: 

  .١٣٢فضائل األشهر الثالث: 
  .٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٣٤فقه الرضا: 

  :ــي ــت/ للطوسـ ، ١٢٥، ١٢٤، ٧٠، ٦٦الفهرسـ
١٣٤، ١٣٣، ١٣٢.  

 :٤٩الفهرست/ للكراجكي.  
  .٩٩، ٩٨فهرست منتجب الدين: 

 :١٣٨، ١٢٥، ٥٠الفهرست/ للنجاشي.  
: ةلى الفوائـد المدنيـ  ع دة في الريمكّالفوائد ال

٨٥.  
 :في أحوال المجلسي ١٥الفيض القدسي.  

  (ق)

ــل    ــة أهـ ــي إبطـــال طريقـ ــاج فـ ــة اللّجـ قاطعـ
  .١١٣االعوجاج: 

  .١٠٣القاموس المحيط: 
  .٢٠قوانين األصول: 

  (ك)

، ١١٠، ١٠٧، ١٠٦، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٥٦الكـــافي: 
١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٢، ١١١.  

  .١٢٠، ٧٢كامل الزيارة: 
  .٩٦الكشاف: 

كشف األستار عن وجه الغائب عن األبصـار:  
١٥.  

  .٥٤، ٥٣، ٤٨كشف الظنون: 
  .٣٠كنوز الحقائق: 

  (ل)

  .١٥اللّؤلؤ والمرجان: 
  .٨٩، ٨٧لؤلؤة البحرين: 
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  .٢٩اللّباب في شرح رسالة االستصحاب: 
  .٩١اللّمعة الجلية في معرفة النية: 

  .٢٠اللّمعة الدمشقية: 
  .١٥٠لوامع األحكام: 

 (م)

  .١٠٩محاسن: ال
  .٨٨، ٨٦المختصر النافع: 
  .٢٩مختلف الرجال: 
  .١٠٨مختلف الشيعة: 

  .٨٥مدارك األحكام: 
  .٩٨مراتب األفعال: 

  .٩١المسائل الشامية: 
  .١٥، ٩مستدرك الوسائل: 

  .٤٧المسلسالت: 
  .١٠١للسيرافي:  -المصابيح

  .٦٢، ٦٠مصباح الشريعة: 
  .١٣٤، ٥٣المعارف: 

  .٨٥ ،٢٠معالم الدين: 
  .٩٨، ٦٤معالم العلماء: 

  .١٠٤معجم البلدان: 

  .١١٤مفاتيح األصول: 
  .٣١العبادة:  ومالذ السعادة مفتاح

  .٢٢ملوك العرب: 
ــه:   ــره الفقي ــن ال يحض ١١٢، ١٠٧، ٧٦، ٦٣م ،

١١٥.  
  .٧٧، ٦٤مناقب آل أبي طالب: 

  .٥٥المناقب والمثالب: 
  .٩١المهذّب البارع: 

  .١٥مواقع النّجوم: 
  .٩١ الموجز:
  .١٠١البشر:  سيد ألفاظ من المختَصَر الموجز

  (ن)
: مـه ومتشـابهه  كَحقرآن ومنسـوخه وم الناسخ 

٧١.  
  .١١٥الناسخ والمنسوخ: 

  .٩٩نثر الدرر: 
ــي   ــب ف ــنّجم الثّاق ــوال ال ــام أح ــة اإلم الحج 

  .١٥: fالغائب
  .٩٩نزهة األدب: 

  .٣١نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين: 
الر ١٥حمان في فضائل سلمان: نَفَس.  
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  .٩٨نقض كتاب التصفّح: 
  .١١٣، ٢٩، ٩نهاية الدراية: 

 :١٠٨النوادر/ ألحمد بن أبي نصر البزنطي.  
  .٦٨، ٦٧، ٦٦/ ألحمد األشعري: نوادرال

  .٤٧نوادر األثر في أن علياً خير البشر: 
  (و)

  .١٢٠الوضوء/ لمحمد بن الحسن الصفّار: 
  .٩٥: nر المصطفىوفاء الوفا بأخبار دا

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  





 

 

  
  

@ @
  (أ)

  .٨٦أبو إصبع: 
  .٥٥إربل: 

  .١٤٨األردن: 
  .١٠٤االسكندرية: 

  .١٥٠، ١٤٩، ١٤١، ٨٧، ٨٥إصفهان= أصبهان: 
  .٥٤أفريقيا: 

  .٥٣األناضول: 
  .٨٧، ٨٦، ٢٢إيران: 

  (ب)

  .١٠٧باب الكوفة: 
  .١٤١باقيات= (محلّة بإصفهان): 

  .٨٧، ٨٦، ٥١لبحرين: ا
  .١٠٥بخارى: 
  .١٠١، ٧٥البصرة: 
  .٨٥بعلبك: 

ــداد:  ، ١٠٢، ٦٦، ٦٣، ٥٩، ٥٧، ٥٣، ٣١بغـــــــ

١٤٩، ١٤٨، ١٠٧، ١٠٤.  
  .٩٥البقيع: 

  .٩٥، ٥٤، ٣٢-٣١بالد الشام: 
  .٦١بلخ: 

  .٨٦بهبهان: 
  (ت)

  .١٤٩تبريز: 
  (ج)

  .١٠٤جامع البصرة: 
  .١٤٧، ٨٣، ٣٢جبل عامل: 

  .١٠٥، ١٠٤، ١٠٣جرجان: 
  .٨٩الجزائر: 

  (ح)

  .٦٥الحبشة: 
  .١٢٣حران: 

  .١٤٨حرم اإلمامين العسكريين: 
  .٩٢، ٨٣، ٣١: cحرم اإلمامين الكاظمين
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= مشهد أمير المـؤمنين  gحرم أمير المؤمنين
 :٧٨، ٣١، ١٥علي.  

  .١٠٤، ٧٦حلب: 
  .٩٨، ٩٤، ٩٢الحلّة: 

  (خ)

: gخراســان= مشــهد= مشــهد اإلمــام الرضــا 
١٤٩، ١٣٦، ٨٥، ٨٢، ٦١.  

  (د)

  .٦٥دار األرقم: 
  .١٠٤، ٩٧، ٩٦، ٥٥، ٥١دمشق: 

  .٥٣الدينور: 
  (ر)

 :١١٩، ١٠٧، ٥٧، ٤٩، ٤٧الري.  
  (س)

  .١٤٨، ٢٦، ٢١، ١٤، ١٣سامراء: 
  .١٣٦سبزوار: 

  .٩٦سبك: 
  .٧٦سجستان: 
  .٨٦سماهيج: 
  .١٠٥، ١٠٤سمرقند: 

  .٩٥سمهود: 
  .٩٨، ٩٤، ٩٢السيفية: 

  (ش)

  .٨٤شدغيث: 
  .٨٦شيراز: 

  )(ص

  .٣٢صور: 
  (ط)

  .٥١الطائف: 
  .١٣طبرستان: 

  .٩٠طنجة: 
  .١٣طهران: 

  .١٤٤طويريج: 
  (ع)

  .٦٣عبرتاء: 
  .١٥٠، ١٤٨، ٩٨، ٨٤، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ١٣العراق: 

  .١٢٩عسقالن: 
  .٩٠عين الحياة= نهر الحيوان: 
  (ف)

  .١٢٩فلسطين: 



١٨٥ ...........................................................................................  

 

  (ق)

  .١٢٩، ٥٤القاهرة: 
 :٨٢قبر الشيخ الطوسي.  
  .١٤٦قبر كميل بن زياد: 

  .٥٣قرميسين: 
  .٨٥قزوين: 

  .١٠٩، ٩٥، ٥٣القسطنطينية: 
  .٨٧القطيف: 

  .٩٧قلعة الشام: 
  .١١٩، ١٠٩، ٤٩قم: 

  (ك)

  .٤٩كابل: 
  .١٥٠، ١٤٠كاشان: 

ــاظمين:   ــهد الك ــة= مش ٢١، ٢٠، ١٣الكاظمي ،
٩٢، ٨٦، ٨٣، ٣٥، ٣١، ٢٢.  

  .٤٩كراجك: 
، ١٤٤، ١٤٣، ٨٦، ٣٧، ١٣كــربالء المقدســة:  

١٥٠، ١٤٩.  
  .٤٩نشاه: كرم

  .١٠٥، ١٠٤، ١٠٣كش: 

  .٨٦كشمير: 
  .١٤٦، ١٤٥، ١٢٣، ٥٦، ٥٠الكوفة: 

  (م)

  .٨٧، ٨٦ماحوز: 
  .٢٦مؤسسة كاشف الغطاء: 
  .٩٤المدرسة المستنصرية: 

  .٩١مدفن السيد عبدالكريم بن طاوس: 
  .١٢٣، ٩٥، ٥١المدينة المنورة: 

  .٣٧، ٦، ٥مركز إحياء التراث: 
  .٢٦، ١٧وفهرستها: مركز تصوير المخطوطات 

  .٥٢المسجد الحرام: 
  .١٤٥مسجد السهلة: 
  .١٤٦مسجد الكوفة: 

المشاهد الشريفة في العراق=العتبـات العاليـة:   
٤٩، ٢٦.  

، ٨٣، ٨٢، ٣١= الحـائر:  gمشهد أبي عبـداهللا 
١٤٩، ١٤٣، ٩٨، ٩٣، ٨٧.  

  .١٤٠مشهد بار كرس: 
  .١٢٤، ٩٦، ٥٥، ٥٤، ٤٨مصر: 

 :٤٨مطير آبادي.  
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  .٩٠المغرب: 
  .٥٩مقابر قريش: 

  .١٤٩مقبرة األسرة الشهرستانية: 
  .١٠٤، ٩٥، ٦٥، ٥٢، ٥١مكّة المكرمة: 

، ٢٤، ٢٣، ١٧: wمكتبة السيد حسن الصـدر 
٣٥، ٢٦، ٢٥.  

ــية    ــة العباسـ ــات العتبـ ــة ودار مخطوطـ مكتبـ
  .٢٦، ١٧، ٦المقدسة: 
  .٩٦المنوفية: 

  (ن)

  .١٢٣ناووسا: 
   =الغـري:  النجف األشرف= المشـهد الغـروي

٨٢، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٤٩، ٣١، ٢٦، ٢١، ١٤، ١٣ ،
١٤٦، ١٤٥، ٨٨، ٨٦، ٨٤.  

 .١٥٠نراق: 

  .١٠٥نهر جيحون: 

  .١٤٥، ١٤٤نهر الفرات: 
  .٩٥نهر النيل: 
  .٦٣النهروان: 

  . ١٣نور= (إحدى قرى طبرستان): 
  .١٣٦نيسابور: 

  (هـ)

  .٣٢، ٢٢الهند: 
  (و)

  .٤٩وادي السالم: 
  .١٠٢، ٦٣، ٤٩واسط: 

  (ي)

  .١٣الو: ي
  .٥٢اليمن: 

  
  



 

 

@ @

@ @

@ @
  (أ)

  .٣٢، ٢٠آل شرف الدين: 
، ١٤= آل الرسول= أهل البيت:  bآل محمد

١٠٣، ٨٣، ٣٣، ٣٠.  
  .٥٢األبناء: 

  .٨٦اإلخبارية: 
  .٥٤، ٥٠اإلسماعيلية: 
  .١٤٧أهل بغداد: 

 .١٤٨أهل سامراء: 

  .٧٦أهل الكوفة: 
  .٥٣أهل اليمن: 

  )(ب

  .١٠٢، ٥٥مية: 
	 بنو 
  .٥٩بنو شيبان: 

  .٩٨بنو العباس: 
  .٥٥بنو عبدشمس: 

  .١٠٢، ٥٥بنو هاشم: 
  (ح)

  .٥٣حمير: 
  (خ)

  .٨٦، ٧٦الخوارج: 
  (س)

  .١٣٤، ٩٥، ٣٠، ٢٧السنّة= الجمهور= العامة: 
  (ش)

، ٣١، ٣٠، ٢٧، ١٤الشيعة= اإلماميـة= الطائفـة:   
١١١، ١٠٩، ١٠٢، ٨٨، ٨٦، ٦٤، ٦٠، ٥٨، ٥٢ ،

١٥٠، ١٤٠، ١٢٣، ١٢٢، ١١٨.  
  (ع)

  .٥٤العبيديون: 
  .١٠٥العراقيون= أهل العراق: 
  (غ)

  .٦٤الغالة: 
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  (ف)

  .٥٤الفاطمية: 
  .٣١الفاطمييون: 

  .١٢٩، ١٢٧، ٥٢، ٥١الفُرس= العجم: 
  .١٢٣، ١٢٢الفطحية: 

  (ق)

  .١٢٠، ٧٤، ٦٣، ٥٩، ٥٦القمييون: 
  (م)

  .٥٤المالكيون: 
  .٦٤المخمسة: 

  .١٤٧، ٤٨مذهب األشعري= األشعرية: 
  .١٠٨المسلمون: 

  (ن)

  .١٢٣، ١٢٢الناووسية: 
  (هـ)

  .٢٧الهاشميون: 

  .١٤٣الهنود: 
  (و)

  .١٢٤، ١٢٣، ١٢٢الواقفة: 
  .٣٠الوهابييون: 

  (ي)
  .١٣١اليهود: 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

@ @

  
@ @

Üè†ÓÖ]�áa†ÏÖ]� �
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 بـن  هـادي  بن الدين صدر للسيد حسن ة أهل االعوجاج:جاج في إبطال طريققاطعة اللّ - ١
 .مكتبتهب wالمؤلّف السيد بخطّنسخة ، هـ)١٣٥٤العاملي (ت علي محمد

العـاملي   علـي  محمـد  بـن  هـادي  بـن  الـدين  صدر للسيد حسن يعة:شرح وسائل الشّ -٢
 .مكتبتهب wالمؤلّف السيد  بخطّنسخة ، هـ)١٣٥٤(ت

¹]�Äq]†¹]æ�…�^’¹]VíÂçfŞ� �

DÌÖù]�Í†uE� �

 تحقيـق: ، هــ) ٤٦٠وسـي (ت الطّ الحسـن  بـن  محمديخ للشّ وسي):األبواب (رجال الطّ -٣
 المدرسين لجماعة ابعةالتّ اإلسالمي شرالنّ مؤسسة: اشرالنّ، صفهانياإل القيومي جواد

سةال بقمهـ .١٤١٥، ١ط، مقد 

: ومالحظـات  تعليـق ، هـ)٥٤٨(ت برسيالطّ طالب أبي بن علي بن أحمديخ للشّ االحتجاج: - ٤
 . هـ١٣٨٦، األشرف جفالنّ - عمانالنّ دار: اشرالنّ، الخرسان باقر محمد السيد

أحسن الوديعة في تراجم علماء الشيعة، أو الباقيات الصالحات فـي تتمـيم روضـات     - ٥

هــ)، تحقيـق: مؤسسـة    ١٣٩١للسيد محمد مهدي الموسوي اإلصـفهاني (ت  الجنّات:
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، تقــديم وتعليــق: الســيد عبدالســتّار الحســني، النّاشــر: مؤسســة تــراث تــراث الشــيعة
 هـ .١٤٣٧، ١الشيعة، ط

، هــ) ٤٦٠وسي (تالطّ الحسن بن محمديخ للشّ :)يشّالكَ رجال( جالالر معرفة اختيار -٦
: اشـر النّ، جـائي الر مهـدي  السـيد : تحقيـق ، سـترابادي األ دامـاد  ميـر : وتعليق تصحيح
 هـ .١٤٠٤، راثالتّ إلحياء bالبيت آل مؤسسة

عبــدالبر  بــن محمــد بــن عبــداهللا بــن ليوســف االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب: -٧
ــي، هـــ)٤٦٣(ت ــق: عل ــد تحقي محم ــل اشــر: دارالنّ، البجــاوي ــروت -الجي ، ١ط، بي

 هـ .١٤١٢

دراسـة  ، هـ)٨٥٢العسقالني (ت رجح بن علي بن حمدأل :حابةالصّ زيتمي في اإلصابة -٨
، معـوض  دمحمـ  علـي  يخالشّـ و، عبـدالموجود  أحمـد  عادل يخالشّ: يقوتعل تحقيقو
 هـ .١٤١٥، ١ط، بيروت -ةالعلمي الكتب دار: اشرالنّ

 -بيـروت  -للماليـين  العلـم  دار: اشـر النّ، هـ)١٣٩٦ركلي (تالزّ الدين خيرل األعالم: -٩
 م.١٩٨٠، ٥ط، لبنان

، األمـين  حسـن : تحقيـق ، هــ) ١٣٧١األمين العـاملي (ت  محسنللسيد  يعة:الشّ أعيان -١٠
 بيروت. -عارفالتّ دار: اشرالنّ

 راسـات الد قسـم : تحقيـق ، هــ) ٤٦٠وسـي (ت الطّ الحسن بن محمديخ للشّ األمالي: -١١
 هـ .١٤١٤، ١ط، المقدسة قم -قافةالثّ دار: اشرالنّ، البعثة مؤسسة -اإلسالمية

، هـ)٦٦٤طاوس (ت بن موسى بن علي دـللسي واألزمان: األسفار أخطار نم األمان - ١٢
 هـ .١٤٠٩، ١ط، ةقدسالم قم - راثالتّ إلحياء bالبيت آل مؤسسة: ونشر تحقيق
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 السـيد : تحقيـق ، هــ) ١١٠٤(ت  )العاملي الحر( الحسن بن محمديخ للشّ أمل اآلمل: -١٣
 بغداد. -األندلس مكتبة: اشرالنّ، الحسيني أحمد

 تقـديم ، هــ) ٥٦٢معاني (تالسـ  ميمـي التّ منصـور  بن محمد بن عبدالكريمل األنساب: - ١٤
 هـ .١٤٠٨، ١ط، بيروت - الجنان دار: اشرالنّ، البارودي عمر عبداهللا: وتعليق

Dð^fÖ]�Í†uE 

ـ  أخبـار  لدرر الجامعة األنوار بحار -١٥ ـد يخ للشّـ  األطهـار:  ةاألئمبـاقر  محم   المجلسـي
 هـ .١٤٠٣، ٢ط، بيروت -الوفاء مؤسسة: اشرالنّ، هـ)١١١١(ت

 وتعليـق:  وتـدقيق  تحقيق، هـ)٧٧٤(ت مشقيالد كثير بن سماعيلإل هاية:البداية والنّ -١٦
راثالتّ إحياء دار:  اشرالنّ، شيري علي هـ .١٤٠٨، ١ط، بيروت -العربي 

ـ    -١٧ بعـد القـرن الس نالشّـ      ابع:البدر الطّالع بمحاسن م ـد بـن علـيللشـيخ محم وكاني
 بيروت. -اشر: دار المعرفةالنّ، هـ)١٢٥٠(ت

١٨-  ين:    بغية الـرين      اغبين فـي سلسـلة آل شـرف الـدد عبدالحسـين شـرف الـدللسـي
بيروت،  -هـ)، تحقيق: السيد عبداهللا شرف الدين، النّاشر: الدار اإلسالمية١٣٧٧(ت

 هـ .١٤١١، ١ط

fljÖ]�Í†uEDð^ 

، هــ) ٣٩٣الجـوهري (ت  حماد بن سماعيلإل حاح):(الصّ العربية وصحاح غةاللّ تاج -١٩
، ٤ط، بيــروت -للماليــين العلــم دار: اشــرالنّ، العطّــار الغفــور دعبــ أحمــد: تحقيــق

 هـ .١٤٠٧
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هــ)، تحقيـق الـدكتور    ١٣٣٢للمؤرخ جرجي زيـدان (ت  تاريخ آداب اللّغة العربية: -٢٠
 شوقي ضيف، النّاشر: دار الهالل.

هبي الـذّ  عثمـان  بـن  أحمـد  بـن  لمحمـد  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: -٢١
 -العربــي الكتــاب اشــر: دارالنّ، تــدمري عبدالســالم عمــر. يــق: دتحق، هـــ)٧٤٨(ت

 . هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت

ـ  مدينة أو بغداد تاريخ -٢٢ الخطيـب  علـي  بـن  حمـد أل الم:الس  هــ) ٤٦٣(ت البغـدادي ،
، بيـروت  -العلميـة  الكتـب  دار:  اشـر النّ، عطـا  القادر عبد مصطفى: وتحقيق دراسة

 هـ .١٤١٧، ١ط

 علـي  محمـد  بـن  هادي بن الدين صدر للسيد حسن إلسالم:يعة لعلوم اتأسيس الشّ -٢٣
 .ش١٣٧٥، المقدسة قم -اشر: انتشارات أعلميالنّ، هـ)١٣٥٤العاملي (ت

 أحمـد  السـيد : تحقيـق ، هــ) ١٢القزوينـي (ت ق  بيعبـدالنّ يخ للشّـ  اآلمل: أمل تتميم -٢٤
د: باهتمام، الحسينيمحمود السي اهللا آيـة  مكتبة: اشرالنّ، المرعشي  المرعشـي-  قـم 
 هـ .١٤٠٧، المقدسة

خاوي السـ لمحمـد بـن عبـدالرحمن     حفة اللّطيفة فـي تـاريخ المدينـة الشّـريفة:    التّ -٢٥
 هـ .١٤١٤، ١ط، بيروت -اشر: دار الكتب العلميةالنّ، هـ)٩٠٢(ت

 العظمـى  اهللا آيـة  مكتبـة : اشـر النّ، الحسـيني (معاصـر)   أحمـد  السـيد  جال:الر تراجم -٢٦
النّ المرعشيجفي- سة قمهـ .١٤١٤، المقد 

بــدون ، هـــ)١٢٠٥يخ محمــد بـاقر البهبهــاني (ت للشّــة علــى مــنهج المقــال: تعليقــ -٢٧
 معلومات.
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: وتحقيـق  دراسـة ، هــ) ٨٥٢العسـقالني (ت  رجـ ح بن علي بن حمدأل هذيب:التّ تقريب - ٢٨
 هـ .١٤١٥، ٢ط، بيروت - العلمية الكتب دار: اشرالنّ، عطا القادر عبد مصطفى

العـاملي   علـي  محمـد  بـن  هـادي  بـن  الـدين  صـدر  للسيد حسـن  اآلمل: أمل تكملة -٢٩
الدكتور حسين علي محفـوظ، عبـدالكريم الـدباغ، عـدنان     : تحقيق، هـ)١٣٥٤(ت

  . هـ١٤٢٩، ١بيروت، ط -الدباغ، الناشر: دار المؤرخ العربي
ديم: السـيد  تحقيـق وتقـ  ، هــ) ١٢٥٦بي الكـاظمي (ت يخ عبـدالنّ للشّـ  تكملة الرجال: -٣٠

 هـ .١٤٢٥، اشر: أنوار الهدىالنّ، محمد صادق بحر العلوم

ــماء:  -٣١ ــوم الس ــة نج ــميري     تكمل ــي الكش ــد عل ــن محم ــدي ب ــد مه ــرزا محم للمي
 قم. (فارسي) -هـ)، النّاشر: مكتبة بصيرتي١٣٣٠(ت

 مدرسـة : ونشـر  تحقيـق ، هــ) ٣٣٦اإلسـكافي (ت  همام بن محمديخ للشّ محيص:التّ -٣٢
 المقدسة. قمf- هديالم اإلمام

 بـن  محمـد يخ للشّـ  عليه: اهللا رضوان المفيد يخللشّ المقنعة شرح في األحكام تهذيب -٣٣
، الخرسـان  الموسـوي  حسـن  السـيد : وتعليـق  تحقيـق ، هـ)٤٦٠وسي (تالطّ الحسن

 ش.١٣٦٤، ٣ط، طهران -اإلسالمية الكتب دار: اشرالنّ

DÜé¢]�Í†uE 

األردبيلـي   علي محمدللمولى  واالسناد: رقالطّ عن االشتباهات وإزاحة واةالر جامع -٣٤
 المحمدي. مكتبة: اشرالنّ، هـ)١١٠١(ت

Dð^¤]�Í†uE 

: ونشـر  تحقيـق ، هــ) ١٣٢٠(ت ورييخ الميرزا حسين النّـ لشّل مستدرك الوسائل: خاتمة -٣٥
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بعـة الحجريـة   والطّ، هــ ١٤١٥، ١ط، المقدسـة  قـم  - راثإلحياء التّ bمؤسسة آل البيت
 .طهران - في دار الخالفة المطبوعة

ــة األرب:  -٣٦ ــة األدب وغاي ــوي)      خزان ــة الحم ــن حج ــد (اب ــن محم ــي ب ــيخ عل للش
 هـ)، النّاشر: دار القاموس الحديث.٨٣٧(ت

 األسـدي  المطَّهـر  بـن  يوسـف  بن الحسنيخ للشّ جال:الر معرفة في األقوال خالصة -٣٧
 نشـر  مؤسسـة : اشـر النّ، القيـومي  جـواد  يخالشّ تحقيق: ،هـ)٧٢٦(ت مة الحلّي)لعلّا(ا

 هـ .١٤١٧، ١ط، الفقاهة

DÙ]fl‚Ö]�Í†uE 

٣٨- د   الواقيـة:  روعالدس (ت  بـن  موسـى  بـن  علـي للسـيونشـر  تحقيـق ، هــ) ٦٦٤طـاو :
 هـ .١٤١٤، ١ط، المقدسة قم -راثالتّ إلحياء bالبيت آل مؤسسة

DÙ]fl„Ö]�Í†uE 

ـ  تصـانيف  إلـى  ريعةالذّ -٣٩ (آغـا بـزرك)   هرانـي  محمـد المحسـن الطّ  يخ للشّـ  يعة:الشّ
 هـ .١٤٠٣، ٣ط، لبنان -بيروت -األضواء دار: اشرالنّ، هـ)١٣٨٩(ت

fl†Ö]�Í†uEDð] 

 تحقيـق ، هــ) ٧٤٠الحلـي (ت  دداو بـن  علـي  بـن  الحسـن يخ للشّـ  د:ودا ابـن  رجال -٤٠
 -الحيدريـة  مطبعـة  منشورات: اشرالنّ، العلوم بحر آل صادق محمد السيد: وتقديم

 هـ .١٣٩٢، األشرف جفالنّ

٤١- في عايةالر ـ ع اني) هيد الثّـ العـاملي (الشّـ   علـي  بـن  الـدين  زيـن يخ للشّـ  رايـة: الد ملْ
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 العظمـى  اهللا آيـة  مكتبة: اشرالنّ، البقّ علي محمد عبدالحسين: تحقيق، هـ)٩٦٥(ت
النّ المرعشيجفي- سة قمهـ .١٤٠٨، ٢ط، المقد 

٤٢- الرة:واشح السد   ماويـد للسـيبـاقر  محم  سـتر األ الحسـيني  المحقّـق الـد) اماد) آبادي
 دار: اشـر النّ، الجليلـي  اهللا نعمـة و، هـا  قيصـريه   غـالم حسـين  : تحقيق، هـ)١٠٤١(ت

 هـ .١٤٢٢، ١ط، الحديث

ـ     روضات الجنـات  -٤٣ د   :اداتفـي أحـوال العلمـاء والسللسـي    ـد بـاقر الموسـويمحم
 . هـ١٤٣١، ١ط، بيروت - راث العربياشر: دار إحياء التّالنّ، هـ)١٣١٣الخوانساري (ت

تحقيـق:  ، )١٢عبداهللا أفندي األصبهاني (قيخ للشّ :وحياض الفضالء رياض العلماء -٤٤
د أحمد الحسينيب، السي   د محمـود المرعشـياهللا آيـة  اشـر: مكتبـة  النّ، اهتمام: السـي 

 هـ .١٤٠٣، المقدسة قم -جفيالنّ المرعشي العظمى

هـ)، النّاشر: انتشارات ١٣٧٣ي (تللميرزا محمد علي مدرس تبريز ريحانة األدب: -٤٥
 ش. (فارسي)١٣٧٤، ٤طهران، ط -خيام

D°ŠÖ]�Í†uE 

ـ  أعالم سير -٤٦  إشـراف ، هــ) ٧٤٨هبي (تالـذّ  عثمـان  بـن  أحمـد  بـن  محمـد ل بالء:النّ
 -ســالةالر مؤسســة: اشــرالنّ، األســد حســين: تحقيــق، األرنــاؤوط شــعيب: وتخــريج

 هـ .١٤١٣، ٩ط، بيروت

fl�Ö]�Í†uED° 

، هــ) ٤٦٠وسـي (ت الطّ الحسـن  بـن  يخ محمـد للشّـ  ة تهذيب األحكـام: شرح مشيخ -٤٧
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منشـور   ،هــ ١٣٨٢، جـف األشـرف  النّ -عمانمطبعة النّ، شرح السيد حسن الخرسان
 في آخر الجزء العاشر من (تهذيب األحكام).

للسيد حسن صدر الدين بن هادي بن محمد علـي العـاملي    الشيعة وفنون اإلسالم: -٤٨
القـاهرة،   -تقديم: الدكتور سليمان دنيا، النّاشـر: مطبوعـات النّجـاح    هـ)،١٣٥٤(ت

 هـ .١٣٩٦، ٤ط

Efl–Ö]�Í†u�^D 

، هــ) ٩٠٢خاوي (تالسـ  عبـدالرحمن  بـن  لمحمـد  اسع:ألهل القرن التّ اللّامعوء الضّ -٤٩
 هـ .١٤١٢، ١ط، بيروت -الجيل اشر: دارالنّ

GŞÖ]�Í†uEDð^ 

، هــ) ١٣٨٩هراني (آغا بـزرك) (ت حسن الطّمحمد الميخ للشّ يعة:طبقات أعالم الشّ -٥٠
 هـ .١٤٣٠، راث العربياشر: دار إحياء التّالنّ

، هــ) ٧٧١(ت بكيالس عبدالكافي بن علي بن ابعبدالوهل الكبرى: افعيةالشّ طبقات -٥١
 إحيـاء  دار: اشـر النّ، الحلـو  محمـد  عبـدالفتاح و، نـاحي الطّ محمـد  محمـود : تحقيق
 .الحلبي البابي سىعي فيصل -العربية الكتب

، شـريبة  ينالـد  نـور : تحقيـق ، هــ) ٤١٢لمي (الس حمنعبدالر ألبي وفية:الصّ طبقات -٥٢
 -العربـي  والمكتـب ، بيـروت  -الهـالل  ومكتبـة ، القـاهرة  -الخـانجي  مكتبة: اشرالنّ

 هـ .١٣٨٩، ٢ط، الكويت

 بيروت. -صادر دار: اشرالنّ، هـ)٢٣٠سعد (ت بن محمدل بقات الكبرى:الطّ -٥٣
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٥٤-  ة( الفقـه  أصــول فــي ةالعـدـد يخ للشّـ  :)األصــول عــدالطّ الحسـن  بــن محم وســي
 هـ .١٤١٧، ١ط، القمي األنصاري رضا محمد: تحقيق، هـ)٤٦٠(ت

 إبـراهيم  بـن  علـي  بـن  محمـد يخ للشّـ  الدينيـة:  األحاديث في العزيزية اللّآلي عوالي -٥٥
د : تقـديم ، هــ) ٨٨٠(ابن جمهور) (ت نحـو  األحسائيين  شـهاب  السـيالنّ الـد جفـي 
مجتبى آقا الحاج: تحقيق، المرعشي هـ .١٤٠٣، ١ط، العراقي 

D°ÇÖ]�Í†uE 

 عبـاداهللا  يخالشّـ : تحقيـق ، هــ) ٤٦٠وسـي (ت الطّ الحسـن  بـن  محمـد يخ للشّـ  ة:بيالغَ -٥٦
 قـم  -اإلسـالمية  المعـارف  مؤسسـة : اشـر النّ، ناصـح  أحمـد  علي يخالشّو، هرانيالطّ

 هـ .١٤١١، ١ط، مقدسةال

Dð^ËÖ]�Í†uE 

تحقيـق:  ، هــ) ٤٢٩البغـدادي (ت  محمـد  بـن  طـاهر  بن لعبدالقاهر الفرق: بين الفَرق -٥٧
 هـ .١٤١٥، ١ط، بيروت -المعرفة اشر: دارالنّ، رمضان إبراهيم يخالشّ

القمــي  بابويـه  بــن الحسـين  بــن علـي  بــن محمـد يخ للشّــ الثــة:الثّ األشــهر فضـائل  -٥٨
 -البيضـاء  ةالمحجـ  دار: اشـر النّ، عرفانيـان  رضـا  غـالم  ميـرزا : يـق تحق، هـ)٣٨١(ت

 هـ .١٤١٢، ٢ط، بيروت

 إلحيـاء  bالبيت آل مؤسسة: تحقيق، هـ)٣٢٩القمي (ت بابويه بن علييخ للشّ ضا:الر فقه -٥٩
 .هـ ١٤٠٦، ١ط، المقدسة مشهد - gضاالر لإلمام العالمي المؤتمر: اشرالنّ، راثالتّ
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: تحقيـق ، هــ) ٥٨٥ازي (منتجـب الـدين) (ت  الـر  بابويـه  بـن  علـي يخ للشّ الفهرست: -٦٠
 المرعشـي  العظمـى  اهللا آيـة  مكتبـة : اشـر النّ، األرمـوي  محـدث  الدين جالل السيد

 ش.١٣٦٦، قم المقدسة -جفيالنّ

 رضـا : تحقيـق ، هـ)٤٣٨ديم) (تالنّ ق (ابناإسح يعقوب أبي بن محمدل الفهرست: -٦١
 تجدد.

 جـواد  يخالشّـ : تحقيـق ، هــ) ٤٦٠وسـي (ت الطّ الحسـن  بـن  محمديخ للشّ الفهرست: -٦٢
هـ .١٤١٧، ١ط، الفقاهة نشر مؤسسة: اشرالنّ، القيومي 

 أحمـد  بـن  علـي  بـن  يخ أحمدللشّ :)جاشيالنّ رجال( يعةالشّ مصنّفي أسماء فهرست -٦٣
 اإلسـالمي  شرالنّ مؤسسة: اشرالنّ، هـ)٤٥٠الكوفي (ت األسدي جاشيالنّ العباس بن

 هـ .١٤١٦، ٥ط، مقدسةال بقم المدرسين لجماعة ابعةلتّا

للسيد محمد حسين الجاللي، تحقيق: السيد محمد جواد الجاللـي،   فهرس التّراث: -٦٤
 هـ .١٤٢٢، ١النّاشر: دليل ما، ط

 يعـوض  بـن  محمد علي: تحقيق، هـ)٧٦٤الكتبي (ت شاكر بن محمدل ات:الوفي فوات - ٦٥
 م.٢٠٠٠، ١ط، العلمية الكتب دار: اشرالنّ، بدالموجودع أحمد عادلو، اهللا

٦٦- ة:الفوائد الريخ للشّ جاليت الوحيد باقر دمحم) بدون معلومات.، هـ)١٢٠٥البهبهاني 

هــ)، تحقيـق: ناصـر بـاقري بيـد      ١٣٥٩للشـيخ عبـاس القمـي (ت    الفوائد الرضـوية:  -٦٧
 (فارسي) ش.١٣٨٥، ١قم، ط -هندي، النّاشر: مؤسسة بوستان كتاب

DÍ^ÏÖ]�Í†uE� �

 بدون معلومات.، هـ)٨١٧ي (تالفيروزآباد يعقوب بن محمدل القاموس المحيط: -٦٨
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 تصحيح، هـ)٣٢٩ازي (تالر الكليني إسحاق بن يعقوب بن محمديخ للشّ الكافي: -٦٩
 ش.١٣٦٣، ٥ط، طهران -اإلسالمية الكتب دار: اشرالنّ، الغفاري أكبر علي: وتعليق

: تحقيـق ، هــ) ٣٦٧القمـي (ت  قولويـه  بـن  محمـد  بـن  جعفريخ للشّ يارات:الزّ ملكا -٧٠
 هـ .١٤١٧، ١ط، الفقاهة نشر مؤسسة: اشرالنّ، القيومي جواد يخالشّ

 مهـدي  الـدكتور : تحقيـق ، هــ) ١٧٥الفراهيـدي (ت  أحمـد  بن للخليل كتاب العين: -٧١
ــي ــدو، المخزوم ــراهيم كتورال ــ إب الســرالنّ، امرائي ــةمؤس: اش ــرة دار س ــم -الهج  ق

 هـ .١٤٠٩، ٢ط، المقدسة

خليفـة)   (حـاجي  عبـداهللا  بـن  مصـطفى ل والفنـون:  الكتب أسامي نون عنكشف الظّ -٧٢
 بيروت. -العربي راثالتّ إحياء دار: اشرالنّ، هـ)١٠٦٧(ت

القمـي   بابويـه  بـن  الحسـين  بـن  علـي  بـن  محمـد يخ للشّـ  عمة:النّ وتمام الدين كمال -٧٣
 اإلسـالمي  شـر النّ مؤسسة: اشرالنّ، الغفاري أكبر علي: وتعليق تصحيح، هـ)٣٨١(ت

 هـ .١٤٠٥، قدسةالم بقم المدرسين لجماعة ابعةالتّ

 طهران. -درالصّ مكتبة: اشرالنّ، هـ)١٣٥٩القمي (ت عباس يخلشّل واأللقاب: الكنى -٧٤

:  اشـر لنّا، هــ) ٤٤٩الكراجكـي (ت  علـي  بـن  دمحمـ  الفـتح  أبـي يخ للشّ كنز الفوائد: -٧٥
 .)حجري(، ش١٣٦٩، ٢ط، المقدسة قم -المصطفوي مكتبة

DÝøÖ]�Í†uE 

 بـن  أحمـد  بـن  يوسـف يخ للشّ :في اإلجازات وتراجم رجال الحديث لؤلؤة البحرين -٧٦



٢٠٠  .............................................................................................................    

 

ـد صـادق بحـر العلـوم    تحقيق وتعليق: ، هـ)١١٨٦(ت إبراهيم البحرانيد محمالسي ،
هـ .١٤٢٩، مكتبة فخراوي 

: اشـر النّ، هــ) ٧١١(ت المصـري  اإلفريقي منظور بن مكرم بن محمدل لسان العرب: -٧٧
 هـ .١٤٠٥، المقدسة قم -الحوزة أدبنشر 

DÜé¹]�Í†uE 

هــ)،  ١٣٧٧للشيخ جعفر ابن الشـيخ بـاقر آل محبوبـة (ت    ماضي النّجف وحاضرها: -٧٨
 هـ .١٤٣٠، ٢بيروت، ط -النّاشر: دار األضواء

تعريب وتحقيـق: محمـد   ، هـ)١٠١٩(ت ستريلقاضي نور اهللا التّل مجالس المؤمنين: -٧٩
 هـ .١٤٣٣، ١ط، اشر: انتشارات المكتبة الحيدريةالنّ، شعاع فاخر

األسـدي (العلّامـة الحلّـي)     المطهـر  بـن  يوسـف  بـن  الحسنيخ للشّ يعة:مختلف الشّ -٨٠
 بقـم  المدرسـين  لجماعة ابعةالتّ اإلسالمي شرالنّ مؤسسة: ونشر تحقيق، هـ)٧٢٦(ت
 هـ .١٤١٣، ٢ط ،قدسةالم

هــ)، تحقيـق: علـي    ١٣٦٧للشـيخ محمـد أمـين اإلمـامي الخـوئي (ت      مرآة الشـرق:  -٨١
النجفي النّاشر: مكتبة آية اهللا المرعشي ،الخوئي ط -الصدرائي ،هـ .١٤٢٧، ١قم  

هــ)، تحقيـق: محمـد علـي     ١٣٣٠لعلي بن موسى بن محمد شـفيع (ت  مرآة الكتب: -٨٢
 هـ .١٤١٤، ١قم، ط -آية اهللا المرعشيالحائري، النّاشر: مكتبة 

، هــ) ١٤٠٥اهرودي (تالشّـ  مـازي النّ علـي يخ للشّ الحديث: رجال علْم مستدركات -٨٣
 هـ .١٤١٥، ١ط، المؤلّف ابن: اشرالنّ
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جفــي ين المرعشـي النّ إجـازات للســيد شـهاب الــد   :فــي اإلجــازات المسلسـالت  -٨٤
ـــ)١٤١١( ــي  ، ه ــود المرعش ــيد محم ــع: الس ــر: االنّ، جم ــى  ش ــة اهللا العظم ــة آي مكتب

 هـ .١٤١٦، المقدسة قم -جفيالمرعشي النّ

للمرحـوم كـاظم عبـود الفـتالوي      مشاهير المدفونين في الصّحن العلوي الشـريف:  -٨٥
 هـ .١٤٣١، ٢هـ)، النّاشر: العتبة العلوية المقدسة، ط١٤٣١(ت

الطّهرانـي (آغـا   للشّـيخ محمـد المحسـن     مصفّى المقال في مصنّفي علْـم الرجـال:   -٨٦
 -هـ)، صـححه ونشـره: أحمـد منـزوي، النّاشـر: المطبعـة الوطنيـة       ١٣٨٩بزرك) (ت

 هـ .١٣٧٨، ١إيران، ط

 ثـروت . د: تحقيـق ، هــ) ٢٧٦ينوري) (تالـد  قُتيبـة  مسلم (ابن بن عبداهللال المعارف: -٨٧
 م.١٩٦٩، ٢ط، مصر -المعارف دار: اشرالنّ، عكاشة

هـ)، تعليق: محمد حسين حـرز  ١٣٦٥الدين (ت للشيخ محمد حرز معارف الرجال: -٨٨
ين، النّاشر: مكتبة آية اهللا المرعشيالد-  ،هـ .١٤٠٥قم 

، هــ) ١٠١١العـاملي (ت  الـدين  زين بن حسنيخ للشّ المجتهدين: ومالذ الدين معالم -٨٩
 .قدسةالم بقم المدرسين لجماعة ابعةالتّ اإلسالمي شرالنّ مؤسسة: نشرو تحقيق

ــالمم -٩٠ ــاء: ع بــدون ، هـــ)٥٨٨شهرآشــوب (ت بــن علــي بــن محمــدللحــافظ  العلم
 معلومات.

: اشـر النّ، هــ) ٦٢٦البغـدادي (ت  ومـي الر الحموي عبداهللا بن ياقوتل البلدان: معجم -٩١
 هـ .١٣٩٩، بيروت -العربي راثالتّ إحياء دار
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هــ)،  ١٤٢٥للشيخ محمد هادي األمينـي (ت  معجم رجال الفكر واألدب في النّجف: -٩٢
 هـ .١٤١٣، ٢ط

لصـائب عبدالحميـد، النّاشـر: مؤسسـة دائـرة معـارف الفقـه         معجم مؤرخي الشيعة: -٩٣
ط -اإلسالمي ،هـ .١٤٢٤، ١قم 

هــ)،  ١٤٠٨لعمـر رضـا كحالـة (ت    معجم المؤلّفين تراجم مصنّفي الكتـب العربيـة:   -٩٤
 بيروت. -بيروت، دار إحياء التراث العربي -النّاشر: مكتبة المثنى

: اشـر النّ، هــ) ١٣٥١سـركيس (ت  إليـان  ليوسـف  والمعربـة:  المطبوعات العربية معجم -٩٥
 . هـ١٤١٠، المقدسة قم - جفيالنّ المرعشي اهللا آية مكتبة

ــاتيح -٩٦ ــول: مف ــائيالطّ محمــدللســيد  األص ــي (الســيد المجاهــد) (ت   باطب الكربالئ
 .)حجري(، هـ)١٢٢٩نحو

هــ)، النّاشـر:   ١٣٩٦لّـم الحبيـب آبـادي (ت   للميـرزا محمـد علـي المع    مكارم اآلثار: -٩٧
(فارسي) .نفائس مخطوطات إصفهان 

تحقيـق:  ، )هــ ٥٤٨ت( هرسـتاني الشّ أحمـد  عبـدالكريم  بـن  لمحمـد  حل:الملل والنّ -٩٨
 .بيروت -المعرفة دار: اشرالنّ، كيالني سيد محمد

٩٩- نديخ للشّ الفقيه: يحضره ال مبن محم ـ  بابويـه  بـن  الحسـين  بن عليالشّـ القم) يخ ي
 شـر النّ مؤسسـة : اشرالنّ، الغفاري أكبر علي: وتعليق تصحيح، هـ)٣٨١دوق) (تالصّ

سين لجماعة ابعةالتّ اإلسالميردالم سةالم بقم٢ط، قد. 

، هــ) ٥٨٨شهرآشـوب (ت  بـن  علـي  بـن  محمـد للحـافظ   طالـب:  أبـي  آل مناقب -١٠٠
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 جـف النّ -الحيدريـة  مكتبـة ال: اشـر النّ، األشـرف  جـف النّ أسـاتذة  نم لجنة: تحقيق
 هـ .١٣٧٦، األشرف

الجـوزي   ابـن  محمـد  بـن  علـي  بن لعبدالرحمن المنتظم في تاريخ الملوك واألمم: -١٠١
، عطـا  عبـدالقادر  ومصـطفى ، عطـا  عبـدالقادر  دراسـة وتحقيـق: محمـد   ، هـ)٥٩٧(ت

 . هـ١٤١٢، ١ط، بيروت - العلمية الكتب اشر: دارالنّ، مراجعة وتصحيح: نعيم زرزور

المازنـدراني   إسـماعيل  بـن  محمـد يخ للشّـ  جـال: الر أحـوال  فـي  المقـال  منتهى -١٠٢
، المقدسـة  قـم  -التّـراث  إلحيـاء  gالبيت آل مؤسسة: ونشر تحقيق، هـ)١٢١٦(ت

 هـ .١٤١٦، ١ط

 تحقيـق ، gادقالصّـ  اإلمـام  مؤسسـة  فـي  ةالعلميـ  جنةلّل موسوعة طبقات الفقهاء: -١٠٣
 هـ .١٤١٨، ١ط، gادقالصّ اإلمام ؤسسةم: اشرالنّ، بحانيالس جعفر :وإشراف

flßÖ]�Í†uEDáç 

للسـيد حسـن صـدر الـدين بـن هـادي بـن         نزهة أهل الحرمين في عمارة المشـهدين:  -١٠٤
 . هـ١٣٨٤، ٢كربالء، ط - هـ)، النّاشر: مطبعة أهل البيت١٣٥٤محمد علي العاملي (ت

 تحقيـق ، )١١فرشـي (ت ق التّ الحسـيني  الحسـين  بـن  مصطفىللسيد  جال:الر نقد -١٠٥
 هـ .١٤١٨، ١ط، المقدسة قم -راثالتّ إلحياء bالبيت آل مؤسسة: ونشر

 صـدر  للسـيد حسـن   :للبهـائي  بالوجيزة الموسومة الرسالة شرح في رايةالد نهاية -١٠٦
، الغربـاوي  ماجـد : تحقيـق ، هــ) ١٣٥٤العـاملي (ت  علي محمد بن هادي بن الدين

 المشعر. نشر: اشرالنّ
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Dð^�]�Í†uE 

البغـدادي   باشـا  سـماعيل إل المصـنّفين:  وآثـار  المـؤلّفين  أسـماء  العارفين هدية -١٠٧
 بيروت. -العربي راثالتّ إحياء دار: اشرالنّ، هـ)١٣٣٩(ت

Dæ]çÖ]�Í†uE 

: تحقيـق ، هــ) ٧٦٤فدي (تلصّـ ا عبـداهللا  بـن  أيبـك  بـن  للخليـل  ات:بالوفي الوافي -١٠٨
 هـ .١٤٢٠، راثلتّا إحياء دار: اشرالنّ، مصطفى وتركي، األرناؤوط أحمد

كـان  خلّ بـن  إبـراهيم  بـن  محمـد  بـن  ألحمـد  مـان: الزّ أبناء وأنباء األعيان اتوفي -١٠٩
 لبنان. -قافةالثّ دار: اشرالنّ، اسعب إحسان: تحقيق، هـ)٦٨١(ت

ø�]l�fl‚Ö]æVl^flè…æ  

 قم. -إلحياء التّراث bنشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت تراثنا: -١١٠

خصصـية فـي الحـوزة    تُعنـى باألبحـاث التّ  ، نصـف سـنوية  مجلّة  دراسات علمية: -١١١
ذو ، جف األشـرف النّ -تصدر عن المدرسة العلمية (اآلخوند الخراساني)، العلمية
 هـ .١٤٣٣ القعدة/

تصدر عن كلية علـوم  ، تُعنى بعلوم الحديث، مجلّة نصف سنوية علوم الحديث: -١١٢
 هـ .١٤٢٢رجب/، نة الخامسةالس، طهران -الحديث



 

 

  
@ @

@ @
òÔîÜÈnÛa@áÓ‰@ @òÔîÜÈnÛa@æaìäÇ@ @òzÐ–Ûa@ @

  ٤٧  العثور على كتب  ١
  ٤٨  gمسند اإلمام الكاظم  ٢
  ٤٩  جامع األحاديث ومؤلّفه  ٣
  ٥٠  تحقيق في رواية  ٤
  ٥١  ترجمة طاوس بن كيسان  ٥
  ٥٣  (دعائم اإلسالم) ومؤلّفه  ٦
  ٥٦  (التمحيص) ومؤلّفه  ٨
٩  ٥٨  إثبات طبقة ابن شعبة الحراني  

  ٦٠  مصباح الشريعة) ومؤلّفه(  ١٠
  ٦٢  اإلرسال ورواته  ١١
  ٦٤  )ثةدحع المدالبِ( علي بن أحمد العلوي الكوفي وكتابه  ١٢
  ٦٥  ) ومؤلّفهg(فقه الرضا  ١٣
  ٧١  رواية ابن قولويه عن سعد  ١٩
  ٧٣  اإلجازة ومدلولها  ٢٠
  ٧٦  فائدة المشيخة  ٢٢
  ٨٢  تاريخ والدة السيد بحر العلوم  ٢٨
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òÔîÜÈnÛa@áÓ‰@ @òÔîÜÈnÛa@æaìäÇ@ @òzÐ–Ûa@ @
٢٩  ٨٢  ترجمة الشيخ الوحيد البهبهاني  
٣٠  د إبراهيم القزويني٨٤  ترجمة السي  
٣١  د نور الدين العاملي٨٥  ترجمة السي  
٣٢  ٨٧  مشايخ الشيخ الطريحي  
  ٨٩  من مؤلّفات الشيخ الرشتي وإجازاته  ٣٣
٣٤  ٩٠  ترجمة الحرفوشي  
٣٥  ٩١  ترجمة ابن فهد الحلّي  
  ٩١  ريم بن طاوسمدفن السيد عبدالك  ٣٦
٣٧  ٩٢  نصائح لكلّ مفت  
٣٨  ين ابن نما الحلّي٩٣  من أعمال الشيخ نجيب الد  
٣٩  ٩٥  التعريف بالسمهودي  
٤٠  ين الرازي٩٥  ترجمة قطب الد  
  ٩٧  تاريخ وفاة ابن نما وبعض منجزاته  ٤١
  ٩٨  االشتراك في الشيخ عبدالجليل الرازي وعدمه  ٤٢
  ٩٩  الحسينترجمة منصور بن   ٤٣
  ٩٩  مصاحبة الشيخ الطوسي للرجاليين  ٤٤
٤٥  ١٠٠  تضعيفات ابن الغضائري  
٤٦  على الشيخ الطوسي ١٠١  من وجوه ترجيح كالم النجاشي  
  ١٠٢  من شروح نهج البالغة  ٤٧
  ١٠٣  ضبط لفظة (كش) وتعريفها  ٤٨
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òÔîÜÈnÛa@áÓ‰@ @òÔîÜÈnÛa@æaìäÇ@ @òzÐ–Ûa@ @
  ١٠٦  أو نوابهم bتحقيق في عرض الكتب على األئمة  ٤٩
  ١٠٨  سلة وعدمهقبول المر  ٥٠
  ١١٠  المالزمة بين صحة الحديث ووثاقة راويه  ٥١
  ١١٠  في اعتماد روايات (الكافي) وغيره  ٥٢
  ١١٧  القوي والضعيف في الحديث  ٥٩
٦٠  الشيخ الكليني دد١١٨  ع  
  ١١٩  عدة سهل بن زياد  ٦١
  ١٢٠  رواية الصفّار عن سهل بن زياد  ٦٢
  ١٢٢  ترجمة عثمان بن عيسى  ٦٣
٦٤  إلى العياشي ١٢٤  طريق الشيخ الطوسي  
  ١٢٥  حال سهل بن زياد  ٦٥
  ١٢٩  تاريخ وفاة معاوية بن عمار  ٦٧
  ١٣٠  طبقة الحسن بن موسى الخشّاب  ٦٨
  ١٣١  طريق الشيخ الصدوق إلى ما فيه: >جاء نفر من اليهود...<  ٦٩
٧٠  اشيإلى العي ١٣٢  طرق الشيخ الطوسي  
٧١  طريق الشيخ الطوسي ١٣٣  إلى هارون بن موسى التلعكبري  
٧٢  إلى المسعودي ١٣٤  طريق الشيخ الطوسي  
  ١٣٥  جامع ابن عقدة في التوثيق  ٧٣
  ١٣٨  ألفاظ التوثيق  ٧٥
  ١٣٨  ترجمة الحسن بن صالح  ٧٦
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òÔîÜÈnÛa@áÓ‰@ @òÔîÜÈnÛa@æaìäÇ@ @òzÐ–Ûa@ @
  ١٣٩  ترجمة الحسين بن معاذ  ٧٧
٧٨  ١٤٠  ترجمة سهل بن سعد الساعدي  
  ١٤٠  gباقرترجمة السيد علي ابن اإلمام ال  ٧٩

 



@ @

@ @

bäma‰ì’äß@ @
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Z!a…a†Çg@ëc@@!òÈuaŠß@ëc@@!bÔîÔ¤@@bèi@ÝàÈÛa@†Èi@òîmŁa@åíëbäÈÛa@Š’äi

  .gالعباس )١(

تــأليف: الســيد عبــد الــرزاق الموســوي 

  هـ).١٣٩١(تالمقرم 

  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعة األولـى   )٢(

  والثانية)

تـــأليف: الشـــيخ محمـــد الحســـين آل 

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت

  تحقيق: أحمدعلي مجيد الحلّي.

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

انتخب من مسـند   سند الخصام في ما )٣(

  .اإلمام أحمد بن حنبل

بـن  جة الشـيخ شـير محمـد    الحتأليف: 

  هـ).١٣٩٠صفر علي الهمداني (ت

  أحمد علي مجيد الحلّي. تحقيق:

  راجعه ووضع فهارسه: وحدة التحقيق.

  معارج األفهام إلى علم الكالم. )٤(

 بـن الشيخ جمال الـدين أحمـد    تأليف:

  ).٩علي الجبعي الكفعمي (ق

  عبدالحليم عوض الحلّي. تحقيق:

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  .bمكارم أخالق النبي واألئمة )٥(

ــأليف: الشــيخ اإلمــام قطــب الــدين      ت

  هـ). ٥٧٣الراوندي (ت 

    د حســـين الموســـويتحقيـــق: الســـي

  البروجردي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات الـنص علـى    )٦(

  األئمة االثني عشرالنُجبا.

ــد اهللا    ــن عبـ ــي بـ ــيخ علـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

  ي.: عبد الحليم عوض الحلّتحقيق

  التحقيق.  مراجعة: وحدة 

األربعون حـديثاً. (الطبعـة األولـى     )٧(

  والثانية)

ــيد     ــادق الس ــد ص د محمــي ــار: الس اختي

  محمد رضا الخرسان (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.



فهرس مخطوطات العتبـة العباسـية    )٨(

  المقدسة.(الجزء األول والثاني)

الموسـوي  إعداد وفهرسة: السيد حسن 

  البروجردي.

ــيدة   )٩( ــى القص ــة عل ــولة العلوي الص

  البغدادية.

تأليف: السـيد محمـد صـادق آل بحـر     

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.تحقيق: وحدة 

ديــوان الســيد ســليمان بــن داود  )١٠(

  ي.الحلّ

ــليمان   دراســـة وتحقيـــق: د. مضـــر سـ

  ي.الحسيني الحلّ

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

الغائـب  كشف األستار عن وجـه   )١١(

  .fعن األبصار

تأليف: العالّمة الميرزا المحـدث حسـين   

  هـ). ١٣٢٠ي (تــطبرســالنوري ال

  ي.تحقيق: أحمد علي مجيد الحلّ

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه: وحـدة   

  التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن كـالم     )١٢(

  ).gأمير المؤمنين

  هـ)٤٠٦جمع: الشريف الرضي (ت

  الميالني.تحقيق: السيد هاشم 

  التحقيق.وحدة مراجعة: 

  .اللطف بأرض الطف مجالي )١٣(

نظم: الشيخ محمد بن طاهر السـماوي  

  هـ). ١٣٧٠(ت 

  شرح: عالء عبد النبي الزبيدي.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه: وحـدة   

  التحقيق.

فـــي آداب المجـــاورة رســـالة  )١٤(

  ).b(مجاورة مشاهد األئمة

ــن أمــالي:   ����م الشــيخ حســين   �����

  هـ).١٣٢٠النوري (ت 

ــيخ     ــة: الش ــى العربي ــا إل ــا ونقله حرره

ــاء    ــف الغط ــين آل كاش ــد الحس محم

  هـ).١٣٧٣(ت

  تحقيق: محمد محمد حسن الوكيل.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 

ــد  )١٥( شــرح قصــيدة الشــاعر (محم

  المجذوب) على قبر معاوية.

ــد   ــتاذ محمــ ــاعر األســ ــاظم: الشــ النــ

  المجذوب.

  زة السالمي (أبو العرب).شرح: الشيخ حم

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه: وحـدة   

  التأليف والدراسات.



دليل األطاريح والرسائل الجامعية.  )١٦(

  (الجزء األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم علمـاء      )١٧(

  اإلمامية.  

تأليف: السيد محمـد صـادق آل بحـر    

  هـ). ١٣٩٩العلوم (ت 

  التحقيق.  تحقيق: وحدة 

  جواب مسألة في شأن آية التبليغ.   )١٨(

ــي   ــد اهللا الخالصـ ــيخ أسـ ــأليف: الشـ تـ

  هـ).١٣٢٨الكاظمي (

  .تحقيق: ميثم السيد مهدي الخطيب

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن فـي علـي ابـن     )١٩(

  .  gأبي طالب

د تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن محم

الحنفي الـرازي  بن المختار بن المظفّر 

  هـ).٦٣١(ت

ــدي الســيد    ــد مه د محمــديم: الســي تق

  حسن الموسوي الخرسان.

ــنين   ــيد حســ ــق: الســ ــق وتعليــ تحقيــ

  الموسوي المقرم.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالب وغُرر المناقب فـي   )٢٠(

  .gفضائل علي ابن أبي طالب

ــي ــأليف: السـ ــة اهللا  تـ ــن نعمـ ــي بـ د ولـ

  الحسيني الرضوي.

  د حسين النوري.محم تحقيق: الشيخ

  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

المجلــد األول: تــاريخ آســيا، أفريقيــا، 

  استراليا، نيوزلندا.

المجلد الثاني: الفلسفة العامة، المنطق، 

ــم    ــنفس، عل ــم ال ــة، عل الفلســفة التأملي

  الجمال، علم األخالق.

ــة    ــوم الملحقـ ــث:  العلـ ــد الثالـ المجلـ

  بالتاريخ.

  مة: وحدة الترجمة.ترج

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

����تــأليف:  الســيد محمــد رضــا    �����

  .الجاللي الحائري (معاصر)

  إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

  من روائع ما قيل في نهج البالغة. )٢٣(

  عداد: علي لفتة كريم العيساوي.إ

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ

(الجـزء   دليل الكتـب اإلنكليزيـة.   )٢٤(

  األول والثاني)

  إعداد: وحدة المكتبة اإللكترونية.



)٢٥( ن ثوى عند موجز أعالم الناس مم

  .gأبي الفضل العباس

د نور الدين الموسوي.تأليف: السي  

  صدار: وحدة التأليف والدراسات.إ

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(

تـــأليف: الســـيد علـــي نقـــي النقـــوي  

  هـ).١٤٠٨(ت

  التراث.تحقيق: مركز إحياء 

كنز المطالب وبحر المناقـب فـي    )٢٧(

 .gفضائل علي بن أبي طالب

ـيني     تأليف: السيد ولي بـن نعمـة اهللا الحس

  هـ).٩٨١الرضوي (كان حياً سنة 

  تحقيق: السيد حسين الموسوي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  فن التأليف )٢٨(

د محمد رضا الجاللي.تأليف: السي  

  والدراسات.إصدار: وحدة التأليف 

  وشائح السراء في شأن سامراء. )٢٩(

نظم: الشيخ محمد بن طاهر السـماوي  

  هـ).١٣٧٠(ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسـه: مركـز   

  إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن إدراك   )٣٠(

  )١الصواب. (سلسلة تراثيات/ 

  هـ).٤٤٩الفتح الكراجكي (ت تأليف: أبي

  ي.تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّ

  مركز إحياء التراث. مراجعة:

فهرس مخطوطات مكتبـة اإلمـام    )٣١(

 . (الجزء األول)Hالخوئي

  إعداد وفهرسة: أحمد علي مجيد الحلّي.

إصــدار: مركــز تصــوير المخطوطــات 

  وفهرستها.

غة العرب. (سلسلة كربالء في مجلّة ل )٣٢(

  ).١اخترنا لكم/ 

  .إعداد: مركز إحياء التراث

 gرسالة الحقوق لإلمـام السـجاد   )٣٣(

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

  تأليف: الدكتور علي فاخر الجزائري.

راجعه وضبطه ووضع فهارسـه: وحـدة   

  التأليف والدراسات.

لّف عـن أبـي الفضـل    �� معجم ما  )٣٤(

  �العربية) . (باللغةgالعباس

  .إعداد: وحدة التأليف والدراسات

في الشـعر   gأبو الفضل العباس )٣٥(

   .العربي

   (الجزء األول).

   ).الثاني(الجزء 



ــه ورتّ ــأليف   جمعــ ــدة التــ ــه: وحــ بــ

  .  والدراسات

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

ــأليف: الســي ــت بحــر  آل د رضــاد محم

  العلوم. 

  مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

صدى الفؤاد إلى حمـى الكـاظم    )٣٧(

  .cوالجواد

د بن طاهر السـماوي  نظم: الشيخ محم

  هـ).١٣٧٠(ت

مركـز  شرحه وضبطه ووضع فهارسـه:  

  إحياء التراث.

ــاهير   )٣٨( ــار مش ــي أخب ــر ف المختص

 الطالبية واألئمة االثني عشر.

ــي ــأليف: السـ ــن  تـ ــدين ابـ ــفي الـ د صـ

  .هـ)٧٢٠الطقطقي (ت حدود 

د عالء الموسوي.تحقيق: السي  

 مراجعة: مركز إحياء التراث.

ــوعة )٥٩ - ٣٩( ���������  موســـــ ��	
�

   .Hاالُوردبادي

تأليف: الشيخ محمد علي االُوردبادي 

  هـ).١٣٨٠(ت

 جمـع وتحقيـق: ســبط المؤلّـف الســيد   

  مهدي آل المجدد الشيرازي.

    .بنظر ومتابعة: مركز إحياء التراث

القسـم   بغداد في مجلّة لغة العرب )٦٠(

   .األول

    القسم الثاني.

  القسم الثالث.

  القسم الرابع.  

 ) ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

�إعداد: مركز إحياء التراث. �

وصل إلينا من كتاب مدينة العلم  ما )٦١(

    .(في ضمن سلسلة التراث المفقود)

 علـي  بن محمد جعفر لشيخ أبيتأليف: ا

ي المعـروف  القمـ  بابويـه  بـن  الحسين بن

  هـ).٣٨١بالشيخ الصدوق (ت

ــد وتحقيــق جمــع وتقــديم : الشــيخ عب

  ي.الحليم عوض الحلّ

�مراجعة: مركز إحياء التراث. �

)٦٢( الجعفري.سند أبي هاشم م 

ــأليف:  ــري  تـ ــم الجعفـ ــن القاسـ داود بـ

 .هـ)٢٦١(ت

الشـيخ رسـول    ه وعلق عليه:قه وحقجمع

  .(الجيالوي)الدجيلي

راجعـه ووضــع فهارســه: مركــز إحيــاء  

�التراث. �



الشيخ محمد الحسـين  اإلمام تعليقة  )٦٣(

علــى أدب  wآل كاشــف الغطــاء

 .الكاتب

  .يتحقيق: الدكتور منذر الحلّ

�التراث.مراجعة: مركز إحياء  �

ــى مشــايخ  )٦٤( أقــرب المجــازات إل

  اإلجازات.

ــيد   ����للس ــي النقــوي    ����� علــي نق

  هـ).١٤٠٨(ت

أعــده ووضــع فهارســه: مركــز إحيــاء  

  التراث .

مـة الحجـة   �
	�� آللئ النيسان (ديوان  )٦٥(

ــدين   ــر ال ــي خي ــد عل د محمــي الس

 هـ).١٣٩٤الموسوي الحائري (ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

  التأليف والدراسات.مراجعة: وحدة 

 النجف في مجلّة لغة العرب. )٦٦(

  ).٣(سلسلة اخترنا لكم/

  إعداد: مركز إحياء التراث.

 علــى خاتمــة المســتدرك تعليقــة )٦٧(

  (الكتاب الذي بين يديك).

الكــــاظمي  د حســــن الصــــدرلســــيل

  ).هـ١٣٥٤(ت

ــالء     ــياء ع ــيخ ض ــق: الش ــع وتحقي جم

  .الكربالئيهادي 

�.مركز إحياء التراثمراجعة:  �

� �



  

@†îÓ‹b¬⁄a@ @

���إجازات الرواية واالجتهاد  )٦٨( ��	�
 

 النقوي.

  هـ).١٤٠٨لسيد علي نقي النقوي (تل

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

د حسـن  السي فاترسالة في مصنّ )٦٩(

  .الصدر

الكــــاظمي  د حســــن الصــــدرلســــيل 

  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني. 

  مراجعة: مركز إحياء التراث. 

نور األبرار المبين مـن حكـم أخ    )٧٠(

  الرسول أمير المؤمنين عليه السالم.

ــ ــيرازي   لمحم ــدين الش ــاث ال ــن غي د ب

  هـ). ١١الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق: 

ــة )٧١( ــاد    تعليق ــرة المع ــى ذخي عل

.للسبزواري  
 البهبهـاني  الوحيـد  بـاقر  دمحمـ  لمولىل

  هـ).١٢٠٥(ت 

 .مركز إحياء التراث تحقيق: 

  وفيات األعالم. )٧٢(

لعالّمة السيد محمـد صـادق آل بحـر    ل 

  هـ).١٣٩٩العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

)٧٣(    ــد ــى المج ــرازي إل ــة ال د هدي

  الشيرازي.

����� ���
ــ  ــي الشــيخ آق ــزرك الطهران ا ب

  هـ).١٣٨٩(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

ــي الفضــل  )٧٤( مقــاالت فــي حــق أب

  (القسم األول). gالعباس

  : وحدة التأليف والدراسات.إعداد

كتاب الحج لمعاويـة بـن عمـار     )٧٥(

��ــن الكتـــب  −������ �� ــو مـ هـ

   -المفقودة 

الشيخ محمد عيسـى آل   :جمع وإعداد

  مكباس  

  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثـاني الحسـن ابـن أميـر      )٧٦(

  .bالمؤمنين علي بن أبي طالب



م للســيالمقــر د عبــد الــرزاق الموســوي

  هـ).١٣٩١(ت

  .تحقيق: مركز إحياء التراث 

 عنوان الـشرف في وشي النجـف  )٧٧(

رجوزة في تاريخ مدينة النجـف  �� (

  .)األشرف

 لشيخ محمد بن طـاهر السـماوي  نظم: ا

  .هـ)١٣٧٠(ت

 :اووضــع فهارســه  اوضــبطه اشــرحه 

  .مركز إحياء التراث

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 











One of the famous scientific leaders is Al- Mirza Hussein Al-Noori 

(may Allah mercy him). He composed Khatimat Al Mustadriq. Al 

Seyad Hassan Al Sedder commented on this book in his thesis, which 

we collect all his comments (79 comments). And we ask Allah (glory 

be to Him) for success. 



 

 

 

In the Name of Allah the Compassionate the Merciful 

The infallible imams (Peace be upon them), who are the 

representative of the prophet (may Allah bless him and his 

household) exerted whatsoever precious and expensive in order to 

guide people. Indeed, they scarified their pure souls. Even our leader, 

the well guided ( Al- Imam Al- Mehdi) (May Allah hasten his relief) 

left us due to his being followed by the disbelievers who were 

looking for him in order to kill him. In spite of this disappearance, 

people were not left with no avail, They found a way called the right 

way (Al- Haq). Al Imaam Askari (peace be upon him) described this 

way as: "ordinary people should imitate those leaders who are pious, 

caring for their religion, indifferent to their impulse, and obedient to 

Allah's rules". 

The leader, then, should master different sciences that help him 

get  the religious rules. One of these sciences is the science of men 

which leads to the reliance of the narrator among others. It also leads 

to pointing out his class and his accompany with whoever infallible 

imaam is. Moreover, it leads to confirm whether the book is 

attributed to his author or not. All these and other should be tackled 

by the leader. 
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