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 3: الصفحة

 املجلد االول 

 شكر و تقدير 

 بسم ّهللا الرّحمن الرّحيم 

الحمد ّل عىل آالئه و الصالة و السالم عىل أعظم نعمه و سيّد خلقه محمد و عىل آله 
 .الطاهرين و أصحابه املنتجب� 

 بعدو 
إن ّهللا سبحانه قد أنعم عىل العباد يف هذا العرص بالقائد الحكيم امللهم اإلمام الخميني 
قّدس رسّه، حيث قام يف زمان ساده الظلم و الفسق و الفجور و البعد عن ّهللا سبحانه بثورة 

إىل  عظيمة مستوحاة من اآليات القرآنية و السنّة املحّمدية صىل ّهللا عليه و آله التي أفضت
هزّة للعقول و القلوب و انتفاضة يف األفكار و الثقافة و صحوة إسالمية لدى املسلم� و 
إبراز للوهه الحضار  اإلنسا  املق  للدين الحني  يف العال القابع يف ظالم الجهل و 

 .ضالل املادية 
إتجهوا بعد إن املسسسات العلمية و الدراسات الفكرية و الباحثون و السياسيون يف العال 

إنتصار الثورة اإلسالمية يف ايران نحو اإلسالم لدراسة عقائده و معرفة أحكامه و اإلملام بكافة 
هوانبه اإلهت�عية و الرتبوية و السياسية ملا وهدوا فيه من طاقات و قدرات قّل تواهد 

 .مثيلها يف عقيدة أخرى 
اإلسالم يف املّيض قدما نحو التوّسع و و بعد رحيل اإلمام الخميني العظيم، استمرّت رسالة 

التجّذر و االنتشار يف ظل خليفته القائد آية ّهللا السيد عيل الخامنئي نتيجة إخالصه و 
  .حكمته و حنكته 
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لقد أبدى السيد القائد حفظه املوىل اهت�ما كب�ا بوسائل املعرفة و أدوات الوعي و 
لمية الرسالية الواعية إىل عواصم العال ممثّل� عن التثقي  من إرسال الشخصيّات الع

و من تأسيس مسسسات علمية رسالية لتألي  الكتب اإلسالمية القيّمة . الجمهورية اإلسالمية
 .و ترهمتها إىل اللغات ذات املساحة الواسعة و طباعتها و انتشارها 
محمد مهد  التسخ�   و كان يف طليعة رسل اإلسالم من الجمهورية س�حة العالمة الشيخ

املستشار الثقايف للجمهورية اإلسالمية يف ب�وت و هو خ� اختيار لخ� مكان حيث ال يألوا 
ههدا و ال يذخر طاقة يف سبيل إبال  رسالة اإلسالم إىل كل إنسان، فرتاه دائا يف اللقاءات 

 .الفكرية و الندوات العلمية و املسترات الثقافية 
قام بدور كب� يف مجال طباعة الكتب اإلسالمية و نقها و توزيعها يف ك� و أن س�حته 

 .العال إلعالء كلمة اإلسالم و وعي املسلم� 
و هذا الكتاب الذ  ب� أيدينا يعطي صورة مخترصة عن حياة عل�ء الفقه و العقيدة يف 

 .حوزة النج  األرشف من يوم تأسيسها إىل يومنا هذا 
شكورا باملشاركة يف طباعة و توزيع الكتاب، ك� أكرمنا من قبل و قد تفّضل س�حته م

الفقه عىل املذاهب األربعة و مذهب أهل البيت عليهم (ششاركته يف طباعة كتاب اآلخر 
فشكرا هزيال لس�حته و للمسسول� يف دار الثقل� بالتعاون معنا راهيا من ّهللا لهم ) السالم

 .فيق و السداد هميعا الخ� و الربكة ويل التو 

 املؤلف
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 خطوة عىل الطريق 

يعترب هذا الكتاب خطوة متواضعة عىل الطريق الشائك و الصعب و الطويل للتعرف عىل 
عل�ء الحوزة العلمية النجفية و مّدرسيها و املتعلّم� فيها و املتخره� منها سائل� املوىل 

يتجىل الدور الجليل و العظيم و املبارك لهذه سبحانه أن تتبعها خطوات من املحقق� ك 
الحوزة املقدسة يف تربية الفقهاء و املحقق� و املبلغ� و الصالح� الذين قاموا بخدمات 

 .كب�ة يف سبيل اإلسالم الحني  و توعية األمة اإلسالمية 

 املؤلف
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 اإلهداء 

حجة املجتهد السيد حس� بحريني أقّدم هذه الخدمة املتواضعة إىل والد  املرحوم ال
قمشئي الذ  أحب النج  األرشف و انخرط يف حوزتها قبل أواخر النص  األول من القرن 
الرابع عق الهجر  و أكمل التعلّم فيها و نال إهازة اإلهتهاد من مرهعها و راعيها آنذاك 

عقات السن� ه و علّم 1355/ 2ج / 15املرهع الكب� السيد أبو الحسن األصفها  يف 
 :الطلبة الوافدين و أرشد  عند ما بلغت مستوى األهلية لإللتحا  بها قائال 

و عا  فيها أكث من نص  قرن و رقد فيها ) إخرتت لك أفضل سبيل آلخرتك و دنياك( 
 .ه إىل يوم يبعثون 1402عرص يوم الجمعة الثامن من شهر رهب عام 

ببعض الواهب لوالده و رضوان ّهللا تعاىل عليك عىل ما فسالم ّهللا عليك يا أب من ولد يّرب 
 .إخرتت و هزاك ّهللا خ� الجزاء عىل ما أنعمت به عّيل و حقك مع عباده الصالح� 

 السيد محمد الغروي

 1419/ محرم / 11

8 /5 /1998 
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 ]2T]1تهيد 

سيد الخلق و عىل آله  بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد ّل رب العامل� و صىل ّهللا عىل
 .الطيب� و صحبه املنتجب� 

 و بعد
اإلسم الشائع هذا اليوم ) العلمية الدينية2T]2[2Tالحوزة (أو ) هامعة النج  األرشف الدينية(إن 

من الفقه : لدى العل�ء و املسمن� تحتو  منذ قديم الزمان عىل العلوم الدينية اإلسالمية
و ) علم الحديث(و الدراية ) علم الكالم(لفقه، و العقائد اإلسالمي و تفس� القرآن و أصول ا

و الفلسفة اإلسالمية و ذلك عىل ضوء مذهب أهل البيت عليهم ) الرتاهم( علم الرهال 
 و قد وفد عليها و ال يزال من أنحاء البالد اإلسالمية . آالف التحية و الثناء

______________________________________ 
ذا البحث املفصل مع بعض تراهم عل�ء النج  األرشف منذ يوم تأسيس حوزتها إىل نهاية القرن طبعنا ه) 1( 

و توىل طباعتها دار األضواء املوقرة يف ) الحوزة العلمية يف النج  األرشف(الرابع عق يف كتاب مستقل بإسم 
مع عل�ء (قدمة لكتابنا هذا و قد أخذنا ذلك البحث مع بعض اإلضافات و هعلناها م. م1994ه 414ب�وت عام 

 . عرب القرون) النج  األرشف
و . الحوزة يف اللغة شعنى الناحية، و شعنى املوضع الذ  تتخذ حواليه مسّناة ملنعه و تحصينه ضد املياه) 2( 

التي تحصل  أو أنها شثابة املسناة. تسمية الجامعة العلمية بالحوزة إما من ههة أن العلوم الدينية يف ناحية املدينة
 . بها لدى الناس املناعة و الحصانة ضد الكفر و الفسق و اإلنحراف
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فَلَْو َلَ◌ا نََفَر ِمْن كُلِّ ِفرْقٍَة ِمنُْهْم 0T: رهال لطلب العلوم الدينية انطالقا من اآلية الكر�ة
يِن َو لِيُنِْذُروا قَْوَمُهْم إِذََ◌ا ُهوا ِيف الدِّ حيث 0T2T]1[2Tرََهُعوا إِلَيِْهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن  َطَ◌ائَِفٌة لِيَتََفقَّ

يقيمون يف النج  األرشف مدة قص�ة أو طويلة، حسب ظروفهم املادية و الصحية و و 
 .يتلقون العلوم الدينية عىل عل�ئها و محققيها 

فمنهم من يبلغ مستوى املرهعية العامة، و القيادة لألمة اإلسالمية مثل اإلمام الخميني 
أو يبلغ . ّدس ّهللا نفسه، و املرهع الكب� السيد محسن الحكيم رضوان ّهللا تعاىل عليهق

مستوى املرهعية يف دائرة أضيق من ذ  قبل مثل الشهيد السعيد آية ّهللا العظمى السيد 
و منهم من . محمد باقر الصدر الذ  عّمت مرهعيته أنحاء العرا  رغم صغر عمره املبارك

و التحقيق مثل املرهع آية ّهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئ رحمه  يبدع يف التدريس
ّهللا تعاىل و الشيخ املحقق ضياء الدين األراك رحمه ّهللا الذ  ملع اسمه يف العقد الرابع و 

 .الخامس من القرن الرابع الهجر  
احب املوسوعة و منهم من ينرصف إىل التحقيق و التألي  مثل الشيخ آغا بزرك الطهرا  ص

و الشيخ عبد ) طبقات أعالم الشيعة(و كتاب ) الذريعة إىل تصاني  الشيعة(الكب�ة 
، و الشيخ م�زا حس� النور  )شهداء الفضيلة (و ) الغدير(الحس� األميني مسل  كتاب 

و منهم من ). مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل ( ذو املسلفات الكث�ة و يف طليعتها 
 بالده و دياره أو مكان آخر لنق الدعوة اإلسالمية و توهيه الناس من خالل يعود إىل

 .املساهد و املجالس و املناسبات الدينية 
لقد تخّرج من هذه الحوزة العلمية املباركة منذ تأسيسها عقات املراهع الكبار و مئات 

ه و التفس� و العقائد و املحقق� و الباحث� و املسلف�، يف شتى املجاالت العلمية من الفق
ك� تخرج آالف العل�ء املرشدين و املبلغ� من هذه الجامعة . من املدرسة اإلسالمية

 .املباركة ذاهب� إىل أنحاء العال اإلسالمي، لهداية الناس إىل الرصاط املستقيم 

______________________________________ 
 122سورة التوبة، آية ) 1( 
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إن كل ذلك موضع اتفا  و تسليم و قبول لدى هميع الباحث� و املفكرين، و لكنهم 
اختلفوا يف تحديد املبدأ التاريخي لهذه الجامعة و مسسسها، من أنها هل تأسست عىل يد 

م أو كانت موهودة قبل 1056ه املوافق 460شيخ الطائفة محمد بن الطويس املتويف عام 
انطلقت الحركة العلمية الدينية فيها منذ وفود شيخ الطائفة  هذا التاريخ ثم إنبعثت و

و نحن يف هذه املقدمة املخترصة حاولنا مراهعة كتب التاريخ و تراهم العل�ء يف ! إليها؟
القرن� الثالث و الرابع الهجر ، الستكشاف الواقع العلمي و الفكر  الذ  هرى عىل أرض 

و م� دفعني إىل إنجاز هذا الكتاب، هو . من الزمنالنج  األرشف الطاهرة يف تلك الحقبة 
الحاج هعفر الدهييل حفظه ) عليهم السالم(ما أقدم عليه الوهيه التقي خادم أهل البيت 

حيث تبنّى مع همع من العل�ء و املثقف�، وضع موسوعة قيمة عن النج  2T]1[2Tّهللا تعاىل 
إلهت�عي و الحضار  و العلمي و و األرشف لكل مظاهرها و أبعادها و مستواها األدب و ا

 . كل ما �ت اليها بصلة عرب القديم و الحديث
و كان نصيبي و الحمد ّل يف هذه املساهمة املباركة و التجارة الرابحة وضع دراسة موهزة 

و بعد ). الحوزة العلمية يف النج  األرشف و العل�ء الذين درسوا فيها و تخرهوا منها (عن 
املخترصة رأيت من الواهب تجاه مسقط رأيس و مدرستي و عزّ  و فخر  أن هذه الدراسة 

أكتب تراهم العل�ء الذين درسوا يف هذه الحوزة الحيدرية وفاءا لبعض حقو  حوزة 
النج  العلمية و إحياء لهذا الرتاث الديني و العلمي خاصة و أن البعث العراقي الحاقد و 

ان طمس معال اإلسالم املحمد  األصيل و القضاء عىل من وراءه الصهيونية العاملية يريدر 
 .مدرسة أهل البيت عليهم السالم 

و عليه ينقسم هذا الكتاب إىل مقدمة تقوم بدراسة تاريخية متواضعة عن بداية الحوزة 
العلمية يف النج  األرشف و تبحث عن األدوار التي مرّت بها و مناهجها الدراسية و 

 .نية و كافة شسونها األخرى تتحدث عن مدارسها السك
______________________________________ 

و هو من الدعاة إىل اإلسالم من خالل مسسسته دار 1980الحاج هعفر الدهييل عراقي يسكن ب�وت منذ عام ) 1( 
 . األضواء لطباعة الكتب اإلسالمية و نقها يف العال
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التلويح ملن درس أو ألّ  أو أهاز يف هذه الجامعة اإلسالمية  و نقترص يف تراهم العل�ء عىل
العريقة التي تحتضن علوم آل الرسول صىل ّهللا عليه و عىل آله يف هوار باب مدينة علم 
النبي محمد عليه الصالة و السالم عيل ابن أب طالب عليه السالم عرب القرون الطويلة إىل 

 .يومنا هذا 
وة يف هذا الطريق و سيتكامل بإذن ّهللا الحقا عىل ايد  املسلف� و و يعترب هذا الكتاب خط

 .املحقق� 
و نسأل ّهللا أن يتقبل منا هذا الجهد النذر اليس� و أن يرزقنا يف الدنيا زيارة مرقد إمامنا 
عيل بن أب طالب عليه السالم و الرقود يف فناء مقامه و شفاعته يف يوم اآلخرة، يوم ال ينفع 

 .ال بنون إال من أت ّهللا بقلب سليم  مال و

 1997/ 7/ 13    1417/ ربيع األول / 8األحد 

 صور جبل عامل لبنان

 السيد محمد الغروي



 13: الصفحة

 النجف األرشف و حوزتها العلمية : املقدمة

 : النجف

من العرا  عىل مقربة من  اسم لبقعة من األرض يف الوسط الغرب الجنوب» النج « 
قال السهييل و هو بظهر الكوفة : (عن معجم البلدان عند ذكر النج . الح�ة و الكوفة

كاملسناة تنع سيل املاء أن يعلو الكوفة و مقابرها و بالقرب من هذا املوضع قرب أم� 
 .2T]1[2T) املسمن� عيل بن أب طالب عليه السالم

و الح�ة منها عىل ثالثة : (عد ذكر الكوفة و وضعها قاللليعقوب ب» البلدان«و يف كتاب 
أميال و الح�ة عىل النج ، و النج  كان ساحل بحر امللح و كان يف قديم الدهر يبلغ 

 .2T]2[2T) الح�ة
و الكتب األدبية و العلمية، أن 2T]3[2Tو يتب� من كتب التاريخ مثل تاريخ الطرب  و ابن أث� 

 .الكوفة لها أهلها و أصحابها  النج  كانت قرية عامرة عىل ظهر
 :ففي كتاب حياة الحيوان للدم�  يف حرف الحاء عند ذكر الحية قال 

______________________________________ 
 7/ 1مايض النج  و حارضها ) 1( 
 6/ 1مايض النج  و حارضها ) 2( 
 135/ 6موسوعة العتبات املقدسة ) 3( 
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إن خالد بن الوليد ملا تحصن منه أهل الح�ة بالقرص األبيض و غ�ه من قصورهم نزل ( 
بالنج  و أرسل اليهم إن ابعثوا اّيل رهال من عقالئكم فأرسلوا اليه عبد املسيح بن عمرو 

 .2T]1[2Tبن قيس بن حيان بن بقيلة الغسا  و كان من املعمرين فقاوله 
لتالية بعد قليل ان مواراة هث�ن اإلمام عيل عليه ك� يتضح من األحاديث و الكل�ت ا

السالم، ل تكن يف النج ، و ا�ا كانت عىل مقربة منها و يف بقعة تسمى بالثوية، ثم 
انسحب اسم النج  لشهرتها و قدمها، عىل البلد الذ  أنشأ من حول مثوى و مرقد اإلمام 

ألرضها و مس�ها، فاشتهرت تلك  »ثوية«عيل بن أب طالب عليه السالم، بعد ان هجر اسم 
و حيث أن صاحب املرقد الطاهر، ارشف انسان عىل وهه األرض بعد . »بالنج  « الرقعة 

رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله سمي يف القرون األخ�ة بلد اإلمام أم� املسمن� عليه السالم 
 .» النج  األرشف«ب 

 : النجف و مدفن االمام عيل عليه السالم

ستشهد االمام أم� املسمن� عليه السالم ليلة الجمعة من اليوم الحاد  و العقين من شهر إ 
رمضان املبارك عام أربع� من الهجرة النبوية القيفة و له من العمر املبارك ثالث و ستون 
عاما، بعد أن رضبه الخارهي عبد الرحمن بن ملجم املراد  عىل هامة رأسه عند صالة 

و توىل تجهيزه من . اح يوم التاسع عق من نفس الشهر يف مسجد الكوفةالفجر من صب
الغسل و الكفن و الدفن، ولداه الحسن و الحس� عليه� السالم حسب وصية االمام عيل 

 .و كان الدفن عىل مقربة من املكان الذ  كان يسمى بالنج  ك� تقدم . صلوات ّهللا عليه
قاال مضينا اىل الح�ة و دخلنا اىل أب عبد ّهللا عليه  عن محمد بن مسلم و سلي�ن بن خالد

 السالم فجلسنا إليه و سألناه عن أم� املسمن� عليه 

______________________________________ 
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أو غلوت� السالم فقال إذا خرهتم فجزتم الثوية و القائم و رصتم من النج  عىل غلوة 
رأيتم ذكوات بيضاء بينه� قرب هرفه السيل ذاك قرب أم� املسمن� عليه السالم قاال فغدونا 
من غد فجزنا الثوية و القائم و إذا ذكوات بيض فجئناها فإذا القرب ك� وص  قد هرفه 

ّهللا عليه السيل فنزلنا فسلّمنا و صلّينا عنده ثم انرصفنا فل� كان من الغد غدونا اىل أب عبد 
 .2T]1[2Tالسالم فوصفنا له فقال أصبتم أصاب ّهللا بكم الرشاد 

بفتح الثاء و ك  الواو موضع بالكوفة، به قرب أب موىس األشعر  و » الثوية«. و يف البحار
يف » الذكوة«و أما . فكأنه بناء أو اسطوانة بقرب الطريق» القائم«املغ�ة بن شعبة، و اما 

عليه (ة فيمكن أن يكون املراد بالذكوات التالل الصغ�ة املحيطة بقربه اللغة الجمرة امللتهب
و عّرب اإلمام الصاد  عليه السالم عن تلك التالل بالذكوات لضيائها و توقّدها عند ). السالم 

 .2T]2[2Tرشو  الشمس عليها ملا فيها من الحصيات العاكسة للضوء، تشبيها بالجمرة 

 : إخفاء القرب الرشيف

عليه (بعد دفن هث�ن أبيه� عيل ) عليه� السالم(مامان الحسن و الحس� أخفى اإل 
 .محل الدفن عن الناس، دون الخواص من األصحاب ) السالم

ه الواقع أيام 40رمضان 21و ظل القرب مخفيا طيلة تسع� عاما ابتداء من يوم استشهاده 
و ) ه6460(زيد بن معاوية خالفة معاوية بن أب سفيان مرورا بأيام خالفة كل من ابنه ي

و ) ه6865(و عبد امللك بن مروان ) ه6564(و مروان بن الحكم ) ه6464(معاوية بن يزيد 
و عمر بن عبد العزيز ) ه 9996(و سلي�ن بن عبد امللك ) ه9668(وليد بن عبد امللك 

 و وليد) ه125105(و هشام بن عبد امللك ) ه105 101(و يزيد بن عبد امللك ) ه10199(
  127126(و إبراهيم بن يزيد بن عبد امللك ) ه126125(بن يزيد بن عبد امللك 
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آخر الخلفاء األموي� الذين إنح ت خالفتهم عن ) ه127 -132(و مروان بن الحكم ) ه
ه عند مقتل مروان بن محمد و استيالء العباسي� عىل األمة 132عال اإلسالمي عام ال

، و عند ذلك انكش  )عليه السالم (اإلسالمية ابتداء بأب العباس السّفاح أيام اإلمام الصاد  
ه صندوقا للقرب القي  و أصبح 133أمر القرب، فصنع داود بن عيل العبايس املتويف عام 

 .ر مزارا للموال� و املحب� آلل الرسول عليهم السالم املرقد الطاه
و بعد أن إستلم العباسيون األمر، و تكنوا من الحكم بدأوا شالحقة الشيعة و املحب� للعرتة 

 :الطاهرة و تعذيبهم ايام خالفة املنصور و محمد املهد  و موىس الهاد ، يقول الشاعر 

 عدل بني العباس يف النارو كان  يا ليت ظلم بني مروان دام لنا

فاختفى الزائرون، وضاع القرب القي  عىل الكث� من الناس، اىل ان حانت ايام هارون 
ه حيث خرج يوما هارون الرشيد، من قرصه يف بغداد للنزهة و االصطياد، و 170الرشيد عام 

غرب ذلك بلغ ظهر الكوفة، و وهد كتيب رمل تتجمع عنده الغزالن و الحمر الوحشية، فاست
و تحّرى عن سببه و عند ما سمع انه قرب االمام عيل عليه السالم، توضأ و زار القرب و صىل 
عنده ثم بنى قبّة عىل القرب و أصبح مقاما مباركا للزائرين و املوال� ألهل بيت الرسول 

 .عليهم السالم اىل يومنا هذا 
ليه السالم هو أن األموي� كانوا و الّ  يف اخفاء قرب أم� املسمن� عيل بن أب طالب ع

حاقدين عىل آل الرسول ّرش حقد ألن معظم الخوارج قد أبيدوا عىل ايد  اإلمام عيل عليه 
و ان هيش معاوية كاد ان يهزم أمام عيل عليه السالم لوال مكيدة عمرو بن العاص . السالم

شة و الزب� كانوا التي أنقذت معاوية من الدمار و الهز�ة املروعة، و ان أصحاب عائ
يضمرون الحنق و الغيظ تجاه ويص رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله و يرتبصون باالمام عليه 
السالم حيا و ميتا لك ينتقموا منه و يشفوا صدورهم البغيضة منه، كل هسالء تكاتفوا عىل 

  .مه� كلّ  األمر صب غضبهم اللئيم عىل االمام أم� املسمن� عيل عليه السالم حيّا أو ميتا 
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كان بنو أمية يسبون أم� املسمن� عيل بن أب طالب عليه السالم اىل ان وّيل : (قال ابن األث�
 .2T]1[2T) عمر بن عبد العزيز الخالفة، فرتك ذلك و كتب اىل الع�ل يف اآلفا  برتكه

اول إمام خفي قربه، قيل أن و عيل (للدم�  عند ذكر األوز ما نصه ) حياة الحيوان(و يف 
 .2T]2[2T) عليا أوىص أن يخفى قربه لعلمه أن األمر يص� إىل بني أمية فلم يأمن أن �ثلوا بقربه

م من قبل عبد 654ه 75و قيل أن الحجاج بن يوس  الثقفي عند ما وىل العرا  عام ( 
عليه (سمن� امللك بن مروان، حفر ثالثة آالف قرب يف النج  األرشف طلبا لجثة أم� امل

 .2T]3[2T) السالم
و لكنه قد تغ� األمر منذ عهد هارون الرشيد، حيث ارتفعت الحواهز و املوانع و ترك األمر 

و ) عليه السالم(إىل الناس، فتهافت الشيعة من كل صوب و حدب لزيارة قرب ام� املسمن� 
 .2T]4[2Tمواليهم عىل ذلك ) عليهم السالم( مجاورته حيا و ميتا لحّث األئة 

 مؤسس الحوزة العلمية الدينية يف النجف األرشف 

عند ما انتق ) صىل ّهللا عليه و اله(إننا قلنا بأن الشيعة قد تهافتوا عىل قرب وّيص رسول ّهللا 
و لكننا ال نستطيع ). ه 170(خرب ظهور القرب و بناء القبة عليه من قبل هارون الرشيد 

ة يف النج  األرشف و ملسسسها بكل سهولة و بساطة، التحديد الدقيق لبداية الحوزة العلمي
 :إذ توهد يف املقام نظريتان ه� 
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 : النظرية األوىل

ء الشيخ الطويس اليها  إن الحركة العلمية الدينية قد إنطلقت يف النج  األرشف قبل مجي
بأعوام كث�ة، و أن طالب العلوم الدينية قد وفدوا عىل النج  األرشف و اقاموا نواة الحوزة 

عليه (اب طالب العلمية، منذ األيام األوىل بعد تخفي  الطو  عىل مرقد االمام عيل بن 
ه من قبيل اطاللة بدر من� عىل 448و كان إلتحا  الشيخ الطويس رحمه ّهللا عام ) السالم

النجوم املضيئة يف الس�ء العلمي و الديني و الفكر  للنج  حيث غّ� املعال العلمية و 
النج  الفكرية يف هذه الحوزة املباركة، و بعث فيها روحا هديدة، و اوهد نهضة علمية يف 

 .األرشف ل تعهدها من قبل 
 :2T]1[2Tو استدل صاحب هذه النظرية باالدلة التالية 

 : الدليل االول

ان النقابة التي هي مركز اهت�عي مرمو  كانت موهودة يف النج  األرشف منذ األيام 
و هي ) عليه السالم(األوىل من سكنى الناس حول قرب اإلمام أم� املسمن� عيل بن أب طالب 

و قد ذكرت الكتب التاريخية أن . قرب إىل املنصب الروحي و العلمي من كونها وراثيةأ 
منهم السيد رشي  الدين املعروف بابن . عددا من األعالم تولّوا نقابة املشهد العلو 

و كذلك نارص الدين مطهر بن . ه حتى توّيف فيه308السدرة أقام يف النج  األرشف عام 
عليه� (� و قد توّىل نقابة املشهدين العلو  و الحسيني ريض الدين محمد بن الحس

 .2T]2[2T) السالم
عليه� الصالة و ( و ملا كانت النج  األرشف مدينة مقدسة لضّمها هث�ن ويص رسول ّهللا 

وحي العلمي ، و شا أن املركز الر )سالم ّهللا عليها (، كانت النقابة ألوالد الزهراء )السالم 
 أفضل و أرشف، كانت النقابة للعال منهم 
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 ) .الصالة و السالمعليها (فكان نقيب األرشاف من العل�ء املنحدرين من ساللة الزهراء 

 : مناقشة الدليل األول

ال ريب يف أن النقابة كانت تعّد من املراكز الرفيعة بعد مقام الخالفة، و أن النقيب كان 
يتقدم عىل رهال الدولة بأرسهم حتى الصدر األعظم و شيخ اإلسالم و أن الخلفاء العباسي� 

ظال، و استمر هذا االحرتام و التكريم قد عهدوا إىل نقيب األرشاف إمارة الحاج و ديوان امل
 .حتى حلول أيام العث�ني� األتراك 

و لكننا ل نعث يف التاريخ عىل أّن هذا املركز يخّص العل�ء و املتقدم� يف العلم و املتضلع� 
يف القيعة اإلسالمية، ك� أننا ل نجد عاملا فاضال قد تصّدى لهذا املركز الرفيع حتى نقول أن 

و هذا املركز أقرب إىل : (و لعل املقصود من قولهم. لنقيب يف النج  األرشف يتصدره العالا
هو العدالة و الورع و التقى، ال العلم و البحث و التحقيق، ألن املنصب ) الروحي من غ�ه

 ) .يحتاج إىل العدل و اإلنصاف تجاه الناس دون العلم و الفقه و التحقيق
و نقيب األرشاف مقدم من ملك العرا  و مكانه عنده مك� و : (طةيقول الرّحالة ابن بطو 

منزلته رفيعة و له ترتيب األمراء الكبار يف سفره و له األعالم و األطبال و ترضب الطبلخانة 
 ) .عند بابه مساء و صباحا

و إليه حكم هذه املدينة و ال وايل بها سواه، و ال مغرم فيها للسلطان و ال لغ�ه و كان 
نقيب يف عهد دخويل إليها نظام الدين حس� بن تاج الدين اآلو  نسبة إىل بلدة آوه من ال

 .عرا  العجم أهلها رافضة 
منهم هالل الدين بن الفقيه و منهم : و كان قبله ه�عة ييل كل واحد منهم بعد صاحبه

د قوام الدين بن طاووس و منهم نارص الدين مطهر بن القي  الصالح شمس الدين محم
  األوهر  من عرا  العجم و هو اآلن 
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بأرض الهند من قدماء ملكها و منهم أبو غرّة بن سال بن مهنى بن ه�ز بن شيحة 
 .2T]1[2T) الحسيني املد 

و ال نجد يف هسالء النقباء و ال يف غ�هم من النقباء عاملا حتّى ندعي بأن النقيب يف النج  
 .و من أهل العلم و الفضل و االهتهاد ) سالم ّهللا عليها( األرشف كان من ساللة الزهراء

 : الدليل الثا�

إن هناك بيوتات علمية المعة يف النج  األرشف يف القرن� الرابع و الخامس مثل آل 
شهريار و آل طحال و غ�ه�، و قد تقّفت هذه األرس بالعلم و سدنة الروضة الحيدرية 

2T]2[2T . األرشف قد حظيت بجامعة علمية يف القرن الرابع قبل  و هذا دليل عىل أن النج
 .وصول شيخ الطائفة إليها من خالل هذه البيوت العلميّة 

 : مناقشة الدليل الثا�

ال شك يف أن آل شهريار من األرس العلمية العريقة يف النج  األرشف، و لكنها كانت يف 
عرفت آل شهريار (حبوبة أوائل القرن الخامس الهجر  يقول الشيخ هعفر باقر آل م

 .2T]3[2T) بالنج  األرشف أوائل القرن الخامس الهجر  عىل عهد شيخ الطائفة الشيخ الطويس
أحمد بن شهريار الخازن أبو النرص والد أب عبد ّهللا (و يقول صاحب طبقات أعالم الشيعة 

نجد يف فال 2T]4[2T) محمد بن أحمد بن شهريار الخازن للحرضة الغروية و الراو  عن الطويس
هذه العائلة الكر�ة شخصية تتمتع بالعلم قبل وصول الشيخ الطويس إىل هذه البلدة 

 .الطيبة 
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يقول . و كذلك آل طّحال حيث إنهم أيضا من األرس العلمية القد�ة يف النج  األرشف
آل طّحال من أرس العلم القد�ة يف القرن الرابع عرفت يف (الشيخ هعفر باقر آل محبوبة 
 و يستمر قائال يف ترهمة الشيخ حسن محمد بن الحس� 2T]1[2T) النج  األرشف يف ذلك العرص

كان من خداّم الحرضة العلوية و خزانها، : (بن أحمد بن محمد بن عيل بن طحال املقداد 
ه و نقل هو كرامات وقعت 575إشرتك مع والده يف نقل الكرامة التي وقعت يف نوبتها عام 

 .2T]2[2T) ه587ه و يف سنة 584يف عرصه من العتبة العلوية يف سنة 
اإلمام العال أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن (� و يقول آل محبوبة يف ترهمة الشيخ األم

محمد بن عيل بن طّحال املقداد  هو أشهر رهال هذه االرسة و ابعدهم صيتا و اكثهم 
) عليه السالم(رواية و اغزرهم عل� ثم يقول املقداد  املجاور ششهد موالنا أم� املسمن� 

و عليه ال نعث عىل عال واحد من هذه . 2T]3[2T) من أكابر عل�ئنا و من مشائخ ابن شهر آشوب
و لو . االرسة الكر�ة آل طّحال قد عا  يف النج  االرشف قبل وصول الشيخ الطويس إليها

سلمنا هدال بأن املتصد  للخزانة العلوية من األرست� آل شهريار و آل طحال كانوا من 
و تفقهوا يف الحوزة العلمية ذو  العلم و الفضيلة، ملا كان هذا دليال عىل أنهم تعلموا 

الدينية يف النج  األرشف إذ �كن أن تكون دراستهم يف الكوفة أو بغداد من املدن التي 
إحتضنت الجامعات الدينية العلمية آنذاك، ثم هاؤوا إىل النج  االرشف و استقروا فيها و 

 .أصبحوا من عل�ئها 

 : الدليل الثالث

 � بن احمد املعروف بابن الحجاج عند ما أنشد الشاعر أبو عبد ّهللا الحس
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 زار النج  االرشف ىف اواخر القرن الرابع الهجر  قصيدة مطلعها ؟

 عىل النج  االرشف القبة البيضاءيا صاحب 

 استشفى لديك شفي من زار قربك و

 :و فيها 

 2T[1] اهل السالم و اهل العلم و القف و قل سالم من ّهللا السالم عىل

العل�ء و املحدثون الذين كانوا يف النج  االرشف » اهل العلم«فيقال بان املعني من قوله 
 .قبل حلول الشيخ الطويس فيها 

 : مناقشة الدليل الثالث

ه من الشعراء 391ان أبا عبد ّهللا الحس� بن احمد املعروف بابن الحجاج املتوىف عام 
ك� انشد قصائد يف مدح اهل . العراقي� املعروف� و انه انشد قصائد كث�ة يف الجد و الهزل

 :منها االبيات املذكورة و فيها ) عليهم السالم(البيت 

 تأمل الباب تلقى وههه وق  واب قبتهإذا وصلت اىل اب

 اهل السالم و اهل العلم و القف و قل سالم من ّهللا السالم عىل

 2T[2] مستمسكا من حبال الحق بالطرف ا  اتيتك يا موال  من بلد 

و ) عليه السالم(فتعرف من سيا  هذه االبيات ان الشاعر يخاطب صاحب القبة االمام عيل 
 .ف و العلم دون سّكان النج  االرشف من العل�ء و الفقهاء هو اهل السالم و الق 

______________________________________ 
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 : الدليل الرابع

رحمه ّهللا اننا نجد يف كتب الرتاهم عل�ء انتموا اىل النج  االرشف قبل ايام الشيخ الطويس 
 :منهم . تعاىل

أ احمد بن عبد ّهللا الغرو  يروى عن ابان بن عث�ن من اصحاب االمام الصاد  عليه 
و من الواضح ان من . و هو من املنتسب� اىل الغرّ  الذ  هو النج  االرشف2T]1[2Tالسالم 

ح� ان يرو  عن ابان بن عث�ن يكون يف أواخر القرن الثا  او بداية القرن الثالث، يف 
الشيخ الطويس ولد يف اواخر القرن الثالث فيكون احمد بن عبد ّهللا الغرو  من العل�ء و 

 .املحدث� النجفي� قبل الشيخ الطويس 
 :ب رشف الدين بن عيل النجفي، و قد وصفه الشيخ الطويس بقوله 

 .2T]2[2T) كان صالحا فاضال( 
الصالح، دليل عىل ان مدينة  و توصي  الشيخ الطويس لقف الدين النجفي بالفضل و

ه 448النج  االرشف كانت تحتو  عىل عل�ء و فضالء قبل حلول الشيخ الطويس فيها عام 
. 

ج أبو طاهر عبد ّهللا بن احمد بن شهريار الذ  كان معارصا للشيخ املفيد و روى عنه ابو 
املفيد من  و يعّد الشيخ 2T]3[2Tهعفر محمد بن هرير الطرب  و النجايش يف كتاب االمامة 

مشايخ الشيخ الطويس، فيكون عبد ّهللا بن أحمد بن شهريار املعارص للشيخ املفيد، يف طبقة 
 .متقدمة عىل الشيخ الطويس 

د أحمد بن شهريار و هو يختل  عن والد أب طاهر املتقدم أبو نرص الخازن للحرضة 
 .2T]4[2Tيس الغروية، كان من رهال العلم و حملة الحديث و معارصا للشيخ الطو 
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 24: الصفحة

د ّهللا كان معارصا و من املعلوم أن أحمد بن شهريار كان معارصا للشيخ الطويس، ك� أن عب
ه و ه� شاهدان عىل إحتضان النج  األرشف للعلم و 413للشيخ املفيد املتويف عام 

العل�ء قبل القرن الرابع أو عىل األقل قبل النص  الثا  من القرن الرابع سنة وفود الشيخ 
 .الطويس إىل النج  األرشف 

بويه القمي من محمد بن عيل ه سمع أبو هعفر محمد بن عيل بن الحس� بن موىس بن با
ه عند تقفه إىل بيت ّهللا 354سنة ) عليه الصالة و السالم(الكويف يف مشهد أم� املسمن� 

 .2T]1[2Tالحرام 

 : مناقشة الدليل الرابع

إذا دققنا النظر يف كل واحد من الرهال املذكورين، علمنا بأن هسالء ليسوا من طبقة 
 .ّهللا متقدمة عىل الشيخ الطويس رحمه 

 :و إليك تفصيل ذلك 
أ إن أحمد بن عبد ّهللا الغرو  ال ينتمي إىل الغرّ  بالغ� املعجمة و إ�ا ينتسب إىل القرو  

أحمد ): (معجم رهال الحديث (شعنى القرية، ك� يرصح بذلك السيد الخوئ يف . بالقاف
 .2T]2[2T) سعيدبن عبد ّهللا القرو  روى عن أبان بن عث�ن و روى عنه الحس� بن 

ب إن رشف الدين بن عيل النجفي املوصوف حسب الدعوى لدى الشيخ الطويس بالفضل و 
الصالح ل يتأكد تقدمه عىل الشيخ الطويس، ك� أنه ل يتأكد صدور األوصاف منه يف رشف 

رشف الدين بن عيل قال الشيخ : (يقول السيد الخوئ قدس رسّه. الدين بن عيل النجفي
 ة املتبحرين الشيخ رشف الدين بن عيل النجفي كان فاضال الحّر يف تذكر 
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حيث ينقل السيد الخوئ 2T]1[2Tمحدثا صالحا له كتاب اآليات الباهرة يف فضل العرتة الطاهرة 
و عليه ال يوهد . ن الشيخ الحر العاميل هو الذ  وصفه باألوصاف املذكورةرحمه ّهللا بأ 

بل هو متأخر . دليل قطعي عىل أن رشف الدين بن عيل كان موهودا قبل الشيخ الطويس
 .2T]2[2Tراهع كتاب األعيان . عنه

ثم إنه إذا فرضنا بأن الشيخ الطويس قد وصفه بتلك األوصاف، فال برهان عىل أنه تعلم يف 
ج  األرشف إذ �كن أنه تعلم بحوزة علمية أخرى غ� النج  األرشف ثم قدم إليها و الن

 .استقر فيها 
ج د أما أبو طاهر عبد ّهللا بن شهريار و أحمد بن شهريار فه� و إن كانا من أرسة آل 

 :شهريار و لكن يرد 
رة قد سبقوا الشيخ ل يقّدم التاريخ شاهدا واحدا عىل أن رهاال من هذه األرسة املشهو : أوال

 .الطويس يف تشييد الحوزة العلمية يف النج  األرشف 
 إذا فرضنا ان بعض األفراد من هذه األرسة الجليلة قد تفقهوا و بلغوا مستوى رفيعا: ثانيا

من العلم و كانوا يف النج  األرشف، فإّن من الجائز أنهم أخذوا العلم و طلبوه من مكان 
 .آخر ثم إستقروا يف مشهد الغر  

إن أحمد بن شهريار الخازن أبو النرص يف طبقة متأخرة عن الشيخ الطويس حيث : ثالثا
خازن أبو النرص ففي طبقات أعالم الشيعة أحمد بن شهريار ال. يروى عن أب هعفر الطويس

والد أب عبد ّهللا محمد بن أحمد بن شهريار الخازن للحرضة الغروية و الراو  عن الطويس 
2T]3[2T . ك� و انني ل أعث عىل اسم أب طاهر عبد ّهللا الخازن بن أحمد بن شهريار يف كتب

 .الرهال املعتربة من الطبقات و الرياض و فهرست منتجب الدين و أمل اآلمل 
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 26: الصفحة

و لعل االسم هو أب عبد ّهللا محمد بن أحمد بن شهريار و هو صهر الطويس عىل ابنته و 
 .2T]1[2Tتلميذه 

س� بن بابويه ك� تب� كان يف طريقه إىل بيت ّهللا ه إن أبا هعفر محمد بن عيل بن الح
ففي زيارته ملقام إمام املتق� عيل بن أب طالب إلتقى شحمد بن عيل 354الحرام عام 

 .الكويف و سمع منه الحديث 
و يشهد عىل ذلك أن معظم أيامه و س�عه كان يف الكوفة و هامعها الكب� ك� سنش� اىل 

 .املوقع العلمي للكوفة  ذلك عند ما تحدثنا عن

 : الدليل الخامس

ان فناخ و امللقب بعضد 2T]2[2Tذكر السيد ابن طاووس غياث الدين عبد الكريم بن أحمد 
الدولة الذ  كان وزير الطائع ّل أبو الفضل عبد الكريم العبايس عند ما قام بزيارة املشهد 

ف طبقاتهم كان نصيب ه و تصّد  و أعطى الناس عىل اختال 371العلو  الطاهر عام 
ه خ� دليل عىل 371فتوزيع األموال عىل الفقهاء عام . الفقراء و الفقهاء ثالثة آالف درهم

تواهد الفقهاء و العل�ء يف النج  األرشف و تكوين الحوزة قبل وفود شيخ الطائفة عليها 
 .بنص  قرن تقريبا 

 : مناقشة الدليل الخامس

، حيث كانوا )عليهم السالم (شيعة املوال� ألهل البيت كان عضد الدولة من البويهي� ال
و (يقول السيد حسن األم� عند ذكره لعضد الدولة . يبذلون يف هذا السبيل أمواال طائلة

كان ينفق كل همعة عقة آالف درهم عىل الضعفاء و األرامل و يرصف كل سنة ثالثة آالف 
 دينار ثن أحذية 
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 27: الصفحة

للحفاة من الحجاج و عقين ال  درهم كل شهر لتكف� موت الفقراء و إستحدث ثالثة 
آالف مسجد و خان للغرباء اىل أن قال، و كان يحب العلم و العل�ء و يجر  األرزا  عىل 

و املتكلم� و املف ين و النحات و الشعراء و النساب� و األطباء و الفقراء و املحدث� 
الحّساب و املهندس�، و أفرد ألهل االختصاص من العل�ء و الحك�ء موضعا يقرب من 

 .2T]1[2Tمجلسه 
و من كان هذا عطاؤه كي  يقال فيه أنه كان يزور النج  األرشف و ينفق عىل مجموع 

 درهم ؟ فقرائها و فقهائها ثالثة آالف
و لعل املقصود من الفقهاء عل�ء البلد الذين يتصدون للشسون الدينية يف املجتمع اإلسالمي 
من اقامة صالة الج�عة و إهراء عقد النكاح و التحكيم ب� الناس عند الخصومات و بيان 
املسائل القعية و هم يتواهدون يف هميع البالد اإلسالمية و ال يكون وهودهم دليال عىل 

 .وهود حوزة دراسية علمية 

 : الدليل السادس

صدرت إهازات لنقل الحديث من عال آلخر يف مدينة النج  األرشف، و قرأت فيها روايات 
و اليك . عىل بعض العل�ء و املحدث� قبل وفود الشيخ الطويس عىل هذه البلدة املباركة

 :أمثلة عىل ذلك 
القمي املعروف بالشيخ الصدو  رحمه ّهللا قد إن محمد بن عيل بن موىس بن بابويه : أوال

عليه (ه يف مشهد أم� املسمن� 354سمع من شيخه محمد بن عيل بن الفضل الكويف عام 
 .2T]2[2Tو هو يف طريقه اىل الحج ) السالم
كان ) أبو عبد ّهللا البوشنجي(يف ترهمة الحس� بن أحمد بن املغ�ة 2T]3[2Tقال النجايش : ثانيا

 له . ذهب و كان ثقة في� يرويهعراقيا مضطرب امل
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 28: الصفحة

الحس� بن هعفر بن محمد (أهازنا بروايته أبو عبد ّهللا بن الخمر  » عمل السلطان«كتاب 
الشيخ الصالح يف مشهد موالنا أم� املسمن� عليه ) املخزومي املعروف بابن الخمر  الكويف

 .2T]1[2Tالسالم سنة أربع�ئة عنه 
مشهد أم� املسمن� عليه السالم فس�ع الشيخ الصدو  رحمه ّهللا للحديث من شيخه يف 

و صدور اإلهازة من أب عبد ّهللا الخمر  للنجايش يف املشهد العلو  عام . الهجر 354عام 
بعد الهجرة خ� شاهد و دليل عىل أن الحوزة العلمية كانت قائة، و أن العل�ء كانوا 400

ه و قبل 385الطويس عام  يتداولون األبحاث العلمية و الدراسات الفقهية قبل والدة الشيخ
 .ه 448أن يلتجأ اىل النج  األرشف عام 

 : مناقشة الدليل السادس

إن مجرد استحصال النجايش إلهازة نقل الرواية من أب عبد ّهللا بن الخمر  يف الغر ، و 
ال ) عليه السالم(است�ع الشيخ الصدو  ألحاديث من شيخه بن الفضل يف املشهد العلو  

ىل أن البلد الذ  يحتضن اللقاء العلمي و الفكر  يكون مركزا علميا و محال يكون شاهدا ع
و ذلك اننا نعث عىل شخصيات علمية كب�ة إلتقوا بأندادهم، و تبادلوا . لتجمع العل�ء

الروايات و األحاديث املأثورة عن أهل البيت عليهم السالم، أو إستجاز أحدهم اآلخر لنقل 
فة، يف أماكن ال تكون محال للنشاط العلمي و الفكر  الروائ أبدا كتاب علمي أو رواية رشي
 :و إليك أمثلة عىل ذلك 

ه رحمة ّهللا عليه�، قد 329أن أبا الحسن عيل بن بابويه والد الصدو  املتويف عام : أوال
محمد بن عيل بن  ك� أن. 2T]2[2Tروى عن شيخه ابراهيم بن عمروس الهمدا  يف همدان 

ه مع أن 354عام 2T]3[2Tبابويه القمي قد كتب اهازة لفضل بن الفضل بن العباس بهمدان 
 مدينة همدان ل 
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 29: الصفحة

تكن آنذاك مركزا للعلم و العل�ء، رغم أنها حظيت بوكالء نواب االمام املهد  عّجل ّهللا 
تعىل فرهه حيث كان كل من القاسم بن محمد بن عيل بن ابراهيم الهمدا  و والده 

أيام 2T]1[2Tيم وكالء لنواب االمام املهد  عليه السالم يف هذا البلد محمد و هده عيل بن ابراه
 .الغيبة الصغرى 

قرأ الشيخ الصدو  عىل شيخه الحس� بن محمد األشنا  الراز  العدل يف مدينة بلخ : ثانيا
2T]2[2T . و ل نعهد يف التاريخ أن هذه املدينة كانت محال لتجمع العلم و العل�ء و خاصة عل�ء

 .القرن الرابع الهجر   الشيعة يف
و ل تقم شواهد تاريخية . 2T]3[2Tروى هعفر بن محمد بن ابراهيم عن أب الحس� بحلب : ثالثا

عىل وهود حوزة علمية و تجمع للعل�ء، يف مدينة حلب يف القرن الرابع الهجر  الذ  عا  
 .فيه هعفر بن محمد بن ابراهيم 

تع بحركة علمية قبل وفود شيخ الطائفة اليها، و عليه نقول ان مدينة النج  األرشف ل تتم
رغم حصول بعض اإلهازات لنقل الرواية، و حصول إست�ع بعض الروايات من كبار العل�ء 

لقد كانت و ال تزال ). عليه السالم (و املحدث� يف مشهد امامنا و مولينا عيل بن أب طالب 
دم� من البالد املختلفة و ذلك بربكة مدينة النج  األرشف ملتقى العل�ء و املحدث� القا

، حيث أن املسمن� و خاصة العل�ء )عليه السالم (مرقد امام املتق� عيل بن أب طالب 
يتهافتون عىل زيارة املرقد الطاهر ال سيّ� يف املناسبات الخاصة و يوصون أوالدهم بدفن 

بيعي يف ظل هذه الزيارات أن و من الط). عليه السالم (هث�نهم عند قرب عيل بن أب طالب 
تتم لقاءات كث�ة يف هذا املشهد املبارك ب� العل�ء، و أن تصدر اإلهازة من بعضهم آلخر 

ك� كان األمر كذلك يف مكة لدى . عىل نقل حديث أو است�ع بعضهم لقراءة حديث اآلخر
 حيث ورد يف ترهمة عيل بن عث�ن بن خطاب . موسم الحج
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 30: الصفحة

بغدادي� و من املرصي� و الشامي� و ال) عليه السالم(كتب عنه أحاديث أم� املسمن� : (إنه
فخالصة القول أّن كل ما تقدم  2T]1[2T) ه أيام املقتدر309غ�هم ممن حرض موسم مكة سنة 

شاهد و دليل عىل أن النج  األرشف ل تحتضن الحوزة العلمية قبل وفود الشيخ الطويس 
إليها رغم اللقاءات املتكررة ب� العل�ء و صدور اإلهازات يف نقل الحديث و نسخ الكتب 

 .املشهد الكريم يف هذا 
هذا كلّه بالنسبة إىل النظرية األوىل التي تقول بأن النج  األرشف كانت مدينة علم و 

و لكننا قد . حوزة للعل�ء يفد عليها طالب العلوم الدينية و يدرسون فيها و يتخرهون منها
دعم ناقشنا األدلة و الشواهد املطروحة و استخلصنا من كل ما تقدم أنه ال يوهد دليل ي

 .هذه النظرية املذكورة 

 : النظرية الثانية

إن الجامعة العلمية الدينية يف املشهد العلو  قد تكّونت عىل يد شيخ الطائفة الشيخ أب 
هعفر محمد بن الحسن الطويس بعد هروبه من فت بغداد و النزاعات الطائفية التي أّدت 

و . ه448هروبه اىل النج  األرشف عام إىل إحرا  مكتبته و كرسيّه لتدريس علم الكالم و 
 :إستدل أصحاب هذه النظرية باألدلة التالية 

 : الدليل األول

كانت الكوفة نشطة يف مجال العلم و الحديث و الفكر يف القرن الثا  و الثالث و الرابع 
يف الهجر ، و كانت مجمعا للعل�ء و املحدث�، و مهوى لطالب العلوم اإلسالمية و الراغب� 

و من الصعوبة هدا أن تتاح الفرصة و تلتئم الظروف لتأسيس مركز . األحاديث القيفة
علمي يف النج  األرشف الواقعة عىل بعد كيلو مرتات عقة من حوزة علمية فاعلة و 

 .نشيطة يف الكوفة 
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و اليك نبذة يس�ة عن تأسيس الكوفة و مركزها العلمي و رهاالتها الفكرية، و مستوى 
 .تحرك العل�ء من مختل  أرهاء العال اإلسالمي نحو هذه املدينة املباركة 

 : الكوفة

هجر  أرض الكوفة للعسكر، و أنشأ مسجد الكوفة و بيوتا 17إختار سعد بن أب وقاص عام 
ثم نزلت القبائل فيها و تحولت اىل محطة 2T]1[2T) بكوفة الجند(للعساكر و الجند و عرفت 

ثم دخلها عيل بن أب طالب 2T]2[2Tتجارية كربى ب� بالد الفرس و الهند و بالد الروم و اليونان 
هجر  و هعلها عاصمة خالفته 36البرصة عام عليه السالم بعد اإلنتهاء من حرب الجمل يف 

و من بعدها ) كوفة القبائل(اىل ) كوفة الجند(هجر  فتحولت 40حتى يوم استشهاده عام 
ألن عددا كب�ا من أصحاب رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله و 2T]3[2T) كوفة العلم و األدب(اىل 

ك� ان االمام . من املدينة اىل الكوفة التابع� الحامل� لألحاديث النبوية القيفة قد انتقلوا
هعفر بن محمد الصاد  عليه السالم أيام أب العباس السفاح العبايس قد حّل يف الكوفة 

ففي ظل هذا العدد الكب� من املحدث� و الصحابة و التابع� إزدهر العلم و . ملدة سنت�
االمام الصاد  عليه  توسعت الدراسات، و تعمقت األبحاث و خاصة عند ما وفد عليهم

يقول محمد بن معروف الهاليل مضيت اىل الح�ة اىل هعفر بن محمد عليه السالم . السالم
 .2T]4[2Tف� كان يل فيه حيلة من كثة الناس فل� كان يوم الرابع رآ  فأدنا  و تفر  الناس منه 

كان كث�ا و فهذا التهافت من قبل الناس عليه، شاهد عىل ان عدد أهل الحديث و العلم 
 .كانوا يتحلّقون حول اإلمام الصاد  عليه السالم و يستفيدون منه 
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و اليك تصويرا عن الحوزة العلمية الدينية يف الكوفة منذ أواسط القرن األول حتى أواخر 
 .القرن الثالث الهجر  و ذلك من خالل التاريخ 

إن عددا : (قال صاحب تاريخ الكوفة مستندا اىل أوثق املصادر و خاصة طبقات ابن سعد
كب�ا من صحابة رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله قد انتقلوا اىل الكوفة و قطنوا فيها و عّدد 

 :مائة و سبع و أربع� شخصا 
منهم أبو مسعود األنصار ، و سلي�ن بن رصد الخزاعي و خز�ة بن ثابت و مالك بن عبد 

 .2T]1[2Tّهللا الخزاعي و 
قال 2T]2[2Tة ثا�ائة و خمس� تابعيا ممن سكن الكوفة و أورد ابن سعد يف طبقاته ترهم

الحسن بن عيل بن زياد الوشا عا  يف النص  الثا  من القرن الثا  و هو من اصحاب عيل 
بن موىس الرضا عليه السالم ألحمد بن محمد بن عيىس ا  أدركت يف هذا املسجد مسجد 

 .2T]3[2Tه السالم الكوفة تسع�ية شيخ كّل يقول حدثني هعفر بن محمد علي
ثم ان أبان بن تغلب بن رباح الذ  يكون من اصحاب االمام عيل بن الحس� و االمام أب 
هعفر و االمام أب عبد ّهللا عليه السالم، قد بلغ درهة من العلم حتى قال له االمام الباقر 

و ). ك اهلس يف مسجد املدينة و أفت الناس فإ  احب ان يرى يف شيعتي مثل: (عليه السالم
) أما و ّهللا لقد أوهع قلبي موت أبان(قال فيه االمام الصاد  عليه السالم عند ما بلغه نعيه 

2T]4[2T . ه 141إن مثل هذا الرهل قد غدا نزيل كندة من الكوفة و تويف فيها عام. 
) كتاب طبقات أعالم الشيعة نابغة الرواة يف رابعة املئات(و عند ما نلقي نظرية عابرة عىل 

 العقات بل املئات من العل�ء و املحدث� قد عاشوا نجد 
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 33: الصفحة

يفة اليها و أهازوا فيها لزمالئهم و تالميذهم بالتحدث يف الكوفة، و نقلوا األحاديث الق
ك� نرى بان عددا كب�ا من العل�ء يف القرن الرابع الهجر  كانوا يرتكون بالدهم و . عنها

يشّدون الرحال اىل الكوفة لإلستزادة من العلم و الحديث، و االست�ع عىل الرواة و 
 :م الشيعة يف موسوعته القيمة منهم عىل ما ذكره صاحب طبقات أعال . املحقق�

أ حسن بن أحمد بن محمد بن ابراهيم العجيل و قد رآه النجايش، بعد ان هاهر من الر  
 .2T]1[2Tاىل الكوفة و قال إنه من وهوه اصحابنا و أبوه و هده ثقتان 

 .2T]2[2Tب عيل بن سلي�ن الراز  الكويف أ  راز  األصل و كويف املسكن 
ه حيث قدم 381بن موىس بن بابويه الصدو  املتويف عام ج محمد بن عيل بن الحس� 

، و من 2T]3[2Tالكوفة و سمع من شيخه حسن بن محمد السكو  يف الكوفة بعض األحاديث 
أب الحسن عيل بن الحس� شق� بن يعقوب بن الحرث بن ابراهيم الهمدا  يف منزله 

هارون الفامي و الحسن بالكوفة، و من محمد بن بكران النقا  و أحمد بن ابراهيم بن 
محمد بن سعيد الهاشمي و أب الحسن عيل بن عيىس املجاور حيث استفاد منهم يف مسجد 

 .2T]4[2Tه عند تقفه اىل بيت ّهللا الحرام 354الكوفة سنة 
املحدث� د هارون بن موىس التلعكرب ، قد توهه اىل الكوفة لالستفادة من كبار الفقهاء و 

مثل الحسن بن محمد الحسن أبو القاسم السكو  الكويف حيث سمع منه يف داره بالكوفة 
 .2T]5[2Tه 344عام 
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 34: الصفحة

ه عبد ّهللا بن هعفر بن الحس� بن مالك بن هامع أبو العباس الحم�  شيخ القمي� و 
 .2T]1[2Tفة يف ني  و تسع� و مائن� وهههم، قدم الكو 

و عيل بن الحسن بن عيل بن فضال، عا  يف الكوفة و كان من كبار العل�ء و الفقهاء يف 
لقد قال فيه محمد بن مسعود . القرن الرابع عىل ما ذكره صاحب طبقات اعالم الشيعة

يل بن الحسن العبايس ما رأيت فيمن لقيت بالعرا  و ناحية خراسان أفقه و ال أفضل من ع
 .2T]2[2Tبن عيل بن فضال 

ز محمد بن الهيثم العجيل الراز  و هو من مشائخ النجايش و قد رآه ح� هاور الكوفة 
 .2T]3[2Tرغم كونه من رّ  

قال النجايش شيخ من أصحابنا القمي� . ح هعفر بن شهريار املعروف بأب محمد املسمن
 .2T]4[2Tه 340ثقة، انتقل اىل الكوفة و بها مات 

 .2T]5[2Tه مع انه بغداد  333د املعروف بابن عقدة مات بالكوفة ط أحم
و عىل ا  حال هذا غيض من فيض نقلناه من كتاب طبقات أعالم الشيعة لبيان و توضيح 
أن مدينة الكوفة يف القرن الثا  و الثالث و الرابع كانت تعّج بالعلم و الفكر و الحديث 

واحد و عقون أرسة مثل آل أع� و بنو إلياس و يف ظّل هذا امللتقى العلمي نشأ . القي 
البجيل و آل أب شعبة الحلبيون و آل حيان و عىل ما يف تاريخ الكوفة و هلّهم من أصحاب 

 .2T]6[2Tفإنهم قدموا اليها من املدينة ) عليه� السالم(االمام الصاد  و الباقر 
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 35: الصفحة

و خالصة الكالم بعد هذا العرض املخترص عن الكوفة و علمها و عل�ئها و مركزها الرفيع 
من ناحية احتوائها عىل عدد كب� من اصحاب الحديث و الرواية، هي أن مدينة الكوفة ك� 

القرن الثا  و الثالث و الرابع و من الصعوبة شكان  قلنا أصبحت حوزة علمية دينية يف
تكوين حوزة علمية دينية أخرى إىل هنب األوىل عىل مسافة بضع كيلو مرتات يف النج  

 .األرشف 
نعم قد خّ  النشاط العلمي يف الكوفة أواخر القرن الرابع و بداية القرن الخامس ك� 

بعد مراهعة رسيعة و إستقصاء مستعجل لألعالم  أملحنا اليه من خالل اإلحصاء و األرقام، و
و املحدث� يف كتاب رهال النجايش و فهرست الشيخ الطويس و رهال الكيش ترى بأن يف 

و يف القرن . القرن الثا  الهجر  اشتملت الكوفة عىل مائة و سبع و خمس� عاملا و محدثا
ل الفاضل و الروائ الورع و يف الثالث الهجر  عىل مائة و واحد و ثان� رهال فيهم العا

القرن الرابع قد هبط هذا العدد إىل سبع و عقين عاملا و محدثا و ل نجد فيهم نوعية 
بعد أن نشطت الحركة العلمية يف كل من بغداد و قم ور  و . 2T]1[2Tمميزة يف العلم إّال القليل 

بن بابويه و عيل بن بعد ظهور أعالم كبار يف هذه البالد مثل عيل بن الحس� بن موىس 
 ابراهيم القمي و محمد بن يعقوب الكليني و هعفر بن محمد بن قولويه و

و عليه فعندما حّل شيخ الطائفة يف النج  األرشف أسس الحوزة العلمية الدينية فيها بعد 
 .أن كانت خالية من حلقات البحث و التدريس و االستفادة 

 : الدليل الثا�

لحاكمة آنذاك يف القرن الثا  و الثالث و الرابع ل تسمح بظهور إن األوضاع السياسية ا
 النج  األرشف مدينة علمية فكرية دينية ألن الخلفاء األموي� 
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و كانوا �نعون الناس ). عليهم السالم (و العباسي� كانوا يحاربون عليا و أوالده املعصوم� 
 ) .عليهم السالم(من االلتفاف حول أهل البيت 

، و موق  يزيد )عليه� السالم (واق  معاوية من اإلمام� عيل و نجله الحسن السبط إن م
و موق  األموي� و العباسي� يف مطاردتهم و ) عليه السالم(بن معاوية من اإلمام الحس� 

مالحقتهم لألئة املعصوم� و أتباعهم و شيعتهم و البحث عنهم تحت كل حجر و مدر 
د عىل أن السياسة األموية و العباسية كانت متفقة عىل منع ظهور للقضاء عليهم، خ� شاه

فمن هذا . و للمدن التي يرقدون فيها) عليهم السالم(دور فّعال و قو  ألهل البيت 
املنطلق ل يسمح الساسة الحاكمون يف العرا  يف القرن الثا  و الثالث و النص  األول من 

بالظهور بالعلم و التجمع البارز املكشوف للعل�ء ) عليه السالم(القرن الرابع ملدينة عيل 
 .حول مقاماتهم و قبورهم ) عليهم السالم(املعتنق� ملذهب أهل البيت 

 : الدليل الثالث

ما ذكره الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان ّهللا تعاىل عليه حيث قال يف مقدمة كتابه 
طويس إىل النج  األرشف ل يش�وا إطالقا إن مسرخي هجرة الشيخ ال): (املعال الجديدة (

إىل أن تالمذة الشيخ الطويس يف بغداد رافقوه أو التحقوا به فور هجرته إىل النج  األرشف 
و إذا الحظنا عىل ذلك قائة تالمذة الشيخ التي يذكرها مسرخوه نجد أنهم ل يش�وا إىل ). 

انه� تلمذا عىل الشيخ يف النج   مكان التلمذة إّال بالنسبة إىل شخص� هاء النص عىل
األرشف و ه� الحس� بن املظفر بن عيل الحمدا  و الحسن بن الحس� بن الحسن بن 

و لو كان هناك تالميذ و حوزة علمية يف النج  األرشف ملا كان هدوى يف 2T]1[2T) بابويه القمي
 .ذكر التلميذين و مكان التلمذة لكثة التالميذ هناك 
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 : الدليل الرابع

إن الشيخ الطويس رحمه ّهللا تعاىل قد مارس عمله العلمي يف مهجره بعيدا عن حوزة علمية 
و يتفاعل معها و فر  كب� ب� املبدع الذ  �ارس إبداعه العلمي داخل نطا  الحوزة، (

باستمرار، و تواكب الحوزة إبداعه بوعي و تفتح، و ب� املبدع الذ  �ارس إبداعه خارج 
 ]2T]1) نطاقها و بعيدا عنها

 :و يستشهد السيد الشهيد الصدر رضوان ّهللا تعاىل عليه عىل ذلك بقوله 
الحوزة الفتية و لهذا كان ال بد لك يتحقق ذلك التفاعل الفكر  الخّال  أن يشتد ساعد ( 

التي نشأت حول الشيخ يف النج  األرشف حتى تصل إىل ذلك املستوى من التفاعل من 
الناحية العلميّة، فسادت فرتة ركود ظاهر  بانتظار بلو  الحوزة الفتية إىل ذلك املستوى، و 

 .2T]2[2Tكل  ذلك العلم أن ينتظر قرابة مائة عام ليتحقق ذلك 

 : الدليل الخامس

و م� يعزز إحت�ل حداثة الحوزة التي تكّونت حول الشيخ يف : (لشهيد الصدريقول السيد ا
النج  األرشف، الدور الذ  أّداه فيه ابنه الحسن املعروف بأب عيل فقد تزعم الحوزة بعد 
وفاة أبيه، و من املظنون أن أبا عيل كان يف دور الطفولة أو أوائل الشباب حتى هاهر أبوه 

ن تاريخ والدته و وفاته و إن ل يكن معلوما و لكن الثابت أنه كان إىل النج  األرشف، أل 
ه فإذا عرفنا أنه خل  أباه يف التدريس و الزعامة العلمية للحوزة يف النج  515حيا يف سنة 

األرشف بالرغم من كونه من تالمذته املتأخرين يف أغلب الظن استطعنا أن نقّدر املستوى 
فلو ل تكن 2T]3[2T) و يتضاع  االحت�ل يف كونها حديثة التكونالعلمي العام لهذه الحوزة، 

الحوزة فتية، و الدراسة حديثة و الجامعة يف أيامها األوىل لتزعمها شخص آخر متقدم عليه 
 .يف العمر و العلم 
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عند ما هاهر الشيخ الطويس بنفسه إىل النج  األرشف الئذا بجوار : قال املحقق الطهرا 
ص�ها مركزا للعلم و هامعة كربى للشيعة اإلمامية، و أخذت ) عليه السالم(أم� املسمن� 

 .اصبحت مهبط رهال العلم و مهوى افئدتهم تشد إليها الرحال و تعلق بها اآلمال، و 
و م� يشيد شركز شيخ الطائفة الديني انه هو املسسس : و قال الشيخ محمد رضا املظفر

لجامعة النج  العلمّي و مركزها الديني، فان الذ  يبدو ان النج  األرشف قبل ان ينتقل 
اورين ال عمل لهم إّال خدمة إليها ل تكن إّال مزارا و مدفنا و حول القرب ه�عة من املج

 .2T]1[2Tالزوار و القاصدين 

 املدارس الدينية يف النجف األرشف 

إن وظيفة املدارس العلمية الدينية يف النج  األرشف تختل  عن وظيفة املدارس الرسمية 
الحديثة القائة هذا اليوم يف العال، و ذلك أن املدارس و املعاهد التي تنشأ و تبنى لتدريس 

م الحديثة عىل مختل  مستوياتها اإلبتدائية و املتوسطة و الثانوية و الجامعة، تكون العلو 
مركزا للتدريس و التثقي ، و محال لألبحاث و املختربات حيث يجتمع الطالب مع األستاذ يف 
غرفة أو قاعة و يف ساعة محّددة فيلقي األستاذ الدرس عىل الطالب، و يخرج بعد انتهاء 

الطلبة و يعودون يف اليوم الثا  إىل نفس املكان و يستمعون الدرس الثا  الدرس و يتفر  
و لكن املدارس التي تقام يف الحوزة . من األستاذ ذاته و هكذا حتى تنتهي السنة الدراسية

العلمية الدينية من النج  األرشف و كذلك الحوزات العلمية القائة يف أنحاء العال 
ة من غرف صغ�ة لسكنى الطلبة الذين ل يتزوهوا بعد، مع اإلسالمي فهي أبنية مشيّد

مكتبة تتناسب و حجم املدرسة و مرافق مشرتكة من ح�م و دورة مياه و ملجأ تحت 
و سطح للرقود ليايل الصي ، و ال ) ال داب(األرض للهروب من حّر أيام الصي  الالهب 

 تكون هذه املدارس مخصصة للدروس و املحارضات 
______________________________________ 
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العلمية رغم أن بعض األساتذة يتفقون مع تالميذهم للتدريس يف املكتبة أو غرفة أو مكان 
و السبب يف ذلك هو أن طالب الدراسات الدينية يرتك بلده من الهند و . آخر من املدرسة

الخليج و أفريقيا و أوروبا و الق  األقىص و مدن العرا  و يفد باكستان و لبنان و إيران و 
عىل مدينة النج  األرشف و يريد السكن فيها و لسنوات عديدة، فيحتاج اىل مسكن يتخذه 
مأوى له و مستقرا و خاصة أن معظم الوافدين لدراسة العلوم الدينية يكونون من عوائل 

قبال القادم� من أهل تعلّم الدراسات الدينية فق�ة و محتاهة، فتبنى هذه املدارس الست
و هذه املدارس التي شيّدت يف النج  األرشف . املأثورة من أهل بيت الرسول عليهم السالم

يقول إبن بطوطة الذ  زار . منذ األيام القد�ة، كث�ة قد اندثر بعضها و بقي بعضها اآلخر
العطارين ثم باب الحرضة حيث  ثم سو (ه و هو يص  األسوا  737النج  األرشف عام 

و الزوايا و الخوانق 2T]1[2Tو بإزائه املدارس ) عليه السالم(القرب الذ  يزعمون أنه قرب عيل 
معمورة أحسن ع�رة ثم يتابع قائال و يدخل من باب الحرضة إىل مدارس عظيمة يسكنها 

و خارطة املدارس . 2T]2[2T) الطلبة و الصوفية من الشيعة و لكل وارد عليها ضيافة ثالثة أيام
القد�ة و الحديثة واحدة و هي هعل ساحة املدرسة يف الوسط و بناء الغرف عىل أطرافها 

 .األربعة أو الثالثة و تكون أبواب الغرف و نوافذها من ههة ساحة املدرسة 
التي شيدت يف النج  األرشف عرب التاريخ و لها ذكر يف 2T]3[2Tو إليك أس�ء املدارس الدينية 

 :و وهود عىل األرض حسب التسلسل التاريخي لبنائها الكتب أ 

 : املدرسة املرتضوية1

 املدرسة «لعّل من أقدم املدارس الدينية يف النج  األرشف هي 
______________________________________ 

 إنها مدارس دينية ال غ� إذ ال توهد يومذاك يف النج  األرشف إال املدارس الدينية ) 1( 
 17/ 4وسوعة النج  األرشف م) 2( 
و القسم السابع ) مايض النج  و حارضها(كان اإلعت�د يف عرض املدارس و مساحتها و عدد غرفها عىل كتاب ) 3( 

ه 1395و عىل ما يتذكره الباحث من ذكرياته النجفية منذ نشوئه فيها و حتى عام ) موسوعة العتبات املقدسة(من 
 . م يوم هروبه رسا منها1974
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التي أشار إليها حيدر بن عيل حيدر اآلميل الحسني حيث كتب بخطه بعض » املرتضوية
ه و 720تصاني  املوىل ركن الدين محمد عيل بن محمد الجرها  الذ  فر  من تصنيفه 

و من املمكن انها 2T]1[2Tه يف املدرسة املرتضوية 762فر  حيدر بن عيل بن حيدر من كتابته 
 .ه 737ي زارها ابن بطوطة عام هي املدرسة الت

 ): السليمية (مدرسة املقداد السيوري 2

بنى هذه املدرسة الشيخ ه�ل الدين ابو عبد ّهللا املقداد بن عبد ّهللا بن محمد بن الحس� 
بن محمد السيور  األسد  الحيل النجفي صاحب كتاب كنز العرفان يف فقه القرآن و كان 

لفضالء و هو أهّل تالمذة الشهيد االول محمد بن مك رحمه من افاضل العل�ء و اكابر ا
 .ه 828ّهللا و قد تويف يوم السادس و العقين من شهر ه�د  الثا  عام 

ا  وقفت عىل كتاب مصباح املتجهد للشيخ : (يقول صاحب كتاب مايض النج  و حارضها
 النائينى رحمه ّهللا و يف الطويس رحمه ّهللا مخطوط، عند الشيخ العالمة امل�زا محمد حس�

ه 832كان الفرا  من نسخه يوم السبت ثا  عق من ه�د  االول سنة : (آخره ما نصه
عىل يد الفق� اىل رحمة ربه و شفاعته عبد الوهاب بن محمد بن هعفر بن محمد بن عيل 
اد السيور  االسد  عفى عنه باملشهد الغرو  عىل ساكنه السالم و ذلك يف مدرسة املقد

 .2T]2[2T) السيور 
و هذه املدرسة واقعة يف سو  الصاغة، مقابل مسجد الصاغة من محلة املقا  و قد تجّدد 

ه فنسبت املدرسة اليه و 1250بنائها يف اآلونة االخ�ة عىل نفقة سليم خان الش�از  عام 
و قد كتب عىل . و ال تزال املدرسة موهودة. من ذلك الح�) يميةمدرسة السل(عرفت ب 

 .2T]3[2T) م1919ه 1340انها عمرت بهّمة السيد أب القاسم يف سنة (بابها الخارهي 
______________________________________ 
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 : مدرسة املال الشيخ عبد ّهللا 3

ه يف 981شيّدت مدرسة املال عبد ّهللا بن شهاب الدين اليزد  املتويف يف النج  االرشف عام 
يع� محلها و موقعها بعض : (يقول صاحب كتاب مايض النج  و حارضها. محلة املقا 

 و هي اآلن دار لبعض السادة األرشاف من آل كمونة، و يتابع املتتبع� لآلثار من النجفي�
ه فيه بيع دار من دور املاليل و املشرت  من آل 1273وقفت عىل صك مسرخ سنة : قائال

هذه الخربة اليوم هي دار لبعض . معلّة و يحّد الدار بالخربة املعروفة باملدرسة القد�ة
 .2T]1[2T) األرشاف من السادة

 : كربىمدرسة الصحن ال4

قام الشاه صفي حفيد الشاه عباس االول الصفو  بزيارة االمام عيل بن اب طالب عام 
ه و وسع الصحن القي  و بناه طابق� فخم� حيث بنى يف كل ضلع من ضلعي 1042

الصحن الققي و الش�يل خمس عق غرفة و يف كل من ضلعي الغرب و الجنوب اربع 
االضالع األربعة إيوان ثم اقام الطابق الثا  عىل الطابق  عقة غرفة و امام كل غرفة من

االول بنفس الطراز و النقو  و قد خص هذا الطابق لطالب العلوم الدينية و قد سمعت 
من بعض العل�ء بأن املقدس األردبييل كان يعيش يف الضلع الغرب من ههة الباب 

 .من ههة الساباط الغرفة االخ�ة او ما قبلها ) حي الع�رة(السلطا  
ه بعض الطالب االفغاني� و الباكستاني� يسكنون بعض 1375إنني قد شاهدت عام : أقول

و كنا نسمع من الكبار بأن الطابق االسفل قد بني الستضافة . الغرف من الطابق الفوقا 
 .الزوار و لكنها تحولت اىل مقابر لألعيان و األرشاف و العل�ء 

 :يقول الشيخ الس�و  . طابق الفوقا  يسمى شدرسة الصحنو عىل ا  حال فأن ال
______________________________________ 

 126/ 1مايض النج  و حارضها ) 1( 



 42: الصفحة

 مدارس معلومة الوسوم و يف الغر  لذو  العلوم

 من اربع ههات صفا فو  ص  مشيدة يف حجرات و غرف

 افردت للرتفهةاو حجرات  و من ثالث و اثنت�

 2T[1] قد بنيت للدارس� إذ بني السني) مدرسة الصحن(وههة اشهرها 

 : املدرسة الغروية5

قال السيد الرباقي ان الشاه عباس الصفو  األول هو الذ  شيّد هذه املدرسة يف الجهة 
الش�لية من الناحية الققية من الصحن القي  و بابها يف اإليوان الثالث من الزاوية 

وقفت عىل كتاب اصول الكايف (قال الشيخ هعفر آل محبوبة . لققية من الصحن املباركا
 :مخطوط و يف آخره ما نصه 

تت كتابة أصول الكايف عىل يد الفق� اىل ّهللا الغني يوس  بن عبد الحس� النجفي ( 
ثالثاء الشه� بالصلنباو  يف املدرسة الغروية عىل مقفه أفضل الصالة و السالم يوم ال

و . 2T]2[2Tه و اضاف قائال و الظاهر هي هذه املدرسة 1069العقين من رهب املرهب سنة 
ابراهيم املغرب كتب أوان إشتغاله باملدرسة الغروية مشيخة ( إن : قال املحقق الطهرا 

 .2T]3[2T) اإلستبصار الذ  كتبه حسن النجفي
النج  كتب أوان إشتغاله  حسن النجفي بن عبيد بن حس� بن عيل نزيل(ان : و نقل ايضا

/ رمضان 13يف املدرسة الغروية اإلستبصار لشيخ الطائفة بخطه و فر  منه ضحوة األربعاء 
10692T]4[2T. 

ه قام املحسن السيد هاشم زيني النجفي بإعادة بناء هذه املدرسة من 1350و يف عام 
ة رضيح إمامنا هديد و لكنها اصبحت محال للزائرين و القادم� اىل النج  األرشف لزيار 

 ) .عليه السالم(عيل بن اب طالب 
______________________________________ 
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 :عيل اليعقوب هذه الع�رة بقوله و قد أرخ املرحوم الخطيب البارع الشيخ محمد 

 ل يحزها أبدا من قد سل  حزت يا هاشم زينى رتبة

 شدت للزوار دارا بالنج  دارك الخلد غدا إذ أرخوا

 .و قد أصبحت هذه املدرسة مهجورة يف هذه األيام 

 : مدرسة الصدر6

أن انتهى من شيّدها الحاج محمد حس� خان االصفها  وزير فتح عيل شاه القاهار بعد 
تربو . ه و هي واقعة يف نهاية السو  الكب� من ههة الق 1226بناء سور النج  عام 

مساحة املدرسة عىل تسع�ئة مرت مربع و تشتمل عىل ثالث� غرفة يف طابق واحد و تكون 
 .عامرة بالطالب و االفاضل 

 ): مدرسة كاشف الغطاء (مدارس املعتمد 7

حدثني املعمر الحافظ العال السيد عبد الحس� بن السيد ( قال الشيخ هعفر آل محبوبة
عبد ّهللا الدزفوىل عن العالمة السيد حس� آل بحر العلوم أن معتمد الدولة بعث امواال 

ليعمل صندوقا ) قده(كث�ة عىل يد العالمة الشيخ مهد  بن الشيخ عيل آل كاش  الغطاء 
و ذلك 2T]1[2Tء فعمل منه هذه املدرسة  ال يشفضيا عىل القرب القي  فعمله و زاد من امل

 .ه 1262حدود عام 
و يكون موقع هذه املدرسة يف محلة الع�رة عىل مقربة من قبور العل�ء من ارسة كاش  

لقد اوشكت املدرسة عىل االنهيار و التداعي فسعى اية ّهللا . الغطاء رضوان ّهللا تعاىل عليهم
لتجديد البناء و ع�رتها يف منتص  القرن  العظمى الشيخ محمد حس� كاش  الغطاء

 .الرابع الهجر  تقريبا 
______________________________________ 

 128/ 1مايض النج  و حارضها ) 1( 



 44: الصفحة

و تحتو  هذه املدرسة عىل ست و عقين غرفة مع قاعة كب�ة فيها كتب قيمة للمراهعة 
 .و املطالعة 

 : مدرسة الشيخ مهدي8

إنها مدرسة العالمة الشيخ مهد  بن الشيخ عيل آل كاش  الغطاء حيث توىل بنائها عام 
 .ه بعد ان وصل إليه مال كث� من إحدى بالد آذربايجان يف ايران 1284

و تقع هذه املدرسة يف محلة املقا  خل  مسجد الشيخ الطويس من ناحية الغرب و 
و هي ذات طابق . طويس من ههة الغربتكون باب املدرسة مقابل باب مسجد الشيخ ال

و قد . واحد فقط عىل مساحة تقرب من سبع�ئة مرتا مربعا و ذات اثن� و عقين غرفة
 .ه 1365هدد بنائها املرهع الكب� السيد ابو الحسن االصفها  عام 

 : مدرسة القوام9

تقدر  ه قوام امللك فتح عيل خان الش�از  عىل مساحة1300بنى هذه املدرسة عام 
بسبع�ئة مرتا مربعا يف محلة املقا  عىل ههة الش�ل من مدرسة الشيخ املهد  و مسجد 

و تحتو  هذه املدرسة عىل ست و عقين غرفة يف طابق واحد عدا الجهة . الشيخ الطويس
و قد هدد بنائها املرحوم الشيخ نرص ّهللا . الش�لية منها حيث كانت تشتمل عىل طابق�

 .وال بعض املحسن� عىل طراز حديث و يف طابق� الخلخايل بام

 : مدرسة امل�زا حسن الش�ازي10

إنها مدرسة صغ�ة ذات طابق� عىل ارض ال تزيد مساحتها عىل مائة و عقين مرتا بنيت 
يف الطابق الثا  منها ثان غرف يسكنها عدد من طلبة العلوم الدينية و يف الطابق االريض 

 .الش�از  الكب�  شيدت مقربة اإلمام
و قد توىل املرهع الكب� السيد م�زا حسن الش�از  بنائها من اموال احد اثرياء الهند 

  .املقلدين له 
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من ابواب الصحن الحيدر  القي  من ) باب الطويس(و تقع هذه املدرسة عىل هنب 
 .ههة الش�ل و متصلة بجدار الصحن املقدس 

 : مدرسة اإليروا�11

أسس هذه املدرسة الحاج مهد  اإليروا  تحت إرشاف الشيخ مال محمد املعروف بالفاضل 
 .ه عىل مساحة ثالثائة مرتا مربعا 1307اإليروا  عام 

و هي مشيدة من طابق� و تشتمل عىل تسع عقة غرفة و تكون األولوية يف السكن 
 .لطالب األتراك و خاصة من بلدة إيروان 

درسة يف محلة الع�رة و عىل مقربة من بيت املرهع الكب� املقدس السيد و تقع هذه امل
 .ابو الحسن األصفها  رحمه ّهللا 

 : مدرسة الحاج م�زا حس� الخلييل الكب�ة12

إشرتى العلم الشه� الحاج م�زا حس� بن الحاج م�زا خليل الطهرا  من السيد عيل قطب، 
عا يف محلة الع�رة و يف بداية زقا  السالم من ههة سو  قيرصية مساحتها ست�ئة مرتا مرب

و كمل تشييدها ) ام� بنج(الع�رة، و دفع الثمن معتمد السلطنة الحاج محمد حس� خان 
ه حيث بنى يف ههة الجنوب الققي من املدرسة ام� تومان صمصام امللك 1316عام 

الجهات الثالث األخر من املدرسة مجد  العراقي، املقربة الشه�ة باسم مقربة الخلييل و شيّد
 .الدولة ههان ك� خان 

 : مدرسة البخاري13

تقع هذه املدرسة يف محلة الحويش الصغ� مالصقة للضلع الش�يل من مدرسة األخوند 
الكربى و تبلغ مساحتها ثالثائة مرتا مربعا و قد انشأها محمد يوس  البخار  و هو من 

 .ه 1319عىل يد الشيخ كاظم البخار  و فر  من تشييدها عام اصحاب الوزير هان م�زا، 
و كانت املدرسة ذات طابق� و مشيدة عىل الجهات الثالثة الققية و الغربية و الش�لية 

  و قام ورثة املرحوم الحاج غالم . دون الجهة الجنوبية
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فأنشأوا مدرسة هديدة الكويتي الش�از  بتجديد البناء من ثلث املرحوم حسب وصيته 
 .ه 1380ذات طابق� و ذات تسعة عق غرفة عام 

 : مدرسة األخوند الخراسا� الكربى14

األخوند الخراسا  هو العال الكب� الشيخ محمد كاظم الخراسا  صاحب املدرسة الفكرية 
ية يف يف علم األصول و مسل  كتاب كفاية األصول التي ال تزال من الكتب الدراسية األساس

 .علم األصول يف هميع الحوزات الشيعية يف العال 
إشرتى من أموال الباذل هان م�زا من أهايل بخارى، و كان وزيرا للسلطان عبد األحد 
البخار  قطعة أرض مساحتها سبع�ئة و ثالث� مرتا مربعا يف محلة الحويش الصغ� عام 

 :ه و قد كتب عىل أعىل مدخل املدرسة 1321

 أساسها عىل التقى و الرشاد لكاظم قد أرخوامدرسة ا

و كان فيها طابقان مع رسداب فوقي تحت الغرف من الجهات األربع و رسداب� عميق� و 
و يف حدود عام . من الجهة الش�ليةكان عدد الغرف ثا  و أربع� غرفة مع مكتبة كب�ة 

ه توىل محسن من طهران اإلنفا  عىل تجديد البناء فاشرتى بيت املرحوم السيد كاظم 1385
السيد سل�ن الواقع عىل الزاوية الش�لية الققية من املدرسة و ضمها إىل املدرسة و بنى 

 .كب� و واسع من هديد بناءا محك� ذات طوابق ثالثة مع مكتبة واسعة و رسداب 

 : مدرسة الحاج م�زا حس� الخلييل الصغ�ة15

هذه مدرسة صغ�ة مشتملة عىل طابق� فيه� ثا  عقة غرفة عىل مساحة قدرها مائتان 
بنى هذه املدرسة محمد عيل خان الكركا  بأمر الحاج م�زا حس� . و ثالثون مرتا مربعا

 .ه 1322الخلييل عام 
  محلة الع�رة خل  مدرسة السيد كاظم اليزد  تقع هذه املدرسة يف 
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 .و خل  مكتبة الشوشرتية من ناحية الش�ل . الصغرى من ههة الغرب

 : مدرسة القزويني16

ه عىل أرض مساحتها تزيد عىل ثالثائة مرتا مربعا عىل 1324أسست هذه املدرسة عام 
محلة الع�رة و كان الباذل لتكالي  مقربة من الضلع الجنوب الغرب للصحن القي  من 

الطابق األول يحتو  : و كان البناء مسلفا من طابق�. البناء الحاج محمد آغا األم� القزويني
عىل خمسة عق غرفة و الطابق الثا  عىل ثانية عق غرفة ك� أن يف املدرسة مكتبة 

 .متواضعة لطالب املدرسة 
فقات إعادة بناء املدرسة حسب هندسة هديدة ه ن1384و قد تربع محسن كويتي عام 

فخرهت املدرسة يف ثوبها الجديد زاهية و مققة عىل الطرف الجنوب الغرب للشارع 
 .الدائر  حول الصحن املبارك 

 : مدرسة البادكوب17

ه عىل أرض مساحتها تقارب ثا�ائة مرتا 1325ذه املدرسة عام 2T]1[2Tشيّد الحاج نقي البادكوب 
ه 1383و لكن الحكومة العراقية عام . يف طابق واحد. و فيها ثان و عقين غرفة2T]2[2Tتقريبا 

فتهدم ) عليه السالم) (شارع زين العابدين(قد فتحت شارعا موازيا للسو  الكب� باسم 
الضلع الش�يل من املدرسة و زال حدود نص  املدرسة و ل يبق من غرفها سوى ستة عق 

 .غرفة 

 : ظم اليزدي الكربىمدرسة السيد كا18

هذه مدرسة فريدة يف البناء و السعة و الفخامة يف مدينة النج  األرشف حيث أسسها و 
 عّمرها بأمر من املرهع الكب� السيد محمد كاظم اليزد ، 
______________________________________ 

بادكوبة مدينة من مدن أذربيجان الواقع يف اإلتحاد السوفيات سابقا و عاصمة مقاطعة أذربيجان بعد انهيار ) 1( 
 . اإلتحاد السوفيات و فيها همع كب� من املسمن� الشيعة

 حسب تقدير  ملساحة املدرسة قبل هدم الجانب الجنوب منها لفتح شارع زين العابدين ) 2( 
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و قد ابتدأ . وزير البخار  استان قيل، عىل أرض مساحتها سبع�ئة و خمسون مرتا مربعاال
ه و فيها مكتبة عامرة يف الزاوية الش�لية 1327ه و انتهى من بنائها عام 1325بتعم�ها عام 

و فيها رساديب مشيدة عىل . و هي مشيدة من طابق� و تحتو  عىل ثان� غرفة. الغربية
 .و تعترب من أفخر ال اديب املبنية طابقا فو  طابق يف النج  األرشف هندسة رائعة 

 :و قال الشيخ عيل املازندرا  مسرخا لبنائها 

 محمد الكاظم من آل طبا أسسها بحر العلوم و التقى

 (لكن بحذف ما ابتدا(تاريخها  (يف بيوت أذن ّهللا أت(و 

َ◌ُه 0T: أ  بحذف الواو التي ابتدأت بها اآلية و مجموع اعداد أحرف هذه 0Tِيف بُيُوٍت أَِذَن اللَّ
 .1325اآلية تساو  

 : مدرسة األخوند الخراسا� الوسطى19

هذه هي املدرسة الثانية التي اشرتى الشيخ الخراسا  أرضا مساحتها أربع�ئة و عقون 
تشييد و و كان ال. مرتا مربعا من أوال استان قيل بك وزير السلطان البخار  عبد األحد

و كتب عىل بابها بالكاشا  م� . ه1326البناء يف طابق� من نفس املصدر و ذلك عام 
 :أنشده الشيخ إبراهيم أطيمش 

 و باب رس العوال هذه مدينة علم

 (ملعدن العلم كاظم ) للعلم شيدت فأرخ

عند ) المعليه الس( و تقع هذه املدرسة يف محلة الربا  عىل امتداد شارع اإلمام الصاد  
 .مدخل طريق يعرف بطريق آل األعسم 

و قبل عقين عاما تجدد بناءه من األساس فأصبحت ذات طوابق ثالثة بعد أن كانت 
 .طابق� 

 : مدرسة الرشبيا�20

  .إنها مدرسة صغ�ة واقعة يف محلة الربا  عىل امتداد الزقا  الواقع فيه 
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صىل (من ههة سو  القبلة و بعد اهتياز شارع الرسول مدرسة السيد كاظم اليزد  الكربى 
 .القاطع للزقا  املذكور و هي ذات طابق واحد ) ّهللا عليه و آله

لقد بنى الشيخ محمد املعروف بالفاضل القبيا  و هو من مشاه� عل�ء النج  األرشف، 
 .ه 1327هذه املدرسة عام 

 : مدرسة الهندي21

املشتملة عىل اثن� و عقين غرفة املحسن نارص عيل خان أحد قام بتشييد هذه املدرسة 
ه عىل ارض مساحتها ست�ئة مرتا مربعا يف محلة املقا  1328أهايل الهور من الهند عام 

خل  مدرسة القوام حيث يلتصق الضلع الجنوب من املدرسة بالضلع الش�يل ملدرسة القوام 
. 

 .ادمون من الهند يسكن يف هذه املدرسة غالبا الطالب الق

 : مدرسة اآلخوند الصغرى22

انها مدرسة صغ�ة هدا حيث تكون مساحتها مائت� و عقة أمتارا مربعة و ذات طابق 
 .واحد و فيها اثنا عق غرفة 

من ههة سو  ) صد توما (و تقع هذه املدرسة يف محلة الربا  ايضا عىل امتداد زقا  
). صىل ّهللا عليه و آله (ا  بعد اهتياز شارع الرسول القبلة و حتى الطرف الثا  من الزق

 .القاطع للزقا  املذكور 
 .ه 1328و قام الحاج فيض ّهللا البخار  خازندار الوزير هان م�زا بقاء األرض و بنائها عام 

 : مدرسة السيد عبد ّهللا الش�ازي23

د الشارع املواز  من تقع هذه املدرسة يف الشارع الخامس من محلة الجديدة عىل امتدا
و تحتو  عىل مساحة قدرها سبع�ئة و ) صىل ّهللا عليه و آله(ههة الغرب لشارع الرسول 

عقين مرتا مربعا و بناء متواضع يحتو  عىل أربع و عقين غرفة و هي ذات طابق� من 
  .الجنوب فقط 
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ملدرسة عىل فرتات مختلفة من ه هذه ا1372شيّد املرحوم السيد عبد ّهللا الش�از  عام 
 .مساعدات املحسن� 

 : مدرسة السيد الربوجردي الكربى24

اسس املرهع الكب� السيد حس� الربوهرد  عىل مساحة قدرها سبع�ئة مرتا مربعا عىل 
مقربة من الجانب الققي من الصحن املبارك و هي ذات اثنت� و ست� غرفة، يف طوابق 

 .كب�ة قيمة  ك� فيها مكتبة. ثالثة
 .ه 1373و ذلك عام 

 :و قد ارخها السيد موىس بحر العلوم بقوله 

 طلب العلم و من ادى فروضه هذه مدرسة شيدت ملن

 زاده ّهللا من الجاه عريضه أسسته يد أعىل مرهع

 هرب ّهللا به الحق مهيضه للحس� بن عىل أهرها

 (طلب العلم ك� هاء فريضة ) و عن الصاد  قد أرختها

 : جامعة النجف االرشف25

إنها مدرسة شيدت عىل ارض مساحتها خمسة اآلف مرتا مربعا يف حي السعد يف ضاحية 
النج  األرشف عىل طريق الكوفة ذات طوابق ثالثة عدا الطابق األريض و فيها مائتان و 

 .ثان غرف و مكتبة كب�ة مع قاعات ثالثة للتدريس 
ج محمد تقي اتفا  الطهرا  تحت ارشاف الحجة السيد و قد بذل التكالي  املحسن الحا 

و استمر البناء ستة أعوام حيث رشع يف البناء عام ) كالنرت(محمد املوسو  املشهور ب 
 .ه 1382ه و استمر العمل حتى سنة 1376

 : املدرسة العاملية26

ء تقع هذه املدرسة يف محلة الجديدة عىل مقربة من خان املخّرض و قد تصدى العل�
ه بناء هذه املدرسة للطالب اللبناني� الوافدين عىل النج  1377اللبناني� العاملي� عام 

  األرشف فجمعوا التربعات و اشرتوا 
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قطعة أرض مساحتها ألفا و خمس�ئة مرتا مربعا و بنوا عليها أربع� غرفة عىل فرتات 
 .متقاربة يقطن فيها الطالب اللبنانيون خاصة 

 : املدرسة الطاهرية27

هي مدرسة كب�ة ذات مساحة ثالثة آالف مرتا مربعا و فيها أربعة عق غرفة و ذلك يف 
صىل ّهللا (الشارع الثالث عق عىل إمتداد الشارع املواز  من ههة الغرب لشارع الرسول 

ملدرسته ه بعد تأسيسه 1376أسس السيد عبد ّهللا الش�از  هذه املدرسة عام ). عليه و آله 
 .االوىل 

 : مدرسة السيد الربوجردي الصغرى28

تقع هذه املدرسة عىل أرض مساحتها ثالثائة و خمس� مرتا مربعا يف منتص  سو  
و قد كانت هذه املدرسة دارا إشرتاها املحسن الكب� السيد . الع�رة و فيها عقون غرفة

وقفها مدرسة لطالب العلوم ه و 1378هاشم البهبها  بأمر من السيد الربوهرد  عام 
 .فاشتهرت شدرسة الربوهرد  الصغرى . الدينية

 : مدرسة الرحباوي29

ه عىل رقعة ارض مساحتها 1378شيّد الحاج عباس محسن ناهي الرحباو  النجفي عام 
مائتان مرتا مربعا يف طابق واحد حسينية صغ�ة مع بناء اثنتي عقة غرفة يف الجانب 

 ) .مدرسة الرحباو : (ها إلسكان طالب العلوم الدينية و س�هاالققي و الغرب من

 : مدرسة الجوهرجي30

أسس الحاج محمد صالح الجوهرهي يف محلة املناخة يف شارع املدينة يف النج  األرشف 
مسجدا واسعا و بنى عىل هنب املسجد حسينية كب�ة ثم بنى من ههة الشارع العام من 

ا للرهال باسم ح�م الكوثر ثم هدم الح�م و ادخل ساحة الحسينية محالت و ح�ما عام
  الح�م يف املسجد 
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و الحسينية و بنى محالت هديدة ثم بنى عىل الطابق العلو  مدرسة لطالب العلوم 
 .ه 1382الدينية ذات إثن� و خمس� غرفة و ذلك عام 

 : مدرسة السيد كاظم اليزدي الثانية31

يف األصل مأوى للقادم� من الزائرين لقرب اإلمام عيل بن اب طالب  كانت هذه املدرسة
حيث ل يكن آنذاك يف النج  األرشف بيوت للمسافرين و أماكن عامة ) عليه السالم(

) خان الزائرين(إلستقبال الزائرين فبنى السيد اليزد  هذا املكان إليواء الزائر و س�ه باسم 
من األيام تحول اىل سكن الفقراء و املعوزين ثم تحدث  و أذكر بأن هذا املكان يف فرتة

السيد ابراهيم الطباطبائ حفيد السيد كاظم اليزد  املقف عىل هذا املكان مع املرهع 
الكب� السيد محسن الحكيم رحمه ّهللا لتشييد مدرسة دينية عىل هذه االرض فبارك السيد 

ه املال الكث� و بنى عىل تلك األرض التي الحكيم رضوان ّهللا تعاىل عليه و أنفق قّدس ّرس 
مساحتها ست�ئة مرتا مربعا مدرسة ذات واحد و خمس� غرفة يف طابق� و تم بناء املدرسة 

 .ه 1384عام 
 .و يكون موقعها يف محلّة الع�رة قرب املدرسة الكربى للحاج حس� الخلييل 

 : املدرسة الشربية32

عىل مقربة من مكتبة آل حنّو  عىل مساحة تقدر حدود  تقع هذه املدرسة يف محلة الربا 
ه و كان من 1385ست�ئة مرتا مربعا تقريبا حيث شيّده املرحوم الحجة السيد عيل شرب عام 

 .و تتكون املدرسة من طابق� و تحتو  عىل عدة غرف . كبار العل�ء يف الكويت

 : مدرسة الحاج عبد العزيز البغدادي33

الحاج عبد العزيز البغداد  عىل مساحة قدرها أل  و تسع�ئة مرتا أنشأ هذه املدرسة 
: مربعا يف طابق� يحتويان عىل اثنت� و خمس� غرفة يف حي السعد عىل مثلث الطر 

  .النج  األرشف الكوفة كربالء 
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 ه و افتتحها املرهع الكب� السيد محسن الحكيم قدس هللاّ 1383و قد انتهى البناء عام 
 .نفسه 

 ): جامعة الحكمة : (مدرسة اإلمام الحكيم34

شيد اإلمام الحكيم قدس ّهللا نفسه عىل قطعة أرض مساحتها سبع�ئة و أربعة عق مرتا 
مربعا يف ساحة املقا  مدرسة ذات طوابق ثالثة عىل طراز هنديس فريد من نوعه يف 

ظم املدارس املشيدة التي النج  األرشف حيث يكون املمر من خل  الغرف عىل خالف مع
و قد انتهى البناء أيام حياة املرهع . يكون املمر فيها من الجهة األمامية لساحة املدرسة

 .و هي تحتو  عىل مائة و خمس� غرفة تقريبا . السيد الحكيم رضوان ّهللا تعاىل عليه

 : مدرسة السيد الخوئ35

ة عىل الجهة الغربية من الشارع الدائر  بنى املرهع الكب� السيد الخوئ رحمه ّهللا مدرس
) عليه� السالم(حول الصحن القي  ب� شارعي اإلمام زين العابدين و اإلمام الصاد  

 .ه عند ما كنا يف النج  األرشف 1395ذات طوابق ثالثة و كان البناء مستمرا عام 

 : مدرسة الكلبايس36

ارا مساحتها مائة و سبع و أربع� مرتا اشرتى املرحوم الحجة الشيخ محمد عيل الكلبايس د
عىل الجانب الغرب من مدرسة الربوهرد  الصغرى و قد أسست هذه املدرسة بعد 

 .ه 1395مغادرتنا للنج  األرشف عام 

 : مدرسة البغدادي37

شيّدت مدرسة البغداد  يف بداية شارع أبو صخ� مقابل محكمة النج  األرشف من ههة 
بغداد  عىل قطعة واسعة من األرض ذات طابق� ال أذكر عدد الغرب من قبل محسن 

  .غرفها 
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 : مدرسة الهنود38

اشرتى السيد محسن الحكيم أرضا عىل شارع أبو صخ� و بنى عليها مدرسة لطالب العلوم 
 .ه 1970الدينية القادم� من الهند و ذلك قبل عام 

 : مدرسة االفغاني�39

البناء، أقيمت عىل أرض مساحتها أربع�ئة مرتا مربعا يف محلّة  و هي مدرسة متواضعة
الجديدة خل  حديقة الغاز  حيث أوق  الشيخ حسن األفغا  األرض و همع املحسنون 

 .األموال و شيّدوا فيها غرفا سبعة و كانوا يسعون لدى أهل الخ� إلك�لها 

 : مدرسة البهبها�40

عليه (أصل بهبهان عىل إمتداد شارع اإلمام زين العابدين  لقد بنى أحد التجار الكويتي� من
من ههة الغرب و يف محلة الع�رة عىل الطرف الش�يل من الشارع مقربة لنفسه و ) السالم

أوالده و شيّد يف الطابق الثا  مدرسة صغ�ة إلستقبال القادم� من طلبة العلوم الدينية إىل 
 .ه تقريبا 1390النج  األرشف و كان ذلك حدود عام 

 : املدرسة األزرية41

توّىل املرحوم الحاج عبد االم� االزر  رشاء قطعة أرض يف محلّة الجديدة من خان املخرض و 
عىل مقربة من املدرسة العاملية فجعل قس� منها مدرسة دينية و القسم اآلخر مقربة 

 .لنفسه و أوالده 

 هدم بعض املدارس 

ه عىل ايد  السلطة الغاشمة و 1412لحكيم قد تهدمت عام ثم أن مدرسة الحكمة للسيد ا
مدرسة السيد الخوئ و مدرسة الحاج م�زا الخلييل الكربى و مدرسة : ان املدارس التالية

الحاج م�زا الخلييل الصغرى و مدرسة السيد كاظم اليزد  الثانية قد زالت من الخارطة 
  م نتيجة هرف 1989عام 
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املساهد و الحسينيات و املكتبات و املحالت و البيوت و الواقعة ب� شارع اإلمام املدارس و 
من املقام القي  اىل ههة الغرب ) عليه� السالم(الصاد  و شارع اإلمام زين العابدين 

 .من النج  األرشف تحت ذريعة توسيع الشوارع 
 .لها ذكر و ال أثر يف هذا اليوم و لكنها ال يكون ) مدرسة القاسمية(ك� أنا نقرأ يف التاريخ 

تّم بحمد ّهللا : قال صاحب مايض النج  يف ترهمة الشيخ قاسم بن محمد بن هواد الوند 
عىل مسلفه مّد له يف ) كتاب الدواهن( و الصالة عىل أفضل رسله و آله القراءة لهذا الكتاب 

 .2T]1[2Tحرست من كل بليّة ) القاسمية( العمر السعيد يف املدرسة 

 يقة التدريس طر

ال توهد يف الحوزة العلمية الدينية يف النج  األرشف و ال يف غ�ها من الحوزات الدينية 
املقدمات، السطوح، الخارج، صفوف او حلقات يجرب الطالب عىل : للمراحل الثالثة الدراسية

ته و الحضور فيها، و إ�ا يرتك األمر إىل الطالب بنفسه، ك يختار أستاذه حسب ذوقه و وق
 .مقدرته العلمية 

فالطالب إما أن يشارك غ�ه من التالميذ يف الحضور عىل األستاذ، أو يطلب من أستاذ 
 .يتعرف عليه، أن يدرسه لوحده أو ملجموعة من التالميذ 

ك� ال مانع للتلميذ من مغادرة الحلقة الدراسية أو ترك أستاذه، اذا ل يستفد من الدرس 
ستوى العلمي لألستاذ أو عدم هدوى أسلوب تفهيمه و تدريسه، ألن شيئا نتيجة انخفاض امل

 .الوقت أغىل من كل هذه املجامالت و الصداقات ثم يبحث عن أستاذ آخر 
______________________________________ 

 507/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
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األساتذة املعروف� يف العلم و اإلفادة و و يف كث� من األحيان يلتحق الطالب بحلقات درس 
التحقيق، و يشارك األخرين يف الدرس، حتى ينتهي من الكتاب ثم يعود و يقرأ ما فاته من 

 .الدروس األوىل عىل نفس األستاذ او أستاذ آخر 
ثم إن طريقة التدريس يف مرحلتي املقدمات و السطوح تكون يف رشح األستاذ لعبارة 
الكتاب الذ  يدرّس فيه مع بيان توضيح و عرض بعض األقوال األخرى يف املسألة أو 
املناقشات الواردة عليها ثم تطبيق ما رشحه و بيّنه عىل الكتاب، مع تعي� مرهع الض�ئر و 

 .الغية و البيانية و العلمية تذك� بعض الدقائق الب
و أما أستاذ أبحاث الخارج فيحارض يف الفقه أو األصول بأن يعرض األدلة و يب� املناقشات 
الواردة عليها فيسيدها أو يفندها ثم يستخلص الحكم القعي األصوب املختار، و يفسح 

 .املجال أمام الطالب األفاضل ملناقشة األستاذ أثناء الدرس و بعده 
من املفروض عىل الطالب أن يكتب الدرس و يستوعبه و يراهع بنفسه املصادر و يتأملها  و

ك� أن األستاذ يف املراحل الثالثة من . و يتمعن فيها و ينتهي إىل نتيجة مطمئنة لديه
 :الدراسة يوهه تالميذه أثناء الدرس بعض األحيان و يف األوقات املناسبة، باألمور التالية 

الدرس و مراهعة القوح و الكتب األخرى التي تبحث املسألة التي درسها لك  التدبر يف1
 .تنضج الفكرة العلمية لدى الطالب و تستوعب املسألة بكل أبعادها 

تربية التالميذ عىل البحث عن الربهان و الدليل و االلتزام بالنتائج التي تنتهي إليها األدلة 2
 .ال دليل القاطعة و رفض ما ال برهان عليه و 

 :لقد شاع يف وسط الحوزات العلمية الدينية الجملة التالية القائلة 

 أين� مال �يل نحن أبناء الدليل

   



 57: الصفحة

تقرير (بأن يكتب التلميذ الدرس حسب ما سمعه من األستاذ و يسمى ب : كتابة الدرس3
يعيد أحد الطالب الدرس  ك� يسكد األستاذ عىل املباحثة مع أنداده و زمالئه بأن) البحث

لزميله أو زمالئه يف اليوم األول، و يعيد الزميل يف اليوم التايل الدرس اآلخر و هكذا يتوىل يف 
كل يوم، تلميذ رشح الدرس لزميله أو زمالئه و هم يستمعون إىل رشح زميلهم فإن كان 

أ حتى يستوعب القح صحيحا أقّروه عليه و إن كان خطئا ناقشوه و بينوا له موضع الخط
الدرس مرة و (و من هذا املنطلق تشيع يف الحوزة هذه الجملة . الدرس بصورة صحيحة

 ) .التكرار أل  مرّة
و قد يختل  الزميالن يف فهم املسألة و ال يستطيع كل منهم إقناع اآلخر فيتحاك�ن يف 

 .اليوم التايل إىل األستاذ ملعرفة الحقيقة و الصواب 
تهذيب األخال  ألن تربية النفس أهم من تعلّمها ألن السعادة و الفالح  التقوى و الورع و4

َ◌اَهَ◌ا 0Tيف تزكية النفس ال يف تعلمها  َ◌اَهَ◌ا َو قَْد َخَ◌اَب َمْن َدسَّ  .0T2T]1[2Tقَْد أَفْلََح َمْن زَكَّ
يأمرون تالميذهم بتقوى ّهللا و الورع عن محارمه حتى تتصفى أرواحهم و  و األساتذة

 .تتطهر نفوسهم و يكون ملواعظهم و نصائحهم وقع يف نفوس اآلخرين 

 مكان الدراسة 

و إ�ا ) مراهعة الزميل� أو الزمالء معا الدرس(ال توهد أماكن خاصة للتدريس و املباحثة 
 :ية يجتمعون غالبا يف األماكن التال

أ املساهد حيث أن هناك هوامع صغ�ة و كب�ة من حول مقام سيدنا و موالنا أم� املسمن� 
فيلتقي األستاذ مع تالميذه حسب املوعد املقرر يف املسجد ) عليه السالم(عيل بن أب طالب 

املتفق عليه مثل مسجد الشيخ الطويس و مسجد الهند  و مسجد الشيخ األنصار  و 
 .و يتم الدرس مسجد الخرضا 

 ب املدارس الدينية يف غرفها أو مكتبتها أو عىل سطحها أو يف الطوابق 
______________________________________ 

 7سورة الشمس، آية ) 1( 



 58: الصفحة

 .حسب الطقس و الفصول الحارة و الباردة ) ال اديب(السفىل تحت األرض 
مثل مقربة آل رايض و مقربة الجواهر  و . و واسعة ج مقابر العل�ء الواقعة يف غرف كب�ة

 مقربة كاش  الغطاء و مقربة آل الخلييل و مقربة الش�از  و
و من الواضح أنه كل� كانت الدراسة يف املراحل األوىل، كانت حلقات الدرس ضيقة، و 

و . كانت األماكن مشرتكة ألكث من درس، فتكون األصوات مرتفعة و الضجيج هو الحاكم
كل� كانت الدراسة متقدمة أكث، و عدد التالميذ املشارك� أكرب كان املكان أهدأ و حلقات 

و لهذا ترى حلقات كث�ة تواصل الدراسة يف وقت واحد يف هامع واحد كب� أو . الدرس أقّل 
و لكن درس الخارج يستدعي فرا  املكان . متوسط في� إذا كانت الدراسة يف مراحلها األوىل

ميع حلقات الدرس إذا كان املحّل رحبا و واسعا ك يسود الهدوء التام عىل مناخ من ه
 .الدرس و البحث 

 زمان الدراسة 

ال يوهد وقت محدد و معّ� للدراسة يف الحوزة و إ�ا يتحدد الوقت حسب االتفا  الذ  
بعد أداء  فقد يتفقان عىل الدرس يف مكان مع� ب� الطلوع�. يتم ب� األستاذ و التلميذ

فريضة الصبح أو بعد طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس بساعة أو بعد صالة العشاءين 
 .أو فإن أمر الوقت مرتوك إىل األستاذ و التلميذ حسب فراغه� و اختياره� 

 لغة الدراسة 

ترتبط لغة التدريس يف مرحلة املقدمات بالقومية التي ينتمي إليها التلميذ فإن الطالب 
يختار أستاذا عربيا و الطالب الرتك يختار أستاذا تركيا و الطالب الهند  أستاذ هنديا  العرب

و أما يف مرحلة السطوح فغالبا تكون الدراسة بإحدى . و الطالب اإليرا  أستاذا إيرانيا
اللغت� العربية أو الفارسية ألن معظم الطالب من هات� القوميت� مع العلم بأن اللغت� يف 

  .س الفقه تدري
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و لهذا ترى بأن عددا كب�ا من طالب العرب يحرضون . و األصول و الفلسفة متقاربتان هدا
عىل أساتذة إيراني� فيستوضح األستاذ أو يناقشه باللغة العربية و يجيب عليه األستاذ 

 .باللغة الفارسية أو بالعكس فإن كال منه� يفهم لغة اآلخر 
و لو قام . الخارج فإن الدراسة تكون باللغة العربية، خاصة يف اآلونة األخ�ةو أما يف مرحلة 

أستاذ بإلقاء الدرس باللغة الفارسية فلغة تدريس العلوم الدينية باللغة الفارسية قريبة هدا 
من اللغة العربية و تكون مفهومة عىل من يفهم اللغة العربية من العرب و غ�هم ك� 

 .أرشنا إليه 

 العطلة يف السنة الدراسية أيام 

تتوق  الدراسة يف الحوزات العلمية الدينية و خاصة يف النج  األرشف يف املناسبات التالية 
: 
يومي الخميس و الجمعة من كل أسبوع و ذلك أن الطالب األعزب يريد أن ينرصف إىل 1

عنها لبعض شسونه الخاصة من غسل الثياب و تنظي  غرفته أو مراهعة الدروس التي تأخر 
 .املوانع 

إن قس� كب�ا من طالب الحوزة العلمية يغادرون الحوزة و يتوههون . شهر رمضان املبارك2
إىل املدن و القرى إلرشاد الناس و تبليغ اإلسالم فمع الدراسة يف الحوزة ال يستطيع الطالب 

طيلة هذا و لهذا تتوق  الحوزة عن الدراسة . أن ينرصف إىل شسون التبليغ و التوهيه
و لكن الطّالب الذين يبقون يف الحوزة قد يبدأون ببحث قص� يختل  موضوعا عن . الشهر

الدراسات املتعارفة أيام السنة مثل دراسة بعض القواعد الفقهية مثل قاعدة ال رضر أو 
قاعدة اليد أو بحث رهايل و ما شابه ذلك حتى ال يفوتهم الشهر من دون دراسة و فائدة 

 .علمية 
أسبوع� من أول شهر محرم و أسبوع� من آخر شهر صفر و ذلك للمشاركة يف إقامة 3

  مجالس العزاء يف العقة األوىل من املحرم أيام إستشهاد 
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أب عبد ّهللا الحس� عليه السالم، ك� أن العادة هارية عىل إقامة مجالس العزاء يف العق 
و ) عليه السالم(أربع� يوما عىل استشهاد أب عبد ّهللا األخ� من شهر صفر شناسبة مرور 

فإن عددا كب�ا من طالب العلوم . يف أواخر شهر صفر) صىل ّهللا عليه و آله(وفاة رسول ّهللا 
عليه (الدينية يتوههون إىل البالد اإلسالمية لإلرشاد و قراءة مقتل أب عبد ّهللا الحس� 

 ) .السالم
عليه� (مثل وفاة اإلمام الصاد  و اإلمام زين العابدين ) ليهم السالمع(أيام وفاة األئة 4

 ) .السالم
يوم وفاة مرهع كب� من الفقهاء يف النج  األرشف أو بلد آخر حيث يقام الحداد عليه و 5

 .تقام مجالس الفاتحة و العزاء يف ذكرى وفاته 
عليه (و مولد اإلمام عيل ) و آله صىل ّهللا عليه(األعياد اإلسالمية مثل يوم مولد الرسول 6

و يوم املبعث و يوم منتص  شهر شعبان و يوم عرفة و يوم الغدير و ذلك ) السالم
للمشاركة مع الناس يف أداء بعض املستحبات من األدعية و الزيارة يف هذه املناسبات 

 .املجيدة 
و لكن املرهع  و كانت النج  األرشف مستمرة يف الدراسة أيام الصي  قبل عقين عاما

الكب� السيد الخوئ قد أقّر العطلة الصيفية بعد تخفي  أيام العطل األخرى و أعطى عطلة 
 .صيفية ملدة شهرين تقريبا 

 اإلمتحان و الشهادة 

إعتادت الجامعات العلمية يف العال عىل إهراء إمتحان و إختبار عىل الطالب ثم إعطاء 
ا و تخّول صاحبها العمل يف املجاالت التي تخصص شهادات تربز املستوى العلمي لحامله

 .فيها 
و لكن الحوزة العلمية يف النج  األرشف ال تقوم بإهراء إمتحان و ال تقديم شهادة علمية 
إّال إذا بلغ الطالب مستوى اإلهتهاد و طلب من أستاذه تزويده بشهادة يثبت للناس وصوله 

و أما قبل الوصول . فة يف علم الفقه و علم األصولإىل هذه املرحلة العالية من العلم و املعر 
  .إىل هذه املرتبة 
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 .الشامخة فال نجد إمتحانا و ال شهادة من الحوزة للطالب 
و ليس معنى ذلك أن الحوزة تعيش عال الفوىض و اإله�ل و الالمباالة تجاه من يدرس و 

طرقا أخرى ملعرفة املستوى العلمي يجتهد و من ال يأبه بالدرس و البحث بل أن هناك 
 .للطالب 

و ذلك أن الحوزة العلمية بعد تتعها بالحرية التامة و اإلنفتاح الكامل عىل األساتذة و 
الطالب، تعيش حالة اإلستنفار العلمي دائا حيث يطلب كل واحد من الطالب ممن هو يف 

توى األعىل يدرّس الطالب مستوى علمي أعىل، الدرس إذ من املفروض أن الطالب يف املس
فإذا . الذين يف املستوى األقل منه و يجيب عىل أسئلة كل من وّهه نحوه السسال العلمي

نجح الطالب يف الحوزة يف التدريس و اإلهابة عىل األسئلة العلمية أو ناقش أستاذه أثناء 
سمه و تألق أكث التدريس برز الطالب يف الحوزة شيئا فشيئا و إنشّدت األنظار إليه و ملع ا

فمن خالل النشاط العلمي يف الحوزة من املناقشة و التدريس و . يف كل يوم و شهر و سنة
التحقيق و التألي  يتحدد للعل�ء املستوى العلمي الذ  يبلغه الطالب يف الدراسات 

 .الدينية 
ن دون أن و يف كث� من األحيان يبلغ الطالب مرحلة اإلهتهاد و تعرتف بإهتهاده الحوزة م

 .يحمل شهادة اإلهتهاد من املراهع الكبار 
 .و بهذه الطريقة تتع� الحدود و توضع املستويات العلمية لكل طالب 

نعم قد يريد الطالب مغادرة الحوزة العلمية عائدا إىل بلده أو مدينة أخرى لتويل 
و حسن السلوك  املسسوليات الدينية فيها فيطلب من املراهع الكبار تزويده بشهادة علمية

و الوكالة عنهم إلستالم الحقو  القعية و التصد  إلمامة صالة الج�عة و تنظيم أوضاع 
الناس الدينية و مراهعة املسمن� إليه و ما شابه ذلك، فتقدم املرهعية شهادة فيها تنويه إىل 

كالته من مستواه العلمي الثابت لديها من خالل الحوزة و إشارة إىل عدالته و وثاقته و و 
و من املعلوم أن مثل هذه الشهادات . قبل املرهع لتصد  أمور املسلم� يف الشسون الدينية

تختل  من ناحية التعري  حسب اختالف إ�ان الطالب و درهة علمه و انضباطه و 
  .أخالقه و سلوكه طيلة حياته يف النج  األرشف 
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 األلقاب العلمية 

يف النج  األرشف لطالب الدراسات الدينية ألقابا تعّرب عن املرحلة تقدم الحوزة العلمية 
 :و هذه األلقاب املعروفة هي . العلمية التي بلغها الطالب

 .من كان عىل وشك اإلنتهاء من مرحلة املقدمات بجدارة و إتقان : الفاضل
يس بعض كل من أنهى مرحلة السطوح بإستيعاب كامل و هدية تامة و يقوم بتدر: العّالمة

 .الكتب من مرحلة املقدمات عىل املبتدئ� 
إذا أنهى دورة يف بحث األصول و شيئا كث�ا من الفقه عىل مستوى الخارج بتفهم و : الحّجة

 .دقة و كان المعا ب� زمالئه يف التحقيق و الدقة و إستيعاب الدروس من مرحلة الخارج 
 .املجتهد املطلق : آية هللاّ 

املجتهد املطلق الذ  توىل اإلعالن عن فتاويه و أرائه الفقهية للناس بطبع  :آية ّهللا العظمى
 .الرسالة العلمية للمقلدين 

 .املجتهد املطلق الذ  يقلده بعض الناس : املرهع
 .هو املرهع و املقلّد لدى كث� من الناس يف العال : املرهع الكب�

ستحق� لها من قبل ههة خاصة يف و من الواضح أن هذه األلقاب ال تعطى ألصحابها امل
الحوزة، بل تقدم من قبل األساتذة املعروف� حيث يتعرفون عىل الطالب و يختربونه يف 
املجالس العلمية املختلفة عرب مرور الزمان ك� ذكرنا ثم يقّرون األلقاب له يف أحاديثهم و 

 .مخاطباتهم و مراسالتهم 

 الع�مة يف الحوزة العلمية 

لدراسة الدينية يف الحوزة العلمية يف النج  األرشف أن يرتد  زيّا خاصا و معينا، ال تشرتط ا
بل يستطيع كل إنسان مه� كان زيّه الحضور يف حلقات الدراسات اإلسالمية من دون رادع 

  .و زاهر مه� كان مستوى البحث من املقدمات أو السطوح أو الخارج 



 63: الصفحة

ء عند ما يلتحق بالحوزة يحافظ  النج  األرشف أن الطالب املبتدىو لكن املتعارف عليه يف 
عىل زيّه السابق و يبتدأ بدراسة املقدمات فيتعمم البعض بعد أن يقطع شوطا من دراساته 
. التمهيدية يتعمم البعض اآلخر عند ما ينهي مرحلة املقدمات و ينتقل إىل مرحلة السطوح

 يكن معم� و نادرا ما تجد طالبا يف مرحلة الخارج و قل� تجد طالبا يف مرحلة السطوح ل
 .من دون ع�مة 

 .و الع�مة مظهر إسالمي و من هملة آداب اللباس يف اإلسالم 
إعتم . الع�ئم: قال) مسّوم�(يف قول ّهللا تعاىل عز و هل ) عليه السالم(عن أب الحسن 

و من خلفه و إعتم هربائيل فسدلها فسدله من ب� يديه ) صىل ّهللا عليه و آله(رسول ّهللا 
 .2T]1[2Tمن ب� يديه و من خلفه 

صىل ّهللا (قال رسول ّهللا : قال) عليهم السالم(عن آبائه ) عليه السالم(و عن أب عبد ّهللا 
و عن رسول ّهللا . 2T]2[2Tالع�ئم تيجان العرب إذا وضعوا الع�ئم وضع ّهللا عزّهم ) عليه و آله

 .2T]3[2Tإعتّموا تزدادوا حل�  )صىل ّهللا عليه و آله(
دخل املسجد و عليه ) عليه السالم(و عن عبد ّهللا بن سلي�ن عن أبيه عيل بن الحس� 

 .ع�مة سوداء قد أرسل طرفيها ب� كتفيها 
و الع�مة تكون مع ثياب واسعة مثل الجبة و هي أيضا من هملة آداب املالبس يف اإلسالم 

. 
يف أنحاء العال عىل هعل الع�مة السوداء رمزا لكل من  و قد إعتادت الطائفة الشيعية

من بني هاشم ) صىل ّهللا عليه و آله(ينتمي من ناحية النسب عن طريق أبيه إىل رسول ّهللا 
 ) سالم ّهللا عليها(و من ذرية فاطمة الزهراء 

______________________________________ 
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صىل ّهللا عليه و ( و أن الع�مة البيضاء رمز ملن ل يكن منتميا من ناحية األب إىل رسول ّهللا 
رغم أن كال منه� يدرسان الدراسات الدينية و العلوم اإلسالمية نفسها من دون تفاوت ) آله

إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد 0Tمام ّهللا سبحانه حيث أن األتقى هو األفضل ك� أنه� يتساويان أ . و إختالف
َ◌ِه أَتَْقَ◌اكُْم  يدخل الجنة و إن كان عبدا حبشيا و يدخل (و يف الحديث القي  0T2T]1[2Tاللَّ

 ) .النار و إن كان قرشيا هاشميا

 نفقات الحوزة العلمية يف النجف األرشف 

رشف و كل الحوزات العلمية الدينية الشيعية يف إن تكالي  الحوزة العلمية يف النج  األ 
أنحاء العال من تشييد املدارس الدينية و ترميمها أو إعادة بنائها و إنارتها و كذلك نفقات 
طالب الدراسات الدينية يف هذه الحوزات من الرواتب الشهرية مه� كانت ضئيلة و يس�ة 

طارئة من الزواج و السفر و املعالجة و كل و مساعدتهم يف املناسبات املختلفة و الحاالت ال
ذلك يسمن و يهيّأ من السبل القعية الواهبة أو املستحبة، و ال ترتبط بالجهات السياسية 
الحاكمة حتى يف ظل قيام دولة اإلسالم يف الجمهورية اإلسالمية يف إيران فان الحوزات 

 .العلمية مستقلة و غ� خاضعة للحكومات عرب التاريخ 
فرض ّهللا سبحانه و تعاىل عىل املسلم� رضائب مالية تسمى بالخمس و الزكاة و  لقد

من كفارة اإلفطار العمد  يف شهر رمضان و كفارة نقض العهد و اليم� و النذر : الكفارات
و هذه األموال . و كفارة القتل و كفارة مرتكب بعض تروك اإلحرام يف العمرة أو الحج

 :بشكل عام عىل قسم� 
األموال املطلقة املحررة التي يجب رصفها يف سبيل كل ما فيه رىض ّهللا سبحانه و تعاىل 1

مثل أموال سهم اإلمام عليه السالم و الزكاة حيث يجوز رصفها يف تشييد األبنية و إطعام 
 .الفقراء و مساعدة املحتاه� 

 رصف األموال املخصصة إلطعام الفقراء و املساك� و املحتاه� ك� هو م2
______________________________________ 
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و إليك . كل أنواع الكفارات و ال يجوز رصفها يف البناء أو مساعدة أحد للدواء أو الزواج
 :رشح كل واحد من هذه الرضائب القعية املفروضة عىل أموال املسلم� 

 : الخمس1

َو اْعلَُموا 0T: إن الحقو  القعية يف مصطلح الفقه الشيعي هي الخمس لقول ّهللا سبحانه
َ◌ِه ُخُمَسُه َو لِلرَُّسوِل َو لِِذ  الُْقْرب أَنََّمَ◌ا َغِنْمتُْم ِمْن َيشْ  َو     َو الْيََتَ◌امى    ٍء فَأَنَّ لِلَّ

ِبيِل   .0T2T]1[2Tالَْمَسَ◌اكِِ� َو ابِْن السَّ
 :يف أمور سبعة ) عليهم السالم(وء مذهب أهل البيت و يجب الخمس عىل ض

الحالل 6. األرض التي إشرتاها الذمي من املسلم5. الغوص4. الكنز3. املعادن2. الغنائم1
 .األموال الزائدة الفاضلة عىل مسونة السنة 7. املختلط بالحرام

عليه (الرضا و يف بعض األحاديث فّ ت الغنيمة بكل األمور السبعة املذكورة ففي فقه 
َ◌ِه ُخُمَسُه َو لِلرَُّسوِل َو لِِذ   َو اْعلَُموا أَنََّمَ◌ا َغِنْمتُْم ِمْن َيشْ 0Tقال هّل و عال «) السالم ٍء فَأَنَّ لِلَّ
إىل آخر اآلية فتطّول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة إذا كان املالك للنفوس و األموال 0T    الُْقْرب

و كان ما يف أيد  الناس عوارى و أنهم مالكون مجازا ال  و سائر األشياء امللك الحقيقي
حقيقة له و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، ال فر  ب� الكنوز و املعادن و الغوص و مال 

ء الذ  ل يختل  فيه و هو ما ادعى فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلّة الصنيعة و  الفي
ملواريث و غ�ها ألن الجميع غنيمة و فائدة و سائر الفوائد من املكاسب و الصناعات و ا

رز  ّهللا عز و هل فإنه رو  أن الخمس عىل الخيّاط من إبرته و الصانع من صناعته فعىل 
و . 2T]2[2Tكل من غنم من هذه الوهوه ماال فعليه الخمس فإن أخرهه فقد أّدى حق ّهللا عليه 

 ما هو الواهب 
______________________________________ 
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املعمول به فعال لدى املسمن� الباعث عىل نهوض الحوزات العلمية و الشسون الدينية و 
) معليهم السال (املسسسات الخ�ية يف كل مكان لدى الشيعة املتبع� ملذهب أهل البيت 

هو خمس ما يفضل عن مسونة السنة له و لعياله م� يكتسبه من أرباح التجارة و الصناعة 
 .و الزراعة أو أ  عمل من األع�ل 

و هو وهوب الخمس في� يفضل عن مسونة السنة له و لعياله الذ  : (قال صاحب الجواهر
ه املذهب و العمل يف زماننا هذا بل و غ�ه من األزمنة السابقة التي �كن دعوى استقر علي

 .2T]1[2T) عليهم السالم(اتصالها بزمان أهل العصمة 
 :و الروايات يف ذلك كث�ة 

) عليه السالم(كتب بعض أصحابنا إىل أب هعفر الثا  : عن محمد بن الحسن األشعر  قال
ستفيد الرهل من قليل و كث� من هميع الرضوب و أخرب  عن الخمس أعىل هميع ما ي

 عىل الصنّاع؟ كي  ذلك ؟
 .2T]2[2Tالخمس بعد املسونة : فكتب بخطه

قال يل أبو عيل بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ : و عن عيل بن مهزيار قال
 :ء حقه فلم أدر ما أهيبه؟ فقال حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال يل بعضهم و أ  يش

قلت و ). ضياعهم (يف أمتعتهم و صنائعهم : يجب عليهم الخمس فقلت ففي أ  فقال
 .2T]3[2Tإذا أمكنهم بعد مسونتهم : التاهر عليه و الصانع بيده فقال

) عليه الصالة و السالم(و هذا الخمس يقسم إىل سهم� سهم السادة الفقراء و سهم اإلمام 
. 

______________________________________ 
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قالوا إن الخمس يقسم عىل ستة أسهم و هي التي : (قال املرحوم الشيخ محمد هواد مغنية
نطقت بها اآلية سهم ّهللا و سهم الرسول و سهم اإلمام ألنه هو املراد من ذ  القرب 

صىل ّهللا (ليتامى و سهم املساك� و سهم ابن السبيل من أقارب الرسول باإله�ع و سهم ا
و خاصة الذ  حرّم ّهللا عليهم الصدقة دون غ�هم و ما كان ّل فهو لرسوله و ) عليه و آله

ما كان للرسول فهو لإلمام و إذن يكون لإلمام من الخمس ثالثة أسهم و هي نص  الخمس 
فإنها تقسم عىل يتامى آل الرسول و مساكينهم و أبناء سبيلهم ال أما األسهم الثالثة الباقية 

 .2T]1[2Tيشاركهم فيها غ�هم 
أما سهم السادة الفقراء فال يحتاج إىل مراهعة الفقيه بل يوزع عىل املحتاه� من السادة 

 و أما سهم اإلمام فاملشهور املعروف أنه). صىل ّهللا عليه و آله (املنتسب� باألب إىل الرسول 
قال املرهع الكب� السيد . يحتاج إىل مراهعة الفقيه و االستئذان منه يف الرصف و اإلنفا 

عليه و عىل آبائه أفضل الصالة و (النص  الراهع لإلمام : (الحكيم رضوان ّهللا تعاىل عليه
 يرهع فيه يف زمان الغيبة إىل نائبه و هو الفقيه املأمون العارف شصارفه إما بالدفع) السالم

 .2T]2[2T) إليه أو اإلستئذان منه
لدى الفقيه و نائبه فإن ) عليه السالم(و عليه تتجمع أموال الخمس و خاصة سهم اإلمام 

املسمن� امللتزم� ألحكام ّهللا منشّدون إىل مراهعهم و دافعون حقوقهم القعية مه� كان 
ال عىل شسون الحوزات عملهم و حجم أموالهم إىل الفقهاء العظام، فينفق الفقيه هذه األمو 

الدينية العلمية التي تتصدى للرّد عىل أعداء ّهللا، ك� ينفق عىل األيتام و الفقراء و 
املسسسات الخ�ية من املستوصفات و املستشفيات و املدارس التي تعلم األوالد و تخرّج 

 .عل�ء دين و الحسينيات و املحارضات و كل ما فيه رىض ّهللا تعاىل 
يف هذا الزمان ) عليه السالم(و من أهم مصارفه سهم اإلمام : (ام الحكيم رحمه هللاّ يقول اإلم

 الذ  قّل فيه املرشدون و املسرتشدون إقامة دعائم 
______________________________________ 
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الدين و رفع أعالمه و ترويج القع املقدس و نق قواعده و أحكامه و مسونة أهل العلم 
الذين يرصفون أوقاتهم يف تحصيل العلوم الدينية الباذل� أنفسهم يف تعليم الجاهل� و 
إرشاد الضال� و نصح املسمن� و وعظهم و إصالح ذات بينهم و نحو ذلك م� يرهع إىل 

 .2T]1[2T) يل نفوسهم و علو درهاتهم عند ّهللا تعاىل هل شأنهإصالح دينهم و تكم
و هذه نعمة كب�ة عىل الشيعة حيث مّن ّهللا عىل عل�ئهم و مسسساتهم الدينية 
باإلستقاللية التامة عن الحكومات عرب التاريخ حيث ال يحتاهون إىل مساعدة الدولة ابدا بل 

فقهاء الشيعة لنجدتهم يف الحاالت الطارئة  قد تّد السلطة القائة يد العوز و الحاهة إىل
 .التي قد تحّل بالبالد و العباد 

نعم قد يكون هناك القدر القليل من األموال التي تنفق يف بناء املدارس و عىل شسون 
الحوزات العلمية الدينية من غ� الحقو  القعية مثل الصدقات العامة و األع�ل الخ�ية 

 .اىل حجم سهم اإلمام عليه السالم املبذول من قبل املسمن� و لكنها يس�ة بالنسبة 

 : الزكاة2

يَن ُحنََ َ◌اَء َو يُِقيُموا 0T: قال ّهللا سبحانه َ◌َه ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ َ◌ا لِيَْعبُُدوا اللَّ َو َمَ◌ا أُِمُروا إِلَّ
َلَ◌اَة َو يُْستُوا الزََّكَ◌اَة  َلَ◌اَة َو آتَُوا الزََّكَ◌اَة فَِإْن َتَ◌ابُوا َو أََ ◌َ 0Tو قال تعاىل 0T2T]2[2Tالصَّ اُموا الصَّ

يِن   .0T2T]3[2Tفَِإْخَوَ◌انُُكْم ِيف الدِّ
إن ّهللا عز و هل فرض للفقراء يف مال األغنياء ما يسعهم و لو علم : (و قال اإلمام الصاد 

فريضة ّهللا عز و هل و لكن أوتوا من منع أن ذلك ال يسعهم لزادهم انهم ل يستوا من قبل 
 .2T]4[2Tمن منعهم حقهم ال م� فرض ّهللا لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائش� بخ� 
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إ�ا وضعت ) عليه السالم(قال الصاد  : قال) عليه السالم(و عن معتب موىل الصاد  
الزكاة اختبارا لألغنياء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فق�ا 

ال هاعوا و ال عروا إّال محتاها و إلستغنى بأمر ّهللا له و ان الناس ما افتقروا و ال احتاهوا و 
و أقسم . بذنوب األغنياء و حقيق عىل ّهللا تعاىل أن �نع رحمته ممن منع حق ّهللا يف ماله

بالذ  خلق الخلق و بسط الرز  انه ما ضاع مال يف بر أو بحر إال برتك الزكاة و ما صيد 
 تعاىل أسخاهم كفا صيد يف بر و ال بحر إال برتك التسبيح يف ذلك اليوم و أن أحب الناس لّ 

و . 2T]1[2Tو أسخى الناس من أدى زكاة ماله و ل يبخل عىل املسمن� شا افرتض ّهللا لهم يف ماله 
الزكاة واهبة برضورة من الدين لدى هميع املذاهب اإلسالمية كالصالة و الصيام و الحج و 

يف أكث من آية يف كتابه  منكرها يعّد خارها من ربقة اإلسالم و لذا قرنها ّهللا سبحانه بالصالة
 :و تجب الزكاة يف . الكريم

 :ه� : النقدين1
 . أ الذهب

 .ب الفضة 
 .و يكون لكل منه� نصاب مذكور يف الفقه بالتبسيط و التفصيل فراهع 

 :اإلبل، البقر، الغنم : األنعام الثالثة2
 .ية و لكل واحد من هذه األنعام الثالثة نصب عديدة مذكورة يف الكتب الفقه

الحنطة، الشع�، التمر، الزبيب حيث يجب يف كل ثا�ائة و ثانية و أربع� : الغالت األربع3
و نص  العق إذا . كيلو غراما تقريبا العق إذا سقيت باملطر أو شص عروقه من ماء األرض

 .سقي عرب مضخات املاء 
َا ال0T: و املستحقون للزكاة حسب ما ورد يف القرآن الكريم َدَ َ◌اُت لِلُْفَقَرَ◌اِء َو إِ�َّ صَّ

 الَْمَسَ◌اكِِ� َو الَْعَ◌اِملَِ� َعلَيَْهَ◌ا َو الُْمَسلََّفِة قُلُوبُُهْم َو ِيف الرَِّ َ◌اِب َو الَْغَ◌ارِِمَ� َو ِيف َسِبيلِ 
َ◌ُه َعلِيٌم َحِكيٌم  َ◌ِه َو اللَّ ِبيِل فَِريَضًة ِمَن اللَّ َ◌ِه َو ابِْن السَّ  أصناف 0T2T]2[2Tاللَّ

______________________________________ 
 2ح 1/ 6وسائل الشيعة ) 1( 
 60سورة التوبة، اآلية ) 2( 
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 : ثانية
 . الفقراء1
 . املساك�2
 . العاملون عليها3
 . املسلفة قلوبهم4
 . يف الرقاب5
 . الغارمون6
 . يف سبيل هللاّ 7
 . ابن السبيل8

 . و شسون الحوزة العلمية من موارد سبيل هللاّ 
 :قال صاحب الجواهر 

رضورة شموله سبيل ّهللا لجميع القرب من بناء خانات محل نزول املسافرين يف األيام ( 
أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها أو وق  أرض أو تعم�ها 2T]1[2Tالسالفة و تعم� روضة 

جر أو أو وق  كتب علم أو دعاء و نحوها أو تزويج عزاب أو غ�هم أو تسبيل نخل أو ش
ء من آالت العبادة أو إحجاج أحد أو إعانة عىل زيارة أو يف قراءة أو  ماء أو مأكول أو يش

تعزية أو تكرمة عل�ء أو صلحاء أو نجباء أو إعطاء أهل الظلم و الق لتخليص الناس من 
ّرشهم و ظلمهم أو إعطاء من يدفع ظلمهم و يخلص الناس من رشهم أو بناء ما يتحصن 

و هذا املورد أيضا من املوارد املالية . 2T]2[2T) ن عنهم أو رشاء األسلحة لدفاعهمبه املسمنو 
 .الضخمة التي تنفق عىل الحوزات العلمية 

 : زكوة الفطرة3

و هي واهبة عىل كل من توفرت فيه رشائط زكوة الفطرة، بأن يدفع عن نفسه و عن كل 
ائعا لذلك البلد أو قيمته من يعيله عن كل شخص مقدار ثالث كيلوات م� يعترب قوتا ش

و ترصف زكوة الفطرة يف املوارد التي ترصف فيها األموال الزكوية التي منها . وقت األداء
شسون املسسسات الدينية و الجهات الخ�ية التي تعم الجميع عنوان واحد و هو عنوان 

 .سبيل ّهللا 



 : الكفارات4

 : و هي
 . كفارة صيد املحرم1
 . كفارة الظهار2
 ارة القتل كف3

______________________________________ 
 ). عليهم السالم (املقام القي  املقدس مثل املشاهد املباركة لألئة اآلثني عق من آل الرسول ) 1( 
 370/ 15هواهر الكالم ) 2( 
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 . خطأ
 . كفارة القتل عمدا4
 . كفارة تأخ� قضاء رمضان5
 .   يف رمضانكفارة اإلفطار العمد6
 . كفارة النذر7
 . كفارة اليم�8
 . كفارة العهد9
 . كفارة �� الرباءة10
 . كفارة هز املرأة شعرها يف املصاب11
 . كفارة نت  شعر املرأة يف املصاب12
 . كفارة شق الرهل ثوبه13
 .كفارة إفطار صوم من اليوم الثالث االعتكاف 14

 .هميع الفقهاء و بعضها مورد أخذ و مناقشة إن بعض هذه الكفارات محل قبول لدى 
و هذه الكفارات تكون يف أطعام الفقراء أو إكسائهم و يجوز رصفها عىل بعض طالب 

 .العلوم الدينية ألنهم قد يندرهون تحت عنوان املحتاه� 
و بالفعل فإن قس� من األموال التي تنفق عىل الحوزة مثل توزيع الرغي  عىل الطلبة 

حواالت اليومية يكون من الكفارات التي ال بد من إطعام ست� مسكينا أو عقة بواسطة ال
 .مساك� و ما شابه ذلك 

ك� أن قدرا من األوقاف و النذورات و الصدقات العامة و التربعات تصل إىل النج  
 .األرشف إلنفاقها يف سبيل الخ�، فترصف عىل الحوزة و شسونها املختلفة 

ديث يف املقدمة من كتاب مع عل�ء النج  األرشف بعد أن عرضنا إىل هنا ينتهي الح
بصورة مخترصة تاريخ الحوزة و ما يرتبط بها من الشسون العلمية و اإلقتصادية و 

  .اإلهت�عية و الرتبوية 
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 مع عل�ء النج  األرشف يف القرون التالية الهجرية 
 النص  الثا  من القرن الخامس 

 ادس القرن الس
 القرن السابع 
 القرن الثامن 
 القرن التاسع 
 القرن العارش 
 القرن الحاد  عق 
 القرن الثا  عق 

 القرن الثالث عق 
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 كلمة ال بد منها 

هذا الكتاب العل�ء الذين تلقوا العلوم الدينية يف : ال بد و أن نقول بأننا نستعرض يف
شدرستها الفكرية أو كانت حياتهم العلمية و الرتبوية نجفية املنشأ  النج  األرشف أو تأثروا

و املسكن و الرتبية و يف هوار مقام اإلمام عيل بن أب طالب عليه السالم يف النج  األرشف 
. 

و حاولنا ان نستقيص هسالء األعالم و نستخرههم من بطون كتب الرتاهم بعد أن عفا عليهم 
� يف مراهعة أمهات املصادر يف هذا الفن مثل طبقات أعالم الزمن فبذلنا الجهد الوف

و كتاب الذريعة و رياض العل�ء و روضات الجنات و إهازات البحار و فعثنا عىل . الشيعة
أعالم قد رصح التاريخ بأنهم عاشوا يف النج  األرشف و نشأوا و ترعرعوا يف أهوائها العلمية 

مثل هذه الرصاحة التاريخية قليلة، خاصة يف الفرتة و أصبحوا من أعالمها البارزين لكن 
ه و حتى نهاية القرن العارش و 460الواقعة بعد وفاة الشيخ الطويس قدس رسه عام 

إستعرضنا كل العل�ء النجفي� منذ أيام الشيخ الطويس اىل نهاية القرن الثالث عق و 
 .اخرتت خصوصا العل�ء الكبار من القرن الرابع عق الهجر  

إننا اعتربنا يف ترهمة عل�ء النج  األرشف كّل عال ينتمي إىل أرسة نجفية مثل آل الطريحي 
أو تلمذ عىل أستاذ معروف كان يف النج  أو لقب بالغرو  أو النجفي أو املشهد  من 
األلقاب التي توحي إىل هذه الحوزة أو أل  كتابا يف النج  أو إستنسخ كتابا علميا لنفسه 

  هاز فيها أو أ 



 76: الصفحة

أو استجاز يف هذا البلد، إعتربنا هسالء هميعا من عل�ء النج  إال إذا رصح فيه انه ولد و 
 .عا  و مات خارج النج  رغم لقبه النجفي أو الغرو  أو املشهد  

ك� إعتمدنا يف تصني  عل�ء النج  من ناحية القرون عىل ترصيح التاريخ بذلك أو 
عرصه مثل األستاذ أو التلميذ أو تاريخ التألي  أو األقران أو رأ  الشيخ  املسرشات الدالة عىل

 .املحقق الطهرا  يف طبقات األعالم أو م� هو قرينة تش� إىل موقعه التاريخي من القرون 
و ال بد من اإلشارة إىل إننا اقترصنا يف الرتهمة عىل اإلختزال و اإلختصار دون التفصيل و 

ف من عرض أس�ء العل�ء النجفي� هو همع أس�ء عل�ء النج  و اإلسهاب ألن الهد
و من يريد التفصيل فعليه مراهعة املصادر . ء من مالمح النج  العلمي حفظها إلبراز يش

و قد استفدنا ذلك من الكتب املسلفة يف هذا . املذكورة لدى ترهمة الشخصيات العلمية
 .املوضوع مثل معجم رهال الفكر يف النج  

و من املعلوم أن الشخصيات العلمية النجفية التي ل تدّون أس�ؤهم نتيجة غفلة التاريخ 
أو ضياع الكتب التي إحتفلت برتهمتهم أو فغابوا عن تاريخنا و تراثنا و مجدنا و رشفنا، 

 .اكث و اكث من الذين أتينا عىل ذكرهم و حياتهم و عثنا عىل أس�ئهم و ترهمتهم 
كل قرن عل�ء ذلك القرن خاّصة و نأت عىل أس�ئهم حسب ترتيب األحرف و نحن نذكر يف 

األبجدية و نرسم يف بداية ترهمة عل�ء كل قرن صورة إه�لية عن األوضاع العامة و الحياة 
السياسية التي لها مضاعفات و انعكاسات عىل الحوزة العلمية يف النج  األرشف و إذا 

علمية يف النج  األرشف يف ذلك القرن فسنذكرها حصلنا عىل حوادث تخص الحوزة ال
و سنسعى يف إعطاء فكرة عن املوضوعات العلمية التي كتبت فيها . حسب موقعها الزمني

عىل أيد  عل�ء ذلك القرن و الكتب الدراسية التي كانت تدرس يف الحوزة و منهجها الفني 
  .ه سبحانه و تعاىل الفقهي و األصويل يف البحث و التحقيق بصورة مخترصة بعون
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 هذا الكتاب 

و ال أريد أن ادعي لنفيس بأ  أحصيت كل العل�ء يف القرون املتالحقة املدونة أس�ؤهم يف 
ك� ال أدعي بانني أتيت عىل ذكر كبار مراهعنا و . الكتب و ترهمتهم يف هذا الكتاب

لنج  األرشف، ألن هذه الدعوى أساتذتنا و عظ�ئنا الفقهاء من القرن الرابع عق يف ا
رشف عظيم و توفيق كب� ل أنله و من الصعب هدا أن يناله أحد، ألن السهو و الغفلة و 
النسيان حلي  اإلنسان مه� كان منتبها و مل� بجوانب البحث و أطراف التتبع و أذيال 

هت خصوص بل إنني و الحمد ّل قمت بهذا الجهد اليس� املتواضع و إستخر . التحقيق
عل�ء النج  األرشف من كتاب طبقات أعالم الشيعة و أعيان الشيعة و رياض العل�ء و 
روضات الجنات و معارف الرهال و غ� ذلك من كتب الرتاهم، الفقهاء و العل�ء الذين 
درسوا يف الحوزة العلمية النجفية و إستفادوا من علومها ثم انطلقوا منها للتوهيه و اإلرشاد 

بليغ إىل أنحاء العال اإلسالمي أو إستمروا يف التعليم و التحقيق و البحث إىل أن وافتهم و الت
 .منيتهم يف النج  األرشف 

و ال بد من اإلعرتاف بأن هناك نجوما المعة يف الحوزة العلمية عرب التاريخ ل يصل إليها 
املعطاة العتيدة عىل فعذرا من هذه الحوزة املباركة . برص  فتجاوزت عنها سهوا و نسيانا

 .هذا القصور 
ثم ان هذه الرتهمة لعل�ئنا األهالء خطوة عىل طريق طويل قد رسمها عل�ء الكبار منذ 
قديم الزمان حيث كتبوا يف الرهال و الرتاهم فجاء دورنا و تقفنا بهذا العمل اليس� 

العلم و الجهد و  املتواضع حسب الظروف و االمكانات املتوفرة و سيقيض ّهللا رهاال يف
  .النشاط ملواصلة البحث و الدراسة 
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 مع عل�ء النجف األرشف 
 يف النصف الثا� من القرن الخامس الهجري 

 ه 500ه 448
 م 1106م 1056
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 الري، قم املقدسة، بغداد : جولة رسيعة يف

و اإلسالمية يف القرن� الرابع و الخامس إذا ألقينا نظرة فاحصة و شاملة عىل البالد العربية 
الر  و قم املقدسة من ههة و عىل بعد : الهجري� لوهدنا مركزين علمي� رئيسي� ه�

 .تسع�ئة كيلو مرت منه� تقريبا بغداد عاصمة بعض الخلفاء العباسي� من هانب آخر 
 :تهم ففي املركز األول صفوة من العل�ء الكبار املعتمدين و يف طليع* 
ه مسل  كتاب 329املتويف عام ) كل� قرية من ههة الر (محمد بن يعقوب الكليني 1
كتاب كاف يجمع من هميع فنون علم الدين ما (يف األصول و الفروع الذ  هو ) الكايف(

يكتفي به املتعلم و يرهع إليه املسرتشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به باآلثار 
 .2T]1[2T) صادق� عليهم السالمالصحيحة عن ال

إن كتاب الكايف من الكتب األربعة التي تعّد من املصادر الرئيسية يف الحديث و القيعة 
الجامعة لعدد كب� من األصول األربع�ئة و األحاديث املأثورة عن أهل البيت عليهم السالم 

 .املوثوقة املعتربة 
) شيخ القمي� يف عرصه و فقيههم و ثقتهم(ه 329عيل بن الحس� بن بابويه املتويف عام 2

إن الصدو  محمد بن عيل بن الحس� : نقل ابن النديم يف الفهرست. قد أل  مائتي كتاب
 .2T]2[2Tبن بابويه ذكر مائتي كتاب لوالده عيل بن الحس� بن بابويه 

 أبو هعفر محمد بن عيل بن الحس� بن بابويه املعروف بالصدو  3
______________________________________ 

 8ص / 1أصول الكايف هزء ) 1( 
 291فهرست ابن النديم ص ) 2( 
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ه هليل حافظ لألحاديث بص� بالرهال ناقد لألخبار ل ير يف القمي� مثله يف 381املتوىف عام 
و من أبرزها كتاب من ال يحرضه  2T]1[2Tحفظه و كثة علمه و له نحو من ثالثائة مصن  

و هو الكتاب الثا  من 2T]2[2Tالفقيه الحاو  لخمسة آالف و تسع�ئة و ثالث و ست� حديثا 
 .الكتب األربعة املعتربة األساسية لدى عل�ء مذهب آل البيت عليهم السالم 

كان من (ه 368أبو القاسم هعفر بن محمد بن هعفر بن موىس بن قولويه املتويف عام 4
ثقات أصحابنا و أهالئهم يف الدين و الفقه و كل ما يوص  به الناس من هميل و فقه فهو 

 .و غ�هم من العل�ء العظام املتواهدين يف قم و الر  . 2T]3[2T) فوقه له كتب حسان
بغداد، معقل العلم و الفقه عىل املذاهب اإلسالمية و خاصة مذهب آل : و يف املركز الثا * 

 :م فيها صفوة أخرى من الفقهاء و العظ�ء من أبرزهم البيت عليهم السال 
من (ه 413الشيخ أبو عبد ّهللا احمد بن محمد بن النع�ن املفيد البغداد  املتويف عام 1

أهّل مشائخ الشيعة و رئيسهم و أستاذهم و كل من تأخر عنه استفاد منه و فضله اشهر 
احمد بن (ال الخطيب يف تاريخ بغداد و ق2T]4[2T) من أن يوص  يف الفقه و الكالم و الرواية

محمد بن النع�ن أبو عبد ّهللا املعروف بابن العلم شيخ الرافضة و التعلّم عىل مذاهبهم 
صن  كتبا كث�ة يف ضالالتهم و الذّب عن اعتقاداتهم و مقاالتهم و الطعن عىل السل  

 .2T]5[2T) املاض� من الصحابة و التابع� و عامة الفقهاء و املجتهدين
 ه و أخوه السيد الريض املتويف 436السيد املرتىض املتوىف عام 3و 2

______________________________________ 
 283/ 2آمل اآلمل ) 1( 
 48/ 1اللمعة ) 2( 
 95الرهال للنجايش ص ) 3( 
 420/ 9أعيان الشيعة ) 4( 
 231/ 3تاريخ بغداد ) 5( 
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و ه� من اقرب تالمذة الشيخ املفيد إىل عقله و قلبه و نهجه يف العلم و الفقه ه 403عام 
حتى أن األستاذ خلّ  السيد املرتىض عىل التدريس و زعامة الطائفة فتابع التلميذ خطوات 
أستاذه يف التألي  و التصني  و تطوير مناهج الفقه و أصوله و قد عّد السيد األم� يف 

 .2T]1[2Tتسع� مجلدا من مسلفاته األعيان ما يقرب من 
ولد يف طوس من ارض . الشيخ أبو هعفر بن محمد الطويس املعروف بشيخ الطائفة4

ه أيام زعامة الشيخ املفيد قدس رسه و الزم 408ه و انتقل إىل بغداد عام 385خراسان عام 
رس عليه ه ثم انتقل إىل التلمذة عىل يد السيد املرتىض و د413أبحاثه حتى يوم وفاته عام 

و بالغ يف الحضور تحت منربه و انتبه األستاذ إىل ذكاء الشيخ الطويس املتوقد و اهتهاده 
املتواصل يف البحث و الدراسة فاهتم به اكث من سائر تالميذه و عّ� له كل شهر اثني عق 

ه و 436دينارا و بقي مالزما له طيلة ثالث و عقين عاما حتى تويف السيد العظيم سنة 
تقلت زعامة الطائفة و كريس البحث و الدراسة إىل الشيخ الطويس و اصبح عل� لإلسالم و ان

 .ملجا لالمة و منارا للعلوم اإلسالمية يف العال حتى يومنا هذا 
و ال تزال آراء الشيخ الطويس يف الفقه تشكل املحطات الرئيسية لدى املجتهدين الباحث� 

د يف كل استنباط أمام فتوى الشيخ الطويس و يدرسه لألحكام القعية حيث يق  كل مجته
ك� أن كتاب عدة . من كل هانب ثم يأخذه أو يعّدله أو يخالفه بكل حذر و احتياط

األصول و النهاية يف مجرد الفقه و الفتاوى أصبح من الكتب الدراسية األساسية يف الحوزات 
املحقق الحيل و كتب القائع  العلمية طيلة القرن الخامس و السادس و السابع حتى برز

و قد هاء العّالمة الحيل يف القرن الثامن و . فدخل يف املنهاج الدرايس و قّل اإلهت�م بالنهاية
ء و النهاية و القواعد و  وضع مسلفاته القيمة يف علم األصول و الفقه فأصبحت كتب املبادى

 اإلرشاد و غ�ها كتبا دراسية يف الحوزات 
______________________________________ 
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ابن الشهيد الثا  يف النص  الثا  من القرن ) صاحب املعال(ثم ظهر الشيخ حسن . العلمية
. العارش و وضع كتاب املعال يف أصول الفقه و غدا من الكتب الدراسية يف الحوزات العلمية

 أّ  حال فقد كان الشيخ الطويس قدوة فقهاء الشيعة و أسس طريقة عىل: (يقول الطهرا 
و كان كتابه . اإلهتهاد املطلق يف الفقه و أصوله و اشتهر بالشيخ و هو املراد به إذا أطلق

فاختص بالتدريس ) رشائع اإلسالم(النهاية املرهع للتدريس حتى ألّ  املحقق الحيل كتابه 
 .2T]1[2T) العلوم و بقيت كتبه مرهعا وحيدا للمتأخرين قبل كتب الشيخ و صنّ  يف هميع

______________________________________ 
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 عرض خاطف للوضع السيايس يف العراق يف القرن الخامس الهجري 

قد حكموا رقعة من العال اإلسالمي و خصوصا العرا  ابتداءا من ) البويهيون(إن آل بويه 
 .ه عند سيطرة السالهقة عىل ممتلكاتهم و دخولهم بغداد 447ه حتى عام 321عام 

و كان البويهيون من الشيعة و من املحب� لعل�ء الشيعة و مسيدين لخطواتهم و امتاز 
عهدهم بالخصب العلمي و األدب بتأث�هم الخاص أو بتأث� وزرائهم، ذلك أنهم استوزروا 

عتمدوا عليهم يف تدب� شسون الحرب و أمور السياسة و اإلدارة و أبرع الكتاب و أبرزهم و ا
املال هميعا فلمعت أس�ؤهم و عظمت هيبتهم و طار صيتهم يف اآلفا  فقصدهم أهل 
العلم و األدب فأفادوا منهم كث�ا و انتجوا كث�ا يف ميدان األدب و الفلسفة و العلم فكان 

 .2T]1[2Tأثرهم يف الحياة الفكرية قويا هدا 
و يف ظل هذا الحكم كث نشاط عل�ء الشيعة يف بغداد و برزت أس�ؤهم و سطعت 

و ضع  دور الخلفاء . نجومهم و الت  من حولهم لإلستفادة العلمية السنة و الشيعة
. العباسي� حيث شاركوهم يف شارات الخالفة بل أنهم كانوا أحيانا يتعرضون شخصيا للخلفاء

  يف سلطتهم الزمنية تجاه البويهي�، أخذوا يتمسكون و لكنهم بعد ما شعروا بالضع
برئاستهم و يأكدون عليها و هعلوا من رئاستهم الدينية وسيلة إلسرتهاع نفوذهم الزمني 

2T]2[2T فاستعانوا باألمراء من السنة للحّد من نشاط البويهي� و اسرتداد 
______________________________________ 
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و من خالل القادر باّل العبايس اسرتىض الزهاد و الفقهاء السنة، ضّد البويهي� و 2T]1[2Tالسلطة 
شيئا فشيئا تعاىل أمر الخليفة و ضع  دور األمراء البويهي� حتى تكنوا من ابعاد عل�ء 

اإلهت�عية يف النص  األول من القرن الخامس بعد ما احرزوا مكانة الشيعة عن الواههة 
سامية يف املجتمع يف عرص البويهي� من أيام الشيخ املفيد إىل أيام السيدين املرتىض و الريض 

ه فتنة عظيمة ببغداد و إحرا  مشهد الكاظم� عليه� 443و الشيخ الطويس فحصلت عام 
 :السالم يقول ابن األث� 

ه يف صفر تجددت الفتنة ببغداد ب� الشيعة و السنة و عظمت 443يف هذه السنة و ( 
أضعاف ما كانت عليه قد�ا و كان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ رشعوا يف عمل باب 
الس�ك�، و أهل الفالئ� يف عمل ما بقي من باب مسعود ففر  أهل الكرخ و عملوا أبراها 

يل خ� البق فأنكر السنة ذلك و ادعوا أن املكتوب محمد كتبوا عليها بالذهب محمد و ع
و عيل خ� البق فمن ريض فقد شكر و من أب فقد كفر و أنكر أهل الكرخ الزيادة و قالوا 
ما تجاوزنا ما هرت به عادتنا في� نكتبه عىل مساهدنا فأرسل الخليفة القائم بأمر ّهللا أبا 

 و هو عدنان ابن الريض لكش  الحال و إنهائه فكتبا تام نقيب العباسي� و نقيب العلوي�
بتصديق قول الكرخي� فأمر حينئذ الخليفة و نواب الرحيم بكّ  القتال فلم يقبلوا و 
انتدب ابن املذهب القايض و الزه�  و غ�ه� من الحنابلة أصحاب عبد الصمد بحمل 

رئيس الرؤوساء عىل الشيعة فمحوا  العامة عىل اإلغرا  يف الفتنة فأغروا بهم السنية و تشدد
خ� البق و كتبوا عليه� السالم فقالت السنية ال نرىض إّال أن يقلع اآلهر الذ  عليه محمد 
و عيل و أن ال يسذن حي عىل خ� العمل و إمتنع الشيعة من ذلك و دام القتال فقصدوا 

ح ابن ابنه محمد بن املشهد و أحرقوا هميع الرتب و األراج و إحرت  رضيح موىس و رضي
 .2T]2[2T) عيل و الجواز و القبتان الساج اللتان عليه� و إحرت  ما يقابله�
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السنة و كان إبتداؤها أواخر  زادت الفتنة ب� أهل الكرخ و غ�هم من(ه 445و يف العام 
سنة أربع و أربع� و هرى بينهم أهل الكرخ و ب� القواد و من معهم من العامة قتال 
شديد و طرح األتراك النار يف أسوا  الكرخ فاحرت  كث� منها و ألحقتها باألرض و انتقل 

 .2T]1[2T) كث� من الكرخ إىل غ�ها من املحال و ندم القواد عىل ما فعلوا
هاءت أيام السالهقة بقيادة طغرلبك و دخل بغداد و انتهى األمر من هراء سلطته و  ثم

حكومته إىل القضاء عىل التشيع حيث أحر  املكتبة التي أنشأها أبو نرص سابور و األم� 
بهاء الدولة البويهي و التي قال عنها ياقوت الحم�  ل يكن يف الدنيا أحسن كتبا منها ك� 

ه و هرب أبو 448قال ابن الجوز  يف حوادث . ا كتب أب هعفر الطويسنهبوا و أحرقو 
ه و يف صفر من هذه السنة كبست دار 449هعفر الطويس و نهبت داره ثم قال يف أحداث 

أب هعفر الطويس متكلم الشيعة بالكرخ و أخذ ما وهد من دفاتره و كريس كان يجلس 
 .2T]2[2Tعليه للكالم فأحر  الجميع 

الفت و اإلضطراب و عدم اإلستقرار السيايس حتى عام وفاة الخليفة  و هكذا استمرت
 .ه و تصدى املقتدر بأمر ّهللا للخالفة العباسية 467العبايس القائم بأمر ّهللا سنة 

ه حدثت الفتنة الكربى يف بغداد و من هرائها خرج األتراك من حريم الخالفة 481و يف عام 
  حينا و تستق  أوار الحرب الطائفية و القبلية و العباسية و بقي القلق السيايس يخ

العنرصية حينا آخر، فالفت مستمرة أيام خالفة أبو العباس أحمد املستظهر باّل و ابنه 
ه و استمر يف الخالفة حتى 487املستعيل باّل الذ  توىل سدة الحكم ح� وفاة أبيه عام 

 .ه 495يوم وفاته عام 
ة سياسيا تشتت عل�ء الشيعة يف البالد و هيمن الخوف و الذعر ففي هذه الفرتة املضطرب

 .عىل شيعة أهل الكرخ يف بغداد 
______________________________________ 
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بلدة صغ�ة ال تصلح للتجارة و ال للزراعة و  و مشهد اإلمام عيل بن أب طالب عليه السالم
ال للحياة الكر�ة املي ة لعدم توافر العنارص األولية من املاء العذب و الهواء الرقيق و ال 

 .األمن القو  يف ظل أم� مدبر و حكيم 
نعم إن سي  الدولة صدقة بن دبيس املزيد  املشهور بصاحب الحلة أسس الحلة و توىل 

و كان مذهبه 2T]1[2Tا و هو الذ  كان يستج� به كل خائ  و سلطان و غ�ه� اإلمارة فيه
و أصبحت حلّة نواة حوزة للعلوم اإلسالمية تخرج منها العل�ء الكبار ك� 2T]2[2Tالتشيع ال غ� 

 .سنتحدث عنهم الحقا إن شاء ّهللا تعاىل 
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 مع عل�ء النجف األرشف يف القرن الخامس الهجري 
 م 1106م 1056ه 500ه 448

نستعرض أس�ء العل�ء الذين درسوا يف النج  عىل الشيخ الطويس أو ابنه الشيخ أب عيل 
الرهال  الطويس أو تواهدوا يف النج  للتعليم و التعلم، و ذلك من خالل ترصيح عل�ء

بذلك أو إقرارهم بأنفسهم أنهم قرأوا فيها أو ألفوا كتبهم أو استجازوا أو يدل عىل 
ثم إننا نجد عدد عل�ء النج  يف النص  الثا  . حضورهم يف مشهد اإلمام عيل عليه السالم

من القرن الخامس الهجر  يبلغ خمسة عق عاملا و نرى خمسة منهم مسلف� فتكون نسبة 
و هسالء الكتّاب قد ألفوا يف العقائد و األدعية و . 1/ 3جاه غ�هم نسبة الثلث املصنف� ت

املواعظ و ل يصن  أحدهم و ال غ�هم من العل�ء اآلخرين يف هذه الفرتة كتابا يف الفقه 
أو األصول ألن آراء شيخ الطائفة الطويس يف الفقه و األصول و كتبه و مسلفاته و خاصة 

 .و األساس و محور اإلفادة و االستفادة النهاية هي املرهع 
 :و إليك ترهمة مخترصة لعل�ء النج  األرشف يف النص  الثا  من القرن الخامس الهجر  

 : أبو الحسن اللؤلؤي

انه من تالميذ الطويس و قد بارش غسل هنازة أستاذه الطويس ك� : قال العالمة الطهرا 
 .2T]1[2Tذكر يف ترهمة الطويس يف الخالصة 

كان من أهلّة العل�ء، و هو الذ  توىل الغسل للشيخ الطويس مع : و قال صاحب الرياض
 .2T]2[2Tالسليقي و الشيخ أب محمد بن الحسن بن عبد الواحد زرب 
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 : احمد بن شهريار الخازن أبو نرص بن

أحمد بن شهريار الخازن أبو النرص، والد أب عبد ّهللا محمد بن أحمد : ذكر املحقق الطهرا 
بن شهريار الخازن للحرضة الغروية، و الراو  عن الطويس، و عن والده أعني صاحب 

: خازنقال ال) حجة الذاهب(و ذكر القي  النسابة فّخار بن معد يف كتابه . الرتهمة
حدثني والد  أبو نرص احمد بن شهريار عن أب الحسن محمد بن شاذان عن أب هعفر 

و يأت يف القرن السادس حفيد . محمد بن عيل بن الحس� بن موىس بن بابويه القمي
صاحب الرتهمة و سميّه أبو عبد ّهللا احمد بن شهريار بن أب عبد ّهللا محمد بن احمد بن 

مه حمزة بن محمد بن احمد بن شهريار و هو عن خاله أب عيل بن شهريار الراو  عن ع
 .2T]1[2Tالطويس عن أبيه 

 : أحمد بن عيل بن احمد بن العباس النجايش

يف كتابه املذكور يف ترهمة الحس� ) رهال النجايش(قال مصن  كتاب الرهال املعروف ب 
أن له كتاب عن السلطان أهاز لنا روايته أبو عبد ّهللا بن الخمر  : ملغ�ةبن احمد بن ا

و قد تويف . 2T]2[2Tالشيخ الصالح يف مشهد موالنا أم� املسمن� عليه السالم سنة أربع�ئة عنه 
 .2T]3[2Tه 450شطرآباد عام 

طالب و الظاهر أنه كان يف هذا الوقت زائرا لرضيح سيد األولياء و األوصياء عيل بن أب 
عليه السالم فالتقى بالشيخ الصالح بن الخمر  الذ  كان بدوره زائرا أو عاملا مقي� و 

 .مجاورا ملقام سيد األوصياء عليه السالم 
 .و قد ذكرناه لكونه من عل�ء النج  قبل تأسيس الحوزه ما هو املشهور 

 : أسامة بن أحمد العلوي

 الحسن العلو  النجفي نجم الدين أسامة بن أحمد شمس الدين بن أب 
______________________________________ 
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و كان له درب يف النج  األرشف يعرف باسمه و يقع فيه . عال فاضل متبحر يف األنساب
أوالده، و قد هاهر هده الكب� الحس� النسابة من الحجاز و ورد العرا  عام  بيته و بيوت

ك� كان بيته هليال مقدما من أعاظم بيوت العلوي� و . و سكن املرتهم له النج . ه351
 .ه 472مات أسامة عام . كانت له بقية بالحلة إىل سنة ست� و سبع�ئة ثم انقرضوا

 .اب كتابات و مذكرات يف األنس: له
معجم رهال . 276/ عمدة الطالب . 18/ الثقاة العيون . 251/ 3أعيان الشيعة : ترهم يف

 312/ 1الفكر و األدب 

 : إس�عيل بن عقيل

إس�عيل بن عقيل العال األهل العفي  أبو املحاسن الحسيني : قال املحقق الطهرا 
و قد . لتبيان للشيخ الطويسالسلفي، هكذا ترهمه الكاتب لنسخة املجلد الرابع من تفس� ا

و . 2T]1[2Tه و ّرصح بأنه كتبه بأمر املرتهم له 476فر  الكاتب منها يف العق األخ� من رهب 
و اسم الكاتب هبة ّهللا بن عيل بن محمد . فر  من كتابة النسخة يف مشهد الغر 

 .ذهبه املوصوف باملالك، و ظني أنه لبيان نسبه املنتهي إىل مالك األشرت ال لبيان م
فيظهر أن املرتهم له كان من العل�ء املعارصين للشيخ الطويس و لعله كان تلميذه و أراد 
أن يقتني كتاب أستاذه فأمر هبة ّهللا الكاتب باستنساخه، و كان الكاتب أيضا من املجاورين 

 .للنج  

 : حسن بن عبد الواحد الع� زرب

مع 2T]2[2Tالميذ الشيخ الطويس و قد توّىل غسله و دفنه من ت: يف طبقات أعالم الشيعة أنه
 .للعالمة ) الخالصة(آخرين مذكورين يف كتاب 
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 : حسن بن مهدي السليقي

السليقي (و قال الطهرا  السليقي أو 2T]1[2Tلفقيه املعروف بالسليقي الفاضل العال ا: يف الرياض
من تالمذة الطويس الذ  بارش غسل الطويس مع آخرين مذكورين ) أو السلفي أو السقيفي

) الفهرست(يف ترهمة الطويس، و حك بعض تصاني  الطويس م� ل يذكر يف » الخالصة«يف 
كتاب رشح القح (علينا منه ) الشيخ الطويس(أمىل : ففي الذريعة2T]2[2Tك� عن خط الشهيد 

 .2T]3[2Tشيئا صالحا و مات و ل يتمه و ل يصن  مثله ) يف األصول
 .املفتاح يف األخبار : له

/ معال العل�ء . 313/ 21الذريعة . 312/ 1تنقيح املقال . 318/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف
. 236، 233/ 3الفوائد الرهالية . 148/ خالصة العالمة الحيل . 66/ 3ريحانة األدب . 32

 .146/ 5معجم رهال الحديث 
 .681/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الحس� بن جعفر بن محمد املخزومي

أن الحس� بن هعفر بن محمد املخزومي الخزاز أبو عبد ّهللا املعروف بأب عبد : يف النابس
و قال النجايش يف ترهمة عبد ّهللا بن إبراهيم بن . ه400النجايش يف  ّهللا الخمر ، شيخ إهازة

الحس� اخربنا أبو عبد ّهللا الحس� بن هعفر بن محمد املخزومي الخزاز املعروف بابن 
و يرو  املرتهم له أيضا عن الحس� بن . الخمر  قال حدثنا محمد بن هارون الكند 

 يف ترهمة ابن املغ�ة أهازنا روايته أبو عبد ّهللا قال النجايش. أحمد بن املغ�ة البوشنجي
 .الخمر  الشيخ الصالح يف مشهد موالنا أم� املسمن� سنة أربع�ئة 

 و كذا نقل عنه املخزومي املرتهم له ترهمة محمد بن الحسن بن شّمون 
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و عليه 2T]1[2Tالذ  عّمر مائة و أربع عقة سنة قال و اخربنا بسنّه أبو عبد ّهللا بن الخمر  
 .تكون وفاة بن الخمر  بعد سنة أربع�ئة 

 إن الشيخ أبو عبد ّهللا املخزومي الخمر  عّد من عل�ء النج  األرشف يف القرن الخامس
قبل وفود الشيخ الطويس إليها باعتباره عاملا للبلد يقيم صالة الج�عة مثال و يب� أحكام ّهللا 

ك� يحتمل أن يكون . للناس و يفّض الخصومات ك� هو شأن العل�ء يف األمصار يف كل زمان
 هذه املجيز و املجاز كاله� زائرين ملقام اإلمام أم� املسمن� عليه السالم و تم بينه� يف

و عليه ال يكون وهوده يف النج  مناهضا ملا ذهبنا إليه من أن . الزيارة لقاء و إهازة رواية
الشيخ الطويس رضوان ّهللا تعاىل عليه هو املسسس للحوزة العلمية يف النج  األرشف عام 

 .ه يوم قدومه و تقفه إىل هذه البلدة العلوية املباركة 448
 كتاب عمل السلطان: له

رياض . 258، 117، 166، 54/ رهال النجايش . 32/ 1تهذيب املقال . 9/ 7أعيان : يفترهم 
 .509/ 7ريحانة األدب . 40/ 2العل�ء 

نوابغ . 392/ نقد الرهال . 59/ النابس . 390/ منهج املقال . 503/ 3مستدرك الوسائل 
 .323/ 1تنقيح املال . 110/ منتهى املقال . 108/ الرواة 

معجم رهال . 170/ 2مجمع الرهال . 74/ 2الفوائد الرهالية . 209/ 5حديث معجم رهال ال
 .80/ 1الفكر و األدب 

 : الحس� بن املظفر بن عيل الحمدا�

الشيخ اإلمام محي الدين أبو عبد ّهللا الحس� بن : قال الشيخ منتجب الدين يف الفهرست
ىل شيخنا املوفق أب هعفر املظفر بن عيل الحمدا  نزيل قزوين ثقة وهه كب� قرأ ع

  2T]2[2Tالطويس هميع تصانيفه مّدة ثالث� سنة 
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ر الباطنية، و كتاب نرصة الحق، و بالغر  عىل ساكنه السالم و له تصاني  منها هتك أستا
كتاب لسلسة التفكر يف املواعظ و الزواهر أخربنا بها السيد أبو الربكات املشهد  عنه رحمه� 

 .2T]1[2Tّهللا 
 .2T]2[2Tمن أكابر عل�ء الطائفة اإلمامية و فقهائهم : و قال صاحب الرياض

 .املواعظ و الزواهر لسلسة التفكر يف . كش  عورات الباطنية. ابتداء الدعوة: له
 .هتك أرسار الباطنية . نرصة الحق
 .245، 159، 103/ 2أمل اآلمل . 173/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

. 255/  1هامع الرواة . 345/ 1تنقيح املقال . 287/ التدوين . 417/ تأسيس الشيعة 
. 160/ فوائد الرضوية . 39/ ضيافة اإلخوان . 159/ 25و 175/ 24و 381/ 18الذريعة 

 .163، 102، 43/ فهرست منتجب الدين 
 .5/ املقابس . 93/ 6معجم رهال الحديث . 490/ 3مستدرك الوسائل 

 .997/ 2معجم رهال الفكر . 193، 68النابس 

 : زيد بن جعفر العلوي

زيد بن هعفر العلو  القي  أبو الحس� املحمد  يرو  عنه أبو عبد ّهللا : يف النابس
الذ  روى عنه إبن طاووس ) نور الهدى(ك� يف كتاب . شهريار الخازن محمد بن احمد بن

و لصاحب الرتهمة كتاب . و هو غ� زيد بن نارص العلو  الذ  يليه) التحص�(يف كتاب 
و حيث أن . 2T]3[2Tدعاء أول ليلة الغدير ) اإلقبال(الذ  نقل عنه بن طاووس يف ) الدعاء(

ن شهريار الخازن من املجاورين لقرب ويص النبي صىل التلميذ أبو عبد ّهللا محمد بن احمد ب
ّهللا عليه و آله، و أنه زيد بن هعفر يلقب بالعلو ، نستظهر بأن املرتهم له حسب إحت�ل 

 .قو  من عل�ء الغر  
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 : زيد بن نارص العلوي

) ل. أبو الحس� خ( زيد بن نارص العلو  القي  النقيب أبو الحسن : قال املدقق الطهرا 
الحسني من مشايخ أب عبد ّهللا محمد بن احمد بن شهريار الخازن، تلميذ الطويس و صهره 

أب عبد ّهللا محمد بن عيل بن عبد الرح�ن  عىل ابنته و يرو  صاحب الرتهمة عن القي 
لع�د الدين محمد ) بشارة املصطفى(ك� يظهر من أسانيد ) التعاز (العلو  صاحب كتاب 

أنه يرويه إبن شهريار الخازن عن صاحب ) التعاز (بن عيل الطرب  و يف صدر نسخة من 
عن ) التعاز (همة كتاب الرتهمة قراءة عليه ششهد أم� املسمن� و انه يروى صاحب الرت 

يعني قبل وفاة مسلفه بسن� فان مسل  443مسلفه القي  أب عبد ّهللا العلو  يف شوال 
و يظهر من بعض املواضع أن ) 274ص 3شذرات الذهب ج (ك� يف 445تويف يف ) التعاز (

 .2T]1[2Tعن مسلفه بغ� واسطة أيضا ) التعاز (الخازن يروى كتاب 

 : ر الساما�غازي بن احمد بن منصو 

زاهد ورع فقيه له تصاني  منها كتاب املفاتيح و كتاب البيان و قد قرأ عىل شيخنا أب 
 ]2T]2هعفر و مات بالكوفة 

األم� الفاضل غاز  بن احمد بن أب منصور الساما  زاهد و أضاف عىل : و يف الرياض
 ]2T]3كتابيه املذكورين كتاب النور 
موته بالكوفة يبعثان عىل الظن القوّ  بان التلمذة قد كانت إن قراءته عىل شيخ الطائفة و 

 .يف النج  األرشف 
و 171/ 3الذريعة . 657/ 1هامع الرواة . 365/ 2تنقيح املقال . 213/ 2أمل اآلمل : ترهم يف

فهرست منتجب . 342/ الفوائد الرضوية . 415/ 2ريحانة األدب . 255/ 24و ج 298/ 12ج 
 .661/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 134/ النابس . 409/ 13سلف� معجم امل. 142/ الدين 
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 : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطويس

ه و استقر يف بغداد و 408ه يف مدينة طوس و قدم العرا  سنة 385ولد يف رمضان عام 
درس عىل الشيخ املفيد و ابن الغضائر  و ابن الحارش و ابن أب هيد و بعض مشائخ 
النجايش و انفرد بكريس علم الكالم بتعي� من الخليفة العبايس القائم بأمر ّهللا عبد ّهللا بن 

 احمد فاهتمع حوله العل�ء و قصده الطالب فبلغ تالمذته ثالثائة من العل�ء و القادر بالّ 
كان عىل ذلك من الزعامة حتى سقطت بغداد بيد أتراك السالهقة فدخل طغرل بغداد و 

قال ابن الجوز  . ه448قىض عىل الحركة العلمية و أوقع الفتنة ب� الشيعة و السنة يف سنة 
و هرب أبو هعفر الطويس و نهبت داره و أخذ ما وهد من دفاتره : يف حوادث هذه السنة

و الكريس الذ  كان يجلس عليه للكالم و أخرج إىل الكرخ و أضي  إليه ثالثة سناهيق بيض 
 .فأحر  الجميع و هاهر الشيخ إىل النج  

لقد كان رحمه ّهللا قدوة فقهاء الشيعة، و مسسس طريقة اإلهتهاد املطلق يف الفقه و 
يف ) التهذيب(و ) اإلستبصار( و أل  كتاب . و اشتهر بالشيخ فهو املراد به إذا أطلق. ولهأص

الحديث و ه� أصالن من األصول األربعة مع كتب أخرى يف الفقه و األصول و التفس� و 
و كانت كتبه املرهع . و قد أحصيت مسلفاته فبلغت سبع و أربع� كتابا. الكالم و الرهال
املرهع للتدريس حتى يوم تألي  املحقق الحيل ) النهاية(خرين و كان كتابه الوحيد للمتأ 

و ل يكن يجرؤ أحد عىل مخالفة آرائه بعده حتى فتح باب اإلعرتاض . كتاب رشائع اإلسالم
 .عليه سبطه بن إدريس 

محرم 22مدة اثنتي عقة سنة و تويف يف ليلة االثن� ) النج (بقي الشيخ يف مشهد الغر  
و توىل غسله و دفنه تالميذه حسن بن مهد  السليقي و الحسن بن عبد الواحد  ه460

الع� زرب و أبو الحسن اللسلس  و دفن يف داره فتحولت الدار مسجدا و هو اليوم من 
، املعروف شسجد الشيخ الطويس يف الشارع الواقع عىل ش�ل مقام 2T]1[2Tاشهر مساهد النج  

 اإلمام 
______________________________________ 
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 .عيل بن أب طالب عليه السالم املمتّد من املقام إىل واد  السالم املعروف بشارع الطويس 
 .41اإلستبصار . اختيار رهال الكيش. األبواب املعروف بكتاب الرهال: له

اإليجاز يف . االقتصاد. األربعة املعتمدة يف الحديث، و ه� من الكتب 101التهذيب 
تهيد . 41تلخيص الشايف . تحريم الفقاع. 121التبيان يف تفس� القرآن . األمايل. الفرائض
 .الفهرست . الغيبة. العدة. الخالف. الجمل و العقود. األصول
فهرست ما ال . يةهوابات املسائل القم. ثالثون مسألة. النهاية. مصباح املتهجد. املبسوط

 .اليوم و الليلة . مقدمة الكالم. املفصح يف اإلمامة. يسع املكل  اإلخالل به
 .477/ 2مايض النج  و حارضها . 159/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

مقدمة املحقق آقا بزرك الطهرا  عىل تفس� . 216/ 6روضات الجنات . 392لسلسة البحرين 
 .853/ 2األدب معجم رهال الفكر و . البيان

 : هبة ّهللا بن عيل بن محمد املالك

ذكر صاحب الذريعة أن املرتهم له كتب املجلد الرابع من تفس� التبيان للشيخ الطويس و 
ه بعد وفاة الشيخ الطويس بست 476قد فر  من الكتابة يف العق األخ� من رهب عام 

و : ضي  املحقق الطهرا  قائالو ي. و فر  من كتابة النسخة يف مشهد الغر . عقة سنة
 .2T]1[2Tظني أن املالك نسبة إىل مالك األشرت و ليس لبيان مذهبه 

 : هبة ّهللا بن نارص

السيد أبو البقاء هبة ّهللا بن نارص بن الحس� بن نرص من : نقل صاحب الرياض ما صورته
س� بن محمد عل�ء األصحاب و يف درهة الشيخ الطويس و قبيله ثم يقول و يروى عنه الح

بن طحال ششهد عيل عليه السالم يف شهر ربيع األول سنة ثان و ثان� و أربع�ئة عىل ما 
 .2T]2[2Tيظهر من كتاب املزار الكب� ملحمد بن هعفر املشهد  
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 مع عل�ء النجف األرشف 
 يف القرن السادس الهجري 
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 عرض عام 

تبنى الشيخ أبو عيل الحسن بن محمد بن الحسن الطويس بعد وفاة أبيه الشيخ أب هعفر 
حيث  ه الحوزة العلمية يف النج  األرشف و توىل التدريس و اإلفادة فيها460الطويس عام 

 .كان املرهع الالمع يف الوسط العلمي ك� يظهر من التالمذة الذين أتينا عىل أس�ئهم 
ه أفل هذا النجم الالمع و انتقل اىل رحمة ربه و سطع وهه حفيد شيخ 515و يف عام 

الطائفة الشيخ أبو نرص محمد بن الحسن أب عيل بن أب هعفر الذ  يكنى أيضا بأب 
 .الحسن محمد 

كان الشيخ أبو نرص محمد من أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء و «: ملحقق الطهرا يقول ا
أفاضل الحجج و اثبات الرواة و ثقاتهم فقد قام مقام والده يف النج  و انتقلت اليه 

 .2T]1[2T» الرياسة و املرهعية و تقاطر عليه العل�ء من شتى النواحي
و فيها أبو الحسن محمد بن الحسن بن «: ه540و قال بن ع�د الحنبيل يف حوادث سنة 

عيل بن أب هعفر الطويس شيخ الشيعة و عاملهم و ابن شيخهم و عاملهم رحلت اليه 
 .2T]2[2T» طوائ  الشيعة من كل هانب اىل العرا  و حملوا اليه و كان ورعا عاملا كث� الزهد

هعفر الطويس و لكننا نرى بان الحركة العلمية التي نشطت عند وفود شيخ الطائفة أب 
رحمه ّهللا عىل النج  األرشف، قد أصيب بالوهن و الفتور و أن العل�ء يف القرن السادس و 

 خاصة تالميذ مدرسته كانوا معجب� بفتاوى 
______________________________________ 

 مقدمة تفس� التبيان ص أ خ ) 1( 
 مقدمة تفس� التبيان ص م خ ) 2( 



 102: الصفحة

شيخ الطائفة و متصاغرين امام عظمته و علو مقامه و شانه، فلم يسمحوا ألنفسهم إعادة 
لقد عزا . النظر يف فتاوى شيخ الطائفة فكي  شناقشتها و االعرتاض عليها و تفنيد آرائه

السيد الشهيد الصدر هذا الخمول و الجمود العلمي يف الوسط العلمي النجفي يف هذه 
 :ب هي الفرتة اىل عدة أسبا

إنفصال الشيخ الطويس قدس رسه بهجرته اىل النج  األرشف عن محيطه العلمي و 1
الفكر  يف بغداد، و انقطاع العل�ء و التالميذ عن مرهعهم و أستاذهم بالتشتت يف البالد و 
الجلوس يف الدار و عدم القيام بأ  نشاط علمي و ذلك إثر الفت املذهبية التي دارت رحاها 

 .و الشيعة يف بغداد يوم غزو هوالكو لهذه املدينة  ب� السنة
ه أسس الحوزة العلمية الستقبال 448و لدى وصوله قدس رسه اىل النج  األرشف عام 

و من الطبيعي هدا ان هذه الحوزة كانت يف املراحل األوىل . الراغب� يف الدراسات اإلسالمية
استيعاب ما انتهى اليه الشيخ الطويس من املستويات العلمية الفقهية و ل تكن يف مستوى 

فمني الفكر العلمي الشيعي بالخمول و الوقوف حتى . رحمه ّهللا من اآلراء و األفكار
 .تجمعت قواها من هديد و تعمقت و بلغت مرحلة النضج و اإلنتاج 

ان الشيخ الطويس كان زعي� للطائفة و مرهعا للتقليد و محققا يف العلم و البحث و 2
ه بقيت عظمته و قدسيته و 460و عند ما غاب وههه املق  عام . لدى الجميععظي� 

هيبته يف نفوس العل�ء الذين عاشوا من بعده و ل يتجرأوا عىل االعرتاض عليه و مناقشة 
 .آرائه و إصدار فتوى عىل خالف توههاته 

أن أكث : (أبيهيقول الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثا  يف كتابه املعال ناقال عن 
الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ الطويس كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليدا له لكثة اعتقادهم 

ل يبق : (و رو  عن الحميص و هو ممن عارص تلك الفرتة انه قال) فيه و حسن ظنهم به
  لإلمامية مفت عىل 
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 .2T]1[2T) التحقيق بل كلهم حاك
قد رأى أم� املسمن� عليه السالم يف املنام و شهد له اإلمام عليه  و نقل أن بعض املسمن�

و هذه الرؤيا تدل . »النهاية «السالم بصحة كل ما ذكره الشيخ الطويس يف كتابه الفقهي 
 .عىل مدى تقديس الحوزة العلمية و املجتمع الشيعي، شيخ الطائفة و فتاواه 

صول لدى الشيعة كان بحافز من �و الفكر ان �و الفكر العلمي يف مجايل الفقه و األ 3
العلمي يف املجال� لدى السنة، حيث كان عل�ء السنة يث�ون أبحاثا و مسائل هديدة يف 

 .الفقه و أصوله و عل�ء الشيعة كانوا يتناولونها بالبحث و الدرس 
حاث يقول إبن زهرة يف كتابه الغنية و هو بصدد رشح األهداف املنشودة من وراء األب

عىل ان لنا يف الكالم يف أصول الفقه غرضا آخر سوى ما ذكرناه و هو بيان فساد : (األصولية
كث� من مخالفينا فيها و كث� من طرقهم إىل تصحيح ما هو صحيح منها و انه ال �كنهم و 

ء من فروع الفقه ألن العلم بالفروع من دون العلم بأصله  إخراههم بذلك عن العلم بيش
 .2T]2[2T) هو غرض كب� يدعو اىل العناية بأصول الفقه و يبعث عىل اإلشتغال بهامحال و 

و من الواضح ملن ألقى نظرة إنصاف عىل التاريخ إن التفك� األصويل السني قد بدأ ينضب 
يف القرن الخامس و السادس و يستنفد قدرته عىل التجديد و يتجه إىل التقليد و االهرتار 

 .2T]3[2Tب االهتهاد رسميا حتى أدى ذلك اىل سّد با
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أواخر القرن الخامس و  ه و هو من كبار عل�ء السنة يف505و يقول الغزايل املتويف عام 
ان يكون املناظر مجتهدا يفتي : (بداية القرن السادس عند حديثه لقوط املناظر يف البحث

برأيه ال شذهب الشافعي و أب حنيفة و غ�ه� حتى إذا ظهر له الحق من مذهب اب 
هاد فأ  فأما من ل يبلغ رتبة االهت. حنيفة ترك ما يوافق رأ  الشافعي و أفتى شا ظهر له

حيث يرصح الغزايل بان كل أهل عرصه يتمتعون شستوى علمي ل 2T]1[2T) فائدة له يف املناظرة
 .يبلغ درهة االهتهاد 

و عىل أ  حال توقفت الحركة الفكرية العلمية الدينية لدى الشيعة لبعض الوقت املحدد 
النقاد الشيخ محمد بن ء  بقرن كامل أو أكث بقليل اىل ان قيّض ّهللا تعاىل الفقيه الجر 

 .إدريس و بدأ بتحريك الحياة العلمية الفقهية و األصولية لدى الشيعة من هديد 
و من املناسب هدا ن نربز صورة مخترصة عن مالمح الحلة و نتحدث قليال عن نشاطها 
السيايس و العلمي عند كل قرن من القرون السادسة و السابعة و الثامنة و التاسعة حتى 

ىل عوامل قوة الحركة العلمية يف الحلة طيلة أربعة قرون تقريبا و التي ألقت نطلع ع
 .بظاللها عىل النج  فبعثت عىل فتور النشاط العلمي فيها يف هذه الفرتة 

و بعد الجولة الخاطفة السياسية و العلمية التي نقوم بها يف الحلة نعود اىل النج  للميض 
 .وزتها املباركة قدما يف عرضنا للنشاط العلمي يف ح
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 105: الصفحة

 ]2T]1الوضع السيايس للحلة يف القرن السادس الهجري 

قامت يف القرن الخامس الهجر  دولة بني مزيد و كان أول أمرائها أبو الحسن عيل بن 
هاء بعده ولده دبيس الذ  كان عمره عند وفاة والده أربعة ه و 408مزيد املتويف عام 

عق عاما فأقرّه بهاء الدولة البويهي عىل ملك أبيه و استمر يف الحكم سبعا و ست� سنة و 
ه فتوىل 479ه فقام بعده ولده منصور و دام حكمه خمس سن� و تويف سنة 474تويف سنة 

و قد خضعت له . نت� و عقين سنةبعده سي  الدولة صدقة و كانت مدة واليته اث
 القبائل الفراتية و إمتدت إمارته اىل البرصة و واسط و البطيحة و الكوفة

و كانت الحلة قد شيدت يف أواخر القرن الخامس للهجرة شيّدها سي  الدولة صدقة نفسه 
شتد و كانت منازل آبائه يف بعض أصقاع نهر النيل يف إقليم بابل أيضا فل� قو  أمره و إ 

أزره و كثت أمواله و رهاله انتقل اىل الجامع� و هو موضع يف غرب عمود الفرات ليبعد 
ه و كان ذلك عىل عهد السلطان 495عن الطالب إذا هرب و كان ذلك يف املحرم من سنة 

بركيار  بن ملكشاه السلجوقي و يف خالفة املستظهر باّل العبايس و كانت الحلّة أهمة 
سباع فنزل بها بأهله و عسكره و حلفائه و بنى بها مساكن هليلة و دورا تأو  إليها ال

 .2T]2[2Tفاخرة و تأنق أصحابه يف ذلك و قصدها التجار فصارت أفخر بالد العرا  
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 حربه من السالهقة و بعد وفاة السلطان محمد ه قتال يف501و انتهت حياة صدقة سنة 
السلجوقي أطلق ولده محمود دبيس بن صدقة الذ  كان يف أرس أبيه و أعاده اىل الحلة 

 .2T]1[2Tه فأنشأ الدولة من هديد 512سنة 
كان صاحب الدار و الجار : (و قال يف صدقة بن دبيس، ابن الطقطقي يف اآلداب السلطانية

نت أيامه أعيادا و كانت الحلة يف زمانه محط الرحال و ملجأ بني و الحمى و الذمار و كا
 .2T]2[2T) اآلمال و مأوى الطريد و معتصم الخائ  القيد

قام رصاع ب� دبيس و ب� السالهقة اىل ان دعاه اليه السلطان مسعود السلجوقي و بعد  و
ه 545و إستمرت اإلمارة املزيدية بعده حتى سنة . ه529ان أكرمه عاد فغدر به و قتله سنة 

 .2T]3[2Tإذ انتهت شوت عيل بن دبيس 
و أمراؤها بنو مزيد  ملوك العرب: (قال الح�د األصفها  عن املزيدي� يف كتابه الجريدة

األسديون النازلون بالحلة السيفية عىل الفرات كانوا ملجأ الالهئ� و ك�ل الراه� و مسمل 
املعتقل� و كن  املستضعف� تشّد إليهم رحال اآلمال و تنفق عندهم فضائل الرهال و 

 .2T]4[2T) أثرهم يف الخ�ات أث� و الحديث عن كرمهم كث�
 .بغداد يف آالم الفت الطائفية تارة و العرقية أخرى و يف هذه الفرتة تعيش 

فكان من الطبيعي تجمع العل�ء يف الحلة يف ظّل الظروف اآلمنة املستقرة املوالية ألهل 
و خاصة ك� تقدم ان محمد بن إدريس هذا العلم الالمع املدقق 2T]5[2Tالبيت عليهم السالم 

 املفكر قد وضع فتاوى و أبحاث هّده ألمه 
______________________________________ 
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عىل طاولة البحث و النقد غ� مكرتث لقداسة و عظمة هده الشيخ أب هعفر الطويس لدى 
 .األمة أكث من مائة و خمس� عاما تقريبا 

ه و تويف 543ولد فخر الدين أبو عبد ّهللا بن أحمد بن إدريس الحيل العجيل حدود عام 
تويف والد  محمد بن إدريس رحمه ّهللا يوم الجمعة : (الصالح قال عنه ولده. ه598سنة 

وقت الظهر يف الثامن عق من شهر شوال سنة ثان و تسع� و خمس�ئة فيكون عمره 
و عند ما استوعب . و كانت والدته و نشأته و دراساته يف الحلة2T]1[2T) خمسة و خمس� سنة

ء الذين تلقوا فتاوى شيخ الطائفة دون آراء هده ألمه الشيخ الطويس بدأ بالطعن يف العل�
أ  نقد و مناقشة ثم آىل عىل نفسه بالدراسة و التمحيص آلراء الشيخ الطويس محط� 

 .الهالة القدسية التي وضعت حول شيخ الطائفة 
إ  ملا رأيت زهد أهل هذا العرص يف : (يقول ابن إدريس رحمه ّهللا يف مقدمة كتابه ال ائر

حمدية و األحكام اإلسالمية و تثاقلهم عن طلبها و عداوتهم ملا يجعلون و علم القيعة امل
تضييعهم ملا يعلمون و رأيت ذا السن من اهل دهرنا لغلبة الغباوة عليه مضيعا ملا 
استودعته األيام مقرصا يف البحث ع� يجب عليه علمه حتى كأنه ابن يومه و منتج ساعته 

ميدانه قد عطل منه الرهان تداركت منه الذماء الباقي و  و رأيت العلم عنانه يف االمتهان و
 .2T]2[2Tتالفيت نفسا بلغت الرتاقي 

لقد شّد العل�ء و طالب العلوم الدينية رحالهم اىل هذا املركز العلمي الفتي لك ينهلوا من 
 .مع� العال النقاد لفتاوى شيخ الطائفة، و يستفيدوا من أبحاث ابن إدريس املعمقة 

 :عل�ء كبار محققون عىل هانب ابن إدريس منهم ) القرن السادس( هذه الفرتة و كان يف
______________________________________ 
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الشيخ رشف اإلسالم أبو الحسن يحيى بن الحسن بطريق األسد  املعروف بابن بطريق 
كان عاملا فاضال متكل� (ه الذ  600ه و املتويف يف الحلة يف شهر شعبان عام 523املولود عام 

 .2T]1[2Tو له مسلفات تناهز عقة كتب ) محققا فقيها ثقة صدوقا
قال . جم أبو الحسن النخعي األشرت  الحيلو الشيخ ورام بن أب فراس عيىس بن أب الن

ورام بن أب فراس بحلة من أوالد مالك بن أشرت النخعي صاحب أم� : (الشيخ منتجب الدين
 .2T]2[2T) املسمن� عليه السالم عال فقيه شاهدته بحلة و وافق الخرب الخرب

كب�ا من  للمحقق الطهرا  نجد عددا) الثقات العيون يف سادسة القرون(ولدى مراهعة 
 .العل�ء توافدوا عىل الحلة للتعليم و التعلم يف القرن السادس الهجر  

 : عودة إىل الحوزة العلمية يف النجف األرشف

ثم إن عدد العل�ء النجفي� الذين عثنا عىل أس�ئهم يف النص  الثا  من هذا القرن 
ر و الحديث و ل يكتب أحد ثانون شخصا تقريبا و يكون ثنهم مسلف� يف التفس� و الشع

منهم يف الفقه و ال يف غ�ه عىل مستوى دقيق يجدر أن يكون مرهعا و مصدرا لألبحاث 
ألنهم كانوا منبهرين شسلفات شيخ الطائفة و مستوى علمه و خاصة . الفقهية و األصولية

يس رغم التي كانت كتاب درس و حفظ و إفتاء لفرتة طويلة بعد وفاة الشيخ الطو ) النهاية(
 .ظهور املحقق املدقق ابن إدريس قدس نفسه 

و لكن الحوزة العلمية يف الحلة يف هذه الفرتة قد تركت لنا مصدرا يف الفقه للمراهعة و 
لورام بن ) تنبيه الزاهر و نزهة الخواطر(التحقيق مثل كتاب ال ائر البن إدريس مع كتاب 

 أب فراس و هو يتحدث عن املواعظ 
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 .و الحكم و فيها روايات كث�ة عن أهل البيت عليهم السالم و غ�هم 
  األرشف يف القرن السادس الهجر  املدونة و بعد هذا التمهيد نستعرض عل�ء النج

أس�ؤهم يف بطون الكتب و البالغ عددهم حدود ثان� عاملا رغم فتورها العلمي و ضع  
 :نشاطها الفكر  

 : الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحس� بن إبراهيم الرقاء البرصي

بشارة (يف كتابه قال . يف الطبقات أنه من مشائخ ع�د الدين محمد بن عيل الطرب 
يف حديث وصية عيل عليه السالم لكميل بن زياد أنه قرأ عليه ششهد أم� ) املصطفى

 .2T]1[2Tه 516املسمن� عليه السالم يف املحرم 

 : السيد أبو الحسن النجفي

 :أبو الحسن بن معصوم بن أب الطيب أحمد الخرسان املوسو  النجفي 
ه، يف كتابه 845ادر املقريز  املرص  املتوىف سنة قال تقي الدين أحمد بن عيل بن عبد الق

مشهد اإلمام عيل بن أب طالب ريض ّهللا ) 556 495(زار امللك الصالح : 7381/ 4) الخطط(
عنه، يف ه�عة من الفقراء و إمام مشهد عيل ريض ّهللا عنه، يومئذ السيد ابن معصوم، فزار 

قد : منامه اإلمام صلوات ّهللا عليه، يقول له طالئع و أصحابه و باتوا هنالك، فرأى السيد يف
طالئع بن زريك، من أكرب محبينا : ورد عليك الليلة أربعون فق�ا من هملتهم رهل يقال له

من فيكم اسمه طالئع بن : فل� أصبح أمر من يناد . اذهب فإنا قد وليناك مرص: فقل له
سيد و سلم عليه فقص عليه رؤياه زريك؟ فليقم إىل السيد ابن املعصوم فجاء طالئع إىل ال

فرحل إىل مرص و أخذ أمره يف الرقي، فل� قتل نرص بن عباس، الخليفة الظافر إس�عيل، 
 استثارت نساء القرص ألخذ ثاراته بكتاب يف طيه 
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د طالئع الناس يريد النكبة بالوزير القاتل، فل� قرب من القاهرة فّر الرهل شعورهن، فحش
 و دخل طالئع املدينة بط�نينة و سالم، فخلعت عليه خالئع الوزارة، و لقب بامللك الصالح

هذا ما هاء يف الخطط، و ذكرته املراهع و املصادر التاريخية، و قال السيد ابن شدقم يف 
و كان أبو الحسن بن معصوم ابن أب الطيب أحمد، سيدا رشيفا ):  تحفة األزهار(كتابه 

هليال عظيم الشأن رفيع املنزلة، و كان يف املشهد الغرو  كب�ا عظي� ذا هاه و حشمة و 
رفعة و عز و احرتام، عليه سكينة و وقار ثم قال الشيخ األكرب العالمة األميني، بعد ذكره 

د ابن معصوم هو هد األرسة الكر�ة النجفية املعروفة و السي: 348/ 4القصة يف الغدير 
 .2T]1[2Tاليوم ببيت الخرسان 

 : أبو الفضل بن عطاف

ذكر املحقق الطهرا  يف مقدمته عىل تفس� التبيان عن ابن الحجر العسقال  يف كتابه لسان 
يض كم صار أبو عيل الحسن بن محمد الطويس فقيه الشيعة و إمامهم ششهد عيل ر : امليزان

و الظاهر أّن أبو الفضل من العامة ك� املح 2T]2[2Tّهللا عنه و سمع منه أبو الفضل بن عطاف 
 .2T]3[2Tإليه الشيخ الطهرا  

 : أبو املكارم بن كتيلة العلوي

السيد العال يروى عنه أبو الفتوح محمد بن محمد املعروف بابن هعفر : قال الطهرا 
ه قال أبو املكارم 553سالم يف ه�دى األول سنة الحائر  يف مشهد أم� املسمن� عليه ال

 حدثنا إخبارا و إهازة أبو عبد ّهللا 
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 .3732T]1[2Tمحمد بن أحمد بن شهريار الخازن إىل آخر السند املذكور يف خاتة املستدرك ص 
 ديوان الشعر: له

، معجم رهال 243، عمدة الطالب 292/ 1، مايض النج  312/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1064/ 3الفكر و األدب 

 : احمد بن الحس� بن وجه

للقي  الزاهد أب عبد ّهللا محمد بن عيل بن » التعاز «نقل الطهرا  لدى ذكره كتاب 
أخرب  الشيخ الجليل : الحسن بن عبد الرحمن العلو  الحسيني، طريق الرواية عن مسلفه

العفي  أبو العباس احمد بن الحس� بن وهه املجاور قراءة عليه يف داره ششهد موالنا أم� 
 .2T]2[2Tحدى و سبع� و خمس�ئة إىل آخر السند املسمن� عليه السالم يف شهر ّهللا سنة إ 

 : أحمد بن شهريار الخازن

أحمد بن شهريار الخازن بن أب عبد ّهللا الخازن محمد بن أحمد بن : قال املحقق الطهرا 
شهريار هو الشيخ املدقق أبو عبد ّهللا من مشائخ تاج الدين الحسن بن عيل الدرب ك� يف 

  عن عمه حمزة بن أب عبد ّهللا الخازن محمد بن أحمد عن و هو يرو » إهازة بني زهرة«
خاله أب عيل بن الشيخ الطويس عن أبيه الطويس يف مشهد أم� املسمن� عيل عليه السالم يف 

 .2T]3[2Tالبن طاووس » اليق�«ه ك� يف الباب الثامن و الثالث� من كتاب 554رهب 
 .403/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف
______________________________________ 
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 : أحمد بن عيل الرازي

عنه إبن شهر الشيخ الجليل أحمد بن عيل الراز  كان فاضال عاملا فقيها روى ) أمل اآلمل(يف 
رصح إبن شهر آشوب بروايته عنه يف املناقب و قال انه ): يف رياض العل�ء (و 2T]1[2Tآشوب 

يرو  عن أب عيل ولد الشيخ الطويس و عن أب الوفاء عبد الجبار بن عيل املقر  الراز  
اء كان من تالميذ الشيخ املفيد أب الوف: و عن املحقق الطهرا 2T]2[2Tكاله� عن الشيخ الطويس 

عبد الجبار املقر  الراز  و الشيخ أب عيل بن الطويس و هو من مشائخ ابن شهر آشوب 
 .2T]3[2Tه 588املتويف 

 : الشيخ أردش� الكابيل

 :الشيخ أردش� بن أب املاهد بن أب الفاخر الكابيل 
 .2T]4[2Tفقيه ثقة قرأ عىل الشيخ أب عيل الحسن بن أب هعفر رحمهم ّهللا 

 : إس�عيل بن محمود بن إس�عيل الجبيل أو الحلبي

 .2T]5[2Tفقيه أديب قرأ أيضا عىل الشيخ أب عيل : قال منتجب الدين

 : الشيخ إلياس بن هشام الحائري

و . عال فاضل هليل يرو  عن الشيخ ابن عيل بن الشيخ أب هعفر الطويس: يف الرياض
  يحتمل اتحاده مع الشيخ ابن محمد إلياس بن محمد
______________________________________ 
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و عن الطهرا ، و هاء يف 2[2T[2Tثقة عند  : ينالذ  قال عنه الشيخ منتجب الد2T]2T]1بن هشام 
يف املزار للمفيد أخربنا الشيخ األهل الفقيه أبو محمد ) الزيارة الجامعة الكب�ة(صدر سند 

 .2T]3[2Tه 538إلياس بن هشام الحائر  يف داره بالحائر عىل ساكنه السالم يف منتص  شعبان 

 : بدر بن سيف بن بدر العرب

قيه صالح قرأ عىل الشيخ أب عيل بن الشيخ أب هعفر الطويس قال الشيخ منتجب الدين ف
 .2T]4[2Tرحمهم ّهللا 

 : الشيخ التواب البرصي

 :الشيخ التواب بن الحسن بن أب ربيعة الخشاب البرص  
ء صالح، قرأ عىل الشيخ التقي الحلبي و عىل الشيخ أب  فقيه مقرى: يف فهرس منتجب الدين

 .6[2T[2Tو قد يقال له البواب البرص  ك� ورد لدى املحقق الطهرا  2T]2T]5عيل رحمهم ّهللا 

 : جعفر بن عيل بن محمد املشهدي

اىل ) اإلستبصار(و يف الطبقات كتب بخطه 2T]7[2Tيف أمل اآلمل عال فقيه يرو  عنه ولده محمد 
 آخر الصالة و فر  منه يوم السبت ثامن ذ  القعدة 
______________________________________ 
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خطه عليه انه قوبل بنسخة خط مصنفة و يف عدة مواضع منه بخطه هكذا و كتب ب573
و استظهر املحقق الطهرا  بأن املرتهم له إبن عيل 2T]1[2T) بلغ قراءة و عرضا بخط مصنفه(

الذ  يرو  الصحيفة الكاملة عن السيد بهاء القف محمد بن الحسن بن احمد ليس بوالد 
و ). راهع الثقات و تعليقة أمل اآلمل ) (ملزارا(محمد بن هعفر املشهد  الحائر  مصن  

بخط املصن  املنحرصة ) اإلستبصار(و من املقابلة مع نسخة ) املشهد (يبدو من اللقب 
عادة يف نسخة واحدة موهودة يف النج  لدى ورثة الشيخ أب هعفر الطويس و يبدو من 

 .ذلك أن صاحب الرتهمة من عل�ء النج  يف القرن السادس الهجر  

 : الشيخ الجليل أبو عيل الحسن بن شيخ الطائفة الطويس

الشيخ الجليل أبو عيل الحسن بن الشيخ الجليل املوفق أب هعفر : قال منتجب الدين عنه
و يف أمل 2T]2[2Tبن محمد بن الحسن الطويس فقيه ثقة ع� قرأ عىل والده هميع تصانيفه 

و يف الرياض الفقيه املحدث الجليل العال 2T]3[2Tاآلمل كان عاملا فاضال فقيها محدثا هليال ثقة 
و قال الطهرا  قد خل  أباه عىل العلم و العمل و تقدم عىل  2T]4[2Tالكامل النبيل مثل والده 

العل�ء يف النج  و كانت الرحلة اليه و املعول عليه يف التدريس و الفتيا و إلقاء الحديث 
عظمته و علو شأنه يف العلم و العمل و انه لقد أهمع كافة املرتهم� له عىل 2T]5[2Tو غ� ذلك 

أحد كبار فقهاء الشيعة و أهالء عل�ء الطائفة و أفاضل حملة الحديث و أعالم الرواة و 
ثقاتهم و منتهى اإلهازات و املبغضات ثم انه يعرف تارة بأب عيل الطويس و أخرى باملفيد 

 أو املفيد الثا  ك� يقول 
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 .2T]1[2Tصاحب املستدرك 
 ذكر أس�ء بعضهم درس عليه الكث� من حملة العلم و الحديث من الفريق� و أت عىل

البحاثة الطهرا  يف مقدمته عىل تفس� التبيان، و نحن نستعرضهم من عل�ء النج  يف 
قال ابن الحجر العسقال  الحسن بن محمد بن الحسن الطويس أبو عيل بن أب . هذا القرن

هعفر سمع من والده و اب الطيب الطرب  و الخالل و التنوخي ثم صار فقيه الشيعة و 
امهم ششهد عيل ريض ّهللا عنه و سمع منه أبو الفضل بن عطاف و هبة ّهللا السقطي و إم

 .2T]2[2Tمحمد بن محمد النسفي و هو يف نفسه صدو  
 .306/ 1تنقيح املقال . 76/ 2أمل اآلمل . 96/ 23أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 1العل�ء  رياض. 228/ 6روضات الجنات . 305/ 20و ج . 110/ 14و ج . 309/ 2الذريعة 

الكنى و األلقاب . 42/ منتخب الدين . 120/ الفوائد الرضوية . 365/ 5ريحانة األدب . 337
هدية . 517/ 3مستدرك الوسائل .  96/ مصادر الدراسة . 304/ لسلسة البحرين . 199/ 3

 .262/ األحباب 

 : الحسن بن الحس� بن بابويه

إلسالم الحسن بن الحس� بن بابويه القمي الشيخ اإلمام الجد شمس ا: قال منتجب الدين
نزيل الر  املدعو حسكا فقيه ثقة و قد قرأ عىل شيخنا املوفق أب هعفر قدس ّهللا روحه 

فهو هد الشيخ منتجب الدين صاحب الفهرس 2T]3[2Tهميع تصانيفه بالغر  عىل ساكنه السالم 
با محمد الحسن هذا يرو  و فيه أيضا أن أ 2T]4[2Tو العم األعىل للشيخ الصدو  ك� يف الرياض 

 عن ه�عة منهم الشيخ الطويس يف شهر ربيع اآلخر و ه�دى 
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اآلخرة و رهب و شهر رمضان من سنة خمس و خمس� و أربع�ئة إمالءا من لفظه 
و له مع سائر رشكائه يف قراءة تفس� التبيان عىل الشيخ 2T]1[2Tباملشهد املقدس الغرو  

الشيخ أبو : و رشكائه هم2T]2[2Tالطويس، إهازة بخطه عىل ظهر كتابه التبيان ك� يف الرياض 
رين عبد ّهللا بن عيل الراز  و الشيخ أبو عبد ّهللا محمد بن هبة ّهللا الورا  الوفا عبد الجبا

 .2T]3[2Tالطرابليس يف خمس و خمس� و أربع�ئة 
كتاب س� األنبياء و األئة . كتاب األع�ل الصالحة. كتاب العبادات. تصاني  يف الفقه: له

 .عليهم السالم 
/ 2الذريعة . 193/  1هامع الرواة . 273/ 1قال تنقيح امل. 194/ 21أعيان الشيعة : ترهم يف

فوائد . 13/ 3الفوائد الرهالية . 11/ 6ريحانة األدب . 209/ 15و ج 276/ 12و ج 247
/ 3معجم املسلف� . 466/ 3مستدرك الوسائل . 42/ فهرست منتجب الدين . 98/ الرضوية 

 .105/ املقاييس . 218
 .409/ 1معجم رهال الفكر و األدب  .222/ 1الكنى و األلقاب . 51/ النابس 

 : الحسن بن الحس� الحلبي

الحسن بن الحس� الحلبي أبو عيل املعروف باب الحاهب ذكره السيد محي : يف الثقات
الدين محمد بن عبد ّهللا بن عيل بن زهرة عىل ما حكاه نجيب الدين يحي بن سعد يف 

ء اب عيل  بالشيخ العفي  الزاهد القارىإهازته املنقولة يف إهازة صاحب املعال و وصفه 
السيد عز الدين أبو املكارم حمزة بن عيل بن زهرة ) النهاية(الحسن و قال انه قرأ عليه 

و هو قرأه عىل الشيخ حس� بن عيل بن أب سهل الزينوباد  ششهد أم� 585الذ  تويف 
 .2T]4[2Tاملسمن� عليه السالم 

______________________________________ 
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 : الشيخ حسن بن الحس� بن طحال املقدادي

و قد ينقل عن خطه السيد طاووس يف كتاب ه�ل األسبوع . من أكابر عل�ئنا: يف الرياض
و يف فرحة الغر  ينقل السيد بن طاووس عن كتاب فيه نقل عن الشيخ 2T]1[2Tاألخبار بعض 

 .2T]2[2Tاخرب  : حسن بن حس� بن طحال املقداد  قال
و من الواضح ان أرسة آل طحال املقداد  من ارس العلم القد�ة عرفت يف النج  يف ذلك 

و ينقل الكرامات التي وقعت عند قرب  2T]3[2Tالعرص و بقيت شهرتها اىل أواخر القرن السادس 
و الظاهر 2T]4[2Tه 587ه و سنة 584ه و سنة 575اإلمام عيل بن أب طالب عليه السالم يف سنة 

و هو الحسن بن محمد بن 2T]5[2Tانه بعينه الحسن بن طحال حيث حذف بعض أهداده 
 .2T]6[2Tالحس� بن احمد بن محمد بن عيل بن طحال 

 : رويالشيخ أبو عبد ّهللا الحسن الغ

من كبار : ه�ل الدين أبو عبد ّهللا الحسن ابن الشيخ ه�ل الدين هبة ّهللا بن رطبة الغرو 
و هو من . كان عاملا فقيها عابدا، تتلمذ عىل أبيه. الفقهاء اإلمامية يف القرن السادس الهجر 

 .كبار شيوخ الرواية و اإلهازة 
و يبدو من . ه598 558إدريس الحيل  و كانت له حوزة تدريس، و من تالميذه و رواته ابن

 إهازة الشهيد البن الخازن، أن له مسلفات كانت 
______________________________________ 
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و بهذا اإلسناد مصنفات الشيخ ه�ل الدين الحسن بن هبة ّهللا بن : فقد هاء فيها. تدرس
: ما لفظه) سليم بن قيس(ك� هاء يف أول سند كتاب . رطبة السوراو ، عن ابن ادريس عنه

اخرب  الشيخ الفقيه أبو عبد ّهللا الحسن بن هبة ّهللا بن رطبة عن الشيخ املفيد اب عيل  و
عن والده في� سمعته يقرأ عليه ششهد موالنا السبط الشهيد اب عبد ّهللا الحس� بن عيل 

 .صلوات ّهللا عليه� يف املحرم من سنة ست� و خمس�ئة 
 .ه إىل النج  األرشف ثم إن لقبه الغرو  شاهد عىل إنت�ئ

/ ، الثقات العيون 313/ 1، تنقيح املقال 80/ 2، أمل اآلمل 203/ 24أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 2، مايض النج  125/ ، الفوائد الرضوية 63/ ، سليم بن قيس 349/ 1، رياض العل�ء 70
 .694/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 154/ 5، معجم رهال الحديث 352

 : محمد بن طحال الحسن بن

الحسن بن محمد بن الحس� بن احمد بن محمد بن عيل بن طحال املقداد ، قال صاحب 
قال الطهرا  كان هو و والده محمد 2T]1[2Tالشيخ حسن بن طحال من أكابر عل�ئنا : الرياض

و يف فرحة الغر  كرامة ظهرت لعيل بن أب طالب 2T]2[2Tمن خدام الحرضة الغروية و خزانها 
فل� كان : الم عام خمس و سبع� و خمس�ئة نقلها حسن بن محمد حيث قالعليه الس

الليل و أنا نائم مع والد  محمد بن طحال بالحرضة القيفة و إذا بالباب يطر  اىل آخر 
ه من العتبة القدسية العلوية 587ه و 584و فيها أيضا كرامتان أخريان عامي 2T]3[2Tالحديث 

2T]4[2T منقولتان عن صاحب الرتهمة. 
______________________________________ 
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و يرى بان 6002T]1[2Tهر البحاثة الطهرا  تاريخ فوته قائال و كأنه تويف قريبا من سنة و يستظ
 :الحسن بن طحال متحد مع املرتهم له حيث يقول 

و الظاهر : فيظهر ان نسبته اىل الحس� نسبة اىل الجد كنسبته اىل الطحال و يضي  قائال
عن خطه ) ل اإلسبوعه�(اتحاده مع الشيخ حسن بن طحال الذ  نقل بن طاووس يف 

 .2T]2[2T) دعاء الخراب(

 : الشيخ أبو عبد ّهللا الطحال

: الشيخ أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن الطحال املقداد  قال الشيخ منتجب الدين أنه
ذكره 4[2T[2Tو قال الحر العاميل كان عاملا هليال 2T]2T]3فقيه صالح قرأ عىل الشيخ اب عيل الطويس 

األم� العال أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن محمد بن عيل صاحب الرياض بقوله الشيخ 
بن طحال املقداد  ريض ّهللا عنه املجاور ششهد موالنا أم� املسمن� عيل عليه السالم من 

و قال أيضا يروى عن الشيخ اب عيل ولد الشيخ الطويس باملشهد الغرو  يف 2T]5[2Tأكابر عل�ئنا 
إلمام يف العق األواخر من ذ  القعدة سنة تسع و خمس�ئة الطراز الكب� الذ  عند رأس ا

ثم ان صاحب الرياض عرب عنه تارة بالحس� بن طحال و أخرى بالشيخ حس� بن محمد . ه
و ورد يف أول سند 2T]6[2Tبن طحال ثم أضاف قائال و لعّل الكل واحد إذ النسبة اىل الجد شائع 

ل الفقيه العفي  أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد اخربنا الشيخ األح: الزيارة الجامعة الكب�ة
بن طحال املقداد  املجاور بالغر  ششهد موالنا الحس� بن عيل عليه السالم عىل باب 

فيظهر ان املرتهم . القبة القيفة يف منتص  شهر شعبان سنة خمس و ثالث� و خمس�ئة
 .ه 535له كان حيا عام 
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 : الحس� بن عيل بن اب سهل الزينوبادي

يف املشهد الغرو  » النهاية«قرأ عليه : و قال الطهرا 2T]1[2Tهليل فاضل : قال الحر العاميل
 .2T]2[2Tالشيخ العفي  الحسن بن الحس� املعروف بابن الحاهب الحلبي 

و حيث إن الشيخ الطهرا  قد عّد املرتهم له من القرن السادس الهجر  فهو منه حسب 
 .الظاهر 

 : رازيالشيخ أبو الفتوح الحس� ال

هكذا : الشيخ اإلمام ه�ل الدين أبو الفتوح الحس� بن عيل بن محمد الخزاعي الراز 
منها التفس� : عال واعظ مف  ديّن له تصاني : ذكره الشيخ منتجب الدين و أضاف قائال

و روح األحباب و روح . املسمى بروض الجنان و روح الجنان يف تفس� القرآن عقين مجلدا
و عن املحقق الطهرا  يروى عن ه�عة منهم أبو عيل الطويس 2T]3[2T رشح الشهاب األلباب يف

2T]4[2T و قد أطال السيد األم� الكالم يف األعيان و ذكر له ست مسلفات أهمها التفس� املنوه
و . 2T]5[2Tعنه يف عقين مجلدا باللغة الفارسية حيث يكون من أهّل الكتب و أفيدها و أنفعها 

روى عن الشيخ أب عيل الطويس هميعا عن الشيخ املرحوم و : ضاتحيث يقول صاحب الرو 
 .، نعلم بأنه حرض اىل النج  و تتلمذ عىل ابن شيخ الطائفة 2T]6[2Tكان قد قرأ عليه 

ه و ملا تويف دفن يف الر  بجوار عبد 552ثم انه من أهل املائة السادسة حيث كان حيا سنة 
 .2T]7[2Tالعظيم 
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 121: الصفحة

 : الحس� بن فتح

ذكر منتجب الدين الشيخ اإلمام موفق الدين الحس� بن فتح الواعظ البكر آباد  الجرها  
فقيه صالح قرأ عىل الشيخ أب عيل الطويس و قرأ الفقه عليه الشيخ اإلمام سديد الدين 

 .2T]1[2Tمحمود الحميص رحمهم ّهللا 

 : الحس� بن هبة ّهللا بن رطبة السورا�

ل الدين الحس� بن هبة ّهللا رطبة السوراو  فقيه صالح كان الشيخ ه�: قال منتجب الدين
كان من أكابر : و يف الرياض3[2T[2Tو يف اآلمل فقيه صالح 2T]2T]2يرو  عن الشيخ أب عيل الطويس 

مشايخ أصحابنا و من تالمذة ولد الشيخ الطويس و استظهر اتحاده مع الحس� بن رطبة 
الكتب و رحل اىل خراسان و الر  و لقي كبار و يف لسان امليزان أنه قرأ . 2T]4[2Tالسوراو  

ه 579و تويف ك� يف الكتاب نفسه يف رهب سنة 2T]5[2Tالشيعة و صن  و شغل بالحلة و غ�ها 
2T]6[2T. 

 .83/ ثقات العيون . 348/ 1تنقيح املقال . 190/ 6أعيان الشيعة : له
 .98/ فهرست منتجب الدين . 162/ الفوائد الرضوية . 258/ 1هامع الرواة 
 .477/ 3مستدرك الوسائل . 365/ 2مايض النج  . 316/ 2لسان امليزان 

 .695/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 67/ 4معجم املسلف� . 112/ 6معجم رهال الحديث 
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 122: الصفحة

 : الحسن بن عيل الدرب

قال املحقق الطهرا  إن أحمد بن شهريار الخازن بن محمد بن أحمد بن شهريار من 
 :و يف أمل اآلمل 2T]1[2Tمشائخ تاج الدين الحسن بن عيل الدرب 

و وصفه الشهيد يف أربعينه بالشيخ اإلمام تاج الدين الحسن الدرب و 2T]2[2Tعال هليل القدر 
و حيث ان 2T]3[2Tوصفه ابن داود يف أول رهاله بالشيخ الصالح تاج الدين حسن بن الدرب 

شيخه ابن الخازن يسكن النج  و يتقف بسدانة املقام العلو ، يكون تلميذه الدرب 
 .نجفيا أيضا 

املرتهم قرأ عىل مسعود بن محمد بن اب الفضل الحاج الصالح الراز  املجاور ملشهد ك� ان 
 .2T]4[2Tأم� املسمن� عليه السالم 

 : حمزة بن محمد بن احمد بن شهريار

الشيخ أبو طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن شهريار الخازن فاضل يرو  عن : يف اآلمل
الطويس هّد صاحب الرتهمة ألمه و الشيخ أبو و يف الرياض ان الشيخ 2T]5[2Tاب عيل الطويس 

و حّدث عن : فيكون هو سبط شيخ الطائفة و قال املحقق الطهرا 2T]6[2Tعيل الطويس خاله 
ه ك� يف الباب 554صاحب الرتهمة ابن أخيه يف مشهد أم� املسمن� عليه السالم يف رهب 

 .2T]7[2Tالثامن و الثالث� و املائة من كتاب اليق� البن طاووس 
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 123: حةالصف

 : السيد أبو الفضل الداعي

 :قال الحر العاميل : السيد أبو الفضل الداعي بن عيل الحسيني ال و 
و يروى هو عن أب عيل بن : (و يف الرياض2T]1[2Tكان عاملا فاضال من مشائخ بن شهر آشوب 

ويس الشيخ الطويس و عن اب الوفاء عبد الجبار بن عيل املقر  الراز  كاله� عن الشيخ الط
عىل ما رصح به ابن شهر آشوب نفسه يف كتاب املناقب، و بلوح من آخر كتاب الجامع 

و قد عّده البحاثة الطهرا  من تالمذة 2T]2[2Tللشيخ نجيب الدين يحي بن سعيد الحيل أيضا 
 .2T]3[2Tأب عيل الطويس يف مقدمته عىل تفس� التبيان 

 : داود بن محمد بن داود

الجاسبي أو الجايس أو (الشيخ أبو سلي�ن داود بن محمد بن داود الحايس : يف الفهرس
 .2T]4[2Tفقيه ورع قرأ عىل الشيخ اب عيل بن الشيخ اب هعفر رحمهم ّهللا ) الجايش

 : السيد رضا املشهدي

و املشهد  2T]5[2Tالسيد رضا بن الداعي بن أحمد الحسيني بن بابويه رحمهم ّهللا أهمع� 
 .ىل مشهد اإلمام عيل بن اب طالب عليه السالم نسبة ا

و ملّا كان ابن بابويه الجّد من النص  الثا  من القرن الخامس كان الحفيد من القرن 
 .السادس الهجر  
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 124: الصفحة

 : رشفشاه بن محمد الحسيني

السيد عز الدين رشفشاه بن محمد األفطيس النيسابور  املعروف بزيارة، : ذكر يف الفهرس
 الرياض و يف. 2T]1[2Tاملدفون بالغر  عىل ساكنه السالم، عال فاضل له نظم رائق و نث لطي  

نقال عن بعض أسانيد عيون أخبار الرضا عليه السالم األوحد الفقيه العال عز الدين رشف 
السادة أبو محمد رشفشاه بن اب الفتوح محمد بن الحس� بن زيارة العلو  الحسني 
األفطيس النيسابور  أدام ّهللا رفعته يف سنة ثالث و سبع� و خمس�ئة ششهد موالنا أم� 

� عيل بن اب طالب صلوات ّهللا عليه عند مجاورته به قال حدثني الشيخ الفقيه املسمن
 .2T]2[2Tالعال أبو الحسن عيل بن عبد الصمد التميمي اىل آخر الكالم 

 .النظم و النث الرائق : له
/ فوائد الرضوية .  399/ 1هامع الرواة . 130/ الثقات العيون . 83/ 2تنقيح املقال : ترهم يف

أعيان الشيعة . 479/ 3مستدرك الوسائل . 24/ 1مايض النج  . 193/ نتجب الدين م. 209
 .169/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 232/ 24الذريعة . 337/ 7

 : السيد صدر الدين بن السيد محمد باقر الرضوي النجفي

السيد األم� النجيب النسيب اللبيب األديب الصالح الفاضل العال الكامل ساللة السادات 
الكرام و نتيجة الفضالء العظام عالمة الزمان و فهامة الدوران النحرير املحقق و البدل 

 .2T]3[2Tاملدقق الزك التقي النقي الريض املرتىض م�زا صدر الدين محمد الرضو  
السيد الجليل املتكلم الحسيب صدر الدين بن محمد باقر (ازته الكب�ة و قال التسرت  يف إه

 .2T]4[2Tالرضو  القمي املجاور بالغر  عن القي  أب الحسن 
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 125: الصفحة

كتب رسالة يف رشح حديث العبودية هوهرة كنهها الربوبية املروية يف كتاب مصباح 
 .2T]1[2Tه 1160ه و توىف حدود سنة 1152و قد فر  منه يف الغر  سنة . القيعة

أفضل عل�ء العرا  يف عرصه و أعمهم نفعا و أهمعهم للمعقول و املنقول : و يف األعيان
يات عن عل�ء ابهان و خرج بعد حدوث الفت يف عرا  العجم و اختالل أحوال اخذ العقل

ه عنها، إىل املشهد الغرو  فعظمت منزلته 1135الصفوي� إلستيالء االغيار عىل البالد سنة 
 .2T]2[2Tيف القلوب و صار مفتيا للمجاورين و الزائرين و مات سنة أل  و مائة و ني  و ست� 

و 386ص 7عيان مرة السيد صدر الدين بن محمد باقر ك� يف ج لقد ذكر السيد صاحب األ 
و الظاهر أنه� واحد و أن 182/ 9مرة أخرى السيد صدر الدين السيد محمد باقر ك� يف ج 

 .السيد صدر الدين بن السيد محمد باقر ك� رصح بذلك السيد الجزائر  يف اإلهازة الكب�ة 
. الحاشية عىل مختل  الشيعة يف أحكام القيعة .»ا  لغفار ملن تاب «تفس� آية : له

رسالة يف الطهارات و . الدرة البيضاء يف تحقيق معنى البداء. حوايش عىل رشح الوافية
رشح . رشح الباب الحاد  عق. رسالة يف الثقل� و التكلم يف تعي� األكرب منه�. أحكامها
مقالة يف ترتيب . املعراج الجس� . ةرشح الوافي. »العبودية هوهرة كنهها الربوبية «حديث 

 .مقالة يف تغي� األسلوب ب اآلية . التسبيحات األربع
منتهى املرام يف صالة القرص و . مكتوب السيد صدر الدين الرضو  إىل الشيخ زين الدين

 .اإلتام 
/ 13و 140/ 11و 183/ 15و 94/ 8و 230و 194/ 4و 54/ 3و 325/ 4الذريعة : ترهم يف

/ 7أعيان الشيعة 11/ 23و 147/ 22و 399و  224/ 21و 185/ 15و 144/ 14و 202و 121
فوائد الرضوية . 17/ 2سفينة البحار . 430/ 3ريحانة األدب . 122/ 4روضات الجنات . 386
213. / 

 .18/ 5معجم املسلف� . 404/ 3مستدرك الوسائل . 414/ 2الكنى و األلقاب 
 .207/ هدية األحباب 
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 126: الصفحة

 : الضياء بن إبراهيم بن الرضا العلوي

السيد أبو النجم الضياء بن إبراهيم بن الرضا العلو  الحسني : قال الشيخ منتجب الدين
 .2T]1[2Tالشيخ اب هعفر الطويس رحمهم ّهللا الشجر  فقيه صالح قرأ عىل الشيخ أب عيل بن 

 : طاهر بن زيد بن أحمد

يف فهرست منتجب الدين الشيخ طاهر قرأ عىل الشيخ اب عيل بن الشيخ أب هعفر الطويس 
 .2T]2[2Tرحمهم ّهللا 

 : ظفر بن الداعي بن ظفر

ه الشيخ أبو سلي�ن ظفر بن الداعي بن ظفر الحمدا  القزويني فقي: قال منتجب الدين
 .2T]3[2Tصالح قرأ عىل الشيخ اب عيل بن الشيخ اب هعفر رحمهم ّهللا و له نظم لطي  

 : عبد الجبار بن عبد ّهللا بن عيل

الشيخ املفيد أبو الوفا عبد الجبار بن عبد ّهللا بن عيل املقر  النيسابور  ثم : قال األفند 
و قد : و أضاف2T]4[2Tمن يف طبقته الراز  الفاضل العال الكامل العالمة تلميذ الشيخ الطويس و 

وهدت عىل ظهر نسخة من التبيان للشيخ الطويس إهازة منه بخطه القي  للشيخ اب 
قرأ عّيل هذا الجزء و هو السابع من التفس� : الوفا عبد الجبار هذا، و كانت صورتها هكذا

لشيخ أبو محمد الشيخ أبو الوفا عبد الجبار بن عبد ّهللا الراز  أيد ّهللا عزه، و سمعه ا
الحسن بن الحس� بن بابويه و أبو عبد ّهللا محمد بن هبة ّهللا الورا  الطرابليس و ولد  

 أبو عيل الحسن بن محمد و كتب محمد بن 
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 127: الصفحة

و قال 2T]1[2Tالحسن بن عيل الطويس يف ذ  الحجة من سنة خمس و خمس� و أربع�ئة 
ادسة و أورد ابن و هو من تالميذ الشيخ الطويس الذين بقوا اىل املائة الس: املحقق الطهرا 

 .2T]2[2Tه يف كتابه مهج الدعوات 503طاووس رواية عن صاحب الرتهمة شدرسته بالر  يف 

 : عبد الجليل بن عيىس بن عبد الوهاب الرازي

الشيخ العال أبو سعيد عبد الجليل بن عيىس بن عبد الوهاب الراز  متكلم : يف الفهرست
ت و مناظرات مع املخالف� مشهورة و له فقيه متبحر أستاذ األئة يف عرصه و له مقاما

 :و قال الحر العاميل 2T]3[2Tتصاني  أصولية 
له كتاب مراتب األفعال و كتاب نقض 5[2T[2Tو هكذا يف املناقب 2T]2T]4يروى عن أب عيل الطويس 
) صاحب الرتهمة الشيخ عبد الجليل بن عيىس بن اب الفتح. (كتاب التصفح ألب الحسن
و يقرب اتحاد الرهل� بان يكون نسبه هنا اىل هده و هناك اىل : قال الشيخ الحر العاميل

بل يرى ان هذا الشيخ 7[2T[2Tو الحق عند  أيضا اتحاده� : و يقول صاحب الرياض2T]2T]6ابيه 
يحتمل اتحاده مع الشيخ الواعظ نص� الدين عبد الجليل بن اب الحس� بن الفضل 

 ]2T]8الراز   القزويني السابق بل مع الشيخ عبد الجليل القزويني

 : عبيد ّهللا بن الحسن بن بابويه

الشيخ الوالد موفق الدين أبو القاسم عبيد ّهللا بن الحسن بن : يف الفهرست ملنتجب الدين
 الحس� بن بابويه القمي نزيل الر  فقيه ثقة من 
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 128: الصفحة

 .2[2T[2Tو هعل املحقق الطهرا  املرتهم له من تالميذ الشيخ اب عيل الطويس 2T]2T]1أصحابنا 

 : عرب بن مسافر

 :و قال الشيخ منتجب الدين 2T]3[2Tقاله الحر العاميل . ن فاضال فقيهاكا
و قال صاحب الرياض شيخ هليل كب� معروف من 2T]4[2Tعرب بن مسافر فقيه صالح بحلة 

 .2T]5[2Tاصحابنا 
و يروى عن احمد بن محمد بن عيل بن طحال . يروى عن تالمذة الشيخ اب عيل الطويس

يف كتاب املزار الكب� للشيخ محمد بن هعفر املشهد  املقداد  يف النج  مبارشة ك� ورد 
قراءة ) رض(حدثنا الشيخ األهل الفقيه العال أبو محمد عرب بن مسافر العباد  : حيث قال

 .عليه بداره بالحلة السيفية يف شهر ربيع األول سنة ثالث و سبع� و خمس�ئة 
حمدون رحمه ّهللا قراءة عليه أيضا  و حدثني الشيخ العفي  أبو البقاء هبة ّهللا بن عيل بن

بالحلة السيفية، قالوا هميعا حدثنا الشيخ األم� الع� أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن 
 .محمد بن عيل بن طحال املقداد  رحمه ّهللا 

ششهد موالنا عيل عليه السالم يف الطرز الكب� الذ  عند رأس اإلمام عليه السالم يف العق 
 .2T]6[2Tن ذ  الحجة سنة تسع و ثالث� و خمس�ئة األواخر م

 : عيل بن إبراهيم العرييض

 ]2T]1السيد األهل القي  أبو الحسن عيل بن إبراهيم : قال صاحب الرياض
______________________________________ 
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 129: الصفحة

و قال الطهرا  و هو 2T]1[2Tالعرييض العلو  الحسني كان من أهلة عل�ء عرصه و مشاه�هم 
اب عيل الطويس و يرو  يرو  عن الحس� بن أحمد بن طحال املقداد  ال او  عن 

العرييض أيضا عن الشيخ اب عيل بن الطويس بال واسطة ك� يظهر من بعض أسانيد 
 .2T]2[2Tمجموعة وراّم 

 : عيل بن اب طالب بن محمد بن اب طالب

الشيخ أبو الحسن عيل بن اب طالب بن محمد بن اب طالب التميمي املجاور بالغر  
و : و أضاف قائال2T]3[2Tهكذا ورد يف رياض العل�ء . ل نبيهالنجفي فاضل عالم محدث فقيه هلي

فقد وقع يف صدر بعض نسخ عيون أخبار . يرو  هو عن السيد اب األفطيس النيسابور 
قال حدثني الشيخ الوالد أبو الحسن عيل بن اب طالب بن محمد : الرضا عليه السالم هكذا

يد األوحد الفقيه العال عز الدين سيد بن اب طالب التميمي املجاور قال حدثني األم� الس
القف رشف السادة أبو محمد رشفشاه بن اب الفتوح محمد بن الحس� بن زياد العلو  
الحسني األفطيس النيسابور  أدام ّهللا رفعته يف شهور سنة ثالث و سبع� و خمس�ئة 

ه عند مجاورته به اىل ششهد موالنا أم� املسمن� عيل بن اب طالب صلوات ّهللا عليه و آل
 .2T]4[2Tآخر الحديث 

 : عيل بن الحس� بن احمد بن عيل الحاستي

يف الفهرس الفقيه الدين أبو الحسن عيل بن الحس� بن عيل الحاستي صالح حافظ ثقة رأ  
 الشيخ أبا عيل بن الشيخ اب هعفر و الشيخ الجد 
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 .2T]1[2Tشمس اإلسالم حسكا بن بابويه، و قرأ عليه� تصاني  الشيخ اب هعفر رحمهم ّهللا 

 : عيل بن حمزة بن محمد بن احمد الخازن

قال بعد تعداد آبائه و وصفه بالعلم و : كملة للسيد الصدرقال ابن محبوبة نقال عن الت
يرو  عن ابيه عن اب عيل بن . فلم يستوف حقه) صاحب اآلمل(الفضل و كأنه ل يعرفه 

الشيخ الطويس فهو يف طبقة السيد محمد العرييض ال او  عن اب طالب حمزة عن اب 
بن محمد بن مك نقلها عن عيل و عند  نسخة من رهال الكيش بخط نجيب الدين عيل 
ه بخط عيل بن حمزة بن 562نسخة وقع الفرا  من نسخها أواخر شهر ربيع األول سنة 

 .2T]2[2Tمحمد بن احمد بن شهريار املذكور كتبها باملشهد الغرو  عىل مقفه التحية و السالم 

 : عيل بن شهر آشوب املازندرا�

عال يرو  عنه ولده محمد و كان الشيخ عيل بن شهر آشوب فاضل : قال الحر العاميل
الشيخ عيل بن شهر آشوب بن اب نرص بن اب الجيش : و قال األفند 2T]3[2Tفقيها محدثا 

ال و  املازندرا ، الفاضل العال الراوية والد ابن شهر آشوب الفقيه املعروف يرو  عن 
ار بن عيل املقر  الشيخ اب عيل ولد الشيخ الطويس و عن الشيخ املفيد اب الوفا عبد الجب

 .2T]4[2Tالراز  كاله� عن الشيخ الطويس 
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مجموعة تالميذ الشيخ اب عيل  ك� و ان الشيخ الطهرا  قد هعل صاحب الرتهمة يف
 .2T]1[2Tالطويس 

 : عيل بن عيل بن عبد الصمد النيسابوري السبزواري

الشيخ زك الدين عيل بن عيل فقيه، قرأ عىل والده و عىل الشيخ اب عيل بن : يف الفهرست
الشيخ ركن الدين أبو الحسن عيل بن الشيخ : و يف الرياض . 2T]2[2Tالشيخ اب هعفر رحمهم ّهللا 

ب الحسن عيل بن عبد الصمد التميمي النيسابور  السبزوار  فاضل عال محدث يروى ا
عنه بن شهر آشوب و القطب الراوند  ك� يروى صاحب الرتهمة عن اب عيل الطويس ك� 

و �كن اتحاد املرتهم 2T]3[2Tقلنا و عن الشيخ املفيد اب الوفاء عبد الجبارين عىل املقر  الراز  
اب عيل بن اب طالب املذكور اسمه يف فهرس منتجب الدين و الرياض  مع الشيخ عيل بن

2T]4[2T الذ  سنذكره بعد املرتهم له مبارشة. 

 : عيل بن عيل بن اب طالب

يحتمل ان يكون عيل بن عيل بن أب طالب هو عيل بن عيل بن عبد الصمد املرتهم قبل 
 .2T]5[2Tلشيخ اب هعفر رحمهم ّهللا قليل، فقيه ثقة قرأ عىل والده و عىل الشيخ اب عيل بن ا
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 : عبد الصمد عيل بن محمد بن عيل بن

يروى الشيخ عيل بن محمد بن عيل بن عبد الصمد صاحب منية الداعي عن الشيخ األم� 
 .2T]1[2Tأبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن محمد بن عيل بن طحال املقداد  

و ال ريب ان آل طحال نجفيون 2T]2[2Tو هو من أسباط الشيخ اب الحسن عيل بن عبد الصمد 
 .هد بالتلمذة عليه يف مشهد الغر  فرواية املرتهم له عنه شا

 : عيل بن يحي

عيل بن يحي بن عيل حرض مجالس مقابلة كتاب النهاية للشيخ الطويس مع ابن إدريس 
الحيل يف النج  االرشف و كان آخر تلك املجالس ليلة سبع و عقين من شهر رهب سنة 

 .2T]3[2Tه 573

 : الفضل بن الحسن بن الفضل الطربيس

الشيخ اإلمام أم� الدين أبو عيل الفضل بن الحسن بن الفضل : الدينقال الشيخ منتجب 
 :و قال صاحب الرياض 2T]4[2Tالطربيس ثقة فاضل دين ع� 

و يظهر من كتاب املناقب البن شهر آشوب ان الطربيس هذا يرو  أيضا عن الشيخ أب عيل 
و ذكر كل من 6[2T[2Tويس و اعترب املحقق الطهرا  املرتهم له من تالميذ أب عيل الط2T]2T]5الطويس 

) مجمع البيان(صاحب الرياض و األمل مصنفات الطربيس و أفضلها تفس�ه املعروف ب 
 .فراهع 
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حيث قال رحمه ّهللا يف كتاب أرسار األئة ) العمدة يف اصول الدين(و قد ينسب اليه كتاب 
بعد نقل أخبار املهدى عليه السالم و ما يناسبها، بهذه العبارة، ويل يف هذا الفن كتاب كب� 

 .2[2T[2Tه 552أو 548تويف سنة . 2T]2T]1  فان أردت فطالعه ألّفته بالر  و الغر 
مجمع البيان يف تفس� القرآن عق مجلدات، الوسيط يف التفس� أربع مجلدات، هوامع : له

الجامع يف التفس�، أعالم الرى بأعالم الهدى يف فضل أئة الهدى عليهم السالم، تاج املواليد، 
 .2T]3[2Tالعابد و منية الزاهد اآلداب الدينية للخزانة املعينية، غنية 

 : فضل ّهللا بن عيل بن عبيد ّهللا الحس� الراوندي

السيد اإلمام ضياء الدين أبو الرضا فضل ّهللا بن عيل بن عبيد ّهللا : قال منتجب الدين
الحسن الراوند  عالمة زمانه همع مع علو النسب ك�ل الفضل و الحسب و كان أستاذ 

و قال صاحب 5[2T[2Tيروى عن الشيخ أب عيل الطويس : العاميلو قال الحر 2T]2T]4أئة عرصه 
الفاضل العال الكامل الشاعر األديب الجليل املعروف تلميذ الشيخ اب عيل ولد : الرياض

ه 546ان املرتهم تويف بعد ) هريدة القرص(و يظهر يف . 2T]6[2Tالشيخ الطويس و من يف درهته 
 .2T]7[2Tبقليل 

و مقارنة الطينة اىل مقارنة النية، و األربع� يف ضوء الشهاب يف رشح الشهاب، : له
األحاديث، و نظم العروض للقلب املروض، و الح�سة و املسخر، الكايف يف علم العروض، و 

 .2T]8[2Tالقوايف، و ترهمة العلو  للطب الريض، و التفس� 
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 : لطف ّهللا بن عطاء ّهللا بن احمد الحسن

 بن عطاء بن احمد الحسن الشجر  النيسابور  فاضل متبحر ديوانه قدر السيد لط  هللاّ 
عقة آالف بيت شاهدته و قرأت عليه كتب نيسابور رحمه ّهللا و كان يرو  عن الشيخ اب 

 .2T]1[2Tعيل بن الشيخ اب هعفر الطويس رحمهم ّهللا كذا ذكره منتجب الدين 

 : محمد بن القاسم بن محمد الطربي اآلميل

الشيخ اإلمام ع�د الدين محمد بن اب القاسم بن محمد بن عيل الطرب  : يف الفهرست
و . اآلميل الكجي فقيه ثقة قرأ عىل الشيخ اب عيل بن الشيخ اب هعفر الطويس رحمهم هللاّ 

و يف 2T]2[2Tله تصاني  منها كتاب الفرج يف األوقات و املخرج بالبينات، رشح مسائل الذريعة 
ضا كتاب بشارة املصطفى لشيعة املرتىض سبعة عق هزءا، و له كتاب الزهد له اي: الرياض

و يرو  عن اب عيل ابن الشيخ الطويس و عن : و يف األعيان2T]3[2Tو التقوى و غ� ذلك 
ه 516املعروف بحسكا و عن ابن شهريار الخازن و عن الشيخ اب البقاء، قرأ عليه سنة 

و يف 2T]4[2Tن غ�هم املذكورين يف أول أسانيد بشارته ششهد أم� املسمن� عليه السالم و ع
و يروى عن اب عيل الطويس ه�عة كث�ة منهم الشيخ ع�د الدين أبو هعفر : الرياض

محمد بن القاسم القمي الطرب  صاحب كتاب بشارة املصطفى يف تواريخ مختلفة كلها 
 .2T]5[2Tششهد عيل عليه السالم و منها يف سنة إحدى عق و خمس�ئة 
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 : محمد بن احمد بن شهريار

زن ششهد الغر  عىل ساكنه الشيخ محمد بن احمد بن شهريار الخا: قال الشيخ منتجب
: و قال ابن طاووس عند نقل دعاء عن اإلمام الصاد  عليه السالم. 2T]1[2Tالسالم، فقيه، صالح 

حدث الشيخ العال أبو هعفر محمد بن اب القاسم الطرب  ششهد موالنا ام� املسمن� عيل 
حدثنا الشيخ بن اب طالب عليه السالم يف شوال من سنة خمس و خمس� و خمس�ئة قال 

أبو عبد ّهللا محمد بن احمد بن شهريار الخازن ششهد ام� املسمن� عليه السالم يف صفر 
و هو من تالميذ الشيخ : و قال البحاثة الطهرا 2T]2[2Tسنة ستة عق و خمس�ئة قال اخربنا 

ن و قرأ محمد ب2T]3[2Tه 516الطويس الذين أدركوا هذه املائة فروى الصحيفة السجادية يف سنة 
احمد بن شهريار الخازن الغرو  كتاب التعاز  عىل مصنفه النقيب ابو الحسن زيد بن 

يف أوائل سند كتاب : و يف الرياض2T]4[2Tه 443النارص العلو  ششهد ام� املسمن� يف شوال 
ء أبو عبد ّهللا محمد بن الكال عن القي  الجليل نظام  سليم الهالل و اخرب  الشيخ املقرى

و لعل ابن شهريار . لحسن العريض عن ابن شهريار الخازن عن الشيخ اب هعفرالقف اب ا
 .2T]5[2Tالخازن هو الشيخ ابو عبد ّهللا محمد بن احمد بن شهريار 

/ 2/ تنقيح املقال  241/ 2أمل اآلمل، . 257/ 43أعيان الشيعة . رسائل و كتابات متفرقة: له
 .61/ 2الرواة هامع /. 245الثقات العيون ). فصل امليم . (71

 / .172فهرست منتجب الدين . 388/ فوائد الرضوية . 212/ 2رياض العل�ء 
معجم رهال الفكر و . 476/ 3مستدرك الوسائل . 405/ 2مايض النج  . 47/ لباب األلقاب 

 .466/ 2األدب 
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 : السيد أبو الربكات محمد بن إس�عيل املشهدي

قال منتجب  2T]1[2Tاسمه محمد بن إس�عيل الحس� املشهد  و قد يلقب بالعلو  أيضا 
عيل املشهد  فقيه محدث ثقة قرأ عليه الشيخ السيد أبو الربكات محمد بن إس�: الدين

و نقرأ يف ترهمة محي الدين الحس� بن 2T]2[2Tاإلمام محي الدين الحس� بن املظفر الحمدا  
قرأ عىل شيخنا املوفق اب هعفر الطويس هميع تصانيفه مدة ثالث� سنة بالغر  : املظفر انه

 .2T]3[2Tعىل ساكنه السالم 
الطائفة اب هعفر و ابنه الشيخ اب عيل يف النج  ثالث�  يحتمل انه درس عىل شيخ: أقول

 .عاما إذ ان أبا هعفر ل يسكن يف النج  اال اثنا عق عاما فقط 
اخرب  السيد : و يف الرياض رأيت بخط بعضهم عىل ظهر األمايل للصدو  بهذه األلفاظ
الشيخ املفيد اب  العال أبو الربكات محمد بن إس�عيل بن افضل الحس� رحمه ّهللا عن

 .2T]4[2Tالحسن عيل بن عبد الصمد التميمي قراءة عليه 
و حسب الظاهر و ّهللا العال يكون املرتهم من عل�ء القرن السادس الن التميمي من عل�ء 

 .2T]5[2Tنفس القرن ك� و ان املحقق الطهرا  قد هعله من عل�ء القرن السادس 

 : الشيخ محمد بن إدريس الحيل

 الدين محمد بن منصور بن إدريس العجيل املعروف  الشيخ شمس
______________________________________ 
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أثنى عليه عل�ؤنا املتأخرون و إعتمدوا عىل كتابه و عىل ما قد : يف اآلمل. بصاحب ال ائر
رواه يف آخره من كتب املتقدم� و أصولهم، يروى عن خاله اب عيل الطويس بواسطة و غ� 

و يظهر من 2T]1[2Tواسطة و عن هده المه اب هعفر الطويس، و أم أمه بنت املسعود ورام 
ب عيل ولد الشيخ الطويس بال واسطة يف سنة بعض أسانيد الصحيفة الكاملة انه يرويها عن ا

و هاء يف ترهمة عيل بن يحي انه حرض مجالس مقابلة كتاب . إحدى عقة و خمس�ئة
للشيخ الطويس مع ابن إدريس الحيل يف النج  األرشف و كان آخر تلك املجالس ) النهاية(

السيد ورام  و كذلك حرض هذه املجالس2T]2[2Tه 573ليلة سبع و عقين من شهر رهب سنة 
 .ابن نرص بن ورام ك� سيأت ذلك يف ترهمته من هذا القرن 

و كتاب التعليقات كب� و هو حوا  و 2T]3[2Tمن مسلفاته ال ائر الحاو  لتحرير الفتاوى 
و رسالة يف معنى الناصب نسبها اليه سبطه الشيخ . إيرادات عىل التبيان لشيخنا الطويس

 .2T]4[2Tيف حل املتعة عيل الكرك يف رسالة رفع البدعة 

 : محمد بن الحسن بن احمد بن عيل العلوي

محمد بن الحسن بن احمد بن عيل بن محمد بن عمر بن يحي : قال البحاثة الطهرا 
العلو  هو السيد األهل نجم الدين بهاء القف أبو الحسن القي  الحس� من تالميذ اب 

الشيخ الطويس و تلميذه الراو  عنه  عبد ّهللا بن محمد بن احمد بن شهريار الخازن صهر
2T]5[2T. 

 ان الشيخ اب عبد ّهللا محمد بن احمد بن شهريار الخازن مجاور : أقول
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للنج  و مقف عىل خزانة مقام اإلمام عيل بن اب طالب عليه السالم فهو إمارة عىل أن 
 .التلميذ يكون نجفيا 

 : محمد بن الحسن الطويس

هو الشيخ أبو نرص محمد بن الشيخ اب عيل الحسن بن شيخ الطائفة : قال املحقق الطهرا 
الحسن الطويس من أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء و أفاضل الحجج و اب هعفر محمد بن 

اثبات الرواة و ثقاتهم فقد قام مقام والده يف النج  و انتقلت اليه الرياسة و املرهعية و 
يف ) شذرات الذهب(و قال يف : تقاطر عليه العل�ء من شتى النواحي، و أضاف قائال

محمد بن عيل الحسن بن اب هعفر الطويس شيخ  ه فيها تويف أبو الحسن540حوادث سنة 
الشيعة و عاملهم و ابن شيخهم و عاملهم رحلت اليه طوائ  الشيعة من كل هانب اىل 

 .العرا  و حملوا اليه و كان ورعا عاملا كث� الزهد 
 .2T]1[2Tلو هازت عىل غ� األنبياء صالة لصليت عليه : و نقل عن الع�د الطرب 

د نشأ و �ا و تعلم و بلغ الدرهة السامية يف العلم و الفقه و الكالم يف و من العلوم ان الول
ظل والده الشيخ اب عيل الطويس و يف مدينة النج  حيث كانت آنذاك املركز العلمي 

 .للدراسة و الفقاهة 

 : محمد بن الحسن بن منصور النقاش

وصيل فاضل صالح فقيه السيد أبو منصور محمد بن الحسن بن منصور النقا  امل: يف اآلمل
 .2T]2[2Tروى عن الشيخ اب عيل بن اب هعفر الطويس 

 .257الثقات العيون ص : ترهم يف
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 : محمد بن الحس� بن طحال

: د بن محمد بن عيل بن طحال املقداد  قال منتجب الدينمحمد بن الحس� بن احم
و قال صاحب الرياض عند ذكر اسم الشيخ محمد بن طحال املقداد  . 2T]1[2Tفقيه صالح 

الظاهر انه بعينه الشيخ محمد بن الحس� بن احمد بن : و أضاف2T]2[2Tفاضل فقيه : الحائر 
نسب و هو يرو  عن الشيخ طحال املذكور سابقا ك� هو الشائع يف حذف األسامي من ال

 .4[2T[2Tه 580كانت وفاته يف صدر سنة 2T]2T]3اب عيل ولد الشيخ الطويس 
 .258الثقات العيون ص : ترهم يف

 : محمد بن الحس� بن جعفر الشوها�

الشيخ العفي  أبو هعفر محمد بن الحس� الشوها  نزيل مشهد : ذكر منتجب الدين
و هو : و قال املدقق الطهرا 2T]5[2Tالرضا عليه و عىل آبائه الطاهرين السالم فقيه صالح ثقة 

من تالميذ الشيخ اب عيل الطويس و الشيخ اب الوفاء عبد الجبار املقر  الراز  ك� يظهر 
 .2T]6[2Tبن شهر آشوب ال ) املناقب(من 

 : محمد بن الحس� بن محمد بن القريب الغروي

ه�ل الدين بن محمد بن : هعله املحقق الطهرا  من عل�ء القرن السادس حيث قال
 الحس� بن محمد بن الغر  القايض بكاشان فاضل 
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فقيه كان يكتب نهج البالغة من حفظه و له رسالة العبقة يف رشح قول الريض يف نهج 
ثم ذكر يف الذريعة 2T]1[2Tاإللهي و فيه عبقة من الكالم النبو   البالغة عليه مسحة من العلم

و عليه 2T]2[2Tعند ذكر اسمه ه�ل الدين محمد بن الحس� بن محمد بن القريب الغرو  
 .هعلناه من عل�ء النج  االرشف 

 : أبو نرص الرازي

أبو نرص بن اب رشيد الراز  النجفي كان من املقيم� بالنج  االرشف نسخ نسخة من 
 .5322T]3[2Tتاب تلخيص الشايف للشيخ الطويس يف سنة ك

 : محمد بن الرسي

انه : يف فرحة الغر  و هو بصدد عرض رحلة عضد الدولة اىل املشهدين الحسيني و العلو 
وهد بخط الشيخ اب عبد ّهللا محمد بن ال   املعروف بابن الربيس رحمه ّهللا عليه املجاور 

محمد بن : و عن الطهرا 2T]4[2Tبه، عىل ظهر كتاب بخطه ششهد الغر  سالم ّهللا عىل صاح
ال   الشيخ أبو عبد ّهللا املعروف بابن الربيس نقل عن خطه يحي بن عليان الخازن ششهد 

 .2T]5[2Tأم� املسمن� عليه السالم 

 : محمد السوراوي

 :قال صاحب الرياض يف معرض حديثه عن هبة ّهللا بن رطبة السوراو  
 ثم أقول و يروى عن هبة ّهللا السوراو  الشيخ نجيب الدين محمد السوراو  
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ء البن  هو أيضا يروى عن اب عيل ولد الشيخ الطويس ك� يظهر من أول غوايل الآلىلو 
 .2T]1[2Tاألحساو  

 : محمد بن عيل بن الحسن الحلبي

محمد بن عيل بن الحسن الحلبي الشيخ أبو هعفر من تالميذ الشيخ اب عيل : قال الطهرا 
ن عبد ّهللا املقر  الراز  تلميذ بن الشيخ الطويس و الشيخ املفيد اب الوفاء عبد الجبار ب

ه و هو 588الشيخ الطويس كذا يظهر من املناقب البن شهر آشوب الراو  عنه و املتويف 
مسخر عن اب هعفر محمد بن عيل بن محسن الحلبي الذ  هو أستاذ مشائخ ابن شهر 

هم مع و احتمل الشيخ العاميل اتحاد املرت 2T]2[2Tآشوب و قد أدرك الشيخ الطويس و روى عنه 
 .2T]3[2Tو ال يبعد كونه ابن املحسن اآلت : الشيخ محمد بن املحسن الحلبي قائال

 : محمد بن عيل بن الحسن النيسابوري املقري

املجالس يف الحديث للشيخ اب هعفر محمد بن عيل بن الحسن : قال البحاثة الطهرا 
و له مسلفات 2T]4[2Tيس النيسابور  املقر  الراو  عن الشيخ اب عيل بن شيخ الطائفة الطو 

الشيخ اإلمام قطب الدين أبو : أخرى ذكرها الشيخ منتجب الدين يف الفهرس حيث قال
هعفر محمد بن عيل بن الحسن املقر  النيسابور  ثقة ع� أستاذ السيد اإلمام اب الرضا و 

 الشيخ 
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 .2T]1[2Tاإلمام اب الحس� رحمه� ّهللا له تصاني  منها التعليق، الحدود، و املوهز يف النحو 
 .2T]2[2Tالتعليق، الحدود، املوهز يف النحو : له

 : محمد بن عيل بن شهر آشوب

الشيخ رشيد الدين محمد بن عيل بن شهر آشوب املازندرا  ال و  كان عاملا فاضال ثقة 
يروى عن الشيخ 2T]3[2Tمحدثا محققا عارفا بالرهال و األخبار أديبا شاعرا هامعا للمحاسن 

و 2T]4[2Tه 539األم� أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن محمد بن عيل طحال املقداد  يف سنة 
و املرتهم له و 2T]5[2Tالرواية و اإلهازة عن ه�عة كث�ة من الخاصة و العامة هذا الشيخ كث� 

ان عا  يف الحلّة و لكن ظاهر كالم صاحب أمل اآلمل يوحي بأنه يروى عن الحس� بن 
احمد بن محمد بن طحال املقداد  س�عا فيكون متواهدا يف النج  إذ من املعلوم ان 

 .علمية الوثيقة يف النج  الشيخ أبو عبد ّهللا من البيوتات ال
. املخزون املكنون يف عيون الفنون. مقالب النواصب. معال العل�ء مناقب آل أب طالب: له

 .املثال يف األمثال . فائدة الفائدة. أعالم الطرائق يف الحدود و الحقائق
 .2T]6[2Tاملنهاج . الحاو  األوصاف. األسباب و النزول عىل مذهب آل الرسول

 : بن عبد الصمد التميمي محمد بن عيل

 يروى عن اب عيل بن الشيخ 2T]7[2Tفاضل هليل : قال صاحب الرياض
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 .2T]1[2Tالطويس ك� ورد يف املناقب 

 : محمد بن الفضل الطربيس

و قال 2T]2[2Tالشيخ أبو عيل محمد بن الفضل الطربيس كان عاملا صالحا عابدا : قال الحر العاميل
الشيخ اب عيل الطربيس و ان املراد بعينه أبو عيل أظن انه من باب الغلط يف اسم : األفند 

الفضل بن الحسن بن الفضل الطربيس صاحب مجمع البيان ألنه من مشائخ ابن شهر 
و يحتمل كونه ولد الشيخ أب عيل الطربيس املذكور و ال ينايف ذلك اتحاد الوالد و . آشوب

: و قال املحقق الطهرا  2T]3[2Tاملذكور  فتأمل أو هو عّم الشيخ اب عيل الطربيس. الولد يف الكنية
 .2T]4[2Tإن أبا عيل محمد بن الفضل الطربيس من تالمذة الشيخ اب عيل الطويس 

 : محمد بن محمد النسفي

إن محمد بن محمد النسفي تلمذ عىل الشيخ أب عيل الطويس فهو من عل�ء النج  
 .األرشف 

الحسن بن محمد بن الحسن بن : 250ص 2ذكر ابن حجر العسقال  يف لسان امليزان ج 
عيل الطويس أبو عيل بن اب هعفر ثم صار فقيه الشيعة و إمامهم ششهد عيل رىض ّهللا عنه 

و قال 2T]5[2Tو سمع منه أبو الفضل بن عطاف و هبة ّهللا السقطي و محمد بن محمد النسفي 
 .2T]6[2Tالشيخ الطهرا  إنهم من العامة قد تلمذوا عىل الشيخ اب عيل الطويس 
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 : ة ّهللا الوراقمحمد بن هب

الشيخ أبو عبد ّهللا محمد بن هبة ّهللا بن هعفر الورا  : قال الشيخ منتجب الدين
و يف الرياض لدى ترهمة . 2T]1[2Tالطرابليس فقيه ثقة قرأ عىل الشيخ اب هعفر الطويس كتبه 

الشيخ عبد الجبار بن عبد ّهللا بن عيل املقر  قرأ عيل هذا الجزء و هو السابع من التفس� 
أبو الوفا عبد الجبار بن عبد ّهللا الراز  أيد ّهللا عزه و سمعه الشيخ أبو محمد الحسن بن 
الحس� بن بابويه و أبو عبد ّهللا محمد بن هبة ّهللا الورا  الطرابليس و ولد  أبو عيل 

و كتب محمد بن الحسن الطويس يف ذ  الحجة من سنة خمس و . الحسن بن محمد
السادس (و لكن املحقق الطهرا  إحتمل ان يكون حيّا يف هذا القرن 2T]2[2Tئة خمس� و أربع�

 .2T]3[2T) الهجر 

 : محمود بن عيل الرازي

عّالمة : الشيخ اإلمام سديد الدين محمود بن عيل بن الحسن الحميص الراز  يف الرياض
 .زمانه يف األصول� ورع ثقة 

ليق العراقي و هذا كتاب كب� يف علم و قد رصح شجمل أحواله يف أول كتابه املسمى بالتع
 .2T]4[2Tالكالم و ألفه يف النج  

و قد قرأ عليه محمود بن عيل الراز  الشيخ ورام بن أب فراس الحيل صاحب كتاب تنبيه 
 .الخاطر و نزهة الناظر املعروف شجموعة ورام 

هذه السنة  و يف ترهمة ورام بن أب فراس عن ابن األث� يف وقائع سنة خمس و ست�ئة يف
 ثا  محرم تويف أبو الحس� ورام بن أب فراس 
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ه املولود يف 585د ّهللا املتوىف بعد عام الزاهد باّل و هو معارص ملنتجب الدين عيل بن عبي
فيكون محمود بن عيل الراز  الذ  هو من مشائخ وراّم املعارص ملنتجب الدين، 2T]1[2Tه 504

 .من القرن السادس الهجر  
منها التعليق الكب�، التعليق الصغ�، التعليق العراقي و املصادر يف أصول : له تصاني 

نقض املوهز للنجيب أب . بداية الهداية. تحس� و التقبيحالتبي� و التنقيح يف ال. الفقه
 .رسالة يف فناء النفس بعد املوت ثم رهوعها إما للعذاب أو الثواب . املكارم

 : مسعود بن محمد بن اب الفضل

و يف 2T]2[2Tفقيه صالح ) ل. اب الفضل خ(الشيخ مسعود بن محمد بن الفضل : يف الفهرس
اب الفضل الحاج الصالح الراز  املجاور ششهد أم� املسمن� الثقات مسعود بن محمد بن 

عليه السالم قرأ عليه الشيخ تاج الدين الحسن بن عيل الدرب من مشائخ املحقق الحيل و 
 .2T]3[2Tه 573ابن طاووس يف املحرم 

 : مسعود بن عيل الصوا�

 :و قال الحر العاميل 2T]4[2Tو يف القابس السوا  . الصواب: يف الرياض
 .2T]5[2Tالشيخ مسعود بن احمد الصواب 

 و أنه يروى عن الشيخ اب عيل ولد الشيخ : و يف رياض العل�ء
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و عن اب الوفاء عبد الجبار بن عيل املقر  الراز  كاله� عن الشيخ الطويس . 2T]1[2Tالطويس 
2T]2[2T. 

 : املنتهى بن أب زيد

السيد املنتهى بن اب زيد بن كيابك الحس� الكجي الجرها  عال فقيه : قال الحر العاميل
و يف املناقب لدى 2T]3[2Tتىض و الريض و يروى عن الشيخ الطويس يروى عن أبيه عن السيد املر 

ذكر سند دعاء الجوشن و حدثنا أيضا السعيد العال التقي نجم الدين ك�ل القف ذو 
الحسبي أبو الفضل املنتهى بن اب زيد كاكا الحسنى قالوا كلهم حدثنا الشيخ أبو هعفر 

هد املقدس الغرو  و عىل ساكنه افضل محمد بن الحسن بن عيل الطويس رحمه ّهللا باملش
يروى : و قال صاحب الرياض2T]4[2Tالصلوات يف شهر رمضان من سنة ثان و خمس� و أربع�ئة 

عن الطويس س�عا و قراءة و مناولة و إهازة بأكث كتبه و رواياته عىل ما يحتمله عبارة 
و يف النابس ان ابن طاووس قد حدث صاحب الرتهمة يف داره بجرهان يف ذ  . 2T]5[2Tاملناقب 
فصاحب الرتهمة من تالميذ الشيخ الطويس الذين أدركوا هذه : ه ثم يضي 503الحجة 

املائة القرن السادس مثل ولده اب عيل و اب الوفا عبد الجبار بن املقر  و محمد بن احمد 
 .6م ذو الفقار بن شهريار الخازن و اب الصمصا

 .كتابات متفرقة : له
فوائد الرضوية .  518/ 5رياض العل�ء . 326/ 2أمل اآلمل . 97/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1105/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 491/ 3مستدرك الوسائل . 667/ 
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 : نفيس بن احمد

هو القي  أبو القاسم تاج القف نفيس بن احمد بن هبة ّهللا بن معصوم بن اب الطيب 
طالئع بن رزيك قال املقريز  انه كان امام مشهد أم� املسمن� و هو الذ  بق األم� 

 .2T]1[2Tه اىل ان قتل غيلة 549باإلمارة فتوىل اإلمارة من 

 : هبة ّهللا بن رطبة السوراوي

كان فقيها محدثا صدوقا يرو  عن الشيخ اب عيل بن الشيخ اب هعفر الطويس : يف اآلمل
2T]2[2Tيروى عن الشيخ اب عيل الطويس ك� ذكر يف : و يرصح بذلك البحاثة الطهرا  حيث يقول

 .2T]3[2Tالرياض و يف اآلمل 
. 366/ 2مايض النج  . 312/ 5رياض العل�ء . 45/ 108بحار األنوار . 342/ 2أمل اآلمل 

 .693/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 253/ 19معجم رهال الحديث 

 : هبة ّهللا السقطي

 ثم صار أبو عيل الحسن بن محمد الطويس» لسان امليزان«قال ابن الحجر العسقال  يف 
فقيه الشيعة و إمامهم ششهد عيل ريض ّهللا عنه و سمع منه أبو الفضل بن عطاف و هبة 

و ذكر املدقق الطهرا  بأنه من العل�ء العامة الذين درسوا عىل الشيخ اب 2T]4[2Tّهللا السقطي 
 .2T]5[2Tعيل الطويس يف النج  
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 : أو الحلبيهبة ّهللا بن نافع الحلوي 

 :و يف الرياض 2T]1[2Tفقيه دين : قال الشيخ منتجب الدين يف الفهرس
اخربنا الشيخ العال زين الدين شمس الطائفة أبو : وهدت رواية السانزوار  بهذه العبارة

يل و هو يرو  عن الشيخ اب عبد ّهللا الحس� بن احمد بن القاسم هبة ّهللا بن نافع بن ع
و املروى عنه مجاور 2T]2[2Tمحمد بن طحال املقداد  يف سنة اثن� و ثالث� و خمس�ئة 

 .للنج  فالراو  يكون من املتواهدين يف النج  االرشف 

 : هبة ّهللا بن �ا

و يف الرياض فاضل عال 2T]3[2Tالح الشيخ أبو البقاء هبة ّهللا بن �ا الحيل فاضل ص: يف اآلمل
و يروى عنه الحس� بن احمد بن محمد بن عيل بن طحال املقداد  2T]4[2Tفقيه هليل 

الشيخان أبو محمد عرب بن مسافر العباد  و أبو البقاء هبة ّهللا بن �ا بن عيل بن 
حجة حمدون باملشهد املزبور املشهد الغرو  يف الطرز الكب� يف العق األواخر من ذ  ال

 .2T]5[2Tسنة تسع و ثالث� و خمس�ئة 

 : الشيخ هبة ّهللا بن هبة ّهللا 

يرو  الشيخ هبة ّهللا بن هبة ّهللا عن الشيخ األم� أبو عبد ّهللا الحس� بن احمد بن طحال 
 .2T]6[2Tه 531املقداد  يف سنة 

______________________________________ 
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و الظاهر من الرواية، املبارشة التي تستدعي الحضور و التواهد و الدراسة يف النج  
 .2T]1[2Tاالرشف ألن أستاذه من املجاورين يف النج  األرشف 

 : السيد بهاء الدين وراّم

حرض السيد وراّم بن نرص بن وراّم بن عيىس بن وراّم بعض املجالس التي قرأ فيها كتاب 
ه بالنج  األرشف و ضبط 573للشيخ الطويس شحرض ابن ادريس الحيل يف سنة ) النهاية(

 .2T]2[2Tء  االلفاظ عىل القارى

 : يحيى بن عليان الخازن

بن عليان الخازن ششهد أم� املسمن� عيل بن اب طالب عليه  الشيخ سديد الدين يحي
يف كتابه فرحة الغر  ) 592548( السالم يرو  عنه بهذه األوصاف عبد الكريم بن طاووس 

2T]3[2T. 
و الرواية مذكورة عن عبد الكريم بن طاووس عن يحي بن عليان عن محمد بن ال   

 .2T]4[2Tاملعروف بابن الربيس فراهع 
______________________________________ 
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 مع عل�ء النجف األرشف 
 يف القرن السابع الهجري 

 ه 700ه 600
 م 1300م 1203
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 : عرض عام عل�ء النجف األرشف يف القرن السابع الهجري

تعيش الحوزة العلمية يف النج  االرشف يف القرن السابع يف الظل، و تحت شعاع الحوزة 
العلمية يف الحلة السيفية الفتية، لقد دّوى إنتقادات الشيخ محمد بن احمد ابن ادريس 

ه يف أوساط العل�ء و املجامع العلمية و هّز األفكار و الفتاوى و دفع 598عام املتوىف 
بجميع الباحث� و العل�ء إىل التوهه نحو الحلة للتعرف عىل االنتقادات و املناقشات 
الواردة عىل الشيخ الطويس ألول مرة من قبل حفيده و ملعرفة األسلوب الحديث يف 

 .االستنباط و البحث 
م ذلك ال تزال الحركة العلمية متواصلة يف حوزة النج  و أن كانت بخطوات و لكن رغ

وئيدة هدا فالكتاب الفقهي املعّول عليه يف الدراسة الفقهية ال يزال هو النهاية، و يف 
العّدة، و العل�ء الباحثون قليلون و املسلفون يف الفقه و األصول يف هذه الفرتة : األصول

ين و يف غ�ه من األدعية و األع�ل اليومية و العقائد و النحو فنزر يكادوا أن يكونوا نادر
يف النحو و بعض الكتب ) رشح الكافية(يس� هدا حيث كتب الشيخ ريض الدين األسرتاباد  

إيجاز (و ) الهاد  اىل النجاة(يف املنطق و العقائد و كتب عبد ّهللا بن حمزة املشهد  
الفوائد (يف العقائد و زين الدين بن عيل ) ناهج اليق�م(و ) املطالب يف إبراز املذاهب

و كل ذلك يسرش عىل هيمنة مدرسة الشيخ الطائفة عىل الحوزة النجفية، رغم ) الشمسية
  .قيام الحوزة يف الحلة 
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 : الحلة يف القرن السابع الهجري

املستعصم باّل بعد  ه انتهت الخالفة العباسية و قتل آخر خليفة العباسي�656يف عام 
و أوعز . سقوط عاصمتهم بغداد عىل يد هوالكو املغويل التتار  من دون مقاومة تذكر

بعض املسرخ� هذا السقوط الذريع امله� ملعقل العباسي� عىل أيد  املغول الوثني� 
 املالحدة إىل خيانة وزير املستعصم باّل محمد بن احمد بن العلقمي الشيعي اإلمامي و
بلغ القول من قبل بعض املسرخ� يف هذا املض�ر إىل القول بان ابن العلقمي اخذ رهال و 
حلق رأسه بليغا و كتب ما أراد عليه بوخز اإلبر ك� يفعل بالوشم و نفض عليه الكحل و 
تركه عنده إىل أن طلع شعره و غطى ما كتب فجهزه و قال إذا وصلت إىل املغول مرهم 

و 2T]1[2Tيقرئون ما فيه و كان يف آخر الكالم إقطعوا الورقة فرضبت رقبته بحلق رأسك و دعهم 
و فيها ثارت الجند ببغداد لقطع (ه 648قال بعض آخر من املسرخ� يف حوادث سنة 

أرزاقهم و كل ذلك من عمل الوزير ابن العلقمي الرافيض فإنه كان حريصا عىل زوال دولة 
د قطع الرز  خلت بغداد من الجند و أصبحت غ� فبع2T]2[2Tبني العباس و نقلها إيل العلوي� 
 .محصنة فسقطت يف أيد  املغول 

و حيث أن ابن العلقمي مسلم شيعي قد درس يف الحلة و تخرج من الحوزة العلمية فيها و 
بلغ الوزارة و اتهم بهذه التهمة الشنيعة يف التآمر عىل املسلم� و بالدهم ألسقاط عاصمة 

اء العباسي�، ال بد من العرض ال يع لهذا الحدث التاريخي الكب� و الخالفة و إنهاء الخلف
 :بيان الحقيقة فيه فنقول 

كان الوزير ابن العلقمي عاملا فاضال أديبا حسن املحارضة دمث األخال  كريم الطباع خّ� 
و  النفس كارها للظلم خب�ا بتدب� امللك ل يبارش قلع بيت و ال إستئصال مال اشتغل بالنحو

علم األدب يف شبيبته بالحلة عىل عميد الرؤساء هبة ّهللا بن حامد بن أيوب ثم قدم بغداد 
 و قرأ عىل أب 

______________________________________ 
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الدين أب نرص املبارك بن الضحاك البقاء عبد ّهللا بن الخ� العكرب  ثم انضم إىل خاله عضد 
و كان شيخ الدولة فضال و عل� و رئاسة و تجربة، فتخلق بأخالقه و تأدب بآدابه و بعد 
وفاة خاله استدعي بن العلقمي إىل دار التقيفات ثم أصبح أستاذا فيها و ملّا تويف الوزير 

ستعصم باّل طيلة ثالثة عق احمد بن الناقد انتقل مسيد الدين العلقمي إىل الوزارة أيام امل
عاما حتى سقوط بغداد و هالك املستعصم باّل و إنقضاء الدولة العباسية حسب الخطة 

 التآمرية املزعومة من قبل ابن الشيعي العلقمي ضد الخالفة العباسية
 :و إليك النقاط التالية لإلهابة عىل التهمة املذكورة املوههة نحو ابن العلقمي 

الخرب القائل بأن ابن العلقمي قد رسم عىل رأس ذلك الرهل يعّد من أهم أرسار إن : أوال
الدولة فمن أخرب بهذا الفعل لو صّح؟ أإبن العلقمي؟ أم الذ  قطع رأسه؟ أم املغول الذين 
إدعى يف الخرب أنهم روسلوا؟ كي  تستعيص الطر  و الوسائل للوزير يف إيصال الخرب إىل 

 هذا األسلوب املنكر الشنيع ؟املغول حتى يلتجأ إىل 
إن إدارة شسون الجيش و التجنيد و إعطاء األرزا  كانت بيد  مقّدم الجيش مجاهد : ثانيا

الدين أبيك الدويدار الصغ� خصم الوزير و عدّوه و ال شأن للوزير فيها و ال نهي و ال أمر 
 .يف ذلك أبدا 

رشف الدين بن الصدر العلو  و نقيب قتل املغول العديد من العلوي� منهم السيد : ثالثا
العلوي� عيل بن النقيب الحسن بن املختار و عمر بن عبد ّهللا ابن املختار العلو  ك� قتلوا 

 .نقيب مشهد اإلمام موىس الكاظم عليه السالم و أحرقوا املشهد نفسه 
في الذ  ك� أنه سلم العديد من عل�ء السنة منهم فخر الدين احمد بن الدامغا  الحن

كان صاحب الديوان يف آخر أيام املستعصم و تاج الدين عيل بن الدوامي الذ  كان حاهب 
  باب النوب للمستعصم باّل 
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و نجم الدين احمد بن عمران الباه   أحد ع�ل الخليفة و الغالب عىل أهل باه   
و رساج الدين بن البجيل الشافعي الحنبلية و أقىض القضاة عبد املنعم البندنيجي الشافعي 

و فخر الدين املبارك ابن املخرمي الحنبيل و عز الدين عبد الحميد بن ابن أب الحديد 
 .ء املشهور  املعتزيل و الشيخ عبد الصمد بن أب الجيش الحنبيل املقرى

عىل كان غزو العرا  أمرا تتضمنه طبيعة الغزو املغويل الذ  كان يستهدف السيطرة : رابعا
العال و قد استوىل املغول فعال عىل الص� و أواسط آسيا و إيران و أوروبا الققية و بقيت 
بالد اإلس�عيلية و العرا  و سوريا و مرص هيبا هغرافيا و عسكريا كان ال بد من اإلستيالء 

 .عليه و هذا ما قام به هوالكو و ال عالقة البن العلقمي يف ذلك من قريب أو بعيد 
إن سالمة شخص الوزير و مشاركته يف اللجنة التي أعادت تنظيم بغداد و العرا  : اخامس

بعد الفتح ال تقدم حجة عىل خيانته الن صاحب ديوان الخليفة املستعصم باّل أ  وزير 
ماليته و حاهب الباب يف عهده أ  مدير رشطة العاصمة قد عوملوا بنفس املعاملة ك� 

إليه و صديقه عبد الغني بن درنوس و سلم االبن األصغر  سلم أقرب مستشار  الخليفة
و قد كان هوالكو بحاهة إىل من يدبر أمر . للخليفة مع أخواته فاطمة و خديجة و مريم

العرا  بعد فتحه و كان الوزير و صاحب الديوان و حاهب الباب خب�ين بأموره فأرشكهم 
 .يف لجنة عهد إليها أمر تنظيمه 

ايات أن هوالكو ل يفرّ  يف استباحته ب� السنة و الشيعة بين� استثنى تجمع الرو : سادسا
النصارى و عىل ضوء املسامرة العلقمية املزعومة فإن ابن العلقم إذا اتفق مع املغول عىل 
تسليم بغداد لهم انتقاما من السني� لحفظ له املغول هميل عمله فلم يقتلوا الشيعة عىل 

 .األقل 
الرئييس يف سقوط بغداد نفسها بعد هز�ة هيش الخليفة بقيادة  إن السبب: سابعا

  .الدويدار و استيالء املغول عىل أسوار املدينة هو تفو  املغول الواضح يف العدة و العدد 
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أّما السلطان هوالكو فانه وصل إىل ظاهر بغداد : ه656قال مسل  الحوادث يف أخبار سنة 
 يحىص عدده و ال ينفد مدده و قد أغلقت أبواب السور فعرف بذلك يف ثا  عق املحرم ال
 ضعفهم عن لقائه

ء من هذه التهمة و إنها هي  و الخالصة أن الوزير ابن العلقمي املتعلم يف حوزة الحلّة برى
و يف الروضات نقال . 2T]1[2Tمن ملفقات الحاقدين من السنة عىل الشيعة يف املايض و الحارض 

 حاكيا عن والده سديد الدين يوس  بن رشف الدين عيل ابن مطهر عن العالمة الحيل
الحيل انه ملا وصل السلطان هوالكو إىل بغداد قبل أن يفتحها هرب أكث الحلة إىل البطائح 
إال القليل فكان من هملة القليل والد  رحمه ّهللا و السيد مجد الدين بن طاووس و الفقيه 

 مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت اآليلة و بن أب العرفاء و همع رأيهم عىل
أنفذوا به شخصا أعجميا إىل أن قال فل� حرض ب� يديه و كان ذلك قبل فتح بغداد و قبل 
قتل الخليفة قال له كي  قد قدمتم عىل مكاتبتي و الحضور عند  قبل أن تعلموا إىل ما 

صالحني و رحلت عنه؟ فقال والد  أن ينتهي إليه أمر  و أمر صاحبكم و كي  تأملون أن ي
أقدمنا عىل ذلك النا روينا عن أم� املسمن� عيل ابن أب طالب عليه السالم يف خطبته 
الزوراء و الويل و العويل الهل الزوراء من سطوات الرتك و هم قوم صغار الحجم وهوههم 

دا ملكهم ههور  كاملجال املطوقة لباسهم الحديد هرد مرد يقدمهم ملك يأت من حيث ب
الصوت قو  الصولة عايل الهمة ال �ّر شدينة إال فتحها و ال ترفع عليه راية إال يكشفها 
الويل الويل ملن تأويه فال يزال كذلك حتى يظفر فل� وص  لنا ذلك وهدنا الصفات فيكم 
فرهوناك فقصدناك، فطيب قلوبهم و كتب لهم فرمانا باسم والد  رحمه ّهللا يطيب فيه 

 .2T]2[2Tقلوب أهل الحلة و أع�لها 
______________________________________ 
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و عىل أ  حال إستمرت الحركة العلمية يف مدينة الحلة نحو األفضل و األكمل و بلغت يف 
عل�ء كبار ال  القرن السابع اىل مستوى رفيع من اإلهتهاد و الفقاهة عىل أيد  محقق� و

 .يزال العال اإلسالمي اىل يومنا هذا ينهل من مسلفاتهم القيمة و دراساتهم العميقة 
و من املناسب هدا بعد هذا العرض أن نأت عىل ذكر الشواهد التي تدل عىل مركزية الحلة 
للنشاط العلمي الديني و عرض الالمع� من العل�ء يف هذا القرن يف مدينة الحلة حتى 

كون تقييمنا للمستوى العلمي يف هذه الفرتة و يف هذه البلدة أقرب إىل الواقع، و ي
استيعابنا النعكاسات هذا النشاط العلمي السلبي عىل الحوزة العلمية يف النج  األرشف 

و هذه الشواهد تتلخص يف عرض الحركة العلمية و الوهوه الفقهية الالمعة . أد  و أشمل 
 :و هي 

امللة و الدين محمد بن الحسن الطويس الذ  قدم من إيران و درس عىل  الخواهة نص�1
املحقق الحيل فكان البحث يف القبلة يف إستحباب التيارس قليال ألهل الق  من أهل العرا  
عن السمت الذ  يتوههون إليه، فاعرتض الطويس إن التيارس إما إىل القبلة فيكون واهبا ال 

فأهاب املحقق الحيل يف الدرس بأن اإلنحراف منها إليها . رامامستحبا و أما عنها فيكون ح
2T]1[2T. 
الهجر  و مات يف 567ولد عام . احمد بن عيل بن معقل االزد  املهبيل الحميص األديب2
رحل من : (ه قال السيوطي نقال عن الذهبي ك� يف أعيان الشيعة644ربيع األول عام 25

و لو ال كون الحلة مركزا للفكر 2T]2[2T) �عة بالحلةحمص الشام إىل العرا  و أخذ الرفض عن ه
و العلم و اإل�ان و مجمعا للعل�ء و الفقهاء ملا توهه احمد بن عيل االزد  من حمص 

 .الشام إىل مدينة الحلة، و ملا تأثر شنطق رهالها و أعالمها 
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عند ما انفذ هوالكو خان الشيخ األعظم الخواهة نص� الدين محمد بن الحسن الطويس و 3
حرض الحلة، اهتمع عنده فقهاؤهم فأشار إىل الفقيه نجم الدين أب القاسم هعفر بن سعيد 

 و قال من أعلم هسالء الج�عة ؟
فاضلون عل�ء و ان كان واحد منهم مربزا يف فّن، كان اآلخر منهم مربرا يف فّن  فقال كلهم

آخر، فقال من أعلمهم باألصول�؟ فأشار إىل والد  سديد يوس  بن مظهر واىل الفقيه 
 .2T]1[2Tمفيد الدين محمد بن الجهم فقال هذا اعلم الج�عة بعلم الكالم و أصول الفقه 

يل بن فضل ّهللا بن هيكل الحيل تلميذ أب العباس احمد بن و نقل الشيخ الفقيه الفاضل ع
الهجر  فيها، عّمر الشيخ الفقيه العال نجيب الدين 636حوادث (فهد الحيل ما صورته 

محمد بن هعفر بن هبة ّهللا بن �ا الحيل بيوت الدرس إىل هانب املشهد املنسوب إىل 
و هناك مدرسة باسم . 2T]2[2T) الفقهاءصاحب الزمان بالحلة السيفية و اسكنها ه�عة من 

و : يقول السيد األم�. صاحب الزمان يف الحلة من املحتمل القو  شيدت يف هذا القرن
وهدنا فيها مناسك الحج لفخر املحقق� فر  منها كاتبها شدينة الحلة شدرسة صاحب 

يكون إال للوافدين  و من املعلوم أن بناء البيوت للعل�ء ال2T]3[2Tه 775الزمان عليه السالم سنة 
 .عىل الحلة الن ابن البلد ذو مأوى و مسكن يف بلده و مسقط رأسه و خاصة يف تلك األيام 

. الشيخ أبو القاسم هعفر بن الحسن بن يحي بن سعيد الحيل املعروف باملحقق الحيل4
من الهجرة 676يف مدينة الحلة و مات عام  602ولد يف بداية القرن السابع الهجر  عام 

و له رضيح يف وسط الحلة و قد . القيفة يف مسقط رأسه و ور  هث�نه املبارك هناك
 أصبح مقامه مزارا 
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و عند ما نقارن كتاب رشائع اإلسالم للمحقق الحيل مع النهاية للشيخ الطويس و . ن�للمسم
الكتب الفقهية األخرى التي دونّت قبل املحقق الحيل نرى يف القائع التحديث يف التبويب 

 .و االستدالل و املنهجية و البحث العميق 
الهجر  كان 645املتوىف عام الشيخ نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن �ا الحيل الربعي 5

 .مذكورة يف ترهمته  2T]1[2Tمن فضالء وقته و عل�ء عرصه و له كتب 
 .2T]2[2Tالهجر  630السيد فخار بن معد املوسو  كان عاملا فاضال اديبا محدثا تويف عام 6
الحسن بن يحي بن الحسن بن سعيد والد املحقق نجم الدين أب القاسم هعفر عال كان 7

 .2T]3[2Tأن فاضال عظيم الش
السيد غياث الدين عبد الكريم بن احمد طاووس صاحب كتاب فرحة الغر  املولود عام 8

 :ه و يف الرياض 693ه و املتويف سنة 648
صاحب : اإلمام العال الفاضل العالمة الفقيه الكامل الجامع الفهامة و قال فيه الشهيد الثا 

 .2T]4[2Tاملقامات و الكرامات 
إبراهيم محمد بن الحيل كان من فضالء وقته و عل�ء عرصه له  الشيخ نجيب الدين أبو9

 .2T]5[2Tه 645كتب تويف يف النج  األرشف سنة 
الدرر (الشيخ املحدث الفقيه ه�ل الدين يوس  بن حاتم الشامي صاحب كتاب 10

 كان من أهلة ). النظيم يف مناقب األئة اللهاميم 
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 .2T]1[2Tفقهاء تالمذة املحقق السيد بن طاووس 
الشيخ الفقيه األفضل نجيب الدين أبو زكريا و يقال أبو احمد أيضا يحي بن احمد بن 10

ن بن سعيد الهزيل الحيل الفاضل العال الكامل الفقيه األديب النحو  و عن يحي بن الحس
ابن داود شيخنا اإلمام العالمة الورع القدوة كان هامعا لفنون العلم األدبية و الفقهية و 

كتاب الجامع : األصولية كان أروع الفضالء و أزهدهم له تصاني  هامعة للفوائد منها
 .2T]2[2Tه 690املدخل يف أصول الفقه و غ� ذلك مات سنة للقائع يف الفقه و كتاب 

السيد ه�ل الدين أبو الفضائل و فقيه أهل البيت احمد بن موىس بن طاووس صاحب 11
يف الفقه أيضا ) بقى املحقق�(يف الفقه املشتمل عىل أربع مجلدات و كتاب ) املالذ(كتاب 

و الكتب األخرى الكث�ة املذكورة يف كتب الرتاهم و خاصة يف . عىل مجلدات ستة املشتمل
مصن  مجتهد كان أورع فضالء زمانه : ه و يف أمل اآلمل673تويف عام  2T]3[2Tاألنوار الساطعة 

2T]4[2T. 
و إذا أردت أن تعرف عدد العل�ء يف هذا املقطع من الزمان يف هذه الحوزة فعليك مراهعة 

للمحقق الشيخ الطهرا  حتى تعرف الحشد ) الساطعة يف املائة السابعة األنوار(كتاب 
 .الكب� من العل�ء الذين عاشوا يف هذا القرن يف مدينة الحلة 

 : عودة اىل النجف و حوزتها املباركة

 و بعد هذا العرض ال يع لشسون الحلة و شجونها من الناحية السياسية 
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و العلوم الدينية نعود إىل نجفنا الحبيب لنشاهد الوهوه العلمية الدينية التي عاشت يف 
. المعة البالغة ثالثة عق رهالالنج  يف القرن السابع الهجر  و إحتفظ التاريخ بأس�ئهم ال

 :ء من التفصيل و هم  و إليك حياة هسالء األعالم بيش

 : السيد أبو طالب الحسيني

أبو طالب الحس� الحسيني فقيه من أعالم القرن السابع و هو من تالمذة ظه� الدين 
للشيخ  محمد بن قطب الدين الراوند  و قرأ عليه محمد بن الحس� املتعلم، كتاب النهاية

 .2T]1[2Tه يف النج  األرشف 633الطويس فأهازه يف أول ه�دى األوىل سنة 

 : إس�عيل بن الحسن بن عيل بن املختار

إس�عيل بن الحسن بن عيل بن املختار النقيب علم الدين بن النقيب تاج الدين أبو 
ن لقد قلّد تاج الدي. إس�عيل الحسن بن شمس الدين عيل بن عميد الدين أب هعفر

الهجر  فعّ� ولده علم الدين إس�عيل يف  645الحسن بن املختار، نقابة الطالبي� يف سنة 
 .2T]2[2Tنقابة مشهد أم� املسمن� عليه السالم 

 : الحس� بن عبد الكريم الغروي

روى عنه ريض الدين عيل و أبو الفضائل احمد 2T]3[2Tيلقب بالخازن أو الخادم للحرضة الغروية 
 عنه عبد الكريم بن احمد بن بن طاووس و يروى 
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عنه بعض و حيث أن ابني طاووس ينقالن 2T]1[2Tبعض الحكايات ) فرحة الغر (طاووس يف 
 .األخبار و الحكايات يفهم أن املرتهم كان من أصحاب القرن السابع الهجر  

 : عبد ّهللا بن حمزة املشهدي

عبد ّهللا بن حمزة بن عبد ّهللا بن حمزة بن الحسن بن عيل الشيخ اإلمام نص� الدين أبو 
 .2T]2[2Tطالب الطويس الشارحي املشهد  فقيه ثقة وهه 

و ) حدائق الحقائق(ر  يف آخر رشح النهج الكيدر  املسمى ب أهاز بخطه إهازة للكيد
 .2T]3[2Tه 596تاريخ إهازته 

 .ه ك� يظهر من كتابه مناهج اليق� 600و مات بعد سنة 
يشعر بأنه كان من النج  و منتميا إليها مجاورة لطلب العلم و زيادة ) املشهد (و لقبه 
 .اإل�ان 

 .و إيجاز املطالب يف إبراز املذاهب بالفارسية . العربيةكتاب الهاد  إىل النجاة ب: له
 .2T]4[2Tمناهج اليق� 

 : عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد

هو هالل الدين أبو عيل بن شمس الدين أب طالب بن هالل الدين : قال املحقق الطهرا 
امة الحسيني قال عبد الحميد النسابة ابن التقي عبد ّهللا النسابة ابن النقيب نجم الدين أس

يف عمدة الطالب انه كان نقيب املشهد الغرو  و الكوفة و كان عاملا فاضال نسابة و تويف يف 
 .2T]5[2Tه 666سنة 

______________________________________ 
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 : عبد ّهللا بن املختار العلوي

قال يف الحوادث الجامعة : عبد ّهللا بن املختار القي  هالل الدين الحسيني العلو  الكويف
فصيحا حفظ ه و كان عريق النسب أديبا 577ه و كانت والدته سنة 649إنه تويف عام 

القرآن يف ني  و خمس� يوما و كان إذا حرض مجلسا بسط القول فيه و أكث من الحكايات 
و األشعار و األخبار و الس�ة، ندب إىل صدرية املخزن فلم يجب و أشار عىل الخليفة 
املستنرص باّل أن يلبس رساويل الفتوة من أم� املسمن� عليه السالم فتوهه الخليفة إىل 

 .2T]1[2Tو لبس ال اويل عند الرضيح القي  و كان هو النقيب يف ذلك ) الغر (شهد امل

 : الهمدا�) زيد(عيل بن يد 

وصفه عبد الكريم بن احمد بن طاووس يف فرحة الغر  بالقايض الزاهد و قال كان زيديا 
 و حك عنه حكاية منام و كرامة2T]2[2Tه و دفن بالسهلة 663صالحا سعيدا تويف يف رهب عام 
 .2T]3[2Tيشعر بأنه من الزيدية الشيعة 

و تدل الحكاية الطويلة عىل ان عيل بن الهمدا  كان يف النج  األرشف و تعلم العلوم 
الدينية هناك و بلغ مستوى القايض يف مشهد اإلمام عيل بن أب طالب عليه السالم و يف 

 .خصوص القرن السابع الهجر  
______________________________________ 
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 : عيل بن طاووس

ه يف مدينة 589ريض الدين السيد عيل بن موىس بن السيد هعفر آل طاووس ولد سنة 
الحلة و درس فيها عىل مشائخها و أعالمها و سبق أقرانه و من هو اكرب سنّا منه يف الفقاهة 
و العلوم اإلسالمية وفا  الجميع و قارنت أيامه فرتة هجوم املغول عىل العرا  و سعى 

 .إلنقاذ املسلم� و تحص� دماء أهل الحلة و مدن العرا  
ه حيث زاره يف بيته شيخه اسعد بن 635ا طويال و كان يف عام هاهر إىل بغداد و مكث فيه

ه ثم انتقل إىل النج  االرشف 640عبد القاهر يف هذه السنة ثم عاد إىل الحلة حدود عام 
2T]1[2T ه بعد ميض ساعت� 647و رز  فيها ابنه و سميه عيل بن عيل بن موىس بن طاووس عام

 .و درس فيها و أل  فيها ما وفق له 2T]2[2Tو ست عق دقيقة من يوم الجمعة ثامن املحرم 
 .لقد كتب ما يقارب خمس� كتابا قي� يف مختل  املواضيع 

أرسار الدعوات لقضاء . أدعية الساعات. االختيارات. اإلهازات لكش  طر  املفازات: له
اإلقبال لصالح األع�ل . إغاثة الداعي. االصطفاء يف تواريخ امللوك و الخلفاء. الحاهات

البشارات . األنوار الباهرة يف انتصار العرتة الطاهرة. ألمان من أخطار األسفار و األزمانا301
التقي  . التحص� يف أرسار ما زاد عىل اليق�. البهجة لثمرة املهجة. بقضاء الحاهات

روح . ربيع الشيعة. الدروع الواقية. ه�ل األسبوع. دار الفناء. بتعري  وقت التكلي 
 .سعد السعود املال . مزهرة الربيع. ح األس�راألرسار و رو 

 .الطرائ  . عمل ليلة الجمعة و يومها. 21الصلوات و امله�ت . رشح نهج البالغة
 .الفت و املالحم . فتح محجوب الجواب الباهر. فتح األبواب. غياث سلطان الورى

. لك إىل خدمة املالككتاب السا. القبض الواضح. 21فالح السائل . فرحة الناظر. فرج الهموم
 .املجتنى . كش  املحجة لثمرة املهجة. امللهوف عىل قتل الطفوف

 .مهج الدعوات . مصباح الزائر. محاسبة النفس. محاسبة الالئكة الكرام
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 .80/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 710/ 1هدية العارف� . 70/ األحباب 

 : يد معمر بن عدنان الحسينيالس

ولد كامل أديب اسمه عز ) نقيب من نقباء املشهد الغرو (للسيد أب نزار عدنان : يف املايض
القف أبو الغنائم املعمر بن عدنان بن عبد ّهللا بن أب عيل عمر املختار ترهمه ابن 

تبة املتح  العراقي الغوطي يف مجمع اآلداب ك� يف النسخة املصورة من الجزء الرابع يف مك
و الظاهر انه نقيب يف املشهد (قال بعد أن سا  نسبه ك� ذكرنا الحسيني الكويف النقيب 

 .2T]1[2Tله أشعار ) الغرو 
ه 597ثم حيث أن والده السيد عدنان كان معارصا ألب عبد ّهللا التقي بن أسامة املتويف سنة 

 .فيكون الولد املرتهم من القرن السابع 
 .1179/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 131/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : الشيخ نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن �ا الحيل

س و يروى كان من فضالء وقته و عل�ء عرصه له كتب يروى عن ابن إدري: يف أمل اآلمل
 .2T]1[2Tاملحقق هعفر بن الحسن الحيل عنه 

و حيث أن وفاته كانت يف . 2T]2[2Tه 645تويف يف النج  األرشف سنة : و يقول املحقق القمي
النج  أدرهناه يف عل�ء النج  إلحت�ل انه سكن النج  الشطر األخ� من حياته ثم 

 .انتقل إىل هوار ربه فيها 

 : محمد بن الحسن االسرتابادي

كان فاضال : قال الحر العاميل) نجم األئة(شيخ رىض الدين محمد بن الحسن االسرتاباد  ال
له كتب منها رشح الكافية ألفه يف النج  و رشح الشافية و رشح . عاملا محققا مدققا

ه و وفاته 683و غ� ذلك و كان فراغه من تألي  رشح الكافية سنة . قصائد ابن أب الحديد
و نقل صاحب الرياض عن 2T]3[2Tذكره القايض نور ّهللا يف مجالس املسمن� ه عىل ما 686سنة 

الريض هو اإلمام املشهور صاحب رشح الكافية البن الحاهب : السيوطي يف طبقات النحاة
الذ  ل يسل  عليها بل يف غالب كتب النحو مثله همعا و تحقيقا و فيه أبحاث كث�ة مع 

و قال صاحب أعيان . 2T]4[2Tد بها و لقبه نجم األئة النحاة و اختبارات همة و مذاهب ينفر 
أنه ح� تصنيفه كان مجاورا يف النج  ) رشح الكافية(و يظهر من القح املذكور : الشيعة

فان هاء مرضيا فبربكات الجناب املقدس الغرو  صلوات ّهللا عىل : األرشف لقوله يف أوله
 و لقوله يف . همقفه إلتفاقه فيه و إال فمن قصور مسل  في� ينتمي
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آخره و قد تم تامه و ختم اختتامه يف الحرضة املقدسة الغروية عىل مقفها أفضل تحية 
 .6862T]1[2Tالمه يف شوال سنة رب العزّة و س

. حاشية عىل رشح تجريد العقائد الجديدة. رشح الشافية. رشح الكافية البن الحاهب: له
رشح القصائد العلويات . حاشية عىل رشح هالل الدين الدوا  لتهذيب املنطق و الكالم

 .السبع البن أب الحديد 
/ األنوار الساطعة .  12/ 44أعيان الشيعة . 317/ 6األعالم . 119/ اسرتاباد نامه : ترهم يف

. 12/ 1خزانة األدب . 101/ 3تنقيح املقال . 131/ تأسيس الشيعة . 248بغية الوعاة . 155
/ 2ريحانة األدب . 346/ 3روضات الجنات . 18/ 25و ج 30/ 14و ج 391، 313/ 13الذريعة 

315. 
/ كش  الظنون . 560، 551/ رب كتابها  ع. 463/ فوائد الرضوية . 395/ 5شذرات الذهب 

. 183/ 9معجم املسلف� . 568/ 1مجالس املسمن� . 276/ 2الكنى و األلقاب . 1370، 1021
 .940/ معجم املطبوعات العربية 

 .134/ 2هدية العارف� . 141/ هدية األحباب . 147/ 1مفتاح السعادة 
 .112/ 1معجم رهال الفكر و األدب 
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 الحلة يف القرن الثامن الهجري 

إستبرص السلطان محمد املغويل امللقب بشاه خربته و تشيع و رضب النقود باسم األئة 
 .2T]1[2Tه 708عليهم الصالة و السالم عام 

نقل السيد األم� رحمه ّهللا عن التقي املجليس يف رشح الفقيه أن السلطان الجايتو محمد 
الق ثالثا ثم ندم املغول امللقب بشاه خربته غضب عىل إحدى زوهاته فقال لها أنت ط

فسأل العل�ء فقالوا ال بد من املحلل فقال لهم يف كل مسألة أقوال فهل يوهد هنا اختالف؟ 
فقال أحد وزرائه يف الحلة عال يفتي ببطالن هذا الطال  فقال العل�ء إن مذهبه باطل و ال 

ا حتى يحرض و عقل له و ال ألصحابه و ال يليق بامللك أن يبعث إىل مثله فقال امللك أمهلو 
نرى كالمه فأحرض العالمة الحيل فل� حرض همع له امللك، هميع عل�ء املذاهب فل� دخل 
عىل امللك اخذ نعله بيده و دخل و سلم و هلس إىل هانب امللك فقالوا للملك أل نقل لك 

 أنهم ضعفاء العقول ؟
 كوع ؟فقال إسألوه عن كل ما فعل فقالوا ملاذا ل تخضع للملك بهيئة الر 

فقال الن رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله ل يكن يركع له أحد و كان يسلم عليه و قال ّهللا 
َ◌ِه ُمَبَ◌اَركًَة     فَِإَذَ◌ا َدَخلْتُْم بُيُوتاً فََسلُِّموا َعىل0Tتعاىل  و ال يجوز 0Tأَنُْفِسُكْم تَِحيًَّة ِمْن ِعنِْد اللَّ

. ست بجنب امللك؟ قال ألنه ل يكن مكان خال غ�هقالوا فلم هل. الركوع و السجود لغ� هللاّ 
قالوا فلم أخذت نعليك بيدك و هو مناف لألدب؟ قال خفت أن ي قه بعض أهل املذاهب 

 ك� رسقوا نعل رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله فقالوا إن املذاهب ل يكونوا يف عهد 
______________________________________ 
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رسول ّهللا صّىل ّهللا عليه و آله بل ولدوا بعد املائة ف� فو  من وفاته صّىل ّهللا عليه و آله 
كل هذا و الرته�ن يرتهم للملك كل ما يقوله العالمة فقال للملك قد سمعت إعرتافهم 

وزوا األخذ من غ�هم و لو فرض انه أعلم؟ هذا فمن أين حرصوا االهتهاد فيهم و ل يج
فقال امللك أل يكن أحد من أصحاب املذاهب يف زمن النبي صىل ّهللا عليه و اله و ال 

قال العالمة و نحن نأخذ مذهبنا عن عيل بن أب طالب نفس رسول ّهللا . الصحابة قالوا ال
 .من بعده  صىل ّهللا عليه و اله و أخيه و ابن عمه و وصيه و عن أوالده
و هرى البحث بينه و ب� . فسأله عن الطال  فقال باطل لعدم وهود الشهود العدول

العل�ء حتى الزمهم هميعا فتشيع امللك و خطب باألئة اإلثني عق يف هميع بالده و أمر 
 .2T]1[2Tفرضبت السكة بأس�ئهم و أمر بكتابتها عىل املساهد و املشاهد 

أن العالمة أعىل ّهللا مقامه اخذ من بعد ذلك شعونة هذا السلطان : و يف روضات الجنات
املستبرص الرؤوف يف تشييد أساس الحق و ترويج املذهب عىل حسب ما يشتهيه و يريد 

2T]2[2T. 
و بطبيعة الحال إن هذا الحدث الجليل يبعث عىل هاللة الحوزة العلمية يف الحلة : أقول

 .ا العالمة الحيل رحمه ّهللا التي ينتمي إليه
يف عرص العالمة الحيل أصبحت الحلة و هي وريثة بابل مركزا فلسفيا : قال املحقق الطهرا 

للشيعة و ازدهرت فيها مدارسهم بعد ما عانت من االضطهاد مددا طويلة و منها كانت 
المية لنق التي أسست يف معسكر السلطان لتجوب البالد اإلس) املدرسة الدينية(تستقى 

و نجد أن بعض عل�ء و مثقفي 2T]3[2Tالعلم و الفلسفة و تخرج من هذه املدرسة رهال 
الشيعة �دحون أمراء املغول مثل احمد بن يوس  بن أب بكر محب الدين أبو العباس 

 العلو  
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و يجب أن نعرف بان نقمة الشيعة عىل بني العباس ل تكن بالوراثة و ثنائهم عىل أمراء 
املغول ل يكن لتفضيل الوثن� عىل املسلم�، بل السبب يف ذلك كان كبت بني العباس 

كث�ا من الفالسفة و إحراقهم للحريات الدينية و اضطهادهم للشيعة و قتلهم هّل األئة و 
أحياء و أمواتا و إحرا  مكتباتهم و تحريكهم للعوام الظاهري� الققي� من السنة عىل 
مهاهمة األحياء الشيعية و قتلهم األبرياء العزل منهم فضال عن العل�ء و هكذا يكون 

و تحريرهم عن  تعظيم املرتهم له لبعض األمراء املغول إ�ا هو لخدمتهم للعلم و الفلسفة
 .2T]1[2Tقيد الظاهري� املتزمت� 

و عى أ  حال استمرت الحركة العلمية يف الحلة يف القرن الثامن الهجر  و نستطيع أن 
نقول بان النشاط الفكر  الديني قد بلغ ذروته يف الحلة يف هذه الفرتة بالذات و قدمت 

التدريس يف علم الفقه و العقائد  لألمة اإلسالمية فحوال من العل�ء يف التحقيق و التألي  و
 و األصول و الفلسفة و

فكث� ممن ترهمته يف ( قال املحقق الطهرا  قدس رسه يف الحقائق الراهنة يف املائة الثامنة 
هذه املائة كانوا تالميذ العالمة الحيل و املجازين منه أو املعارصين املستفيدين من علومه 

ل الجزم بصد  ما قيل من انه كان يف عرصه يف الحلة فل�هع إىل تلك الرتاهم حتى يحص
و قد قدم الحلة يف النص  الثا  من القرن الثامن السعيد الشهيد  2T]2[2T) أربع�ئة مجتهد

األول الشيخ أبو عبد ّهللا شمس الدين محمد بن مك و درس عىل فخر املحقق� خمسة 
 .يف الحلة و هذا دليل عىل شموخ املستوى العلمي الديني 2T]3[2Tأعوام 

و نحن ننقل إليكم بعض أس�ء الوهوه البارزة يف القرن الثامن الهجر  يف مدينة الحلة و 
 :هم 
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ولد يف النص  : بن املطهر املعروف بالعالمة الحيل الحسن بن يوس  بن عيل بن محمد1
 .ه 726ه و توىف ليلة السبت من شهر محرم عام 648رمضان عام 27األخ� من ليلة الجمعة 

برع العالمة الحيل يف املعقول و املنقول و تقدم و هو يف عرص الصبا (قال العالمة األم� 
 العل�ء الفحول و قال يف خطبة كتابه املنتهى انه فر  من تصانيفه الحكمية و الكالمية عىل

و نقل الطهرا  انه بلغ 2T]1[2Tو أخذ يف تحرير الفقه من قبل أن يكمل له ست و عقون عاما 
و يف روضات الجنات إنا حسبنا تصانيفه التي هي 2T]2[2Tأس�ء تصانيفه نحوا من أل  عنوان 

و استعرض السيد األم� أس�ء الكتب 2T]3[2Tار بإزاء كل يوم ثالثون بيتا تخمينا ب� أظهرنا فص
 التي ألفها الحيل يف الفقه و أصوله و علم الكالم و التفس� و الفلسفة و

 .فراهعها 2T]4[2Tفكانت أكث من مائة مسل  
اليوم ولد يف : الشيخ تقي الدين الحسن بن عيل بن داود الحيل الرهايل املعروف بابن داود2

و يقول فيه 2T]5[2Tالخامس من شهر ه�د  الثا  من عام ست�ئة و سبع و أربع� من الهجرة 
كان من العل�ء الجامع� و الفضالء البارع� يصفونه يف اإلهازات (صاحب روضات الجنات 

و له من التصنيفات يف الفقه نظ� و 2T]6[2T) بسلطان األدباء و البلغاء و تاج املحدث� و الفقهاء
ثا مخترصا و مطوال و يف العربية و املنطق و العروض و أصول الدين نحوا من ثالث� ن

 .2T]7[2T) مصنفا
 انه شيخ من شيوخ العل�ء األهالء، : إبراهيم بن علوان الحيل3
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الحيل ك� يظهر من إهازته بخطه عىل و مرهع يف التدريس و اإلهازات و معارص للعالمة 
القائع لتلميذه الشيخ حس� بن إبراهيم بن يحي األسرتاباد  يف شهر ربيع األول عام 

 .2T]1[2Tهجرية 708
الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن بن يوس  املعروف بفخر املحقق� من وهوه هذه 4

الشأن حاله يف علو قدره و سمو الطائفة و ثقاتها و فقهائها هليل القدر عظيم املنزلة رفيع 
ه له مصنفات قيمة 771ه و توىف سنة 682ولد عام . رتبته و كثة علومه، أشهر من أن يذكر

 .2T]2[2Tكث�ة 
الذ  أهازه فخر املحقق� عامي : الشيخ عز الدين الحسن بن احمد بن مظاهر الحيل5

ز الدين حسن بن الشيخ اإلمام الفقيه السعيد ع(هجر  و نعته بقوله 755هجر  و 741
 .2T]3[2T) مظاهر

كان (هجر  750هجر  و توىف عام 677ولد عام : عبد العزيز بن محاسن بن رسايا الحلبي6
كان عاملا فاضال منشئا أديبا من تالمذة املحقق نجم الدين (و ) إماما يف العلم و األدب

البديعية مائة و خمسة و أربعون بيتا يشتمل عىل هعفر بن الحسن الحيل له القصيدة 
 .2T]4[2Tمائة و خمس� نوعا من أنواع البديع 

ابن أخت العالمة : السيد عميد الدين عبد املطلب بن محمد بن عيل بن األعرج الحسيني7
قال يف إهازته البن نجدة عند ذكره املوىل السعيد اإلمام املرتىض . فاضل من مشائخ الشهيد

و قال ابن معية عند ذكر 2T]5[2Tشيخ أهل البيت يف زمانه عميد الحق و الدين  علم الهدى
 .2T]6[2Tدرّة الفخر، فريدة الدهر موالنا اإلمام الربا  و أثنى عليه و بالغ فيه : روايته عنه
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هذه إطاللة خاطفة عىل مدينة الحلة الفيحاء يف القرن الثامن الهجر  من منطلق 
الدراسات الدينية و العلوم اإلسالمية و أبحاثها الفقهية و نشاطاتها العلمية و عل�ئها 

 .ملحقق� البارزين ا
ك� أن كتب املحقق الحيل و خاصة القائع و كتب العالمة الحيل من املختل  و املعارج 
أخذت طريقها إىل الحوزات العلمية تدريسا و قراءة و استنساخا عىل هانب كتب الشيخ 

 .الطويس مثل النهاية و العدة 
ا القرن مع منجزات النج  ك� أن إذا قارنا ب� منجزات الحلة يف التحقيق و التألي  يف هذ

األرشف لوهدنا عل�ء الحلة �تازون عىل عل�ء النج  يف نوعية التحقيق و البحث و كمية 
 .التألي  و التصني  

 حوزة النجف األرشف يف القرن الثامن الهجري و عل�ؤها 

كب�ة إحتضنت النج  األرشف يف القرن الثامن الحوزة العلمية و عل�ء كبار رغم الحيوية ال
يقول الرحالة ابن بطوطة عند زيارته للنج  األرشف عام . التي كانت الحلة تتمتع بها

 :ه 737
و يدخل من باب الحرضة إىل مدرسة عظيمة يسكنها طلبة و الصوفية من الشيعة و لكل ( 

وارد عليها ضيافة ثالثة أيام من الخبز و اللحم و التمر مرت� يف اليوم و من تلك املدرسة 
 .2T]1[2Tل إىل القبة يدخ

و هذه إشارة إىل وهود مدرسة لطالب العلوم الدينية قرب املقام القي  تحتو  عىل 
 .طلبة العلوم يف هذا القرن 

ك� أنه بدا تقدم ملحوظ يف املسلفات التي أنجزت يف هذه الفرتة يف حوزة النج  من ناحية 
هاور النج  ثالث� عاما و املوضوع و التحقيق حيث نجد حيدر بن عيل بن حيدر اآلميل 

 كتب ألول مرة حسب ما بأيدينا 
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التفس� من وحي الفلسفة و العرفان و سّ�ه باملحيط األعظم يف سبع مجلدات : من الكتب
 .و يف الفلسفة و األخال  و العرفان 

اإلرشاد (و كتب عبد الرحمن بن محمد العتائقي يف الرياضيات و الجغرافيا و الطب فكتب 
و ) رشح حكمة األرشاف( و ) الرسالة الفريدة يف األدوية الفريدة(و ) يف معرفة األبعاد

 من الطب و) الترصيح يف رشح التلويح(
ك� أن عبد . الجغرافيا و عيل بن محمد بن عيل الكايش يف علم الكالم و املنطق و الفقه و

ّهللا بن محمد بن عيل األعرج الحسيني و محمد بن عيل الجصا  كتبا يف علم أصول الفقه و 
و أل  محمد بن عيل الجرها  الغرو  كتبا . أل  األخ� أيضا يف الفقه و الفلسفة و الكالم

 .كث�ة يف معظم حقول املعرفة ك� سنستعرضها عند ترهمته 
ج ان النج  بدأت باستعادة نشاطها العلمي و النهوض باألبحاث و الدراسات و عليه نستنت

 .و ظهور العل�ء يف هذا القرن الثامن الهجر  

 عل�ء النجف األرشف يف القرن الثامن الهجري 

إننا بعد البحث و الفحص عثنا يف كتب الرتاهم املعتمدة عىل هسالء األعالم البارزين من 
 :يف النج  األرشف يف هذا القرن البالغ و هم  رهال الفكر و التقى

 : احمد بن الحس� بن الواها�

املتوىف يف الخامس ) احمد بن الحس� الواها (الشيخ ه�ل الدين : قال املحقق الطهرا 
ه و املدفون باملشهد الغرو  ك� ذكره الشيخ محمد الجبعي يف 757من ربيع األول عام 

لست أعرف هذه : و عن البحاثة األم� 2T]1[2Tمد بن مك مجموعته عن خط الشهيد مح
 نعم . النسبة و ال رأيت من ذكرها
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 178: الصفحة

يف أنساب السمعا  الواهكا  نسبة اىل واهكان قال و أظنها من قرى مرو و ل اسمع 
 .2T]1[2Tها و لعلها خربت باسم

إن وفاته يف النج  قد يكون شاهدا عىل املجاورة طلبا لزيارة العلم و اإل�ان و األهر و 
 .الثواب 

 : الشيخ حس� األسرتابادي

ه و أقام بالنج  األرشف و كتب بها 725حس� بن حسن السبعي اإلسرتاباد  ولد سنة 
للشيخ ظه� الدين النييل و أتم كتابتها يوم األحد ) ذهانحاشية إرشاد األ (نسخة من كتاب 
 .2T]2[2Tه و هو يف الثانية و الست� من عمره 787غرّة محرم سنة 

 : حمزة بن حمزة العلوي

كان من أكابر : يف الرياض. السيد نارص الدين حمزة بن حمزة بن محمد العلو  الحسيني
و من ) عيل بن مطهر الحيلمحمد بن الحسن بن يوس  بن (سادات تالمذة الشيخ 

 معارص  الشهيد
و قد كتب الشيخ فخر الدين بخطه القي  عىل ظهر مجموعة أسئلة و أهوبة من شيخه 

 :فخر الدين محمد بن الحسن بن مطهر الحيل هكذا 
أهزت رواية أهوبة هذه املسائل عني للسيد املعظم الزاهد العال نارص الدين حمزة بن 

الحسيني أدام ّهللا أيامه فل�و ذلك ملن شاء و أحب و ليفتي بذلك حمزة بن محمد العلو  
و كتب محمد . لج�عة املسمن� و ينبغي ان يقبلوا قوله في� ينقله عنا من األحكام القعية

بن املطهر يف سابع عق رهب لسنة ست و ثالث� و سبع�ئة بالحرضة املقدسة الغروية 
 .2T]3[2Tيا صلوات ّهللا عىل مقفها حامدا مصل
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 179: الصفحة

 : السيد حيدر بن حيدر اآلميل

ملا أمر برتك ما سوى ّهللا ترك الوالدين و : و قال يف مقدمة كتابه رشح الفصوص: يف الطبقات
زارة فخر الدولة بن شاه كدخدا من أوالد ك ى و توهه اىل مكة و لبس الخرقة و إعتزل و 
ثم سكن النج  و التقى بعبد الرحمن القديس فقرأ 751سنة و وصل مكة عام 30عمره 

عليه كتاب منازل السائرين و رشحه و كتاب فصوص الحكم و رشحه و رسائل فلسفية 
يه تفس� القرآن و أمر بإظهاره للخواص فكتب و كان منزويا عن الخلق ففاض عل 2T]1[2Tأخرى 

ثم بعدها رسالة املعاد ثم أربع� رسالة عربية و أعجمية ثم أمر بتأويل ) هامع األرسار(
و قد إنتهى منه حسب ما ورد ) املحيط األعظم(القرآن فجاءت يف سبع مجلدات س�ه 

ل باملشهد املقدس الغرو  سلخ شوا: بخط املسل  عىل الورقة األوىل من الجزء الثا  هكذا
( ثم أمره الحق بقح . سالم ّهللا عىل مقفه من سنة سبع و سبع�ة هجرية نبوية

ه و أته يف سنته و 781و ذلك بعد ثالث� سنة من مجاورة النج  فإبتدأ فيه يف ) الفصوص
 .2T]2[2Tسنة 63كان عمره 

كتاب هامع األرسار و . كتاب الكشكول في� هرى عىل آل الرسول: له مسلفات كث�ة منها
كتاب رشح الفصوص س�ه فّص . أمثلة التوحيد. كتاب هامع الحقائق. منبع األنوار
رسالة . كتاب املحيط األعظم يف تفس� القرآن املكرم. كتاب يف تأويل آيات القرآن. الفصوص

بخطه  و كتب2T]3[2Tرسالة التنزيه و غ� ذلك . رسالة األمانة. رسالة األركان. منتخب التأويل
بعض تصاني  املوىل ركن الدين محمد بن عيل بن محمد الجرها  الذ  فر  من تصنيفه 

 .2T]4[2Tيف الغر  يف املدرسة الرضوية  762هجرية و فر  املرتهم له من كتابته عام 720عام 
 ثم إعلم أنه قد يعرب عن املرتهم بالسيد حيدر اآلميل و قد يعرب عنه 
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 180: الصفحة

علو  الحسيني و مرة بالسيد حيدر املازندرا  و أخرى بالسيد حيدر بن عيل بن حيدر ال
فيتوهم لذلك . بعنوان السيد حيدر اآلميل و قد يعرب بالسيد حيدر بن عيل بن حيدر اآلميل

 .2T]1[2Tتعدده و لكن الحق ان الكل عبارة عن شخص واحد ك� ال يخفى 

 : عبد الرحمن القديس

ليه إنه يف النج  إلتقى عبد الرحمن القديس فقرأ ع: ورد يف ترهمة السيد حيدر اآلميل
 ]2T]2كتاب منازل السائرين و رشحه و كتاب فصوص الحكم و رشحه و رسائل فلسفية أخرى 

 : عبد الرحمن بن محمد العتايقي

الشيخ العلم العالمة ك�ل الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن العتايقي الحيل 
لفات و له ميل اىل الفاضل الفقيه املعروف بابن العتايقي شارح نهج البالغة و غ�ه من املس 

و فيه . 2T]3[2Tكذا يف رياض العل�ء . الحكمة و التصوف لكن قد أخذ أصله من رشح بن ميثم
أيضا قد يعرب عنه بعبد الرحمن بن العتايقي و تارة بعبد الرحمن بن محمد بن العتايقي و 

 .2T]4[2Tتارة بعبد الرحمن بن إبراهيم العتايقي و الحال واحد 
ح كتاب أإليالقي للفيلسوف زين الدين اب حفص عمر بن سهالن كتاب األمايل يف رش : له

 .2T]5[2Tه 755فر  منه باملشهد القي  املقدس الغرو  يوم األحد ثامن عق املحرم سنة 
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 181: الصفحة

و له كتاب اإلرشاد يف معرفة األبعاد و رشح لكتاب الخواهة نص� الدين الطويس فر  من 
 .2T]1[2Tباملشهد املقدس الغرو  788تسويدها آخر نهار األربعاء عقين املحرم سنة 

هناك مجموعة كلها بخط الشيخ ك�ل الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقي كتبها يف  و
 .2T]2[2Tه 778الغر  يف 

الذ  هو تألي  فخر الدين ) الترصيح يف رشح التلويح اىل أرسار التنقيح(و له كتاب 
و ذكر يف تاريخه انه فر  منه يف املشهد الغرو  رسار شعبان سنة . الخجند  يف الطب

 .2T]3[2Tه 774
 :تنوف عىل خمسة عق مسلفا و اليك بعضها 2T]4[2Tو له كتب أخرى كث�ة مذكورة يف األعيان 
 .اختيار حقائق الخلل يف دقائق الحيل . اختصار كتاب األوائل لزب هالل العسكر 

. الشهدة يف رشح معرب الزبدة. تجريد النية. اإليضاح و التبي�. األع�ر. األضداد يف اللغة
الرسالة املغردة يف األدوية . مخترص تفس� ابن إبراهيم. صفوة الصفوة. 31غة رشح نهج البال 

 .الناسخ و املنسوخ . الرسالة املفيدة. الترصيح يف رشح التلويح. رشح حكمة اإلرشا . املفردة
/ الحقائق الراهنة . 49/ 1إيضاح املكنون . 268/ 2أعيان الشيعة . 106/ 4األعال : ترهم يف

و ج 74/ 8، و ج 184/ 4و ج 356/ 3و ج  509، 502/ 2و ج 357، 510/ 1 الذريعة. 109
و ج 51/ 15و ج 259، 131/ 14و ج 382، 276، 176/ 13و ج 28/ 12و ج 225، 220/ 11
ريحانة . 103/ 3رياض العل�ء . 193/ 4روضات الجنات . 11/ 24و ج 198/ 20و ج 79/ 17

الكنى و . 227/ فوائد الرضوية . 188/  4الغدير . 329/ 2سفينة البحار . 106/ 8األدب 
هدية . 167/ 5معجم املسلف� . 28/ مصادر الدراسة . 329/ 2لغت نامه . 354/ 1األلقاب 
 .74/ األحباب 

 .82/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 379/ 11مجلة العرفان س . 528/ 1هدية العارف� 
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 182: الصفحة

 : عبد الكريم بن عيل أم� الحاج

لقد كان من . غياث الدين عبد الكريم بن تاج اب الحسن عيل أم� الحاج و النقيب بالغر 
الرحيم بن عبد الكريم املذكور و له عقب منهم لط  ّهللا بن عبد 2T]1[2Tعل�ء أصحابنا 

و منهم الزاهد بهاء الدين عيل و نظام الدين سلي�ن ابنا عبد الكريم املذكور و . املقتول
و قد تلك عبد الكريم بالبيع القعي كتاب 2T]2[2Tلهم أعقاب و هم باملشهد القي  الغر  

ه 750اإلرث يف سنة ه ثم تلكه ولده عبد الرحيم ب705الفت لريض الدين بن طاووس يف عام 
2T]3[2T 2ثم انتقل باإلرث ظاهرا اىل ولده لط  ّهللا الشهيد بيد السلطان احمد بن أويسT]4[2T. 

 : عبد الكريم النييل النجفي

السيد الحسيب النسيب : قال األفند : عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النييل النجفي
ي النجفي فاضل عال كب� و هو النقيب غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد الحسين

والد السيد األهل نقيب النقباء بهاء الدين عيل صاحب املسلفات العديدة و أستاذ بن فهد 
 .من القرن الثامن ) املرتهم(ه فيكون والد األستاذ 841و مات ابن فهد الحيل عام . 2T]5[2Tالحيل 

 .كتاب السلطان املفرج عن اهل اإل�ان : له
 .217/ 12الذريعة : ترهم يف

 : عبد الكريم بن األعرج الحسيني

 غياث الدين عبد الكريم بن محمد بن عيل بن محمد األعرج الحسيني 
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 183: الصفحة

) تحصيل النجاة(تلميذ فخر املحقق� و املجاز منه كتب بخطه و إمضائه املذكور كتاب 
وية يف آخر نهار لفخر املحقق� و ذكر يف آخره انه فر  من نسخه بالحرضة القيفة الغر 

 .2T]1[2Tهجرية 736رهب عام 23السبت 

 : السيد عبد ّهللا بن محمد الحسيني

عال فاضل هليل : يف اآلمل: السيد ضياء الدين عبد ّهللا بن محمد بن عيل األعرج الحسيني
القدر من مشائخ الشهيد يروى عن العالمة له كتب منها رشح التهذيب للعالمة و غ� ذلك 

2T]2[2T .و أما رشح تهذيب األصول له فقد س�ه منية اللبيب يف رشح التهذيب و : ياضو يف الر
فر  من تأليفه ظهر يوم األربعاء خامس عق شهر رهب سنة أربع� و سبع�ئة بالحرضة 

 ]2T]3القيفة الغروية 

 : عبد املطلب بن عيل بن املختار

مسل  كتاب غاية الباد  يف  قال محمد بن عيل بن محمد الجرها  الغرو  تلميذ العالمة و
رشح املباد  للعالمة الحيل الذ  ألفه للمرتهم و هو النقيب عميد الدين أبو طالب عبد 

و فر  منه األربعاء 2T]4[2Tاملطلب بن النقيب شمس الدين عيل بن املختار العلو  الحسيني 
الء و نستفيد من الوص  العلو  أنه كان من العل�ء الفض 2T]5[2Tه 697تاسع عق شوال 

و عبد املطلب بن عيل بن املختار . النقباء عىل املقام العلو  عليه أفضل الصالة و السالم
 غ� 
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 184: الصفحة

عميد الدين عبد املطلب بن محمد األعرهي ابن أخت العالمة الحيل الذ  هو شارح 
 .2T]1[2Tالتهذيب 

 : عيل بن إس�عيل بن إبراهيم بن فتوح

ه ثم قرأه عىل املصن  فكتب املسل  بخطه إهازة له 701للحيل يف ) اإلرشاد(كتب بخطه 
قرأ هذا الكتاب الشيخ األهل : ة يف سنة كتابتها كتب يف وص  املجاز قولهعىل النسخ

األوحد العال الفقيه الفاضل الصالح زين الدين عيل بن الشيخ الصالح إس�عيل بن إبراهيم 
 .2T]2[2Tه 701رهب 12بن فتوح املجاور للمشهد القي  الغرو  و تاريخ اإلهازة 

 : عيل بن احمد املزيدي

الحسن عيل بن ه�ل الدين احمد بن يحي املعروف باملزيد  الحيل من  ريض الدين أبو
توىف املرتهم له ك� ورد يف خط الشهيد األول يف . مشائخ محمد بن مك الشهيد األول

 .2T]3[2Tو دفن بالغر  757غروب عرفة عام 
 و من املحتمل ك� يفهم من عدم نقل هث�نه إىل الغر  بأنه كان مجاورا يف النج  أواخر
حياته عىل األقل رغم كونه من أهل الحلة و املتعلم� فيها فرتة من الوقت فهو من عل�ء 

 .النج  األرشف و مات فيها و دفن فيها 

 : الشيخ زين الدين عيل بن الفاضل املازندرا�

 الشيخ الفاضل الورع الصالح زين الدين عيل بن فاضل : يف الرياض
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 185: الصفحة

كان تاريخ نقلها لتلك القصة يف حدود سنة تسع . املازندرا  صاحب قصة الجزيرة الخرضاء
مجموعة أخبار رواها له السيد شمس الدين محمد  و هذه القصة2T]1[2Tو تسع� و ست�ئة 

الذ  القاه و صّىل خلفه و رأى الناس يقرؤون عليه القرآن و العربية و الفقه و هم يقولون 
 .2T]2[2Tانه ولد الحجة صاحب الزمان عليه السالم 

قال الفضل بن يحي بن عيل الطيبي اإلمامي الكويف عفا ّهللا عنه مسل  الرسالة املشتهرة 
جزيرة الخرضاء قد كنت سمعت حكاية ما سمعه من الشيخ الصالح التقي و الفاضل بال

الورع الزك زين الدين عيل بن فاضل املازندرا  املجاور بالغر  عىل مقفه السالم فاتفق 
ان الشيخ الصالح زين الدين عيل بن فاضل املازندرا  إنحدر من ّرس من رأى إىل الحلة يف 

ه ليميض عىل هار  عادته و يقيم يف املشهد 669السنة املذكورة أوائل شهر شوال من 
 .2T]3[2Tالغرو  عىل مقفه السالم 

 .الفوائد الشمسية : له
. 343/ 16و ج  106/ 5الذريعة . 118/ 5تاريخ بغداد . 158/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1137/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 164/ 7معجم املسلف� . 175/ 4رياض العل�ء ج 

 : عيل بن محمد بن عيل الكايش

أنه ) هامع األرسار و منبع األنوار(يظهر من تلميذ صاحب الرتهمة السيد حيدر اآلميل يف 
إ  سمعت مرارا من اإلمام العال و الحكيم ) الكشكول(بلغ من العمر ثان� سنة و قال يف 

 مدة ثان� سنة من عمر  أن الفاضل نص� الدين الكايش أنه كان يقول غاية ما علمته يف
 هذا املصنوع 
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 186: الصفحة

 .2T]1[2Tمحتاج إىل الصانع و مع هذا فيق� عجائز أهل الكوفة أكث من يقيني 
تويف الشيخ اإلمام العالمة املحقق أستاذ (و حك الجبعي يف املجموعة عن خط الشهيد انه 

و 2T]2[2T) ه755رهب 10الفضالء نص� الدين عيل بن محمد الكايش باملشهد املقدس الغرو  
 .يظهر من هذا الكالم انه كان من سكان النج  و توفاه ّهللا يف بيته و بلده 

. تعريب زبدة الهيئة للمحقق الطويس. 2T]3[2Tالعالمة للتجريد كتاب الحاشية عىل رشح : له
 .حاشية عىل رشح الشمسية للراز  . حاشية عىل رشح التجريد لألصفها 

رشح طوالع القايض عبد . رسالة يف نقد العالمة الحيل يف تعريفه للطهارة من كتاب القواعد
 .ّهللا بن عمر البيضاو  

/ 4الذريعة . 490/ تذكرة املتبحرين . 202/ 2أمل اآلمل . 309/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .240/ 21و ج 365/ 13، و ج 36/ 6و ج 106

 .326/ الفوائد الرضوية . 188/ 7ريحانة األدب . 231/ 4رياض العل�ء 
معجم . 442/ 3مستدرك الوسائل . 216/ 2مجالس املسمن� . 253/ 3الكنى و األلقاب 

 .255/ هدية األحباب . 13/ املقابس . 219/ 11املسلف� 
 .1033/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : شمس الدين محمد بن صدقة

ه و من آثار املرتهم له 758ذ  القعدة عام 15كان من تالميذ فخر املحقق� و مجازا منه يف 
انتهى الفرا  منه عرص (نسخة من غرر الحكم لآلمد  بخطه الجيد، و قال يف آخرها . الباقية
هجرية عىل يد العبد الضعي  املحتاج إىل عفو ربه اللطي  740عام 24الخميس سلخ نهار 

 .2T]4[2Tمحمد بن صدقة بن حس� بن فائز باملشهد الغرو  سالم ّهللا و صلواته عىل مقفه 
______________________________________ 

 149الحقائق الراهنة الثامنة ص ) 1( 
 149الثامنة ص  الحقائق الراهنة من املائة) 2( 
 118الذريعة املجلد السادس ص ) 3( 
 134الحقائق الراهنة يف املائة الثامنة ص ) 4( 



 187: الصفحة

 : محمد بن عبد املطلب بن األعرج

هو ه�ل الدين أبو طالب محمد بن عميد الدين عبد املطلب بن أب الفوارس : يف الطبقات
شهيد املعّرب عنه بخاتة املجتهدين و عميد محمد بن عيل بن األعرج الحسيني العال ال

باملوىل السيد العال الجليل العايل الهمة الرفيع املقدار ) عمدة الطالب(السادات و وصفه يف 
و 2T]1[2Tثم ذكر انه قىض ّهللا له بالشهادة فأخذ باملشهد الغرو  و خنق ظل� أخذ الدين بحقه 

عىل هذا فصاحب الرتهمة هو عميد  قد يعرب عنه بج�ل الدين بن األعرج العميد  و
السادات ه�ل الدين أبو طالب محمد بن عميد الدين عبد املطلب األعرهي الذ  توىف 

و إستشهد هو بعد وفاة أبيه و قبل الث��ائة ك� ذكر يف عمدة الطالب 754أبوه عام 
 .2T]2[2Tه 812املسلّ  عام 
، معجم رهال الفكر و األدب 299ص 2و عمدة الطالب 71شهداء الفضيلة صفحة : ترهم يف

1 /659. 

 : محمد بن عيل الجرجا� الغروي

املوىل ركن الدين محمد بن عيل الجرها  الغرو  املعرب للفصول النص�ية، له كتاب 
األبحاث يف تقويم األحداث يف رّد الزيدية و إثبات إمامة األئة اإلثني عق عليهم السالم و 

رتب عىل مقدمة و عقة فصول و خاتة ألفه بالغر  و فر  م. إثبات الغيبة ورد شبهاتها
و له كتاب . 2T]3[2Tه 728منه بالحرضة العلوية يف يوم الجمعة الثالث من ه�دى الثانية سنة 

و كتاب غاية الباد  يف رشح . 2T]4[2Tالدعامة يف إثبات اإلمامة حيث ألفه بعد كتاب األبحاث 
 .ه 729تويف بعد عام 2T]5[2Tحيل ء يف األصول الذ  ألفه العالمة ال املبادى
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 .األبحاث يف تقويم األحداث . خال  النارصيةاألخال  النص�ية يف تعريب األ : له
األرشاف يف علم األخال  من الحكمة ). املعا  و البديع و البيان (اإلشارات يف علم البالغة 

إرشا  الالهوت يف رشح الياقوت يف علم الكالم أفعال العباد رسالة يف الجرب و . العملية
. الترب املسبو  يف أوصاف امللوك). فيع الر (البديع يف النحو و رشحه املسمى . االختيار

تحفة األرشاف يف . رسالة يف التجويد. تجويد القرآن. التجويد يف رشح التجريد يف علم امليزان
. تعريب اوصاف األرشاف. تعريب أساس االقتباس يف امليزان. درر األصداف يف العلوم الثالثة

تعريب . ص�ية يف األصول الدينيةترهمة الفصول الن» رسالة يف الجرب و القدر«تعريب 
 .الفصول النص�ية ترهمة الفصول النص�ية 

الدر الثم� يف ال  الثم� يف اختالف . الحاو  يف الفقه. الجواهر العقلية. الثاقب يف املناقب
الرافع يف . الدعامة يف الثبات اإلمامة. الدرة البهية يف رشح الرسالة الشمسية يف امليزان. األمة
الرسالة الشمسية يف . رسالة يف أصول الدين. الرحمة يف اختالف األمة. النافع يف الفقه رشح

رسائر العربية يف رشح الوافية . روضة املحقق� يف تفس� الكتاب املب�. األركان الصيدية
عناية . رشح مباد  الوصول. الشافية عن امراض القلوب القاسية. الشايف يف الفقه. الحاهية
. غاية الباد  يف االصول. غاية الباد  يف رشح املباد  يف اصول الفقه. يف رشح املباد الباد  

الفصول النص�ية ترهمة الفصول النص�ية . غنية الطالب يف رشح املطالب يف العلوم الثالثة
كلستان عرب بالفارسية يف . فهرست تصاني  املوىل ركن الدين محمد بن عيل الجرها 

. معرب الفصول النص�ية. مجموعة الجرها . ث العربية يف رشح الكافيةاملباح. التهجد
وسيلة النفس اىل حظ�ة القدس . معيار الفضل يف مباحث العقل. ترهمة الفصول النص�ية

 يف حقيقة اإلنسان
لباب . 577/ فوائد الرضوية . 402/ 1ريحانة األدب . 194/ الحقائق الراهنة : ترهم يف
 .43/ 9أعيان الشيعة . 46/ 11عجم املسلف� م. 129/ األلقاب 
و 4/ 5و 213و . 122/  4و . 4/ و 163و . 173/ 11و . 373/ 3و . 260/ 2و 63/ 1الذريعة 

و . 351/ 15و . 54/ 14و . 230/ 14و . 88/  11و . 172/ 10و . 199/ 8و 236/ 6و 272
 .331/ 1و األدب معجم رهال الفكر . 241/ 21و . 79/ 20و 381و  247و 16و 10/ 16

 : يوسف بن نارص الغروي

  السيد ه�ل الدين اب املحاسن يوس  بن نارص بن ح�د الحسيني 
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حك يف البحار عن مجموعة الجبعي عن خط الشهيد صورة : قال املحقق الطهرا : الغرو 
ه�ل الدين احمد بن محمد بن الحداد الحيل  عن ابن الحداد الشيخ: استجازة الشهيد(

قراءة بقراءة عاصم و الكسائ قال بن الحداد و قرأت به� القرآن عىل السيد ه�ل الدين 
اب املحاسن يوس  بن نارص بن ح�د الحسيني الغرو  قال قرأت به� عىل السيد ريض 

داد  و الحس� بن قتادة بن الدين أب عبد ّهللا الدور  و أب الحرث الليث بن غالب البغ
له كتاب التيس� يرويه عنه تلميذه السيد تاج الدين محمد 2T]1[2Tروح الحسني املد  املقر  
 .7762T]2[2Tبن القاسم بن معية املتوىف 

فأهازه بروايته و سائر مسلفاته و مسلفات ) خالصة األموال(و قرأ عىل العالمة الحيل كتابه 
 :ه و قال 723سنة  األصحاب يف حاد  عق ذ  القعدة

قرأ عىل السيد الكب� الحسيب النسيب املعظم الزاهد الورع سيد األرشاف مفخر آل عبد 
 .2T]3[2Tمناف 

 .املجموع العتيق . التيس�. غرر الدالئل و اآليات يف رشح السبع العلويات: له
 .40/ 16الذريعة . 350/ 2أمل اآلمل . 321. / أعيان الشيعة: ترهم يف

 .399/ 5رياض العل�ء . 241/ الحقائق الراهنة . 228/ 5نة الدرر الكام
 .4772T]4[2T/ 7ريحانة األدب . 338/ 13معجم املسلف� . 717/ فوائد الرضوية 
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 مع عل�ء النجف األرشف 
 يف القرن التاسع الهجري 

 ه 900ه 800
 م 1494م 1397

  

  



 193: الصفحة

 الحلة يف القرن التاسع الهجري 

إذا راهعنا تراهم عل�ء الشيعة و مدارسهم و تاريخ تألي  الكتب التي دونت يف القرن 
بالذات يف املعارف اإلسالمية من الفقه و أصوله و التفس� و العقائد و التاسع الهجر  

الحديث و األخال  و لوهدنا أن مدينة الحلة قد فقدت مركزيتها العلمية و محوريتها 
مثل هبل : الفكرية نتيجة تأسيس حوزات علمية أخرى يف أماكن مختلفة من العال اإلسالمي

قعة من األرض الكث� من العل�ء و الفقهاء قبل القرن عامل يف لبنان التي قدمت هذه الر 
ه يف 786734التاسع و بعده حيث درس الشهيد األول محمد بن مك الجزيني العاميل 

الحلة شطرا من حياته ثم عاد إىل بالده و أوهد مدرسة فكرية تعلّم فيها عدد من العل�ء 
بهذا القف أهياال متعاقبة فللشهيد ك� أن أرسته كانت من البيوتات العلمية التي تتعت 

األول ثالثة أبناء كلهم من العل�ء و الفقهاء و كانت زوهته أم عيل و ابنته أم حسن 
فقهيتان و كان الشهيد رحمه ّهللا يرهع بعض النساء يف بعض املسائل الفقهية إىل هات� 

فاطمة بنت الشهيد  يف ريحانة األدب لقب بعض األكابر2T]1[2Tيقول السيد األم� . السيدت�
 .بالشيخة أو ست املشائخ 

يف إيران حيث إحتضنت حوزات علمية و . و مثل حوزة أصفهان و كاشان و بلدان أخرى
 .تقفت بعل�ء محقق� 

إن مدينة الحلة رغم تراهع النشاط فيها يف هذا القرن التاسع كانت ذات حركة علمية ال 
 :يستهان بها و ذات أعالم بارزين، منهم 

ه و تويف عام 757الشيخ ه�ل الدين احمد بن شمس الدين محمد فهد األسد  ولد عام 1
و وصفه 2T]2[2T) عال فاضل ثقة زاهد عابد ورع هليل القدر(قال عنه الحر العاميل . ه841

 السيد ه�ل الدين ابن األعرج 
______________________________________ 

 33 إيران و إسالم الشيخ املطهر  ص) 1( 
 147املجلد الثالث، ص، . أعيان الشيعة) 2( 



 194: الصفحة

انه أحد املدرس� يف املدرسة الزعنية يف الحلة السيفية من أهل العلم و الخ� و : (العميد 
 .2T]1[2T) الصالح و البذل و الس�ح

املهذب البارع يف رشح ( كتاب أل  رحمه ّهللا أكث من خمس و عقين كتابا يف الفقه مثل 
عدة الداعي و نجاح (و يف األدعية مثل كتاب ) رشح ألفية الشهيد(و كتاب ) املخترص النافع

قال صاحب مجالس املسمن� إن هميع ). أرسار الصالة ( و يف العرفان مثل كتاب ) املساعي
 .2T]2[2Tتالمذة بن فهد كانوا من العل�ء املجتهدين 

قال صاحب أمل اآلمل أن . ء الدين عيل بن الحس� الشفهيني الحيلشيخ أبو الحسن عال 2
ه و 841و كان معارصا البن فهد املتوىف عام 2T]3[2T) الشيخ الشفهيني الحيل فاضل شاعر أديب(

 .عليه يكون الشيخ الشفهيني الحيل من رهال العلم و األدب يف القرن التاسع الهجر  
الحّيل املعروف بابن العرندس تويف حدود سنة  الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس3

 .2T]4[2Tه 840
الحسن بن راشد فاضل ( الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد الحيل، قال فيه الحر العاميل 4

الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد ( و قال صاحب رياض العل�ء 2T]5[2T) فقيه شاعر أديب
: ثم نقل السيد األم� يف أعيان الشيعة2T]6[2T) الحيل الفاضل العال الشاعر من أكابر الفقهاء

 .8[2T[2Tه 830ه ألنه كان حيّا عام 830لقد مات بعد عام . 2T]2T]7انه ترك لنا كتبا ستة (
______________________________________ 
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املسل  ) األنوار البدرية يف شبه القدرية(كتاب  الحسن بن محمد املهبيل الحيل صاحب5
 .2T]1[2Tه يف داره بالحلة السيفية 840عام 
معال الدين يف (و ) املقنعة( محمد األنصار  بن شجاع الحيل القطان عال فقيه له كتاب 6

حيث فر  من تأليفه يوم التاسع عق من شهر شعبان عام ) نهج العرفان(و ) فقه آل ياس�
 .2T]2[2Tه 819

 : مع النجف األرشف يف القرن التاسع الهجري

إن النج  األرشف بدأت باستعادة النهوض العلمي و الحركة الفكرية يف هذا القرن فنجد 
بان الفاضل املقداد السيور  قد شيّد مدرسة دينية إليواء طالب العلوم الدينية الوافدين 

ون بالتألي  يف الفقه و التفس� و و بدأ العل�ء و املحققون و الباحث2T]3[2Tعىل النج  األرشف 
 .العقائد و األدعية و األخال  و الشعر و األدب 

و معارج ) فقه و تفس�(لقد كتب املوىل الحسن بن محمد األسرتاباد  يف آيات األحكام 
و كتب الشيخ خرض الحبلرود  يف . السسل يف تفس� خمس�ئة آية من آيات األحكام

أبو عبد ّهللا املقداد السيور  يف الفقه و العقائد و الحديث و العقائد و املنطق و الشيخ 
السيد عيل بن عبد الكريم الحسيني النجفي يف التفس� و العقائد و األخال  و الرهال و 
هكذا صن  عل�ء محققون من الحوزة العلمية يف النج  األرشف يف مختل  الحقول 

س�ء املدونة يف التاريخ و البالغ عددهم اإلسالمية يف هذا القرن رغم قلة عددهم حسب األ 
ما يقرب من ثالث� عاملا و مسلفا يف الحلة ك� أن الكتب الدراسية السائدة يف الحوزات 

 الدينية هي كتب النهاية و مختل  العالمة 
______________________________________ 

 43الضياء الالمع يف القرن التاسع ص، ) 1( 
 118المع يف القرن التاسع ص الضياء ال) 2( 
 138الضياء الالمع يف القرن التاسع ص ) 3( 



 196: الصفحة

ء الثابت أن الس� العلمي يف  و املعارج و العدة و من مسلفات العل�ء السابق� و لكن اليش
هذا القرن و خاصة يف العقود األخ�ة منه بدأ بالنزول يف الحلة و بالصعود يف النج  

 .األرشف 

 ل�ء النجف األرشف يف القرن التاسع الهجري ع

و إليك البارزون من عل�ء النج  األرشف يف هذا القرن التاسع املدونة حياتهم يف كتب 
 :و هم . الرتاهم

 : إبراهيم بن صالح الكفعمي

يف . الشيخ األهل تقي الدين إبراهيم بن عيل بن الحسن بن محمد بن صالح الكفعمي
منها املصباح و هو الجنة : ال أديبا شاعرا زاهدا عابدا ورعا له كتبكلن ثقة فاض: اآلمل

 الواقية و الجنة الباقية
و قد عّدد السيد األم� يف 2T]1[2Tو له كتاب البلد األم� يف العبادات أيضا اكرب من املصباح 

 .2T]2[2Tاألعيان مصنفات الكفعمي فكانت تسعا و أربع� مصنفا 
املشهد الغرو  و أقام به و طالع يف كتب الخزانة الحرضة و س�عي انه ورد : و يف الرياض

 .2T]3[2Tالغروية و من تلك الكتب أل  كتبه الكث�ة يف أنواع العلوم 
و قيل 2T]4[2Tو كان املرتهم حيّا سنة خمس و تسع� و ثا�ائة ألنها سنة تألي  كتاب املصباح 

 ه و أوىص أن يدفن يف كربالء و ل يزل 900إنه توىف عام 
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 ]2T]1مرقده يزار و يتربك به 
 .اختصار الحدود و الحقائق . اختصار هوامع الجامع. اختصار تفس� القمي: له

. اختصار قواعد الشهيد. اختصار الغريب�. اختصار غريب القرآن. القائعاختصار علل 
اختصار . اختصار مغرب اللغة. اختصارات املجازات النبوية. اختصار لسان الحارض و النديم

 .الحديقة النارضة . كش  الغمة. البلد األم�. البديعية. نزهة األلباب
 .فوة الصفات يف رشح دعاء الس�ت ص. رشح الصحيفة السجادية. الرسالة الواضحة
املقصد األسنى يف . مجموع الغرائب. الكوكب الدر . فرو  اللغة. فرج الكرب. الع� املبرصة

 .املنتقى يف العوذ و الرقى . ملحقات الدروع الواقية. رشح األس�ء الحسنى
ي  أخرى أنهاها إىل تآل. املصباح. نهاية األدب يف أمثال العرب. نور حديقة البديع. النحلة

 .السيد األم� إىل تسع و أربع� كتابا 
/ 2و ج 570، 471، 399،  369، 192/ 1إيضاح الكنون . 280/ 5أعيان الشيعة . 47/ 1األعالم 

. 75/ تكملة أمل اآلمل . 175/ تأسيس الشيعة . 690، 684، 546، 437، 393، 222، 207، 68
/  5ريحانة األدب . 20/ 1روضات الجنات . مجلداتهيف اكث / الذريعة . 27/  1تنقيح املقال 

 .7/ الفوائد الرضوية . 211/ 11الغدير . 77/ 1سفينة البحار . 66
الكنى و . 1982/ كش  الظنون . 817، 807، 295، 255، 131، 34/ كتبها  عرب ها  

نفح . 65/ 1معجم املسلف� . 249/  3معجم املصنف� . 263/ 2اغت نامه . 116/ 3األلقاب 
 .24/ 1هدية العارف� . 227/ هدية األحباب . 395/ 4الطيب 

 : احمد بن متوج

و توهد : احمد بن إس�عيل بن احمد بن إبراهيم بن عيل بن متوج، قال املحقق الطهرا 
للموىل شمس الدين محمد بن شجاع القطان ) معال الدين يف فقه آل ياس�(نسخة 

�عيل بن احمد بن إبراهيم بن عيل بن متوج كتبها عن األنصار  الحيل بخط احمد بن إس
ه يف الحرضة الغروية، عند السيد محسن 832شعبان 10خط املسل  يف حياته و فر  منه 

 .2T]2[2Tالشامي 
______________________________________ 
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 : احمد السبيعي

هو فخر الدين احمد بن محمد بن عبد ّهللا بن عيل بن حسن بن عيل بن محمد بن سبيع 
و قال املحقق . ه و رشح األلفية الشهيدية836عام ) سديد اإلفهام(بن رفاعة البحرا  أل  

ه و ذكره يف آخره انه كتبه لنفسه عن 840كتبه عام ) نضد القواعد(رأيت بخطه : الطهرا 
رمضان 16ل املقداد يف النج  يف مجالس آخرها قبيل الفجر من ليلة خط املسل  الفاض

شوال 16ه و كتب يف الهامش انه قابله يف النج  مع نسخة األصل و فر  من التصحيح 840
و بعده كتب املسائل لشيخه احمد بن فهد الحيل و كتب يف أولها انه أهاز شيخه 2T]1[2Tه 840

 .2T]2[2Tبن فهد يف العمل بها 
 .ب أعالم هجر املجلد األول للسيد هاشم الشخص كتا: ترهم يف

 : السيد جعفر امللحوس بن احمد الحسيني

. السيد هعفر امللحوس بن احمد الحسيني من العل�ء النجفي� يف القرن التاسع الهجر 
قال املحقق الطهرا  رأيت بخطه إهازة منه لتلميذه سلطان حسن الحسيني القمي املجاور 

و 2T]3[2Tجلد األول من هوامع الجامع الذ  كتبه املجاز بخطه له يف النج  للنج  عىل ظهر امل
و صورة . من املظنون قويا أن اإلهازة للتلميذ املجاور قد كانت بعد القراءة يف النج 

هجرية  8382421أنهاه دامت سيادته يف عدة مجالس آخرها يوم الخميس : الكتابة هي
و من . 2T]4[2Tعفر بن احمد امللحوس الحسيني عفا ّهللا عنه نبوية و كتب الفق� إىل ّهللا تعاىل ه

 .2T]5[2T) تكملة الدروس(آثاره الباقية 
______________________________________ 
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 : حسن بن محسن املوسوي النجفي

فاضل عال فقيه : يف الرياض. السيد حسن بن حمزة بن محسن الحسيني املوسو  النجفي
  و كان و نستكش  من اللقب بأنه عا  يف النج 2T]1[2Tهليل يروى عن ه�عة من األفاضل 

قد رأيت إهازة منه قد كتبها بخطه لتلميذه السيد املرتىض : و قال األفند . من عل�ئها
هالل الدين عبد عيل بن محمد بن أب هاشم بن زك الدين يحي بن محمد بن عيل بن أب 
هاشم الحسيني عىل ظهر كتاب تحرير العالمة و كان تاريخها سنة اثن� و ست� و ثا�ائة 

2T]2[2T كتب السيد بن حمزة بن محسن الحسيني املوسو  النجفي (و غالبا ينهي الكتاب بقوله
 .2T]3[2T) عفا ّهللا عنهم

 .رسائل متفرقة يف مختل  أبواب الفقه : له
. 30/ الضياء الالمع  242/ 13و ج 211/ 1الذريعة . 2ط 104/ 21أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1247/ 1األدب معجم رهال الفكر و . 148/ 1تراهم الرهال 

 : الحسن بن راشد

فاضل فقيه شاعر أديب له شعر كث� يف مدح املهد  و سائر األئة عليهم السالم و مرثية 
الحس� عليه السالم و أرهوزة يف تاريخ امللوك و الخلفاء و أرهوزة يف تاريخ القاهرة و 

عال الشاعر من أكابر و يف الرياض الفاضل ال 2T]4[2Tأرهوزة يف نظم ألفية الشهيد و غ� ذلك 
و هو من تالميذ الفاضل املقداد ذ  املدرسة العلمية يف النج  و ممن أرخ وفاة 2T]5[2Tالفقهاء 

 أستاذه ك� 
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سيأت يف ترهمة الفاضل املقداد السيور  النجفي يف حرف امليم حيث قال توىف شيخنا أبو 
ه و تلميذه يكون من نفس 826/ 1ج / 26عبد ّهللا املقداد السيور  يف النج  األرشف يف 

أثنان؟ راهع أعيان الشيعة و قد اختل  أقوال العل�ء يف التعب� عنه بأنه واحد أو . الطبقة
 .2T]1[2Tو رياض العل�ء 

 : سلطان حسن القمي الحسيني

و ) هوامع الجامع( املجاور للنج  األرشف و قد كتب بخطه بالحرضة الغروية : يعرف بأنه
قرأه عىل أستاذه السيد األهل هعفر بن احمد امللحوس الحسيني فكتب له اإلهازة عىل 

ج 11دته يف عدة مجالس آخرها يوم الخميس أنهى دامت سيا(هنب اسمه هكذا 
هجرية نبوية و كتب الفق� إىل ّهللا تعاىل هعفر بن احمد امللحوس الحسيني عفا ّهللا 8382
 .2T]2[2Tعنه 

 : أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسن النجفي

ذكره صاحب الرياض يف موضع� من كتابه و قال عنه فاضل عال فقيه من املعارصين 
و قد رأيت نسخة من تحرير العالمة و كانت بخط : ر  و نظرائه ثم أضافللشيخ السيو 

هذا الشيخ و كان تاريخ الفرا  من كتابتها الخامس و العقين من شهر ربيع اآلخر سنة 
 .2T]3[2Tثالث و ثالث� و ثا�ائة و قد قرأها عىل بعض أفاضل السادات أيضا 

 .رسائل و كتابات متفرقة : له
 .45الضياء الالمع ص . 387/ 3الذريعة . 185/ 5الشيعة أعيان : ترهم يف
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 : املوىل الحسن بن محمد االسرتابادي

: وىل شمس الدين بن محمد بن الحسن االسرتاباد  النجفياملوىل ك�ل الدين الحسن بن امل
بن شمس الدين محمد بن الحسن ) تاج الدين(ك�ل الدين : قال املحقق الطهرا 

الذ  فر  من نصفه األول يف ) معارج السسل( االسرتاباد  املولد النجفي املسكن صاحب 
 .2[2T[2Tو كان من أكابر عل�ء متأخر  أصحابنا 2T]2T]1ه 891
معارج السسل يف مدارج املأمول يف تفس� خمس�ئة آية من : الطهرا  يف الطبقات و قال

آيات األحكام يف مجلدين للموىل ك�ل الدين الحسن بن املوىل شمس الدين محمد بن 
ه فر  من املجلد األول السبت 870الحسن االسرتاباد  النجفي شارح الفصول النص�ية يف 

 .ه 8911ج 18
 .معارج السسل و مدارج املأمول . عيون التفاس�. رشح الفصول النص�ية. امآيات األحك: له

و ج 246/ 16و ج 383/ 13الذريعة . 402/ تأسيس الشيعة . 89/ 23أعيان الشيعة : ترهم يف
 .113/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 278/ 3معجم املسلف� . 41/ الضياء الالمع . 27/ 25

 : لنجفيرشف الدين حس� العميدي ا

املشجر (يف هامش إحياء الداثر يف القرن العارش من طبقات أعالم الشيعة نقال عن كتاب 
سافر هو حس� العميد  و أخوه شمس الدين محمد هامع و كتب كتاب ): الكشاف 

ه و تزوها بسبزوار و 847املشجر الكشاف و خرها من النج  األرشف ذ  القعدة عام 
ه و نقله 862هيدا محروقا عىل يد الرتك�ن يف ربيع األول سنة توىف املرتهم رحمه ّهللا ش

 أخوه 
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 .2T]1[2Tشمس الدين محمد إىل املشهد القي  الرضو  بطوس و دفنه فيها 

 : عز الدين حمزة بن محسن الحسيني

كان من تالميذ الفاضل املقداد و قد حك عن خط شيخه املذكور كيفية شهادة الشيخ 
و من الظنون قويا أنه كان من عل�ء النج  2T]2[2Tه كذا ورد يف الطبقات 786الشهيد يف 

عىل قيد باعتبار تلمذه عىل الفاضل املقداد املجاور للمقام املقدس يف النج  و استمر 
 .الحياة حتى القرن التاسع ك� عّده املحقق الطهرا  

 : الشيخ خرض الحبلرودي

الشيخ املوىل نجم الدين خرض بن الشيخ شمس الدين محمد بن عيل الراز  الحبلرود  و 
و ذكر املرتهم يف بداية 2T]3[2Tالنجفي مسكنا فاضل عال متكلم فقيه هليل هامع ألكث العلوم 

أما بعد فيقول العبد املفتقر إىل ّهللا الويل املتمسك بالكتاب املب� و : ألنوركتابه التوضيح ا
العرتة الطاهرة بعد النبي خرض بن محمد بن عيل الراز  الحبلرود  املالزم لخزانة املشهد 

 .2T]4[2Tه 839القي  الغرو  أ� ملا عزمت عىل زيارة األربع� يف سنة 
التحقيق املب� يف . تحفة املتق� يف أصول الدين: له مسلفات عديدة يف شتى العلوم منها

التوضيح األنور .  828رشح نهج املسرتشدين يف أصول الدين للعالمة فر  منه يف الحلة عام 
هامع األصول يف رشح رسالة الفصول فر  منه يف املشهد . بالحجج الواردة لدفع شبه األعور

هامع الدقايق يف رشح غرة . حاد  عقهامع الدرر يف رشح الباب ال. ه834الرضو  عام 
رشح نهج . رشح الفصول هامع األصول. حقائق العرفان يف خالصة األصول و امليزان. املنطق

 .املسرتشدين التحقيق املب� 
______________________________________ 
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مفتاح الغرر لفتح الباب . كتاب يف اإلمامة. كاش  الحقائق يف رشح درة املنطق. القوان�
النور األزهر يف الرد عىل األعور األبرت . يف الغر 836الحاد  عق فر  من تأليفه سنة 

 ) .التوضيح األنور(
، 338، 267، 256/  1إيضاح املكنون . 110/ 2آمل اآلمل . 236/ 29أعيان الشيعة : يف ترهم
، 41/ 5و ج 491/ 4و ج 384، 465/ 3الذريعة .  526، 323، 257/ 2، و ج 409، 353، 351
رياض . 262/ 3روضات الجنات . 336/ 21و ج 236، 199/ 17و ج  34/ 7و ج 52، 51

/ فوائد الرضوية .  55/ الضياء الالمع . 137/ 6نة األدب ريحا. 49/ 3و ج 236/ 2العل�ء 
 .345/ 1هدية العارف� . 102/ 4معجم املسلف� . 169

 .386/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : جالل الدين عبد ّهللا رشفشاه الحسيني

و هو من 2T]1[2Tقد وق  املرتهم نسخة الجزء الثامن من التبيان للطويس للخزانة الغروية 
ه يرو  عنه أبو العباس احمد بن فهد الحيل 755تالميذ نص� الدين عيل الكايش املتوىف عام 

و رشفشاه حي من أحياء النج  ك� ورد يف ترهمة محسن بن عيل . ه841املتوىف عام 
الحسيني النجفي املسكن حيث ورد فيه انه طالع كتاب حياة الحيوان للدم�  يف داره 

 .و عليه يكون صاحب الرتهمة نجفيا 2T]2[2Tه من محالت النج  الواقعة يف محلة رشفشا

 : عيل بن خليل

عيل بن خليل الغرو  املحتد اليزد  املنشأ و املولد صحح و قابل نسخة هامع األصول 
 .2T]3[2Tه 856للحبلرود  بعد كتابتها يف 

______________________________________ 
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 : عيل بن شوا

رأيت نسخة : قال املحقق الطهرا . ذ  املدرسة العلمية يف النج 2T]1[2Tتلميذ الفاضل املقداد 
ه قصة شهادة محمد 839ام الخالصة قد ملكها صاحب الرتهمة و كتب بخطه عىل ظهرها ع

ه نقال عن خط شيخه الفاضل املقداد الذ  كتبه يف أورا  وهدها 786بن مك الشهيد 
صاحب الرتهمة ثم بعد وفاة صاحب الرتهمة و انتقال النسخة إىل إبنته فاطمة أوقفتها 

خ ه فيظهر وفاة املرتهم له ب� ثالث سن� من تاري842عام ) الغروية(البنت هذه للخزانة 
 .2T]2[2Tه 842ه إىل تاريخ الوق  839خطه 

و حيث إنه تلميذ للفاضل املقداد يظن قويا أنه كان من سكان أرض الغر  عىل مقفها 
 .السالم 

 : الشيخ عبد ّهللا بن املقداد

  إن الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ رشف الدين املقداد بن عبد ّهللا، من أرسة آل املقداد السيور 
و املرتهم أحد 2T]3[2Tالذ  يعّد من األرس العلمية العربية النجفية، و يرهع نسبها إىل بني أسد 

رهال الدين و العلم من هذه األرسة النجفية، قال املحقق الطهرا  لدى ترهمة والده 
و له ولد عال كان سّمي : ه يف النج  األرشف826املقداد بن عبد ّهللا السيور  املتوىف عام 

و قال صاحب . 2T]4[2T) األربع�(و هو عبد ّهللا بن مقداد بن عبد ّهللا، كتب والده باسمه هده 
الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ رشف الدين أب عبد ّهللا املقداد بن عبد ّهللا بن محمد بن : الرياض

 .2T]5[2Tالحس� بن محمد فاضل عال هليل 
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 : عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن عيل السيوري

 كتاب مصباح الشيخ الطويس عند حجة اإلسالم و علم فإ  وقفت عىل: قال آل محبوبة
كان الفرا  من نسخه يوم السبت : الشيعة يف عرصه امل�زا حس� النائيني يف آخره ما نصه

ه عىل يد الفق� إىل رحمة ربه و شفاعته عبد الوهاب بن 832ثا  عق ه�دى األوىل سنة 
ي  الغرو  عىل ساكنه السالم و محمد بن هعفر بن عيل السيور  و كتب باملشهد الق

 .2T]1[2Tذلك يف مدرسة املقداد السيور  عفى عنه 

 : عيل بن الحسن بن غالله

الشيخ زين الدين عيل بن الحسن بن غالال أو عالال صالح فاضل عال فقيه من تالمذة 
صاحب املدرسة يف النج  و قد أهاز الشيخ مقداد تلميذه هذا 2T]2[2Tالشيخ مقداد املشهور 

أنهى قراءة هذه األحاديث الشيخ الصالح : تب بخطه عىل كتاب األربع� هكذاحيث ك
العلم الفاضل زين الدين عيل بن حسن بن عالله و أهزت له روايتها عني عن مشائخي 
قدس ّهللا أرواحهم و كتب املقداد بن عبد ّهللا السيور  تجاوز ّهللا عنه يف الخامس و 

و قد كتب أيضا شثل هذه 2T]3[2Tت� و عقين و ثا�ائة العقين من ه�دى األوىل سنة اثن
و يستفاد من كل ذلك . 5[2T[2Tو آخر الفتاوى املنقولة 2T]2T]4الكتابة يف آخر رسالة آداب الحج له 

بان املرتهم كان من القاطن� يف النج  فرتة دراسته حيث تلمذ عىل الفاضل املقداد 
 .السيور  املجاور للنج  

______________________________________ 
 378/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
 408/ 1رياض العل�ء ) 2( 
 408/ 1رياض العل�ء ) 3( 
 408/ 1رياض العل�ء ) 4( 
 408/ 1رياض العل�ء ) 5( 
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 : عيل بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي

سعيد بهاء الدين أبو الحس� غياث الدين السيد املرتىض النقيب الحسيب النسابة الكامل ال
عيل بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي الفقيه الشاعر املاهر العال الفاضل 

 .2T]1[2Tالكامل صاحب املقامات و الكرامة العظيمة قدس ّهللا روحه القيفة 
من أبيه و الظاهر إن وص  النجفي يرتبط بالسيد عيل بن عبد الكريم ألنه أشهر و أبرز 

ك� و انه كان حيا يف . و أن له آثارا قيمة و عديدة2T]2[2Tهّده و أنه من أكابر عل�ء اإلمامية 
للسيد ) تتميم الرهال النييل(أوائل القرن التاسع الن املحقق الطهرا  يستظهر بإن كتاب 

بن بهاء الدين عيل بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي قد أل  بعد تألي  ا
 .2T]3[2T) راهع الذريعة(ه 801سنة ) عدة الداعي( فهد كتابه 

بحذف اسم األب و قد عرب يف الرياض عنه ) السيد عيل بن عبد الحميد(ثم انه قد يقال فيه 
الظاهر : زين الدين النجفي و لكن املحقق الطهرا  يقول) عيل بن عبد املجيد النييل(ب 

 .2T]4[2Tاملرتهم له هو عيل بن عبد الكريم بن عيل  فيه تصحي  عبد الحميد بعبد املجيد و ان
األنوار اإللهية يف الحكمة القعية األنوار املضيئة . اإلنصاف يف الرد عىل صاحب الكشاف: له

. بيان الجزاف من كالم صاحب الكشاف. إيضاح املصباح ألهل الصالح. يف الحكمة القعية
تفس� بيان .  اإلنصاف اإلنصافتفس�). بيان الجزاف (تبيان انحراف صاحب الكشاف 

تعليقات عىل خالصة الرهال . تفس� الجزاف من الكشاف الجزاف. الجزاف بيان الجزاف
الحاشية عىل خالصة األقوال يف . الجزاف من كالم الكشاف. هامع شتات األخبار. للعالمة

السلطان املفرج  .رسور أهل اإل�ان. رهال السيد عيل رهال النييل. الدر النضيد. علم الرهال
 رشح . عن أهل اإل�ان

______________________________________ 
 124/ 4رياض العل�ء ) 1( 
 442/ 2و الذريعة 130/ 4رياض العل�ء ) 2( 
 341/ 3الذريعة ) 3( 
 144الحقائق الراهنة يف املائة الثامنة ص ) 4( 
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. رشح مصباح املتهجد إيضاح املصباح. للمحققرشح مخترص النافع . أصول دراية الحديث
 .مخترص األنوار املضيئة . مخترص إثبات الرهعة مخترص الغيبة. الغيبة
 .النكت اللطاف الواردة عىل صاحب الكشاف . الغيبة

الحقائق . 295/ تأسيس الشيعة . 303/ 2إيضاح الكنون . 192/ 2آمل اآلمل : ترهم يف
سفينة . 294/ 1ريحانة األدب . 347/ 4روضات الجنات . 148/ 1دار السالم . 141/ الراهنة 
الكنى و األلقاب . 303/ الفوائد الرضوية . 96/ 4الغدير .  94/ الضياء الالمع . 114/ 1البحار 

2 /106. 
 .128/ 7معجم املسلف� . 285/ مصفى املقال . 435/ 3مستدرك الوسائل 
 .1275/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 726/ 1هدية العارف� . 297/ هدية األحباب 

 : الشيخ قاسم الدين

و : ه ففي الرياض826كان من تالميذ الفاضل املقداد صاحب املدرسة يف الغر  املتوىف عام 
: بن حمزة املوسو  النجفي بخطه أيضا عىل ظهر تلك النسخة هكذا قد كتب السيد حس�

يف الحديث عن رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله ل يزل هربائيل ينها  عن مالحاة الرهال ك� 
ينها  عن رشب الخمر و عبادة األوثان أخرب  الشيخ قاسم الدين عن شيخنا أب عبد ّهللا 

و حيث أن الشيخ من املجاورين للنج  يف . 2T]1[2Tالنجفي  املقداد بن السيور  املشهد 
 .القرن التاسع كان تلميذه أيضا يف هذه البقعة العلوية املباركة عىل األظهر 

 : محسن بن عيل الحسيني النجفي املسكن

ذكر عىل ظهر نسخة من حياة الحيوان للدم�  أنه طالعه بت�مه يف داره الواقعة يف محلة 
 .2T]2[2Tه 896النج  يف سنة  رشفشاه من محالت

______________________________________ 
 182/ 1رياض العل�ء ) 1( 
 115الضياء الالمع يف املائة التاسع ص ) 2( 
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 : محمد بن احمد بن األخرس

شمس الدين السيد محمد بن القي  احمد بن السيد عيل الخرسان املوسو  النجفي هو 
خرسان و من خدام الروضة الحيدرية و لعلّه أول وافد من هذه األرسة هد السادة آل 

و قيل انه كان من أهالء عرصه . الكر�ة العلمية املعروفة بآل خرسان اىل النج  األرشف
 .2T]1[2Tه 828توىف عام . عل� و عمال

 .املشجر الكشاف ألصول السادة األرشاف . زاد السبيل يف الفقه: له
الذريعة . 177/ الحقائق الراهنة . 152، 29/ هامع األنساب . 65/ 9يعة أعيان الش: ترهم يف

. 139/ الفصول الفخرية . 218/ عمدة الطالب . 115/ الضياء الالمع . 44/ 21و ج 4/ 12
 .270/ 1مايض النج  و حارضها 

 .485/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 295/ 8معجم املسلف� . 64/ 4مشهد اإلمام 

 : حسن االسرتاباديمحمد بن ال

شمس الدين محمد بن الحسن االسرتاباد  والد ك�ل الدين حسن صاحب معارج السسل 
 .هجر  891املسل  عام 

يف ذيل قوله تعاىل و ) عيون التفاس�(ذكره ك�ل الدين حسن ابن صاحب الرتهمة يف كتابه 
ملرتهم له و انه سأله صاحبه� يف الدنيا معروفا، باملقامات العلمية و العملية لوالده ا

و لو ال كونه من أهل النج  2T]2[2Tسلطان بغداد عن س�ة نقيب املشهد الغرو  و صالحيته 
 .ملا استف ه عن س�ة نقيب املشهد الغرو  

______________________________________ 
 115الضياء الالمع يف القرن التاسع ص ) 1( 
 116ص الضياء الالمع يف املائة التاسع ) 2( 
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 : محمد العميدي النجفي

) املشجر الكشاف( مسل  . شمس الدين محمد أبو عيل النسابة العميد  الحسيني النجفي
ألصول السادة األرشاف فيه النساب آل عبد مناف و نبذة من نسب الخلفاء العباسي� و 

 .2T]1[2Tاألموي� و يس� من أصول األمم املتقدم� 
ف الدين حس� العميد  حيث خرها من النج  األرشف يف ذ  القعدة سافر مع أخيه رش 

ه و تزوها بسبزوار و أولدا و توىف رشف الدين محروقا عىل يد الرتك�ن يف ربيع 847عام 
ه و نقله أخوه شمس الدين محمد إىل املشهد الرضو  بطوس و دفنه فيها 862األول سنة 

2T]2[2T. 

 : محمد النجفي

النجفي قد كتب لنفسه بقلمه قصائد السبع العلويات من نظم  الشيخ شمس الدين محمد
ه و فر  من 868عز الدين عبد الحميد بن أب الحديد و فر  من الكتابة أخريات شعبان 

 .2T]3[2Tه 868رمضان 1مقابلتها يف الثالثاء 
 .و لقب النجفي التابع ملحمد يربز انت�ئه من املولد و املنشأ أو املسكن إىل النج  األرشف 

 : محمد بن شجاع القطان

فاضل صالح يروى عن املقداد بن عبد ّهللا : الشيخ شمس الدين محمد بن شجاع القطان
له كتاب معال الدين يف فقه آل 5[2T[2Tتلميذ الفاضل املقداد : و عرب عنه الطهرا 2T]2T]4السيور  
 و كتاب نهج العرفان يف أحكام 2T]6[2Tياس� 

______________________________________ 
 44/ 21الذريعة ) 1( 
 228إحياء الدار يف القرن العارش ص ) 2( 
 129/ 12الذريعة ) 3( 
 275/ 2آمل اآلمل ) 4( 
 199/ 21الذريعة ) 5( 
 199/ 21الذريعة ) 6( 
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رهب 18تهى من تبييضه يف ه و ان819شعبان سنة 19اإل�ان يف األخال  فر  من كتابته يف 
أبو عبد ّهللا املقداد بن : ه و ذكر يف بداية الكتاب لبيان طريقته يف الحديث831سنة 

 .2T]1[2Tالسيور  األسد  متعنا بطول حياته و ال أعدمنا شمول بركاته 
فمقتىض التلمذة عىل الشيخ السيور  حسب ترصيح املحقق الطهرا  نستفيد بأنه عا  يف 

 .ن الفاضل املقداد الدروس و العلوم يف القرن التاسع الهجر  النج  و تلقى م

 : املقداد بن عبد ّهللا السيوري

رشف الدين أبو عبد ّهللا مقداد بن عبد ّهللا بن محمد بن الحس� بن محمد الحيل السيور  
األسد  الغرو  من كبار العل�ء و مشاه� رهال الدين كانت له رياسة دينية و مرهعية 

 .3[2T[2Tحافلة برهال العلم 2T]2T]2و كانت الرحلة إليه يف عرصه و له يومئذ مدرسة دينية عامة 
توىف شيخنا اإلمام العالمة األعظم أبو : (قال الحسن بن راشد الحيل تلميذ صاحب الرتهمة

عبد ّهللا املقداد السيور  نّرض ّهللا وههه باملشهد املقدس الغرو  عىل مقفه افضل 
ه و دفن شقابر 826من شهر ه�دى االخر 26يات ضحى نهار األحد الصلوات و اكمل التح

 .2T]4[2Tاملشهد املذكور 
. إرشاد الطالب� إىل نهج املسرتشدين. األربعون حديثا. األدعية الثالثون. له آداب الحج

التنقيح الرائع من املخترص . تفس� مغمضات القرآن. تجويد الرباعة يف رشح تجريد البالغة
 رشح . رشح ألفية الشهيد. الفوائد يف تلخيص القواعد هامع. النافع

______________________________________ 
 363/ 9أعيان الشيعة ) 1( 
أن مدرسته هي مدرسة السليمية التي تقع 1346قال السيد أبو تراب الخونسار  الرهايل املشهور املتوىف سنة ) 2( 

 ) 379/ 3مايض النج  و حارضها (ة يف سو  الصاغة يف محلة املقا  عىل مقربة من مسجد الصاغ
 379/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 128الضياء الالمع يف عل�ء القرن التاسع ص ) 4( 
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 . باب الحاد  عق
 . رشح الفصول النص�ية املعربة

 . ء األصول رشح مبادى
 . كنز العرفان يف فقه القرآن

 . باحث الكالميةاللوامع اإللهية يف امل
 . نهج السداد يف رشح واهب االعتقاد

 .نضد القواعد . النافع يوم الحق
. 245/ 3تنقيح املقال . 325/ 2آمل اآلمل . 94/ 48أعيان الشيعة . 207/ 8األعالم : ترهم يف
و ج 385، 123، 114/ 13و ج 68/ 5و ج 463، 360/ 3و ج 515، 429، 396، 17/ 1الذريعة 

/ 2رياض العل�ء . 171/ 7روضات الجنات . 187، 18/ 22و ج 361، 158/  18و ج 54/ 14
تكملة . 321/ 18معجم رهال الحديث . 14/ مقابس األنوار . 282/ 4ريحانة األدب . 210

 .375، 371، 369، 367، 275/ آمل اآلمل 
، 755، 751، 70، 41/ كتابها  عرب ها  . 421/ قصص العل�ء . 666/ الفوائد الرضوية 

لسلسة . 35/ لباب األلقاب . 10/ 3الكنى و األلقاب . 1517/ 2كش  الظنون . 942، 756
معجم املطبوعات النجفية . 461/ مصفى املقال . 431/ 3مستدرك الوسائل . 172/ البحرين 

/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 470/ 2هدية العارف� . 318/ 12معجم املسلف� . 288/ 
698.  
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 مع عل�ء النجف األرشف 
 يف القرن العارش الهجري 

 ه 1000ه 900
 م 1591م 1494
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 تهيد 

ه يف اإلستيالء عىل إيران كلها و أسس دولة الصفوي� 905نجح إس�عيل الصفو  عام 
ه 930الشيعية و استعان ابنه طه�سب الصفو  الذ  إعتىل دست الحكم يف رهب عام 

ء و العل�ء لبث التشيع ب� الناس فاستدعى الشيخ عيل بن عبد العايل الكرك بالفقها
ه لينهض بأعباء هذه املهمة و من هراء 940امللقب باملحقق الثا  من النج  املتوىف عام 

هذا التوهه الصفو  إنصّب يف إيران سيل العاملي� و كان منهم الشيخ حس� بن عبد 
و ابنه بهاء الدين العاميل و الشيخ محمد حسن 984ىف سنة الصمد الحارث الجبعي املتو 
و استغرقت هذه املهمة من العاملي� قرن� من الزمان 1104الحر العاميل املتوىف عام 

2T]1[2T ك� ان الحركة العلمية قد خفت يف العقود األخ�ة من القرن التاسع يف الحلة و نشطت
ة يف النج  األرشف و خطفت األضواء التي الحوزة العلمية أكث فأكث يف نفس هذه الفرت 

كانت مسلطة عىل الحلة و كان يف ذلك لكل من الشيخ إبراهيم بن سلي�ن القطيفي 
ه و خاصة للمقدس األردبييل يف النص  الثا  من القرن 940املتوىف عام ) سنذكر ترهمته(

 .العارش دور بارز 
يف العقود األوىل من القرن العارش 2T]2[2Tقدس أحمد األردبييل مسقط رأسه أردبيل ترك املوىل امل

الهجر  متوهها إىل النج  األرشف، متخذا لنفسه غرفة يف مدرسة الصحن القي  و دأب 
عىل الدراسات الدينية النقلية حتى بلغ درهة سامية يف التقى و العلم و أصبح مشهورا ب 

 ) .املقدس األردبييل(
______________________________________ 

 221/ 3دائرة املعارف الشيعية ) 1( 
 بلدة يف مقاطعة تربيز من إيران ) 2( 
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و . 2T]1[2T» كان فاضال و مدققا ثقة ورعا عظيم الشأن هليل القدر«: قال الشيخ الحر العاميل
دس موالنا أحمد بن محمد العال العلم الفقيه املتكلم املق«: قال صاحب روضات الجنات

األردبييل اآلذربيجا ، أمره يف الثقة و الجاللة و الفضل و النبالة و الزهد و الديانة و الورع 
و األمانة أشهر من أن نسد  مكانه أو نتصدى بيانه كي  و قدسية ذاته و ملكية صفاته م� 

 .2T]2[2T» يرضب به األمثال يف العلم
هد و التقى يف عرصه و قالوا عنه بتقفه بلقاء صاحب العرص ك� أنه رحمه ّهللا إشتهر بالز 

و الزمان حيث نقل بعض األفاضل الثقات من تالمذته للسيد نعمة ّهللا الجزائر  أنه كان 
 .يلتقي بالحجة عجل ّهللا تعال فرهه القي  عند ما تتع  عليه املسائل العلمية الفقهية 

صاحب كتاب الحاشية عىل منطق التفتازا  و املوىل  لقد كان زميال للشيخ عبد ّهللا اليزد 
 .م�زا خان الباغند  لحضوره� عىل درس املوىل ه�ل الدين محمود 

ك� درس عىل بعض تالمذة الشهيد الثا  و روى عن السيد عيل الصائغ الذ  كان من كبار 
 .تالمذة الشهيد الثا  

 .لرسائل تتبادل في� بينه� و كان معارصا للشيخ البهائ العاميل و كانت ا
درس عىل املقدس األردبييل يف النج  األرشف همع من العل�ء املعروف� و : تالمذته

و البارزون املدونة أس�ئهم . هميعهم يعتربون من عل�ء النج  األرشف يف القرن العارش
 :2T]3[2Tيف كتب الرتاهم من تالمذته هم 

القاهر الحسيني التفرييش ثم النجفي الفاضل العال  السيد السند األم� فيض ّهللا بن عبد1
 الجليل العابد الزاهد الورع التقي النقي املوفق 

______________________________________ 
 23/ 2أمل اآلمل، ) 1( 
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لقد كان مولده يف تفر  و . 2T]1[2Tوىل أحمد األردبييل املعروف الساكن بأرض الغر  تلميذ امل
تحصيله يف مشهد الرضا عليه السالم و اليوم من سكان عتبة هده باملشهد املقدس الغرو  

 .3[2T[2Tو له مسلفات مذكورة يف كتاب أعيان الشيعة . 2T]2T]2عىل مقفه السالم 
و كان من أهالء 2T]4[2Tا هليال كان عاملا فاضال عامل. األم� فضل ّهللا األسرتاباد  ثم النجفي2

له تعليقات عىل إلهيات القح الجديد للتجريد و . 2T]5[2Tتالمذة املوىل أحمد األردبييل 
 .تعليقات عىل آيات األحكام للمقدس األردبييل 

و حيث أنه تلميذ للموىل األردبييل الذ  عا  يف النج  األرشف يكون تالمذته نجفي� و 
 .غروي� 

و كان من أفضل تالمذة املوىل . فاضل عال هليل معروف عالمة كإسمه: عالمالسيد األم� 3
و . و له رحمه ّهللا فوائد و إفادات و تعليقات عىل الكتب يف أصناف العلوم. أحمد األردبييل

ملا سأل املوىل أحمد األردبييل عند وفاته عمن يرهع إليه من تالمذته و يسخذ منه العلم 
 .2T]6[2Tالقعيات إىل األم� عالم و يف العقليات إىل األم� فضل ّهللا  بعد وفاته قال أما يف

املوىل زك الدين عناية ّهللا بن رشف الدين عيل القهبائ أصال الزك لقبا، النجفي مسكنا 4
 .2T]7[2Tه 1016و قد فر  من تأليفه عام . صاحب كتاب مجمع الرهال
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 .2T]1[2Tالنجفي املسكن  املوىل عز الدين عبد ّهللا بن الحس� التسرت  املولد،5
الشيخ ه�ل الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين عيل بن أحمد الشهيد الثا  6

 ]2T]2العاميل الجبعي، كان عاملا فاضال كامال متبحرا محققا ثقة فقيها وهيها إىل آخر األوصاف 
أبو السيد محمد بن عيل بن أب الحسن العاميل صاحب كتاب املدارك و كان الشيخ 7

منصور الحسن مع السيد محمد بن عيل كفريس رهان رشيك� يف الدرس عند موالنا أحمد 
 ]2T]3األردبييل و موالنا عبد ّهللا اليزد  

 .و هسالء التالمذة هميعا ك� قلنا يعّدون من عل�ء النج  األرشف يف القرن الحاد  عق 
تالميذه الكبار و مسلفاته القيمة لقد إستطاع هذا الرهل اإللهي املقدس بعلمه و تقواه و 

. أن يعيد إىل مدينة اإلمام عيل عليه السالم، مجدها و مركزها العلمي يف العال اإلسالمي
 .ه 993تويف قدس رسه عام 

و ور  هث�نه املكان الكائن عند املأذنة الجنوبية الواقعة من ههة القبلة يف مقام اإلمام 
 .لسالم عيل بن أب طالب عليه الصالة و ا

لقد كان يف القرن العارش الهجر  و يف مدينة النج  األرشف عل�ء آخرون عدى الشيخ 
 .املقدس األردبييل و تالميذه 

 :و نذكر في� ييل نبذة عن حياتهم و هم 
______________________________________ 
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 : أبو املعايل الغروي االسرتابادي

الشارح للرسالة 2T]1[2Tابن بدر الدين الحسن الحسيني الغرو  من أهالء تالميذ املحقق الكرك 
و 2T]2[2Tه 929رمضان 24النص�ية يف الحساب و الجرب و املقابلة فر  من القح يف الغر  يف 

 .يل الكرك و كان فقيها فاضال عاملا كامال كان من اهّل تالمذة الشيخ ع
 .2T]3[2Tترهمة الرسالة الجعفرية . كتاب كد اليم� و عر  الجب�: له

 : الشيخ إبراهيم بن عيل الخونساري

الشيخ برهان الدين أبو إسحا  أبراهيم بن الشيخ زين الدين أب الحسن عىل بن ه�ل 
 .الدين الخونسار  اإلصفها  

من أهلة تالمذة الشيخ عيل الكرك و قرأ عليه طائفة من الكتب الفقهية و كان : يف الرياض
غ�ها و له منه إهازة قد رأيتها بخط الشيخ عيل الكرك املجيز عىل ظهر كتاب كش  الغمة 
و كان تاريخها سنة أربع و عقين و تسع�ئة يف املشهد املقدس الغرو  و كان ابتداء 

به الشيخ عيل املذكور أيضا ثا  عق ذ  الحجة الحرام رشوعه يف كش  الغمة عىل ما كت
و قد مدحه يف تلك اإلهازة و أثنى . سنة اثنت� و عقين و تسع�ئة يف النج  األرشف

 .2T]4[2Tعليه 
______________________________________ 
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 : الشيخ أبو إس�عيل إبراهيم بن سلي�ن القطيفي البحرا�

و يف الرياض اإلمام الفقيه الفاضل العال الكامل 2T]1[2Tفاضل عال فقيه محدث : يف أمل اآلمل
 .2T]2[2Tكان يسكن املشهد املقدس الغرو  . املحقق املدقق

قدم من القطي  اىل العرا  و سكن النج  و كان مقدمه اىل العرا  يف أواخر ه�دى 
له مذاكرات و مساهالت مع الشيخ عيل الكرك مدونة يف كتب . 2T]3[2Tه 913الثانية سنة 

. 2T]4[2Tو له إهازات لتالميذه و غ�هم معظمها صادرة أيام سكنه يف النج  األرشف . الرتاهم
و أهزت : الدين محمد بن الحسن االسرتاباد  حيث يقول منها ما أهازه للشيخ شمس

شيخ ( للموىل الشيخ األعظم اإلمام العال شمس الدين رواية هميع مصنفات هذا الشيخ 
خصوصا كتاب تهذيب األحكام يف الروايات و األحاديث عن األئة فأ� قرأته عىل ) الطائفة

: و كتب يف نهاية اإلهازة. 2T]5[2Tعىل مقفه  والد  قدس ّهللا رسه باملشهد الغرو  صلوات هللاّ 
و كتب الفق� اىل ّهللا املنان إبراهيم بن سلي�ن حامدا مصليا مستغفرا يف املشهد الغرو  
صلوات ّهللا و سالمه عىل مقفه بتاريخ سادس شهر عاشوراء سنة خمس عقة و تسع�ئة 

2T]6[2T .الدين محمد الحسيني  و منها إهازته لتلميذه السيد معز الدين محمد بن تقي
 .2T]7[2Tه يف املشهد املقدس الغرو  928اإلصفها  يف سنة 

إهازة للخليفة شاه . إهازة للسيد رشي  الدين بن ضياء الدين نور ّهللا املرعيش التسرت : له
إهازة للشيخ شمس الدين محمد . إهازة للشيخ عيل بن هالل الكرك. محمود الش�از 

 إهازة . شمس الدين محمد بن ترك إهازة للشيخ. االسرتاباد 
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رسالة . إهازة للشيخ منصور بن محمد بن ترك. للسيد محمد بن محمد الحسيني اإلصفها 
الرسالة النجفية يف . رسالة يف السهو و الشك يف الصالة. يف أدعية سعة الرز  و قضاء الدين

.  حيل الخراجال اج الوهاج لدفع عجاج اللجاج يف. الرضاعية. سهو الصلوات اليومية
. رشح األلفية الشهيدية. رشح أس�ء ّهللا الحسنى. السهوية رسالة يف السهو و الشك و الصالة

 .رشح املخترص النافع إيضاح النافع 
مجموعة يف نوادر األخبار . مجموعة النوادر. طر  رواية الشيخ إبراهيم. الصدمية. الشيكات
. الهاد  إىل الرشاد يف رشح اإلرشاد. النية. نفحات الفوائد و مفردات الزوائد. الطريفة

 .الوافية يف تعي� الفرقة الناهية 
 .19/ 1تنقيح املقال . 282/ أنوار البدرين . 8/ 2ترهم يف أمل اآلمل 

. 76/ 3الكنى و األلقاب . 78/ كتبها  عرب هاب . 6/ فوائد الرضوية . 480/ 4ريحانة األدب 
. 36/ 1معجم املسلف� . 417/ 3مستدرك الوسائل . 159/ البحرين لسلسة . 39/ لباب األلقاب 
رياض . 501/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 151/ 1هدية العارف� . 220/ هدية األحباب 

 .15و 18/ 1العل�ء 

 : الشيخ إبراهيم بن عيل املييس

بن الشيخ  والد الشيخ عبد الكريم: الشيخ إبراهيم بن الشيخ عيل بن عبد العال املييس
و الشيخ عبد الكريم بدوره والد الشيخ لط  ّهللا صاحب املدرسة و املسجد . إبراهيم

و كان الشيخ عبد الكريم فاضال صالحا فقيها يعيش يف النج  . املعروف و املشهور بأصبهان
فرتة من الوقت حيث صدرت إهازة من الوالد الشيخ إبراهيم البنه الشيخ عبد الكريم و 

 مني الولد الفاضل الكامل التقي عبد الكريم وفقه ّهللا ملراضيه اىل ان يقول طلب: فيها
و كتب األحرف بيده الفانية الراهي عفو ربه إبراهيم بن عيل بن عبد العال املييس العاميل 
عاملهم ّهللا بلطفه و كرمه و ذلك بالنج  األرشف املقدس عىل مقفه افضل الصالة و 

 .2T]1[2Tضان من سنة خمس و سبع� و تسع�ئة السالم يف أوائل شهر رم
______________________________________ 
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 : الشيخ احمد بن عيل العاميل

لسيد ضياء الدين احمد بن عيل بن الحسن الدقيق العاميل كتب بخطه كتاب منية اللبيب ل
بن األعرج و أته بالنج  األرشف يف الحرضة املقدسة يف يوم الجمعة آخر شهر شعبان سنة 

 ]2T]1ه 970

 ): احمد الجامعي (احمد أب جامع العاميل 

صدرت له . كان عاملا فاضال ورعا ثقة يروى عن الشيخ عيل بن عبد العال الكرك: يف اآلمل
و قد كتبها له يف النج  بعد مهاهرة صاحب الرتهمة من 2T]2[2Tه 928منه إهازة بالغر  سنة 

: يقول املحقق الكرك يف إهازته له2T]3[2Tبالده اىل النج  و قرائته عىل املحقق برهة من الزمان 
و بعد فان الولد الصالح التقي النقي ورد إلينا اىل املشهد املقدس الغرو  عىل مقفه 

ين يف تلك البقعة املقدسة برهة من الزمان و يف الصالة و السالم و إنتظم يف سلك املجاور
 .2T]4[2Tخالل ذلك 

 .2T]5[2Tالوهيز يف تفس� الكتاب العزيز : له

 : احمد بن عيل بن إبراهيم املري

احمد بن عيل بن إبراهيم املر  أصال الجزائر  مولدا الغرو  مسكنا كتب بخطه النص  
 .2T]6[2Tه 982 عام ه�دى األوىل4األخ� من التهذيب للطويس و فر  منه يف 
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 : الشيخ احمد بن عيل بن احمد بن طريح

آل طريح من مشاه� األرس العلمية النجفية و ينتهي نسبهم اىل حبيب بن مظاهر األسد  
2T]1[2Tو املرتهم من اهل العلم و الفضل و األدب تنسب له مراسالت مع الشيخ البهائ العاميل .

 .الهجر  965توىف سنة 

 : الشيخ احمد بن محمد بن خاتون

يروى : يف اآلمل: اب العباس احمد بن شمس الدين محمد بن خاتون العاميل العيناتالشيخ 
عن أبيه و يروى عنه الشهيد الثا  و قد أثنى عليه و ذكر انه حافظ متقن و أنه خالصة 

و له و لولديه نعمة ّهللا عيل و زين الدين هعفر إهازة من 2T]2[2Tاألتقياء و الفضالء و النبالء 
فان األخ يف ّهللا املرتىض لالخوة الشيخ العال الفاضل : عبد العال الكرك و فيهاالشيخ عيل بن 

الكامل العالمة بقية العل�ء و مرهع الفضالء هامع الك�الت حاو  محاسن الصفات بركة 
املسلم� عمدة املحصل� مالذ الطالب� ه�ل امللة و الدين ان أهيزه مع ولديه السعيدين 

ين من ّهللا سبحانه بك�ل عنايته الشيخ نعمة ّهللا و الشيخ زين الدين هعفر النجيب� املسيد
أبقاه� ّهللا بقاء هميال يف ظل والده� و كتب ذلك بيده الفانية الفق� اىل رحمة ّهللا تعاىل 
املستغفر من ذنوبه عيل بن عبد العايل باملشهد املقدس الغرو  عىل مقفه الصالة و 

اإلكرام يف خامس عق من شهر ه�دى األوىل سنة إحدى و ثالث� و  السالم و التحية و
 .2T]3[2Tتسع�ئة من الهجرة النبوية 

 : املوىل احمد بن محمد املقدس األردبييل

 تحدثنا يف التمهيد قليال عن باعث الحركة العلمية يف النج  األرشف 
______________________________________ 
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املقدس األردبييل يف النج  األرشف يف القرن العارش الهجر  و لكننا نضي  هنا عىل ما 
املوىل األهل األكمل احمد بن محمد األردبييل كان عاملا فاضال : تقدم يف التمهيد و نقول
: و قال السيد التفريش يف كتاب الرهال2T]1[2Tم الشأن هليل القدر مدققا عابدا ثقة ورعا عظي

أمره يف الجاللة و الثقة و األمانة اشهر من ان يذكر و فو  ما يحوم حوله عبارة، كان متكل� 
 .2T]2[2Tفقيها عظيم الشأن هليل القدر رفيع املنزلة أورع أهل زمانه و أعبدهم و أتقاهم 

م الغالء يقاسم الفقراء ما عنده من األطعمة و يبقى و نقل السيد الصائغ انه كان يف عا
 .2T]3[2Tلنفسه سهم واحد منهم 

 .5[2T[2Tو له تالميذ مذكورون يف أعيان الشيعة 2T]9932T]4توىف يف صفر 
و قد تحدثنا عن دوره الكب� يف إحياء الحوزة العلمية يف النج  األرشف يف منتص  القرن 

 .العارش 
 .أصول الدين . استيناس املعنوية. إثبات الواهب .آيات األحكام أو زبدة البيان: له

حديقة الشيعة يف تفصيل . حاشية مخترص األصول العضد . حاشية رشح التجريد للقوشجي
مجمع الفائدة و الربهان يف رشح إرشاد . الخراهية. أحوال النبي و األئة عليهم السالم

 .األذهان 
تنقيح . 213/ 1تاريخ أردبيل . 107/ 1ل بهجة اآلما. 609و 398إيضاح املكنون : ترهم يف
/ 12و 144/ 7و 385و 113/ 6و 48/  3و 37/ 2الذريعة . 61/ 1هامع الرواة . 80/ 1املقال 
ريحانة . 56/ 1رياض العل�ء . 79/ 1روضات الجنات . 555/ 22و  397/ 21و 35/ 20و 21

 لعل�ء قصص ا. 23الفوائد الرضوية . 304/ 1سفينة البحار . 366/ 5األدب 
______________________________________ 
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/ 2املسلف�  معجم. 392/ 3مستدرك الوسائل . 89الكنى و األلقاب و لباب األلقاب . 245
/ 1هدية العارف� . 245هدية األحباب . 29نقد الرهال . 40منتهى املقال . 15املقابس . 79
 .95/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 149

 : الشيخ زين الدين جعفر بن احمد خاتون العاميل

أن : الشيخ زين الدين هعفر بن احمد نال إهازة من الشيخ عيل الكرك ك� تقدم و فيها
أهيزه مع ولديه السعيدين النجيب� املسيدين من ّهللا سبحانه بك�ل عنايته الشيخ نعمة ّهللا 
و الشيخ زين الدين هعفر أبقاه� ّهللا بقاء هميال يف ظل والده� ال زال ظله ظليال و كتب 

ملشهد ذلك بيده الفانية الفق� اىل رحمة ّهللا تعاىل املستغفر من ذنوبه عيل بن عبد العايل با
املقدس الغرو  عىل مقفه الصالة و السالم و التحية و اإلكرام يف خامس عق من شهر 

 .2T]1[2Tه�دى األوىل من سنة إحدى و ثالث� و تسع�ئة من الهجرة النبوية 

 : جعفر بن مرتىض الحسيني

كتب السيد هعفر بن مرتىض الحسيني بخطه يف النج  األلفية للشهيد و فر  منه يف 
و كتابة هذا الكتاب دليل عىل إرتباطه بالحوزة النجفية و 2T]2[2Tه 968رمضان عام 14الخميس 

 .الدراسات الدينية 

 : القايض جالل الدين الحسيني الطالقا�

) السادة الطالقانيةالشجرة األقحوانية يف نسب (ذكر السيد محمد حسن الطالقا  يف كتابه 
ه و أنهى 935هّده العارش القايض هالل الدين الحسيني الطالقا  املتوىف يف النج  سنة 

 .2T]3[2Tنسبه اىل اإلمام أم� املسمن� عليه السالم 
______________________________________ 

 136/ 3أعيان الشيعة ) 1( 
 38إحياء الداثر يف القرن العارش ص ) 2( 
 28/ 13لذريعة ا) 3( 



 226: الصفحة

و من املعلوم ان القايض يكون فاضال عاملا ورعا ك� ان الظاهر من م�ته و مرقده انه كان 
 .من عل�ء النج  و ساكنا فيها يف القرن العارش 

 : السيد الرشيف ج�ل الدين نور ّهللا بن السيد شمس الدين محمد التسرتي

و كان : املجاور يف النج  األرشف حيا و ميتا ك� تقدميقول فيه الشيخ إبراهيم القطيفي 
ممن صحبته يف ّهللا و تحققت من حركاته و سكناته مخلصة ّل السيد السند الظهر املعتمد 
العال العامل الفاضل الكامل مريض األخال  السيد ه�ل الدين نور ّهللا بن التقي الزك 

لعلمه أن يف قراءته الهدى و اإلرشاد و الوصول  إلتمس مني قراءة الكتاب املوسوم باإلرشاد
 و كانت اإلفادة منه اكث من االستفادة. اىل طريق السداد

كتب األخفض إبراهيم بن سلي�ن بتاريخ حاد  عق شهر ه�دى (و يف نهاية اإلهازة 
 .2T]1[2T) ه944األوىل سنة 

 : الشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي

كره لكتاب الج�نة البهية يف نظم األلفية الشهيدية للشيخ قال املحقق الطهرا  لدى ذ 
: اإلمام نادرة الزمان الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد و قد كتب الكفعمي الج�نة بخطه
انه حصلت نسخة خط الكفعمي عند ابن عذاقة و هو العال الجليل الشيخ حسام الدين 

 .2T]2[2Tبن حيدر بن قمر الكرك بن عذاقة النجفي الذ  كان من مشائخ السيد حس� 
و نستظهر من اللقب النجفي و طبقة مشيخته للسيد حس� بن حيدر ان صاحب الرتهمة 

 .من عل�ء النج  يف القرن العارش الهجر  
______________________________________ 
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 : د االسرتاباديحسن بن عبد الحمي

تاج الدين : قال املحقق الطهرا : حسن بن غياث الدين عبد الحميد الجرها  األسرتاباد 
حسن بن غياث الدين عبد الحميد األسرتاباد  الجرها  نزيل كاشان كان من العل�ء و من 

يل بن عىل املحقق ع) القائع(تالميذ املحقق الكرك و قال انه بعد وروده اىل الغر  قرأ 
عبد العايل الكرك بكال هزئيه فكتب له الكرك إهازة يف الغر  سنة اثن� و و تسع�ئة و 

يحتمل ان يكون املرتهم هو ابو املعايل ( 2T]1[2Tبينه� كلمة ال تقرأ و املظنون انه العقين 
 ) .الغرو  املتقدم و يحتمل ان يكون غ�ه و ألهله ذكرناه هنا

 : حسن الفتال النجفي

. 2T]2[2Tحسن بن السيد عبد ّهللا الفتال الحسيني النجفي هو رشف الدين الفقيه الفاضل  السيد
يف ) مجالس املسمن�(كان خادما للروضة العلوية ك� وصفه بذلك القايض يف : قال الطهرا 

حكمة «ترهمة الدوا  و قال أنه أدرك الدوا  أوان زيارته للنج  فسأله الدرس يف 
 .2T]3[2Tه 871الة الزوار ثم رشحه الذ  فر  منه و تألي  رس» اإلرشا 

و قد رأيت خطه القي  يف بعض املواضع و كان تاريخه سنة اثن� : و قال صاحب الرياض
 .2T]4[2Tو تسع�ئة 

تخرج عليه نفر من األعالم، منهم ابن اب الجمهور األحسائ، محمد بن عيل بن إبراهيم 
: و قد قال عنه يف أول كتابه. هجر  895ة الذ  فر  منه سن) غوايل اللئايل(مسل  كتاب 

الطريق الخامس، عن شيخي و مرشد  و معلمي طريق الصواب، و منهاج معال األصحاب، 
 و هو الشيخ 
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الفاضل العالمة املربز عىل األقران املحرز للفوز بسائر الفنون عىل طول األزمان، عالمة 
املحقق� و خاتم املجتهدين اإلمام اله�م و البحر القمقام ه�ل امللة و الحق و الدين 

 .2T]1[2Tم الشه� بالفتال حسن بن عيل بن عبد الكري
الحسن رشف ( و ) الحسن بن عبد الكريم(و ) الحسن بن عبد هللاّ : (هناك ثالثة أس�ء

 .يلقبون بالفتّال و حسب الظاهر ان هذه األس�ء الثالثة تعّرب عن مسمى واحد ) الدين
 .تعليقات و رسائل متفرقة : له

ريحانة األدب . 199/ 1رياض العل�ء . 225/ 4الذريعة . 158/ 22أعيان الشيعة : يف ترهم
/ 3مستدرك الوسائل . 56إحياء الداثر . 35/ الضياء الالمع . 39/ شهداء الفضيلة . 291/ 4

 .930/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 362

 : الحسن الغاربات بن الحس� النجفي

ه يف مجموعة كتبها هميعا بخطه 966ل زين الدين الشهيد يف دّون املرتهم هملة من رسائ
يعود اىل الحسن اإلبن ال األب و هو دال عىل ) النجفي(و املظنون ان لقب 2T]2[2Tه 980يف 

 .إرتباطه بالغر  و أنه معدود من عل�ء هذه البلدة املقدسة 

 : حس� العميدي النجفي

و يف 2T]3[2T» رشح تهذيب الوصول«ف�، له حس� العميد  النجفي من العل�ء األعالم املصن
األعيان من أهل أواخر القرن العارش عال فاضل مسل  و هو شيخ مشائخ السيد حس� بن 

 .2T]4[2Tحيدر العاميل الكرك 
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و الظاهر انه كان من عل�ء النج  و ذلك للقبه النجفي املشتهر به، ك� ان بيت العميد  
 .2T]1[2Tمن البيوتات النجفية عىل ما هو املشهور لدى الفضالء 

 : حس� بن عبد العال الكرك

ن حس� بن عبد العال الكرك والد الشيخ عيل بن عبد العال الكرك العاميل الشيخ عز الدي
كان من أكابر العل�ء و يروى عنه عيل بن هالل الجزائر  أستاذ ولده الشيخ عيل املذكور و 

و مرتهمنا هذا والد الشيخ عيل بن العال الكرك 2T]2[2Tهو يرو  عن أحد ولد  الشهيد 
 :و انه من عل�ء النج  ك� أشار بذلك آل محبوبة قائال 2T]3[2Tده املعروف باملحقق الثا  ال ه

بل نذكر املحقق الثا  الكرك و من �ت به ممن عا  يف النج  أو له عالقة أكيدة فيها 
2T]4[2T. 

 : حس� بن محمد الطبيس

بن عيل الطبيس من تالمذة الشيخ إبراهيم بن ) شمس الدين(ك�ل الدين حس� بن محمد 
رشائع (للشهيد األول و حواشيها و كتاب ) األلفية(في و م� قرأه عليه رسالة سلي�ن القطي

أنهاه قراءة : ه و م� قاله يف اإلهازة928و أهازه األخ� بتاريخ أوائل شهر صفر سنة ) اإلسالم
و بحثا و إيضاحا، املوىل األهل الفاضل املهاهر اىل هوار أئة الهدى عليهم السالم يف طلب 

اة و نيل الثواب و الفضائل املستشعر للتقوى و الفواصل و مجتنب الفواحش و العلم للنج
 .2T]5[2Tالرذائل 
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 : الحس� بن روح النجفي

الحس� بن روح النجفي تلميذ الشهيد الثا  و املعارص لعبد العايل بن عيل بن عبد العال 
الكرك و نور الدين عيل والد صاحب املدارك و لعيل الصائغ و أرضابهم من تالميذ الشهيد 

2T]1[2T .العارش من طبقاته و تعريفه  فنستظهر من ذكر املحقق الطهرا  املرتهم يف القرن
 .بالنجفي ان صاحب الرتهمة من عل�ء النج  يف القرن العارش الهجر  

 : السيد األم� رحمة ّهللا الفتال النجفي

كان من سادات النج  األرشف و فضالء العرص و كان له منصب اإلمامة : يف الرياض
ذلك السلطان معظ�  للج�عة يف معسكر السلطان شاه طه�سب الصفو  و كان عند

 .معززا و كان يف غاية التقوى و الصالح 
 .2T]2[2Tشعر هيد بالعربية يف الغاية و له علم التفس� و الفقه و الحديث رتبة عالية : له

شهداء الفضيلة . 112/ 4شعراء الغر  . 293/ 33أعيان الشيعة . 187إحياء الداثر : ترهم يف
 .931 /2معجم رهال الفكر و األدب . 143، 39

 : الشيخ زين الدين بن فروخ النجفي

فاضل عال هليل صالح ناسك و من مسلفاته الرسالة املنتخبة من كتاب األنوار املضيئة 
 .2T]3[2Tللسيد عيل بن عبد الحميد النجفي 

مسلفات (و يحتمل ان يكون املرتهم من عل�ء القرن العارش ك� ورد يف الكتاب املخطوط 
قد ) األنوار املضيئة(رغم ان صاحب كتاب . و يحتمل ان يكون من القرن التاسع2T]4[2T) الشيعة

 أل  كتابه يف القرن التاسع عىل ما 
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 .2T]1[2Tيستفاد من الذريعة 
 .159/ 7أعيان الشيعة . 1274/ 3معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 : السيد رشف الدين الس�  أو الس�ك العجمي

عال فاضل هليل أحد تالميذ املحقق الكرك من اهل أواسط القرن العارش اهتمع به الشهيد 
ه و تباحث معه، و أراد 946يف النج  األرشف عند زيارة الشهيد العتبات سنة الثا  

الشهيد ان يطمنئ باهتهاد نفسه فناشد الشيخ رشف الدين فو  رأس أم� املسمن� عليه 
السالم ان كان مجتهدا أّال أخربه بذلك و أقسم له انه ال يريد بذلك اال وهه ّهللا فأخربه انه 

 .2T]2[2Tه 947سنة  مجتهد فاظهر اهتهاده
املوهود يف أكث املواضع السيد رشف الدين و يف بعضها الشيخ رشف : قال السيد األم�

 .2T]3[2Tالدين و الظاهر أن الصواب هو األول و أن وصفه بالشيخ سهو 

 : السيد طاهر العلوي النجفي

 .عال نجفي كان يسكن الهند ظاهرا و له صلة بالسلطان نظام شاه 
 .سالمية هليل القدر و هو من أعالم القرن العارش عارف بالعلوم اإل 

 .2T]4[2Tذخر املقالة يف إثبات اإلمامة : له

 : الشيخ عبد العال بن املحقق الكرك

 كان فاضال فقيها محدثا متكل� عابدا من املشائخ األهالء: يف اآلمل
 قد كان ظهر الشيعة و ظه�ها بعد : و يف الرياض. 2T]5[2Tكان من تالمذة أبيه 
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ه و نقل 993ه و مات يف أصفهان سنة 927ولد عام 2T]1[2Tأبيه و رأس اإلمامية إثر والده النبيه 
و من املعلوم ان تالميذ الشيخ عبد . 2T]2[2Tنه بعد فرتة من الزمن اىل املشهد الرضو  هث�

العال و خاصة أوالده يكونوا نجفي� رغم انهم غادروها و اصبحوا من أعالم الشيعة يف بالد 
 .إيران أيام الصفوي� 

 : عبد ّهللا بن شهاب الدين حس� الشهاب آبادي

ليزد  فاضل عال هليل إمامي له حاشية عىل حاشية الخطائ و موالنا عبد ّهللا بن الحس� ا
حاشية عىل رشح الشمسية و غ� ذلك و قرأ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثا  و السيد 

و صاحب الحوايش عىل تهذيب املنطق . 2T]3[2Tمحمد بن اب الحسن العاميل و قرأ عليه� 
و له رشح العجالة و هو حاشية عىل 2T]4[2Tّهللا للعالمة التفتازا  املعروفة بحاشية موالنا عبد 

عجالة نافعة و : الجاللية الديوانية عىل تهذيب املنطق و سميت بالعجالة ملا يف أول هذه
و قد فر  رحمه ّهللا من حاشيته عىل تهذيب املنطق ضحوة األربعاء لسبع و 2T]5[2Tغاللة رائعة 

. 2T]6[2T املشهد املقدس الغرو  عقين خلون من ذ  القعدة سنة سبع و ست� و تسع�ئة يف
بنى رحمه ّهللا لطالب العلوم الدينية يف محلة املقا  من النج  بيتا عىل ما هو املعروف 

و كان خازن الحرم القي  الغرو  من . لدى العل�ء الكبار و لكن ل يبق منه اثر و ال رسم
 .2T]7[2Tه 981توىف سنة . قبل السالط� الصفوية
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. التجارة الرابحة يف تفس� سورة الفاتحة: و هي. 2T]1[2Tله مسلفات كث�ة تنوف عىل العقة 
حاشية . حاشية رشح الشمسية للقطبي. حاشية تهذيب املنطق فارسية. حاشية اإلستبصار
الدرة . الخرارة يف رشح العجالة. حاشية رشح التجريد. حاشية املطول. مخترص املطول

رشح قواعد . قرشح تهذيب املنط. رسالة يف التشكيك. السنية يف رشح الرسالة األلفية
 .العالمة الحيل يف الفقه 

، 72، 71، 68، 53، 36/  6و 348/ 3الذريعة . 40/ 3خالصة األثر . 209/ 4األعالم : ترهم يف
/ 6ريحانة األدب . 228/ 4روضات الجنات . 161/ 13و  148/ 11و 98/ 8و 145/ 7، 115
/ كتبها  عرب هاب . 249/  فوائد الرضوية. 491/ سالفة العرص . 132/ 2سفينة البحار . 390
 .88/ لباب األلقاب . 476/ 1كش  الظنون . 545، 288، 275

 .49/ 6معجم املسلف� . 4/ 2معارف الرهال . 262/ 1مايض النج  
 .1283/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 474/ 1هدية العارف� 

 : عبد ّهللا النجفي

كتب . املعارص لنارص بن عبد العيل الحّالو عبد ّهللا النجفي بن داود بن سلي�ن بن داود 
و ضمه اىل الجزء األول الذ  بخط نارص و قد فر  ) مروج الذهب(بخطه الجزء الثا  من 

 .2T]2[2Tه 971منه سنة 
نستفيد من لقبه انه من الغر  و من تدوين املحقق الطهرا  له يف إحياء الداثر انه من 

 .القرن العارش الهجر  

 : الشيخ عبد العيل بن احمد بن محمد االسرتابادي

 الشيخ عبد العيل بن نور الدين احمد بن سعد الدين محمد االسرتاباد  
______________________________________ 
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طة من املحقق الكرك كتبها له بالغر  يف السادس و العقين من قد حاز عىل إهازة متوس
الشيخ األهل العال العامل الفاضل الكامل قدوة : و يف الطبقات. 2T]1[2Tه 929شهر رمضان سنة 

ن عبد الفضالء زبدة العل�ء األتقياء األخ يف ّهللا املرتىض يف االخوة ه�ل امللة و الحق و الدي
العيل بن املرحوم املربور و قد صدرت هذه األوصاف من املحقق الكرك يف حق تلميذه 

 .2T]2[2Tه 929رمضان سنة 26املرتهم له يف ارض الغر  

 : عبد الكاظم بن نور الدين

ه 935كان مقي� بالنج  األرشف و كتب يف سنة : عبد الكاظم بن نور الدين بن احمد
 .2T]3[2Tن عبد العال املحقق الكرك و لعله كان من تالمذته بعض مسلفات نور الدين عيل ب

 : الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم املييس

الشيخ عبد الكريم بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عيل بن عبد العال املييس العاميل من 
طلب الفاضل الكامل : عل�ء املائة العارشة تخرج عىل والده العالمة و كتب له إهازة فيها

عبد الكريم وفقه ّهللا ملراضيه شحمد و آله و صانه عن ارتكاب معاصيه إهازة العمل  التقي
و الرواية عل� منه بأن األصل يف ذلك الدراية فأخربت له اهزل ّهللا عونه ما أهاز يل والد  

2T]4[2T كتب األحرف بيده الفانية الراهي عفو ربه إبراهيم بن عيل بن عبد العايل : و يف آخرها
العاميل عاملهم ّهللا بلطفه و كرمه و ذلك بالنج  األرشف املقدس عىل مقفه افضل  املييس

 الصالة و السالم يف أوائل شهر رمضان 
______________________________________ 
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رأيت فراغه من نسخ الروضة البهية : و يف التكملة. 2T]1[2Tمن سنة خمس و سبع� و تسع�ئة 
 .2T]2[2Tيف سنة خمس و ثان� و تسع�ئة 

 : عبيد بن السيد

شاعر فاضل أديب هليل من شعراء النج  األرشف األفاضل من القرن العارش الهجر  حيث 
 .ه و مات يف النج  965كان حيا عام 

و الشاعر الفاضل يف النج  هو الذ  تعلم الدروس الدينية يف الحوزة و بدأ بإنشاد الشعر 
 .يف املناسبات املختلفة 

 .ديوان شعر : له
 .1277/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 295/ 33أعيان الشيعة : ترهم يف

 : م� عزيز ّهللا القمي النجفي

م� عزيز ّهللا النجفي شاعر و أديب و معارص للشاه طه�سب هاهر اىل النج  و سكن 
و من الظاهر أن هجرة الشاعر و األديب اىل . 2T]3[2Tو دفن فيها 1000فيها اىل ان توىف عام 

النج  األرشف ال تكون اّال ألهل التزود من الفقه و العلوم اإلسالمية م� يبعث عىل إرتفاع 
 .ي للشعر و يره  الحس لدى الشاعر املستوى العلم

 .ديوان شعر : له
 .1852T]4[2T/ نتائج األفكار . 257/ 9الذريعة : ترهم يف
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 : بن سيف بن منصور) عيل(الشيخ علم 

فاضل عال هليل و هو من العل�ء املتأخرين عن العالمة و من مسلفاته كتاب كنز الفوائد و 
فر  من (هو تلخيص كتاب تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة و يف آخره 

بن سي  بن منصور غفر ّهللا له و لوالديه  تنميقه منتخبه العبد الفق� اىل ّهللا الغفور علم
كنز هامع الفوائد و دافع (ه و سميته 937باملشهد القي  الغرو  عىل مقفه السالم يف 

 .2T]2[2Tالفاريس يف أصول الدين و مناقب األطهار ) معرب تحفة األبرار(و له كتاب . 2T]1[2T) املعاند
في الرياض كان من أهلة و صاحب الرتهمة قد يعرب عنه بعيل بن سي  بن منصور ف

العل�ء املتأخرين و قد سبق بعنوان الشيخ علم بن سي  بن منصور فال تغفل و ال تغلط 
2T]3[2T. 

 : الشيخ عيل بن حبيب ّهللا بن محمد الجوزدا�

و بعد فإن الشيخ الفاضل العال : قال الشيخ عيل بن عبد العال الكرك يف إهازته للمرتهم له
ة عمدة الفضالء و النبالء حاو  أنواع الفضائل زين امللة و الدين بابا العامل الكامل العالم

شيخ عيل بن الشيخ األهل العال العامل الكامل ك�ل امللة و الدين حبيب ّهللا بن املرحوم 
املربور سلطان محمد الجوزدا  اىل ان يقول رحل اىل املشهد املقدس الغرو  عىل مقفه 

لعلوم الدينية و اكتساب حلية اإلنتظام يف سلك العامل� بأعباء الصالة و السالم لتحصيل ا
العلوم القعية فاختلط بهذا الكاتب الضعي  مدة من الزمان و برهة من األيام ظهر فيها 

 .2T]4[2Tهميل أخالقه و حسن مزاياه و مزيد فضله و ك�ل استعداده 
______________________________________ 
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 : السيد رشف الدين عيل الحسيني النجفي االسرتابادي

العال الزك رشف الدين  السيد الفاضل: قال األستاذ اإلستناد يف أول بحار األنوار: يف الرياض
عيل الحسيني االسرتاباد  املتوطن بالغر  مسل  كتاب الغروية يف رشح الجعفرية و قد 

و تلميذ الشيخ األهل نور الدين 2T]1[2Tكتبه يف حياة أستاذه املاتن املحقق املذكور يف النج  
لعرتة الطاهرة و له أيضا كتاب تأويل اآليات الباهرة يف فضل ا2T]2[2Tعيل بن عبد العال الكرك 

2T]3[2T  2و هو من تالمذ الشيخ إبراهيم بن سلي�ن القطيفيT]4[2T 2ه 940تويف سنةT]5[2T. 
. 114/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 66/ 4رياض العل�ء . 176/ 2أمل اآلمل : ترهم يف
 .845/ 10هدية العارف� . 45/  16و 304/ 3الذريعة . 274الفوائد الرضوية . 19املقابس 
تقد الشيخ الحر العاميل يف أمل اآلمل ان السيد رشف الدين يختل  عن الشيخ يع: مالحظة

رشف الدين و أنه� شخصان رغم التشابه يف اإلسم و اللقب و املسلّ  يف ح� ان صاحب 
 .2T]6[2Tأعيان الشيعة السيد محسن األم� يرى أنه� شخص واحد 

 : الشيخ عيل بن الحس� بن عبد العايل العاميل

الدين أبو الحسن عيل بن الحس� بن عبد العايل الكرك النجفي هو أشهر من ان  الشيخ نور
الشيخ الجليل عيل بن عبد العايل العاميل الكرك : و يف اآلمل. 2T]7[2Tيذكر و أهل من ان يطرى 

أمره يف الثقة و العلم و الفضل و هاللة القدر و عظم الشأن و كثة التحقيق أشهر من ان 
 و يف . 2T]8[2Tيذكر 
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الفقيه املجتهد الكب� العال العالمة امللقب بالشيخ العالئ و املعروف باملحقق : لرياضا
 .2T]1[2Tالثا  شيخ املذهب و مخرب دين اهل النصب و الوصب 

رحل يف أول امره اىل مرص و اخذ عن عل�ئها بعد ما اخذ عن عل�ء الشام ثم توهه اىل 
يفيد و يستفيد ثم رحل اىل بالد العجم لرتويج  العرا  فورد النج  و أقام فيها زمانا طويال

املذهب و السلطان حينئذ الشاه إس�عيل الصفو  ثم كان مبجال لدى ابنه الشاه طه�سب 
و قد كتب الشاه املذكور اىل هميع امل�لك كتابا يأمرهم بإمتثال ما يأمر به الشيخ . الصفو 

 .2T]2[2Tم عيل الن اصل امللك له ألنه نائب اإلمام عليه السال 
صدرت منه إهازة لتالمذته يف الغر  و غ�ها و له مصنفات كث�ة منها هامع املقاصد يف 
رشح القواعد و رشح اإلرشاد و الرسالة الجعفرية و صيغ العقود و اإليقاعات و أرسار 

حيث تنوف 2T]3[2Tالالهوت أو نفحات الالهوت يف الجبت و الطاغوت و رسالة الجمعة و غ�ها 
من آثاره الباقية يف النج  املشهور يف محلة الربا  . سائل الخمس و العقونالكتب و الر 

 .2T]4[2Tالذ  كان معروفا شسجد املحقق الكرك و عرف بعده شسجد الطريحي 
السجود عىل (له رسالة 2T]5[2Tه 940توىف يف النج  يوم االثن� الثامن عق من ذ  الحجة سنة 

رّد بها عىل معارصه الشيخ إبراهيم القطيفي يف منعه ي) الرتبة الحسينية بعد ان تشوى بالنار
و يف . 2T]6[2Tهجرية 933ربيع األول 11من ذلك و فر  من تأليفها يف النج  األرشف يوم 

ورد إلينا اىل املشهد املقدس الغرو  عىل مقفه الصالة (إهازته ألحمد بن أب هامع العاميل 
 .2T]7[2T) املقدسة برهة من الزمن و السالم و إنتظم يف سلك املجاورين بتلك البقعة
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 239: الصفحة

. هامع املقاصد يف رشح القواعد. ترهمة الجزيرة الخرضاء. أحكام األرض�. إثبات الرهعة: له
حاشية . حاشية ألفية الشهيد. حاشية إرشاد العالمة الحيل. الجعفرية يف الصالة و مقدماتها

حاشية قواعد . اإلسالمحاشية رشائع . حاشية الذكرى. حاشية الدروس. تحرير العالمة
رشح ألفية . رشح إرشاد العالمة. حاشية مختل  العالمة. حاشية املخترص النافع. العالمة

. النجمية يف الكالم. قاطعة اللجاج يف حل الخراج. صيغ العقود و اإليقاعات. الشهيد األول
 .نفحات الالهوت يف وهوب لعن الجبت و الطاغوت 

/ 3معجم رهال الفكر و األدب 1404الالهوت املطبوع عام،  مقدمة كتابه نفحات: ترهم يف
1071. 

 : عيل بن فالح النجفي

992يف رشح مشكالت القواعد للعميد  يف سنة ) كنز الفوائد(كتب بخطه  2T]1[2T. 

 : الشيخ عيل العاميل

عاميل املولد و املنشأ نجفي املوطن و املسكن : عيل بن يوس  بن عيل بن محمد العاميل
للقايض عضد الدين اإليجي يف ) رشح مخترص األصول(شاعر كتب نسخة من  أديب فاضل

ه 993ذ  الحجة سنة 19يزد بخدمة النقيب شاه عبد العيل الحسيني و أئة يف يوم األربعاء 
. 
 .2T]2[2Tرسالة يف كيفية االستخارة : له

 : عيل بن عبد الصمد بن محمد الجبعي

: يف الرياض. صمد العاميل عّم الشيخ البهائالشيخ أبو القاسم نور الدين عيل بن عبد ال
 فاضل عال هليل فقيه شاعر و قد صدرت له إهازة 
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رهب سنة من املحقق الكرك عيل بن عبد العال باملشهد املقدس الغرو  يف خامس شهر 
 .2T]1[2Tخمس و ثالث� و تسع�ئة 

 : الشيخ عيل بن محمد الحر العاميل

هو هد مسل  كتاب أمل اآلمل كان عاملا فاضال عابدا كريم األخال  هليل القدر : يف اآلمل
عظيم الشأن شاعرا أديبا منشئا قرأ عىل الشيخ حسن و السيد محمد و غ�ه� و روى عن 

 .2T]2[2Tء اآلن و توىف بالنج  مسموما  منه يشوالد  عنه و له شعره يحرض  

 : الشيخ عيل بن محمود العاميل املشغري

كان عاملا فاضال فقيها صالحا له ) الشيخ الحّر العاميل(هو خال والد املصن  : يف اآلمل
رسالة س�ها امتحان األفكار يف مسألة الدار يف القرص و رسالة يف الدراية و رسالة يف 

قرأ عىل الشيخ محمد بن الحسن بن : يف املنطق و غ� ذلك ثم يتابع قائالالعروض و رسالة 
زين الدين العاميل و عىل الشيخ محمد بن عيل العاميل التبنيني و الشيخ محمد بن عيل 

 .2T]3[2Tالحرفويش العاميل و عىل األم� فيض ّهللا التفرييش يف النج  و غ�هم 

 : الشيخ عيل املنشار

جليل زين الدين عيل املعروف شنشار العاميل كان من أهلة الفضالء الشيخ ال: يف الرياض
املعارصين للسلطان شاه طه�سب الصفو  و هو أبو زوهة الشيخ البهائ و كان من 

 تالمذة الشيخ عيل الكرك و كان قول 
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 .2T]1[2Tهذا التلميذ معتربا يف املسائل القعية و أهوبة الفتاوى و موثوقا به 
و الظاهر من التلمذة عىل املحقق الكرك انه عا  يف النج  الن الشيخ الكرك ل يستقر 

يكون تالمذته للتدريس و البحث اال يف املشهد الغر  رغم كثة أسفاره و تجواله، و عليه 
 .من عل�ء القرن العارش الهجر  

 : نور الدين عيل املنعل

نور الدين عيل بن عيل املنعل القمي أقام مدة بالنج  األرشف لتحصيل العلم رصح بذلك 
 .و هو فاضل من أعالم القرن العارش ظاهرا ) نهاية اآلمال(يف مقدمة كتابه 

 .2T]2[2Tفهرس رهال قم فاريس . ء الوصول رشح مبادى. نهاية اآلمال يف ترتيب خالصة األقوال: له

 : عيل بن نارص الحسيني

عيل الحسيني نارص بن محمد بن احمد بن عيل بن حسن الساكن يف النج  كتب اإلرشاد 
 .2T]3[2Tه 954رهب 10للمفيد بخطه و فر  منه السبت 

 : الشيخ عيل بن هالل العاميل الكرك

فاضل عال فقيه هليل محقق من العل�ء املعارصين للسلطان شاه طه�سب و : يف الرياض
و من مسلفاته رسالة يف املسائل الفقهية العامة البلوى من . 2T]4[2Tقد كان يسكن بالد العجم 
  2T]5[2Tكتاب الطهارة حسنة الفوائد 
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و يذكر صاحب الرتهمة 2T]1[2Tو كان من تالميذ املحقق الثا  الشيخ عيل بن عبد العايل الكرك 
والنا ملك محمد بن سلطان حس� اإلصفها  قدس رسه خمسة يف إهازته للموىل املحقق م

 .3[2T[2Tمات سنة أربع و ثان� و تسع�ئة  2T]2T]2من مشائخه و فيهم املحقق الكرك 
و حيث انه تلميذ للمحقق الكرك نفهم بأنه من عل�ء النج  االرشف يف القرن العارش 

أن اإلستجارة قد تكون ملن ليس  الهجر  و فر  ب� أخذ اإلهازة منه و ب� التلمذة عليه إذ
بتلميذ و يف غ� النج  اال إذا رصح بأن اإلهازة قد تت يف النج  و أما التلمذة فلم تكن 
إال يف النج  ألّن املحقق الكرك و ان سافر اىل شتى أنحاء العال اإلسالمي من الشام و البالد 

 .يف النج  خاصة  املختلفة يف إيران و لكن التالمذة غالبا قد درسوا عليه

 : السيد فخر الدين االسرتابادي

فخر الدين بن أرشف الحسيني االسرتاباد  كتب نسخة من كتاب رشائع اإلسالم و أتها يف 
ه و يف آخرها إنهاء كتبها له 922النج  االرشف يف يوم الخميس من ه�دى الثانية سنة 
امس عق من ه�دى الثانية سنة ظاهرا الشيخ عيل بن عبد العايل الكرك بالنج  يف الخ

 .2T]4[2Tه 923

 : فضل ّهللا الحسيني

يف الطبقات فضل ّهللا الحسيني بن محمد صاحب اإلثني عق يف فضائل أم� املسمن� و هو 
 :و يف الذريعة 2T]5[2Tإثني عق حديثا من طر  العامة 
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 243: الصفحة

و قد رسم أحقر عباد ّهللا الغني (ألفه بإسم امللك نظام امللك نظام الدين و قال يف آخره 
 أواسط شهر رهب ششهد الحرام فضل ّهللا بن محمد الحسيني هذه األحاديث العظام يف
 .2T]1[2T) موالنا عيل عليه السالم لسنة خمس و أربع� و تسع�ئة

 : املوىل قاسم بن الحس� عالء الدين الخلخايل

توىل (فاضل عال هامع من عل�ء أواخر دولة السلطان شاه طه�سب الصفو  : يف الرياض
نسخة من كتاب نهاية األصول و من بعده و قد رأيت 2T]2[2T) ه930الحكم يف إيران عام 

للعالمة قد صححها هذا املوىل و قابلها مع نسخة األصل يف النج  االرشف و كان تاريخ 
املقابلة يوم الجمعة السابع و العقين من شهر صفر سنة سبع و ثان� و تسع�ئة و قد 

 .2T]3[2Tكتب عىل هوامش النسخة من إفادات نفسه أيضا ما يدل عىل قوة فضله و علمه 

 : محمد بن أب جمهور األحسائ

الشيخ شمس الدين محمد بن عيل بن إبراهيم بن الحسن بن أب همهور : يف األعيان
كتاب . منها كتاب غوايل الآليل: له كتب. كان عاملا فاضال راوية: و يف الرياض. 2T]4[2Tاألحسائ 

اريخ رشوع تألي  األحاديث الفقهية عىل مذهب اإلمامية و كتاب املجيل ملرآة املنجى و ت
املجيل عىل ما ذكره يف أوله سنة أربع و تسع� و ثا�ائة يف الغر  ح� مراهعته من مكة 

 املعظمة و تاريخ اإلتام عىل ما قال يف آخره يف أواخر شهر ه�دى 
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 .2[2T[2Tه 901توىف بعد سنة 2T]2T]1اآلخرة آخر شهور سنة خمس و تسمع� و ثا�ائة يف الغر  

 : محمد بن اب طالب الغروي االسرتابادي

السيد األم� بن أب طالب املوسو  الحسيني االسرتاباد  الغرو  تلميذ املحقق الكرك 
. 2T]3[2T) املطالب املظفرية(مسل  كتاب الرسالة الجعفرية حيث رشحه تلميذه املرتهم و س�ه 

و من الواضح ان املحقق الكرك كان من عل�ء النج  االرشف يف القرن العارش الهجر  و 
 .يه تالمذة كبار منهم صاحب الرتهمة قد تخرج عىل يد

 : جالل الدين محمد بن اسعد

 .هو املحقق الدوا  املعروف بالعلم و التحقيق يف مجال املنطق و الفلسفة 
و قد كتب رشح الزوراء الذ  ألفه يف النج  2T]4[2Tله مسلفات كث�ة تنوف عىل العقين 

ان املرتهم قد كتب كتاب الزوراء ك� 2T]5[2Tاالرشف بالت�س الشيخ رشف الدين حسن الفتال 
ه و قد تجاوز عمره 908و قد توىف سنة 2T]6[2Tيف النج  شكرا ملا رآه يف املنام من مراحم األم� 

 .2T]7[2Tالث�ن� 
أ�وذج . أفعال العباد. إستكاكات الحروف. إثبات الواهب القديم. إثبات الواهب الجديد: له

 .تعويذ املطالع . عرفانالتصوف و ال. التوحيد. تحفه روحا . العلوم
 .تفس� سورة الجحد . تفس� سورة اإلخالص. تفس� آية كلوا و ارشبوا و ال ت فوا
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حاشية عىل رشح . حاشية عىل رشح مخترص ابن الحاهب. الجرب و االختيار. تنوير املطالع
 .حاشية عىل القح القديم للتجريد . حاشية عىل آداب املناظرة و البحث. املطالع

حاشية عىل تحرير . ريد الكالمحاشية عىل تج. حاشية عىل املحاك�ت ب� رشحي اإلشارات
حل . حاشية عىل تهذيب املنطق و الكالم. حاشية عىل الحاشية القيفة. القواعد املنطقية

رشح إثبات . رسالة يف امتناع الحكم عىل املعنى الحريف. حن� الحزين. مغالطة ابن كمونة
. شواكل الحور. ةرشح الرباعيات الفارسية يف الحكم. رشح تهذيب املنطق. الجوهر املفار 

 .و اىل غ� هذا من التآلي  الكث�ة . نور الهداية. لوامع األرشاف يف مكارم األخال 
/ 1إيضاح املكنون .  287/ 43أعيان الشيعة . 257/ 6األعالم . 220/ إحياء الداثر : ترهم يف

، 481/ 4و 437/ 3و 406، 260، 33/ 2و  107، 106/ 1الذريعة . 130/ 2البدر الطالع . 54
شذرات . 232/ 2ريحانة األدب . 239/ 2روضات الجنات . 472، 337، 331، 227، 199

. 81/ فوائد الرضوية . 122/ 3طرائق الحقائق . 133/ 7الضوء الالمع . 160/ 8الذهب 
، 136/ هدية األحباب . 133/ النور املسافر . 47/ 9معجم املسلف� . 221/ 2مجالس املسمن� 

 .577/ 2و األدب معجم رهال الفكر 

 : محمد بن ترك

الشيخ الفاضل بل العال العامل الورع : قال الشيخ إبراهيم القطيفي يف إهازته للمرتهم
و يكون تاريخ . 2T]1[2Tالتقي الشيخ شمس الدين محمد بن ترك اخلص ّهللا أع�له لوههه 

 :اإلهازة و مكانها عىل ما يقول املجيز 
إبراهيم بن سلي�ن حامدا مصليا مستغفرا يف املشهد الغرو   و كتب الفق� اىل ّهللا املنان

صلوات ّهللا و سالمه عىل مقفه بتاريخ سادس شهر عاشوراء سنة خمس عقة و تسع مائة 
2T]2[2T. 
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 : النجفي محمد بن جابر

الشيخ محمد بن هابر النجفي و من املظنون قويا انه من طبقة الشهيد الثا  املستشهد يف 
ه و قد ورد إسمه يف إهازة السيد بدر الدين حسن بن السيد هعفر بن فخر الدين 965

و من . 2T]1[2Tحسن بن أيوب بن نجم الدين األعرج الحسيني لألم� مرتىض ال و  و غ�ه 
 .كون املرتهم نفس محمد النجفي الذ  ذكرناه يف القرن التاسع املحتمل ان ي

 : محمد بن الحسن االسرتابادي

و كان منهم من أيده ّهللا بحسن النظر و إمتحان الفكر خدن : قال الشيخ إبراهيم القطيفي
دراسة العلم و املسائل حاو  خصال املكارم و الفضائل لهج اللسان بالذكر عند املعضالت 

اإلعتبار عند النظر و الخطرات محقق العلوم العقلية و اآلداب عارف املحك�ت و ولع 
املتشابهات من الكتاب العال العامل الفاضل الكامل التقي النقي الورع العابد الزاهد 

: ثم يقول. 2T]2[2Tاملجاهد شمس امللة و العلم و الحق و الدين محمد بن الحسن االسرتاباد  
 .2T]3[2Tوسوم بالقائع من أوله اىل آخره إذ هو يف فنه رائع فذاكرته يف الكتاب امل

فل� أت عىل آخره باملشهد املقدس الغرو  إلتمس مني أن أهيز له ما أهيز : و يضي  قائال
اىل أن يقول و كتب الفقيه الحق� غريق الخطايا أس� الحدثان إبراهيم . 2T]4[2Tيل من الرواية 

اله أم� املسمن� عيل صلوات ّهللا و سالمه عليه هعله بن سلي�ن القطيفي املجاور بحرم مو 
حاد  عق من شهر عاشوراء مفتتح سنة عقين . ّهللا به من اآلمن� يف الدنيا و اآلخرة آم�

 .2T]5[2Tو تسع�ئة 
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 : الشيخ درويش محمد بن الحسن العاميل

كان فاضال صالحا زاهدا من املشائخ األهالء يروى عن الشيخ عيل بن عبد العال : يف اآلمل
و يف األعيان نقال عن . 2[2T[2Tل�ء كان من أكابر ثقات الع: و يف الرياض. 2T]2T]1العاميل الكرك 
من تالميذ املحقق الكرك و يروى عنه و قد كتب له إهازة عىل ظهر دعائ : الفوائد الرضوية

و . 2T]3[2Tه 939الصباح و الس�ت و تعقيبات سائر الصلوات الذ  ألفه الكرك و تاريخها سنة 
الرشف الن املحقق قد ظاهر التلمذة ان املرتهم قد درس عىل املحقق الكرك يف النج  ا

اشتغل بالتدريس و التعليم يف الغر  دون غ�ها من البالد و أهاز بالرواية و النقل عنه يف 
 .الغر  و غ�ها من املدن اإلسالمية 

 : محمد بن خاتون العاميل

الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاميل العينات كان عاملا هليل القدر من : يف اآلمل
شمس : و يف الرياض. 2T]4[2Tهالء يروى عن الشيخ عيل بن عبد العال العاميل الكرك املشائخ األ 

الدين محمد اإلمام البحر القمقام عالمة أبناء عرصه يف عرصه يف البيان و املعا  فهامة 
و هو من تالميذ املحقق الكرك ك� ورد يف أس�ء . 2T]5[2Tرؤساء دهره يف األلفاظ و املعا  

و قد ذكرنا مرارا بأن املحقق املذكور قد توىل البحث و 2T]6[2Tاألعيان تالمذة املحقق يف 
التدريس يف الغر  ك� و أن معظم إهازاته صادرة منه يف هذا البلد األم� فيكون املرتهم 

 .له من عل�ء الحوزة النجفية يف القرن العارش الهجر  
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 : الشيخ محمد القرميسيني النجفي

 :الشيخ محمد بن عبد الحسن بن الحسن القرمسيني النجفي الجزائر  
فتوحات عبايس مشتمل عىل هميع أس�ء ّهللا الحسنى و له كتاب : قال السيد األم�

خواصها بالفارسية وهدنا منه نسخة يف همدان بخط فاخر لعله خط املسل  و قد ذكر 
املسل  يف آخره انه من ذرية مالك األشرت و كأنه أل  بإسم الشاه عباس الصفو  و من 

 .2T]1[2Tجر  املعلوم أن الشاه عباس الصفو  قد عا  يف القرن العارش اله

 : محمد عيل بن سلوة النجفي

للشهيد فر  من كتابته يف ) القواعد(كان فاضال أديبا رأيت بخطه : قال الطهرا  يف الطبقات
 .9862T]2[2Tه�دى األوىل 27النج  السبت 

 : محمد بن صالح الغروي

 أهازه الشيخ محمد بن عيل بن إبراهيم األحسائ صاحب غوايل اللئايل إهازة مبسوطة ذكر
يف أولها تصانيفه أربعا و عقين كتابا و ذكر فيها خمسة من طرقه املذكور يف العوايل و 

ه و إهازة مخترصة أخرى يف آخر 896كتبها باملشهد الرضو  يف أول ه�دى األوىل سنة 
ه و إهازة متوسطة كتبها له 896املجيل تاريخها الرابع و العقون من ربيع اآلخر سنة 

ه بعد قراءته عليه إرشاد العالمة 898قلقان يف منتص  ه�دى األوىل سنة  بإسرتاباد يف قرية
فقد وفق ّهللا العزيز املنان، العظيم الشأن الفاضل و الحرب الكامل و : و ورد فيها2T]3[2Tالحيل 

العال العامل املتسنّم درهات العوايل و الصاعد عىل صهوات املعايل صاحب النفس القدسية 
 و الهمم العالية 
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و األخال  العصامية شمس امللة و الحق و الدين الواثق باّل الفرد العيل محمد بن صالح 
ظهر من هذه العبارة انه من عل�ء النج  و لكنه فنست. 2T]1[2Tالشه� بالغرو  الحيل املسكن 

استقر يف الحلة و يعترب من عل�ء القرن العارش الهجر  ك� قاله املحقق الطهرا  يف إحياء 
 .215الداثر ص 

 : الشيخ محمد عيل البالغي

قال حفيده . 2T]2[2Tمسسس كيان هذه األرسة و رافع علم العلم يف ربوع الدرس و التدريس 
محمد عيل بن محمد البالغي هد  : بن الشيخ عباس يف كتابه تنقيح املقال الشيخ حسن

رحمه ّهللا وهه من وهوه عل�ئنا املجتهدين املتأخرين و فضالئنا املتبحرين ثقة ع� صحيح 
ثم يضي  قائال كان من تالمذة احمد بن محمد األردبييل قدس . الحديث واضح الطريقة

 .2T]3[2Tرسه 
 .حاشية من ال يحرضه الفقيه . حاشية التهذيب. رشح أصول الكايف. العالمةرشح إرشاد : له

ريحانة األدب . 98و 79/ 13، 209، 224، 53/ 6الذريعة . 127/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
مشهد اإلمام . 79/ 2مايض النج  93/ 2الكنى و األلقاب . 577/ الفوائد الرضوية . 279/ 1
 .257/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 389/ تكملة أمل . 54 /11معجم املسلف� . 179/ 2

 : محمد بن تقي الدين الحسيني

السيد معز الدين بن تقي الدين محمد الحسيني اإلصفها  من تالمذة الشيخ إبراهيم بن 
 سلي�ن القطيفي و له منه إهازة تاريخها سنة ثان 
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 .2T]1[2Tو عقين و تسع�ئة يف املشهد املقدس الغرو  

 : محمود الخليفة

وصفه الشيخ إبراهيم بن سلي�ن . 2T]2[2Tو هو الشاه محمود الخليفة الش�از  االنجوى 
و كان من عوار  األيام ان إتفق اإلهت�ع : كامل العال حيث يقولالقطيفي يف إهازته له بال

بالحرضة الغروية عىل مقفها أفضل الصلوات و أكمل التحيات بالبارع األمجد الكامل 
األوحد العال األسعد العايل األنجد الخليفة شاه محمود وفقه ّهللا تعاىل للسعادت� و تكميل 

لفقهية مذاكرة تشهد بحسن فطنته و ك�ل حيطته و سأل الرياست� فذاكر يف بعض الكتب ا
و الظاهر ان تاريخ اإلهازة بعد ورود الشيخ القطيفي اىل . 2T]3[2Tمني إهازة فأهزت له ذلك 

 .2T]4[2Tه أو سنة التقف اىل الغر  913النج  عام 

 : محمود الساوجي

للصدو  ) األع�لثواب األع�ل و عقاب (هو بن عباد ّهللا و قد كتب يف آخر : يف الطبقات
ه 974انه ح� كان يف الروضة الغروية يف النج  قابله و صححه يف نهار االثن� من رمضان 

ملحمد بن احمد بن الحسيني النيسابور  أيضا يف ) األربع� عن األربع�(و فر  من كتابة 
 ه و شهادة صاحب الرتهمة باملقابلة و التصحيح تدل عىل انه عال974النج  يف رمضان 

2T]5[2T. 
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 : منصور الغروي

الفاضل العال العامل الشيخ منصور بن : وصفه الشيخ إبراهيم القطيفي يف إهازته له بقوله
 .2T]1[2Tالشيخ األهل شمس الدين محمد بن ترك 

و من آثاره الباقية رشح الرسالة الحسابية النص�ية ألستاذه الذ  : و يقول العال الطهرا 
ه فكتبه صاحب الرتهمة 929لحسيني ألفه باستدعائه اب املعايل بن بدر الدين الحسن ا

منصور بن محمد بن ترك الغرو  (ه و النسخة موهودة و إمضائه 930بخطه يف الغر  سنة 
 .2T]2[2T) الربعي الشيبا  الغرو 

 : موىس بن يوسف نرص ّهللا النجفي

) التذكرة(موىس بن يوس  نرص ّهللا املازندرا  النجفي كتب بخطه النص  الثا  من 
 .2T]3[2Tه 984النج   للعالمة يف

 : نجف النجفي الحيل

الشيخ نج  بن سي  النجفي مولدا الحيل موطنا كان عاملا كامال عامال و هو : يف الرياض
يف أصول الدين لع�د الدين الطرب  و ) تحفة األبرار(و قد عرب رسالة 2T]4[2Tمن املتأخرين 

 .2T]5[2Tكان حيا يف القرن العارش الهجر  
 .هامع الفوائد . للحسن الطربيس إىل العربية) برارتحفة األ (ترهمة كتاب : له

 / 5الذريعة . 239/ 5رياض العل�ء . 121/ 49أعيان الشيعة : ترهم يف
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 252: الصفحة

 .1274/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 239/ 21و 149/ 18و 66

 : الشيخ نعمة ّهللا بن احمد خاتون العامل

ان أهيزه مع ولديه السعيدين النجيب� املسيدين من : له إهازة من الشيخ عيل الكرك و فيها
حانه بك�ل عنايته الشيخ نعمة ّهللا و الشيخ زين الدين هعفر أبقاه� ّهللا بقاء ّهللا سب

 هميال يف ظل والده� ال زال ظله ظليال
و كتب ذلك بيده الفانية الفق� اىل رحمة ّهللا تعاىل املستغفر من ذنوبه عيل بن عبد العال 

و اإلكرام يف خامس عق من  باملشهد املقدس الغرو  عىل مقفه الصالة و السالم و التحية
و كان عاملا . 2T]1[2Tشهر ه�دى األوىل من سنة إحدى و ثالث� و تسع�ئة من الهجرة النبوية 
 .2T]2[2Tفاضال هليال أديبا شاعرا من تالمذة الشيخ عيل بن عبد العال العاميل الكرك 

 : السيد نعمة ّهللا الحيل

 الحيل كان من هملة السادات األعاظم عن أحسن التواريخ أن األم� نعمة هللاّ : يف الرياض
و كان من : ثم يتابع قائال. بحلة و له فضائل و ك�الت و مهارة يف العلوم املتعلقة باالهتهاد

تالمذة الشيخ عيل الكرك و حصلت له تلك املرتبة الجليلة بربكته و لكن قد نازعه بعد ذلك 
الشيخ إبراهيم القطيفي الذ  كان  و كفر بنعمته و بدل الحقو  بالعقو  و اتصل بخدمة

 .2T]3[2Tيسكن بالغر  
 و ظاهر هذا ال د التاريخي ان املرتهم كان يف النج  متلمذا عىل 
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 253: الصفحة

 .بخدمة الشيخ القطيفي الشيخ الكرك و متصال 

 : يوسف الشامي

ترتيب (يوس  بن محمد بن محمد بن زين الدين الحسيني العاميل الشامي صاحب كتاب 
و فر  منه يف العق األول من ذ  ) هامع األقوال(ه و له 981رتبه عام ) اختيار الكيش

 .2T]1[2Tه 982القعدة 
______________________________________ 
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 م 1688م 1591ه 1100ه 1000مع عل�ء النجف األرشف يف القرن الحادي عرش 



 257: الصفحة

 النجف األرشف يف القرن الحادي عرش 

ال بد من اإلشارة اىل أبرز األمور التي حدثت و طغت يف هذا القرن م� لها صلة بالحوزة 
 :رشف و هي العلمية يف النج  األ 

 ) ع(الدولة الصفوية و إستقطابها لعل�ء املسلم� املوال� ملذهب أهل البيت 1

ه و املتوىف عام 892تأسست الدولة الصفوية الشيعية عىل يد إس�عيل الصفو  املولود عام 
ه يف إيران و كانت عاصمتها مدينة أصفهان و توهه الكث� من العل�ء من إيران و 930

و انصّب يف إيران سيل (يقول السيد حسن األم� . اصة منطقة هبل عامل، إليهاخارهها و خ
العاملي� حتى فاضت بهم و كان منهم الشيخ حس� بن عبد الصمد الحارث الجبعي املتويف 

ه و ابنه بهاء الدين العاميل املصن  املشهور و استغرقت هذه املهمة من 984سنة 
يقول الشيخ الشهيد املطهر  . 2T]1[2T) رت نق التشيع يف إيرانالعاملي� قرن� من الزمن و أث

إن فقهاء هبل عامل كان لهم دور مهم يف الخطوط العامة للدولة الصفوية الشيعية (
فالصفويون ك� نعلم كانوا صوفية فلو ل يكن يعتدل خط الصفوية الصويف الدرويش بس�ة 

 فقهية 
______________________________________ 
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 258: الصفحة

عميقة من قبل فقهاء هبل عامل و لو ل تتأسس عىل أيديهم حوزة فقهية عميقة يف إيران 
 .2T]1[2T) لكان خط الصفوية ينتهي إىل ما انتهى إليه العلويون يف الشام أو تركية) أصفهان(

يف القرن العارش و الحاد  عق و طالب العلوم و رغم استقطاب الدولة الصفوية الشيعية 
الدينية من كل مكان، نرى بأن الحوزة العلمية الدينية يف النج  األرشف إحتضنت يف هذا 
القرن عددا كب�ا من العل�ء و طالب العلوم الدينية و شيّدت املدرسة الغروية الكائنة من 

قرب مدخل مسجد الخرضاء من الجهة الققية من الناحية الش�لية للصحن القي  
 .الصحن القي  

ثم إننا نرى نشوب معركة فكرية علمية دينية داخل صفوف العل�ء املوال� ملذهب أهل 
حول مدى اإلعت�د عىل األحاديث املدّونة يف الكتب األربعة و غ�ها ) عليهم السالم(البيت 

ميت املعركة هذه بالخالف من كتب الحديث و األخبار لدى استنباط الحكم القعي، و س
 .ء من اإلختصار  ب� األصولي� و األخباري� أو األصولية و األخبارية و إليك بيانها مع يش

 : األصولية و األخبارية2

نشط إستنباط األحكام القعية من أدلتها التفصيلية من القرآن و السنة و منذ أيام األئة 
ملقدس األردبييل مرورا بالشيخ املفيد و الشيخ و حتى أيام ا) عليهم السالم(املعصوم� 

 .الطويس و املحقق الحيل و من عل�ئنا الكرام رضوان ّهللا تعاىل عليهم 
يف علم أصول الفقه الذ  وضعه الشيخ الطويس يف القرن » العدة«و إننا إذا قارنا كتاب 
 الذ  كتبه الشيخ » معال أصول الفقه«الخامس مع كتاب 
______________________________________ 
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لشيخ الطائفة مع كتاب » النهاية«حسن بن الشهيد الثا  يف القرن التاسع و قارنا كتاب 
للشهيد الثا  يف القرن التاسع نرى البون الشاسع ب� املنهج� يف » املسالك و األفهام«

 الل و تحرير األبحاث والتبويب و التنويع و اإلستد 
و كل ذلك يدل عىل أن عملية اإلهتهاد قد تطورت و تجذرت و توسعت عرب القرون التي 

 ) .عليهم الصالة و السالم(تلت أيام األئة املعصوم� 
و لكننا نشاهد يف أوائل القرن الحاد  عق شخصية علمية كب�ة هو السيد م�زا محمد 

» الفوائد املدنية«الذ  وضع كتابه » املحدث األسرتاباد «أم� األسرتاباد  املعروف ب 
تيمنا باسم املدينة الطيبة التي هاورها و أل  كتابه هذا فيها، و تناول عملية اإلهتهاد و 

 .املجتهدين بالنقد و الطعن و البدع 
ن رأس األخباري� يف القرن الحاد  عق و أول م(يقول السيد األم� يف املحدث األسرتاباد  

حارب املجتهدين و تجرأ للرد عليهم داعيا إىل العمل شتون األخبار طاعنا عىل األصولي� 
بلهجة شديدة، زاع� أن اتّباع العقل و اإله�ع و أن اهتهاد املجتهد و تقليد العامي، بدع و 

 .2T]1[2T) مستحدثات
الخالف ب� إن املحّدث هو أول من هعل األخبارية مذهبا و أوهد : (و قال صاحب الحدائق

العل�ء و ل يرتفع صوت هذا الخالف و ال وقع هذا اإلعتساف إال زمن صاحب الفوائد 
املدنية سامحه ّهللا تعاىل برحمته املرضية فإنه قد هرّد لسان التشنيع عىل األصحاب و ألهب 

 .2T]2[2T) يف ذلك أ  إسهاب و أكث من التعصبات التي ال تليق شثله من العل�ء األطياب
ذهب املحدث األسرتاباد  محمد أم� و من تبعه من األخباري� إىل أمور قد تفرّدوا بها  لقد

 :من دون األصولي� أهمها 
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القيفة املأثورة عن املعصوم� يحرم اإلهتهاد عىل الجميع و يجب األخذ باألحاديث 1
 ) .عليهم الصالة و السالم(
يفيد العلم و اليق� حيث يزعمون بأن هميع : صحيح: تنقسم الروايات إىل قسم�2

و ضعي  و هو ما . الروايات املأثورة عن أهل البيت يف الكتب املعتربة تفيد العلم بالصدور
 .ا أو كان السند ساقطا و مرسال إذا كان الخرب يف الكتب التي ال عربة بها أبد

يعمل األخباريون يف كل مورد ال نص فيه باإلحتياط من دون اللجوء إىل أصالة الرباءة أو 3
 .اإلباحة 

يرى األخبار  بأن هميع األحاديث املوهودة يف الكتب األربعة من الكايف و التهذيب و 4
أن األصولي� يخضعون كل  اإلستبصار و من ال يحرضه الفقيه صحيحة و معتربة يف ح�

 .األحاديث لدراسة أسانيدها و رواتها بالدقة الفائقة 
 .عدم اللجوء إىل حكم العقل مثل قبح التكلي  شا ال يطا  و قبح العقاب بال بيان 5
 .عدم هواز العمل باألستصحاب إال يف املوارد التي نص عىل العمل بها 6
 .هواز تأخ� البيان عن وقت الحاهة 7

و قد ذكر  2T]1[2Tو نحو ذلك من املسائل التي أذعن بها األخباريون و هحدها األصوليون 
أستاذنا الشهيد الصدر رحمه ّهللا تعاىل أهم الدوافع التي بعثت األخباري� إىل هذا املنحى و 

 :هي 
______________________________________ 
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 261: الصفحة

فتخيلوا أن . عدم إستيعاب ذهنية األخباري� لفكرة العنارص املشرتكة يف عملية اإلستنباط1
 .ربط اإلستنباط بالعنارص املشرتكة إبتعاد عن النصوص القعية و التقليل من أهميتها 

فإن السنة يسمنون بأن . نة تاريخيا إىل البحث األصويل و التصني  املوسع فيهسبق الس2
ء الفرا  الحاصل بعد  عرص النصوص إنتهى بوفاة النبي ففكروا يف وضع علم األصول ملل

 ) .صىل ّهللا عليه و آله و سلم(النبي 
ابن الجنيد و يعتقد األخباريون بأن علم األصول من وضع السنة، و أكد إعتقادهم هذا أن 3

هو من رّواد اإلهتهاد يف الفقه اإلمامي قد اتفق مع السنة يف حجية القياس فتوهس 
األخباريون الخوف من علم األصول و خاصة أن بعض مصطلحات البحث األصويل السني قد 

حيث كان مستعمال يف القياس » اإلهتهاد«تّ ب إىل البحث األصويل الشيعي مثل كلمة 
 .نباط الحكم القعي فاستعمل يف است

إن الدليل العقيل لدى األصولي� يف عملية استنباط بعض األحكام القعية قد أثار 4
 .األخباري� نتيجة اعت�دهم الكيل عىل األخبار و الروايات دون العقل و القواعد العقلية 

هذا أن  حداثة علم األصول فهو علم ل ينشأ يف النطا  اإلمامي إّال بعد الغيبة و معنى5
 .2T]1[2Tأصحاب األئة و فقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصول 

لقد سارت هذه الفكرة األخبارية يف وسط عل�ء الشيعة و إحتدم الخالف ب� املنارصين 
 لإلخبارية و املعارض� لهم من األصولي� و بلغ األمر إىل مستوى ابتعاد كل منهم عن اآلخر

 قد كانت : (قال صاحب روضات الجنات يف ترهمة الوحيد البهبها 
______________________________________ 
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 262: الصفحة

بلدان العرا  سي� املشهدين مملوءة قبل قدوم الوحيد البهبا  من معارش األخباري� بل و 
حتى أن الرهل منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب  من هاهليهم و القارصين منهم

 .2T]1[2T) فقهائنا ريض ّهللا عنهم حمله مع منديل
و لعل هذا النشاط يف إتجاه األخبارية لدى الوسط العلمي الشيعي يف القرن الحاد  عق و 
الثا  عق بعث و دفع كبار عل�ئنا املجتهدين يف مختل  البالد الشيعية إىل تألي  كتب 

ه 1091 الحديث حيث أل  يف قاشان املال محسن املعروف بالفيض الكاشا  املتويف عام يف
املشتمل عىل األحاديث التي هاءت يف الكتب األربعة مع بعض القح و ) الوايف(كتاب 
و أل  يف املشهد الرضو  الشيخ محمد بن الحسن الحر العاميل قدس رسه املتويف . التحقيق
و أل  املحدث السيد هاشم البحرا  املتويف عام ) ئل الشيعةوسا(ه كتاب 1104سنة 
و همع فيه املأثور من الروايات يف تفس� اآليات ) الربهان يف تفس� القرآن(ه كتاب 1107
ه 1110و أل  يف مدينة أصفهان الشيخ محمد باقر املجليس قدس رسه املتويف عام . الكر�ة

 .» بحار األنوار«أكرب موسوعة للحديث عند الشيعة باسم 

 مدينة كربالء و األخباريون 3

طغى يف املنتص  الثا  من القرن الحاد  عق الهجر  و العقود العقة من القرن الثا  
عق الهجر  التّيار األخبار  عىل هميع الحوزات العلمية يف البالد بعد انتشار كتاب 

ث وهد يف هذه الفرتة و يف هذه و خاصة يف مدينة كربالء املقدسة، حي» الفوائد املدنية«
البلدة الكر�ة العدد الكب� من املسيدين للمحدث األسرتاباد  يف توههاته و آرائه و كان يف 

 طليعتهم العال الربا  الشيخ يوس  بن أحمد بن عصفور الدراز  البحرا  املولود 
______________________________________ 
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ه حيث ألقى رحله يف الحائر الحسيني بعد تجواله عىل 1169ه املتويف عام 1107عام 
البحرين و القطي  و كرمان و ش�از و إنهمك يف التألي  و التصني  لعقين كتابا أو أكث 

 ) .الحدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة(و أبرزها كتاب 
 .هميع العل�ء يف كل األقطار بعد إستقراره يف كربالء و أصبح معروفا و مشهورا لدى 

و هذا الرهل العظيم و إن ل يكن أخباريا عىل مستوى املحدث األسرتاباد  ألنه كان ينتقد 
و 2T]1[2T) هم الذين يقولون ما ال يفعلون و يقلدون من حيث ال يشعرون: (األخباري� قائال

لكنه ل يكن أصوليا أيضا حيث كان عىل مسافة بعيدة من املحقق األصويل الوحيد البهبها  
2T]2[2T�ثم إنه عا  يف نفس هذه الفرتة يف مدينة . بل كان معدودا من األخباري� املعتدل

كربالء العال الكب� املدافع عن علم األصول و عملية اإلهتهاد الوحيد البهبها  و عا  معه 
ء كبار من أنصار التيّار األصويل يف ظلّه و أل  أكث من خمس� كتابا يف شتى عل�

للرد عىل الفوائد ) الفوائد الحائرية(املوضوعات الفقهية و األصولية و من ضمنها كتاب 
 .املدنية 

و غدا كل من الشيخ يوس  البحرا  و الوحيد البهبها  �ثالن تيارين فكري� علمي� 
 .الصعيد الفقهي محتدما السجال بينه� يف هميع املجالس العلمية يتصارعان عىل 

قد استقطب الكث� من ) عليه السالم(و هذا الوضع القائم يف هوار قرب أب عبد ّهللا الحس� 
 .العل�ء من مختل  أنحاء البالد و بعث عىل نشاط الحركة العلمية يف هذه الحوزة املباركة 

______________________________________ 
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كان إىل هانب الوحيد البهبها  العال الكب� السيد عيل الطباطبائ صاحب املسلفات الكث�ة 
ه يقول 1231يف ه و املتو 1161املولود عام ) رياض املسائل(القيمة التي من ضمنها كتاب 
محيي قواعد القيعة الغراء مقنن قوان� اإلهتهاد يف امللة ( صاحب مطالع األنوار فيه 

البيضاء، فخر املجتهدين مالذ العل�ء العامل� ملجأ الفقهاء الكامل� سيدنا و أستاذنا العيل 
إلمام العالمة ا: (و يقول صاحب مفتاح الكرامة فيه2T]1[2T) العايل األم� السيد عيل الطباطبائ

مشكاة الربكة و الكرامة صاحب الكرامات أبو الفضائل مصن  الكتاب املسمى برياض 
ء الرصاط الواضح السو   املسائل الذ  عليه املدار يف هذه األعصار النور الساطع امليض

 .2T]2[2T) سيدنا و أستاذنا األم� الكب� السيد عيل أعىل ّهللا شأنه
هذا القرن يف مدينة كربالء العال الكب� الشيخ محمد رشي  بن  و كان يف العقود األوىل من

حسن عيل املازندرا  الحائر  املعروف بقي  العل�ء و املعارص لصاحب الرياض املتويف 
ه حيث بلغ مرتبة عالية يف التدريس بعد وفاة صاحب الرياض حيث كان يجتمع 1245عام 

و فيهم الفضالء و العل�ء مثل السيد إبراهيم 2T]3[2Tيف مدرسته الفضالء حتى زادوا عىل األل  
فمع تواهد هسالء العل�ء الكبار يف مدينة كربالء و السجال العلمي ب� . صاحب الضوابط

األصولية و اإلخبارية أصبحت كربالء مركزا للنشاط العلمي الديني فرتة املنتص  األخ� من 
 .القرن الحاد  عق و طيلة القرن الثا  عق 

ستطاع العل�ء بعلمهم و أفكارهم و مسلفاتهم أن يقاوموا األخباري� و يفنّدوا مزاعمهم و ا
عليهم (و آراءهم، و يثبتوا بأن حركة اإلهتهاد هي الحركة الصحيحة التي أرادها أهل البيت 

 ) .الصالة و السالم
______________________________________ 
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الفوائد املكية يف مداحض حجج (للمحدث البهبها  و ) الفوائد الحائرية(فكان حجج كتاب 
للسيد عيل نور الدين العاميل شقيق صاحب املدارك ردا عىل الفوائد ) الخياالت املدنية

 .املدنية 
ه و 1071ل الفقه ملوالنا عبد ّهللا بن محمد التو  املتويف عام يف أصو ) الوافية(ك� أن كتاب 

املبيّنة للمبا  األصولية للمحقق الجليل السيد ) مشار  الشموس يف رشح الدروس(كتاب 
للفاضل محمد ) حاشية الش�وا  عىل املعال(ه و كتاب 1098حس� الخونسار  املتويف عام 

ه و غ�ها من الكتب األصولية التي ألفت عىل أيد  1098بن الحسن الش�وا  املتويف عام 
العل�ء و الفقهاء يف تلك الفرتة، كل ذلك ساعد عىل انتصار الفكر األصويل و هز�ة الفكر 

 .األخبار  يف هميع األوساط الشيعية و خاصة الحوزة العلمية يف مدينة كربالء 
ئنا إبتداءا من القرن الثالث عق و لعل من عوامل اإلهت�م الكب� لعلم األصول لدى عل�

حتى يومنا هذا تكون نتيجة رّد الفعل عىل دور األخباري� يف القرن� الحاد  عق و الثا  
ثم مضوا يف التأييد و التحقيق و التعمق يف ) عليه السالم( عق عند قرب أب عبد ّهللا الحس� 

يفو  دوره و مقدار الحاهة إليه  علم األصول حتى بلغ اىل هذا املستوى من التضخم الذ 
. 

 : الشهادة باإلجتهاد4

شهد بإهتهاد أبو الخ� ع�د الدين محمد حكيم بن عبد ّهللا البافقي يف القرن الحاد  عق 
لنج  األرشف بعد أن أكمل دراساته و أبحاثه ه عدد كب� من األساتذة العظام يف ا1071

الفقهية يف الحوزة الحيدرية عىل صاحبها آالف التحية و السالم و قد همعت شهادات 
أما بعد فيستعلم من ه�عة ( 2T]1[2Tأعيان عرصه يف حقه يف مجموعة نفيسة و قال هامعها 

 ل�ء الدين املب� املسمن� من عقالء العلم اليق� و يستخرب عن طائفة الصالح� من ع
______________________________________ 

 681/ 2تراهم الرهال ) 1( 



 266: الصفحة

الذين يعلمون من همع الصادق� أن الفاضل الكامل الشهيم االملعي العادل العاقل الذك 
مع املتقي لق�ن الحال و أفالطون الك�ل العالمة الفهامة الحاو  للفروع و األصول الجا

للمعقول و املنقول سلطان املدقق� برهان املحقق� رشاد املعتضدين ع�د املجتهدين م�زا 
ع�د الدين محمد حكيم أبو الخ� بن عبد ّهللا البافقي من الحك�ء الرباني� كان مدة 
خمس سن� بالبلدة املتقدسة املتعالية يف النج  األرشف الخاص مصاحبا للخواص بحيث 

مع كث� من املسمن� العقالء و إستفاد منه هّم غف� من الصالح� األتقياء إنتفع منه ه
حيث كان يدرس كل يوم من أيام التحصيل يف تلك املدة خمسة عق درسا تقريبا من 

عىل أنه كان يف كل علم من العلوم املتعارفة . مراتب املعقوالت و املنقوالت للفه�ء األذكياء
  تصنيفات دقيقة مقبولة محّسنة ملن كان يرتأيها من يسل  تأليفات رشيقة و يصن

و كان ينزو  عىل حاله و يزهد و . الفضالء النجباء شائعة مقروءة لكث� من العل�ء األذكياء
و كان ال يكلم . يعبد ربه بقدر طاقة باله و يهد  طالب الحق بقدر طلبه و قوة حاله

بتجارة الكتابة من بركة الكالم املجيد و ال الناس إّال مع الرضورة و يعيش يف غنى القناعة 
و كان دائا . ء من الوظائ  و غ�ها من أحد بعناية ّهللا امللك الحميد يحتاج إىل أخذ يش

فمن كان يعلم حسن سلوكه بهذه . يقول ما فيه خ� املسمن� و ال يفعل ما فيه رش املسلم�
رى أنه يكون قابال لتوهه قلوب الخصوصيات أو كان يسمع في� له بهذه الجزئيات و ي

املسمن� العقالء بدعاء خ� يف حقه و الربكات و التوفيقات و يكون الئقا بإعانة همم 
الصالح� األتقياء بإداء حق يف صدقه و الفيوضات و التأييدات فليزين هذه الحوايش 

ص� القيفة بخطه القي  م� عنده لتكون شهادتهم وسيلة لحصول خ� الدارين و ي
 ) .شفاعتهم ذريعة لوصول فيض الشهادت�

 :عىل ما ييل 2T]1[2Tو أس�ء الشاهدين حسب ما ورد يف تراهم الرهال 
 .آقا حس� . م� رفيع الدين الحسيني. املوىل محمد صالح املازندرا 

______________________________________ 
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املوىل محمد محسن الفيض . م� محمد سعيد الكوبائ. باقر املحقق السبزوار املوىل محمد 
الشيخ عبد عيل الخ�ييس . الشيخ فخر الدين الطريحي. م� مرتىض قيل البختيار . الكاشا 
الشيخ محمد . الشيخ عبد املجيد بن عبد العزيز الحويز . الشيخ خل  الغطاو . النجفي

السيد عيل . السيد نارص بن حس� كمونة. ضا الحسني الحسينيالسيد عيل ر . قاسم القنديل
املوىل محمد طاهر . السيد منصور كمونة. السيد زامل بن نارص كمونة. بن نارص كمونة

السيد محمود . الشيخ بهاء الدين محمد النباطي. الشيخ إبراهيم السكر . كليدار
املوىل محمد حس� الكتاب دار  .م� أبو طالب الحسيني. الشيخ محمد الكاظمي. الحسييني

. 
السيد . الشيخ محمد الخ�ييس. الشيخ حس� الخ�ييس. الحاج محمد القار  األصفها 

 .املوىل نج  قيل األملعي . حسن بن سلي�ن الحسيني
الشيخ مجد الدين بن فخر الدين . السيد محمد عيل الحسيني. م�زا أسد ّهللا الجواهر 

. الشيخ نارص الكربالئ. السيد إس�عيل الشولستا . حس� النجفيالشيخ عبد ال. الطريحي
 .2T]1[2Tمال محمد هلبي اإلستانبويل الشه� بطاشجي زاده . مال حس� الديار بكر 

و هذه الشهادات الواسعة من عل�ء النج  يف القرن الحاد  عق خ� دليل عىل غناء 
 .الحوزة و وفرة عل�ئها و رهالها 

 : ه1034يف ) النجف(املشهد الرشيف محارصة الروم 5

لقد أخرب  ه�عة كث�ة من الثقات أن عند محارصة الروم لعنهم ّهللا املشهد : 2T]2[2Tيف البحار 
يف سنة أربع و ثالث� و أل  من الهجرة و تحص� أهله بالبلد و إغال  ) النج (القي  

 األبواب عليهم و التعرّض لدفعهم مع 
______________________________________ 
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قلّة عددهم و عّدتهم و كثة املحارصين و قّوتهم و شوكتهم، هلسوا زمانا طويال و ل 
ع عىل أحد يظفروا بهم و كانوا يرمون بالبناد  الصغار و الكبار عليهم شبه األمطار و ل يق

منهم، و كان الصبيان يف السكك ينتظرون وقوعها ليلعبوا بها، حتّى أنهم يروون أّن بندقا 
كب�ا دخل يف كّم هارية رفعت يدها لحاهة عىل بعض السطوح و سقط من ذيلها و ل 

 .يصبها 
 و يروى عن بعض الّصلحاء األفاضل من أهل املشهد أنّه رأى يف تلك األيام أم� املسمن�

لكثة ): عليه السالم (سواد عن ذلك فقال ) عليه السالم(يف املنام و يف يده ) عليه السالم(
دفع الرّصاص عنكم، و الغرايب الّتي ينقلونها يف تلك الواقعة كث�ة فأّما الّتي إشتهرت ب� 

 :أهل املشهد بحيث ال ينكره أحد منهم فهي 
ملوىل الصالح البارع النقي موالنا محمود قصة الّدهن، و هو أّن خازن الروضة املقدسة ا

2T]1[2T قّدس ّهللا روحه كان هو املتوّهه إلصالح العسكر الذين كانوا يف البلد و كانوا محتاه� إىل
مشاعل كث�ة ملحافظة أطراف الحصار، فلّ� ضا  األمر و ل يبق يف السو  و ال يف البيوت 

يصبّون فيها الدهن إلرساج الروضة و ء من الّدهن أعطاهم من الحياض الّتي كانوا  يش
حواليها فبعد إتام هميع ما يف الحياض و يأسهم عن حصوله من مكان آخر رهعوا إليها 

 .فوهدوها مرتعة من الّدهن فأخذوا منها و كفاهم إىل إنقضاء و طرهم 

 : علوم متنوعة6

راسة الفقه و ل تقترص الحوزة العلمية يف القرن الحاد  عق يف النج  األرشف عىل د
 أصوله و العقائد و الحديث، بل تجاوزت العلوم اإلسالمية 
______________________________________ 

كان من العل�ء املشاه� توىل شسون العسكر يف البلد مضافا إىل سدانة الحرم العلو  سنة يف أيام الشاه عباس ) 1( 
 . األول
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أخذت تصن  يف علوم أخرى مثل الحساب و الطب و اللغة و  يف التدريس و التألي  و
و . فكتب إبراهيم بن نص� الدين الرضو  بخطه كتاب خالصة الحساب. الرهال و التاريخ

و السيد أب . و إبراهيم بن عبد ّهللا مشيخة اإلستبصار. الشيخ حس� أب الجامع يف الطب
و الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي . غةطالب كتاب شمس العلوم و لوامع النجوم يف الل

 .أنيس امللوك يف التاريخ 
�وذها عن املنهاج الدرايس للحوزات العلمية 1031و �ثل الشيخ بهاء الدين العاميل املتويف 

يف العال اإلسالمي آنذاك حيث كان هامعا للعلوم الدينية إىل هانب اهت�مه بالعلوم 
 .ات املختلفة من الرياضيات و الطبيعي

 : املرجعية و العل�ء الكبار يف القرن الحادي عرش يف النجف األرشف7

يف شخص واحد بل ) عليهم السالم(ل ترتكز املرهعية يف البالد اإلسالمية املوالية ألهل البيت 
كانت كل مدينة تأخذ الفتاوى من كبار عل�ء تلك املدينة أو الحوزة القريبة أو سهلة 

ء الكث� من حياة  األس  ل يحفظ التاريخ و كتب س� العل�ء اليشالتواصل معها و مع 
نعم دّون التاريخ مسلفات العل�ء و تصانيفهم و من . العل�ء و موقعهم اإلهت�عي يف األمة

خالل كمية املصنفات و كيفيتها و املواضيع التي بحثوها نستطيع أن نعرف املوقع 
 .اإلهت�عي و العلمي للمسل  

  .قائة بأس�ء كبار عل�ء القرن الحاد  عق يف النج  األرشف و إليك 
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 : أس�ء العل�ء الكبار يف القرن الحادي عرش يف النجف األرشف8

 1007سنة وفاته ) صاحب املدارك(السيد محمد ابن عيل 1
 1011الشيخ حسن صاحب املعال سنة وفاته 2
 1021 الشيخ عبد النبي الجزائر  سنة وفاته3
 1025السيد فيض ّهللا بن عبد القاهر الحسيني يف الفقه و األصول سنة وفاته 4
 1026سنة وفاته ) املحدث األسرتاباد (محمد أم� بن حمد رشي  األسرتباد  5
 1030الشيخ محمد بن هابر بن عباس العاميل النجفي سنة وفاته بعد 6
 1036سنة وفاته ) األردبييل تلميذ املقدس(محمد بن عيل إبراهيم األسرتاباد  7
 1060رشف الدين بن حجة ّهللا الشولستا  سنة وفاته 8
 1081الشيخ فخر الدين الطريحي سنة وفاته 9
 1084الشيخ عبد عيل بن الشيخ محمود بن الشيخ يحيى الخ�ييس سنة وفاته 10
 )تلميذ املقدس األردبييل (فضل ّهللا األسرتاباد  11
 1090الدين أب الجامع سنة وفاته بعد الشيخ حس� بن محي 12
 1095حسام الدين بن ه�ل الدين الطريحي سنة وفاته 13
 1100سنة وفاته ) يف الفقه و األصول(الشيخ قاسم محمد الكاظمي 14

 الكتب الدراسية يف الحوزة العلمية الحيدرية يف القرن الحادي عرش 9

حوزة العلمية يف النج  األرشف نرى بعد مراهعة تراهم عل�ء القرن الحاد  عق من ال
 :بأن الكتب التي كانوا يدرسونها و يتداولونها هي 

 .الكايف للكليني . اإلستبصار للشيخ الطويس. التهذيب: يف الحديث
  .و من ال يحرضه الفقيه للشيخ الصدو  
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و القائع . مة الحيلو مخترص النافع للعال . رشح اللمعة الدمشقية للشهيد الثا : يف الفقه
 .للمحقق الحيل 

املعال للشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثا  . معارج األصول للمحقق الحيل: يف األصول
. 

 .تهذيب املنطق للتفتازا  و حاشية مال عبد ّهللا اليزد  عىل تهذيب املنطق : يف املنطق
 .رشح التجريد للعالمة الحيل : يف علم الكالم
وىل حسب ما بأيدينا من الرتاهم يتوىل السيد األهّل م� فضل ّهللا بن عبد القاهر و للمرة األ 

رشح 1025الحسيني و هو من كبار عل�ء القرن الحاد  عق يف النج  األرشف املتويف 
  .كتاب معارج األصول 



 272: الصفحة

 عل�ء النجف األرشف يف القرن الحادي عرش 

 : إبراهيم الدماوندي

بخطه كتاب 1086بن مظفر النجفي املسكن املولود بدماوند كتب يف النج  عام إبراهيم 
 .10632T]1[2Tالبن طاووس و كتاب تفس� القمي سنة ) مصباح الزائر(

 : إبراهيم الرضوي

للشيخ البهائ و فر  ) خالصة الحساب(إبراهيم بن نص� الدين الرضو  كتب بخطه كتاب 
يف النج  عند الشيخ محمد الجوزا  1074سنة منه صبح الخميس ثالث ه�دى الثانية 

 .2T]2[2Tمن ناحية بلخ 

 : إبراهيم السكري

الشيخ الجليل الفقيه الصالح املتقي الشيخ (إبراهيم السكر  مجاور الغر  وص  ب 
من العل�ء الذين كتبوا إهازاتهم و شهاداتهم و تصديقاتهم باهتهاد امل� ) إبراهيم السكر 

 .10712T]3[2T البافقي يف النج  عام محمد حكيم بن عبد هللاّ 
______________________________________ 
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 : إبراهيم املغرب

إبراهيم بن عبد ّهللا بن موىس نزيل النج  كتب أوان اشتغاله باملدرسة الغروية مشيخة 
 .2T]1[2Tبصار الذ  كتبه حسن النجفي اإلست

 : أبو طالب الحسيني

أبو طالب الحسيني هو أحد العل�ء الذين صدقوا اهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم يف 
ه و وص  هناك بالسيد النجيب الفاضل الزك املتقي امل� أبو طالب بن 1071النج  عام 

 .2T]2[2Tأب هعفر الحسيني 

 : السيد أب طالب محمد هاشم النجفي

و ) ضياء الحلوم( يف اللغة و مخترصه ) شمس العلوم(لوامع النجوم مخترص : يف الذريعة
هذا املخترص رأيت منه النص  األول بقلم السيد محمد هاشم بن عبد ّهللا الحسيني 

 .10842T]3[2Tه�د  األوىل ه 27النجفي الفتال يف 

 : الشيخ احمد بن أب جامع

الشيخ احمد بن عيل بن حس� بن محي الدين بن حس� بن أب هامع الحارث : يف األعيان
الهمدا  العاميل ثم النجفي العراقي من ذرية الشيخ عبد الصمد البهائ توىف يف أواخر 

 .2T]4[2Tإنه كان عاملا فاضال فقيها مربزا . القرن الحاد  عق
بدا . لعريقة يف العلم و املتقدمة يف الفضلو آل محي الدين من األرس العلمية األدبية ا

 .2T]5[2Tشعاعها و تألق نجمها يف النج  أوائل القرن العارش 
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 : املوىل احمد املازندرا�

من عل�ء النج  األرشف يف النص  األول : احمد بن محمود السارو  املازندرا  النجفي
من القرن الحاد  عق هاهر من مازندران إىل النج  و اشتغل فيها بالعلم و الحديث و 

يف شهر رمضان املبارك من سنة ) رضه الفقيهمن ال يح(أتم بها كتابة نسخة من كتاب 
ه و قرأ كل� كتب منه درسا درسا عىل شيخه رشف الدين عيل بن حجة ّهللا الحسني 1038

الحسيني الشولستا  النجفي و كتب له الشولستا  إهازة يف آخر النسخة يف نفس السنة 
 .2T]1[2Tاملذكورة 

 : املوىل احمد الساوجي

وهي ولد يف ساوة و توطن النج  األرشف كتب نسخة من كتاب احمد بن عباد ّهللا السا
ه و أتم مقابلته يف سنة 1005و أتم الجزء الثا  منها بكربالء يف سنة ) من ال يحرضه الفقيه(

/ 8و لعله تلميذ املوىل احمد املقدس األردبييل ك� يش� إليه صاحب الذريعة يف . ه1007
268 2T]2[2T. 

 : الشيخ احمد بن موىس العاميل

و حيث ان 2T]3[2Tوالد الشيخ عيل النباطي كان فاضال صالحا عابدا سكن النج  و مات بها 
أساتذة ابن املرتهم من عل�ء القرن الحاد  عق فكذلك والده الذ  هو من طبقة األساتذة 

من تالميذ  و إبنه عيل النباطي كان: قال املحقق الطهرا . يكون من عل�ء هذا القرن
 .2T]4[2Tصاحب املعال فصاحب الرتهمة معارص له 
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 : أسد ّهللا الجوهري

و هو ممن ) زبدة الفصحاء و البلغاء(تلقيبه له من الفضالء األدباء الشعراء ك� يظهر من 
 ]2T]1ه 1071صد  اهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم البافقي يف النج  يف 

 : إس�عيل الشولستا�

إس�عيل الشولستا  النجفي الحسيني من العل�ء الذين كتبوا إهازتهم و تصديقاتهم 
ه و وص  هناك ب 1071النج  يف باهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم البافقي يف 

 .2T]2[2T) السيد الفاضل الجليل النبيل السيد إس�عيل الشولستا  الحسيني(

 : الشيخ أم� الدين بن محمود

الشيخ أم� الدين بن محمد بن احمد بن طريح النجفي : يف كتاب مايض النج  و حارضها
ة يف الفقه ناقصة األول وهد رسال. مولدا و مسكنا و العزيز  املسلمي أصال هكذا بخطه

ثم يقول رأيت شهادته بصحة نسب بعض . ه�دى اآلخر15ه يوم األحد 1064كتبها سنة 
 .2T]3[2Tه 1069العلوي� مع شهادة كث� من سادات النج  و كربالء بصك مسرخ سنة 

 : السيد باقر النجفي

ة من باقر بن طاووس الحسيني النجفي فاضل من أعالم القرن الحاد  عق قابل نسخ
 البن أب همهور األحسائ و أتم ) درر الآليل الع�دية(كتاب 

______________________________________ 
 42الروضة النرضة ص ) 1( 
 47الروضة النرضة ص ) 2( 
 430/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 



 276: الصفحة

 .2T]1[2Tه 1063ذ  القعدة سنة 12الجزء األول يف يوم األحد 

 : الشيخ بهاء الدين بن عيل العاميل النباطي

و 2T]2[2Tكان من الفضالء الصلحاء الفقهاء املعارصين سكن النج  و مات بالحلة : يف اآلمل
ه يعّرب عنه ب كان من الفضالء و مات بالحلة نفهم 1104حيث ان الشيخ الحّر املتوىف عام 

 .هجر  حسب الظاهر من الفعل املايض بأنه مات يف أواخر القرن الحاد  عق ال
 .88الروضة : ترهم يف

 : الشيخ جابر بن عباس النجفي

و هو والد العالمة الشيخ محمد بن هابر الشه� و 2T]3[2Tكان من الفضالء الصلحاء : يف اآلمل
 :و يف اآلمل 2T]4[2Tاملعنون من فضالء الزمان و صلحاء األوان 

ة الشيخ عبد عيل الخ�ييس إنه عاميل األصل نجفي املسكن و املنشأ ك� يظهر من إهاز 
لقد روى عنه مبارشة املوىل محمد تقي املجليس والد صاحب 2T]5[2Tللشيخ يوس  النجفي 

و نستظهر من رواية املجليس األب عن الشيخ هابر بان صاحب الرتهمة كان من 2T]6[2Tالبحار 
من الهجرة 1070عل�ء القرن الحاد  عق الن املوىل محمد تقي املجليس قد توىف عام 

 .لنبوية ا
 .105الروضة النرضة ص : ترهم يف
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 : جعفر الحافظ

هعفر بن عبد ّهللا الحافظ بن مظفر الحافظ النجفي املولد و املسكن و قد تلك املرتهم له 
لعبد الكريم بن طاووس التي كتبها عبد ّهللا الحافظ النجفي ) فرحة الغر (نسخة من 

 .2T]1[2Tه 1038لنفسه و كتب ولده صاحب الرتهمة بخطه عىل ظهر النسخة تلكه لها يف 

 : �ل الدين بن محمد خفاجيالشيخ ج

الشيخ ه�ل الدين بن محمد عيل بن الشيخ احمد بن الشيخ عيل بن الشيخ : يف املايض
هو أحد رهال هذه األرسة و من أهل الفضل و العلم و . احمد بن الشيخ طريح بن خفاهي

و حيث ان الشيخ حسام الدين قد ولد عام . 2T]2[2Tهو والد الشيخ حسام الدين الطريحي 
 .ه يكون والده من عل�ء القرن الحاد  عق 1095ه و توىف عام 1005
 .الرسالة الفخرية الصغرى الرسالة الفخرية الكربى : له

 .220/ 11الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ جواد الكاظمي

يف األعيان عال فاضل من تالميذ . الشيخ هواد و يقال محمد هواد بن كربالئ عيل الكاظمي
و يف املايض يف ترهمة حسام الدين 2T]3[2Tين الطريحي و له منه إهازة الشيخ حسام الد

و يروى عنه تلميذه الثا  الشيخ محمد هواد بن كلب عيل الكاظمي بإهازة : الطريحي
  2T]4[2Tهجرية 1090مسرخة سنة 
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و من الواضح ان الشيخ حسام الدين الطريحي من عل�ء النج  و ان أرسة آل الطريحي 
 .كانوا من فقهاء هذه البلدة املباركة 

 : الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي

كتاب أنيس امللوك يف : يف األعيان الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي أصال و مسكنا، له
فيكون من عل�ء القرن الحاد  عق . 2T]1[2Tمن الهجرة 1000التاريخ وصل فيه إىل سنة 

 .الهجر  

 : الشيخ حسام الدين بن ج�ل الدين الطريحي

جفي من فضالء املعارصين عال الشيخ حسام الدين بن ه�ل الدين طريح الن: يف أمل اآلمل
 :و يف الرياض . 2T]2[2Tماهر محقق فقيه هليل شاعر 
ه و توىف فيها سنة 1005ولد يف النج  سنة : و يف األعيان2T]3[2Tفاضل فقيه هليل معارص 

نبتت أرومتها يف . و آل الطريحي من مشاه� األرس العلمية العريقة يف العلم2T]4[2Tه 1095
 .2T]5[2Tرض عودها بالعلم و أينع بالفضل من حينه النج  قبل القرن الثامن و أخ

 .إهازة ليونس بن ياس� النجفي . إهازة لجواد بن كلب عيل الكاظمي: له
تفس� الطريحي تفس� . التبرصة الجلية و التذكرة الحسامية يف املسائل املهمة الرضاعية

رشح األثني عقية يف . رسالة البهية يف الصالة اليومية. ديوان. تفس� القرآن. حسام الدين
 .رشح الفخرية يف الفقه . رشح الصومية للبهائ. رشح القائع. الصوم

 .منهج القيعة الغراء يف رشح الفخرية الصغرى . ء األصول للعالمة رشح مبادى
 / 1تنقيح املقال . 59/ 2أمل اآلمل . 408/ 20أعيان الشيعة : ترهم يف
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و ج 378، 363، 319و 43/ 13و ج 234/ 9و 270و 280/ 4و 316/ 3و 147/ 1الذريعة . 264
معجم . 390/ 3مستدرك الوسائل . 448/ 2و األلقاب  الكنى. 94/ فوائد الرضوية . 192/ 23

 .191/ 3املسلف� 
 .137/ 1رياض العل�ء . 833/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : حسام الدين بن عذاقة النجفي

جليل الشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي الذ  كان من مشائخ السيد حس� بن العال ال
حيدر بن قمر الكرك املجاز من كث� ممن أدركهم من األعاظم مثل الشيخ البهائ و امل� 

ك� أن صاحب األعيان ذكر بأن وفاة 2T]1[2Tه و ما بعدها 1003داماد و تاريخ إهازاتهم له من 
ك� ان الشيخ البهائ من عل�ء القرن الحاد  2T]2[2Tه 1038رك عام السيد حس� بن حيدر الك

ه خ� دليل عىل انه من عل�ء القرن 1030عق و رواية املرتهم له عن البهائ املتوىف عام 
 .الحاد  عق 

 : الشيخ حسن صاحب املعال

مد الشيخ ه�ل الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين بن عيل بن اح: يف اآلمل
الشهيد الثا  العاميل الجبعي كان عاملا فاضال عامال كامال متبحرا محققا ثقة فقيها وهيها 
نبيها محدثا هامعا للفنون أديبا شاعرا زاهرا عابدا ورعا هليل القدر عظيم الشأن كث� 

و يف الرياض كان ذا 2T]3[2Tاملحاسن وحيد دهره أعرف أهل زمانه بالفقه و الحديث و الرهال 
 الطاهرة و الفضل الجامع و املكارم الباهرة و هو مصدا  قوله صىل ّهللا عليه و آله النفس 
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و له كتب 2T]1[2Tباه ف� ظلم بل هو أعلم و مظهر املثل السائر و من يشابه أ ) الولد رس أبيه( 
 .و رسائل كث�ة مذكورة يف كتب الرتاهم 

وهد طبع خاته القي  : عا  يف النج  فرتة من الزمن و طلب العلم فيها ففي األعيان
عىل ظهر نسخة من الفقيه قد استنسخها يف الغر  لنفسه و بالغ يف مقابلتها بالنسخ الكث�ة 

2T]2[2Tد بن عيل بن أب الحسن العاميل صاحب املدارك كفريس و كان املرتهم له مع السيد محم
و وهد 2T]3[2Tرهان رشيك� يف الدروس عند موالنا احمد األردبييل و موالنا عبد ّهللا اليزد  

مجلدان من همهرة بن دريد عليه� خط الشيخ حسن شا صورته صار هذا الكتاب يف نوبة 
بن عيل العاميل عامله ّهللا بلطفه ملكه العبد الفق� إىل ّهللا سبحانه حسن بن زين الدين 

انتقل إىل 2T]4[2Tه 983باالبتياع القعي باملشهد املقدس الغرو  يف أوائل شهر رمضان سنة 
و له ترتيب مشيخة من ال يحرضه الفقيه حيث 2T]5[2Tهوار رحمة ّهللا سنة إحدى عقة و أل  

 :الشعر و خاته املدور و صكه هذا البيت من 2T]6[2Tه 982رتبه يف الغر  يف 
3T 1شحمد و اآلل معتصمT3T 1T3T 2حسن بن زين الدين عبدهمT3T]7[2T3T . 

 ]2T]8. ه يف هبع و دفن فيها1011مات سنة 
 منتقى الج�ن يف األحاديث الصحاح و الحسان خرج منه كتب العبادات و ل : له
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معال الدين و مالذ املجتهدين خرج منه مقدمة يف األصول و بعض كتب الطهارة و ل . يتمه
إهازة طويلة مبسوطة أهاز بها . الرسالة اإلثني عقية يف الصالةمناسك الحج و . يتمه

هواب املسائل املدنيات . السيد نجم الدين العاميل تشتمل عىل تحقيقات ال توهد يف غ�ها
. حاشية مختل  الشيعة مجلد. األوىل و الثانية و الثالثة سأل عنها السيد محمد بن هويب

التحرير . كتاب اإلهازات. اإلهتهاد و التقليدمشكاة القول السديد يف تحقيق معنى 
ديوان شعر همعه تلميذه الشيخ . رسالة يف املنع من تقليد امليت. الطاوويس يف الرهال

و غ� ذلك من الرسائل و الحوايش و . نجيب الدين بن عيل بن محمد بن مك العاميل
 من الكتب كاإلستبصار و تعليقات كث�ة غ� مدونة عىل كث�. رشح ألفية الشهيد. اإلهازات

النفحة (قصيدة س�ها . رشح اللمعة لوالده. التهذيب و الفقه و الكايف و الخالصة للعالمة
 ) .القدسية إليقاظ الربية

 : ك�ل الدين حسن األسرتابادي السحاب

شاعر فاضل هليل عابد هاهر إىل النج  األرشف بقصد العبادة و تهذيب النفس و 
 .ه 1021نها أربع� سنة و مات يف سنة تطه�ها فاستوط

 .ديوان شعر يربو عىل اثني عق أل  بيت : له
ريحانة األدب . 433/ 9الذريعة . 127/ تذكرة رياض العارف� . 166/ إسرتاباد نامه : ترهم يف

 .671/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 335/ 81لغت نامة . 445/ 2

 : لنجفيالشيخ حسن بن جمعة بن عيل الزبيدي ا

كتب املرتهم له بخطه كتاب حاشية صاحب املدارك عىل ألفية الشهيد األول لنفسه و فر  
ه ثم قرأها بت�مها عىل مسلفها و كتب املسل  بخطه يف سنة 1002رهب 12منه األثن� 

ه فقد سمع هذا القح من أوله إىل آخره األخ الصالح النقي الشيخ حسن بن همعة 1007
ررا داال عىل الفهم و الضبط مبينا ع� ينبغي ان يكون عليه يف مجالس س�عا معتربا مح

 و لقبه النجفي يبعث 2T]1[2Tه 1007رهب 9متعددة آخرها يوم األربعاء 
______________________________________ 
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 .قرن الحاد  عق الظن القو  عىل انه من عل�ء النج  يف ال

 : حسن الحسيني

حسن الحسيني بن سلي�ن بن الحس� من الفضالء الذين كتبوا تصديقاتهم باهتهاد امل� 
ه و وص  بالسيد الفاضل النجيب 1071ع�د الدين محمد حكيم البافقي يف النج  سنة 

 .2T]1[2Tحسن بن سلي�ن 

 : الشيخ نجيب حسن بن عيل العينات

بن عيل بن الحسن بن يونس بن يوس  بن محمد بن مظهر الدين  الشيخ حسن: يف اآلمل
كان فاضال عاملا صالحا معارصا . بن عيل بن زين الدين بن الحسام الظه�  العاميل العينات

 .3[2T[2Tه 1051و كان حيا عام 2T]2T]2سكن النج  ثم مات يف أصفهان 
 .منتخب األخبار املعتربة عن األئة األطهار الربرة : له

/ تذكرة القبور . 567/ 2إيضاح املكنون . 70/ 1أمل اآلمل . 139/ 25أعيان الشيعة : ترهم يف
. 134/ فوائد الرضوية . 48، 44/ 2رياض العل�ء . 369/ 22الذريعة . 178/ تكملة أمل . 253

 .871/ 2معجم رهال الفكر و األدب ص . 325/ 1هدية العارف� . 3/ 4معجم املسلف� 

 : يحسن بن عناية النجف

و . 2T]4[2Tه 1026كتب نسخة من التهذيب لشيخ الطائفة و فر  من الكتابة يف ربيع الثا  سنة 
 .كتابة التهذيب شاهد عىل علمه و إنت�ئه إىل الحوزة 
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 .ك� ان لقبه النجفي قرينة عىل محله و سكناه 

 : حسن الفتال النجفي

 .2T]1[2Tحسن بن احمد الفتال النجفي له قصيدة كافية يف مديح صاحب الزمان عليه السالم 
ألقل و الشاعر يف مدح أهل البيت النجفي ال يروقه الشعر و ال يبدع اّال إذا درس عىل ا

 .بعض العلوم اإلسالمية 

 : السيد م� حسن القائني

حسن بن ويل ّهللا بن هداية ّهللا الرضو  القائني النجفي ولد يف قائن و هاهر إىل النج  
األرشف لطلب العلم و من شيوخه الشيخ محمد العاميل حفيد الشهيد الثا  و قابل نسخة 

ه و كتب فيها 1042شيخه املذكور يف سنة  لألسرتاباد  عىل نسخة) منهج املقال(من كتاب 
 .2T]2[2Tقيودا رهالية مفيدة 

 : حسن املحاوييل

حسن بن عبد عيل بن محسن بن محمد بن شمس الدين النجفي مولدا و مسكنا و 
ه 1099فر  منه يف ه�دى األوىل ) تهذيب األحكام(املحاوييل أصال كتب بخطه نسخة من 

 .2T]3[2Tيف النج  

 : حسن النجفي

 حسن بن عبيد بن حس� بن عيل نزيل النج  كتب أوان اشتغاله يف 
______________________________________ 
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رمضان 13اإلستبصار لشيخ الطائفة بخطه و فر  منه ضحوة األربعاء ) املدرسة الغروية( 
 .2T]1[2Tه 1069

 : حس� الخ�ييس

و قد . ه1077حس� بن عبد العيل الخ�ييس النجفي كتب اإلستبصار و فر  منه يف النج  
 .2T]2[2Tه 1071كتب تصديقه الهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم يف النج  

 : ابن السيد ك�ل الدين العميديحس� 

اشتغل يف النج  . فقيه و أصويل و محدث و من أعالم القرن الحاد  عق الهجر 
سيد ساد بالجد و الجد، : قال عنه صاحب السالفة. بالتدريس و التألي  و اإلهازة و الرواية

ائل و دأب، وهد يف الكتاب املعايل فقطع طمع الالحق به وهد، و سعى إيل نيل غايات الفض
و هو يف األدب عمدة أربابه، و منار األحبة و لجة عبابه، مك الحرم، برمك الكرم، هاشمي 
الفصاحة، حاتي الس�حة، يوسفي الخلق، محمد  الخلق، خلد ّهللا ملكه، و أهرى يف بحار 

 .اإلقتداء فلكه 
 . و من املعلوم أن بيت العميد  من البيوتات العلمية القد�ة يف النج 

كتاب . كتاب يف الرهال. رشح تهذيب الوصول. ديوان شعر. در الكالم و يواقيت النظام: له
 .يف النحو 
/ 1تنقيح املقال . 51/ 2أمل اآلمل . ط ك415/ 5أعيان الشيعة . 68/ إحياء الداثر : ترهم يف

/ 4 ريحانة األدب. 50/ 3رياض العل�ء . 167/ 13الذريعة . حس� بن اإلبريز: و فيه316
/ 4معجم املسلف� . 134/ الفوائد الرضوية . 78/ 2شعراء الحلة . 537/ سالفة العرص . 211
 .905/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 42
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 : كالسيد حس� بن حيدر الحسيني الكر 

يروى عن شيخه الشيخ البهائ يف 2T]1[2Tكان عاملا فاضال هليال موصوفا باملفتي و املجتهد 
النج  األرشف ففي البحار و اخرب  أيضا يف السابع و العقين من شهر رهب سنة أل  و 

ه ك� يف 1038توىف سنة 2T]2[2Tثالث يف النج  األرشف تجاه الرضيح املقدس قراءة و إهازة 
 .2T]3[2Tاألعيان 

 : حس� غالب الحسني النجفي

حس� غالب الحسني آل برا  النجفي يوهد بخطه األربع� لعز الدين الحس� بن عبد 
و من محالت النج  القد�ة . 2T]4[2Tه 1033 1ج 8الصمد والد البهائ فر  من الكتابة يف 

العلم و الربا  فيكون املرتهم له نجفيا و إستنساخه لكتاب األربع� إ�اء اىل أنه من أهل 
 .الفضل 

 : حس� النجفي

و 2T]5[2Tحس� بن روح كان تلميذ الشهيد الثا  و الراو  عنه السيد حس� بن حيدر الكرك 
ه نعرف بأن شيخه كان من 1038حيث أن وفاة السيد حس� بن حيدر الكرك كانت عام 

 .عل�ء العقد األول من القرن الحاد  عق 

 : الشيخ حس� أب الجامع

 الشيخ حس� بن محي الدين بن عبد اللطي  بن أب هامع : يف اآلمل
______________________________________ 

 179/ 1تكملة أمل اآلمل ) 1( 
 3/ 42بحار األنوار ) 2( 
 6/ 6أعيان الشيعة ) 3( 
 177الروضة النرضة ص ) 4( 
 187الروضة النرضة ص ) 5( 



 286: الصفحة

و آل محي الدين ك� يف املايض من األرس العلمية األدبية 2T]1[2Tرص العاميل فاضل عال فقيه معا
بدا شعاعها و تألق نجمها يف النج  أوائل القرن . العريقة يف العلم و املتقدمة يف الفضل

ه حيث أهازه 1090رغم انه كان حيا سنة 3[2T[2Tو توىف أواخر القرن الحاد  عق 2T]2T]2العارش 
إن الزمان و إن أكث : ه ما صورته1090ربيع األول سنة 2السيد نعمة ّهللا الجزائر  بتاريخ 

من إساءته لكنها عندنا من الذنوب املغفورة حيث همع بيننا و ب� العال الربا  و املحقق 
الثا  عمدة املجتهدين و أد  املدقق� و خليفة رب العامل� أخينا يف ّهللا شيخنا الشيخ 

ن ابن العالمة شيخنا الشيخ عبد اللطي  الجامعي حس� ابن العال التقي الشيخ محي الدي
سقى ّهللا ثراه شآبيب الغفران و شفعه يف أهل هذا الزمان فتذاكرنا معه هملة من العلوم 
العقلية و النقلية فوهدناه بحرا ال ينزفه النازفون و محققا ال يصل إىل بعض تحقيقه إال 

و أهداده من مت الحديث و لفظه و  العاملون العاملون فأستجزناه في� رواه عن آبائه
 .2T]4[2Tإسناده فأهازنا ما صح له روايته و أطلعنا عىل بعض مقالته 

 .كتاب يف الفقه . كتاب يف الطب. رشح قواعد األحكام. ديوان شعر: له
/ 1تنقيح املقال .  191/ تكملة أمل . 80/ 1أمل اآلمل . 170/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

مستدرك . 323/ 3مايض النج  . 19/ 14و ج 259/ 1الذريعة . 70/ طل الحايل و العا. 343
 .1168/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 406/ 3الوسائل 

 : حمزة النجفي

ه ثم قرأه 10761ج  10و فر  منه ) اإلستبصار(حمزة بن شمس الدين النجفي كتب بخطه 
 من أوله إىل آخره عىل بعض املشائخ و كتب أيضا 
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يبعث عىل ) النجفي( إن لقبه 2T]1[2Tه 1067ذ  الحجة 7فر  منه يف ) معا  األخبار(بخطه 
 .درس فيها  إحت�ل كب� أنه سكن النج  و

 : املال حيدر عيل الش�وا�

للموىل حيدر عيل بن العالمة امل�زا محمد بن ) مجموعة رسائل الش�وا (هاء يف الذريعة 
 .2T]2[2Tالحسن الش�وا  صهر العالمة املجليس و ابن أخته و املتوطن بالغر  

القرن الحاد  و هو من عل�ء القرن الحاد  عق ألنه صهر املجليس الذ  هو من أعالم 
 .عق 

 : خ� الدين النجفي

ء قرأ عىل املرتهم و والده محمد قاسم رحمة ّهللا  خ� الدين بن محمد قاسم النجفي القارى
ه و عاد إىل حيدر 1042و قد حج التلميذ عام 2T]3[2Tالكيال  الحيدر آباد الهند  و أهيز منه� 

إىل كونه من الحوزة العلمية النجفية  و إنت�ء خ� الدين إىل النج  يوحى. 2T]4[2Tه 1045آباد 
. 

 : دخيل الغطاوي

يف النج  و فر  منه ) أصول الكايف(دخيل بن حمدان الغطاو  النجفي كتب بخطه 
 .2T]5[2Tه و الظاهر انه من أهل العلم املستفيدين منه 1073
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 : درويش بن محمد النجفي

و هو مخترص و منتخب من ) هامع الفوائد و دافع املعاند(كتب املرتهم بخطه كتاب 
ذ  القعدة 15اد  و تكون كتابتها يف تأويل اآليات الظاهرة للسيد رشف الدين عيل األسرتاب

 .و له أخ باسم نعمة ّهللا بن محمد النجفي . 2T]1[2Tه 1083
ان صاحب الرتهمة ينتمي إىل النج  فيكون من أرباب ) النجفي(و الظاهر من اللقب 

ك� و أنه غ� الشيخ درويش . العلم و املعرفة املنتسب� إىل الغر  يف القرن الحاد  عق
 .تبصار عىل أب الحسن آل فتو  يف بداية القرن الثا  عق ك� سيأت الذ  قرأ اإلس

 : امل� رحمة ّهللا النجفي

السيد األم� رحمة ّهللا الفتال النجفي كان من سادات النج  األرشف و فضالء العرص و كان 
 :و قال صاحب الذريعة 2T]2[2Tيف غاية التقوى و الصالح 

ان إمام الج�عة يف النج  يف عرص الشاه طه�سب و كان من تالميذ املحقق الكرك و ك
 .2T]3[2Tه يف قزوين 1001كان شاعرا مجيدا بالعربية أنشد قصيدة و مات عام 

 .2T]4[2Tشعر هيد بالعربية يف الغاية و له يف علم التفس� و الفقه و الحديث رتبة عالية : له
شهداء الفضيلة . 112/ 4الغر  شعراء . 293/ 33أعيان الشيعة . 187إحياء الداثر : ترهم يف

39 ،143. 
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 : الشيخ رىض الدين بن عيل العاميل النجفي

قال الشيخ هواد آل :  بن شهاب الدين العاميل النجفيالشيخ رىض الدين بن نور الدين عيل
محي الدين يف ملحق أمل اآلمل كان عاملا فاضال هليال عظيم الشأن أهازه الشيخ حسن بن 

ه 1048الشهيد الثا  و استقر يف النج  األرشف و اعترب من عل�ئها و توىف ليلة عرفة عام 
2T]1[2T 2و دفن يف الحرضة القيفة العلويةT]2[2Tل ان يستقر يف النج  تسلم القضاء يف و قب

 .2T]3[2Tبطلب من السلطان الشاه عباس الصفو  ) كوه كيلويه(مقاطعة 
 .ديوان شعر : له

/ 3مايض النج  . 114/ 1دائرة املعارف . 58/ الحايل و العاطل . 208/ تكملة أمل : ترهم يف
 .1167/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 310

 : زامل آل كمونة النجفي

امل بن السيد نارص كتب مع أخيه عيل و أبيه و غ�هم من عل�ء العرص إهازاتهم و ز 
 .2T]4[2Tه 1071تصديقهم باهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم الباقي املجاور يف النج  عام 

 : الشيخ زين الدين بن احمد

نفيسة و بن احمد نزيل الغر  فيها عدة رسائل ) مجموعة الشيخ زين الدين(يف الذريعة 
 .5ه 1075للشيخ اسعد بن إبراهيم الحيل فر  من كتابة بعضها يف ) األربع�(منها 
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 : الشيخ سيف الدين الطريحي

سي  الدين بن محمود بن طريح بن خفاهي الطريحي النجفي مولده و مسكنه بالنج  
األرشف و هو من تالمذة بن عمه الشيخ فخر الدين الطريحي و كتب له نسخة من كتاب 

 .2T]1[2Tه 1045نزهة القلوب للسجستا  و أتم كتابتها يف أول شهر ه�دى األوىل سنة 

 : شفيع الدين بن الطريحي

 .عال متتبع أديب كامل مسل ، و هو والد الشيخ مع� الدين الطريحي 
 .و بيت الطريحي ك� هو املعهود من األرس العلمية العريقة يف النج  األرشف 

 .2T]2[2Tهجرية 1093تعليقات عىل كتاب كنز العرفان للسيور ، و تاريخها سنة : له

 : صالح السالمي

محمد بن عبد ّهللا بن محمود السالمي كتب بخطه اإلستبصار لشيخ الطائفة و صالح بن 
تهذيب (ك� يوهد بخطه بعض أهزاء من نسخة . ه1017صفر 22فر  من النسخ يف 

صالح بن محمد بن عبد ّهللا السالمي األصل : (ه و إمضاؤه1019فر  منه يف صفر ) الحديث
 .2T]3[2T) النجفي املسكن و املوطن

 : السبزواري ضياء الدين

 ) تهذيب األحكام(ضياء الدين بن عبد الحس� السبزوار  كتب بخطه 
______________________________________ 
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 .2T]1[2Tه و بعضه يف مشهد خراسان 1073بعضه يف النج  يف 

 : طالب بن ربيع

و أتها بالنج  األرشف يف يوم الخميس ) هامع أرسار العل�ء(كتب نسخة من كتاب 
ه و كتب مسلفه الشيخ قاسم بن محمد املشهور بابن ألوند  1088ربيع األول سنة 14

ل من نفس السنة و يبدو أنه كان من رهال ربيع األو 17إنهاءا له يف آخر كتاب الصالة يف 
 .2T]2[2Tالعلم و الفضل بالنج  

 : عباس بن محمد البالغي

 :نقال عن تنقيح املقال للشيخ حسن بن عباس املرتهم : يف املايض
والد  و أستاذ  و من عليه يف اكث العلوم القعية استناد  ثقة ع� صحيح الحديث 

ه يف أصفهان و نقل نعشه بعد اإلندراس إىل 1085تويف سنة 2T]3[2Tمستحرض ألكث العلوم 
 .2T]4[2Tالنج  األرشف 

 .2T]5[2Tو أرسة آل البالغي من األرس العلمية العريقة يف النج  
 .و كتب الفقه . حوايش عىل تهذيب الحديث: له

 .159/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 77/ 2مايض النج  : ترهم يف
ه مرصحا بأنه من تالمذة 1086يف سنة ) الكايف(و صحح بعض بخدمته نسخة من كتاب 

 .2T]6[2Tالشيخ فخر الدين الطريحي 
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 : عبد الحس� النجفي

عبد الحس� بن منصور النجفي من العل�ء الذين كتبوا تصديقهم و شهادتهم باهتهاد امل� 
ه و وص  بالشيخ الفاضل الجليل 1071ع�د الدين محمد حكيم البافقي يف النج  يف 

 .2T]1[2Tالزك الشيخ عبد الحس� بن منصور النجفي 

 : الرضا النجفي عبد

عبد الرضا بن عيىس بن طعمة بن ماهد كتب بخطه الجزء الثامن و التاسع و العارش و 
و لقبه 2T]2[2Tه يف مجلدين 1088ه إىل 1082الحاد  عق من التذكرة للحيل لنفسه من 

 .يشعر بانت�ئه إىل النج  ) النجفي(

 : عبد الرؤوف النجفي

سيني كتب بخطه تلكه لنسخة املصباح الكفعمي عبد الرؤوف بن الحسن بن عبد ّهللا الح
 .2T]3[2Tه 1016يف 

 .و لقبه النجفي يوحي باالنتساب إىل أرض الغر  لسكناه و تعلمه فيها 

 : عبد العال النجفي

بعد تلك ) املصباح للكفعمي(عبد العال بن الحسن بن عبد ّهللا الحسني الذ  تلك نسخة 
كأخيه عبد الرؤوف املتقدم ذكره قبل قليل يف اإلنت�ء و هو 2T]4[2Tه 1016أخيه عبد الرؤوف يف 
 .إىل النج  األرشف 
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 : عبد العيل الحيل

و ) من ال يحرضه الفقيه( كتب نسخة من كتاب : محمد عيل بن ح�د الحيلعبد العيل بن 
ه و قرأها عىل السيد رشف الدين 1044أتها يف الثالث و العقين من شهر ربيع اآلخر سنة 

و من الواضح . 2T]1[2Tعيل بن حجة ّهللا الشولستا  النجفي و كتب ذلك بخطه يف آخر النسخة 
 . يف النج  فكانت التلمذة و القرائة عليه يف النج  ايضا أن السيد الشولستا  كان مقي�

 : عبد العيل النجفي

عبد العيل بن احمد بن كليب النجفي تلميذ املحقق الكرك و الراو  عنه الرسالة الجعفرية 
2T]2[2T. 

 : الشيخ عبد عيل بن الشيخ محمد بن الشيخ يحي الخ�ييس

هم يف إهازته الكب�ة بالفاضل الكامل حيث وص  السيد عبد ّهللا املوسو  الجزائر  املرت 
و يف املايض هذا الشيخ من مشاه�  2T]3[2Tعن أبيه الفاضل الكامل الشيخ عبد العيل : قال

العل�ء و مشائخ اإلهازة يروى عنه ولده الشيخ حس� و غ�ه وقفت عىل إهازة منه بخطه 
نج  األرشف غرة ذ  القعدة القي  عىل ظهر أصول الكايف إىل ان يقول كتبه الفق� يف ال

ثم يقول و وقفت ) عبد عيل بن محمد النجفي الشه� بالخ�ييس(ه و وقعها ب 1069سنة 
و من الواضح ان 2T]4[2Tه 1072عىل إهازة ثالثة كتبها للشيخ ناهي بن عيل النجفي مسرخة سنة 

 آل الخ�ييس من العوائل القاطنة يف 
______________________________________ 
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 .2[2T[2Tه و دفن يف ظهر الغر  1084توىف سنة 2T]2T]1النج  األرشف منذ قديم 
 .إهازة لناهي بن عيل النجفي و يوس  بن عبد الحس� الصفار الصليباو  : له

 .330الروضة ص . 339تكملة أمل . 308/ أعيان الشيعة : ترهم يف
 .253/ 2مايض النج  . 202/ 1الذريعة 

 : الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عيل بن احمد بن أب جامع

كان من أفاضل عل�ئنا : و يف الرياض2T]3[2Tكان فاضال عاملا محققا صالحا فقيها : يف اآلمل
تخرج عىل 5[2T[2T�ة و مسلفات متنوعة مذكورة يف أعيان الشيعة له آثار كث2T]2T]4املقارب� لعرصنا 

و قد قلنا مرارا ان آل 2T]6[2Tه 1050السيد صاحب املدارك و الشيخ صاحب املعال و توىف سنة 
 .2T]7[2Tأب هامع من آل محي الدين و هم أرسة علمية عريقة نجفية 

رشح . هتهاد و التقليدرسالة يف اال . كتاب الرهال. هامع األخبار يف إيضاح اإلستبصار: له
 .رسالة يف املنطق . حاشية عىل املعال. تهذيب األحكام

/ 2تنقيح املقال .  272/ تكملة أمل . 111/ 1أمل اآلمل . 44/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
. 157/ 13و ج 128/ 10و ج 208/ 6و ج 37/ 5الذريعة . 46/ الحايل و العاطل . 160

/ فوائد الرضوية . 329/ 7ريحانة األدب . 255/ 3لعل�ء رياض ا. 225/ 4روضات الجنات 
243. 

 : عبد ّهللا الحافظ النجفي

 لعبد الكريم ) فرحة الغر (عبد ّهللا بن مظفر الحافظ النجفي كتب لنفسه 
______________________________________ 
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بن طاووس و كتب ولده هعفر بن عبد ّهللا الحافظ النجفي املولد و املسكن بخطه تلك 
 .2T]1[2Tه 1038النسخة يف 

 : عبد ّهللا الحسيني

ه عىل شجرة النسب املبدوءة باسم 1083شهد عبد ّهللا الحسيني القايض يف النج  عام 
 .2T]2[2Tنارص الدين كمونة املتوىف يف نفس السنة 

 : املوىل عبد ّهللا بن الحس� التسرتي

ا عبد ّهللا الفاضل العال الفقيه املحدث الورع العابد الزاهد التقي املعروف شوالن: يف الرياض
تاريخ عال (و له إهازات و آثار مباركة يقول صاحب الرياض نقال عن كتاب 2T]3[2Tالشوشرت  

يف الك�الت النفسانية و التقوى و ترك املستلذات الدنيوية عىل ) رحمه هللاّ (و كان ): آرا 
ئا و الدرهة العليا و كان يكتفي يف املأكل و املقب بحد الرمق و كان يف اكث األيام صا

يفطر عىل الطبيخ و الشوربا بال لحم و قد سكن يف مشهد عيل و الحس� عليه� السالم 
و 2T]4[2T) رض(قريبا من ثالث� سنة يف خدمة املوىل املجتهد املغفور له موالنا احمد األردبييل 

و يف 2T]5[2Tه 1021كانت وفاته يف ليلة األحد السادس و العقين من شهر محرم الحرام سنة 
ه تلميذ األردبييل و الشيخ احمد 1021عبد ّهللا بن الحس� التسرت  املتوىف سنة : الذريعة

 .2T]6[2Tبن خاتون 
______________________________________ 
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 : عبد ّهللا بن الحس� الثقفي النجفي

عفي  الدين عبد ّهللا بن الحس� الثقفي النجفي املكني بأب نارص كان نقيب : يف األعيان
النج  يف القرن الحاد  عق عال أديب رشي  حسني نقب و ساد شابا و لقب بالوزير 

2T]1[2T. 

 : عبد ّهللا الطريحي

عبد ّهللا بن حمزة بن محمود الحيل الطريحي النجفي متويل مسجد الشمس بالحلة كتب 
بخطه عدة رسائل يف مجموعة بعضها بخط والده حمزة و خطه� هيد هدا و تاريخ خط 

 .2T]2[2Tه 1086ه و بعضها 1076بعضها 

 : عبد ّهللا العاميل

صالح من املعارصين هاور فاضل : قال الحر العاميل. عبد ّهللا بن عبد الواحد العاميل
 .و قد عّده املحقق الطهرا  من عل�ء القرن الحاد  عق 2T]3[2Tالنج  سن� كث�ة 

 .225/ 3رياض العل�ء . 113/ 1أمل اآلمل : ترهم يف

 : عبد ّهللا الكليدار

قابل . كان عبد ّهللا بن طاهر الكليدار و هو الخازن للحرضة الغروية كان من األفاضل األعالم
رتهم رشح ديوان األم� عليه السالم للواحد  مع محمد بن عبد عيل النحو  كاتب امل

 .2T]4[2Tه 1088النسخة بخطه يف سنة 
______________________________________ 
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 : الشيخ عبد املجيد بن عبد العزيز

انه كان من آل الحويز  و هي أرسة نزحت إىل النج  أوائل القرن الحاد  عق و كانت 
و املرتهم من العل�ء الذين أهازوا و صدقوا إهتهاد امل� . 2T]1[2Tلهم عدة دور يف محلة الع�رة 

ه ك� يف ترهمة املجاز و وص  1071بن عبد ّهللا البافقي سنة ع�د الدين محمد حكيم 
و 2T]2[2Tاملرتهم هناك بسلطان العل�ء و برهان الفقهاء مجتهد الزمان الشيخ الجليل السعيد 

 .2T]3[2Tه 1088قد توىف سنة 
 .356الروضة النرضة ص : ترهم يف

 : الشيخ عبد النبي بن الشيخ سعد الجزائري

و يف 2T]4[2Tكان عاملا محققا هليال و قرأ عىل الشيخ عيل بن عبد العايل العاميل الكرك : يف اآلمل
اإلمامة للشيخ عبد النبي : و يف الذريعة 2T]5[2Tفاضل عال محقق فقيه محدث هليل : الرياض

ه صاحب االقتصاد يف رشح اإلرشاد 1021بن سعد الجزائر  الغرو  الحائر  املتوىف سنة 
2T]6[2Tوائد األربع� للشيخ البهائ أن وفاة الشيخ عبد النبي الجزائر  يوم الخميس و يف ف

و قد قرأ عليه الشيخ هابر بن عباس . 2T]7[2Tه 1021الثامن عق من ه�دى األوىل سنة 
 .2T]8[2Tالنجفي 
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ه فمن 940لقد ناقش صاحب الرياض يف تلمذ املرتهم عىل الشيخ عيل الكرك ألنه توىف عام 
 .لبعيد هدا ان يدرس املرتهم عىل من �وت قبله بث�ن� سنة ا

ثم ان بيت الجزائر  من األرس التي عرفت يف النج  أوائل القرن العارش و لهم بها حارة 
 .2T]1[2Tخاصة و هي أرسة علم و فضل و أدب 

نهاية التقريب يف . الحاشية عىل رهال األم� مصطفى. إهازة الفضل بن محمد العبايس: له
 .اإلمامة . اإلقتصاد يف رشح اإلرشاد. املبسوط يف اإلمامة. ح التهذيبرش 

حاو  األقوال يف معرفة . حاشية مخترص النافع. حاشية تهذيب الحديث للشيخ الطويس
هوابات الشيخ بن هابر يف . همع الرهال من أحوال الرهال. رشح تهذيب األصول. الرهال
 .اإلمامة 
/ 1الذريعة . 332/ 2تنقيح املقال . 165/ 2أمل اآلمل . 170/ 39أعيان الشيعة : ترهم يف

روضات . 358الروضة ص . 372، 193، 52/ 6و ج 329، 268/ 2، 211/ 5و 237/ 6و 207
. 258/ فوائد الرضوية . 359/ 3ريحانة األدب . 272/ 3رياض العل�ء . 268/ 4الجنات 

معجم رهال الفكر . 200/ 6سلف� معجم امل. 251/ مصفى املقال . 405/ 3مستدرك الوسائل 
 .347/ 1و األدب 

 : عبد الهادي التسرتي

القايض عبد الهاد  بن القايض رشف الدين التسرت  املجاز من سيد املحقق� السيد محمد 
ه يف 1007حيث كتب اإلهازة عام 1009بن عيل بن الحس� العامل صاحب املدارك املتوىف 

 .2T]2[2Tالغر  عىل بعض مسلفاته الفقهية 
______________________________________ 
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 : الشيخ عبد الوّهاب بن الشيخ محمد عيل الطريحي

ه و من املعلوم أن بيت الطريحي من األرس العلمية 1076عال فاضل أديب كان حيا سنة 
 .النجفية 
 .تخب يف املراث و املدائح الحسينية له املن

 .846/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 311/ 5شعراء الحلة : ترهم يف

 : السيد األم� عالم

و ملا . فاضل عال هليل معروف عالمة كاسمه و كان من أفاضل تالمذة املوىل احمد األردبييل
مذته و يسخذ منه العلم بعد سأل املوىل احمد األردبييل عند وفاته عمن يرهع إليه من تال 

و من الواضح ان تالميذ املقدس األردبييل . 2T]1[2Tوفاته قال أما يف القعيات فإىل األم� عالم 
 .ه يكونوا من عل�ء القرن الحاد  عق 993املتوىف عام 
 .361/ 4رياض العل�ء . 171/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 .264فوائد الرضوية 

 : راهيم النجفيعيل بن إب

عيل بن إبراهيم النجفي قابل النسخة من تفس� فرات بن إبراهيم الذ  كتبه إبراهيم 
و لقبه ينبأ 2T]2[2Tه و ذلك من أولها إىل آخرها 1083األحسائ بخطه أيام مجاورته شكة سنة 

 .عن انت�ئه و محتده 

 : الشيخ نور الدين عيل بن الشيخ احمد أب جامع

 قال الشيخ هواد محي الدين يف الرسالة التي افردها يف تراهم آل أب 
______________________________________ 
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و هو من أحفاد املرتهم له قال كان هليال مبجال محرتما و من مشايخ اإلهازات و 2T]1[2Tهامع 
ورد العرا  من هبل عامل و أقام يف النج  مدة ثم سكن كربالء ثم انتقل إىل  هو أول من

 .2T]2[2Tه 1005الحويزة و مات فيها سنة 
 .رشح قواعد األحكام للعالمة الحيل . رسالة يف تحقيق حكم صالة الجمعة: له

ة الذريع. 42/ الحايل و العاطل . 281/ تكملة أمل اآلمل . 162/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .321/ 3مايض النج  . 349/ 3رياض العل�ء . 21/ 14

 : الشيخ عيل بن احمد بن موىس العاميل النباطي

كان فاضال عاملا صالحا عابدا مشهورا هليل القدر سكن النج  و مات بها قرأ عىل الشيخ 
العاميل و عىل السيد محمد بن أب الحسن العاميل ) صاحب املعال(محمد بن الحسن 

ه و صاحب املدارك 1020و حيث ان سنة وفاة صاحب املعال عام . 2T]3[2T) ملداركصاحب ا(
 .ه نعرف بأن املرتهم له من عل�ء القرن الحاد  عق الهجر  1009سنة 
 .رشح اإلثنا عقية يف الصالة للشيخ البهائ : له

/ 3ء رياض العل�.  62/ 13الذريعة . 118/ 1أمل اآلمل . 161/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
. 31/ 7معجم املسلف� . 51/ 3مايض النج  . 273الفوائد الرضوية . 364/ 11الغدير . 367

 869/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل البنجهزاري النجفي

تلميذ األم� رشف : الشيخ رشف الدين عيل بن ه�ل الدين املازندرا  البنجهزار  النجفي
 ولستا  و املجاز منه الدين عيل بن حجة ّهللا الش

______________________________________ 
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و يف 2T]1[2Tه 1070لتلميذه الشيخ محمد بن دنانة الكعبي النجفي متوسط تاريخها سنة 
يف الواهب من املعرفة رأيتها بخط الشيخ رشف الدين عيل ) فتاوى عل�ء الحلة(الذريعة 

 .2T]2[2Tه 1060ه إىل 1055املازندرا  النجفي يف مجموعة كتبها يف النج  حدود 

 : السيد األم� رشف الدين عيل الحسيني الشولستا�

كان عاملا فاضال : يف اآلمل. �عيل الشولستا  بن حجة ّهللا بن عيل بن عبد ّهللا بن حس
هو األم� الجليل النبيل املعروف و األم� رشف : و يف الرياض2T]3[2Tمحققا محدثا شاعرا أديبا 

الدين عيل الشولستا  األصل و املولد الغرو  املسكن و املحتد الحسني الطباطبائ 
دققا ورعا عابدا زاهدا فاضال عاملا فقيها متكل� محققا م) قده( الشولستا  املعروف و كان 

ثم ان رواية موالنا محمد باقر املجليس عن صاحب الرتهمة قد . 2T]4[2Tزكيا ذكيا تقيا نقيا 
إىل النج  األرشف ) رحمه هللاّ (كانت يف أوائل حاله قدس ّهللا روحه ح� ورد مع والده 

  أيام فأدرك هذا السيد هناك و إستجاز منه فأهازه و قد تويف هذا السيد يف أرض الغر 
 .2T]5[2Tسكناه بها سنة ست� بعد األل  

له مسلفات كث�ة منها رشح الرسالة األثنا عقية يف مجلدين قد س�ه بالفوائد الغروية ألنه 
و يف 7[2T[2Tتويف يف أرض الغر  أيام سكناه بها سنة ست� بعد األل  تقريبا 2T]2T]6ألفه يف الغر  
 .2T]8[2Tه 1065الذريعة حدود 
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. رساية النجاسة. لة النورية يف أصول الدينالرسا. رسالة يف تحقيق قبلة بالد العرا : له
 .آداب الحج . كفاية الطالب�. الفوائد الغروية يف قبلة مسجد الكوفة

حاشية . حاشية اإلستبصار. توضيح األقوال و األدلة يف رشح اإلثني عقية. اإلهازات
 .رشح نصاب البيان . رشح ألفية الشهيد األول. دعوات متفرقة. الصحيفة السجادية

 .كنز املنافع يف رشح املخترص النافع . عصمة األنبياء و األئة قبل البعثة و اإلمامة و بعده
. 888/ 2و ج 238/  1إيضاح املكنون . 130/ 2أمل اآلمل . 106/ 41أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 13و 273/ 15و 210/ 1و 60/ 13و 228/  11و 127، 16/ 1الذريعة . 551/ 2هامع الرواة 
و ج 203/ 8و ج 146، 18/ 6و ج 491/ 4و ج 353/ 13و 389/ 24و 92/  18و 45/ 17و 61
و 21/ 11رياض العل�ء . 379/ 4روضات الجنات . 273/ 1و ج 106، 59/ 14و ج 112/ 13
. 355/ 2الكنى و األلقاب . 308/ فوائد الرضوية . 409/ 3ريحانة األدب . 388/ 3و 7/ 3

/ هدية األحباب . 56/ 7معجم املسلف� . 272/ ملقال مصفى ا. 409/ 3مستدرك الوسائل 
48. 

 .735/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 757/ 1هدية العارف� 

 : عيل رضا بن عيل بن حجة ّهللا الشولستا�

ابنا و هو ) رشف الدين عيل بن حجة ّهللا الشولستا (و قد خل  : يقول صاحب الرياض
باد طلبة أهل العلم و قد رأيت يف الغر  هذا الولد يف السيد األم� عيل رضا و كان من ع

أول مرّة تقفت بزيارة تلك الروضة املقدسة عىل ما بالبال و أنا ابن خمس عقة سنة أو 
ه و 1057البنه صاحب الرتهمة هذا عام ) الفوائد الغروية(كتب والده 2T]1[2Tست عق سنة 

و هو ممن صد  اهتهاد امل� ع�د  .سمى الكتاب بالفوائد الغروية ألنه ألفه يف النج 
السيد الفاضل التقي املجتهد (ه و وصفه هناك ب 1071الدين محمد حكيم يف النج  يف 

 .2T]2[2T) بن املجتهد املتقي السيد عيل بن رضا بن امل� رشف الدين عيل
______________________________________ 
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 : عيل بن أب جامع

كان من العل�ء املعارصين للشيخ محمد : عيل بن رىض الدين بن عيل بن احمد أب الجامع
 .ه 1050الحر العاميل أقام يف النج  األرشف مدة ثم سافر إىل إيران و مات حدود 

 ) .آل أب هامع(رسالة يف أرسته : له
معجم رهال . 94/ 7معجم املسلف� . 67الحايل و العاطل  .255/ 41أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1168/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل بن زين الدين الطريحي النجفي

الشيخ ك�ل الدين عيل بن زين الدين ثم يقول رأيت كتاب القائع بخطه و هذا : يف املايض
الغني ك�ل الدين عيل بن تم عىل يد أفقر العباد و أحوههم إىل رحمة ربه : نص ما يف آخره

ه يف الساعة 1093زين الدين الطريحي النجفي أصال و مولدا و مسكنا عفا ّهللا عنه سنة 
 .2T]1[2Tاألخ�ة من ليلة األربعاء الثا  و العقين من شهر ذ  الحجة 

 : عيل كمونة

عيل بن السيد نارص النجفي آل كمونة من العل�ء املصدق� من النج  باهتهاد امل� ع�د 
 .2T]2[2Tه 1071الدين محمد حكيم يف 

 : عيل بن محمود املشغري

هاهر إىل النج  األرشف، و . عال فاضل فقيه صالح، من أساتذة الفقه و املنطق و األدب
 ن تتلمذ عىل الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدي

______________________________________ 
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و أصبح من عل�ء القرن الحاد  عق . و الشيخ محمد بن عيل التبنيني العاميل. العاميل
يخ محمد الحر الش: و عاد إىل وطنه و تصّدى للتدريس، فقرأ عليه همع، منهم. الهجر 

 .و هو خال صاحب أمل اآلمل . العاميل، و أهازه إهازة عامة
رسالة . رسالة يف القرص. رسالة يف العروض. رسالة يف الدراية. رسالة اإلنكار يف مسألة الدار: له

 .يف املنطق 
رياض العل�ء . 559/ 1إيضاح املكنون . 134/ 1أمل اآلمل . 262/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم رهال . 77/ نجوم الس�ء . 239/ 7معجم املسلف� . 329/ فوائد الرضوية . 254 /4
 .882/ 2الفكر و األدب 

 : عيل بن محمد الحر العاميل

يم هو هد مسل  كتاب وسائل الشيعة و شاعر أديب منشأ عال فاضل عابد كر: يف اآلمل
و توىف يف النج  2T]1[2Tاألخال  هليل القدر عظيم الشأن قرأ عىل الشيخ حسن و السيد محمد 

 .ه 1007مسموما بعد عام 
 .ديوان شعر : له

رياض العل�ء . 105/ 7روضات الجنات . 129/ 1أمل اآلمل . 161/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .320/ فوائد الرضوية . 206/ شهداء الفضيلة . 199/ 4
 .403/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 320/ فوائد الرضوية . 45/ وم الس�ء نج

 : السيد عيل بن السيد مراد الحكيم الطباطبائ

عال فاضل هد األرسة الكر�ة آل الحكيم الطباطبائ و كان طبيب الشاه عباس الصفو  
سأله اإلقامة يف ه زار املرتهم النج  يف صحبة الشاه و عند مغادرة الشاه 1052املتوىف 

 .النج  األرشف فأهازه و أقام بها إىل ان توىف 
 .املجربات الطبية : له

______________________________________ 
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معجم رهال . 121/ 3معارف الرهال . 14/ 1الفوائد الرهالية . 5/ 20الذريعة : ترهم يف
 )مخطوط (الطباطبائيون يف العرا   .85/ 2الفكر و األدب 

 : عيل النجفي

ه و عليه 1083عيل بن إبراهيم النجفي تلك نسخة تفس� فرات املصححة املكتوبة شكة 
 .و تلكه يوحي إىل أنه كان عاملا مهت� بالكتب العلمية . 2T]1[2Tه 1083خاته و نقشه 

 : عيل بن يونس التفرييش الغروي

عنده أيضا نسخة أخرى من التقي  أدرهها السيد بهاء الدين  و: يف طبقات أعالم الشيعة
مجلد كب� ) الكشكول(و يف الذريعة 2T]2[2Tه 1026عيل بن يونس الغرو  يف مجموعة كتبها يف 

غر  و أكلت األرضة كث� منه دّونه السيد بهاء الدين عيل بن يونس الحسيني التفرييش 
يف داره يف 2T]3[2Tكلها بعد األل  282624 الغرو  املولد و املسكن لنفسه بخطه يف سن�

 .5[2T[2Tو له أيضا كتاب مجموعة التذكارات 2T]2T]4النج  األرشف 

 : السيد عيل دعاء الش�ازي

عيل بن محمد قطب الدين الحسيني الش�از  امللقب بدعاء صويف نشأ بفارس و انتقل يف 
لعلمية من والده الذ  العقين من عمره إىل النج  األرشف و أكث استفاداته العرفانية و ا

 حرض مجالس إفاداته خمس عقة سنة 
______________________________________ 
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 .عق منها يف النج  و كان فاضال أديبا حسن اإلنشاء خمس منها يف فارس و 
 .2T]1[2Tه يف كربالء 1183هامع الكليات أتّه سنة : له

 : عناية ّهللا بن عيل بن محمود القهبائ

هو املوىل زك الدين عناية ّهللا بن رشف الدين عيل بن محمود بن رشف الدين عيل القهبائ 
فاضل : و يف الرياض2T]2[2Tاملوىل احمد املقدس األردبييل أصال الزك لقبا النجفي موطنا تلميذ 

معروف يف أوساط ) رهال القهبائ(عال محقق صاحب دربة يف علم الرهال و له كتاب 
 .2T]3[2Tه 1016و قد فر  من تأليفه عام . العل�ء و املحدث�

ترتيب فهرست . ترتيب النجايش. ترتيب رهال الكيش. ترتيب رهال الشيخ الطويس: له
 .ط 71مجمع الرهال . حاشية نقد الرهال. حاشية نهج املقال. يخ الطويسالش

/ 6و ج 70، 66،  65/ 4الذريعة . 451/ تذكرة القبور . 255/ 42أعيان الشيعة : ترهم يف
. 410/ 4روضات الجنات . 420الروضة ص .  460و 29/ 20و ج 140و 138/ 10و 228و 226

 .302/ 4رياض العل�ء 
 .96/ 3الكنى و األلقاب . 342/ فوائد الرضوية . 497 /4ريحانة األدب 
/ 8معجم املسلف� . 376، 343، 308، 242، 141، 25/ مصفى املقال . 537/ 37لغت نامه 

 .1025/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 14

 : الشيخ عيد النجفي

 الشيخ عيد النجفي بن الحس� بن عبد ّهللا بن القاسم النجفي كتب 
______________________________________ 
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و أتها يف الثا  من شهر رمضان ) من ال يحرضه الفقيه(بالنج  األرشف نسخة من كتاب 
يستفيد يف الفقه و و كتابة النسخة تش� إىل أنه ممن يفيد و . 2T]1[2Tه 1044املبارك سنة 

 .الحديث و قد قرأ عىل الشيخ عيىس النجفي التايل ذكره كتاب من ال يحرضه الفقيه 

 : الشيخ عيىس النجفي

عيىس بن محمد النجفي عال فقيه محدث أديب شاعر من أعالم القرن الحاد  عق قرأ 
كتب له بالغا عليه الشيخ عيد بن الحس� النجفي مقدارا من كتاب من ال يحرضه الفقيه ف

و كان املقدار املقروء هو باب 2T]2[2Tه 1044يف آخر كتاب الحج منه يف شهر رمضان سنة 
 .2T]3[2Tاملحصور و املصدور من كتاب من ال يحرضه الفقيه 

 : الشيخ عيىس بن محمد الجزائري

هو عال فاضل ثقة فقيه محدث له كتاب رشح : عن السيد نعمة ّهللا الجزائر : يف الرياض
ة كتاب هليل كث� الفوائد، طلب العلم يف بالده و يف النج  األرشف و كان صاحب الجعفري

مات حدود سنة الست� بعد األل  . محراب و عبادة و كان يعيش بغلة أمالكه حالال طيبا
2T]4[2T. 

 .رشح الجعفرية : له
/ نابغة فقه . 31/  8معجم املسلف� . 306/ 4رياض العل�ء . 175/ 13الذريعة : ترهم يف

 .349/  1معجم رهال الفكر و األدب . 422و الروضة النرضة ص 33
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 418/ 1تراهم الرهال ) 1( 
 423و الروضة النرضة ص 419/ 1تراهم الرهال ) 2( 
 4181تراهم الرهال ) 3( 
 306/ 4رياض العل�ء ) 4( 



 308: الصفحة

 :  جامعالشيخ فخر الدين بن عيل أب

الشيخ فخر الدين بن عيل بن احمد بن محمد بن أب هامع الحارث الهمدا  : يف األعيان
العاميل النجفي توىف أوائل القرن الحاد  عق ذكره الشيخ هواد يف ملحق أمل اآلمل فقال 
كان عاملا فاضال توهه بعد أبيه احمد بن محمد و هو من تالميذ املحقق الكرك يف النج  

و 2T]1[2Tو هو هد آل فخر الدين املوهودين يف النج  و النبطية . ش�از و سكنها حتى ماتإىل 
له و ألخويه الشيخ عبد اللطي  و الشيخ رىض الدين إهازة من صاحب املعال مسرخة سنة 

 .2T]2[2Tه 1023
 .2T]3[2Tو من الثابت ان آل أب هامع من عل�ء النج  األرشف 

 : الشيخ فخر الدين بن محمد بن طريح

الشيخ فخر الدين بن محمد بن عيل بن احمد بن طريح النجفي فاضل زاهد ورع : يف اآلمل
الفاضل العال العامل الجليل النبيل الكامل : و يف الرياض2T]4[2Tعابد فقيه شاعر هليل القدر 

املبارك و كان رحمه ّهللا من املعارصين لنا و قد اتفق اهت�عي يف حداثة عمر  يف هامع 
سنة األوىل التي وفقت لزيارة األئة عليهم السالم بالعرا  و هي سنة ثان� و الكوفة يف ال

معتكفا وقت املالقاة بذلك املسجد يف شهر رمضان و ) قده(أل  عىل التخم� و كان هو 
النجفي املولد و املسكن و املدفن و : و يف الروضة2T]5[2Tلكن ل يتي  يل مالقاته و معارشته 

 .2T]6[2Tه 1081ف عليهم ولدان مخلدون مادة تاريخ وفاته يطو 
له مسلفات كث�ة أبرزها مجمع البحرين يف تفس� لغات غريب القرآن و لغات غريب 

 ه يف الرماحية 1087و قيل توىف سنة 2T]7[2Tحديث الخاصة 
______________________________________ 
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 .و نقل إىل النج  و دفن بظهر الغر  
 .2T]1[2Tو من الثابت أن آل الطريحي من األرس العلمية النجفية 

 .االحتجاج يف مسائل االحتياج . ولده صفي الدينإهازة ل. إثني عق األصول: له
 .و تحفة الوارد و عقاب الشارد » رشح لخالصة الحساب«إيضاح الحساب . األربعون حديثا

هامعة الفوائد يف الرد عىل املوىل . ترتيب مشيخة من ال يحرضه. ترتيب خالصة العالمة
ال يف تييز املشرتكة من الرهال هامع املق. محمد أم� القائل ببطالن االهتهاد و التقليد

 .هواز العمل بالظنون يف أحكام ّهللا تعاىل . »رهال الشيخ «و » رهال الطريحي«
حاشية عىل املعترب للمحقق، . هواهر املطالب يف فضائل عيل بن أب طالب عليه السالم

رسالة يف أسانيد التهذيب و بيان  .ديوان الطريحي. حوايش اإلستبصار. حجية الظن الخاص
رسالة يف أحكام الشهور القبطية . محتمالتها و ما يتعلق بها الرد عىل القول بقطعية األخبار

 .رسالة يف األصول، رسالة يف حرمة رشب التت . و ال يانية
يت رسالة يف مسألة تقليد املجتهد امل. رسالة يف فقه الطهارة و الصالة مجردا عن ذكر األدلة

. النكت الفخرية يف رشح رسالة اإلثني عقية. الرسالة النجفية يف أمر النية. »مخترصة «
رسالة . شفاء السائل. رشح نهج املسرتشدين. رشح املخترص النافع. ء األصولية رشح املبادى

حوايش «عواط  اإلستبصار . الضياء الالمع رشح مخترص القائع. ضبط أس�ء الرواة
. »الجامعة لفتاوى الطهارة و الصالة «فخرية الصغرى . »أسانيد اإلستبصار اإلستبصار يف 

كش  غوامض تصاني  الشيخ فخر الدين . غريب القرآن. غريب الحديث الخاصة
الكنز املذخور . كنز الفوائد يف تلخيص الشواهد. الفوائد الفخرية. فوائد األصول. الطريحي

اللمع يف رشح . »نزهة الخواطر «لغات القرآن . لشهوريف عمل الساعات و األيام و الليايل و ا
 .مجمع الشتات . مجمع البحرين. منتخب الطريحي. الجمع

 .كب� » ع«مراث الحس� . وسيط» ع«مراث الحس� . صغ�» ع«مراث الحس� 
مقدمة النكت الفخرية يف . املقتل. مشار  النور للكتاب املشهور. مستطرفات نهج البالغة

نزهة الخاطر و رسور الناظر و . النجفية يف أمر النية. منتخب الزيارات. ثني عقيةرشح اإل 
النكت اللطيفة يف رشح الصحيفة . »ربيع اإلخوان املوضح لكل�ت القرآن «متاع املسافر 
 .السجادية 
. 214/ 2أمل اآلمل . 395/ 8أعيان الشيعة . 111/ 3أعالم العرب . 337/ 5األعالم : ترهم يف

 / 5روضات الجنات . 335/ 8صون املنيعة الح
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فوائد . 82/  2سفينة البحار . 53/ 4ريحانة األدب . 334و 332/ 4رياض العل�ء . 349
، 950، 943، 914، 884، 883، 788، 599، 294، 245/ كتبها  عرب هاب . 348/ الرضوية 

 .448/ 2الكنى و األلقاب 
مايض النج  . 76/ 36و ج 233/ 32لغت نامه . 66/ لسلسة البحرين . 131/ لباب األلقاب 

 .389/ 3مستدرك الوسائل . 427/ 2و ج 153/ 1
 .56/ 8معجم املسلف� . 1240/ 2معجم املطبوعات . 349مصفى املقال 
و 282و 225و  114/ 1الذريعة . 837/ 2ل الفكر و األدب معجم رها. 194/ هدية األحباب 

و 211/ 4و 281و 244و 224و 73/ 5و 186/ 10و 49و 45/ 4و 479/ 3و 493/ 2و 423
/ 13و 228و 174و 44و 34/ 11و 219و 184و 139و  122/ 10و 448/ 9و 95/ 7و 273
و 119/ 15و 341و 354و 378و 323/ 14و 203و 143و 127و 53و  40/ 14و 177و 40
/ 21و 31و 22/ 20و 355و 343/ 19و 349و 330و 145و 142/ 18و 355و 50/ 18و  128
 .305و 304و 115و  48/ 24و 420و 414و 408و 104و 27/ 22و 40و 37و 12

 : الشيخ فرج ّهللا بن فياض الجزائري النجفي

ض الجزائر  كتبه فرج ّهللا بن فيا: حيث ورد يف نسخة مخطوطة من كتاب اإلستبصار ما ييل
 .2T]1[2Tه يف املدرسة بكن  القبة الغروية 1043النجفي سنة 

 : فضل ّهللا األسرتابادي

فاضل عال متكلم فقيه محقق و كان من أهالء تالمذة املوىل احمد األردبييل : يف الرياض
2T]2[2T 2و معارصا للشيخ عيل الكرك املشهورT]3[2T امل�زا محمد األسرتاباد  املوىل احمد و ملا سأل

األردبييل ح� حرضته الوفاة عمن يتعلم منه من تالمذته و يأخذ ممن املسائل؟ قال أّما يف 
 العقليات فإىل األم� 
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 .2T]1[2Tفضل ّهللا و أما يف القعيّات فإىل األم� عالم 
و ذكر بهذا االسم تارة األم� فضل ّهللا األسرتاباد  ثم النجفي و أخرى السيد األم� فضل ّهللا 
األسرتاباد  و ثالثة السيد الحسيب النسيب الجليل األم� فضل ّهللا بن السيد محمد كيا 

 .2T]2[2Tو الظاهر ان هسالء الرهال الثالثة يعربون عن شخصية واحدة . سرتاباد الحسيني األ 
حّل . تعليقات عىل آيات األحكام. تعليقة عىل إلهيات القح الجديد للتجريد: له

 .التهليلية يف تفس� كلمة التوحيد . املغالطات
الذريعة . 429/ 3مستدرك الوسائل . 352/ فوائد الرضوية . 361/ 4رياض العل�ء : ترهم يف

 .115/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 167/ شهداء الفضيلة . 76، 69/ 7

 : فيض ّهللا بن عبد القاهر الحسيني

سيدنا الطاهر كث� العلم عظيم : و نقل عن التفريش. كان فاضال محدثا هليال: يف اآلمل
ه السالم و اليوم من الحلم فقيه ثقة ع� كان مولده يف تفر  و تحصيله يف مشهد الرضا علي

تلميذ املوىل : و يف الرياض2T]3[2Tسكان عتبة هده باملشهد املقدس الغرو  عىل مقفه السالم 
احمد األردبييل الفاضل العال العامل الجليل العابد الزاهد الورع التقي النقي املوفق 

رهمه ه ك� أرخه يف مطلع الشمس و ت1025توىف عام . 2T]4[2Tاملعروف الساكن بأرض الغر  
 .2T]5[2Tامل� مصطفى يف كتابه نقد الرهال 

 تعليقات عىل إلهيات رشح . تعليقات عىل آيات األحكام. األنوار القمرية: له
______________________________________ 

 401/ 8أعيان الشيعة ) 1( 
 362/ 4رياض العل�ء ) 2( 
 217/ 2أمل اآلمل ) 3( 
 387/ 4رياض العل�ء ) 4( 
 140/ 10ذريعة ال) 5( 



 312: الصفحة

حاشية عىل . الحاشية عىل الذخ�ة. تعليقات عىل الرسالة اإلثني عقية. التجريد الجديد
رهال األم� . »مفتاح القيعة «أو » منهاج القيعة يف رشح مختل  الشيعة«املختل  
عاندين ألهل رسالة يف أربع� حديثا يف سوء عاقبة امل«رسالة األربع� حديثا . فيض هللاّ 
. فوائد يف تحقيق مسائل أصول فقه. رشح معارج األصول. رشح اإلثني عقية» )ع(البيت 

 ) .208/ 2الذريعة (كتاب يف األصول 
. هامع الرواة. 314/ 2تنقيح املقال . 218/ 2أمل اآلمل . 327/ 42أعيان الشيعة : ترهم يف

 .378/ 4رياض العل�ء . 368/ 5روضات الجنات 
 .409/ 3مستدرك الوسائل . 355/ فوائد الرضوية . 340/ 1األدب ريحانة 

هدية العارف� . 269/ نقد الرهال . 410/ مطلع الشمس . 416، 365، 173/ مصفى املقال 
 .945، 37، 36/ كتبها  عرب هاب . 823/ 1

 10. 195و 84/ 4و 439و 208/ 2و 424/ 1: الذريعة. 443الروضة ص 
 /140 .13 /40 .14 /70. 

 : قاسم النجفي

ه ألنه شهد عىل ظهر 991قاسم بن محمد رضا معارص الحس� بن حيدر الكرك كان حيا يف 
أنها من ممتلكات الحس� بن حيدر مع اإلطراء و الثناء و تأريخ ) خالصة األقوال(كتاب 

 .2T]1[2T) غريق نار الفرا  و أس� املحبة و اإلشتيا (ه و يص  نفسه ب 991خطه رمضان 
ه ك� يف األعيان ك� تقدم فيكون معارصه 1038لسيد حس� بن حيدر الكرك يف مات ا

 .املرتهم له من القرن الحاد  عق الهجر  أيضا 

 : الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي

 نزيل النج  األرشف الشيخ الجليل الفقيه املحدث العال الفاضل العابد 
______________________________________ 

 454الروضة النرضة ص ) 1( 
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و قال صاحب أمل اآلمل الشيخ قاسم الكاظمي عال . 2T]1[2Tالزاهد الورع املقدس الرهل املبارك 
و كتب يف 2T]2[2Tعابد فاضل زاهد معارص له رشح اإلستبصار هامع لألحاديث و أقوال الفقهاء 

تم كتاب الوصايا بحمد ّهللا و توفيقه من كتاب  و قد: آخر كتابه الوصية من رشح اإلستبصار
أرسار العل�ء و يتلوه كتاب الفرائض ان شاء ّهللا تعاىل من اإلستبصار و باّل التوفيق و حرر 

ه بإمالء هامعه القاسم بن محد الكاظمي الالئذ 1097ذ  القعدة سنة 20ذلك يوم الثالثاء 
و قال صاحب الرياض تقفت 2T]3[2Tأوال و آخرا  العائذ بالحامي النج  األرشف و الحمد لّ 

مّد ّهللا يف عمره و زاد يف رشفه : و يف هامع الرواة لألردبييل 2T]4[2Tبإدراك صحبته يف ارض الغر  
فقيه ثقة من ثقاة هذه الطائفة و عبادها و زهادها و هو اليوم من سكان النج  األرشف 

2T]5[2T  2ه 1100توىف يف النج  سنةT]6[2T. 
إهازة ملحمد . إهازة ألب الحسن القي  العاميل. »الجامع الكب� «صار رشح اإلستب: له

 .إهازة ملحمد بن مرتىض بن محمد مسمن . هواد بن كلب عيل الكاظمي
 .هامع األحاديث و األقوال هامع أرسار العل�ء . »رشح اإلستبصار «إستبصار األخبار 

. رشح كتاب الحج. حاشية عىل الكايفال. »هامع األحاديث و األقوال «هامع أرسار العل�ء 
 .كتاب يف الفقه . رشح كتاب الصوم. رشح كتاب الزكاة

/ 5و 17/ 2و 227/ 1و  224/ 1الذريعة . 399/ 4رياض العل�ء . 84/ 13الذريعة : ترهم يف
 .39/ 5و 183/ 4و 31

 : الشيخ محب الدين الطريحي

 القرآن نظر الشيخ محب الدين الطريحي النجفي يف كتاب غريب 
______________________________________ 

 398/ 4رياض العل�ء ) 1( 
 219/ 2أمل اآلمل ) 2( 
 445/ 8أعيان الشيعة ) 3( 
 445/ 8أعيان الشيعة ) 4( 
 445/ 8أعيان الشيعة ) 5( 
 445/ 8أعيان الشيعة ) 6( 
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خطه عىل الورقة األوىل من  املسمى بنزهة الخاطر للشيخ فخر الدين الطريحي و كتب
 .2T]1[2Tه 1098نسخة منه يف سنة 

 : الشيخ محمد الجوزجا�

الشيخ محمد الجوزها  من ناحية بلخ كان يف النج  و كتب إبراهيم الرضو  كتاب 
ه 1074خالصة الحساب البهائية عنده و فر  منه صبح الخميس ثالث ه�دى الثانية عام 

2T]2[2T. 

 : النجفيمحمد العتاب الكلبايكا� 

أديب فاضل شاعر هليل، نظم بالفارسية و اكث من الشعر، و تتلمذ عىل السيد عزيز ّهللا 
هاهر إىل النج  األرشف و استوطنها، و قال . هجرية1000الحضور  القمي النجفي املتوىف 

سافر إىل الهند و تقرّب عند امللك . الشعر و كان من شعراء القرن الحاد  عق الهجر 
و كان شاعرا . ه ثم سجنه سبع سنوات، و أفرج عنه يف حكومة اكرب شاه و اختص بهعادل شا

 .ظريفا حارض الجواب رسيع البديهة 
معجم رهال الفكر و األدب ). خ ( 247/ رياض الشعراء . 707/ 9الذريعة . ديوان شعر: له
2 /883. 

 : ء النجفي محمد القارى

العل�ء الذين كتبوا تصديقاتهم و شهاداتهم  ء النجفي سكن النج  و أنه من محمد القارى
ه و وص  هناك بالفاضل التقي 1071باهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم يف النج  يف 

 .2T]3[2Tموالنا الحاج محمد 
______________________________________ 

 461/ 1تراهم الرهال ) 1( 
 7الروضة النرضة ص ) 2( 
 534الروضة النرضة ص ) 3( 
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 : املوىل محمد بن أب الفرج النجفي

له كتاب علم اليق� الباعث عىل تحصيل علوم الدين الذ  هو يف الرسائل الث�ن املشتمل 
و يلوح من اللقب ان املرتهم له من العل�ء  2T]1[2Tه 1052عليها كتابه أبواب الجنان ألفه سنة 

 .املنتم� إىل النج  األرشف 

 ): بهاء الدين العاميل (وف ب الشيخ محمد املعر 

الشيخ بهاء امللة و الدين محمد بن عز الدين حس� بن عبد الصمد بن محمد العاميل 
عا  يف النج  األرشف للزيارة و اإلفادة و اإلستفادة حيث يقول صاحب البحار العالمة 
 املجليس اخرب  شيخي و والد  العالمة قدس ّهللا روحه عن السيد حس� بن حيدر
الحسيني الكرك رحمه ّهللا قال اخرب  الشيخ الجليل بهاء امللة و الدين أيضا يف السابع و 
العقين من شهر رهب سنة أل  و ثالث يف النج  األرشف تجاه الرضيح املقدس قراءة و 

 .2T]2[2Tإهازة 
النج  ك� درس عىل الشيخ عبد العال و الشيخ عبد ّهللا اليزد  و ه� من عل�ء و أساتذة 

 .األرشف 
ولد يف بعلبك عند غروب الشمس يوم األربعاء الثالث عق من شهر ذ  الحجة سنة ثالث 
و خمس� و تسع�ئة و درس عىل والده الشيخ حس� بن عبد الصمد و الشيخ عبد العايل 

ه و غ�هم من األساتذة، 981ه و الشيخ عبد ّهللا اليزد  املتوىف سنة 993الكرك املتوىف سنة 
 .مختل  العلوم اإلسالمية و غ�ها حتى بلغ املرتبة الشامخة يف العلم و اإل�ان و املعرفة 

هليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن كث� الحفظ ما رأيت بكثة : يقول صاحب هامع الرواة
 .2T]3[2Tعلومه و موفور فضله و علو مرتبته أحدا يف كل فنون اإلسالم كمن كان له فن واحد 

______________________________________ 
 325/ 15و الذريعة 63/ 9أعيان الشيعة ) 1( 
 3/ 42بحار األنوار ) 2( 
 100/ 3نقال عن هامع الرواة 28بهاء الدين العاميل ص ) 3( 
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و دفن يف دار قريبا ) ع(ه يف أصفهان فنقل هث�نه إىل مشهد اإلمام الرضا 1031توىف عام 
 .الرضوية  من الحرضة

 : أ الكتب الدينية: له

 .و قد ذكرت يف الديوان كاملة مع رشحها » وسيلة الفوز«منظومة 
 .حوايش الزبدة . لغز الزبدة. رشح األربع� حديثا. الزبدة يف األصول

الرسالة االثنا عقية، أو االثنا عقيات . الجامع العبايس. دراية الحديث أو الرسالة الوهيزة
 .صالة الخمس يف ال

 .هداية األمة اىل احكام األئة 
 .منظومة يف املوعظة . حديقة السالك�

و . »تفس� سورة الفاتحة «: العروة الوثقى و الرصاط املستقيم يف التفس�، قال الحر العاميل
 .قد هعله مسل  اإليضاح كتاب� 

 .بداية الهداية، يف الفقه 
 .ع� الحياة، يف التفس� 

 .أكس� السعادت�  مق  الشمس� و
 .الحبل املت� يف مزايا القرآن املب� 

 .حاشية عىل أنوار التنزيل للبيضاو ، ل تتم مطبوعة 
 .تفس� وهيز 

 .رسالة يف وحدة الوهود 
 .مفتاح الفالح يف األدعية و االوراد 

 .نان و حلوا و هو مثنو  فاريس يف التصوف 
 . ش� و شكر، و هو مثنو  فاريس يف التصوف
  .أحكام الدين يف األحاديث الصحاح و الحسن 
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 .تهذيب الوصول اىل علم األصول 
 .حوايش رشح التذكرة 

 .رسالة يف القرص و التخي� يف السفر 
 .رسالة يف أحكام سجود التالوة 

 .رسالة يف استحباب السورة و وهوبها 
 .الهاللية رشح رشح الرومي عىل امللخص، ذكره يف الحديقة 

 .رسالة يف القبلة 
 .رسالة يف الطهارة 
 .رسالة يف الزكاة 
 .رسالة يف الصوم 
 .رسالة يف الحج 

 .رسالة يف املواريث 
 .رسالة يف ذبائح أهل الكتاب 
 .حاشية عىل الفقيه، ل تتم 

 .هواب مسائل الشيخ صالح الجزائر ، اثنتان و عقون مسألة 
 .هواب ثالث مسائل 

 .ائل املدنيات هواب املس
 .حاشية عىل القح العضد  عىل مخترص األصول 

 .حاشية عىل القواعد الشهيدية 
 .حوايش الكشاف 

 .حاشية عىل املطول، ل تتم 
 .حدائق الصالح� أو رشح الصحيفة السجادية 

 .رشح الفرائض النّص�ية، للمحقق نص� الدين الطويس، ل تتم 
  : و أس�ء صاحب الذريعة. الحديقة الهاللية، يف رشح دعاء الهالل
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 .لعيل بن الحس� بن عيل أب طالب عليه السالم » رشح دعاء الهالل من الصحيفة الكاملة« 
 .رشح عىل الجغميني 

 .إىل املأمون ) ع(رسالة يف ترهمة ما ألفه اإلمام الرضا 
 .القائم كتاب يف إثبات وهود اإلمام 

 .حاشية عىل معال العل�ء البن شهر آشوب 
 .الجوهر الفرد 

 .رشح الحق املب� 
 .حاشية إرشاد األذهان 
 .رشح دعاء الصباح 
 .حل حروف القرآن 

 .حاشية عىل مختل  الشيعة 
 .حاشية عىل خالصة األقوال 
 .حاشية عىل رهال النجايش 
 :الكتب األدبية و اللغوية 

 .املخالة 
 .ول الكشك

 .أرسار البالغة 
 .الفوائد الصمدية يف علم العربية 

 ) .الهر و الفأر: معناه. فاريس(كربه و مو  
 .حاشية عىل القواعد 
 .التهذيب يف النحو 

 .توضيح املقاصد في� اتفق يف أيام السنة، يف رشح القصيدة الذهبية 
  .حاشية الخالصة يف الرهال 
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 .) مفقود(ديوان شعر 
 .لطائ  األس�ء و ظرائ  األخبار 

خفيفة املسونة كث�ة املعونة يف «و هي مسألة وهيزة ) مت يف غاية االختصار(تهذيب البيان 
 .طبع ضمن مجموعة يف الهند » النمو

 .رياض األرواح، منظومة 

 : الكتب العلمية

 .و هو الكتاب الكب� الذ  لخصه يف كتابه القادم : بحر الحساب
 .الحساب خالصة 

 .تقيح األفالك يف الهيئة 
 .حوايش تقيح األفالك 

 .رسالة يف حل أشكايل عطارد و القمر 
 .رسالة يف نسبة أعظم الجبال اىل قطر األرض 

 .مفتاح الفالح، يف الهيئة 
 .رسالة يف أن أنوار الكواكب مستفادة من الشمس 

 .رسالة تضاريس األرض 
 .رسالة الحساب، بالفارسية 

 .فة الحاتية يف اإلسطرالب، بالفارسية التح
 .الصفيحة يف األع�ل االسطرالبية 

 .رسالة ههان �ا، فارسية يف االسطرالب 
 .امللخص يف الهيئة 
 .رسالة الكر، فارسية 

  .رسالة يف أنوار سائر الكواكب مستفادة من الشمس 
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 : الشيخ محمد بن جابر بن عباس العاميل النجفي

الشيخ محمد بن هابر بن عباس العاميل املشغر  النجفي عال فاضل فقيه : املايضيف 
له الرواية عن أبيه الفقيه الشيخ هابر و عن السيد رشف الدين عيل . محدث رهايل متبحر

 .بن حجة ّهللا الشولستا  الغرو  
ه ل2T]1[2Tيروى عنه الشيخ فخر الدين الطريحي و الشيخ عبد عيل بن محمد الخ�ييس 

و نستظهر من كون أبيه نجفي 2T]2[2Tه 1030منها منتخب الحاو  كتبه حدود سنة : مسلفات
املسكن و من روايته عن السيد رشف الدين الشولستا  و رواية الشيخ فخر الدين 
الطريحي النجفي و الشيخ عبد عيل الخ�ييس عنه نستظهر من هميع ذلك أنه من عل�ء 

 .النج  و عليه يلقب بالنجفي 
رسالة يف تحقيق . رهال الشيخ محمد. الحقيقة القعية. تقليد امليت. أسئلة بن هابر: له

مقالة يف . رسالة يف الكنى و األلقاب. محمد بن إس�عيل الواقع يف رواية الكليني يف الكايف
 .هواز تقليد امليت و هواز خلو الزمان من املجتهد الحي 

و ج 177/ 18و ج 143/ 10و ج 49/ 7و ج 163و 393/ 4و ج 73/ 2الذريعة ج : ترهم يف
 .338تكملة أمل . 395/ 22و ج 400/ 21

 .390/ 3مستدرك الوسائل . 446فوائد الرضوية . 171/ 2روضات الجنات 
معجم رهال الفكر و األدب . 48/ 2أمل اآلمل . 154/ 9معجم املسلف� . 121مصفى املقال 

2 /868. 

 : محمد السب  بن صاحب املعال

بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثا  امللقب بفخر الدين املكنى باب هعفر محمد 
صاحب املعال كتب عىل مجموعة ما كتبه بهاء الدين عيل التفرييش الغرو  بخطه، ترهمة 

 نفسه مفصال ثم إهازته له و ذكر مشايخه 
______________________________________ 

 334/ 2مايض النج  و حارضها ) 1( 
 198/ 9أعيان الشيعة ) 2( 
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 .2T]1[2Tو كانت كتابته له يف النج  يف يوم املبعث عام أربع و عقين بعد األل  

 : املوىل م�زا محمد بن الحسن الش�وا� األصفها�

املرتهم له هو العالمة املحقق املدقق املشهور املتبحر يف العلوم من نوادر الدهر يف لط  
ة فكره و أصالة رأيه و هو أشهر من ان يذكر و تعاليقه كلها مطارح أنظار فطنته و دق

العل�ء مثل تعليقته عىل املعال و عىل حكمة الع� و غ� ذلك من تعاليق له عىل كتب 
لقد طلب الشاه سلي�ن الصفو  من املرتهم له الذهاب  2T]2[2Tالفلسفة و الكالم و الرياضيات 
 .باملهام الدينية من النج  إىل إيران للقيام 

ك� أنه تلمذ عليه امل�زا عبد ّهللا األفند  صاحب الرياض و الشيخ حسن البالغي و املوىل 
 .4[2T[2Tه 1099ه أو 1098توىف سنة 2T]2T]3محمد أكمل و األم� محمد صالح خاتون آباد  

 .حاشية حكمة الع� . حاشية عىل املعال بالعربية و الفارسية. أ�وذج العلوم: له
 .حاشية التجريد . رشح رسالة إثبات الواهب. رشح القايع. ان شعر بالفاريسديو 

 .رشح املخترص . حاشية رشح املطالع. حاشية عىل الحاشية القد�ة للمحقق الدوا 
 .رسالة يف االختيار . رسالة يف الرباءة. رسالة يف تحقيق من تخل  عن هيش أسامة

اإلحباط و . اإلهتهاد و األخبار. ثبات النبوة و اإلمامةإ ). عليهم السالم (إثبات عصمة األئة 
الجمع ب� األخبار . التوحيد و النبوة و اإلمامة. اإلمامة. أصول الدين. أصالة الرباءة. التكف�

 .حاشية مخترص األصول . حاشية الشفا. حاشية تفس� البيضاو . املتعارضة
 .مصادر األنوار . حاشية تهذيب الشيخ الطويس. حاشية املسالك

 تذكرة القبور . 137/ 105بحار األنوار . 346/ 43أعيان الشيعة : ترهم يف
______________________________________ 
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/ 1الذريعة . 192/ 2هامع الرواة . 103/ 3تنقيح املقال . 157/ نرص آباد  تذكرة . 309/ 
، 69، 66، 10/ 6و . 304، 191/ 5و ج . 487، 324/ 5و 56/ 3، 334، 115/ 2، و 270، 107
و . 216/ 10و . 130، 228/ 8و . 251/ 7، و 210، 143، 134، 132، 122، 118، 108، 77، 72
. 247/ 24و . 365/ 20و . 287، 228/ 17و . 38/  14و  .199/ 13و . 153، 65، 63/ 11

الكنى و األلقاب . 225/ 3الفوائد الرهالية . 386/ 5ريحانة األدب . 93/  7روضات الجنات 
هدية . 252/ هدية األحباب . 194/ 9معجم املسلف� . 393/ 2مطلع الشمس . 213/  3

 .786/ 2فكر و األدب معجم رهال ال. 192/ نجوم الس�ء . 300/ 2العارف� 

 : محمد بن السيد حيدر العاميل

 :محمد بن السيد حيدر بن السيد نجم الدين النجفي الحجاز  العاميل 
من العل�ء األفاضل و الشعراء األهالء تتلمذ يف النج  األرشف عىل شيوخ وقته ثم سافر و 

 .ه 1071د عام سكن مكة املكرمة و واصل عمله العلمي و األدب هناك و بها مات بع
 .160/ 1أمل اآلمل . 272/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف. ديوان شعر: له

 .896/  2معجم رهال الفكر و األدب . 232/ 8شعراء الغر  . 102/ 5رياض العل�ء 

 : محمد بن دنانة الكعبي النجفي

منهم 2T]1[2Tكان عاملا فاضال تقيا كتب بخطه الفقيه و قرأه عىل مشائخه و كتبوا له إهازتهم 
إهازة الشيخ رشف الدين عيل بن ه�ل الدين املازندرا  البنجهزار  النجفي لتلميذه 

و كتب املقدمات اإلثني 2T]2[2Tه 1070الشيخ محمد بن دنانة الكعبي النجفي متوسط تاريخها 
 عق املصدرة بها كتاب املنتقي 

______________________________________ 
 250/ 3ها مايض النج  و حارض ) 1( 
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آل الكعبي من أرس 2T]1[2Tه 1065للشيخ محمد بن دنانة بن الحسن الكعبي النجفي يف سنة 
 .2T]2[2Tالعلم و األدب القد�ة يف النج  

 : محمد الخ�ييس

محمد بن عبد عيل الخ�ييس النجفي من العل�ء الذين كتبوا شهاداتهم باهتهاد امل� 
ه و وص  هناك بالشيخ الفاضل الجليل الشيخ 1071محمد حكيم البافقي يف النج  يف 

 .2T]3[2Tمحمد 

 : ج�ل الدين محمد بن عبد ّهللا املالك النجفي

ولد يف النج  . لفصاحة، و من ذرية األشرتشاعر كب�، من أعالم النظم و البيان و البالغة و ا
سافر إىل الهند و اتصل بالسيد عيل خان، و . األرشف و قرأ و أخذ عن عل�ئها و شيوخها

و مدح سلطان الهند و بوأته الجاللة يف غربته و أكرمه و أغد  . هرت بينه� مراسالت
مات فيه و ل يضبط ثم رحل إىل أصفهان و منها عاد إىل وطنه النج  األرشف و . عليه

 .ه 1093التاريخ سنة وفاته و لكنه كان حيا عام 
 .ديوان شعر : له

فوائد . 217/  10شعراء الغر  . 546/ سالفة العرص . 179/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف
 .2T]4[2Tمحمد بن عبد : و فيه553/ الرضوية 

 : محمد املحاوييل

 عام ) يوان املتنبيرشح د(كتب بخطه . محمد بن عيل املحاوييل النجفي
______________________________________ 
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ملذكور صاحب ه و قابله مع املال عبد ّهللا بن طاهر كليدار ثم وص  املال عبد ّهللا ا1088
 .2T]1[2Tالرتهمة بالشيخ العامل النحو  

 : م�زا محمد بن عيل بن إبراهيم األسرتابادي

كان فاضال عاملا محققا مدققا عابدا ورعا عارفا بالحديث و الرهال له كتاب الرهال الكب� و 
و صن  كتابه هذا يف النج  األرشف عىل مقفه الصالة و السالم 2T]2[2Tاملتوسط و الصغ� 

2T]3[2Tحقق الرهال و الرواية و التفس� : و نقل الحر العاميل عن السيد مصطفى التفرييش
تحقيقا ال مزيد عليه كان من قبل من سكان العتبة العلمية الغروية و اليوم من مجاور  

الفاضل موالنا احمد األردبييل و قيل : و قرأ عىل ه�عة منهم2T]4[2Tبيت ّهللا الحرام و نساكهم 
موالنا احمد األردبييل كان م�زا محمد يف النج  يف خدمته و ملا سأل يف ان يف زمن وفاة 

تلك الحال عمن يرهع إليه من تالمذته يف التعليم فأشار إىل األم� فضل ّهللا يف العقليات و 
اىل األم� عالم يف النقليات فدخل الغيظ من ذلك عىل امل�زا محمد حيث ل يجعله يف 

و ذكر انه 2T]5[2Tت موالنا احمد يف النج  و توهه إىل مكة و أقام بها عدادها و ل يبق بعد مو 
 .7[2T[2Tه 1026و قيل 2T]2T]6ه 1036توىف شكة سنة 

. حاشية تهذيب األحكام. توضيح املقال. تلخيص األقوال يف معرفة الرهال. آيات األحكام: له
 .منهج املقال يف الرهال 

  281/ 2أمل اآلمل . 427/ 9أعيان الشيعة . 186/ 7األعالم : ترهم يف
______________________________________ 
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 325: الصفحة

 .156/ 2هامع الرواة . 169/ 3تنقيح املقال  .593/ 2إيضاح املكنون . 
/ 25و ج 198/ 23و ج  89/ 12و ج 48/ 6و ج 156، 420/ 4الذريعة . 46/ 4خالصة األثر 

/ سالفة العرص . 364/ 3ريحانة األدب . 115/ 5رياض العل�ء . 36/ 7روضات الجنات . 42
مستدرك . 119/ البحرين لسلسة . 220/ 3الكنى و الزلقاب .  455/ فوائد الرضوية . 499

هدية . 172/ هدية األحباب . 324/ نقد الرهال . 430/ مصفى املقال .  410/ 3الوسائل 
 .116/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 271/ 2العارف� 

 : محمد النباطي

محمد بهاء الدين بن عيل العاميل نزيل النج  من العل�ء الذين كتبوا تصديقهم باهتهاد 
ه و وص  هناك بالشيخ الفاضل الجليل 1071الدين محمد حكيم يف النج  يف  امل� ع�د

 .2[2T[2Tسكن النج  و توىف بالحلة 2T]2T]1الشيخ بهاء الدين 

 : السيد محمد بن عيل صاحب املدار 

كان : يف اآلمل) صاحب املدارك(محمد بن عيل بن الحسن بن أب الحسن املوسو   السيد
عاملا فاضال متبحرا ماهرا محققا مدققا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا كامال هامعا للفنون و 

له كتاب . 2T]3[2Tالعلوم هليل القدر عظيم املنزلة قرأ عىل أبيه و عىل موالنا احمد األردبييل 
. ه و هو من احسن كتب االستدالل998م يف رشح رشائع اإلسالم فر  منه سنة مدارك األحكا

ترهمة السيد األم� بصورة . 2T]4[2Tو لقد احسن و أهاد يف قلة التصني  و كثة التحقيق 
 ه يف 1009مفصلة و أرخ وفاته شهر ربيع األول سنة 

______________________________________ 
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 326: الصفحة

أهاز املرتهم له القايض عبد الهاد  بن القايض رشف الدين التسرت  و كتبها له 2T]1[2Tقرية هبع 
 .2T]2[2Tعىل بعض مسلفاته الفقهية ) ه1007(يف الغر  

مدارك . رشح مخترص النافع. ة الشهيدحاشية ألفي. حاشية التهذيب. حاشية اإلستبصار: له
 .هدية الطالب� . األحكام يف رشح رشائع اإلسالم

و 211/ 5الذريعة . 353/ تكملة أمل . 167/ 1أمل اآلمل . 103/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 3ريحانة األدب . 211/ 25و ج 239/ 20و ج  406، 97/ 6و ج 23، 20/ 16و ج 24/ 6ج 
/ لسلسة البحرين . 559/ فوائد الرضوية . 132/ 5رياض العل�ء . 45/ 7روضات الجنات . 388
44. 

 .189/ هدية األحباب . 321/ نقد الرهال . 392/ 3مستدرك الوسائل 
 .807/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : محمد العاميل

حقق محمد بن عيل بن محي الدين املوسو  العاميل العال الفاضل األديب املاهر الشاعر امل
كتب نسخة من أصول الكايف لنفسه بنفسه و . العارف بفنون الفقه و العربية و غ�ه�

 .2T]3[2Tه 1045فر  منها يف النج  

 : محمد بن فرج الحم�ي

زبر األول� و الشيخ محمد بن فرج الحم�  أصال و محتدا الغرو  مسكنا و مولدا له 
اآلخرين يف أدلة عبادات القع املب� مشتمل عىل رسائل خمسة الطهارتية و الزكاتية و 

و وهد بخطه مسائل السيد املرتىض كتبها بنفسه لنفسه 2T]4[2Tالصومية، الحجية و الصالتية 
 ه 1051سنة البالء العظيم سنة 

______________________________________ 
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 327: الصفحة

كان يعرف بالحم�  له تصاني  منها كتاب أبواب : و عن البدور الباهرة2T]1[2Tيف النج  
الجنان يشتمل عىل رسائل ثان عرب عن نفسه يف هذا الكتاب بقوله ملسلفه محمد بن فرج 

 .2T]2[2Tو محتدا و النجفي الغرو  مولدا و مسكنا الحم�  أصال 
دستور السالك� يف آداب العلم و العل�ء و . الحجية). الرسائل الث�ن (أبواب الجنان : له

 .الزكاتية . زبر األول� و اآلخرين يف أدلة عبادات القع املب�. املتعلم�
علم اليق� . الطهارتية. تهادطر  الهداية و الرشاد إىل معرفة االه. الصومية. الصلواتية

 .رسالة يف آداب الزيارة . الباعث عىل تحصيل علوم الدين
 /12. 244/ 10. 160/ 8. 266/ 6. 77/ 1الذريعة : ترهم يف

معجم رهال الفكر و األدب . 36/ 10أعيان الشيعة . 193و 154و 101و 87/ 150، 45و 53
3 /1277. 

 : السيد محمد الشولستا�

ّهللا الحسيني الشولستا  اصله من شولستان و سكن النج  األرشف و هو  محمد بن نعمة
الذ  علق عليه ) زبدة البيان(من تالمذة املوىل احمد األردبييل قرأ عليه مقدارا من كتاب 

 .2T]3[2Tأيضا تعاليق يف عرص أستاذه و بعد وفاته 

 : محمد أم� الحجازي النجفي

اإلسطرالب الفاريس حيث كانت كتابته سنة محمد أم� الحجاز  النجفي مسل  رسالة 
 .2T]4[2Tرشح فاريس عليه كتبه يف عرص مسلفه البهائ ) موضح الخالصة(ه و له أيضا 1068

______________________________________ 
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 328: الصفحة

 .رسالة يف اإلسطرالب . توضيح خالصة الحساب: له
 .20/ 11و 493/ 4الذريعة . 138/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : املوىل محمد أم� بن أحمد األسرتابادي

لطعن املحدث األسرتاباد  صاحب املسلفات الكث�ة التي منها كتاب الفوائد املدنية للرد و ا
عارض طريقة اإلهتهاد معارضة شديدة و نادى إىل العمل . عىل املجتهدين و األصولي�

و : درس يف النج  و أخذ من عل�ئها يقول. باألخبار املأثورة املودعة يف الكتب األربعة
ممن تقفت باالستفادة و األخذ منه يف عنفوان شباب يف املشهد املقدس الغرو  هو السيد 

 .2T]1[2Tعالمة األوحد صاحب كتاب املدارس رشح القائع السند و ال
رأس اإلخباري� يف القرن الحاد  عق و أول من حارب : و قال فيه السيد املحقق األم�

املجتهدين و تجرد للرّد عليهم داعيا إىل العمل شتون األخبار طاعنا عىل األصولي� بلهجة 
اد املجتهدين و تقليد العامي بدع و شديدة زاع� ان إتباع العقل و اإله�ع و اهته

مستحدثات إىل غ� ذلك من آراء اإلخباري� املتأخرين و قد أودع هذه اآلراء يف كتاب س�ه 
 .2T]2[2Tه 1026مات يف مكة عام . الفوائد املدنية يف الرد عىل من قال باالهتهاد و التقليد

 .ية عىل أ�وذج العالم الحاش. هوابات املسائل الظهرية. هوابات املسائل الثالث: له
 .املسائل الثالثة . الفوائد املدنية. حاشية عىل معارج األحكام

 .342/ 20و 358/ 16و 20426/ 6و 217/ 5الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد أم� بن محمد عيل بن فرج ّهللا النجفي

 فاضل هليل و رهايل متتبع تخرج من النج  األرشف عىل الشيخ فخر 
______________________________________ 
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 .ه بعد ان طعن يف السن 1088ه و مات املرتهم له عام 1085الدين الطريحي املتوىف 
 .طريقة املحمدين  هداية املحدث� إىل. رشح هامع املقال يف تييز املشرتكات يف الرهال: له

. 19/ 25و ج 172/ 13الذريعة . 246/ 2أمل اآلمل . 334/ 43أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 3الكنى و األلقاب . 399فوائد الرضوية . 37/ 5رياض العل�ء . 138/ 1روضات الجنات 

 .1057/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 142نجوم الس�ء . 80/ 9معجم املسلف� . 203

 : قر بن محمد الطويس النجفيمحمد با

من فقهاء . محمد باقر ابن السيد معز الدين محمد ابن السيد الحسن الحسيني النجفي
عال محقق فاضل مجتهد متكلم . القرن الحاد  عق الهجر  معارص لصاحب أمل اآلمل

ثم قفل إىل بلده و تصدى للتدريس و . كان مقي� يف النج  األرشف. شاعر أديب مسل 
، و من أساتيذ والد املجليس )عليه السالم (و كان والده مجاورا ملشهد اإلمام الرضا . حثالب

 .الشيخ محمد تقي 
. حاشية عىل الحاشية القد�ة. هجرية1043رسالة النجاة يف يوم العرصات، ألفها سنة : له

 .رشح األربع� حديثا 
رياض . 67/ 6و 412/ 1الذريعة . 250/ 2أمل اآلمل . 108/ 44أعيان الشيعة : ترهم يف
 .854/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 430/ فوائد الرضوية . 44/ 5العل�ء 

 : محمد تقي األنصاري

محمد تقي بن محمود األنصار  الش�از  قابل نسخة من كتاب تهذيب األحكام مع شيخه 
  السيد األم� رشف الدين عيل الشولستا  
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ه و قد أهازه السيد رواية هذا 1047شوال سنة 27املقابلة يف يوم الخميس  النجفي و أتم
ه التي كتب فيها يف النسخة املذكورة آخر ما 1052توىف بعد سنة . الكتاب يف مواضع منه

و حيث أن شيخه السيد األم� رشف الدين غرو  املسكن و املحتد كانت املقابلة . 2T]1[2Tكتب 
 .يكون التلميذ منتميا إىل النج  أيضا و اإلهازة يف النج  األرشف ف

 : محمد تقي املجليس

والد مسل  البحار محمد تقي بن املقصود عيل امللقب باملجليس وحيد عرصه و فريد دهره 
و أمره يف الجاللة و الثقة و األمانة و علو القدر و عظم الشأن و سمو الرتبة و التبحر يف 

و بعد فراغه من التحصيل أت إىل النج  . ة األحوالو يف مرآ . 2T]2[2Tالعلوم اشهر من ان يذكر 
األرشف و اشتغل بالرياضيات و تهذيب األخال  و تصفية الباطن حتى صار مته� بالتصوف 

ه يف أصفهان و دفن يف الباب القبيل من 1070توىف عام . 2T]3[2Tتعاىل شأنه عن ذلك علوا كب�ا 
 ]2T]4األبواب التسعة لجامعها األعظم 

حاشية عىل الصحيفة . حديقة املتق�. أربعون حديثا. ألحاديث يف رشح التهذيبإحياء ا: له
رسالة يف . رسالة يف صالة الجمعة. حاشية عىل أصول الكايف. حاشية نقد الرهال. السجادية
 .رشح خطبة ه�م . روضة املتق�. رسالة يف األوزان. الرضاع

 .لرواة الحج رشح الصحيفة السجادية طبقات ا. رشح زيارة الجامعة
. 66/ 14و  302، 190/ 11و 389، 145/ 6الذريعة . 122/ 44أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 3الكنى و األلقاب .  439/ فوائد الرضوية . 47/ 5رياض العل�ء . 118/ 2روضات الجنات 
نجوم الس�ء . 137/ 9معجم املسلف� . 98/ مصفى املقال . 416/ 3مستدرك الوسائل . 150
 .232/ هدية األحباب . 59/ 
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 331: الصفحة

 : محمد تقي بن هداية ّهللا 

ه 989لصاحب املعال املسلفة ) إثنا عقية يف الصالة(محمد تقي بن هداية ّهللا كتب بخطه 
و كان من عل�ء النج  يف ذلك العرص . ه1009ذ  القعدة 18فر  من كتابتها يف النج  

2T]1[2T. 

 : محمد جواد بن كلب عيل الكاظمي

ه�ل الدين بن  محمد هواد بن كلب عيل الكاظمي تلميذ الشيخ حسام الدين بن الشيخ
و . 3[2T[2Tه 1090و يروى عنه بإهازة مسرخة سنة 2T]2T]2محمد عيل بن احمد بن طريح النجفي 

 .قد تت التلمذة يف الحوزة الحيدرية النجفية ألن األستاذ منها 

 : محمد حسن األسرتابادي النجفي

كتب فهرس تصاني  العالمة . محمد حسن بن محمد عيل بن الحسن األسرتاباد  النجفي
كتب العبد األقل األذل محمد حسن بن محمد عيل األسرتاباد  النجفي (الحيل و يف آخره 

تّت عىل يد الفق� املحتاج إىل (و كتب بخطه إهازة الحيل لبني زهرة قال ) ه1095سنة 
رحمة ّهللا و غفرانه بن محمد عيل بن الحسن األسرتاباد  نزيل النج  تغمده� بغفرانه و 

هنانه العبد محمد حسن النجفي مولدا و مسكنا و إنشاء ّهللا محقا يف أسكنه� فراديس 
 .2T]4[2T) ه1096املشهد املقدس الرضو  يف سنة 

 : محمد حس� كتابدار

 ان محمد حس� كتابدار الروضة الحيدرية بن محمد عيل الخادم كتب 
______________________________________ 
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 332: الصفحة

صحيفة يف اهتهاد امل�زا ع�د الدين بعد مجاورته يف النج  خمس سن� و ممن صد  
ه و هو ممن يتعاطى علم 1071عىل اهتهاد امل�زا ع�د الدين محمد حكيم املذكور سنة 

ه 1095رأيت بخط محمد حس� عمدة الطالب كتبها سنة : و قال محبوبة أيضا. 2T]1[2Tالنسب 
و عليها حوايش كث�ة له بخطه رمزها محمد حس� كتابدار و بعضها محمد حس� كتابدار 

 .2T]2[2Tالنسابة 
 .216الكواكب املنتثة ص : ترهم يف

 : م�زا ع�د الدين محمد حكيم البافقي

كيم بن عبد ّهللا البافقي عال كب� هامع للفنون العلمية و ع�د الدين أبو الخ� محمد ح
الك�الت الصورية و املعنوية مرمو  املكانة ب� العل�ء و األفاضل معروف بالورع و الزهد 
و اإلعراض عن زخارف الدنيا أقام سنوات بالنج  األرشف مدرسا و كان يدرس كل يوم يف 

همعت شهادات أعيان عرصه يف حقه يف . املنقولتلك املدة خمس عق درسا يف املعقول و 
ه و هي تدل عىل عظيم إكبارهم له و هليل مكانته يف 1071مجموعة نفيسة هدا يف سنة 

 .نفوسهم 
و قد ذكرنا أس�ئهم يف أول (و قد ذكرت أس�ء الشاهدين املصدق� عىل إهتهاد املرتهم له 

 .2T]3[2T عن كتاب تراهم الرهال) دراستنا للقرن الحاد  عق
تحفة در . هشمة خرض. بيضة البيضاء و قبة بيضاء. مصفاة الحياة و اثبات الواهب: له

در بحر الحياة و ع� الحكمة و معلمه ميزان و ع� . و قانون العصمة. و بنجة آفتاب. ذاتة
 .الحياة و حّل أحاديث 

 .410/ 3هامش مايض النج  و حارضها : ترهم يف
______________________________________ 
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 333: الصفحة

 : محمد سلي�ن النجفي

محمد سلي�ن بن امل� معصوم بن امل� بهاء الدين الحسيني النجفي أصال و مسكنا كتب 
ه و معه األربع� للفخر الراز  1048خه بخطه كتاب سليم بن قيس الهاليل و فر  من نس

 .2T]1[2Tيف أربع� مسألة كالمية 

 : محمد طاهر بن محمد حس� الش�ازي النجفي

املوىل األهل محمد طاهر بن محمد حس� الش�از  ثم النجفي ثم القمي أعيان : يف الرياض
. 2T]2[2Tن الفضالء املعارصين عال محقق مدقق فقيه متكلم محدث هليل القدر عظيم الشأ 

و 4[2T[2Tه يف قم 1098و توىف يف 2T]2T]3ه 1086لقد أهاز املرتهم الشيخ محمد باقر املجليس عام 
نستفيد من تأكيد هميع األعالم املرتهم� لصاحب الرتهمة عىل كونه نجفيا، أنه عا  فرتة 

و كان رحمه ّهللا إخباريا ال �لك لسانه . لمها و عل�ئهامن الوقت يف النج  و استفاد من ع
لقد كتب مسلفات كث�ة يف مختل  . من التعرض للمجتهدين و شدة اللهجة عىل األصولي�

و هو من أحد املصدق� عىل اهتهاد امل�زا ع�د الدين محمد حكيم أب 2T]5[2Tالعلوم اإلسالمية 
 .2T]6[2Tه 1071خمس سن� و ذلك سنة الخ� بن عبد ّهللا البافقي بعد مجاورة 

صالة «رسالة يف صالة األذكار . الرسالة السالمية. رسالة يف الزكاة. الرسالة الرضاعية: له
رسالة فرحة . رسالة يف الفرائض. رسالة يف العدالة. رسالة يف صالة الجمعة. »التسبيح 

رسالة يف . ءات القرآنرسالة يف القراءة األحسن من قرا. الدارين يف تحقيق معنى العدالة
 رشح . سفينة النجاة. رسالة وسيلة النجاة. معنى الصالة
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 334: الصفحة

 .رشح الصحيفة . رشح رباعيات محمد طاهر الش�از  منهاج العارف�. التهذيب
. عطية ربا  و هدية سلي� . الشك و السهو. رشح المية املوىل محمد طاهر عطية ربا 

ملدنية يف الرد عىل الحك�ء و الفوائد ا. رسالة الفوائد الدينية يف الرد عىل الحك�ء و الصوفية
 .مباحثة النفس يف املواعظ . الالمية. الصوفية الفوائد الدينية يف الرد

املقاالت العالية يف بيان . مفتاح العدالة. »رسالة فارسية عرفانية أخالقية «معالجة النفس 
منهاج . قدرمنافع سورة ال. مالذ األخبار. مقامات املحب�. مقامات املحب�. فرقة الناهية

نهج الدارين يف األمر ب� . »ع «مسنس الزبرار يف فضائل عيل . موعظة النفس. العارف�
إهازة ملحمد باقر بن محمد تقي . آداب صالة الليل. نور اإل�ان يف فضائل القرآن. األمرين
ن� األربع� يف فضائل أم� املسم. إهازة ملحمد بن مرتىض بن محمد مسمن الكاشا . املجليس

بهجة الدارين يف الجرب و التفويض و األمر ب� . أصول الفقه. »ع «و إمامة األئة الطاهرين 
ترهمة . تحفة العقالء. تحفة عباس يف الكالم. تحفة األبرار يف رشح مسنس األبرار. األمرين

 .تنبيه الراقدين . تنبيه الراقدين يف ذكر املوت و الرحيل
حجة . الجرب و التفويض. توضيح املقب� و تنقيح املذهب�. �تنبيه الغافل� و منبه النائ

حكمة العارف� يف رد شبه . الحق اليق� يف أصول الدين. اإلسالم يف رشح تهذيب األحكام
رسالة يف . الرد عىل الصوفية. ديوان. »رسالة يف الشك و السهو «الخلل يف الصالة . املخالف�

 .رسالة يف ذم الدنيا . رسالة السالميةترك السالم عليك أيها النبي ال
، 392، 200، 55/ 1إيضاح املكنون 277، /2أمل اآلمل 252، /45أعيان الشيعة : ترهم يف

، /2هامع الرواة 164، /تذكرة نرص آباد  129، /110البحار 205، /2و ج 424
، 158/ 16و 214، /1، و 206/ 10و  419، /1الذريعة 516، /3دانشمندان فارس 133
، 1/ سفينة البحار 489، /4ريحانة األدب 111، /5رياض العل�ء 143، /4روضات الجنات 335
، /3مستدرك الوسائل 83، /لباب األلقاب 548، /فوائد الرضوية 319، / 11الغدير 325
/ 11الذريعة . 306/ 1كنجية آثار رقم . 301/ 2هدية العارف� 101، /10معجم املسلف� 409
و 353و 280و 157/ 13و  199/ 12و 158و 145/ 14و 225و 72و 41/ 15و 42/ 12و 198
/ 22و 391و 334و / 19721و 40/ 19و 270/ 18و 358و 335/ 14و 278/ 15و 211/ 14
/ 2و 434و 200و 23/ 1و 342و 414/ 24و 281و 272و 148/ 23و 310/ 22و 191و 13
و 257/ 4و  85/ 5و 495و 234/ 24و 443و 91/ 4و 170/ 24و 452و 417و 142/ 3و 205
  .145/ 11و 204/ 10و 442و 249و 58و 40/ 7



 335: الصفحة

 : محمد عيل بن الشيخ احمد بن عيل بن احمد الطريحي

فقيه فاضل عال عامل ورع تقي، والد الشيخ فخر الدين الطريحي، و الشيخ ه�ل الدين 
حملة الحديث النابه� من رهال اإلهازات يف القرن الحاد  عق الهجر ، و من . الطريحي

 .و الرهال العارف�، و األدباء البارع� 
ربيع الثا  سنة 21فر  منه آخر نهار األحد : استنسخ مشيخة الفقيه لنفسه و هاء يف آخرها

 .2T]1[2Tه 1036مات بعد سنة . ه1036
 .ديوان شعر . تعليقات فقهية: له

الكنى و . 461/ 2مايض النج  . 455/ 9شعراء الغر  . 143/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف
 .839/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 348فوائد الرضوية ص . 448/ 2األلقاب 

 : محمد قاسم القاري النجفي

ه ك� يظهر 1042محمد قاسم النجفي والد خ� الدين قرأ عليه� رحمة ّهللا الكيال  قبل 
 .2T]2[2T) ء رهال القارى(من كتابه 

 : محمد قاسم القنديل

العل�ء الذين أهازوا و صدقوا اهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم عبد ّهللا البافقي يف  من
 .2T]3[2Tه 1071النج  يف 

 : محمد قاسم النجفي

 بصائر (محمد قاسم بن شجاع الدين النجفي كتب بخطه مخترص 
______________________________________ 
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 336: الصفحة

 .و يحتمل ان يكون هو املذكور قبل قليل 2T]1[2Tه 1079يف ) الدرهات

 : محمد مهدي النجفي

و ) تقيح األفالك( و ) زبدة األصول(كتب محمد مهد  النجفي بخطه مجموعة فيها 
ملجموعة إىل حفيده عبد عيل بن ه و انتقلت ا1041كلها للبهائ كتبها يف ) رسالة األسطرالب(

 .2T]2[2Tاحمد بن محمد مهد  
 .نتائج األخبار يف هميع أبواب الفقه : له

 .67/ 10أعيان الشيعة . 42/ 24الذريعة : ترهم يف

 : محمد نص� النجفي

للحيل فر  منه يوم ) خالصة األقوال(محمد نص� بن أم� الدين حسن النجفي كتب بخطه 
انه أيضا ) أم� الدين حسن(و يظهر من لقب والده . ه1062األربعاء حاد  عق محرم 

 .2T]3[2Tكان من العل�ء 

 : املال محمود

حك عنه العالمة املجليس يف البحار كرامة ألم� املسمن� عليه السالم وقعت وقت : يف املايض
لشاه عباس األول و عرب عنه باملوىل ه يف عرص ا1034محارصة الروم ارض النج  سنة 

الصالح البارع التقي موالنا محمود و كان هو املتويل لشسون العسكر الذين كانوا يف البلد و 
 ان املرتهم له من 2T]4[2Tهو من أهل العلم و من مشاه� الرهال و أحد خزنة الحرم العلو  

______________________________________ 
 454ة ص الروضة النرض ) 1( 
 600الروضة النرضة ص ) 2( 
 617الروضة النرضة ص ) 3( 
 397/ 3مايض النج  و حارضها ) 4( 



 337: الصفحة

أرسة املاليل لنسبتهم إىل املال عبد ّهللا اليزد  صاحب الحاشية املنطقية التي كتبها يف النج  
 .2T]1[2Tه 967سنة 

 : محمود الحسيني

ه و 1071� ع�د الدين محمد الحكيم يف النج  يف سنة من العل�ء الذين امضوا اهتهاد امل
و يحتمل ان يكون هو 2T]2[2T) السيد الفاضل الجليل املسعود السيد محمود(وص  هناك ب 

نفسه السيد محمود بن فتح ّهللا الحسيني النجفي اآلت ك� يحتمل ان يكون عاملا آخر و 
 .لهذا ذكرناه� 

 : لنجفيالسيد محمود بن فتح ّهللا الحسيني ا

السيد الجليل محمود بن فتح ّهللا الحسيني الكاظمي ثم النجفي فاضل صالح : يف الرياض
الحسيني نسبا الكاظمي مولدا النجفي مسكنا له كتاب تفريج : و يف األعيان2T]3[2Tمعارص 

الكربة ألفه يف النج  باسم اعت�د الدولة الشيخ عيل خان يف دولة الشاه سلي�ن الصفو  
و مات سنة خمس و ثان� و أل  5[2T[2Tو له رسائل أخرى . 2T]2T]4ه 1078امللك سنة الذ  توىل 

. و يف الرتاهم من عل�ء النج  األرشف يف النص  الثا  من القرن الحاد  عق2T]6[2Tتقريبا 
قرأ عىل الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي كتاب اإلستبصار فأهازه عدة إهازات يف نسخة 

 .ه 1059ه�دى الثانية 24ج بتاريخ يوم األحد منه، منها يف آخر كتاب الح
______________________________________ 
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 338: حةالصف

تفريج الكربة عن املنتقم لهم يف الرهعة و اثبات وهود األنبياء و األوصياء يف قبورهم : ألّ 
 .2T]1[2Tه و وهوب الخمس حال استتار اإلمام 1079أته يف النج  سنة 

 .تقسيم األخ�س . تفريج الكربة عن املنتقم لهم يف الرهعة. أصول الدين: له
د اإلمام و النبي يف قبورهم و عدم صعودهم بعد ثالثة رسالة بقاء هس. رسالة يف األصول

املقاالت يف الرهعة و األحاديث . رسالة يف الرهعة. رسالة يف الخمس و ما يتعلق به. أيام
 .املتعلقة بها 
/ 15و 131و 87/ 11و  94/ 1الذريعة . 316/ 2أمل اآلمل . 13/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف

/ الفوائد الرضوية . 204/ 5رياض العل�ء . 131، 388، 230/ 4و ج 193/ 2و 393/ 21و 238
 .1056/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 553الروضة النرضة . 10/ 3الكنى و األلقاب . 662

 : محمود بن الشيخ احمد الطريحي

درس يف النج  األرشف و انرصف إىل الشعر، و . شاعر مجيد و أديب هليل و فاضل نحو 
هجرية و دفن يف مقربتهم الخاصة 1030توىف بعد . م و طر  أغلب أبوابهسار يف ركبه و نظ

. 
 .ديوان شعر : له

 .462/ 2مايض النج  . 179/ 11شعراء الغر  : ترهم يف

 : حسام الدين الشيخ محمود النجفي

يف الرياض، كان من أكابر عل�ء : الشيخ حسام الدين محمود بن درويش عيل الحّيل النجفي
نا و يروى عن الشيخ البهائ و يرو  عنه الشيخ هعفر بن ك�ل الدين متأخر  أصحاب

البحرا  و الشيخ محمد بن دنانة الكعبي النجفي و يف البدور الباهرة رأيت للمرتهم له 
 البن دنانة الكعبي 

______________________________________ 
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قد رأيت : و يف الرياض أيضا. 2T]1[2Tه 1068إهازت� إحداه� مخترصة و الثا  أبسط يف سنة 
صورة إهازته للسيد محمود النجفي عىل آخر كتاب املعال للشيخ حسن و لكن فيه حسام 

 .2T]2[2Tمتحدان ) الحيل و الجلبي(الدين بن درويش عىل الحلبي النجفي و الحق أنه� 
فيقول املحتاج إىل رحمة ربه الغني حسام الدين : ادير قال يف أولهارسالة يف ميزان املق: له

بن درويش الحيل النجفي مسكنا ملا رأيت يف زماننا هذا و هو سنة ست و خمس� و أل  
 .2T]3[2Tه 1056

 : السيد محمود النجفي

السيد محمود النجفي املجاز من حسام الدين بن درويش عيل الحيل بإهازة عىل ظهر 
 .5[2T[2Tك� نقله صاحب الرياض . 2T]2T]4بخط املجيز ) املعال(

 : الشيخ محي الدين بن عبد اللطيف بن أب جامع العاميل

يروى عنه . 7[2T[2Tكان فاضال عاملا هليال عابدا ورعا 2T]2T]6هد آل محي الدين القاطن� بالنج  
لولده الشيخ حس� بن  ولده الشيخ حس� و يظهر من إهازة السيد نعمة ّهللا الجزائر 

ه انه توىف قبل التاريخ املذكور فيكون وفاته يف أواسط القرن 1090محي الدين املسرخة سنة 
و آل محي الدين من األرس العلمية التي تألق نجمها أوائل القرن الحاد  2T]8[2Tالحاد  عق 

 .2T]9[2Tعق 
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 340: الصفحة

 .رسائل و مراث للحس� عليه السالم . ديوان شعر: له
 .1016/ 9الذريعة . 206/ 5رياض العل�ء : ترهم يف

 : السيد مصطفى بن السيد حس� التفرييش

هاهر إىل النج  و تتلمذ عىل املوىل عبد ّهللا التسرت  روى عنه املوىل عبد العال بن املحقق 
ميال لألم� فيض ّهللا بن السيد القاهر الحسيني التفرييش و كان الكرك و كان معارصا و ز 

 .و توىف بعد ذلك 2T]1[2Tه 1044التفرييش حيا عام 
 .نقد الرهال : له

/ 2هامع الرواة .  208/ 3تنقيح املقال . 26/ 7بهجة اآلمال . 322/ 2أمل اآلمل : ترهم يف
/ 3ريحانة األدب . 212/ 5�ء رياض العل. 167/ 7روضات الجنات . 274/ 24الذريعة . 224
. 459/ مصفى املقال . 37/ لباب األلقاب . 964/ كتبها  عرب . 665/ فوائد الرضوية . 402

معجم رهال الفكر و األدب . 184/ هدية األحباب . نجوم الس�ء.  247/ 12معجم املسلف� 
1 /310. 

 : املوىل مطهر بن محمد املقدادي

له رسالة يف رد الصوفية س�ها . الحاد  عق املسلف� املتبحرينعال فاضل من عل�ء القرن 
و املرتهم له من أحفاد ه�ل الدين أب عبد ّهللا . 2T]2[2Tه 1060سلوة الشيعة ألفها سنة 

الذ  يكون من عل�ء النج  األرشف يف القرن التاسع الهجر ، و 2T]3[2Tاملقداد  السيور  
لعلو  و ل يغادروها و يعتربون من البيوتات ذريته حسب الظاهر كانوا من سكان البلد ا

 .2T]4[2Tالعلمية يف النج  األرشف 
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 : منصور آل كمونة النجفي

منصور النجفي من العل�ء الذين شهدوا باهتهاد امل� ع�د الدين محمد حكيم يف النج  
 .2T]1[2Tه و وص  بالسيد الفاضل األنجب السيد منصور كمونة 1071يف سنة 

 : الشيخ موىس بن عيل الفتو�

 :الشيخ موىس بن عيل بن محمد بن معتو  بن عبد الحميد الفتو  
و قد . 2T]2[2Tالجد األعىل للموىل أبو الحسن القي  بن محمد طاهر بن عبد الحميد  هو

وص  املرتهم له تلميذ حفيده املوىل أبو الحسن القي  يف كتاب يظن ان اسمه كتاب 
 .2T]3[2Tاألنوار بالشيخ الجليل العال العالمة الشيخ موىس 

شيخ عبد النبي الجزائر  يف رشح و وهدنا بخط الشيخ موىس نهاية التقريب لل: و يف األعيان
و . 2T]4[2Tه 1023شوال سنة 23التهذيب للعالمة الحيل فر  من نسخها ضحوة نهار األربعاء 

و فر  من كتابته يف النج  يوم الجمعة . للسيد املرتىض) الدرر و الغرر(كتب بخطه 
 .2T]5[2Tالعقين من ه�دى الثانية يف السنة الثامنة بعد األل  

من ارس العلم املعروفة و دوحة من دوحات الفضل القد�ة عرفت يف  إن أرسة الفتو 
 .2T]6[2Tالنج  يف القرن التاسع 
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 : الشيخ ناجي بن عيل النجفي

وقفت عىل إهازة ثالثة كتب الشيخ عيل الخ�ييس للشيخ ناهي بن عيل النجفي : يف املايض
2T]1[2T ه يروى فيها 1072املشهور بالحضيار  متوسطة تاريخها تاسع عق محرم الحرام سنة

 .2T]2[2Tحي عن الشيخ فخر الدين الطري
الشيخ (الذ  قابله مع املجاز واصفا أياه ب ) اإلستبصار(و كتب هذه اإلهازة عىل ظهر 

التقي النقي العال العامل الفاضل الكامل الزك الريض الشيخ ناهي بن الشيخ عيل النجفي 
 .2T]3[2Tاملشتهر بالحضيار  

 : السيد نارص كمونة النجفي

ه و 1071ع�د الدين محمد الحكيم يف النج  يف من العل�ء الذين شهدوا باهتهاد امل� 
 .2T]4[2Tه 1083توىف عام 

 : نارص النجفي

كتب . نارص بن الحس� الخطيب من العل�ء األهالء األساتيد و مشائخ اإلهازة و الرواية
البال  و القراءة و الس�ع و اإلهازة لتلميذه ) اإلستبصار(بخطه عىل ثالث مواضع من كتاب 

و مع اإلهازة . و هو امل� نظام الدين شاه محمود) قراءة البحث و التحقيق(ء عليه  القارى
ه امل� نظام 1053إهازة أخرى من رشف الدين عيل بن حجة ّهللا الشولستا  تاريخها 

و هناك إهازات من صاحب الرتهمة ب� مخترصة و مبسوطة . املذكور صاحب الرتهمة
 .2T]5[2Tه و غ� مسرخة 1049مسرخة 
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 ) .يسمى بتيس� الكالم(الجداول النورانية يف استخراج اآليات القرآنية : له
 .89/ 5و الذريعة 210/ 10عيان الشيعة أ : ترهم يف

 : املوىل نظام الدين

للموىل نظام الدين املجاور للنج  و املهاهر إىل أصفهان يف عرص الشاه سلي�ن الصفو  
همع فيه األقوال و رهح فعل الجمعة لكونها من ) مفتاح الصباح يف صالة الجمعة(كتاب 

سم الشاه سلي�ن الصفو  بعد وفوده إليه الشعائر و تسبب االهت�ع و االئتالف ألفه با
. 2T]1[2Tه 1081مهاهرا عن النج  و قاصدا لزيارة مشهد خراسان و فر  منه أوائل ذ  الحجة 

 .2T]2[2Tفاريس ) حشمة خورشيد در نور علم ترصيد(و له كتاب آخر باسم 

 : املوىل نظام الدين التسرتي

إن نظام الدين التسرت  من أعالم القرن الحاد  عق : يقول املحقق السيد احمد اإلشكور 
أهدى إليه السيد حيدر بن حسن الكرك . و من عل�ء النج  األرشف أو كربالء ظاهرا

ه و كتب عىل الصفحة األوىل منه 1036يف سنة ) منتقى الجنان(العاميل نسخة من كتاب 
و ألهل هذا . 2T]3[2T) و األوىل النبيل الكامل خالصة الفضالء و الصلحاءاملوىل الجليل الفاضل (

 .اإلحت�ل هعلناه من عل�ء النج  األرشف 

 : الشيخ نعمة ّهللا بن محمد النجفي

و هو مخترص و منتخب ) هامع الفوائد و دافع املعاند(هناك نسخة من كتاب : يف الذريعة
 الدين عيل  من تأويل اآليات الظاهرة تألي  السيد رشف

______________________________________ 
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هذه النسخة بخط . األسرتاباد  و املنتخب الشيخ علم بن سي  بن منصور النجفي الحيل
ه الشيخ نعمة ّهللا بن محمد ه كتبها ألخي1083ذ  القعدة 15درويش محمد النجفي يف 

بخط درويش بن محمد النجفي ) تأويل اآليات الباهرة(و هناك نسخة من . 2T]1[2Tالنجفي 
ه و وصفه بقوله 1083ذ  القعدة 15ذكره يف آخره انه كتبه لصاحب الرتهمة و فر  منه يف 

 .2T]2[2T) أخي الصالح الناصح نعمة ّهللا بن محمد النجفي(

 : الدين العلوي النجفي األس�يالسيد نور الدين بن زين 

املسائل العكربية الواردة من الحاهب أب الليث بن رساج و يقال املسائل : يف الذريعة
الحاهبية أيضا و كلها هوابات عن آيات متشابهة و أحاديث مشكلة حيث سئل الحاهب 

حدى و ه فيجيب عنها و هي إ 413الشيخ السعيد محمد بن محمد بن نع�ن املفيد املتوىف 
 .خمسون مسألة كالمية 

توهد نسخة تنتهي إىل ثالث و عقين مسالة بعضها بخط الشيخ رشف الدين املازندرا  و 
بعضها بخط تلميذه السيد نور الدين بن زين الدين العلو  النجفي األي   يف غرة محرم 

 .2T]3[2Tه 1059

 : الشيخ ياس� النجفي

الكاظمي الذ  قرأ الكايف من أوله إىل آخره عىل لعله هو الشيخ ياس� بن حسن : يف املايض
العالمة الشيخ عبد عيل بن محمد النجفي املشتهر بالخ�ييس و قد أهازه بإهازة مسرخة 

 ]2T]4ه يوم السادس من شهر صفر و هو يرو  عن الشيخ فخر الدين الطريحي 1077سنة 
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 : الشيخ يحيى الخ�ييس

هو أول من هاهر إىل النج  لتحصيل العلم و حصل و كمل حتى صار من أهالء العل�ء 
و شيخ إهازة ). الخ�ييس (ان هذه األرسة فمكث يف النج  و ولد له ولد و هو مسسس كي

و يظهر من املجاز له الشيخ فخر الدين الطريحي و ابن . 2T]1[2Tالشيخ فخر الدين الطريحي 
ه أن صاحب الرتهمة من عل�ء القرن 1084املرتهم الشيخ عبد عيل الخ�ييس املتوىف عام 

 .الحاد  عق 
 .2T]2[2Tشتهارها يف أوائل القرن الحاد  عق كان نبو  هذه األرسة يف النج  و إ : يقول محبوبة

 : الشيخ يحي بن عيىس بن محمد األميني النجفي

لبعض معارص  الشيخ البهائ ) األسئلة التفس�ية(هناك مجموعة من األسئلة تسمى ب 
مرسلة إىل الشيخ البهائ و تاريخ كتابة النسخة التي توهد يف كتب الشيخ الحجة امل�زا 

ه الن عليها يف هذه السنة تلك مالكها و هو الشيخ 1048  قبل سنة محمد تقي الش�از 
هوابات (ك� و ان املرتهم له قد تلك كتاب 2T]3[2Tيحي بن عيىس بن محمد األميني النجفي 

الحاشية عىل من ال (و كذلك تلك صاحب الرتهمة كتاب 2T]4[2Tه 1048يف ) املسائل الجزائرية
ميل يف نفس العام و هي إىل أواسط منزوحات البرئ للشيخ بهاء الدين العا) يحرضه الفقيه

2T]5[2T . و نستفيد من تلك هذه الكتب ان املالك املرتهم له صاحب فضيلة و علم ك� نستفيد
من لقبه النجفي انه عا  فرتة يف بلد إمامنا عيل بن أب طالب عليه السالم فيكون صاحب 

 .الرتهمة من عل�ء النج  يف القرن الحاد  عق 
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 ): الصلنباوي (الشيخ يوسف بن عبد الحس� الصفار 

عبد عيل بن محمد الخ�ييس النجفي و له إهازة مكتوبة بخطه يف آخر من تالميذ الشيخ 
الشيخ التقي النقي الصالح العال العامل املتبحر املختار : نسخة أصول الكايف أثنى عليه فقال

الشيخ يوس  بن عبد الحس� الصفار إلتمس مني اإلهازة بعد ما قرأ عيل أصول الكايف 
و كتبه الفق� يف النج  : إىل ان يقول. حقه و أهزت له بت�مه و االستبشار فأديت واهب
ه عبد عيل بن محمد النجفي املشتهر بالخ�ييس لألخ 1069األرشف غرة ذ  القعدة سنة 

. 2T]1[2Tاألهل الشيخ يوس  آخذا عليه ما أخذه عىل مشائخي من االحتياط يف القول و الفتوى 
يف املدرسة الغروية ) املرتهم له(املجاز و كانت كتابة هذه النسخة من أصول الكايف عىل يد 

 .2T]2[2Tه 1069و الذ  فر  منه يف رهب سنة 
______________________________________ 
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 م 1785م 1688ه 1200ه 1100مع عل�ء النجف األرشف يف القرن الثا� عرش الهجري 
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 النجف األرشف يف القرن الثا� عرش الهجري 

 : عرض عام1

إن الحوزة العلمية يف النج  األرشف و يف القرن الثا  عق قد إستمرت يف نشاطها و 
حركتها العلمية الفقهية ببطء بعد ما كانت الحوزة العلمية يف كربالء مزدهرة بالبحث و 

ع الدائر ب� اإلخباري� و األصولي� ك� تقدم لدى العرض العام للحوزة التحقيق نتيجة الرصا 
العلمية النجفية يف القرن الحاد  عق و ل تتوق  الحوزة العلمية عن متابعتها للمس�ة 
العلمية قط بل حافظت عىل دراساتها و عطاءاتها و واصلت اإلفادة و اإلستفادة حتى يومنا 

 .هذا و الحمد ّل 
أن نستعرض أس�ء عل�ء النج  األرشف يف القرن الثا  عق ال بد من ذكر ما يرتبط  و قبل

 .بالحوزة و ما حصل فيها من القضايا املهمة يف هذا القرن الثا  عق 

 : الحوزة و العلوم املتنوعة2

إن الحوزة العلمية تولت تعليم العلوم الدينية و العلوم األخرى اىل حّد ما التي يحتاهها 
  .اإلنسان يف حياته الفردية و اإلهت�عية ك� رأينا يف القرون السالفة 
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و يف هذا القرن نقرأ يف ترهمة أحمد بن محمد مهد  الخاتون آباد  ما ورد يف اإلهازة 
و سكن به سن� و قدم ) عليه السالم(ثم خرج بعياله إىل مشهد أم� املسمن� «: 2T]1[2Tالكب�ة 

بع و ثالث� بعد املائة و األل  و أقام عندنا سنت� و كان متقنا للرياضيات علينا سنة س
سيّ� الهيئة و إشتغلت عليه من الزيج بالقدر املتعلق باستخراج التقويم و صار ذلك سببا 

 .» النتشار هذا الفن يف هذه البالد

 : الكتب الدراسية يف القرن الثا� عرش يف النجف األرشف3

يف تدريس الكتب الدراسية املتداولة يف القرن الحاد  عق مع إضافات قليلة  إستمر العل�ء
 :حسب ما استفدنا ذلك من خالل تراهم العل�ء فكانوا يدرسون 

و املطول . و رشح الصمدية. و ألفية بن مالك. كتاب األهرومية: يف القواعد العربية
 .للتفتازا  

و حكمة . و رشح املطالع). حاشية مال عبد ّهللا ( كتاب تهذيب املنطق: يف املنطق و الفلسفة
 .و رشح التجريد . و رشح اإلشارات. اإلرشا 

 .كتاب اإلستبصار و التهذيب و من ال يحرضه الفقيه و الكايف : و يف الحديث
 .ء األصول و مخترص األصول  زبدة األصول للشيخ البهائ و مبادى: و يف علم أصول الفقه

 .و املسالك . و رشح اللمعة الدمشقية. ئعالقا: و يف الفقه
______________________________________ 
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 : مؤتر نادر شاه يف النجف األرشف يف القرن الثا� عرش4

ذكر عبد ّهللا بن الحس� السويد  مناظراته مع عيل أكرب مال بايش الطالقا  يف النج  يف 
ه و هي سنة شّكل فيها نادر شاه مستره الثا  إلهبار 1156شوال سنة 24ألربعاء يوم ا

الشيعة عىل اإلعرتاف بالخلفاء الثالثة و إلغاء التشيّع يف إيران رسميا و إقرار التسنن تحت 
شوال عام 4رمضان إىل 9و كان املستر األول يف دشت مغان يف . عنوان الوحدة اإلسالمية

حكم الصفوي� و أقّر العائلة األفشارية بدال منهم و أقام مهرهان تتويج ه أسقط فيه 1148
حيث عقد نادر شاه املستر الثا  يف النج  من عل�ئها و . 2T]1[2Tه 1148شوال 4نادر شاه يوم 

عل�ء كربالء و الحلّة و بغداد فأنشأ وثيقة أورد أباطيل كاذبة و شتائم ضد الصفوي� و 
سلم� يف الفروع، و أن املذاهب خمسة، و أن اإلمامة من الفروع الروافض و أن اختالف امل

فقرأ آقا حس� بأمر من مال بايش وثيقة املستر واقفا عىل رؤوس األشهاد . 2T]2[2Tو ليست أصال 
ه ثم 1156شوال 24حيث يسمعه الجميع و ختم املجلس قبيل املغرب من يوم األربعاء 

و لكن العث�ني� بإسطنبول ل يقبلوا حتى بهذا  .2T]3[2Tوقع الجميع عىل الرقعة يوم الخميس 
التسامح الديني و أبو إّال انض�م إيران تحت لواء الخالفة املزعومة الرتكية، و كان نادر شاه 

ه و قيل 1160ه�دى الثانية 11املتحّدر من عائلة سنية متخاذال أمام األتراك فقتل يف ليلة 
ج التسنن تحت ستار الوحدة فمّهد الطريق لقتله إن بعض وزرائه كانوا ضد خطّته من تروي

2T]4[2T. 
 .2T]5[2Tو هاء توقيع محمد عيل صدر األفاضل أول التوقيعات تحت الوثيقة 
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و حس� الش�از  بن عبد الكريم املوقّع الثا  تحت الوثيقة و املوقع الثالث حس� إبراهيم 
 .شيخ اإلسالم 

أس�ء املوقع� من ) نادر شاه و بازماندكانش(و يف مقدمة الكواكب املنتثة نقال عن كتاب 
 :وا يف ركاب نادر شاه يف تلك السفرة الطلبة الذين كان

م�زا محمد حس� بن م�زا . م�زا محمد عيل بن مال شفيع نايب الصدارة العلية العالية
م�زا بهاء . آقا حس� بن آقا إبراهيم شيخ اإلسالم اردو  معيل. عبد الكريم قايض عسكر

قايض . سالم دامغانم�زا صدر الدين محمد شيخ اإل . الدين محمد شيخ اإلسالم كرمان
شيخ . شيخ اإلسالم ش�وان. شيخ اإلسالم إسرتاباد. آقا حس� شيخ اإلسالم سبزوار. هرات

 .شيخ اإلسالم نيشابور . قايض هام. شيخ اإلسالم ش�از. اإلسالم طهران
آقا مرتىض . سيد بيشن�ز كاشان. م�زا أبو القاسم شيخ اإلسالم قم. سيد محمد بيشن�ز قم

شيخ . آقا مهد  الريجا . مال نص�ا مازندرا . مال رفيع شيخ اإلسالم يزد. الم نائ�شيخ اإلس
. شيخ اإلسالم مراغة. حاهي صالح شيخ اإلسالم خلخال. آقا مسيح دهدشتي. اإلسالم كيالن

 .سيد محمد شيخ اإلسالم إيروان 
م�زا . رة لخراسانحاهي مهد  نائب الصدا: و من عل�ء البالد غ� املالزم� لركاب الشاه

شيخ اإلسالم . شيخ اإلسالم سمنان. خطيب خراسان. محمد رحيم شيخ اإلسالم بأصفهان
شيخ اإلسالم . محمد عيل خادم رضو . م�زا مقيم خادم رضو . قايض أردبيل. أرومي
مال طالب شيخ . م�زا أسد ّهللا شيخ اإلسالم تربيز. آقا رشي  شيخ اإلسالم خراسان. شوشرت
شيخ اإلسالم . حاهي زك شيخ اإلسالم كرمانشاه. شيخ اإلسالم قزوين. م مازندرا اإلسال 

 .م� مهد  بيشن�ز أصفهان . كازرون
محمد . سيد نرص ّهللا مدرس كربالء. دخيل عيل قايض كربالء: و من عل�ء ما ب� النهرين
. محمد بن أحمد الجزائر  .عيل بن حمزة شيخ اإلسالم كركوك. مهد  أبو الحسن فتو 

  .عبد ّهللا بن الحس� السويد  . مال محمد خطيب النج . أحمد بن درويش
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قلندر خواهة . م� عبد ّهللا صدر بخارى. محمد باقر عال بخارى: و من عل�ء بخارى
 .شاهم خواهة بخارى . بخارى

عيل مدرس . مشيد بيشن�ز أفغانه. مال حمزة شيخ اإلسالم أفغان: و من عل�ء األفاغنة
و كتبت الوثيقة . ياس� مفتي بغداد و الشاهد عىل الجميع. محمد أم� أفند . أفغان

 .2T]1[2Tبإنشاء م�زا مهد  األسرتاباد  

 : الطاعون و القرن الثا� عرش5

 :وقع يف النج  األرشف و بعض بالد العرا  يف هذا القرن ثالث طواع� 
ن هرّاء الطاعون تويف عدد كب� من العل�ء منهم حس� بن محمد ه و م1101عام : األول

 .ه 1102يوس  املقاب يف الكاظمية سنة 
ه و مات بهذا الطاعون بشارة بن عبد الرحمن آل موحي و عدد كث� من 1131عام : الثا 
 .2T]2[2Tالناس 
ي الدورقي ه و مات بهذه العلّة و يف هذا العام كل من الشيخ محمد تق1187عام : الثالث

 .النجفي و حسن الفاضل العطار و محمد حسن املشهد 

 : أس�ء العل�ء البارزين يف النجف األرشف يف القرن الثا� عرش الهجري و هم6

 .ه 1138الشيخ أب الحسن القي  الفتو  العاميل املتوّىف عام 
 .ه 1151املتوّىف عام ) صاحب آيات األحكام(الشيخ أحمد بن إس�عيل الجزائر  
 .الحاج الشيخ محمد رضا الش�از  

 .الشيخ عيل الصغ� بن زين الدين بن محمد السبط 
______________________________________ 
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 عل�ء النجف األرشف يف القرن الثا� عرش الهجري 

 : سلي�ن العاميلالشيخ إبراهيم آل 

ال نعلم من أحواله شيئا غ� أننا وهدنا الشيخ محمد النحو  الحيل النجفي أحد : يف األعيان
مشاه� شعراء ذلك العرص قد رثاه بقصيدت� مذكورت� يف ترهمته و أرخ عام وفاته السيد 

 .2T]1[2Tه 1195صاد  الفحام النجفي أحد مشاه� عل�ء ذلك العرص و كانت وفاته سنة 
رسالة مكان املصيل و . الرسائل الكث�ة. الحاشية عىل الوايف. الحاشية عىل مفاتيح القائع: له

 .رشح الوايف . رشح املفاتيح. رشائطه
تتميم امل اآلمل ص 155/ 22و 145و 74/ 14و 253/ 10و 229و 212/ 4الذريعة : ترهم يف

 .218/ 2و اعيان الشيعة 54

 : ّهللا بن كرم بن الشيخ محمد حسن الحويزيالشيخ إبراهيم بن الخواجة عبد 

. أحد عل�ء األربعة املجازين من السيد عبد ّهللا سبط نعمة ّهللا الجزائر  باإلهازة الكب�ة
وص  املرتهم له بالعال العامل العارف املهذب و األديب اللبيب املدقق السعيد املجيد 

 .الوحيد الزك الذك النقي التقي الريض الويف 
______________________________________ 
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 .2T]1[2Tه و رثاه أليفه و صديقه السيد صاد  الفحام 1197توىف سنة 

 : الشيخ إبراهيم بن الشيخ ضياء الدين بن عيل ج�ل الدين حسن بن زين الدين

و كان أخ الشيخ رشف الدين محمد مك ك� ّرصح كان من أهل العلم و الفضل و الزهد 
بذلك يف حق أخيه حسب ما ورد يف إهازة مكتوبة بخطه عىل ظهر كتاب الشفاء للتربيز  

و أخي و عضد  الزاهد العابد ذو الرأ  السديد و الفضل الشفيق الحميد : ه قال1178سنة 
التي عرفت يف النج  يف القرن و املرتهم له من أرسة آل الشهيد األول . 2T]2[2Tالشيخ إبراهيم 

 .2T]3[2Tالعارش و استمرت فيها حتى القرن الثالث عق الهجر  

 : إبراهيم الخوزا�

من ) خوراكان(امل�زا إبراهيم بن غياث الدين محمد األصفها  الخوزا  نسبة إىل خوزان 
هم كان وحيد عرصه يف الفقه و األصول و الحكمة دقيق النظر هيد الف. توابع أصفهان
و عاد إىل أصفهان ثم هاهر إىل ) ع(انتقل من أصفهان إىل مشهد اإلمام الرضا . عميق الفكر

العتبات املقدسة يف العرا ، و درس عىل املوىل أب الحسن القي  العاميل الفتو  بعض 
كتب الفقه و الحديث و عىل شيخنا املحقق الحاج محمد رضا الش�از  و احمد الجزائر  

أصفهان و صار قاضيا ألصفهان ثم قايض العسكر يف هيش نادر حتى يوم ثم عاد إىل 
 .2T]4[2Tه 1160استشهاده عىل يد نادر عام 
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 : الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد عيل الخ�ييس

كان عاملا فاضال أديبا من أعالم النج  يف عرصه نزل عنده ضيفا الرحالة السيد عباس املك 
نزلت بدار : فقال) أنيس الجليس(ه ك� ذكر يف رحلته 1132حين� هاء زائرا إىل النج  سنة 

أتم نسخة من رهال بن داوود . 2T]1[2Tامل موالنا الشيخ إبراهيم الخمييس العال الفاضل الع
 .2T]2[2Tه ك� يف الذريعة 1106سنة 

 : الشيخ إبراهيم بن الشيخ نصار النجفي

الشيخ إبراهيم بن نصار و أخو الشيخ رايض بن نصار املعروف، أحد أعالم أرسة آل نصار و 
رهعا لكث� من العشائر و له بينهم شأن و من رهال الفضل و األدب فيها، كان صالحا تقيا م

و كان من تالميذ الشيخ . اعتبار و من أعالم الروحي� عندهم و له النفوذ و السلطة عليهم
و عليه يكون املرتهم من عل�ء القرن الثا  . هعفر كاش  الغطاء و السيد محسن األعرهي

 .الثالث عق مع ان الشيخ الطهرا  هعله من عل�ء القرن . عق الهجر 
 .465/ 3مايض النج  و حارضها . 24/ 1الكرام الربرة . 232/ 2أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ أبو الربكات

و قد وقفها سنة ) الحدائق(كان من فضالء عرصه و صاحب مكتبة كان منها مجلدات 
حمد بن ه للعامل� العامل� بل اإلمام� الكامل� الشيخ هعفر بن خرض و الشيخ م1195

 .2T]3[2Tيوس  النجفي� 
______________________________________ 
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 : الشيخ أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد الفتو� النباطي العاميل

القي  الكامل الفاضل العال العامل الباهر العدل الريض : ايض عن مناقب الفضالءيف امل
و يستفاد من اإلهازة املقدمة إليه من العل�ء . 2T]1[2Tاملريض البدل قدوة العل�ء و املحدث� 

و يظهر من اإلهازة الثانية له من العالمة املجليس يف . 2T]2[2Tالكبار، مستواه العلمي و اإل�ا  
 .4[2T[2Tه 1138توىف يف النج  سنة . 2T]2T]3ه انه كان يف التاريخ مجاورا للغر  1107سنة 

ه و تم الفرا  من 1108له آثار كث�ة منها الفوائد الغروية و الدر النجفية فر  منه سنة 
 .2T]5[2Tه 1104بعض الفوائد يف النج  يف 

 .القيعة رشيعة الشيعة و دالئل . رشح كفاية السبزوار . رسالة يف الرضاع: له
الفوائد الغروية ما يستفاد من األحاديث من . ضياء العامل� يف اإلمامة. الصحيفة السجادية
 .مرآة األنوار تفس� . القواعد الفقهية

و 180/ 6و 457/  4و 371/ 2الذريعة . 442/ تكملة أمل . 80/ 36أعيان الشيعة : ترهم يف
الغدير . 232/ 21و 70/ 18و 188/ 11و 171/ 24و 264/ 20و 353/ 16و 124/ 15و 49/ 7
/ 11و  398، 395، 348/ 7و 26/ 6و 406/ 4و 384/ 3و 27/ 2و 175، 156، 155، 15/ 1

مصفى . 385/ 3مستدرك الوسائل . 43/ 3مايض النج  . 51/ 1الكنى و األلقاب . 258
لكواكب ا. 12/ هدية األحباب . 218/ نجوم الس�ء . 284/ 3معجم املسلف� . 28/ املقال 
174 2T]6[2T. 
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 : حسن الفتو�الشيخ أبو طالب بن الشيخ أبو ال

املوىل أبو طالب بن القي  أب الحسن الغرو  كان فاضال محققا متتبعا يف : يف اإلهازة
غاية الذكاء و حسن اإلدراك متقيا متعبدا متوسعا يف العقليات و القعيات يروى عن أبيه و 

ن والده هو أبو طائفة يف النج  كا: و يف املايض نقال عن التكملة2T]1[2Tغ�ه من فضالء العرا  
و كان معارصا للسيد عبد ّهللا 2T]2[2Tالقي  وق  أمالكا يف النج  عليه و عىل أخته فاطمة 

املوسو  الجزائر  الذ  هو من أعالم القرن الثا  عق حيث يقول قدم إلينا بعد وفاة 
والده و أقام أياما تباحثنا يف كث� من املسائل و أفاد  فوائد عظيمة ثم صعد إىل بالد 

 .4[2T[2Tه 1150هناك عام 2T]2T]3و توىف  العجم
 .ديوان شعر : له

معارف الرهال . 49/ 3مايض النج  . 331/ 1شعراء الغر  . 295/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
 880/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 105/ 3

 : الشيخ أبو الحسن بن درويش بن محمد

األرشف و فر  منه يف يوم  له كتاب التوحيد مرتب عىل فصل� و خاتة، ألّفه يف النج 
 .2T]5[2Tه 1129املولود 

 : الشيخ احمد بن إس�عيل بن الشيخ عبد النبي الجزائري الغروي

 و عن اإلهازة . كان فاضال محققا مدققا: يف األعيان عن لسلسة البحرين
______________________________________ 
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الفاضل املحقق خاتة املجتهدين الشيخ احمد بن إس�عيل : الكب�ة للسيد الجزائر 
 .2T]1[2Tالجزائر  
متينة و ملكة قوية سمعت  كان فقيها ماهرا و عاملا باهرا و بحرا زاخرا ذا قوة: و يف التميم

مشايخنا يثنون عليه بالفضل و �دحونه بالفقه و تقفت بلقائه يف املشهد املقدس الغرو  
ه و دفن يف اإليوان 1151توىف سنة . 2T]2[2Tه 1149عىل ساكنه آالف التحية و السالم سنة 

 .2T]3[2Tاملعروف بإيوان العل�ء يف النج  
ازة للسيد عبد العزيز بن احمد الصادقي املوسو  إه. آيات األحكام، آداب املناظرة: له

إهازة للسيد نرص ّهللا بن الحس� . »الطاهر «إهازة ملحمد بن احمد الجزائر  . النجفي
 .تفس� قالئد الدرر . تبرصة املبتدئ� يف فقه الطهارة و الصالة. املوسو  الحائر 

. د و ما يحصل به و تفصيل أحكامهرسالة يف االرتدا. الرسائل الكث�ة. الحاشية عىل الكايف
رسالة يف خروج املقيم . رسالة يف إقامة املسافر يف البلدان و أحكامها. رسالة يف ارتداد الزوهة
رسالة يف القرص و . رسالة يف الطهارات الثالث و بعض مسائل الصالة. يف بلد إىل حد الرتخص

 .رشح التهذيب يف الحديث . الشافية يف الصالة. اإلتام
 .ميزان املقادير . املشيخة. طر  مشايخ رواية الشيخ احمد الجزائر 

 .320/ 3و 1الذريعة . 5/ 1إيضاح املكنون . 95/ 1األعالم : ترهم يف
. 712/ كتبها  عرب . 14/ فوائد الرضوية . 359/ 3ريحانة األدب . 86/ 1روضات الجنات 
/ 1هدية العارف� . 403/ 3سائل مستدرك الو . 81/ 2مايض النج  . 111/ لسلسة البحرين 

/ 7و 249و 181/ 4و 320/ 3و 437و 140و 30/ ، و الذريعة 163/ 1معجم املسلف� . 172
و  317/ 23و 49/ 21و 183و 143/ 15و 154و 11/ 13و 180و 101/  11و 253/ 10و 101

480/ 2اعيان الشيعة  2T]4[2T. 
______________________________________ 

 479/ 2الشيعة أعيان ) 1( 
 58تتميم أمل اآلمل ص ) 2( 
 83/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 
 345/ 1معجم رهال الفكر و األدب ) 4( 



 360: الصفحة

 : الشيخ احمد بن حسن بن عيل بن الخواجة

الشيخ الجليل ابو الرىض الشيخ احمد بن حسن : يف املايض نقال عن هامش نشوة السالفة
عال عامل و فاضل كامل محدث فقيه لغو  عرويض قد بلغ من الفضل الغاية و هاوز من 

ه و نقل إىل 1183توىف سنة . 2[2T[2Tدرس عىل الشيخ محي الدين الطريحي . 2T]2T]1الك�ل النهاية 
 .و يعّد من شعراء عرصه . 2T]3[2Tالنج  

 .نه املعروف بالشيخ احمد بن حسن النحو  أ : قال صاحب كتاب املايض
أرهوزة يف تشط� بعض أبيات األلفية البن . »نظم تلخيص املفتاح «أرهوزة يف البالغة : له

 .هذوة الغرام و مزنة االنسجام يف األدب . تقريظ القصيدة الكرارية. مالك
 .» أرهوزة يف البالغة«نظم تلخيص املفتاح . ديوان الشيخ احمد

 .202و 37/ 24و 55/ 9و 93/ 5و 343/ 4الذريعة : ترهم يف
و الغدير 227و شهداء الفضيلة 163/ 1البابليات . 500/ 2أعيان الشيعة . 109/ 1و األعالم 

 .443/ 3مايض النج  . 52/ 1الكنى و األلقاب . 45/ 7
 .191/ 1معجم املسلف� . 56/ 1معارف الرهال 

 : الشيخ احمد السبيتي

ىل النج  يف طلب العلم و اشتغل عىل عل�ء النج  و حصل و صاهر هاهر من البالد إ
و من . 2T]4[2Tالشيخ حس� الكرك فلم تطل أيامه فتوىف يف بالده و هو شاب رحمة ّهللا عليه 

املعلوم أن الشيخ حس� الكرك من عل�ء القرن الثا  عق فيكون صهره أيضا من نفس 
 .القرن 

______________________________________ 
 443/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
 445/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 446/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 90التكملة ص ) 4( 



 361: الصفحة

 : الشيخ احمد العاميل

نزيل النج  األرشف كان من أهلة العل�ء، أكث النقل عنه العال الفاضل شمس الدين 
عليه السالم و كان يف عرص ) حبل املت� يف مناقب أم� املسمن�( محمد الرضو  يف كتابه

 .السلطان طه�سب املتأخر الصفو  
و كان الشيخ احمد من املعارصين للسيد نرص ّهللا الحائر  الشهيد فهو من عل�ء املائة 

 .2T]1[2Tالثانية عق من الهجرة أول زمان سلطنة نادر شاه 

 : وي النجفيالسيد احمد بن عبد الحس� املوس

ه و لعله توىف أيضا 1179و هو هد السادة آل السيد صايف يف النج  و كان باقيا إىل سنة 
 .2T]2[2Tه 1186سنة الطاعون 

 : الشيخ فخر الدين احمد بن الشيخ شمس الدين عيل بن ج�ل الدين حسن

 من العل�ء و األهالء و أهل الكرامات و التقوى وصفه ابن أخيه رشف الدين محمد مك
عمي و شيخي اإلمام الكب� املعظم و اله�م املكرم علم الهدى و باب الندى مقتدى األمة و 
كاش  الغمة نارص القيعة و كاش  رايات الحقيقة األسعد األمجد الشيخ فخر الدين 

و املرتهم له من أرسة آل الشهيد األول التي عرفت يف النج  يف القرن العارش و . 2T]3[2Tاحمد 
و ل ينقطع عنها العلم يف . فتكونت منه أرسة عاشت يف النج  اكث من قرن�تناسل فيها 

لقد نقل صاحب الرتهمة عن . 2T]4[2Tالنج  من ح� نبوغها حتى القرن الثالث عق الهجر  
 ه 1156السيد نرص ّهللا الحائر  الشهيد بعد سنة 

______________________________________ 
 91التكملة ص ) 1( 
 62/ 4لذريعة ا) 2( 
 408/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 
 407/ 2مايض النج  و حارضها ) 4( 



 362: الصفحة

 .2T]1[2Tفيكون الشيخ احمد معارصه 

 : الشيخ احمد بن الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن محي الدين

ه و كان عاملا 1152ا فاضال فقيها مربزا له ثالثة أوالد و هم الشيخ عيل توىف سنة كان عامل
و الشيخ محمد والد الشيخ قاسم محيي الدين أستاذ الشيخ . فاضال هليل القدر ورعا

ثم ان املرتهم له من القرن . 2T]2[2Tو الشيخ محمود الذ  كان عاملا فاضال . صاحب الجواهر
دو من تاريخ وفاة ابنه الشيخ عيل و من أرسة آل محي الدين الثا  عق الهجر  ك� يب

و وصفه عبد ّهللا الجزائر  الشوشرت  يف إهازته الكب�ة بخاتة  2T]3[2Tالعريقة يف النج  
 .2T]4[2Tاملجتهدين 

 : الشيخ احمد بن الشيخ عيل الطريحي

و مات بها يف من العل�ء املجتهدين و األدباء الكامل� النجفي� إنتقل إىل مدينة ش�از 
 .2T]5[2Tهجرية 1148
 .املنتخب يف املراث و الخطب : له

 .2T]6[2Tمعجم املسلف� : ترهم يف

السيد أحمد ابن السيد محمد ابن السيد صدر الدين عيل خان املد� الش�ازي النجفي 
 : الحسيني

و لعله  كان عاملا فاضال أديبا شاعرا عبقريا، ذا مكانة سامية يف األوساط األدبية و العلمية،
 أول من هاهر من هذه األرسة إىل النج  األرشف لطلب 
______________________________________ 

 409/ 2مايض النج  و حارضها ) 1( 
 301/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 300/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 140/ 1الذريعة ) 4( 
 847/ 2معجم رهال الفكر و األدب ) 5( 
 847/ 2م رهال الفكر و األدب معج) 6( 



 363: الصفحة

العلم، و استوطن بها، غ� انه نادم الشعراء و األدباء، و هرى يف حلباتهم و شارك يف 
و ل يحفظ التاريخ لنا . مطارحاتهم و نظم الشعر، و طر  أغلب أبوابه فكان عبقريا مجيدا

ألدب يف القرن الحاد  عق، و فهو حفيد السيد عيل خان املد  إمام ا. أكث م� ذكرناه
 .أوائل القرن الثا  عق الهجر  

 .2T]1[2Tديوان شعر : له

 : احمد الجزائري بن محمد الحلفي النجفي

ه 1156من عل�ء عرصه، كتب بخطه عىل ظهر املقترص البن فهد انه ممن نظر فيه يف سنة 
2T]2[2T. 

 : احمد الخاتون آبادي

اد  الريايض األصفها  كان فاضال محققا عابدا احمد بن محمد مهد  القي  الخاتون آب
درس يف أصفهان . ورعا متعففا مهذبا محمود األخال  و كان متقنا للرياضيات سيّ� الهيئة

 .2T]3[2Tه 1154و توىف عام . ثم خرج بعياله إىل النج  سنت�

 : السيد احمد القزويني

و األرسة القزوينية  2T]4[2Tغ�ه� هد األرسة القزوينية الشه�ة بالعرا  يف النج  و الحلة و 
كان صاحب . 2T]5[2Tهذه من أهّل أرس العرا  عل� و فضال و رشفا و نبال و مجدا و رياسة 

 الرتهمة عاملا فقيها هليال مكث يف 
______________________________________ 

 902/ 2معجم رهال الفكر و األدب ) 1( 
 31الكواكب املنتثة ص ) 2( 
 34املنتثة ص  الكواكب) 3( 
 103/ 3أعيان الشيعة ) 4( 
 103/ 3أعيان الشيعة ) 5( 



 364: الصفحة

النج  حتى نال رتبة الفقاهة ثم غادر العرا  إىل خراسان لزيارة اإلمام الرضا عليه السالم 
 .2T]1[2Tه 1199و مّر يف رهوعه عىل قزوين لزيارة أقربائه و ح� وصوله إليها توىف عندهم سنة 

. رسائل يف الصلوات املستحبة كصلوات هعفر الطيار و غ�ها. ة األدعية و األورادمجموع: له
 .رسالة يف آداب صالة الليل 

و 114/ 1الكرام الربرة . املقدمة109/ 1الفوائد الرهالية . 608/ 2أعيان الشيعة : ترهم يف
 .983 /2معجم رهال الفكر و األدب . 69/ 1معارف الرهال . 169/ 1مايض النج  . 169

 : احمد كليدار

كان والده عبد ّهللا خازن حرم أم� املسمن� . احمد بن املال عبد ّهللا بن املال طاهر كليدار
عليه السالم بعد أبيه طاهر و قد قرأ و قابل رشح ديوان األم� للواحد ، عّىل محمد بن 

حو  املحاوييل و كتب ذلك بخطه عىل ظهر النسخة ثم انتقلت إىل ولده عبد عيل الن
صاحب الرتهمة فوقفها عىل أوالده و كتب عليها الوقفية بخطه و لعله انتقل منصب والده 

 .2T]2[2Tإليه أيضا 
 .2T]3[2Tه 1163توىف بعد سنة 

 : احمد النجفي

ئل علمية و املسلفات احمد النجفي بن عبد ّهللا بن احمد بن إس�عيل البحريني كتب رسا
 .فتكون وفاته بعد ذلك 2T]4[2Tه 1118لعل�ئنا السابق� فر  من بعضها سنة 

______________________________________ 
 103/ 3أعيان الشيعة ) 1( 
 45الكواكب املنتثة ص ) 2( 
 387/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 50الكواكب املنتثة ص ) 4( 



 365: الصفحة

 : تف األصفها�احمد ها

حيث إكتسب » هات «السيد الفاضل الكامل الطبيب الحاذ  الشاعر املاهر املتخلص ب 
الفضائل و املحاسن من مصاحبته للعل�ء األعالم يف النج  و أصفهان و كاشان توىف عام 

 .2T]1[2Tه 1198

 : الشيخ احمد بن يونس الغروي

د و تسلّط عليه� تسلط السادة عىل العبيد برع يف النث و النشي: يف املايض نقال عن السالفة
ه 1183فهو األديب الفاضل و اللبيب الكامل كان معارصا للشيخ احمد النحو  املتوىف سنة 

2T]2[2T. 
 .2T]3[2Tه 1180و بيت يونس من البيوتات النجفية و لهم دار قد وقفت سنة 

 .ديوان شعر : له
 .210/ 2السالفة نشوة . شعراء الغر . 256/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1279/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 560/ 3مايض النج  

 : الشيخ إس�عيل الخ�ييس

كان من تالمذة العالمة السيد : نقال عن املجلد الخامس لكتاب الحصون املنيعة: يف املايض
بحر العلوم و شيخ الفقهاء الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و كان من العل�ء األتقياء 

 .2T]4[2Tه و دفن يف داره يف محلة الع�رة من النج  األرشف 1173توىف سنة . سكا زاهدا ورعانا
______________________________________ 

 53الكواكب املنتثة ص ) 1( 
 560/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 564/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 251/ 32مايض النج  و حارضها ) 4( 



 366: الصفحة

مايض النج  . 90/ 1معارف الرهال . 59/ 11أعيان الشيعة . كتابات يف الفقه و األصول: له
2 /251. 

 .59/ 11أعيان الشيعة . 529/ 2معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
 .55الكواكب املنتثة ص . 90/ 1معارف الرهال 

 : النهاوندي الفاريس الدراوييش النجفي) حامد(إس�عيل بن حميد 

ولد يف النج  األرشف يف أواخر . عارف فاضل أديب كامل شاعر، عال درس الفقه و األصول
هجرية فأخذ الفقه و األصول، و نال منه� شيئا و  1096القرن الحاد  عق الهجر ، حدود 

هاء هده من بلدة . و كان ينظم الشعر الجيد. هالس األدباء و الشعراء حتى عّد منهم
درويش و املرشد و حط رحله يف النج ، و تزوج يف النج  و أصبح له بصورة ال) نهاوند(

 .هجرية 1164أوالد و أحفاد لقبوا بالدراويش مات سنة 
 .ديوان شعر : له

 .316/ 1شعراء الغر  . 46/ 12و 201/ 11أعيان الشيعة : ترهم يف
 .572/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 99/ 1معارف الرهال . 144/ 1مايض النج  

 : إس�عيل بن محمد جواد التربيزي النجفي

كان مقي� يف النج  األرشف، . من العل�ء األفاضل، و املسمن� األهالء، و الخطباء املتفّوه�
و قد حرض عىل شيوخ عرصه و أعالم وقته، و انرصف إىل التألي  و البحث و ذلك يف أواخر 

 .الم العلم و تتلمذ عليه همع من أع. القرن الثا  عق الهجر 
هداية املسرتشدين يف . مشكاة املسلم� يف إثبات نبوة سيد املرسل�. إرشاد الكافرين: له

  .دفع اعرتاضات بعض املسيحي� 



 367: الصفحة

. 848، 43/ كتبها  عرب هاب . 61/ 21و 58/ 11الذريعة . 400/ 3أعيان الشيعة : ترهم يف
 .385/ 1األدب  معجم رهال الفكر و. 153/ 1نقباء البق 

 : إس�عيل النجفي

إس�عيل بن محمد الحسيني كتب بخطه تقريظا عىل املجلد األول من رشح غوايل اللئايل 
و يظهر من التقريظ أن املرتهم . ه1108ذ  الحجة 9و تاريخ التقريظ . لنعمة ّهللا الجزائر 

 .2T]1[2Tجزائر  له كان من األعالم املعارصين للمحدث الجزائر  و مصدقا الهتهاد ال

 : الشيخ أم� الدين بن محي الدين الطريحي النجفي

: تلمذ عىل الشيخ محمد بن احمد الجزائر  و حصل عىل إهازة منه فيها2T]2[2Tكان عاملا فاضال 
أنهاه رشح اللمعة الولد األعز الحفي العال الكامل ولدنا الشيخ أم� الدين ولد املرحوم 

لدين الطريحي يف مجالس متعددة آخرها يوم الثا  من الشيخ العال العامل الشيخ محي ا
 .4[2T[2Tو آل الطريحي من األرس العلمية النجفية . 2T]2T]3ه 1165ربيع الثا  سنة 

 .هجرية 1164كتاب يف الفقه فر  منه سنة : له
الكواكب . 36/  2معارف الرهال . 430/ 2مايض النج  . 39/ 13أعيان الشيعة : ترهم يف

 832/ 2جم رهال الفكر و األدب مع. 80املنتثة ص 
______________________________________ 

 67الكواكب املنتثة ص ) 1( 
 496/ 3أعيان الشيعة ) 2( 
 430/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 
 427/ 2مايض النج  و حارضها ) 4( 



 368: الصفحة

 : الشيخ باقر بن مظفر الجزائري

كان كامال تقيا من أهل العلم هاور الكاظم� مدة و كان معارصا للسيد بحر العلوم و 
و بيت مظفر . 2T]1[2Tه 1120تلميذه، و وهد خطه بتملك بعض مجلدات الوايف املكتوب سنة 

من أرس العلم النجفية و نبعة من نبعات األدب عرفت يف النج  يف أواسط القرن الثا  
 .2T]2[2Tعق 

 : عبد الرحمن آل موحي الشيخ بشارة بن

وصفه العالمة الشيخ احمد الجزائر  يف أول كتابه آيات األحكام الذ  ألفه بالت�س ولده 
خل  األهل العال الشيخ بشارة آل موحي : الشيخ محمد عيل بن بشارة آل موحي بقوله

2T]3[2T. 
عبد الرحمن الوالد املرحوم الشيخ بشارة بن : و قال ولد املرتهم يف كتابه نشوة السالفة

هو لس�ء البالغة و الفصاحة بدر فكم ظهر ألمراء الكالم من . الخيقا  الغرو  النجفي
 .5[2T[2Tه 1131توىف يف الطاعون الثا  سنة . 2T]2T]4بيانه سحر 

 ديوان شعر: له
/ 3و 295/ 2معارف الرهال . 374/ 11الغدير . 67/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 .432/ 1شعراء الغر  . 567/ 3أعيان الشيعة . 199
 .103الكواكب املنتثة ص . 406/ 3مايض النج  

 : جابر النجفي

 عال فاضل و يف املايض : يف األعيان. هابر بن طعمة الحسيني النجفي
______________________________________ 

 363/ 3أعيان الشيعة ) 1( 
 360/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 406/ 3النج  و حارضها مايض ) 3( 
 406/ 3مايض النج  و حارضها ) 4( 
 407/ 3مايض النج  و حارضها ) 5( 



 369: الصفحة

فيكون 2T]1[2Tأنه من تالميذ الشيخ حسام الدين طريح النجفي : نقال عن الكواكب املنتثة
التلميذ من عل�ء القرن الثا  عق من تالميذ حسام الدين بن ه�ل الدين بن طريح كتب 

الذ  كتبه صالح الدين بن حسام ) من ال يحرضه الفقيه( صاحب الرتهمة بخطه عىل ظهر 
 .2T]2[2Tه 1096الدين املذكور يف سنة 

 : السيد أبو القاسم جعفر بن حس� املوسوي الخونساري

 .ل  روضات الجنات السيد محمد باقر املوسو  الخونسار  هّد هّد مس 
ولد يف أصفهان و درس العلوم العربية . 2T]3[2Tكان من العل�ء العامل� و الفقهاء الكامل� 

هناك ثم توهه إىل النج  األرشف و درس يف النج  و روى عن ه�عة من فضالء النج  
 .5[2T[2Tه 1158عق من شهر ذ  القعدة عام ثم عاد إىل بلده يف خونسار يف الثالث 2T]2T]4األرشف 

رسالة يف عينية صالة . تعليقات عىل الذخ�ة يف الفقه. تتميم اإلفصاح يف ترتيب اإليضاح: له
كتاب يف . قصيدة ميمية خالية عن األل  و الهمزة. رشح دعاء أب حمزة الث�يل. الجمعة
 .ف مناهج املعار . املصباح يف األدعية. كتاب يف الزكاة. الحج

. 197/ 2روضات الجنات . 347/ 22و 99/ 21و 336/ 3الذريعة . 296/ 15أعيان الشيعة 
. 255/ 1هدية العارف� . 21/  1نجوم الس�ء . 138/ 3معجم املسلف� . 69/ فوائد الرضوية 

 .540/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ جعفر بن عيل بن حس� بن محي الدين

 محي الدين املعارص لصاحب أعيان الشيعة يف ذكره الشيخ هواد بن 
______________________________________ 

 435/ 2مايض النج  و حارضها ) 1( 
 129الكواكب املنتثة ص ) 2( 
 198/ 2روضات الجنات ) 3( 
 198/ 2روضات الجنات ) 4( 
 198/ 2روضات الجنات ) 5( 



 370: الصفحة

 .2T]1[2Tه 1150توىف سنة . ء آل أب الجامعكتيبه ملحق أمل اآلمل من عل�
و آل محي الدين من األرس العلمية التي 2T]2[2Tكان املرتهم له من العل�ء األهالء يف عرصه 

 .2T]3[2Tتألق نجمها يف النج  أوائل القرن العارش 
 .تعليقات عىل بعض الكتب الدراسية : له

 .96العاطل الحايل و . 119/ تكملة أمل . 44/ 16أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1170/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 302/ 3مايض النج  

 : الشيخ جواد النجفي الكويف

من أهل أواسط املائة الثانية عقة من عل�ء النج  يف عرص السلطان نادر : يف األعيان
و كان املرتهم له يف هملة العل�ء الذين حرضوا املناظرة ب� السويد  و املالبايش . شاه
  كان مع نادر و وقعوا هريدة االتفا  فوقع هو مع ه�عة من عل�ء النج  عن أهل الذ

 .2T]4[2Tالنج  و هو يدل عىل مكانته يف العلم و الفضل 

 : محمد جواد الغروي

 .2T]5[2Tسكن النج  و تويف بها . عال كب� يعّد من مشايخ بحر العلوم
ه يكون املرتهم له 1212املتوىف عام و حيث أنه من مشائخ السيد محمد مهد  بحر العلوم 

 .حسب الظاهر من عل�ء القرن الثا  عق الهجر  

 : الشيخ جواد بن الشيخ رشف الدين محمد بن الشيخ شمس الدين

 العال الفاضل الكامل عمدة األماثل الجامع ب� الصناعة الشعرية و العلوم 
______________________________________ 

 131/ 4الشيعة  أعيان) 1( 
 302/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 302/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 296/ 4أعيان الشيعة ) 4( 
 151الكواكب املنتثة ص ) 5( 



 371: الصفحة

وهدت شهادته  2T]1[2Tالقعية العال الربا  و املحقق الثا  الفقيه األصويل اللغو  العرويض 
و كان معارصا للشيخ مهد  الفتو  املتوىف عام . 2T]2[2Tه 1180عىل صكوك نجفية آخرها سنة 

ه و املرتهم من آل الشهيد األول و هذه األرسة من األرس العلمية املتواهدة يف النج  1183
 .يف القرن العارش الهجر  حتى القرن الثالث عق 

شهداء . 413/  7شعراء الغر  . 123/ تكملة أمل . 182/ 17أعيان الشيعة . ديوان شعر: له
 .152الكواكب املنتثة ص ). 8( 409/ 2مايض النج  . 92/ الفضيلة 

 : الشيخ حسن العاميل

الشيخ حسن بن سلي�ن العاميل من أعالم القرن الثا  عق الدارس� يف النج  األرشف 
هميع مقروءاته و مسموعاته و أهازه الشيخ محمد بن أحمد الجزائر  النجفي برواية 

ه و ّرصح يف اإلهازة بأن العاميل قرأ عليه علم 1164/ 2ع / 29مسلفات والده يوم األحد 
فقد قرأ عّيل الولد األعز فرأيته بحمد ّهللا هيّد : الحديث و الدراية و الفقه و قال عنه

 الفطرة ذك القريحة بالغا حّد الك�ل و الفضل
 .150/ 1ل تراهم الرها: ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ محمد عيل بن محمد البالغي

كان من أكابر العل�ء و من مشاه� أهل الفضل مجتهدا محققا رهاليا له إطالع يف اكث 
 العلوم الدينية طويل الباع يف الحديث واسع الخربة 

______________________________________ 
 409/ 2حارضها مايض النج  و ) 1( 
 409/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 



 372: الصفحة

و ورد يف إهازة شيخه الشيخ عيل بن زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين . 2T]1[2Tبالفقه 
قرأ عّيل هذا الكتاب : الدين الشهيد للمرتهم له ك� هو موهود عىل ظهر كتاب اإلستبصار

لعال الشيخ حسن بن املرحوم الشيخ عباس البالغي من أوله إىل آخره الشيخ اآلهل العامل ا
عرفت أرسة البالغي يف النج  و إشتهر ذكرها يف أواسط . 2T]2[2Tوفقه ّهللا ملا يحبه و يرضاه 

و نعرف من كتابة صاحب الرتهمة عىل نسخة من صحاح . 2T]3[2Tالقرن العارش للهجرة 
من عل�ء القرن الثا  عق  و أنه2T]4[2Tه 1104الجوهر  إنه اشرتاها يف تاسع ذ  القعدة سنة 

. 
تعليقات رهالية و فقهية عىل . ديوان شعر. تنقيح املقال. 21رشح الصحيفة السجادية : له

 .» رهال الشيخ حسن بن عباس«تنقيح املقال . كتاب اإلستبصار
ريحانة . 349/ 13و 110/ 10و 446و 444/ 4الذريعة . 129/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف
مصفى . 179/ 2مشهد اإلمام .  67/ 2مايض النج  . 73/ 2الكنى و األلقاب . 276/ 1األدب 
، 31/ 1معارف الرهال . 225/ 11لغت نامه .  234/ 3معجم املسلف� . 134، 215/ املقال 
 .316/ 2و 17

 : الشيخ حسن بن الشيخ عبد عيل بن محسن بن محمد بن شمس

، من العل�ء كتب بخطه نسخة من نجفي املولد و املنشأ و املسكن و املحاوييل أصال
و آل . 2T]5[2Tه يف النج  األرشف 1099تهذيب األحكام و فر  منه يف ه�دى األوىل سنة 

املحاوييل هو بيت مانع من بيوت العلم التي قطنت النج  منذ أوائل القرن الحاد  عق 
2T]6[2T. 

______________________________________ 
 755/ 2دب معجم رهال الفكر و األ ) 1( 
 67/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 
 68/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 
 58/ 2مايض النج  و حارضها ) 4( 
 68/ 2مايض النج  و حارضها ) 5( 
 268/ 2مايض النج  و حارضها ) 6( 



 373: الصفحة

 : السيد حسن بن السيد البغدادي الحسيني

مات سنة . تصدى للتدريس يف الفقه و األصول عال أصويل هاهر إىل النج  و تخرج فيها و
 .ه 1187
 .حوايش و تعليقات يف الفقه و األصول . ديوان شعر: له

 .246/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 89/ 3مشهد اإلمام . 259/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ محي الدين بن عبد اللطيف

يف إهازته الكب�ة فقال كان عاملا فاضال أديبا هامعا للفنون ذكره السيد عبد ّهللا الجزائر  
 .2[2T[2Tه 1130توىف سنة . 2T]2T]1مهذبا وقورا كث� الصمت هينا لينا 

 .2T]3[2Tو املرتهم من آل محي الدين و هي أرسة نجفية منذ أوائل القرن العارش 

 : السيد حسن بن السيد عبد الحس� النجفي الشه� بالطالقا�

ه عال فاضل فقيه كامل ورع تقي صالح من تالميذ الشيخ الفقيه الشيخ 1116كان حيا سنة 
و بعد معرفة أن آل الوند  قد . 2T]4[2Tقاسم بن محمد بن هواد الشه� بابن ألوند  الكاظمي 

و ان املرتهم له قد تلمذ 2T]5[2Tهاهروا إىل النج  األرشف أوائل القرن الحاد  عق الهجر  
 عىل عال من 

______________________________________ 
 268/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
 307/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 57/ 5و أعيان الشيعة 300/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 129/ 5أعيان الشيعة ) 4( 
 504/ 3مايض النج  و حارضها ) 5( 



 374: الصفحة

د لقب بالنجفي الطالقا  نستظهر من كل ذلك بان أعالم هذه األرسة الغروية و انه ق
 .املرتهم له من عل�ء النج  يف القرن الثا  عق الهجر  

 : الشيخ حسن الوسوايس بن أب طالب

فرخ املشائخ الكرام و فرع العل�ء األعالم و الوارث : قال الشيخ محمد بن يونس يف وصفه
 .2T]1[2T�ء علوم األهداد و األع�م و املسيد من رب الس

كان معارصا لج�عة من أعالم النج  وردت أس�ئهم يف مكاتيب الشيخ محمد هذا و هم 
الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و الشيخ إبراهيم آل نصار و الشيخ حمود السالمي و 

 .3[2T[2Tتوىف يف أواخر املائة الثانية عق . 2T]2T]2غ�هم 

 : السيد األم� حس� بن األم� رشيد قاسم الحسني

لسيد األم� حس� بن األم� رشيد قاسم الحسني الرضو  نسبا الهند  اصال النجفي ا
كان عاملا فاضال أديبا شاعرا أحد شعراء العرا  يف القرن : يف األعيان. الحائر  مسكنا و مدفنا
السيد م� : و استمر السيد األم� يف نقله عن بعض الباحث� قائال. 2T]4[2Tالثا  عق الهجر  

السيد م� رشيد النجفي الرضو  هاء به أبوه من الهند إىل النج  فاشتغل بها و  حس� بن
رحل إىل كربالء فتتلمذ عند السيد نرص ّهللا الحائر  مدة ثم عاد إىل النج  و تتلمذ عند 
السيد صدر الدين شارح وافية التو� ثم مرض مرضا شديدا بقي يالزمه مدة و توىف قبل 

 .2T]5[2Tاملائة و الست و الخمس� الست� و بعد األل  و 
______________________________________ 

 50/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
 51/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 42/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
 15/ 6أعيان الشيعة ) 4( 
 15/ 6أعيان الشيعة ) 5( 



 375: الصفحة

 .ديوان شعر  .بديعية عىل وزن و قافية الربدة: له
/ 11الغدير . 228شهداء الفضيلة . 7/ 10و 75/ 2الذريعة . 46/ 26أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم رهال الفكر . 201/ 3معارف الرهال . 7/ 10مجلة الغر  . 7/ 4معجم املسلف� . 390
 .601/ 2و األدب 

 : السيد حس� بن أب القاسم جعفر املوسوي

عن : و يف األعيان 2T]1[2Tاملحقق� األعالم و أعاظم عل�ء اإلسالم كان من أكابر : يف الروضات
السيد السند و العال املسيد و الفاضل املسدد و الفقيه األوحد ذو : السيد مهد  بحر العلوم

عا  فرتة يف . الرأ  الصائب الدقيق و عن صاحب مفتاح الكرامة اإلمام السيد حس�
لم�زا أبو القاسم القمي صاحب القوان� عام النج  و صدرت عنه فيها إهازات منها ل

 .ه فيها 1191ثم عاد إىل خونسار و مات عام 2T]2[2Tه يف الغر  1177
أهوبة . رشح زيارة عاشوراء. رشح دعاء أبو حمزة. رسالة يف اإله�ع. حاشية رشح اللمعة: له

رشح . حول صالة الظهر) عليه السالم(رشح حديث اإلمام الصاد  . املسائل النهاوندية
 .حاشية رشح اإلرشاد . رسالة يف التنجس. حديث التوحيد

، 246/ 13و 93/ 6الذريعة . 191/ 2تاريخ بروهرد . 2ط 100/ 25أعيان الشيعة : ترهم يف
 .367/ 2روضات الجنات . 189/ 2ريحانة األدب . 307

 .131/ الفوائد الرضوية . 66/ 1الفوائد الرهالية . 385/ 3مستدرك الوسائل 
معجم رهال .  23/ 1نجوم الس�ء . 101، 12/ زندكا  ههارسوقي . 182/ مناهج املعارف 
 .539/ 2الفكر و األدب 

 : حس� البحريني

 حس� بن عيل بن صاد  البحريني من عل�ء النج  و فقهائها له 
______________________________________ 

 367/ 2روضات الجنات ) 1( 
 467/ 5 أعيان الشيعة) 2( 



 376: الصفحة

و حيث ان املحقق هعله من عل�ء القرن . 2T]1[2Tرسالة يف األخال  و السلوك يف غاية الجودة 
 .الثا  عق يف كتابه الكواكب املنتثة، أدخلناه يف عل�ء هذا القرن 

 : السيد حس� الجزائري

السيد (ب 117ن نور الدين بن املحدث الجزائر  وصفه يف تحفة العال ص السيد حس� ب
سافر إىل الهند ثم هاهر إىل النج  و هاورها ). األوىل األهل الفاضل األديب األكمل 

 .2T]2[2Tه 1158مشغوال بتحصيل املطالب العلمية و تكميل املراتب العملية إىل أن توىف بها عام 

 : القا� النجفيالسيد حس� بن السيد حسن الط

العالمة السيد حس� بن السيد حسن م� حكيم بن السيد عبد الحس� بن القايض هالل 
ه و هو من 1162ه و املتوىف سنة 1088الدين الحسيني الطالقا  النجفي املولود سنة 

 .2T]3[2Tتالميذ الشيخ محمد املقاب البحرا  
 .طار يف رشح اإلستبصار غاية املرام يف رشح رشايع اإلسالم و نيل األو : له

 .818ص 2املعجم ج . 881/ 3مكارم اآلثار . 321/ 13الذريعة : ترهم يف
 .11/ 3معارف الرهال . 84/ الكرام الربرة . 56/ 3لغت نامه 

 : الشيخ حس� بن الشيخ خرض بن الشيخ يحي الجناجي املالك

 كان . 5[2T[2Tيف النج  2T]2T]4ه 1197ه و توىف سنة 1129ولد حدود سنة 
______________________________________ 

 186الكواكب املنتثة ص ) 1( 
 193الكواكب املنتثة ص ) 2( 
 321/ 13الذريعة ) 3( 
 11/ 6أعيان الشيعة ) 4( 
 208/ 3مايض النج  و حارضها ) 5( 



 377: الصفحة

إنه : املستدرك و قال السيور  يف. عاملا فاضال فقيها أصوليا من العل�ء املعروف� يف عرصه
و هو من اصل هذه األرسة كاش  الغطاء و شقيق . 2T]1[2Tمن املجتهدين املعروف� يف عرصه 

 .2T]2[2Tمنقاد له األعيان و األرشاف ذو رشف عظيم و فضل هسيم . الشيخ هعفر

 : حس� سلطا�

حس� سلطا  الساكن يف النج  تلك بعض الكتب العلمية منها مجلدان من املنتهى تاريخ 
 .2T]3[2Tه 1150ه عليها خط

 : الشيخ حس� بن جابر الخ�ييس النجفي

من أهالء العل�ء يروى عنه الشيخ احمد بن إس�عيل الجزائر  النجفي صاحب آيات 
 .2T]4[2Tه 1150األحكام توىف يف النج  عام 

 : الشيخ حس� بن عباس بن محمد عيل بن محمد البالغي الربعي النجفي

ه و قال 1150ملقال يف أحوال الرهال الذ  كان حيا سنة أخو الشيخ حسن صاحب تنقيح ا
. 2T]5[2Tسبطه الشيخ هواد البالغي ل اعرف من آثار املرتهم له إال انه من أهل العلم و الفضل 

 .2T]6[2Tو بيت البالغي من األرس العلمية النجفية املشهورة يف العرا  
______________________________________ 

 11/ 6أعيان الشيعة ) 1( 
 208/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
 205الكواكب املنتثة ص ) 3( 
 465/ 5أعيان الشيعة ) 4( 
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 378: الصفحة

 : حس� النجفي

كان أديبا شاعرا فاضال هليال، يسكن النج  األرشف، و كان أمينا و خازنا ملكتبة الروضة 
 .هجرية 1124مات بعد سنة . لحيدرية، و مسلفا يحسن العربية و الفارسيةا
ترهمة الرسالة اإلعتقادية املنسوبة إىل اإلمام . هجرية1124اإلعتقادية فر  منه سنة : له

 .إىل الفارسية ) عليه السالم(الرضا 
تابها  ك. 285/ كش  الحجب . 104/ 4و 238/ 2الذريعة . 136/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
 .4132T]1[2T/ 1فاريس 

 : الشيخ حس� بن الشيخ عبد عيل الخ�ييس النجفي

كان عاملا فاضال محققا زاهدا من مشائخ الشيخ احمد بن إس�عيل الجزائر  : يف األعيان
و هو أحد العل�ء الذين : و يف املايض. 2T]2[2Tالنجفي صاحب آيات األحكام إهازة و قراءة 

�د الدين محمد حكيم بن أب الخ� عبد ّهللا البافقي الذ  صدقوا عىل اهتهاد امل�زا ع
قال السيد األم� نقال عن السيد 2T]3[2Tه 1071مكث يف النج  خمس سن� و تاريخ التصديق 

 .ه 1107توىف عام 2T]4[2Tنعمة ّهللا الجزائر  أن املرتهم له من أهل املائة الثانية بعد األل  
 . تعليقات و رشوح يف الفقه و األصول: له

 .112/ لسلسة البحرين . 140/ 1الذريعة . 97/ 26أعيان الشيعة : ترهم يف
 .202الكواكب املنتثة ص . 289/ 3معارف الرهال . 252/ 2مايض النج  

 .528/ 2معجم رهال الفكر و األدب 
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 379: الصفحة

 : الشيخ حس� الكرك العاميل الجبعي

كان عاملا فاضال أديبا شاعرا قرأ أوال يف هبع يف مدرسة الفقيه الشيخ عبد ّهللا نعمة العاميل 
ف حتى عرف بالعلم و الفضل الجبعي ثم هاهر إىل العرا  لطلب العلم يف النج  األرش 

2T]1[2T . و ذكر الشيخ عيل السبيتي العاميل يف بعض مجاميعه فقال الشيخ حس� الكرك
العاميل الجبعي عال بارع قرأ عّيل ألفية بن مالك و املطول يف البيان و الحظه الحظ فطار 

 .3[2T[2Tتوىف يف النج  يف املائة الثانية عقة . 2T]2T]2عني إىل النج  األرشف 

 : الشيخ حس� بن الشيخ محمد يحي

هو نجفي املولد و املنشأ و املسكن و املدفن عال فاضل فقيه : نقال عن الحصون: يف املايض
ورع زاهد حرض عىل عل�ء عرصه كالسيد بحر العلوم و الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء 

ل الخ�ييس الذين كان املرتهم له من أعالم آ . 2T]4[2Tه 1193توىف يف يوم عاشوراء . و غ�ه�
 .2T]5[2Tاشتهروا يف أوائل القرن الحاد  عق يف النج  األرشف 

 : الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين آل محي الدين

كان الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين بن عبد 
ه الشيخ حس� بن و حيث أن هّد املرتهم ل. 2T]6[2Tاللطي  آل محي الدين عاملا فاضال هليال 

 محي الدين بن عبد اللطي  قد توىف 
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 380: الصفحة

يكون الحفيد و هو صاحب الرتهمة من عل�ء القرن الثا  2T]1[2Tيف أواخر القرن الحاد  عق 
 .عق حسب الظاهر 

و من الثابت يف الرتاهم أن آل محي الدين من األرس العلمية األدبية التي تألق نجمها يف 
ج  يف القرن الثا  و عليه يكون املرتهم له من عل�ء الن2T]2[2Tالنج  أوائل القرن العارش 

 .عق 

 : حمزة النحوي

 .شاعر هليل أديب فاضل متتبع، من أفاضل القرن الثا  عق الهجر  
قو  النظم هيد القريحة خامل الذكر ل يعرف عن حياته غ� ما ذكرناه، ك� ل يعرف 
بواعث نسبته من الشيخ احمد النحو  و هل هو من أوالده أو أحفاده؟ غ� أن املجاميع 

و بيت النحو  من البيوتات النجفية و إشتهر يف أوائل . األدبية تحتفظ له بشعره الرص�
 .الشعر من القرن الحاد  عق و لهم دور يف محلّة الربا  

 .451/ 3مايض النج  . 176/ 2البابليات : ترهم يف. ديوان شعر: له

 : حيدر عيل بن محمد بن الحسن األصفها� الغروي

من العل�ء األفاضل و ابن أخت العالمة املجليس الثا  درس أوال عىل والده كان املرتهم له 
ثم سافر إىل العرا  و تتلمذ عىل عل�ئها و شيوخها و كتب رسالة يف التوحيد يف الغر  فر  

ه و توىف بعد هذا التاريخ يف مدينة أصفهان بعد عودته من 1129رهب سنة 18منها يف 
 .قرب قرب خاله و اب زوهته العالمة محمد باقر املجليس و دفن .  2T]3[2Tالنج  األرشف 
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 381: الصفحة

 .حابة أحوال الص. أحكام املسافر. أحكام األرض�. تعليقة عىل املسالك: له
. حاشية عىل الكايف. التوحيد. تراهم السفراء. اإلمامة. اإلسالم و اإل�ان. استنباط األحكام
 .رسالة يف تكف� غ� اإلمامي . رسالة يف تكف� املنافق�. الرسائل الكث�ة

عليهم (رسالة يف فضل أهل البيت . رسالة يف العصمة. شكوك الصالة. رسالة يف حدود القرص
. رسالة يف كيفية استنباط األحكام يف زمن الغيبة. رسالة يف كفر املنافق الناصب ).السالم 

. مناقب الحيدرية: رسالة يف مسائل الصوم و النسب. كتاب املزار. املجالس يف اإلمامة
رسالة يف وهوب . وهوب توق� الذرية الطاهرة. هداية. ميزان املقادير. املناقب و املثالب
 ) .صىل ّهللا عليه و اله و سلم(بي الصالة عند ذكر الن

/ 2و 305، 302، 292، 48/ 1الذريعة . 309/ تذكرة القبور . 35/ 29أعيان الشيعة : ترهم يف
و 273/ 15و 216/ 14و 170، 155/ 11و 254/  10و 182/ 6و 479، 85/ 4و 325، 62، 34
/ 25و  322/ 23و 335، 326/ 22و 355، 318/ 20و 353/ 19و 191، 103/ 18و 265/ 16
معجم . 138135/ 105) بحار األنوار(الفيض القديس . 167/ فوائد الرضوية . 33، 31، 166

 .193/ نجوم الس�ء . 91/ 4املسلف� 

 : حيدر الشقرائ

ه ك� وهد بخطه و خاته عىل 1188حيدر الشقرائ املجاور للنج  و كان حيا بها إىل سنة 
الواثق باّل الفتى عبده (د الصدر يف التكملة ظهر بعض كتب األنساب عىل ما ذكره سي

خط السيد (و وصفه بعض من يعرفه شا كتبه عىل حاشية خطه بأنه ) حيدر الحسيني
 .2T]1[2T) السند العال الجليل حيدر

 : الشيخ خرض بن الشيخ يحي املالك الجناجي النجفي

ه تقريبا و توىف يف النج  يف رهب 1109والد الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء ولد سنة 
 .2T]2[2Tه 1180حدود 
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 382: الصفحة

و ما ظهر اسم هناهي إال بظهور والد  حيث :   الغطاءعن الشيخ هعفر كاش: يف األعيان
خرج منها إىل النج  و اشتغل بتحصيل العلم و عرف بالصالح و التقوى و الفضيلة و كان 

و يف املايض نقال عن النور  رحمه 2T]1[2Tمن الفضالء و الصلحاء يتزاحمون عىل الصالة خلفه 
 .2T]2[2Tب انه كان صاحب رأ  و فتوى فهو مجتهد بال ري: هللاّ 

 : الشيخ خلف بن الشيخ بشارة

و هو من أرسة آل موحي و هي من أرس العلم و األدب 2T]3[2Tمن رهال العلم و أهل الك�ل 
 .5[2T[2Tه الهجرية 1103توىف حدود سنة 2T]2T]4النجفية يف القرن الثا  عق 

 .ديوان شعر : له
 .410/ 3النج   مايض. 67/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 329/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 : خليفة النجفي

كتب بخطه عدة كتب منها كش  : قال الطهرا . خليفة بن يوس  تلميذ املحقق الكرك
و يظهر من مبالغته يف تصحيح . الغمة و املسائل املدنيات و املجلد األول يف القواعد للحيل

 .2T]6[2Tملدنيات ه حيث فر  من كتابة املسائل ا1114كان حيا عام . الكتب انه من األفاضل
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 383: الصفحة

 : درويش محمد النجفي

درويش محمد بن إبراهيم النجفي أهاز لتلميذه محمد ارشف بن حيدر عىل ظهر كتابه 
 .2T]1[2Tه 1150عروة املتق� و تاريخ خط الكاتب 

 : الشيخ درويش

ه 1099أقول رأيت نسخة من اإلستبصار كتبه خل  بن عبد الحسن البارما  سنة : يف املايض
ابلة و تصحيحا و س�عا الولد األعز األسعد العال العامل الشيخ و أنهاه مق: و عليه ما نصه

ه و قد 1110درويش املجاور بالغر  يف مجالس عديدة آخرها شهر ذ  الحجة الحرام سنة 
أهزت له أن يروى عن ما سمع مني مع مراعاة االحتياط و كتب بيده األقل أبو الحسن 

 .2T]2[2Tسل� القي  املدرس باملشهد الغرو  حامدا مصليا م

 : الشيخ ذياب بن الشيخ محمد النجفي الخاقا�

أول من هاهر من هذه األرسة العريقة إىل النج  األرشف بقصد العلم هو الشيخ ذياب 
النجفي فدرس عىل أساتذتها و تخرج عىل عل�ئها و تصدى للتقليد و الفتيا يف القرن الثا  

 .ه 1180و كان حيا عام . 2T]3[2Tعق الهجر  
 .رسالة يف الكالم . سالة عمليةر : له

 .197/ 4مشهد اإلمام : ترهم يف
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 384: الصفحة

 : م� رىض الدين بن السيد نور الدين التسرتي

ه�دى األوىل  24عر فاضل أديب هاهر إىل النج  األرشف و أقام بها إىل أن مات شا
 .2T]1[2Tه 1194
 .ساقينامه . ديوان شعر: له

 .257نابغة فقه . 372و 87/ 9الذريعة : ترهم يف

 : الحاج زك الكرمانشاهي

ه الفقي. إنه من فحول الرهال البالغ� حد الك�ل. الحاج زك بن إبراهيم الكرمانشاهي
و كان من املوقع� تحت . صار قاضيا لعسكر النادر. النبيه املتكلم النبيل الزك املتقي

و استشهد بسعاية مال محمود عىل يد هالوزة نادر شاه عام . الوثيقة املعروفة ملستر النج 
إسمه زك أصله من مشهد خراسان و نشأ بأصفهان و تقرب عند : و يف الذريعة. 2T]2[2Tه 1159

 .2T]3[2Tه 1163ان حسن و نادر شاه ثم سكن النج  و مات بها الشاه سلط
 .مثنوى در نج  . مثنوى تسبيح كربال. ديوان. ديوان زك مشهد  ديوان زك نديم: له

 .177و 142/ 19و 1180و 403/ 9الذريعة : ترهم يف

 : زين الدين النجفي

 الحويز  ك� يف رسالة زين الدين النجفي العال الفاضل املجيز لشّرب : قال املحقق الطهرا 
ه و دعا له فيها بالرحمة فيظهر وفاته يف التاريخ املذكور 1173ترهمة البش� املسلفة سنة 

2T]4[2T. 
______________________________________ 
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 385: الصفحة

 : زين العابدين املشعشعي

. زين العابدين بن محمد بن ثنوان املشعشعي املجاز من الشرب الحويز  نزيل الغر  ال  
كتب الشرب له اإلهازة بخطه عىل ظهر فهرست الوسائل الذ  ملكه صاحب الرتهمة عنه و 

دقق لخ� الدنيا و الدين مولينا أما بعد فقد صار كتابنا هذا من ممتلكات أخينا امل. فيها
و كتبه املتمسك بأصحاب الرصاط السو  شرب بن محمد . الحاج زين العابدين و أهزت له

 .2T]1[2Tالحسيني املوسو  هار عيل عليه الصالة و السالم يف سنة إحدى و سبع� و مائة و أل  

 : الشيخ زين العابدين بن محمد عيل بن عباس

و قال إبن . 2T]2[2Tأكابر الفضالء يف النج  و أماثلهم و كان مدرسا انه كان من : قال الس�و 
 .محبوبة كان عاملا فاضال من مشاه� عل�ء و أفاضل أقرانه 

كان يف عرصه مبجال محرتما معارصا للسيد صاد  الفحام و الشيخ سعد بن الشيخ احمد 
السيد صاد  ه و رثاه 1167توىف سنة . الجزائر  و الشيخ محمد تقي الدورقي النجفي

و املرتهم له من بيوت العلم و األدب القد�ة عرفوا يف النج  يف أوائل القرن . 2T]3[2Tالفحام 
 .2T]4[2Tالحاد  عق و نزحوا من هبل عامل 

 .ديوان شعر : له
معجم . 326/  1معارف الرهال . 324/ 2مايض النج  . 162/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 .655/ 2رهال الفكر و األدب 

 : لجزائري النجفيسعد ا

 سعد بن احمد الجزائر  النجفي كان معارصا لنرص ّهللا الحائر  و يروى 
______________________________________ 
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 386: الصفحة

 :نه شرب بن محمد بن ثنوان الحويز  املشعشعي الذ  قال يف وصفه ع
و مثلها ما رواه الشيخ الجليل الثقة العال العارف األسعد الشيخ سعد بن احمد الجزائر  

ما لفظه ) صحبة الخصام(ك� ذكر الشيخ شرب عىل ظهر كتابه . 2T]1[2Tه 1154يف أواخر سنة 
رمضان املبارك 22ئر  سلمه ّهللا تعاىل يوم الجمعة اخربنا الشيخ األسعد الشيخ سعد الجزا

و آل الجزائر  من األرس العربية العريقة يف . 2T]2[2Tه فيظهر حياته يف التاريخ 1178سنة 
 .2T]3[2Tالعروبة السابقة يف الهجرة عرفت يف النج  أوائل القرن العارش 

 : الشيخ سعد بن الشيخ احمد بن زبرج

و التقى و الفضل كان يحرض عند الشيخ مهد  مّال كتاب مع هو من أهل العلم و الصالح 
ه�عة من أهل الفضل منهم ولده الشيخ عبد الرسول و الشيخ عيل بن الشيخ صاد  تقي 

و آل الشيخ عبد الرسول من األرس العلمية التي . 2T]4[2Tمّال كتاب و ابنه الشيخ مّال كتاب 
 .2T]5[2T سكنت يف مدينة النج  يف أواخر القرن الثا  عق

 : السيد شرب بن محمد بن ثنوان الحويزاوي النجفي

ه درس عىل الشيخ مهد  1190ه و املتوىف بالنج  حدود 11221ع 1املولود بالحويزة يف 
يف ترهيح القرص عىل الت�م ) تنبيه الكرام( له . الفتو  العاميل و الشهيد نرص ّهللا الحائر 

ىل أصول الكايف و هي قليلة يف عدة مواضع من و له الحاشية ع. 2T]6[2Tيف املواطن األربعة 
 و عّد من تصانيفه الني  . 2T]7[2Tه 1186أوائل أصول الكايف فقط كلها بخطه تواريخها 
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 387: الصفحة

و الثالث� يف رسالة بعض معارصيه أو تالميذه التي كتبها يف ترهمة السيد شرب هذا يف 
 .2T]1[2Tه 1173
حجة . ية يف أحكام التقيةالجنة الرب. ترهمة السيد محمد املشعشعي. األطعمة و األرشبة: له

الذخ�ة يف . حرمة التمتع بالفاطميات). عليه السالم (الخصام يف الخروج و القيام للمهد  
 .رشب الدخان من نزعات الشيطان . العقبى يف مودة ذو  القرب

، 165/ 4و 218/ 2الذريعة . 133، 26/ هامع األنساب . 20/ 36أعيان الشيعة : ترهم يف
/ فوائد الرضوية . 142، 140/ 24و 53/  13و 11/ 10و 395، 260، 182/ 6 و157/ 5و 448
 .455/ 2مايض النج  . 207

 .293/ 4معجم املسلف� . 217، 82/ 3و 292، 57/ 1معارف الرهال 
 .305/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 332الكواكب املنتثة 

 : رشيف بن محمد طاهر بن عبد الحميد الفتو� العاميل النجفي

أبو الحسن القي  بن محمد طاهر الفقيه الكامل العال العامل أفقه املحدث� و أكمل 
الرباني� درس يف أصفهان عىل املوىل محمد باقر املجليس ثم توهه اىل النج  األرشف و 

 .ه 1138إستوطن فيها و مات سنة 
 .القمي� يف الرد عىل علم الهدى يف قوله يف بعض هوابات املسائل تنزيه : له

رشح عىل كفاية املحقق . رشح الصحيفة. الرسالة الرضاعية. حقيقة املذهب اإلمامية
ضياء العامل� يف بيان إمامة . رشيعة الشيعة و دالئل القيعة. السبزوار  من أول املكاسب

 .مرآة األنوار و مشكاة األرسار . الدرر النجفيةالفوائد الغروية و . األئة املصطف�
 .النسب 
و 187/ 13و 35/ 14و  346/ 13و 49/ 7و 457/ 4الذريعة . 234/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 .371/ 2و 264/ 20و 353/ 16و 124/ 15
______________________________________ 
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 388: الصفحة

معجم . 28مصفى املقال . 43/ 3مايض النج  . 51/ 1الكنى و األلقاب . 442تكملة أمل 
 .870/ 2معجم رهال الفكر . 12هدية األحباب . 218نجوم الس�ء . 284/ 3املسلف� 

 : األم� صالح بن عبد الواسع الحسيني

ه و هو من مشائخ 1116األم� صالح بن عبد الواسع الحسيني الخاتون آباد  املتوىف سنة 
و الظاهر ان املرتهم له ل يخرج من النج  . 2T]1[2Tد بن إس�عيل الجزائر  الغرو  احم

 .فشيخه املجيز له، نجفي و من القرن الثا  عق 

 : السيد صادق بن عيل بن الحس� بن هاشم الحسيني االعرجي النجفي املعروف بالفحام

. 2T]2[2Tه 1205رمضان سنة  21ولد يف إحدى قرى الحلة املس�ة بالحص� و توىف بالنج  يوم 
كان عاملا فاضال من أهلة العل�ء أديبا شاعرا مطبوعا من سكان النج  و هادا يف طلب 

 .2T]3[2Tالعلم حتى صار يعّد من كبار العل�ء و كان ذا همة عالية 
 .2T]4[2Tمسلفات يف الفقه و النحو و الشعر : له

 : الشيخ صفي الدين بن الشيخ فخر الدين الطريح النجفي

تخرج عىل والده و نال ثالث 2T]5[2Tفاضل عال صالح فقيه معارص عابد ورع محقق : يف اآلمل
 ه و سنة 1076ه و سنة 1072إهازات منه يف سنة 
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 389: الصفحة

و قد كتب اإلهازة األخ�ة عىل ظهر مجمع البحرين و فيها أنهاه الولد األعز األسعد . ه1077
األمجد الشيخ صفي مطالعة و قراءة و بحثا و تحقيقا و تدقيقا يف مجالس متعددة و 

و كانت وفاته . 2T]1[2Tه 1077سنة  أوقات متبددة آخرها ليلة الجمعة من أواخر شهر صفر يف
 .2T]2[2Tبعد املائة األوىل و األل  ك� يظهر من بعض إهازاته و مسلفاته 

 .إهازة ملحمد حس� بن محمد عيل التربيز  . إهازة ألب الحسن القي : له
الرسالة الشبهاتية يف بيان . »مستدرك املجمع «الحاشية عىل مجمع البحرين مطلع الن�ين 

رياض الزهرية يف رشح . رياض األزهرية يف رشح النكت الفخرية. از عن الشبهاتلزوم االحرت 
 .مجموعة صفي الدين . رشح الباب الحاد  عق يف الكالم. الفخرية

هداية . ميزان املقادير القعية. ملحقات مجمع البحرين. مستدرك مجمع البحرين
 .» النجس الغزير املاءأ  «الينبوع املنجس . املسرتشدين يف الرد عىل الطبيعي�

و 191/ 6و 191/  4و 199/ 1الذريعة . 135/ 2أمل اآلمل . 389/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
و 323/ 23و 200/ 22و 137و 5/ 21و  114/ 20و 178و 121/ 13و 325و 319و 201/ 11
ى الكن. 216/ فوائد الرضوية . 82/ 2سفينة البحار . 17/  3و رياض العل�ء 293و 194/ 25

 .443/ 2مايض النج  . 67/ لسلسة البحرين .  448/ 2و األلقاب 

 : صالح الدين الطريحي

لقد نظم بعض تالميذه تاريخ . انه من الفضالء األهالء. صالح الدين بن أم� الدين الطريحي
 :أوله قوله . وفاته يف آخر رثائه

3T 1أستاذنا قد فات مناT3T 1T3T 1او رساهنا قد غاب عنّاT3T 1T3T 1ور قد نظرت له و الحT3T 1T3T و الط� يف الفردوس غنّا
1T3T 1T3T  1و البعض اخرب بعضهمT3T 1T3T 1ذا صالح قد صار منّاT3T 1T3T  1فسألت تأريخا فقالوT3T 1T3Tال غاب عنّا : تاريخه 
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 390: الصفحة

و بيت الطريحي من البيوت . 2T]1[2T) ال غاب عنا(ه عدد حروف 1155ته حيث يكون عام وفا
 .النجفية 

 : صالح الدين الطريحي

كان عاملا ورعا هليال كان حيا عام : صالح الدين بن حسام ه�ل الدين بن طريح النجفي
بالحلة و قد ) من ال يحرضه الفقيه( ه حيث كتب بخطه النص  األخ� من كتاب 1096

إنتقل الكتاب : وصفه السيد هابر بن طعمة الحسيني النجفي تلميذ والد املرتهم له بقوله
 .2T]2[2Tمن زبدة العل�ء العامل� و خالصة األتقياء الصالح� مخدومنا الشيخ صالح الدين 

 : طبيب طوفان هزار جريبي

إتصل . من أفاضل األعالم يف عرص نادر شاه اسمه م�زا طبيب طوفان هزار هريبي كان
أوائل أمره بامل�زا اهايت ّهللا الرشتي و مدحه كث�ا ثم تركه و هاور النج  إىل أن توىف بها 

 .2T]3[2Tه 1190

 : الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس البالغي

يه بعض الناس يف من العل�ء الكبار و أهل النبو  يف الفقه و األصول و كان مرهعا يرهع إل
له آثار قيمة لعله آخرها . 2T]4[2Tالفتيا و هو من تالمذة املوىل أب الحسن القي  الفتو  

كتاب بغية الطالب� و هي رسالة عملية يف الطهارة و الصالة تت يوم السبت بعد صالة 
ىل ه و ذكر انه ألفها إهابة لطلب همع من األتقياء يف طريقه من الشام ا1178العرص سنة 
 العرا  يف 
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 391: الصفحة

الطريحي من األرس العلمية األدبية التي تقطن النج  من عهد  و آل. 2T]1[2Tرهوعه من الحج 
 .2T]2[2Tغ� قريب 

 .بغية الطالب يف معرفة الفرض و الواهب . النكاح من السنن. بغية الطالب: له
 .مناسك الحج . الفقه االستداليل. الرسالة الحجية

الكنى . 277/ 1ريحانة األدب . 245/ 22و 287/ 14و 238/ 12و 134/ 3الذريعة : ترهم يف
لغت نامه . 250/ تكملة أمل . 183/  2مشهد اإلمام . 75/ 2مايض النج  . 93/ 2و األلقاب 

 .432/ 7أعيان الشيعة . 255/ 11

 : عباس بن خرض بن عباس

كتب يف النج  األرشف عباس بن خرض بن عباس مجلد العتق من كتاب هامع أرسار 
لكاتب كتاب الدواهن للمسل  املذكور و يف و كتب هذا ا. الفقهاء للشيخ قاسم الكاظمي

تم بحمد ّهللا و الصالة عىل افضل رسله و آله القراءة لهذا الكتاب عىل مسلفه : آخره ما نصه
) القاسمية(مّد له يف العمر السعيد و العيش الرغيد لظهور الحق بالحق و أهله يف املدرسة 

ه 1105يف العقين من رهب سنة  حرست من كل بلية شحمد و آله سادات الربية تحريرا
2T]3[2T . و الظاهر ان املدرسة القاسمية كانت يف النج  األرشف و لكنها أصبحت مجهولة املحل
. 

 : عبد األئة النجفي

الحديدية كتبها سنة ) رشح النهج(إنه من الفضالء و من آثاره قطعة من : قال السيد األم�
 .2T]4[2Tه و مات يف القرن الثا  عق 1095
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 392: الصفحة

 .رسالة يف صنعة اإلسطرالب : له
 .432/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 : عبد الرحيم الربدعي

هليل أديب فاضل قال الشعر و اكث منه يف شتى أبوابه و فنونه و كان يقيم يف  شاعر
و من الظاهر أن الشعراء و خاصة يف قديم األيام كانوا يتعلمون العلوم . ه1192النج  سنة 

الدينية و ينخرطون يف الحوزة العلمية الدينية و يستفيدون من أساتذتها الفقه و األصول و 
ء من العلوم الحوزوية عىل  األشعار فيعترب الشاعر فاضال متعل� ليش ينظمون القصائد و

 .األقل 
 255/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 361/ 5شعراء الغر  : ترهم يف

 : الشيخ عبد الرحيم الرشيف الكب�

هو الجد األعىل للشيخ صاحب الجواهر هاهر من أصفهان و هاور الغر  مدة : يف املايض
2T]1[2T .ىل عل�ئها حتى برع و صار أحد الفقهاء الفضالء األتقياء و أقام يف النج  و تخرج ع

 .3[2T[2Tيف أوائل املائة الثانية عقة 2T]2T]2إىل أن توىف بها 

 : عبد الرحمن ابن الشيخ احمد البرصي

هاهر إىل النج  األرشف و درس بها، و . عال فاضل أديب هليل شاعر متتبع مسل  محقق
باألدب ثم انتقل إىل البرصة و واصل التألي  و التصني  و التدريس و أصبح عارفا محققا 

 .هجرية 1104كان معارصا للمحدث الحر العاميل املتوىف سنة 
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 393: ةالصفح

 .رشح قصائد السبع العلويات : له
 .93/ 3رياض العل�ء . 391/ 13الذريعة . 147/ 2أمل اآلمل : ترهم يف

 .352/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 344/ كش  الحجب . 227/ الفوائد الرضوية 

 : عبد الرسول الخادم للحرضة الغروية

خادم للحرضة الغروية من الفضالء األدباء عبد الرسول بن محمد حس� الحم�  النجفي ال
لعبد ّهللا الجزائر  قرظه يف ) الذخر الرابع يف رشح مفاتيح القائع(له تقريظ . الشعراء

 .2T]1[2Tه 1148خمسة أبيات سنة 
معجم . 172/ 2مايض النج  . 391/ 5شعراء الغر  . 449/ 7أعيان الشيعة . ديوان شعر: له

 .455/ 1رهال الفكر و األدب 

 : لسيد عبد العزيز احمد الصايف النجفيا

إن املرتهم له من األدباء العل�ء املشاه� الث�نية عق الذين قرظوا القصيدة الكرارية من 
ك� انه نال إهازة من الشيخ . 2T]2[2Tه 1166نظم محمد رشي  بن فالح الكاظمي يف سنة 

 .2T]3[2Tه 1167حس� بن محمد بن عبد النبي البالد  يف خامس عق ذ  الحجة 
و حسب الظاهر أن صاحب الرتهمة ك� يستفاد من خالل لقبه و معظم معارصيه و زمالئه 

 .يف التقريظ عىل القصيدة الكرارية انه من عل�ء النج  األرشف يف القرن الثا  عق 
 أما السيد عبد العزيز فهو ابن السيد احمد بن عبد : و يف الذريعة
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 394: الصفحة

ه و لعله توىف أيضا سنة الطاعون 1179الحس� املوسو  النجفي الذ  كان باقيا إىل سنة 
 .2T]1[2Tاملذكور و هو هد السادة آل السيد صايف يف النج  

 : السيد عبد الجليل املوسوي النجفي السيد عبد العزيز بن السيد احمد بن

عال عامل فقيه محدث من عظ�ء عل�ء النج  و فقهائه يف عرصه و أحد مشائخ الشيعة 
و املرتهم . 2T]2[2Tو من أورع أهل زمانه ه�عة للكتب يف النج  يف منتص  القرن الثا  عق 

يخ و قرأ الفقه قرأ عىل عدة مشا. 2T]3[2Tله أول من هاهر إىل النج  من موطنه خوزستان 
توىف يف النج  األرشف و . عىل عالمة عرصه الشيخ احمد الجزائر  صاحب آيات األحكام

 .2T]4[2Tدفن يف الصحن القي  يف أواخر املائة الثانية عقة 
/ 1الذريعة ( إهازة ملحمد رضا بن عبد املطلب التربيز  . حدائق النسب. ديوان شعر: له

 ) .290/ 4الذريعة (حدائق النسب ). 202
معارف . 290/  6و 265/ 1الذريعة . 105/ هامع األنساب . 18/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
الذريعة . 1456/ 4نقباء البق .  154/ 1مايض النج  . 43/ مصفى املقال . 61/ 2الرهال 

 .792/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 29الكواكب املنتثة . 140/ 1

 : عبد عيل النجفي

احمد بن محمد مهد  النجفي كان هده من العل�ء و دّون مجموعة فيها  عبد عيل بن
 ه ثم انتقلت املجموعة 1041رسائل علمية يف سنة 
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 395: الصفحة

 .2T]1[2Tللعضد  ) آداب البحث(إىل صاحب الرتهمة فكتب فيها بخطه رسالة 
حيث ان الجّد كان حيّا عام . فيكون املرتهم له عادة حسب الطبقات من القرن الثا  عق

 .ه فحفيده من القرن الثا  عق 1041

 : الشيخ ك�ل الدين عبد عيل عبد الحميد شمسا النجفي

د عىل نسخة كتاب مشار  النور للكتاب املشهور للشيخ األهل فخر الدين يوه: يف الذريعة
الطريحي املخطوطة بخط املصن  تلك الشيخ ك� الدين عبد عيل بن عبد الحميد شمسا 

و من الواضح أن لقب . 2T]2[2Tو كتب عليه مرصحا بأنه للشيخ فخر الدين 1121النجفي يف 
 .نه يف الفقاهة و العلوم اإلسالمية ء عن علو علمه و رفعة شأ  ك�ل الدين ينبى

 : السيد عبد الكاظم بن األم� محمد صادق الخاتون

إن السيد األم� عبد الكاظم بن األم� محمد صاد  بن األم� عبد الحس� بن امل� محمد 
ه و املتوىف يف الحاد  و العقين من 1095باقر الحسيني الخاتون آباد  املولود يف سنة 

ه و املدفون يف الصحن املرتيض القي  يف النج  األرشف قرب املئذنة 1151شوال سنة 
و قد كتب بالخط النسخ الجيد ) شجرة نامه خاتون آبادي�(كان عاملا هليال له 2T]3[2Tالش�لية 

املذهب عىل ور  غليظ و بجداول و دوائر حسنة الرتتيب من آدم أب البق إىل خاتم 
و من املعلوم انه ال يدفن أحد يف ذلك املكان . 2T]4[2Tعرص املسل  النبيّ� و ذريّته الطيب� إىل 

قرب رضيح اإلمام عيل عليه السالم إال إذا كان عاملا له شأن كب� يف الفقاهة و العلوم 
الدينية لدى الناس مثل ما يرقد عىل مقربة من املئذنة الجنوبية الشيخ املقدس األردبييل 

 .رحمه ّهللا 
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 396: الصفحة

 : الشيخ عبد ّهللا بن عبد الواحد العاميل

املرتهم له فاضل صالح من املعارصين هاور النج  سن� : يف أمل اآلمل للشيخ الحر العاميل
ه فيكون معارصه من عل�ء القرن 1104قد توىف املحدث الحر العاميل عام  و. 2T]1[2Tكث�ة 

 .الثا  عق أيضا 

 : عبد ّهللا الحويزاوي

إلبن زهرة سنة ) الغنية(عبد ّهللا بن إبراهيم الحويزاو  ولد بحويزة و سكن النج  و كتب 
 .2T]2[2Tه و هملة من مسائل القي  املرتىض 1196

 : كرم ّهللا آل الحويزي الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ

كان فاضال محققا مهذبا كريم األخال  مستجمعا للفضائل و : يف املايض عن اإلهازة الكب�ة
 .2T]3[2Tاملكارم معظ� عند امللوك مطاعا مرهوعا إليه يف القضايا و الفتاوى 

األصلح  الشيخ األهل األكمل األعلم األورع: و يف إهازة املوىل أب الحسن الفتو  يصفه بقوله
األفلح األوحد األسعد األرشد التقي النقي الزك الذك األملعي اللوذعي الشيخ عبد ّهللا بن 

 ]5[2Tه 1154ه و قبل سنة 1131توىف بعد سنة 2T]2T]4كرم ّهللا 
و آل الحويز  من األرس التي نزحت إىل النج  أوائل القرن الحاد  عق و كانت لهم عدة 

 .2T]6[2Tدور يف محلة الع�رة 
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 397: الصفحة

 : ويك البحرا�ابو محمد عبد ّهللا بن محمد الش

فقيه فاضل عال شاعر، من عل�ء القرن الثا  عق الهجر ، و شعرائه املجيدين، و له يف فن 
األدب و قرض الشعر و اإلكثار منه و التفنن فيه، أشواط بعيدة، غ� أن شعره من النمط 

بن الشيخ و الشيخ إبراهيم ا. تتلمذ عىل اآلقا محمد ابن اآلقا عبد الرحيم النجفي. األوسط
 .عيل البالد  البحرا  

 .ه 1149كان حيا عام . و الشيخ نارص ابن الحاج عبد الحسن البحرا 
 .و توىف بعد ذلك 

 .مسبل العربات ورثاء السادات . هواهر النظام ديوان شعر. أحوال املعصوم�: له
 .386/ 11الغدير . 398/ 20و 284/ 5الذريعة . 70/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : املال عبد ّهللا بن املال محمد طاهر املاليل

خازن حرم موالنا أم� املسمن� عليه : و يف التكملة. أحد أعالم هذه األرسة املاليل و عل�ئها
السالم عال و ابن عال و أبو عل�ء و هو سمى هده املوىل عبد ّهللا صاحب الحاشية عىل 

 .التهذيب املعروفة باسمه 
للشيخ فخر الدين الطريحي و هذا نص ) غريب القرآن(رأيت خطه بتملك : و يف املايض

انتقل إىل بالبيع القعي و أنا اقل الخليفة عبد ّهللا الكليدار يف : عبارته عىل ظهر الكتاب
 .2[2T[2Tه حيث رأيت شهادته بصك يف هذا التاريخ 1163ثم إنه توىف بعد سنة . 2T]2T]1ه 1135سنة 

 :  التربيزياملوىل عبد ّهللا 

 عبد ّهللا بن محمد كاظم بن شاه محمد التربيز  فقيه هليل و عال 
______________________________________ 
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 398: الصفحة

لقرن الثا  عق و كان متضلع له إطالع و تبحر بالعلوم العقلية و النقلية و هو من أعالم ا
 .يقيم بالنج  األرشف يف بداية هذا القرن 

ه 1116رشح تجريد العقائد فاريس أتم هزءه األول سنة . إهداء االهبة يف رشح النخبة: له
2T]1[2T. 

 : عبد املطلب كليدار

املال عبد املطلب بن حس� بن املال عبد ّهللا اليزد  خازن حرم أم� املسمن� عليه السالم 
ه و قرأه عىل املوىل أب الحسن الفتو  1128ب بخطه الفروع من الكايف و فر  منه سنة كت

قد أنهاه مقابلة و قراءة و : (القي  ثم كتب له إهازة يف آخر كتاب الصالة قائال فيها
تدقيقا و تحقيقا الولد األعز الصالح الفالح األملعي اللوذعي الزك الذك النحرير الكامل 

مولينا و سيدنا سيد األوصياء و إمام أهل األرض و الس�ء أسد ّهللا الغالب أم� خازن حرضة 
) املسمن� عيل بن أب طالب صلوات ّهللا عليه موالنا عبد املطلب وفقه ّهللا يف مجالس عديدة

2T]2[2T. 
/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 386/ 3مايض النج  . 80/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
1240. 

 : الشيخ عبد الواحد البورا� النجفي

 :الشيخ عبد الواحد بن محمد بن احمد البورا  النجفي يف الذريعة 
أهاز املرتهم له الشيخ أبو الحسن الفتو  بالرواية و تاريخ اإلهازة يف حدود سنة أل  و 

 إن املرتهم له من مشائخ اإلهازة يروى . 2T]3[2Tه 1102مائة سنة 
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 399: الصفحة

عن الشيخ حسام الدين بن درويش عيل الحيل و عن الشيخ فخر الدين الطريحي و الشيخ 
ه يف نشوة السالفة عبد عيل الخ�ييس و يروى عنه القي  الشيخ أبو الحسن الفتو  ترهم

و ملا 2T]1[2Tفقال خاتة العل�ء املجتهدين و نتيجة األبرار السابق� حسن األخال  زك األعرا  
كان صاحب الرتهمة مجيزا لعال نجفي و يروى عن فطاحل النج  نستظهر انه يكون 

 .نجفيا أيضا 
 .ديوان شعر : له

معجم رهال .  481لكواكب ص ا. 58/ 6شعراء الغر  . 130/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .261/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الواحد بن محمد الكعبي

كان من أهل الجاه و الشأن و االعتبار و من العل�ء األعالم و أحد أئة الج�عة يف 
و توىف يف . 2T]2[2Tه 1149عّمر سوقا يف النج  سنة ). مسجد املسابج (مسجدهم املعروف 

 .2T]3[2Tه تلميذه السيد حس� بن السيد م� رشيد الهند  ه ورثا1150النج  سنة 
 .391/ 11الغدير . 159/ 6شعراء الغر  : ترهم يف. ديوان شعر: له

 .171/ 2نشوة السالفة . 1083املعجم ص . 245/ 3مايض النج  

 : الشيخ عيل الفقيه العاديل العاميل

العاديل العاميل النجفي املسكن له ديوان العاديل و فيه قصيدة  الشيخ عيل بن احمد الفقيه
و قصائد يف مدح األم� عليه السالم و قصائد ) صىل ّهللا عليه و آله(طويلة يف مدح النبي 

 ذهب إىل أصفهان ثم رهع . أخرى
______________________________________ 
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 400: الصفحة

و قد احتوى الديوان . إىل النج  و عند ذلك أمره السيد نرص ّهللا الحائر  أن يرتب ديوانه
 .2T]1[2Tه 1120عىل أشعار نظمها أوان اغرتابه إىل أصفهان و أوان خروهه منها يف 

قال يف مقدمته أما بعد فيقول العبد الجا  اقل الورى عمال و . له ديوان شعر: و يف األعيان
أكثهم يف ّهللا رهاء و أمال عيل بن احمد الفقيه لقبا العاديل العاميل أما و أبا املشهد  

 .2T]2[2Tالغرو  مولدا و مسكنا 
 .» ع«وصية النبي إىل أم� املسمن� . ديوان عيل بن احمد الفقيه. ديوان شعر: له

و 739و 664و 444/ 9الذريعة . 281/ تكملة أمل اآلمل . 154/ 8أعيان الشيعة  :ترهم يف
 .18/ 7معجم املسلف� . 364/ 11الغدير . 109/ 25

 .275/ 6شعراء الغر  . 89/ 2معارف الرهال . 776/ 38مجلة العرفان س 
 .528الكواكب املنتثة . 866/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 162/ 2نشوة السالفة 

 : السيد عيل دعاء الش�ازي

عيل بن محمد قطب الدين الحسيني التربيز  الش�از  امللقب بدعاء صويف نشأ بفارس و 
انتقل يف العقين من عمره اىل النج  األرشف و اكث استفاداته العرفانية و العلمية من 
يف والده الذ  حرض مجالس افاداته خمس عقة سنة خمس منها يف فارس و عق منها 

 .النج  و كان فاضال أديبا حسن اإلنشاء له شعر فاريس ليس من الخط العايل 
 .2T]3[2Tه يف كربالء 1183هامع الكل�ت أتّه سنة : له
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 401: الصفحة

 : عيل الكرك النجفي

شمس الدين عيل بن ه�ل الدين حسن بن زين الدين بن فخر الدين عيل بن احمد بن 
املحقق نور الدين عيل بن عبد العال الكرك النجفي من العل�ء األعالم يروى عنه بواسطة 
واحدة سبطه و ابن بنته رشف الدين محمد مك من ذرية الشهيد في� كتبه يف إهازته 

 .2T]1[2Tه 1178زا محمد رضا بن عبد املطلب التربيز  عىل ظهر الشفاء سنة للم�

الشيخ عيل بن رىض الدين بن حسن بن احمد بن محمد بن أب جامع الحارث الهمدا� 
 : 2T]2[2Tالعاميل النجفي 

له رسالة ترهم فيها كث�ا من آل أب هامع و . كان عاملا فاضال معارصا لصاحب أمل اآلمل
لشيخ الحر ليدرهها يف أمل اآلمل و كأنها ل تصل إليه و فاهأه األهل قبل أرسلها إىل ا
و آل أب هامع هم آل محي الدين . 4[2T[2Tه 1150تويف سنة : و يف املايض أنه. 2T]2T]3وصولها إليه 

و لهم دور يف محلّة 2T]5[2Tاألرسة العلمية التي تألق نجمها يف النج  يف أوائل القرن العارش 
 .2T]6[2Tلفاضل اإليروا  الع�رة قرب مدرسة ا

 : الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين بن عبد اللطيف آل محي الدين

 انه من رهال العلم و أهل التألي  و التصني  و كان فاضال : عن املايض
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 402: الصفحة

له كتب أل  بعضها يف أواخر القرن . هامعا للمعقول و املنقول و حاويا للفروع و األصول
ه و قصيدة يف النحو فر  منها 1096ه سنة الحاد  عق مثل تهذيب املنطق الذ  فر  من

ه و أل  البعض االخر يف الربع األول من القرن الثا  عق مثل كتاب توقي  1095سنة 
ه و اإلفادة السنية يف مهم الصلوات اليومية 1124السائل عىل داللة املسائل فر  منه سنة 

نتهاء من كتاب توقي  و من خالل آخر ما وصلنا من تاريخ اال . 2T]1[2Tه 1106فر  منه سنة 
ك� و ان آل . ه1124السائل عىل داللة املسائل نعرف بان املرتهم له قد توىف بعد سنة 

 .محي الدين من األرس العلمية النجفية 
 .تبرصة املبتد  يف الهيئة . إرشاد املتعلم يف املنطق. أرهوزة يف أصول الفقه: له

رشح حاشية املوىل عبد ّهللا ألفه يف . ب� املقاصدتتميم الفوائد و ت. تحفة املبتدى يف املنطق
 .رسالة يف الهيئة . رسالة يف الطب. رسالة يف أن النسبة ثالثية أو رباعية. النج 

 .الوهيز يف تفس� القرآن العزيز . رشح األربع� حديثا يف الطهارة
/ 1الذريعة .  75/ الحايل و العاطل . 298/ تكملة أمل . 201/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

. 102، 92، 44/ 25و 141، 52/  23و 143/ 13و 32/ 11و 501/ 4و 254/ 2و 518، 422
 .377/ املطبوعات النجفية . 324/  3مايض النج  . 983/ كتبها  عرب 

 : الشيخ عيل رضا بن املوىل ك�ل الدين حس� االردكا� الش�ازي

عر مف  محقق حكيم متكلم عارف عال من عل�ء الشيعة يف العرص الصفو  أديب شا
متفنن اخذ املقدمات و السطوح عىل هملة من فضالء اردكان و ش�از ثم هاهر إىل 

ه و املوىل 1070أصفهان و تخرج عىل العلم� املوىل محمد تقي املجليس األول املتوىف سنة 
قزوين ح� كان ه و الزم أستاذه الطالقا  يف 1094الشيخ محمد كاظم الطالقا  املتوىف سنة 

 مدرسا يف مدرسة النواب و منها هاهر إىل كربالء و النج  و صار من أعالم كربالء 
______________________________________ 
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 403: الصفحة

و شغل كريس التدريس و الفتوى بها سن� ثم رهع إىل أصفهان و استقر هناك و اشتغل 
 .2T]1[2Tه 1120ي  و التدريس حتّى و افته منيته بعد سنة بالتأل

 : الشيخ عيل بن صالح بن منصور العاميل

املشتهر بالكوثرا  نزيل النج  عال عامل فاضل كامل فقيه أصويل من تالميذ : يف التكملة
السيد العالمة املحقق السيد محسن االعرهي عند  بخطه رشح الوافية ألستاذه يف مجلدين 

 .2T]2[2Tه يف النج  األرشف 1196نسخها سنة  فر  من
 .ديوان شعر . حاشية رشح الوافية: له

/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 301/ تكملة أمل اآلمل . 150/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
879. 

 : الشيخ عيل بن عبد الواحد الكعبي

و البارزين فيها كان إن املرتهم له من مشاه� رهال هذه األرسة الكعبي و من النابه� 
إماما و هو أحد أعالم أهل الفضل ) مسجد املسابج(كان يصيل يف مسجدهم . هليال محرتما

ه يف املدينة 1160توىف سنة . 2T]3[2Tو رهال العلم من هذه األرسة و من أهل الجدة و النعمة 
 .2T]4[2Tاملنورة عند حجه 

 : السيد عيل بن عبد ّهللا الحسيني البحرا�

و هو من سادات البحرين و أهل ) النج (سيد ورد علينا : قافة من النشوةيف أعالم الث
 القف ثم وص  شعره فقال له شعر يضاهي الشعر العبور 

______________________________________ 
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 404: الصفحة

 .2T]1[2Tه 1162و يشبه قالئد الدر يف النحو توىف سنة 
 .234/ 6شعراء الغر  . 281/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : عيل الجزائري النجفي

مع رشح ) الوافية التونية(عيل بن محمد بن شبيب الجزائر  النجفي كان ممتلكا لكتاب 
و بيت الجزائر  من البيوتات النجفية ك� تقدم . 2T]2[2Tه 1180صدر الدين القمي تاريخه 

الك عال باإلضافة إىل أن اإلمتالك ملثل هذا الكتاب العلمي يف أصول الفقه قرينة عىل أن امل
 .يف القرن الثا  عق الهجر  

 : الشيخ فرج ّهللا بن محمد بن درويش بن محمد بن حس� بن ح�د بن اكرب الحويزي

له كتاب تذكرة . 2T]3[2Tفاضل محقق ماهر شاعر أديب معارص له مسلفات كث�ة : يف أمل اآلمل
طوال و عرضا العنوان عىل طراز عجيب بعض ألفاظها بالسواد و بعضها بالحمرة تقرأ 

فاملجموع علم و كل سطر من الحمرة علم من النحو و املنطق و العربية و العروض و وهه 
تسمية تذكرة العنوان بهذا االسم أن بعض العامة أل  كتابا س�ه عنوان القف يشتمل 
عىل العلوم املذكورة وفقه الشافعي و التاريخ و سمع املرتهم بذلك و تعجب ه�عة من 

توىف ك� يف . 2T]4[2Tس فعمل رحمه ّهللا هذا الكتاب قبل أن يرى ذلك الكتاب أهل املجل
و أرسة الحويز  نزحت إىل النج  األرشف أوائل القرن . 2T]5[2Tه 1141الكواكب املنتثة سنة 

 .2T]6[2Tالحاد  عق و كانت لهم عدة دور يف محلة الع�رة 
______________________________________ 
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 405: الصفحة

 : الشيخ قاسم بن الشيخ محمد بن جواد الشه� بابن الوندي

قاسم بن الشيخ : و يف الرياض2T]1[2Tالشيخ الكاظمي عابد فاضل زاهد معارص : يف أمل اآلمل
محمد الكاظمي نزيل النج  األرشف الشيخ الجليل الفقيه املحدث العال الفاضل العابد 
الزاهد الورع املقدس الرهل املبارك و كان من املعارصين و قد تقفت بإدراك صحبته يف 
أرض الغر  و هو من أكابر العل�ء و األتقياء و رأيته فرأيت منه نورا ساطعا و كان مصدا  

و له رشح اإلستبصار يقول يف آخر 2T]2[2Tهل و عال سي�هم يف وهوههم من اثر الّسجود قوله 
هامعه أقل األقل� و أذل األذل� املتوسل إىل ّهللا برسوله : كتاب األ�ان و النذور و الكفارات

و اله الطيب� الطاهرين قاسم بن محمد الكاظمي الوند  نزيل النج  األرشف يف شهر 
توىف يف الغر  بعد سنة 2T]3[2Tه حامدا مصليا 1096خ� و الظفر من سنة صفر الختوم بال

 .2T]4[2Tه 1105
 .رشح القائع . رشح اإلستبصار: له

). باب القاف (  25/ 2تنقيح املقال . 219/ 2أمل اآلمل . 7/ 43أعيان الشيعة : ترهم يف
/ الرضوية  فوائد. 398/  4رياض العل�ء . 183/ 6و 17/ 2الذريعة . 21/ 2هامع الرواة 

 .122/ 8معجم املسلف� . 58/ لباب األلقاب . 375
 .1060/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ كاظم الرشيف العميدي بن محمد تقي بن بكتاش

الثقة الجليل العال النبيل الفهامة النسابة شيخنا و (ب : وصفه تلميذه شّرب الحويز 
 من : يف املايض. 2T]5[2T) معتمدنا الشيخ كاظم القي  العميد 
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 406: الصفحة

رأيت خطه بتملك عمدة . رهال العلم و مصاليت الكالم و فرسان الدين و ح�ة الفضل
ه و عليها تعاليق 893تبها سنة املطالب التي هي بخط السيد حس� بن ساعد الحائر  ك

اقل الورى محمد كاظم القي  : و هذا نص خط املرتهم له. ه917للكاتب تاريخها سنة 
الحسني الحسيني العرييض عشية الجمعة سادس عق شهر رهب األصهب من شهور سنة 

 و كانت داره بجنب الصحن املرتضو  ك� و انه فر  من2T]1[2Tه يف املشهد الغرو  بداره 1164
 .2T]2[2Tكتابة البغية يف نفس املكان و الزمان 

 : الشيخ كرم ّهللا بن الشيخ محمد حسن الحويزي

كان : و نقل عن السيد الجزائر  انه. من مشاه� أرسة الحويز  و رهالها النابه�: يف املايض
حرام عاملا صالحا من اهل األتقياء و اكرم األزكياء شيخ اإلسالم و مرهع األنام يف الحالل و ال

 .2T]3[2Tو القضايا و األحكام 
و أرسة الحويز  نزحت إىل النج  أوائل القرن الحاد  عق و كانت لهم عدة دور يف 

ه قريبا من بلدة خرم آباد و نقل إىل الحويزة و 1154توىف يف السفر سنة . 2T]4[2Tمحلة الع�رة 
 .2T]5[2Tدفن عند عمه 

 : الشيخ محسن بن الشيخ خرض بن يحي املالك

كان من حملة العلم و رهال الفضل محقق متبحر من تالمذة أخيه : مايض النج يف كتاب 
و لكن أشعة أخيه الكب� الشيخ هعفر غطته و 2T]6[2Tالكب� الشيخ هعفر كاش  الغطاء 

 أضاعت اسمه و ل نعث له عىل ترهمته يف معاهم 
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 407: الصفحة

ه عىل ما 1185توىف يف حياة أخيه العالمة الكب� الشيخ هعفر يف حدود سنة . 2T]1[2Tالعل�ء 
 .2T]2[2Tورد يف سعداء النفوس 

 : الشيخ محسن بن فرج النجفي الجزائري

و ل يسمع له شعر إال  2T]3[2Tه 1150توىف حدود سنة . كان فاضال عاملا أديبا شاعرا: األعيان يف
و بيت الجزائر  من البيوتات النجفية التي عرفت يف . 2T]4[2Tيف أهل البيت عليهم السالم 

 .2T]5[2Tالنج  أوائل القرن الحاد  عق 
 .ديوان شعر : له

معجم . 174/ 2مايض النج  و حارضها . 978/ 9الذريعة . 229/ 10شعراء الغر  : ترهم يف
 .455/ 1رهال الفكر و األدب 

 : محمد الدورقي

محمد بن إبراهيم الدورقي البرصاو  النجفي املسكن كتب لنفسه مجلد الصالة من 
 .2T]6[2Tه 1105الذ  فر  منه املسل  سنة ) كش  اللثام(

السيد أبو صالح محمد بن إبراهيم بن زين العابدين بن السيد عيل نور الدين أخو 
 : صاحب املدار 

ه و درس يف هبل عامل ثم انتقل إىل النج  سنة 1049ولد يف هبع آخر شهر رهب سنة 
 ه فقرأ عىل الشيخ حسام الدين الطريحي 1080
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 408: الصفحة

ثم توهه إىل . 2T]1[2Tو اليه ينتهي كث� ممن تأخر عنه كالشيخ مرتىض األنصار  . النجفي
 .2T]2[2T ه مسثرا العزلة1101ثم عاد إىل بلدة شحور يف . أصفهان

 .2T]3[2Tه 1113توىف يف شحور سنة 

 : الشيخ محمد بن الشيخ احمد الجزائري صاحب آيات األحكام بن إس�عيل

الغرو  عال مدقق كث� الذكاء و : قال السيد التسرت  يف إهازته الكب�ة بعد أن ذكر اسمه
ل عىل البحث يروى عن أبيه و غ�ه من عل�ء املشهد رأيته هناك و هرت معه مباحثات تد

 .2T]4[2Tفضله و غزارة مادته سلّمه ّهللا 
و عن التكملة عال فاضل فقيه هليل يروى عن أبيه املحقق الفاضل و كتب له إهازة 
مفصلة بخطه و هو أول من أخرج املحصول إىل البياض يف حياة مصنفه و يظهر انه من 

 .6[2T[2Tه ك� يف املايض 1199كان حيا سنة . 2T]2T]5املعمرين 
رشح . رشح الشافية. رشح تبرصة املبتدئ�. � الدين بن محي الدين الطريحيإهازة الم: له

 .رشح عىل رسالة الصالة ألبيه . آيات األحكام ألبيه
فوائد . 36و 314و  132/ 13و 230/ 1و 140/ 1الذريعة . 71/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .359، 259/ 2الرهال معارف . 92/ 2مايض النج  . 112/ لسلسة البحرين . 386/ الرضوية 

______________________________________ 
 59/ 9أعيان الشيعة ) 1( 

______________________________________ 
 65الكواكب املنتثة ص ) 2( 

______________________________________ 
 59/ 9أعيان الشيعة ) 3( 

______________________________________ 
 92/ 2مايض النج  و حارضها ) 4( 

______________________________________ 
 92/ 2مايض النج  و حارضها ) 5( 

______________________________________ 
 93/ 2مايض النج  و حارضها ) 6( 



 409: الصفحة

 : محمد األسدي الحيل

املوىل بهاء الدين محمد األسد  بن احمد محسن بن عيل زين العابدين الحيل له بخطه 
حاشية سلطان عىل املعال و ذكر يف آخرها انه فر  من الكتابة يف النج  و كتبها لنفسه و 

 .2T]1[2Tه 1193ذلك يف آخر رهب عام 

 : محمد القبييس

يف ) نهج الوصول(يف رشح ) صولنظام الف(محمد بن إس�عيل القبييس العاميل تلك كتاب 
و تلكه لهذه الكتب . 2T]2[2Tه 1188ه ك� و انه تلك كتب أخرى آخرها سنة 1175الغر  سنة 

 .العلمية إشارة إىل أنه عال يف املسائل الفقهية 

 : املفيد محمد الش�ازي

لثا  املفيد محمد الش�از  الغرو  عال فيلسوف كب� من أعالم النج  األرشف يف القرن ا
عق و من أساتذة الشيخ عباس بن الحسن البالغي النجفي و شيوخ إهازته ك� ذكر 

ه للموىل رهب عيل و وصفه فيها باألستاذ األعظم 1157البالغي ذلك يف إهازته املسرخة سنة 
 .2T]3[2Tو الفيلسوف األكرم 

 : السيد محمد النجفي آل عياش

 حبل (  يف كتابه يروى عنه السيد شمس الدين محمد بن بديع الرضو 
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 410: الصفحة

و روايته . 2T]1[2Tه 1168فهو من املقارب� و املعارصين للسيد نرص ّهللا الحائر  الشهيد ) املت�
خ� دليل عىل أنه من أهل العلم و الفضل و لقبه النجفي إشارة إىل موطنه و مسكنه و 

 .مدرسته 

 : محمد بن ثنوان

با الحسن يحك أن أ . محمد بن ثنوان بن عبد الواحد املشعشعي الحويزاو  املوسو 
( 0Tالقي  الفتو  العاميل ملا أراد أن يجيز صاحب الرتهمة استخار ّهللا تعاىل فخرهت اآلية 

. 0T2T]2[0T2Tه 1182كان حيا سنة . و ذلك ششهد ه�عة من العل�ء) َو إِنَُّه لَُذو ِعلٍْم لَِمَ◌ا َعلَّْمَنَ◌اهُ 
ن إهازته لعال درس و من الواضح ان الشيخ ابا الحسن الفتو  كان من عل�ء النج  فتكو 

 .يف النج  األرشف 

 : محمد النجف

0T الفوائد املدنية( محمد بن هابر النج  له حوايش توضيحية عىل نسخة من كتاب (
إن لقبه يوحي إىل أنه من النج  و من . 0T2T]3[0T2Tه 1104للمحدث األسرتاباد  كتبت سنة 

 .حوزتها الدينية العلمية 

 : محمد بن أم� الحاج

0T�بن أم� الحاج احمد بن محمد كان . بن محمد بن محسن بن عبد الجبار محمد بن الحس
 .ساكن النج  و بها توىف يف ني  و ثان� و مائة و أل  

0Tنفثات . مجالس املناقب و مجالس املصائب. تاريخ نور البار : تصاني  منها: له 
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 411: الصفحة

0Tو اآليات الباهرات يف معجزات النبي . رشح شافية أب فراس. مآثر آباء خاتم األنبياء. الصدور
 .0T2T]1[0T2Tو األئة الهداة 

/ 7ريحانة األدب . 17/ 1/ 9و 292/ 3و 44/ 1الذريعة . 282/ 44أعيان الشيعة : رهم يفت
مايض . 258/ 9معجم املسلف� . 553/ كتبها  هاب عرب . 227/ شعراء الفضيلة . 392

 .79/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 66/ 1النج  

 : الشيخ أبو الحسن محمد بن الشيخ درويش بن الشيخ محمد

 :و يف األعيان 2T]2[2Tمن العل�ء و الفضالء و هو والد الشيخ فرج ّهللا كان 
 .2T]3[2Tه 1129كان من العل�ء الفضالء له رسالة يف التوحيد فر  منها يف النج  سنة 

 : محمد العصفوري

ثم ) غوايل اللئايل( محمد بن الحاج سليمة البحريني املولد النجفي املسكن ملك نسخة 
ذكره املحقق الطهرا  من أفاضل و عل�ء القرن . 2T]4[2Tخطه الجيد وقفه و كتب الوقفية ب

 .الثا  عق 

 : الشيخ محمد بن ضبعان

هو بحر يف العلم و الحكم و إمام من نث و نظم : يف األعيان نقال عن نشوة السالفة
2T]5[2T ه 1180استوطن النج  األرشف و كان حيا. 
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 412: الصفحة

 .ديوان شعر : له
معجم رهال الفكر و األدب . 226/ 10شعراء الغر  . ط كب�374/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

3 /1279. 

 : اآلغا محمد الكب� بن آغا عبد الرحيم الرشيف

قوى و الصالح و العلم و هو صهر العالمة املوىل أب الحسن كان مشهورا بالت: يف املايض
ثم أن املرتهم له من بيت القي  و هو بيت تواهد يف 2T]1[2Tالقي  العاميل الفتو  النجفي 
و قد هاور والده عبد الرحيم القي  الغرو  مدة 2T]2[2Tالنج  أوائل القرن الثا  عق 

2T]3[2T و خاصة انه صاهر العالمة أب الحسن القي  فيكون الولد مجاورا لهذه البلدة املقدسة
الفتو  الغرو  الذ  يكون من عل�ء القرن الثا  عق يف النج  و عليه يكون املرتهم له 

 .غرويا و من عل�ئها يف القرن الثا  عق 
 ) .421/ 22الذريعة (املنتخب يف النسب : له

 : محمد بن عبد ّهللا النجفي

ّهللا األشرت  النجفي العال الفاضل األديب املعارص لعيل خان محمد ه�ل الدين بن عبد 
 .2T]4[2Tه و بينه� مراسالت شعرية و غ�ها 1120الدشتك املتوىف سنة 

 ) .204/ 9الذريعة (ديوان : له

 : محمد الغروي

 نشوة (وصفه الشيخ محمد عيل بن بشارة يف . محمد بن عبيد النجفي
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 413 :الصفحة

 .2T]1[2Tو انه كان يف األدب بارعا نحريرا ) السالفة

 : محمد بن عيل األردبييل

العالمة محمد بن عيل األردبييل النازل بالغر  ثم الحائر  كان عاملا فاضال كامال خب�ا 
و . متبحرا بص�ا بالرهال أل  كتاب هامع الرواة يف تييز املشرتكات يف مدة عقين سنة

الكتاب عىل ما أرخه نفسه يف التاسع عق من شهر ربيع األول من سنة  كان الفرا  من هذا
 .2T]2[2Tه يف مدينة أصفهان 1100

 : الشيخ ضياء الدين محمد بن الشيخ شمس الدين عيل العاميل الجزيني

وص  الشيخ عيل بن الحس� البحرا  املرتهم له يف : يف املايض نقال عن املحقق الطهرا 
همة الشيخ رشف الدين محمد مك بقوله ابن العال الجليل الشيخ إهازته لولد صاحب الرت 

ه 1160و تكون هذه اإلهازة مسرخة سنة . ضياء الدين محمد املستشهد يف طريق كربالء
2T]3[2T و املرتهم له من أرسة الشهيد األول و عرفت يف النج  يف القرن العارش الهجر  و ل

 .2T]4[2Tالث عق ينقطع عنها العلم يف النج  حتى القرن الث

 : الشيخ محمد بن الشيخ قاسم بن محمد جواد

فقيه بن فقيه و فاضل بن فاضل قام مقام أبيه الشيخ قاسم له تعاليق عىل : عن التكملة
 ه يف رشح أحاديثه تكلم 1095ظهر كتاب الكايف تاريخها 
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 414: الصفحة

رأيت ورقة مسرخة : و عن آل محبوبة2T]1[2Tفضله  عن فقهه و داللته و هو يدل عىل تبحره و
قد أوقفت رضية : ه يف وق  بعض الدور يف النج  عليه، و يف نص الوقفية1171سنة 

سلطان بيكم دورها املعروفة يف النج  األرشف عىل الشيخ محمد بن املغفور املربور عالمة 
النجفي مسكنا و  عرصه و فريد دهره الشيخ قاسم القي  العميد  نسبا الكاظمي منشأ

 .2T]2[2Tمدفنا و عىل أوالده 
 .هجرية 1116تعاليق عىل رشح أحاديث أصول الكايف و تاريخها عام : له

 .1324/ 2املعجم . 509/ 3مايض النج  : ترهم يف

 : الشيخ محمد الالهيجي

فاضل عال محدث : محمد بن شمس الدين الجيالت الرودرس  الالهيجي: يف تراهم الرهال
يقيم بالنج  األرشف أوائل القرن الثا  عق و رأيت له كتابات متفرقة دالة  مف  كان

 .عىل ك�ل فضله 
 .2T]3[2Tه 1112له تفس� القرآن الكريم كتب بعض أوراقه يف شهر محرم سنة 

 : شمس الدين محمد الكانك

شمس الدين محمد بن محمد تقي الكانك عال توطن النج  األرشف و نقل كرامة لإلمام 
له تفس� . ه و له إملام بالتفس� خاصة1115يل بن أب طالب عليه السالم ظهرت يف سنة ع

 .2T]4[2Tه 1127ربيع األول 12القرآن الكريم فاريس أته يف 
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 415: الصفحة

 .نور األنوار و مصباح األرسار . هامع األحكام يف مسائل الحالل و الحرام: له
 .2T]1[2Tتفس� القرآن الكريم 

 .347و 341/ 24الذريعة : ترهم يف

 : محمد بن محمد زمان

يف بيان ) مرآة الزمان(محمد بن محمد زمان الكاشا  نزيل أصفهان ثم النج  و مسل  
 .2T]2[2Tه 1162الذ  فر  منه محرم . الزمان املوهوم و الدهر

 : محمد النجفي

فر  منها للزمخق  ) املفصل(محمد بن محمد قاسم النجفي كتب نسخة من كتاب 
 .2T]3[2Tه و عليها تعليقات تدل عىل فضل معلقها 1148122

 : محمد األصفها� الغروي

العال الفاضل (و وصفه الس�مي ب . محمد بن محمد مقيم بن درويش محمد األصفها 
اللوذعي ساللة الفضالء أألمجاد بقية أهل بيت التقوى و السداد خريت طر  العلم و 

 .2T]4[2T) شاد و الهداية املوفق املسدد املسيد الشيخ محمدالرواية مصباح مسالك الر 

 : السيد محمد الحسيني النجفي

السيد محمد بن السيد هاشم الحسيني القمي األصل الكشم�  املولد النجفي املسكن من 
 .عل�ئنا األبرار و فقهائنا األهالء 
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 416: الصفحة

 .مفاتيح األحكام  كتاب تحرير مسائل مصابيح الظالم يف رشح: له
املفاتيح للمحقق الفيض الكاشا  و رشحه املصابيح لألستاذ الوحيد البهبها� و تحرير 
مسائله رشح للمصابيح لتلميذ الوحيد و هو السيد محمد بن السيد هاشم الحسيني القمي 

و قال املحقق 2T]1[2Tاألصل الكشم�  املولد النجفي املسكن و رشحه كب� يف عدة مجلدات 
رأيت املجلد الثا  من رشح املصابيح بخط املسل  و هو من أول رشح املفتاح : طهرا ال

الثامن من الباب الرابع من القول الثالث من كتاب مفاتيح الطهارة و الصالة و قد فر  منه 
 .2T]2[2Tه 1185يف الغر  يف يوم الخميس من ه�دى اآلخرة سنة 

 : الشيخ محمد بن يوسف الحرصي النجفي

وهدنا بخطه خالصة البهائ يف الحساب و يف آخر النسخة كتبها بيده لنفسه : األعيانيف 
و . ه1103العبد الفق� إىل ّهللا الفتى محمد بن يوس  الحرص  يف النج  األرشف يف سنة 

وهدنا بخطه كتاب تقيح األفالك للبهائ و بآخر النسخة تت الرسالة بعون ّهللا و حسن 
ق� إىل ّهللا الغني محمد بن الشيخ يوس  الحرص  يف شهر رهب املرهب توفيقه عىل يد الف

و له أيضا بخطه كتابان آخران ه� معرفة القبلة بالدائرة 2T]3[2Tه يف املشهد الغر  1103سنة 
الهندية للشيخ أبو الخ� محمد بن محمد الفاريس و املواريث من الحبل املت� للشيخ 

تابة هذه الكتب العلمية ذ  الصلة الوثيقة بالفقه أن البهائ و يستظهر من االهت�م بك
 .املرتهم له كان من عل�ء املعارف اإلسالمية يف النج  األرشف يف القرن الثا  عق الهجر  
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 417: الصفحة

 : الشيخ محمد إبراهيم بن محمد قاسم بن شمس الدين الطالقا�

للفيض الكاشا  بقلم العال الشيخ محمد ) اللب(نسخة : قال املحقق الطهرا  يف الذريعة
راهيم بن محمد قاسم بن شمس الدين الطالقا  األصل القزويني املولد النجفي املسكن اب

 .2T]1[2Tه يف مكتبة الربوهرد  1140كتبها يف النج  يف 

 : الشيخ محمد إبراهيم بن الشيخ قاسم بن محمد جواد ألوندي

كان الشيخ محمد ابراهيم بن الشيخ قاسم آل الوند  من رهال : يف كتاب مايض النج 
و يف الذريعة ان املرتهم له قد صحح 2T]2[2Tالعلم السابق� يف الفقه و الحديث املتبحرين فيه� 

و قابل مجلد النكاح من الجامع الذ  ألفه الشيخ قاسم آل الوند  و هو يف حال اإلعتكاف 
ثم . ه و كتب بخطه حوايش لنفسه توقيعها ولد املصن 1095بالجامع الكب� يف الكوفة سنة 

و ينقل كث�ا عن هذا الكتاب بعنوان الجامع و عن حوايش مسلفه : حقق الطهرا يقول امل
 .2T]3[2Tولده الشيخ محمد إبراهيم يف حواشيه عىل كتاب الكايف 

فيكون وفاة محمد إبراهيم اإلبن بعد . 2T]4[2Tه 1105لقد مات الشيخ قاسم األب بعد سنة 
 .علمية النجفية وفاة أبيه فهو من عل�ء القرن الثا  عق من الحوزة ال

 : محمد احمد النجفي

محمد احمد النجفي بن دخيل عيل الحائر  كتب املجلد الثالث عق من البحار يف أخبار 
 القائم و قابله و صححه بك�ل سعيه سنة 
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 418: الصفحة

 .فتكون وفاته بعد هذا التاريخ 2T]1[2Tه 1124

 : محمد أم� األسرتابادي

محمد أم� بن محمد رشي  النجفي املسكن كتب بخطه آيات األحكام لألردبييل املوسوم 
 .فتكون وفاته بعد هذا التاريخ 2T]2[2Tه 1106يف سنة ) زبدة البيان(ب 

 : السيد محمد قطب الدين الحسيني النجفي

رض كان عاملا عارفا إستفاد من هملة من أستفاد منه إبنه السيد عيل دعاء الش�از  حيث ح
 .2T]3[2Tمجلس إفادات أبيه خمس عقة سنة خمس منها يف فارس و عق منها يف النج  

ه يف كربالء فيكون الوالد أيضا من القرن 1183و أته سنة ) هامع الكليّات(لقد كتب اإلبن 
 .الثا  عق الهجر  

 : محمد باقر النجفي

عىل املشائخ و عليه بالغات كث�ة و فر  من  و قرأ) الفقيه(كتب بخطه النص  األول من 
فيكون حيا يف هذا 11212T]4[2Tه و كذلك كتب بخطه ثالث مرآة العقول سنة 1112246كتابته 

 .التاريخ و مات بعد ذلك 
______________________________________ 
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 419: الصفحة

 : محمد باقر املجليس

التحقيق و كّم التألي  عال محدث محقق ندر نظ�ه يف تاريخ العل�ء من حيث كي  
ه يف 1037املعروف لدى أصحاب الرأ  و التألي  ولد عام ) بحار األنوار(صاحب كتاب 

أصفهان و أخذ العلوم من والده و أصبح يف زمن قليل هامعا للعلوم الدينية و املعارف 
 .اليقينية و شاع صيته يف حياة والده إىل أطراف العال 

 .قربه مزار معروف يتربك به املسمنون ه و 1111مات يف أصفهان عام 
ه و هي سنة وفاة 1060سافر رحمه ّهللا مع والده إىل النج  األرشف و ذلك قبل عام 

شيخه يف اإلهازة السيد األم� رشف الدين عيل بن حجة ّهللا الشولستا  و لقد أهازه يف 
 :النج  األرشف يقول رحمه ّهللا 

قي  الحسيب النسيب الفاضل األم� رشف الدين عيل بن و أخرب  ايضا السيد الجليل ال( 
حجة ّهللا الحسني الحسيني الشولستا  املجاور باملشهد املقدس الغرو  حيا و ميتا قدس 

 .ّهللا روحه إهازة يف ذلك املشهد القي  صلوات ّهللا عىل مقّفه 
و : تاريخ فراغه منه قائال كتب رحمه ّهللا يف نهاية الجزء الثا  و العقين من بحار األنوار

يف املشهد املقدس املنور ) بحار األنوار(الحمد ّل الذ  وفقني إلتام هذا املجلد من كتاب 
الغرو  عىل مقفه و أخيه و زوهته و اوالده الطاهرين أل  أل  أل  صالة و تحية و 

 عليه و آله و سلم و سالم بعد إنرصايف عن حّج بيت ّهللا الحرام و زيارة قرب النبي صىل هللاّ 
األئة الكرام املقبورين يف هواره عليهم الصالة و السالم و كان ذلك يف ليلة مبعث النبي 
صىل ّهللا عليه و آله السابع و العقين من شهر رهب األصب من شهور سنة احدى و 

 .2T]1[2Tثان� بعد األل  من الهجرة املقدسة النبوية 
______________________________________ 
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 420: الصفحة

. إثبات الرهعة. آداب صالة الليل. آداب الصالة. آداب الحج. آداب تجهيز األموات: له
. البداء. بحار األنوار. أوقات الظهر و العرص. اإلعتقادات. األربعون حديثا. إختيارات األيام
. ترهمة حديث الجرب و التفويض. وحيد املفضلت. ترهمة الباب الحاد  عق. تحفة الزائد

. ترهمة خطبة الرضا يف التوحيد. حديث املفضل. ترهمة حديث سعد بن عبد ّهللا القمي
التوقعات الخارهة من . تفس� آية النور. ترهمة عهد مالك األشرت. ترهمة قصيدة دعبل

 .الجنة و النار . هالء العيون. رسالة الجزية. الناحية املقدس
 .الحاشية عىل تهذيب األحكام . هوابات بعض فضالء خراسان. واب املسائل الثالثه

حياة . حلية املتق�. الحق اليق�. حساب األهلة. الحدود و الديات. حاشية عىل الكايف
رسالة يف تحديد . رسالة يف تحديد الدرهم يف الفطرة. الرسائل السبع. ربيع األسابيع. القلوب
رسالة يف سلوك الوالة عىل ما قرر يف أحاديث األئة . زاد الع�د. رضاعيةالرسالة ال. الصاع
 .رشح خطبة الرضا . رشح دعاء الس�ت. رشح الصحيفة. الهداة

رشح أربعة عق . رشح حديث ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع. رشح طول آدم و حواء
 .بأوائل الشهور  رشح األحاديث الغامضة املخالفة للمشهور املفيدة للعلم. حديثا

. رصاط النجاة يف السلوك. ترهمة حديث األعراب. رصاط النجاة. رسالة الصاع. شكوك الصالة
رسالة يف استعالم . رسالة يف صيغ النكاح. رسالة يف صالة الجمعة. رسالة يف صفات الفعل

 .ع� الحياة . عالئم الظهور. طريق النجاة. نص  الليل
فهرست بحار . الفر  ب� صفات الذات و صفات الفعل. لصحيفةالفوائد الطريقة يف رشح ا

مرآة . رسالة يف املتعة. مأموريت رهاء. مال الناصب. الكفارات. رسالة يف الكر. األنوار
مفاتيح الغيب يف . رسالة يف معرفة أوقات الفرائض الخمس. مشكاة األنوار. العقول

رسالة يف ملحقات . م تهذيب األخبارمالذ األخبار يف فه. مقياس املصابيح. اإلستخارة
رسالة يف . النجاة يف أصول الدين. منافع قرآن أو فضيلت قرآن و سور. الصحيفة الكاملة

 .هفتاد دعاه . الوهيزة. النكاح
/ 4و 4385416/ 3و 479224/ 2و  4123679022211514/ 1الذريعة ج : ترهم يف

/ 7و 29718151/ 6و  201187163124105/ 5و 50033311912899 97969183
و 6568 199201220249347/ 13و 22711/ 12و 189138/  11و 2487510و 12183408

  111108664438373/ 15و 216/ 14



 421: الصفحة
/ 21و 179/ 20و 642827/ 19و 86/ 18و 287/ 17و 377176138/ 16و 370308168164

 .22647/ 25و 29857/ 24و 311200191 17/ 22و 30424854

 : مد تقي الدورقي النجفيالشيخ مح

الشيخ محمد تقي الدورقي النجفي من أعالم الفضالء و من أفراد العل�ء همع : يف التتمة
. ب� العلوم العقلية و النقلية مع تحقيق رائق و تدقيق فائق و عمل كامل و زهد شامل

منه  انتق فضله يف العرا  و اخذ منه عل�ء األطراف و سكن النج  األرشف و استفاد
توىف سنة 2[2T[2Tو كان أستاذا للشيخ هعفر كاش  الغطاء 2T]2T]1هميع األقطار بدون استنكاف 

قرأ عليه السيد آية ّهللا بحر العلوم قبل سنة الطاعون التي تقف 4[2T[2Tبالطاعون 2T]2T]3ه 1186
 .2T]5[2Tالسيد فيها إىل مشهد خراسان 

 .تعليقات عىل كتب الفقه و األدب : له
معارف . 66/ 1الفوائد الرهالية . 433/ الفوائد الرضوية . 195/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .324/ 2مايض النج  . 202/ 2الرهال 

 : محمد تقي النجفي

املعارص لنرص ّهللا الحائر  و أمثاله الذين يروى عنهم شمس الدين بن محمد بن بديع 
 .2T]6[2Tر كليدار الرضو  يف كتابه حبل املت� و قال فيه انه من أقرباء املوىل محمد طاه
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 422: الصفحة

فالظاهر من املعارصة للسيد نرص ّهللا الحائر  و لقبه النجفي و قربه النسبي أو السببي من 
 .نجفي و فاضل و أنه من القرن الثا  عق ك� يقوله املحقق الطهرا  كليدار انه من 

 : محمد تقي الحسيني

محمد تقي الحسيني النجفي الش�از  األصفها  أهاز احمد بن الحسن بن محمد بن عيل 
 .2T]1[2Tه 1106الحر العاميل يف أواخر رمضان عام 

 : الشيخ محمد تقي بن محمد جعفر الربغا�

ده و اخذ الحكمة و الكالم عن امل�زا حسن بن املوىل عبد الرزا  الالهيجي تخرج عىل وال
ه و غ�ه� من األعالم ثم هاهر إىل العرا  و سكن النج  1121القمي املتوىف سنة 

ك� . و من بعده إستقر يف قزوين و قام بالوظائ  القعية من اإلمامة و التحكيم. األرشف
 .2T]2[2Tنادر شاه األفشار  للتألي  ب� املذاهب اإلسالمية  انه حرض مستر النج  الذ  عقده

 : محمد جعفر بن محمد صادق الخراسا�

ه عىل أب الحسن درويش 1133قرأ محمد بن محمد صاد  الخراسا  يف النج  سنة 
 .2T]3[2Tمحمد 

 : محمد جعفر النجفي

  من العل�ء املعارصين لعبد النبي القزويني قال فيه يف تتميم أمل اآلمل
______________________________________ 
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 423: الصفحة

و هو اليوم قاطن يف . فقيه مت� و أصويل مب� و كالمي فاتق و حساب فائق مجمع للعلوم
 .2T]1[2Tه 1197النج  توىف 

 : محمد جواد الغروي

النجفي مسكنا و مدفنا من مشائخ السيد بحر العلوم و الشيخ عبد النبي القزويني مسل  
كامل� الشيخ العلم الع�د و الشيخ� الفاضل� العامل� ال: تتميم أمل اآلمل حيث قال

. 2T]2[2Tالشيخ محمد هواد و الشيخ السني البهي الشيخ محمد املهد  الغرو  مسكنا و مدفنا 
 .ه فيكون معارصه املرتهم له محمد هواد من نفس القرن 1190املتوىف 

 : محمد حس� التربيزي

ه 1091فر ص12وصفه شيخه محمد أم� بن محمد عيل الكاظمي يف اإلهازة كتبها له يف 
و وصفه ). العال الفاضل الورع التقي الدين الصالح (ب ) هداية املحدث�(عىل ظهر كتابه 

ذ  الحجة 25شيخه اآلخر صفي الدين بن فخر الدين الطريحي يف إهازة كتبها له يف 
األخ األسعد األمجد األكمل األفضل األورع (ب ) هامع املقال(ه يف النج  عىل ظهر 1090

 .2T]3[2Tتىض الزك املر 

 : السيد محمد حس� بن نور الدين التسرتي الجزائري

 .ه 1156اخذ العلم يف النج  و بلغ رتبة عالية يف الفقه و األصول و عاد إىل تسرت و توىف 
 .الحوايش عىل الكتب العلمية : له

 .338/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 252نابغة فقه . 107/ 7الذريعة : ترهم يف
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 424: الصفحة

 : محمد حس� الغروي

ء يف عرصه و قد وق  العبد الصالح إبراهيم بن محمد حس� بن زين العابدين من العل�
ه و هعل التولية 1182ملك سل�ن البادرا  الجزء السابع و الثامن من الوايف للفيض يف سنة 

الشيخ الفاضل البارع الشيخ محمد حس� بن املرحوم زين (لصاحب الرتهمة واصفا له ب 
 .2T]1[2T) العابدين الغرو 

 : م بن محمد جواد الونديالشيخ محمد حس� بن الشيخ قاس

كان من العل�ء و أهل الفضل و كل من ذكر والده الشيخ قاسم املعروف املشهور ذكر أن 
. 2T]2[2Tه 1116وهد خطه بتملك بعض الكتب مسرخ سنة . له ثالثة أوالد عل�ء منهم املرتهم له

 .و بيت الوند  من البيوتات النجفية ك� تقدم 

 : محمد درويش النجفي

ويش النجفي املدرس كتب يف وصفه بعض تالميذه الذ  قرأ عليه مجموعة ورام محمد در 
سمعت من األستاذ العامل الفقيه املحدث الشيخ محمد درويش النجفي املدرس : ما لفظه

 .2T]3[2Tيف العق الثا  من املائة الثانية بعد األل  

 : الشيخ محمد رضا بن عبد املطلب التربيزي

الدين محمد مك من ذرية الشهيد األول و هي إهازة مبسوطة  نال إهازة من الشيخ رشف
ه عىل كتابه الشفاء يف 1178بخطه القي  كتبها للمرتهم له يف النج  يوم الغدير سنة 

 فر  من 2T]4[2Tأخبار آل املصطفى 
______________________________________ 

 212الكواكب املنتثة ص ) 1( 
______________________________________ 

 509/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 

 253الكواكب املنتثة ص ) 3( 



______________________________________ 
 200/ 14الذريعة ) 4( 



 425: الصفحة

نج  األرشف يف السابع و العقين من تألي  الجزء األول من املجلد الثا  من الصالة يف ال
 .2T]1[2Tه 1178رهب سنة 

 : محمد سعيد الخادم النجفي

محمد سعيد بن محمد رشي  الخادم النجفي املعارص لنرص ّهللا الحائر  يروى عنه شمس 
الدين محمد بن بديع الرضو  يف كتابه حبل املت� و فر  من كتابة من ال يحرضه الفقيه يف 

 .2T]2[2Tه 1109مجلد سنة 

 : محمد رشيف الكاظمي النجفي

محمد رشي  بن فالح النجفي و هو الذ  كتب له محمد باقر بن محمد عيل بخطه رسالة 
الصالة لسلي�ن بن عبد ّهللا املاحوز  حيث ذكر يف آخره أكتبه لألخ الناصح الورع التقي 

 .2T]3[2Tه 1137الشيخ محمد رشي  بن فالح الكاظمي النجفي سنة 

 : ازيمحمد صادق الش� 

محمد صاد  سبط محمد طاهر الش�از  املجاز من اب الحسن الفتو  يف النج  يف سلخ 
السيد السند الورع التقي النقي الزك الذك األملعي العامل (ه و وصفه بقوله 1133رهب 

 الفاضل الكامل البارع النحرير الزاهد الفالح الصالح الفائق األخ األعز يف ّهللا هل و عز األم�
الكب� محمد الصاد  سلمه ّهللا سبط العالمة املوىل محمد طاهر بن محمد حس� الش�از  

 .2T]4[2T) القمي
______________________________________ 
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 426: الصفحة

 : محمد صالح النجفي

العنوان صاحب وسيلة ه ك� يروى عنه بهذا 1135محمد صالح ساكن النج  كان حيا سنة 
يف كتابه حبل املت� يف معجزات أم� ) ه1144 1135(الرضوان املعارص لطه�سب الثا  

 .2T]1[2T) ع(املسمن� 

 : محمد عيل بن إبراهيم النجفي الحرصي

و من أعالم العلم و األدب تفّو  يف األدب و . من مشاه� شعراء القرن الثا  عق الهجر 
ته، كان له النث العجيب و الشعر الرائق و القريحة الفياضة و كان الشعر غايته و بلغ ذرو 

و الشاعر النجفي القدير . و أثنى عليه كث�ا) نشوة السالفة(ذكره مسل  . ه1140حيا عام 
 .كان متعل� للفقه و األصول و شيئا من الدراسات الحوزوية 

 .ديوان شعر : له
/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 456/ 9غر  شعراء ال. 119/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف
1112. 

 : محمد عيل الكلبايكا� األصفها� النجفي

تتلمذ عىل السيد حس� . عال فاضل أديب هليل شاعر، من أساتذة الفقه و األصول
الخونسار ، يف القرن الثا  عق الهجر  و سافر من النج  األرشف إىل الهند، و قىض فيها 

 .بلده أصفهان، و اشتغل بالتدريس و البحث مدة ثم عاد إىل 
 .ديوان شعر : له

  1112/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 225رياض الشعراء ص : ترهم يف
______________________________________ 
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 427: الصفحة

 : الشيخ محمد عيل بن الشيخ بشارة آل موحي

ه بالت�س منه و 1138يخ احمد الجزائر  كتابه آيات األحكام سنة كتب الش: يف املايض
كان 2T]1[2Tوصفه باألملعي اللوذعي األخ الشيخ محمد عيل بن الشيخ األهل العال الشيخ بشارة 

معارصا للسيد نرص ّهللا الحائر  و الشيخ احمد النحو  و الشيخ محمد مهد  الفتو  و 
 .2T]2[2T  النجفي السيد حس� بن السيد م� رشيد الهند

 :رأيت بخطه كتاب بحر األنساب و يف آخره ما نصه : و يف املايض أيضا
كتبه محمد عيل آل موحي الغرو  للحسيب النسيب السيد مراد بن السيد احمد النقيب 

2T]3[2T 2ه 1160توىف يف حدود سنةT]4[2T. 
زيل رشح النهج للشيخ محمد عيل بن الشيخ بشارة الخيقا  آل موحي ن: و يف الذريعة
 .2T]5[2Tو له كتاب نشوة السالفة و ريحانة النحو . النج  األرشف

نتائج األفكار يف منتخبات . رشح نهج البالغة. ريحانة النحو يف علم العربية. ديوان شعر: له
 .نشوة السالفة و محل اإلضافة . األشعار
 .68/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 12/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
الغدير . 457/ 9شعراء الغر  . 161/ 44/ 24و 135/ 14و 342/ 11و 138/ 74 /9الذريعة 

 .556الكواكب املنتثة ص . 80/ 3معارف الرهال . 306مصفى املقال . 373/ 11و 192/ 4

 : محمد عيل دنانة الكعبي

 محمد عيل بن محمد بن عمران دنانة الكعبي الخوزستا  األصل 
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 428: الصفحة

النجفي املولد و املسكن تلك مجلدين من املختل  للعالمة الحيل من أوله إىل آخر الحج 
 .2T]1[2Tه 1194يف 

 : محمد عيل الحسيني النجفي

 .ه 1148النيشابور  كان حيا محمد عيل بن صاد  الحسيني النجفي 
 .برهان الفتوح نور األبصار تاريخ راحت أفزا : له

 .356/ 24الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد عيل النائيني

خّط الشيخ محمد عيل النائيني مجموعة من إهازات مشائخ الشيخ أب الحسن القي  له 
 .2T]2[2Tه 1133كلها يف النج  يف أواخر رهب 

 : ه النجفيمحمد قاسم الفقي

املقاصد العلية يف رشح ( محمد قاسم بن محمد الفقيه النجفي رأ  املحقق الطهرا  بخطه 
 .2T]3[2Tه 1116 2ج 26و فر  منه ضحوة األحد ) األلفية

 : الشيخ محمد كاظم الرشيف النجفي

كتب صاحب الرتهمة كتاب بغية الطالب يف بيان أحوال أب طالب و اثبات إ�انه و حسن 
 يف داره يف النج  هنب الصحن القي   عقيدته،
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 429: الصفحة

ه و هعلها 1164و فر  من الكتابة عشية الجمعة السادس عق من شهر رهب سنة 
 .2T]1[2Tمنضمة لنسخة عمدة الطالب التي إشرتاها يف تلك السنة 

 : الشيخ محمد محسن الشيخ عبد عيل العاميل النجفي

ه و هي ثالث عقة إهازة 1125له كتاب اإلهازات همعها يف النج  األرشف يف شوال سنة 
 .2T]2[2Tاإلهازات الكبار مثل إهازة العالمة لبني زهرة و الشهيد األول إلبن خاتون  هلها من

 : الشيخ محمد مقيم بن درويش محمد الحامدي الخزاعي األصفها� النجفي

و هو . أل  كتاب حاو  نخب األدلة و األقوال في� ال يجوز ههله من العقائد و األع�ل
: ذكر املرتهم له يف أول كتابه سبب تألي  القح2T]3[2T رشح لبداية الهداية تألي  الشيخ الحر

انه كان بأصفهان عند خرابها بفتنة األفغان فأصيب شصائب كث�ة منها ذهاب هميع أمواله 
حتى انه احتاج إىل أبناء الزمان إىل أن نّجاه ّهللا تعاىل و رزقه مجاورة النج  فأراد أن يكتب 

 .5[2T[2Tه 11641ع 26توىف يف 2T]2T]4ل ما يكون له مرهعا يف العقائد و األع�
تعريب حق اليق� . ترهمة شهادة الخصوم. ترهمة حق اليق� ترهمة شهادة الخصوم: له

حاو  نخب األدلة و األقوال في� ال يجوز ههله من العقائد و . ترهمة شهادة الخصوم
 .األع�ل 
 .237و 212و 110و 98/ 4الذريعة : ترهم يف
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 430: الصفحة

 : محمد مك الجزيني العاميل

محمد مك املعروف بقف الدين الحانيني الجبعي ثم النجفي بن ضياء الدين محمد بن 
 .شمس الدين عيل بن ه�ل الدين حسن بن زين الدين 

إىل إيران هربا من ضغط انه من ذرية الشهيد األول الذين هاهروا إىل النج  و منه 
ه و ذكر فيها أن أعىل طرقه و 1178وّىص ولده بهاء الدين محمد يف . العث�ني� و هورهم

أذكاها و أوثقها و أغالها ما حدثه به عمه فخر الدين احمد و أخوه شقيقه إبراهيم كاله� 
 .2T]1[2Tعن هده شمس الدين عيل 

بالنج  و عنه أخذت بعض املعلومات  و أنه أشهر رهال هذه األرسة و أول من عرف منها
كان املرتهم له يف عرصه من أعالم النج  و له ذكر يرتدد عىل السنة أهل العلم و . عن آبائه

ه 1178توىف بعد سنة 2T]2[2Tكان من أهل الشأن و أهل االعتبار و ممن يرهع إليه يف الفتيا 
يف النج  يوم الغدير  الذ  هو زمن إعطاء اإلهازة ملحمد رضا بن عبد املطلب التربيز 

 .2T]3[2Tه 1178سنة 
الروضة العلية يف الدعوات املأثورة عن . الدرة املضيئة يف الدعوات املأثورة عن خ� الربية: له

املجموع الذ  سميته نوح ذات : قال عنه املرتهم له) كشكول(سفينة نوح . خ� الربية
 .ء أحسنه  األعاهيب فإ  همعت فيه من كل يش

/ 12و 301/ 11و 107/ 8الذريعة . 229/ تكملة أمل اآلمل . 49/ 47يان الشيعة أع: ترهم يف
 .410/ 2مايض النج  . 653/ فوائد الرضوية . 92/ شهداء الفضيلة . 200/ 14و 204

 : الشيخ محمد مهدي بن بهاء الدين محمد الفتو�

 الشيخ محمد مهد  بن بهاء الدين محمد بن عيل النباطي : يف املايض
______________________________________ 

 739الكواكب املنتثة ص ) 1( 
______________________________________ 

 410/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 

 413/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 



 431: الصفحة

العاميل هو امللقب بالصالح الفتو  الغرو  و هو ابن عم القي  أبو الحسن و تلميذه و 
الراو  عنه قراءة و إهازة و هو من العل�ء الذين لهم القدح املعىل يف العلم و النصيب 

 .2T]1[2Tالوافر من األدب 
ملتتبع النبيه و قال عنه السيد بحر العلوم شيخنا العال املحدث الفقيه و أستاذنا الكامل ا

نخبة الفقهاء و املحدث� و زبدة العل�ء العامل� الفاضل البارع النحرير إمام الفقه و 
الحديث و التفس� صاحب األخال  الكر�ة الرضية و الخصال املرضية واحد عرصه يف كل 

و قال السيد 2T]2[2Tخلق ريض و نعت عيل شيخنا اإلمام البهي السخي أبو صالح املهد  
  عال فاضل محدث من اهل األتقياء اهتمعت به يف املشهد الغرو  و تربكت الجزائر 

هاهر الشيخ إىل النج  و سكن بها فكان فيها شيخ : و قال يف التكملة. 2T]3[2Tبلقائه سلمه ّهللا 
 .5[2T[2Tه ك� ورد يف املايض 1190توىف سنة 2T]2T]4الشيوخ 

. األنساب املشجر). ع (ربعة عق أرهوزة يف تاريخ املعصوم� األ . إهازة يف بحر العلوم: له
رسالة يف إهازة للسيد م�زا محمد . رهال الشيخ مهد . ديوان. تقريظ القصيدة الكرارية

رسالة يف علم . رسالة يف إهازته آلخوند مال يوس . تقي القايض بن امل�زا محمد القايض
زهار يف األحكام املنصوصة نتائج األخبار و نوافج األ . انفعال القليل و االنتصار البن أب عقيل

 .بالعموم و الخصوص 
/ 10و 83/ 9و 267و  254/ 1الذريعة . 392/ تكملة أمل . 59/ 47أعيان الشيعة : ترهم يف

الفوائد . 673/ الفوائد الرضوية . 42/ 24و  235/ 15و 447/ 20و 388/ 20و 28/ 11و 153
/ 3مستدرك الوسائل . 474/ ملقال مصفى ا. 52/ 3مايض النج  ). املقدمة ( 66/ 1الرهالية 

 .879/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 294/ نجوم الس�ء . 79/ 3معارف الرهال . 387
______________________________________ 

 52/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
______________________________________ 

 53/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 

 53/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
______________________________________ 

 53/ 3مايض النج  و حارضها ) 4( 
______________________________________ 



 53/ 3مايض النج  و حارضها ) 5( 



 432: الصفحة

 : الشيخ محمد يحي بن الشيخ حس� بن الشيخ عبد عيل الخمييس

و اهتمعت بالعال العامل الفاضل التقي النقي : و يف كتاب أنيس الجليس للسيد عباس املك
العارف الشيخ محمد يحي بن : و يف نشوة السالفة2T]1[2Tالكامل الشيخ محمد يحي الخمييس 

فبلغ ما أراد و نبغ يف الشعر فنال منه املراد  العالمة الشيخ حس� الخ�ييس برع يف العلم
2T]2[2T ه و دفن يف اإليوان الثا  يف الصحن القي  مدفن 1162توىف يف النج  سنة

 .2T]3[2Tالخ�يسي� 
 .رسائل يف الفقه و األصول و الحديث . ديوان شعر: له

 .288/ 3معارف الرهال . 528/ 2معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
 .256/ 2مايض النج  . 234/ 10شعراء الغر  . 229/ 2ة نشوة السالف

 : الشيخ محمد يحي بن الشيخ يحي بن الفقيه الشيخ قاسم بن محمد بن جواد

من عل�ء زمانه و أحد األخوين الذين أدخال يف الوق  مع عمه الشيخ محمد بن قاسم 
2T]4[2T عليهم و عىل دورها املعروفة يف النج  األرشف ) رضية سلطان أبيكم(حيث أوقفت

قرأ عليه الشيخ محمد بن دنانة بن الحس� الكعبي النجفي من ال يحرضه 2T]5[2Tأعقابهم 
 .2T]6[2Tه 1137الفقيه و توىف يوم الجمعة السادس و العقين من املحرم سنة 
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 433: الصفحة

 : محمود النجفي

ه رثاه السيد 1122محمود بن الشيخ إبراهيم النجفي الفاضل الكامل املدفون ببدر يف سنة 
و عليه ه 1156فهو معارص للسيد الحائر  الشهيد عام . 2T]1[2Tنرص ّهللا املدرس الحائر  الشهيد 

 .يكون املرتهم له من عل�ء القرن الثا  عق 

 : محمود الحسيني النجفي

محمود بن السيد حس� الحسيني املشتهر يف بالد الهند بنجفي خان سافر إليها حدود سنة 
ه و أوق  1143ه و اشرتى كتبا فيها و منها األمايل لشيخ الطائفة الطويس يف سنة 1140

 .2T]2[2Tه 11522ربيع 10ب عليها الوقفية بخطه يف النسخة لطلبة النج  و كت

 : الشيخ محمود بن الشيخ احمد بن الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين

الشيخ محمود و كان عاملا فاضال و هو : قال الشيخ هواد يف رسالته هو أحد اخوته الثالثة
و من املعلوم ان بيت . 2T]3[2Tق توىف يف أواسط القرن الثا  ع. والد الشيخ قاسم و الشيخ عيل

 .محي الدين من البيوت النجفية ك� ذكرنا مرارا 

 : الشيخ محمود بن الشيخ غالم عيل النجفي الكاظمي األسدي

ه رأيت شهادته 1181ه و سنة 1162من األعالم نزل بالنج  و توىف ب� سنة : يف املايض
غر  و يف التاريخ الثا  عرب عنه ولده محمود بن غالم الكاظمي نزيل ال: بالتاريخ األول يقول

 .2T]4[2Tالشيخ كاظم باملرحوم 
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 434: الصفحة

 : محي الدين بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين

كان عاملا فاضال هليل القدر سكن الحويزة و إستقر يف النج  يف وطنه و وطن : يف املايض
 .2T]1[2Tه 1116نيته يف عام آبائه فرتة من الزمن حتى و افته م

 .ديوان شعر . تعليقات عىل كتاب: له
شعراء الغر  . 87/ الحايل و العاطل . 397/ تكملة أمل . 29/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف

 .716الكواكب املنتثة . 340/ 3مايض النج  . 227/ 11
 .1170/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ محي الدين بن ك�ل الدين

أحد أعالم أرسة آل الطريحي و مشاه� رهالها ذكره يف نشوة السالفة فقال قارب بالفضل 
و هو من معارص  الشيخ احمد النحو  و زمالئه . هده و نال من األدب حظّه و هده

2T]2[2T 2ه 1148توىف سنةT]3[2T و آل الطريحي من خ�ة نتاج مدرسة النج  و أطيبها غرسا نبتت
 .2T]4[2Tن الثامن الهجر  أرومتها يف النج  قبل القر 

 .ديوان شعر : له
 .408/ 1الحصون املنيعة . 31/ 48و 132/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف

. 319، 207، 105/ 3و 59/ 1معارف الرهال . 155/ 2نشوة السالفة . 464/ 2مايض النج  
 .840/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 93/ 18معجم رهال الحديث 

______________________________________ 
 340ص 2مايض النج  و حارضها ج ) 1( 

______________________________________ 
 464/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 

______________________________________ 
 465/ 2مايض النج  و حارضها ) 3( 

______________________________________ 
 427/ 3 مايض النج  و حارضها) 4( 



 435: الصفحة

 : الشيخ محي الدين بن محمود بن الشيخ احمد بن محمد بن طريح

الشيخ الفقيه محي الدين بن محمود بن احمد بن طريح النجفي عال فاضل : يف اآلمل
و يف املايض وهد نسبه بهذه الصورة 2T]1[2Tمن املعارصين . محقق عابد صالح أديب شاعر

ه و دفن 1130توىف يف النج  األرشف سنة 2T]2[2Tه 1106بخطه عىل ظهر الفخرية مسرخ سنة 
 .2T]3[2Tيف واد  السالم 

 .رسائل و تعليقات يف الفقه و األصول و الحديث . ديوان شعر كب�: له
 .1106/ 9الذريعة . 318/ 2أمل اآلمل . 36/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف

 .463/ فوائد الرضوية . 206/ 5رياض العل�ء . 353/ 5روضات الجنات 
معجم رهال الفكر و . 152/ 2نشوة السالفة . 127/ نجوم الس�ء . 467/ 2مايض النج  

 .840/ 2األدب 

 : السيد مصطفى بن السيد حس� املوسوي

عترب من أعالم القرن من العل�ء األفاضل و املسلف� املتتبع� كان يف النج  األرشف و ي
 .الثا  عق الهجر  إشتغل فيها بالتألي  و مات بها يف أواخر القرن املذكور 

معجم . و هو كتاب ضخم كب�1175ذ  القعدة 9أصول الدين فر  منه يوم الخميس : له
 .54/ 1رهال الفكر و األدب 

 .11/ 3معارف الرهال . 195/ 2الذريعة : ترهم يف
______________________________________ 

 318/ 2أمل اآلمل ) 1( 
______________________________________ 

 467/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 

 467/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 



 436: الصفحة

 : مطر ابن الشيخ محمود الغروي الخفاجي

، و »عليهم السالم « نظم يف أكث أبواب الشعر و مدح أهل البيت عال أديب شاعر فاضل، 
 ) :نشوة السالفة(قال يف كتاب . رثاهم بجيد قصائده

 .الهجر  1160و كان حيا عام . الشيخ مطر، كان نزهة الجليس و روض األديب األنيس
 .ديوان شعر : له

معجم . 146/ 2السالفة نشوة . 364/ 11شعراء الغر  . 79/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
 .508/ 2رهال الفكر و األدب 

 : مطر الوسيمي

 .مطر بن إدريس الوسيمي الساكن بالغر  ال   من العل�ء املحدث� 
اشرتى النص  األخ� من ال يحرضه الفقيه و كتب السيد هابر بن طعمة الحسيني النجفي 

يخ صالح الدين إىل الخ� الصالح انتقل الكتاب بالبيع القعي عن الش(عىل ظهر النسخة انه 
ثم انضم إىل هذا النص  األول الذ  هو بخط ) الدين الشيخ مطر بن إدريس ساكن الغر 
 .2T]1[2Tه فصار الكتاب تاما 1112محمد باقر بن عيل النجفي الذ  كتبه سنة 

 : الشيخ مظفر بن احمد بن محمد بن عيل بن حس� من آل عيل

يقال أن أرسة آل املظفر من الحجاز و كان هدهم مظفر من أهل العلم أقام يف النج  
 .3[2T[2Tو عرفت يف النج  أواسط القرن الثا  عق الهجر  2T]2T]2مدة ثم سكن البرصة 

______________________________________ 
 728الكواكب املنتثة ص ) 1( 

______________________________________ 
 360/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 

______________________________________ 
 360/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 



 437: الصفحة

 : مقصود الغروي

مقصود الغرو  من الذين يكث النقل عنهم السيد شمس الدين محمد بن بديع الرضو  
ك� . يخ و الفاضل و غ� ذلكه معربا عنه بالش1136صاحب وسيلة الرضوان الذ  ألفه سنة 

يف رشح الفصول النص�ية يف شهر ربيع ) األنوار الجاللية(و ان املرتهم له فر  من كتابة 
 .2T]1[2Tه 1117الثا  سنة 

 : منصور الطالقا�

منصور بن السيد محمد بن عبد الحس� النجفي الطالقا  املجاز من عمه الحسن بن عبد 
 .عليه فيها ثناء هميال  ه و أثنى1116صفر 24الحس� يف 

كان عاملا فقيها محدثا قدم إلينا سنة خمس و ثالث� و مائة (قال الجزائر  يف إهازته الكب�ة 
 .2T]2[2T) ه و هو متوهه إىل بالد العجم1135و أل  

 : موىس النجفي

موىس بن عيل النجفي ينقل عنه امل�زا محمد بن بديع يف وسيلة الرضوان الذ  ألفه سنة 
ك� ) الفاضل الصالح الثقة املعتمد(بعض كرامات سلطان خراسان واصفا إياه ب ه 1136

 .2T]3[2Tه 1132ه و قصة يف سنة 1101قصة يف سنة ) حبل املت�(ينقل عنه يف كتابه 

 : نارص النجفي الهندي

ه و كتب 1110تلك أمايل شيخ الطائفة يف سنة . نارص بن السيد حس� الحسني الحسيني
 .2T]4[2Tرا انه أنتقل إليه باألرث تلكه بخطه، ذاك

______________________________________ 
 735الكواكب املنتثة ص ) 1( 

______________________________________ 
 743الكواكب املنتثة ص ) 2( 

______________________________________ 
 746الكواكب املنتثة ص ) 3( 



______________________________________ 
 772الكواكب املنتثة ص ) 4( 



 438: الصفحة

 : السيد أبو الفتح عز الدين نرص ّهللا بن الحس� الحائري

ه و بلغ مستوى رفيعا يف الفقه و العلم قال عنه السيد عبد ّهللا الجزائر  1109ولد عام 
كان آية يف الفهم و الذكاء و حسن التقرير و فصاحة : املدرس يف الروضة املنورة الحسينية

التعب� شاعرا أديبا له ديوان حسن و له اليد الطويل يف التاريخ و املقطعات و كان مرضيا 
و الظاهر انه عا  فرتة من الزمن يف النج  األرشف ألنه  2T]1[2Tمقبوال عند املخال  و املسال  

ل إهازة املوىل أبو الحسن القي  العاميل يف مجاز مبارش من بعض عل�ء النج  من أمثا
إنه استشهد يف  2T]2[2Tه 1125ه و إهازة الشيخ احمد بن إس�عيل الجزائر  سنة 1127سنة 

 .ه 1156القسطنطينية عام 
الروضات الزاهرات يف . رسالة يف تحريم التت. ديوان شعر ط. آداب تالوة القرآن: له

 .ملربوطة بقناديل العصمة الشامخة الرتب سالسل الذهب ا. املعجزات بعد الوفاة
النفخة القدسية يف مدح . مجموعة مراسالته الشعرية مع أدباء و شعراء عرصه يف النج 

 .خ� الربية 
، 147/ 11و 94/  9و 15/ 1الذريعة . 147/ 49أعيان الشيعة . 352/ 8األعالم : ترهم يف

سفينة البحار . 274/ 5انة األدب ريح. 146/ 8روضات الجنات . 256/ 24و 211/ 12و 281
 .215/ شهداء الفضيلة . 593/ 2

 .385/ 3مستدرك الوسائل . 550/ 47لغت نامه . 392/ فوائد الرضوية 
 .188/ 3معارف الرهال . 183/ املطبوعات النجفية . 482/ مصفى املقال 

/ 1ألدب معجم رهال الفكر و ا. 775و 29الكواكب املنتثة ص . 95/ 13معجم املسلف� 
383. 

 : الشيخ نعمة

 هو من طالب العلم و رهال الفضل من أرسة آل محي الدين له آثار 
______________________________________ 

 83اإلهازة الكب�ة ص ) 1( 
______________________________________ 

 86اإلهازة الكب�ة ص ) 2( 



 439: الصفحة

و قد نقلنا مرارا بان آل محي الدين قطنت النج  أوائل 2T]1[2Tتوهد عند آل محي الدين 
ه و رثاه الشيخ احمد 1170توىف سنة 2T]2[2Tالقرن العارش و تألق نجمها فيها منذ ذلك الح� 

 .2T]3[2Tالنحو  بقصيدة 

 : السيد هاشم التوبيل

. السيد هاشم بن سلي�ن بن إس�عيل بن عبد الجواد الحسيني البحرا  التوبيل: يف اآلمل
انه تتلمذ عىل الشيخ 2T]4[2Tضل عال ماهر مدقق فقيه عارف بالتفس� و العربية و الرهال فا

 .6[2T[2Tه 1107توىف قدس رسه سنة 2T]2T]5فخر الدين الطريحي يف النج  و له اإلهازة منه 

 : السيد هاشم السيد سل�ن املوسوي النجفي

ف، و قرأ بها عىل شيوخ ولد يف النج  األرش . كان عاملا فاضال نقيا زاهدا ورعا واعظا متعظا
عرصه و كان حسن البيان متكل�، متواضعا يقيم الج�عة يف مسجده الصغ� الواقع إىل 

ك� . و تروى عنه قضايا و غرائب عن زهده و ورعه. هنب داره الكائنة يف محلة الحويش
لشيخ تنقل عنه مواعظ و كل�ت، و تخرج عليه همع كب� من األعالم أمثال الفقيه املقدس ا

و قد أطرى عليه الشيخ األكرب هعفر كاش  . هجرية1181خرض بن يحي الجناهي املتوىف 
وحيد عرصه و فريد دهره يف العلم و الزهد و التقوى و : هجرية بقوله1227الغطاء املتوىف 

 الصالح، و انه الراكع 
______________________________________ 

 350/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
______________________________________ 

 300/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 

 350/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 
______________________________________ 

 341/ 2أمل اآلمل ) 4( 
______________________________________ 

 253/ 2الثقافة اإلسالمية يف البحرين  أعالم) 5( 
______________________________________ 



 253/ 2أعالم الثقافة اإلسالمية يف البحرين ) 6( 



 440: الصفحة

و الساهد العال العامل و الفاضل الكامل املرحوم املربور موالنا السيد هاشم و انه الجد 
بن السيد محمد ابن السيد يعقوب ابن السيد الرابع للسيد سل�ن ابن السيد درويش ا

أما اشتهاره بالحطاب فقد كان يف أوائل أمره كاسبا . يوس  ابن السيد هاشم الحطاب
يحتطب حطبا من بحر النج  و صحرائه و يبيعه يف البلد، و هو مادة تعينه و يستع� به 

هجرية و  1167: هجرية و قيل1160مات يف النج  سنة . عىل طلب العلم حتى صار عاملا
 .دفن يف داره 

 .رشح أصول الكايف : له
 .116، 81/ 1مايض النج  . 144، 26/ هامع األنساب : ترهم يف

 .682/ 2معجم رهال الفكر و األدب 249، /3معارف الرهال 

 : يحي ابن الشيخ حس� بن عبد عيل بن محمد الخ�ييس النجفي

. من العل�ء املرموق� و الفقهاء الناقدين قدم النج  كهال و هّد يف طلب العلم حتى صار
و الشيخ فخر الدين . و الشيخ محمد الجزائر . تتلمذ عىل الشيخ محمد بن هابر النجفي

 .هجرية و رثاه همع من الشعراء 1162و مات الشيخ يحي سنة . الطريحي
 .رسائل يف الفقه و األصول و الحديث . ديوان شعر: له

نشوة . 288/ 3معارف الرهال . 256/ 2مايض النج  . 234/ 10شعراء الغر  : ترهم يف
 .528/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 229/ 2السالفة 

 : يحي النجفي

يحي النجفي املعروف شال شجاع الدين وقّع عىل شجرة النسب للسادة الشهشهانيني 
 .2T]1[2Tو الظاهر انه مجاور للنج  . ه1120األصفها  يف سنة 

______________________________________ 
 821الكواكب املنتثة ص ) 1( 



 441: الصفحة

 : يوسف الحرصي النجفي

و وصفه بالشيخ العالمة و أورد قصيدته الطويلة يف معجزة ) نشوة السالفة(ترهمه مسل  
 .2T]1[2Tأم� املسمن� عليه السالم بشفاء املرأة الصالحة املشهورة بأم محمد األسود النجفي 

املحقق العالمة الطهرا  قد هعله من عل�ء القرن الثا  عق و نحن إعتمدنا عىل آرائه إن 
 .يف هذا الكتاب 

 : الشيخ يوسف بن إبراهيم الجامعي العاميل

مّشقه : رأيت عىل املجلد األول من إيضاح فخر املحقق� ما هذا نصه: قال بن محبوبة
إن 2T]2[2Tه 1131لكتاب انه كان حيا سنة محّرره املذنب يوس  بن إبراهيم و يظهر من ا

تحرير إيضاح فخر املحقق� و االهت�م به إشارة عىل كون املرتهم له من الفضالء و العل�ء 
 .ك� ان بيت الجامعي من آل محي الدين من البيوت النجفية . يف القرن الثا  عق

 : يوسف بن الشيخ جعفر بن الشيخ عيل

لم و أهل الفضل و يعترب من رهال النص  الثا  من القرن كان هليال محدثا من رهال الع
 .ه 1151الثا  عق الهجر  و كان عاملا فاضال هليال مات بعد سنة 

 .100الحايل و العاطل . 433تكملة أمل . 76/ 51أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1170/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 350/ 3مايض النج  

______________________________________ 
 828الكواكب املنتثة ص ) 1( 

______________________________________ 
 350/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 



 442: الصفحة

 : الشيخ يونس بن ياس� النجفي

هو أحد املعروف� بالشيخ يونس و هو من العل�ء املشاه� و أهل الك�ل و األدب 
يروى قراءة و إهازة عن الشيخ حسام الدين بن أخ الشيخ فخر الدين الطريحي . زينالبار 

و الشيخ حسام الدين الطريحي من عل�ء النج  يف القرن الحاد  عق و الذ  2T]1[2Tاألملعي 
 .2T]2[2Tه فيكون تلميذه املرتهم من عل�ء القرن الثا  عق 1095توىف عام 

 .ديوان شعر : له
مايض . 181/ 2نشوة السالفة . 440/ 12شعراء الغر  . 114/ 510عة أعيان الشي: ترهم يف
و 309/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 200/ 3معارف الرهال . 561، 406، 397/ 3النج  

3 /1279. 

 : الشيخ يونس النجفي

العال الفاضل املقدس عّده اآلغا أحمد يف مرآة األحوال من أعاظم : قال املحقق الطهرا 
و مات 2T]3[2Tه 1103الذين أدرك صحبتهم و مالقاتهم الشيخ عيل الحرب املولود سنة  العل�ء
 .2T]4[2Tه 1146سنة 

______________________________________ 
 561/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 

______________________________________ 
 435/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 
______________________________________ 
 563/ 3مايض النج  و حارضها ) 3( 

______________________________________ 
 565/ 3مايض النج  و حارضها ) 4( 



 443: الصفحة

 م 1882م 1785ه 1300ه 1200مع عل�ء النجف األرشف يف القرن الثالث عرش 



 445: الصفحة

يف القرن الثالث عرش الهجري الوهابيون و إغارتهم عىل النجف و  الحوادث النجفية الهامة
 : كربالء

ه بقيادة سعود الوهاب مدينة النج  األرشف و دافع 1221صفر 9حارص الوهابيون يوم 
عنها الشيخ األكرب كاش  الغطاء مع األهايل املسمن� الكرام طيلة أربعة أيام، ردوهم بعدها 

 .2T]1[2T عىل أعقابهم منكوس� خائب�
 و قد أرخ السيد أبو الحسن كوثر النجفي هذه الحادثة يف قصيدته

3T 1و قد أت الناس قبل الفجر من صفرT3T 1T3T 3بتاسع الشهر نحو السور قد زحفاT و يقول يف التاريخ: 
3T 1و مذ تقطع قلب الجور أرخهT3T 1T3T 2نحس بدا لسعود إذ رنا النجفاT3T]2[2T  و رصح السيد محمد

و هو من كبار عل�ء اإلمامية و ) تاح الكرامةمف(هواد الحسني العامل صاحب كتاب 
أن سعود الوهاب الخارج من أرض نجد إخرتع ما اخرتع يف الدين و أباح : فطاحل فقهائهم

( ه عىل مشهد الحس� 1216دماء املسلم� و تخريب قبور األئة املعصوم� فأغار يف سنة 
عاث يف الحرضة املقدسة فأفسد و قتل الرهال و األطفال و أخذ األموال و ) عليه السالم

 .2T]3[2Tبنيانها و هّدم أركانها 
______________________________________ 

 251/ 1الكرام الربرة ) 1( 
______________________________________ 

 455/ 1الكرام الربرة ) 2( 
______________________________________ 

 لخامس مفتاح الكرامة آخر املجلد ا) 3( 



 446: الصفحة

ه قبل الصبح هجم علينا سعود الوهاب 1221و يف الليلة التاسعة من صفر سنة : و تابع قائال
يف النج  و نحن يف غفلة حتى أن بعض أصحابه صعد السور و كادوا يأخذون البلد 

هيشه املعجزات الظاهرة و الكرامات الباهرة فقتل من ) عليه السالم(فظهرت ألم� املسمن� 
 .كث� و رهع خائبا 

ه هاء الخارهي الذ  اسمه سعود إىل العرا  بنحو 1222و يف ه�دى اآلخرة سنة : و أضاف
من عقين أل  مقاتل أو أزيد فجاءت النذر بأنه يريد أن يدهمنا يف النج  األرشف غيلة 

ا بالسور فتحذرنا منه و خرهنا هميعا إىل سور البلد فأتانا ليال فرآنا عىل حذر قد أحطن
) عليه السالم(بالبناد  و األطواب فمىض إىل الحلّة فرآهم كذلك ثم مىض إىل مشهد الحس� 

عىل ح� غفلة نهارا فحارصهم حصارا شديدا فثبتوا له خل  السور و قتل منهم و قتلوا 
منه و رهع خائبا و عاث يف العرا  و قتل من قتل و قد استوىل عىل مكة املقفة و املدينة 

 .2T]1[2Tنورة و تعطل الحج ثالث سن� امل
ه أحاطت األعراب من عنزة القائل� شقالة الوهاب بالنج  األرشف 1225و يف سنة : ثم قال

) عليه السالم(و قد قطعوا الطريق و نهبوا زوار الحس� ) عليه السالم(و مشهد الحس� 
القتىل من العجم  بعد منرصفهم من زيارة نص  شعبان و قتلوا منهم همعا غف�ا و أكث

و رشا قيل أنهم مائة و خمسون و بقى هملة من الزوار يف الحلة ما قدروا أن ) اإليرانيون(
يأتوا إىل النج  فبعضهم صام يف الحلة و بعضهم ذهب إىل الحسكة و النج  كأنهم يف 

بفرسخ� أو ) عليه السالم(حصار و األعراب ممتدة من الكوفة إىل فو  مشهد الحس� 
 .2T]2[2T أكث

 : معركة الخميس

 معركة (ه إشتهرت ب 1266إنعقدت ندوة بالغية يف النج  عام 
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 447: الصفحة

و قد تبارى يف تلك الندوة أكث من عقة شعراء من فرسان البيان و شيوخ ) الخميس
 :القريض و هم 

 .الشيخ إبراهيم صاد  العاميل 
 .الشيخ أحمد البالغي 

 .الشيخ باقر بن الشيخ هاد  
 .الشيخ عبد الحس� محي الدين 

 .السيد محمد بن معصوم 
 .لقزويني البغداد  السيد صالح بن السيد مهد  ا

 .الشيخ إبراهيم قفطان 
 .الشيخ أحمد قفطان 

 .الشيخ عباس بن مال عيل البغداد  
 .السيد كاظم بن السيد أحمد العاميل 

 .الشيخ موىس رشي  محي الدين 
 .الشيخ صالح حاهي 

و كان السبب يف تلك املباريات أن الشيخ طالب إعتاد عىل السفر إىل بغداد و يف إحدى 
املرّات طال مكثه فاشتا  إليه أصحابه و كان أشّدهم شوقا و تلهفا إليه السيد صالح 

و ملا عاد إىل النج  ذهب إىل دار السيد صالح فمدحه السيد شوشحة . القزويني املذكور
سباعية و مدح أصحابه املذكورين فبادروا إىل مدح السيد و الثناء عليه و عىل موشحه 

ك الشيخ طالب بقصيدة فكانت من أشهر حلبات النج  األدبية بقصائد و مدحه بعد ذل
2T]1[2T. 

 : النجف و الطاعون

: إنتق مرض الطاعون مرت� يف هذا القرن يف النج  األرشف بصورة ملحوظة و مكشوفة
ه و قد حصد الكث� الكث� من أبناء هذه البلدة 1298ه و أخرى عام 124746مرة عام 
 .الحيدرية 
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 448: الصفحة

و نحن نذكر بعض أس�ء العل�ء البارزين الذين توفوا بهذا املرض يف النج  األرشف يف 
 :هات� الفرتت� 

 : ه124746أ الطاعون يف 

 .2T]1[2Tالشيخ إس�عيل الدزفويل التسرت  الكاظمي 1
القزويني النجفي و قد أخرب بحدوث الطاعون الجارف الذ  السيد باقر بن السيد أحمد 2

و كان قائا بأمور املرىض و تجهيز األموات و دفن منهم ما ينوف . ه1246دهم العرا  يف 
ثم توىفّ السيد باقر رحمة ّهللا . عىل أربع� أل  نفر حتى خّفت و طأة الطاعون شيئا فشيئا

 .2T]2[2Tه 1246ذ  الحجة 9ليلة عرفة  تعاىل بنفس املرض يف أواخر أيام الطاعون
كان يف النج  األرشف من تالميذ ابن عمه . السيد باقر بن السيد محمد األم� العاميل3

و كان له إختصاص بالسيد باقر القزويني و كان معينه و مساعده يف . السيد هواد العاميل
ثم وافاه املوت ه فقد كان ينوب عنه حال إشتغاله يف الصالة عىل األموات 1246طاعون 

 .2T]3[2Tفتكون وفاته بعد هذا التاريخ 
الشيخ باقر و الشيخ عيل ابنا الشيخ حبيب بن درويش البلد ، كانا عامل� فاضل� توفيا 54

 .2T]4[2Tه 1246يف الطاعون بعد والده� الذ  تويف يف 
تويف يف . الشيخ حبيب بن درويش شكر بن عباس الربعي البلد  عال ورع و تقي صالح6

 .2T]5[2Tه 1246الطاعون عام 
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 449: الصفحة

امعي العاميل كان عاملا فاضال كاتبا الشيخ هعفر بن الشيخ محمد بن آل محي الدين الج7
ه 1246مات هو و هميع أوالده و أكث عياله بالطاعون عام . هليال عظي� محرتما معظ�

2T]1[2T. 
عال فاضل و ) سياه پو (السيد هواد بن السيد محمد البغداد  النجفي املعروف ب 8

 .2T]2[2Tه و الظاهر أن وفاته بالطاعون الجارف 1247مات يف . اديب و شاعر
الشيخ املوىل حس� الدلبز  من العل�ء الفضالء و من أرسة األدب النجفية املنقرضة نبغ 9

ه أفنى هذا البيت 1247فيه بعض العل�ء و الشعراء إّال أن الطاعون الجارف الذ  حدث يف 
 .2T]3[2Tعن آخره و ل يبق منه مخربا 

املحقق� و من أهل الشيخ خل  عسكر كان من أفاضل املجتهدين و أكابر الفقهاء 10
 .2T]4[2Tه 1246الورع و الصالح و الزهد و التقوى تويف يف الطاعون سنة 

الشيخ رايض العبيس كان فقيها فاضال و مرهعا هليال يف النج  و غ�ها تويف رحمه ّهللا 11
 .2T]5[2Tه 1246يف الطاعون سنة 

ح و التقوى الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم البالغي النجفي عال هليل من أهل الصال 12
 .2T]6[2Tه 1246تويف يف الطاعون عام 

ه عام 1247الشيخ عبد الحس� بن الشيخ محمد عيل األعسم عال أديب تويف سنة 13
 .2T]7[2Tالطاعون و قد ناهز التسع� 
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 450: الصفحة

السيد عبد الغفور اليزد  الغرو  كان من أهالء تالمذة رشي  العل�ء و تويف يف آخر 14
 .2T]1[2Tه 1246الطاعون الجارف يف النج  سنة 

ه و ترّدى بعض و فّر آخرون، قيل للشيخ حس� 1247و من الطرائ  أنه ملا حدث طاعون 
 .2T]2[2Tالنجفي اّال تنفر مع من نفر؟ فقال أنظروا إىل املئذنة فإذا نفرت نفرت معها 

 : ه1298ب الطاعون عام 

عددا كب�ا يفو  حّد التصور من الناس و هناك عدد من 1298هرف الطاعون يف عام 
 :أس�ء البارزين منهم  العل�ء ماتوا بهذا املرض العام و إليك بعض

ه 1298تويف ليلة السبت ثامن شوال . الشيخ حسن الدزفويل الكاظمي من أفاضل الفقهاء1
 .2T]3[2Tو الظاهر أن وفاته كان بالطاعون ككث� من العل�ء و األدباء املعارصين له 

ون السيد محمد باقر بن السيد مرتىض اليزد  من أعاظم العل�ء و أكابرهم تويف يف الطاع2
 .2T]4[2Tه 1298عام 
 :تويف من هذا الطاعون من آل الطالقا  تسعة كلهم من العل�ء و هم 3
 .السيد هواد بن كاظم 1
 .السيد صايف بن حس� 2
 .السيد صالح بن مهد  3
 .السيد عباس بن حس� 4
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 451: الصفحة

 .السيد عيل بن هعفر 5
 .السيد محمد عيل بن محمود 6
 .ّهللا السيد مرتىض بن عبد 7
 .السيد موىس بن هعفر 8
 .السيد مهد  بن أحمد 9
السيد هواد الطالقا  النجفي عال فاضل توّىل تجهيز بعض أقاربه الذين ماتوا يف طاعون 4

 .ه و دفنهم ثم تويف هو مع زوهته و ولديه و إبنته 1298
 :من الطاعون ) عليه السالم(و من شعره مستغيثا بأم� املسمن� 

3T ّ1 أدركنا فقد فتك يا حجة هللاT3T 1T3T 1الوباء فينا و أودى كل أهليناT3T 1T3T  حتى م تغىض أم� املسمن� فهل
1T3T 1T3T 1ملجا سواك من البلوى تنجيناT3T 1T3T  1يا حامي الجار عطفا سيد  فلقدT3T 1T3T قّل التصرب و إشتد البال

يت و السيد حسن آل بحر العلوم النجفي عال فاضل كان من أهّالء هذا الب2T3T]1[2T 5فينا 
 .2T]2[2Tه و الظاهر أن وفاته كان بالطاعون 1298أفاضله املصنف� تويف يف 

الشيخ حس� الحكيمي النجفي عال فاضل من رهال هذا البيت األفاضل و أعالمه األتقياء 6
 .2T]3[2Tه و الظاهر أنه ممن تويف بطاعون تلك السنة 1298تويف عام 

من بيوت النج  املعروفة ) حاهي آل(إن . الشيخ صالح بن الشيخ قاسم حاهي النجفي7
 كانت دارهم من نواد  النج  . بالفضل و األدب
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 452: الصفحة

ه قد أفناهم و ذهب بآثارهم و 1298األدبية غ� أن الطاعون الذ  حدث يف العرا  سنة 
 .2T]1[2Tمآثرهم كغ�هم من البيوت النجفية 

ه 1298الشيخ عطا ّهللا األصفها  عال فاضل و تقي هليل تويف يف النج  يف طاعون سنة 8
2T]2[2T. 

و املساجد املعروفة يف ) عليه السالم( عة يف مقام مولينا أم� املؤمن� أس�ء أئة الج�
 : النجف األرشف يف القرن الثالث عرش الهجري

عليه (أقام األتقياء البارزون من العل�ء صالة الج�عة يف مقام اإلمام عيل بن أب طالب 
الرتاهم و الرهال و و اندثرت أس�ء بعضهم و بقيت أس�ء البعض اآلخر يف كتب ) السالم
 :هم 
الشيخ محمد رضا األسد  العاميل ينتهي نسبه إىل الشهيد حبيب بن مظاهر األسد  عليه 1

رضوان ّهللا تعاىل كان من أهالء العل�ء و مشاه� الفقهاء عرف ب� أهل عرصه بالعلم و 
رة ال سي� إذا الفضل و الصالح و التقى و الورع و العبادة و استجابة الدعاء و صد  االستخا

كانت بالقرآن القي  و كان من أئة الج�عة يف الصحن القي  يأتم به خلق كث� من 
 .2T]3[2Tه 1296ذ  الحجة 11مختل  الطبقات تويف ليلة الخميس 

كان حافظا للقرآن . السيد هعفر الطالقا  النجفي من مشاه� عرصه يف العلم و األدب2
ه 1277ربيع أول 5قنوت تويف يف النج  عرص الثالثاء يقيم الج�عة يف الصحن و يطيل ال

2T]4[2T. 
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 453: الصفحة

الشيخ عبد الرسول العبيس النجفي كان من الفقهاء و األفاضل و العل�ء و ذو  التقى و 3
القي  مالزما للطاعات و العبادات تويف يف الصالح و من أئة الج�عة يف الصحن العلو  

 .2T]1[2Tعق الث�ن� بعد املائت� و أل  الهجر  
كان من . الشيخ محمد رضا كاش  الغطاء بن الشيخ موىس بن الشيخ هعفر الكب�4

مشاه� رهال أرسته و كبار أعالمها إنتهت إليه زعامتها و كان يقيم الج�عة يف الصحن 
 .2T]2[2Tه 1297رهب سنة من 25القي  تويف يف 

عال عامل شيخ هليل من عل�ء : عن صاحب التكملة. الشيخ رايض عيل بيك النجفي5
النج  و شيوخها املعروف� و أئة الج�عة يف اإليوان القي  و قد إشرتك مع املوىل عيل 

تويف رحمه ّهللا سنة . محمد الطالقا  يف تغسيل شيخ الطائفة الشيخ مرتىض األنصار 
 .2T]3[2Tه 1299

كان عاملا : الشيخ عالء الدين بن أم� الدين بن محي الدين بن محمد الطريحي النجفي3
 .2T]4[2Tفاضال ورعا و ذا ورد و سداد و تقوى و إهتهاد يصّيل ه�عة يف ايوان الذهب 

من عل�ء عرصه األفذاذ و مشاه�ه بالتقوى و النسك و قد . الشيخ حس� نج  التربيز 7
كان للناس به عىل إختالف . عند هميع الناس و كان يرضب بتقواه املثلكان سل�ن عرصه 

مسجد (طبقاتهم وثو  غريب فقد كان إمام أهل النج  األوحد يصيل بالناس ه�عة يف 
 و كان عىل سعته ال يسع املصل� و كان يطيل كث�ا و إن شخصا أحىص عليه من ) الهند 
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 454: الصفحة

� تسبيحة و مع كل ذلك كان للناس تهافت عىل الصالة خلفه تويف ليلة الركوع يوما سبع
 .2T]1[2Tه 1251الجمعة ثا  محرم 

 .2T]2[2Tكان يصيل يف املسجد الخرضاء ه�عة : الشيخ محمد حسن القوقي8
كان أحد عل�ء عرصه األعالم و فقهائه األفاضل . الشيخ هواد بن الشيخ حس� نج 9

ثاقته و هاللته و تقدمه و ل ينازعه يف ذلك منازع و قل� إتفقت الكلمة يف عرصه عىل و 
و كان يصيل يف مسجد الهند  يف مقام والده فتقتد  به عامة أهل . حصل ذلك ألحد
 .2T]3[2Tه 1294ربيع أول 23النج  تويف األحد 

 :الشيخ مرتىض األنصار  10
 .2T]4[2Tكان يقيم الصالة ه�عة يف املسجد الذ  بناه يف محلة الحويش الصغ� 

أقام الشيخ منصور الصالة ه�عة بعد وفاة أخيه الشيخ مرتىض : الشيخ منصور األنصار 11
 .2T]5[2Tيف نفس املسجد 

 : حادثة الشمرت و الزكرت يف النجف األرشف

قبيلتان تقطنان النج  األرشف منذ زمن بعيد تحاربا باألسلحة الحادة و النارية و أزهقا 
ا بيوت العل�ء و املجاورين لها و عاثا يف البلد األرشف فسادا أرواح الكث� من األبرياء و نهب

و دمارا و ترويعا لفرتات متقطعة طيلة أكث من نص  قرن، إنه� قبيلتا الشمرت و الزكرت 
 حيث بدءا بالقتال عام 
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 455: الصفحة

 :يقول آل محبوبة . ه و إستمرا حتى القرن الرابع عق1227
حتى أحرقت كث�ا من نفوس األبرياء الذين ال ذنب لهم و ل ينحازوا إىل إحدى الطائفت� ( 

و هلك من الفرقت� ما ال يحىص عددا و كم نهبت أموال و عطلت األسوا  و هدمت دور 
بها أيد  الفساد من الطائفت� و هي  بسببها و كانت النج  يف ذلك العرص فوىض تعبث

 ) .2T]1[2Tسلسلة حوادث همجية بربرية ال تدخل تحت الحرص و ال �كن تدوينها أو ضبطها 
كتبته قبل (ه 1267و نقل الشيخ الطهرا  عن السيد أحمد آل زوين النجفي املتويف بعد 

ابة تقفت للزيارة أوان و يف أثناء الكت) عليه السالم(مسافرت إىل زيارة عيل بن موىس الرضا 
إشتعال الحرب ب� الزكرت و الشمرت و بقيت يف املشهد أربعة أشهر و رهعت بعدها و إذ 
بالفساد ك� كان بل أشّد و قد ذكر أن عدد املقتول� من الطرف� بلغت قرب املائت� قبل 

 .2T]2[2T) رواحه إىل املشهد و لكن يظهر يف قوله إن الفساد أشّد تجاوز العدد
التحفة الغروية يف رشح (قال الشيخ خرض العفكاو  يف أواخر بحث الخلل يف كتابه و 

و عليك بالتأمل يف املقام و في� مّر من مباحث الخلل التي : (ما لفظه) اللمعة الدمشقية
قد وقع كث� منها، و البند  من الفتنة الثانية الواقعة يف البلد األرشف مبدؤها ثا  شهر 

ه ب� طغاة الزكرت و فسقة الشمرت فو  رؤوسنا كمخاط  النجوم 1231رمضان املبارك 
 .2T]3[2T) حتى قتل بها خلق كث� ال نظ� لهم يف النسك و التقوى
______________________________________ 
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 : الحوزة العلمية النجفية و العلوم األخرى

قلنا بأن إهت�م الحوزة العلمية يف النج  األرشف و العل�ء منصب عىل الفقه و أصوله و 
فقه و األصول و كانوا يدرّسون لكن نجد أعالما كبارا أتقنوا علوما أخرى إىل هانب إتقانهم لل

 .من يرغب يف تعلم هذه العلوم و الفنون األخرى 
و إليك أس�ء من برع يف ثقافات و مهن و علوم تغاير العلوم الدينية التي هي يف طليعة 

 :إهت�مات الحوزة العلمية يف هذا القرن و هم 
ن له حاشية عىل كتاب كان عاملا بالطب و عارفا له أل : السيد أحمد آل زوين النجفي1
 .و يظهر منها ك�ل مهارته ) الحاو  يف علم التداو (

 .2T]1[2Tه 1267مات عام 
أحد فطاحل عل�ء النج  و ل يكن يف النج  أفضل منه يف : الشيخ املوىل تقي الكلبايكا 2

هميع أقسام الحكمة حتى الطب و له كتب يف الحكمة و الطب و الفقه و األصول ك� كان 
 .2T]2[2Tه 1292مات عام . لم الكيمياءعنده ع

فيلسوف فاضل و منجم بارع هاهر إىل النج  من : الشيخ آغا تقي بن أب الحسن األمو 3
بالد أرومية فتلمذ بها عىل العل�ء حتى برع يف املعقول و املنقول و النجوم و الفلك ثم عاد 

 .2T]3[2Tه 1284تويف عام . إىل بالده
هر إىل العرا  و درس يف كربالء ثم قصد النج  و درس ها: السيد محمد تقي القزويني4

ه 1270تويف عام . فيها و كان يف الحكمة و الفقه و األصول و فنون الك�ل عىل حّد الك�ل
2T]4[2T. 
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الشيخ حسن السبيتي العاميل هاهر إىل النج  و تقدم يف الفقه و األصول و العلوم 5
طب و قد هرت عىل يده بعض اإلصابات و خوار  الفّن م� دل الدينية و كان يتعاطى ال

 .2T]1[2Tه 1300تويف قبل . عىل تبحره فيه
من الصلحاء و األبرار و العل�ء املعروف� و كان يف النج  معروفا و : امل�زا خليل الطهرا 6

د من مشهورا يف الطب اليونا  و التقوى و الورع و كان الشفاء تحت يده و ب� أنامله يقص
 .2T]2[2Tه 1280تويف عام . كل صوب و حدب

كان من العل�ء األعالم يف النج  و من تالميذ الشيخ صاحب : الشيخ عباس التربيز 7
 .الجواهر و الشيخ األنصار  و كانت له يد طوىل يف الرياضيات 

 .2T]3[2Tه 1290تويف حدود . و من تآليفه رسالة مبسوطة يف الهيئة
مفتاح (عال هامع متفنن كان يف النج  األرشف و ألّ  فيها : يل التربيز الشيخ عباس ع8

 .2T]4[2Tه 1279سنة ) رشح الجغميني(ه ثم 1274سنة ) املنجم�
و عائلة . فاضل هليل كان مدرسا يف األدبيات و الرياضيات: الشيخ عبد عيل الحجامي9

 .2T]5[2Tه 1250مات حدود عام . الحجامي من األرس العلمية النجفية
السيد عبد الفتاح املراعي تلمذ يف النج  األرشف عىل األستاذين الشيخ موىس و الشيخ 10

عيل ابني كاش  الغطاء له مضافا عىل مسلفات فقهية، رسالة يف عمل الدائرة الهندية لتعي� 
 .2T]6[2Tالزوال 
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 : مناظرة شيعية سنية

ه أيام 1261عند ما وصل إىل العرا  داعية عيل محمد امللقب مسسس مذهب البابية عام 
نجيب باشا، دعا باشا عل�ء النج  و كربالء ملناظرته فحرض من النج  الشيخ كاش  

أخيه الشيخ محمد و الشيخ مهد  و من كربالء السيد إبراهيم القزويني الغطاء و ولدا 
فل� حرض الجميع مجلس الوايل شحرض مفتي . صاحب الضوابط و امل�زا حسن كوهر

بغداد حكم املفتي بقتل الرهل و عدم قبول توبته فعارضه الشيخ حسن كاش  الغطاء و 
طال نزاعه� أ  الشيخ حسن كاش   أمر بإستتابته و قال إن تاب قبلت توبته رشعا و

الغطاء و مفتي بغداد حتى أثبت الشيخ حسن كاش  الغطاء قوله عىل الطريقة الحنفية و 
 .2T]1[2Tإستدل بكتبهم فكانت له الغلبة عىل املفتي يف ذلك املجلس 

 : واقعة نجيب باشا

غدير و أرس و ه و قتل إثني عق أل  نفر يوم ال1258ملا فتح نجيب باشا مدينة كربالء عام 
فإستقبله . نهب و سلب وو تقدم إىل النج  بعساكره عىل أن يفعل بها ما فعله يف كربالء

الشيخ حسن كاش  الغطاء و أضافه و عساكره و كانوا ثالثة آالف أو خمسة آالف و أظهر 
له طاعة أهل النج  و عدم مخالفتهم له و دفع غائلته عن النج  بحسن تدب�ه و رصفه 

ة باقي أهل العرا  و رهح له العودة إىل بغداد فرهع إليها بعد أن بقي يف عن محارب
 .2T]2[2Tضيافة الشيخ حسن كاش  الغطاء ثالثة أيام 

 : املرجعية يف سامراء

 ه بعد تقفه لزيارة سيد 1291إنتقل السيد محمد حسن الش�از  عام 
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يف منتص  شهر شعبان إىل الكاظمي� ثم سامراء ) عليه السالم(الشهداء أب عبد ّهللا الحس� 
فوردها أواخر شعبان و نوى اإلقامة بها ألداء فريضة الصيام و كان يف الحقيقة عازما عىل 
الخروج من النج  إعراضا عن الرياسه و تخلصا من قيودها و طلبا لإلنزواء و العزلة عن 

و بعد انقضاء شهر الصيام كتب إليه بعض خواصه من النج  يستقدمه و يسأله . الخلق
عن سبب تأخره فعند ذلك أبدى لهم رأيه و أخربهم بعزمه عىل سكن سامراء فبادر إليه 

و املوىل فتح عيل و الحجة امل�زا محمد الطهرا  ) ستدركصاحب امل(العالمة النور  
العسكر  فانتقلت املرهعية من النج  إىل سامراء و أخذ الناس يرتددون عليها و األموال 

يف ) عليه� السالم(تنهمر من كل صوب و حدب عىل املرهعية القاطنة يف بلد العسكري� 
العلوم الدينية و بنى بها ه ا وصل به سامراء ثم بنى مدرست� كب�ة و صغ�ة لطالب 

 .2T]1[2Tضفتي دهلة و بنى سوقا كب�ا 
و يف هذه الفرتة كانت النج  تحتفظ شركزيتها العلمية ملكان األساتذة الكبار فيها مثل 

و عند . الشيخ حبيب ّهللا الرشتي و السيد حس� كوهكمر  و املوىل عيل الخلييل و أمثالهم
ه نقل هث�نه عىل األك  بكل إهالل و 1312الش�از  سنة ما مات السيد محمد حسن 

عظمة إىل النج  و دفن يف املقربة املالصقة لباب الصحن القي  من ههة الشارع الطويس 
. 

 : مدينة كربالء يف القرن الثالث عرش

من مراكز العلم و ) عليه السالم(يف القرن الثالث عق الهجر  كانت مدينة كربالء الحس� 
) صاحب الحدائق(العل�ء حيث ترك الوحيد البهبها  و الشيخ يوس  البحرا   مجمع

حوزة واسعة يف كربالء إستمرت حتى أيام صاحب الجواهر و الشيخ األنصار  حيث 
 و ملا كان هناك تفاعل كب� . إستقطب العل�ء من كل مكان من العال اإلسالمي

______________________________________ 
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و واسع ب� الحوزت� رأينا من الالزم أن نعرض أس�ء العل�ء و املدرس� و املراهع الالمع� 
 :يف هذا القرن عند الحائر الحسيني حتى يتجّىل دور كربالء يف النج  األرشف 

ه املدفون يف روا  1205البهبها  الشه� بالوحيد البهبها  املتويف عام  املوىل محمد باقر1
تخرج من مدرسته همع كب� من أعالم . م� ييل قبور الشهداء) عليه السالم(حرم الحس� 

الدين و عباقرة األمة و شيوخ الطائفة و نواميس امللّة كاملوىل مهد  الااقي و امل�زا أب 
زا مهد  الشهرستا  و السيد محمد محسن األعرهي و الشيخ أب عيل القاسم القمي و امل�

الحائر  و الشيخ األكرب هعفر كاش  الغطاء و السيد مهد  بحر العلوم و الشيخ أسد ّهللا 
الدزفويل و السيد أحمد الطالقا  النجفي و السيد محمد باقر حجة اإلسالم األصفها  و 

 .2T]1[2Tومي أركان املذهب أعىل ّهللا درهاتهم غ�هم من مشيد  دعائم الدين و مق
له رسالة . الشيخ محمد حس� الطهرا  كان من فقهاء كربالء و عل�ئها األهالء يف عرصه2

 .2T]2[2Tعملية و مسلفات فقهية أخرى 
السيد امل�زا محمد حس� بن السيد محمد مهد  الشهرستا  كان من مراهع عرصه 3

 .2T]3[2Tه 1225كربالء تويف بعد القائ� بالوظائ  القعية يف 
 .2T]4[2Tه 1232امل�زا محمد اإلخبار  العال املسل  املسيد لإلخباري� قتل هو و ولده عام 4
إنه فخر املجتهدين و مالذ : السيد عيل الطباطبائ الحائر  قال عنه صاحب الرياض5

 العل�ء العامل� و ملجأ الفقهاء الكامل� سيدنا و أستاذنا 
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 .2T]1[2Tه 1231تويف عام . العيل األم� السيد عيل الطباطبائ الحائر  مسكنا و مدفنا
السيد محمد املجاهد الطباطبائ الحائر  عّالمة العل�ء األعالم و سيد الفقهاء العظام 6

 .2T]2[2Tه 1242تويف عام . املجاهد للروس املقتول كمدا وه� و حزنا
الشيخ محمد رشي  املازندرا  الشه� بقي  العل�ء من أعاظم العل�ء يف عرصه و من 7

 .2T]3[2Tه 1246تويف . الحجج األثبات و شيوخ اإلهتهاد و األفاضل
الشيخ املوىل أحمد الخويني عال هليل و فقيه بارز كان من األهالء يف كربالء املقفة و قد 8

 .2T]4[2Tه 1245ائ املجاهد و تويف عام حرض الجهاد مع السيد محمد الطباطب
الشيخ خل  عسكر الحائر  من أعاظم عل�ء عرصه و أكابر الفقهاء املحقق� و من 9

ه 1246مشاه� عل�ء الشيعة األعالم يف عرصه و من الرهال املقدم� يف كربالء تويف عام 
2T]5[2T. 

الفقهاء حتى عّد يف  الشيخ محمد حس� األصفها  الحائر  من كبار العل�ء و أهالء10
. يف األصول) الفصول الغروية(مصاف عل�ء عرصه و يف الرعيل األول و هو مسل  كتاب 

 .2T]6[2Tه 1254تويف عام 
 السيد إبراهيم القزويني الحائر  املدرس الوحيد يف عرصه و من 11
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 462: الصفحة

 .يف األصول ) الضوابط(أعاظم العل�ء املحقق� ترك مسلفات هليلة منها 
 .2T]1[2Tه 1262تويف عام 

حيث ) الرياض(صاحب السيد أبو القاسم الالهيجي تلميذ بل أفضل تالميذ السيد عيل 12
 .2T]2[2Tه 1269يعرب عنه يف إهازته له بالسيد السند و الكه  املعتمد األورع األوحد تويف يف 

الشيخ املوىل محمد هعفر رشيعتمدار أحد كبار عل�ء اإلمامية و مصنفيهم املتفنن�، 13
 .2T]3[2Tه 1263شارك مع السيد محمد الطباطبائ الشه� باملجاهد يف الجهاد و تويف سنة 

الشيخ محمد حس� األردستا  من أعاظم العل�ء مفيضا علمه املتدفق عىل طلبة العلم 14
 .2T]4[2Tه 1273بالتدريس و معظ� شعائر الدين الحني  تويف 

الشيخ محمد حس� القزويني الحائر  من أعاظم الفقهاء و أهالء العل�ء كان رئيسا 15
ه 1281تويف عام . يرهع إليه يف أحكام القعمقدما و مدرسا كب�ا و خطيبا هليال و مفتيا 

2T]5[2T. 
السيد زين العابدين الحائر  عال عامل و فقيه صالح كان من مشاه� عل�ء كربالء و 16

 .2T]6[2Tه 1292تويف عام . أكابر املراهع فيها
الشيخ أبو تراب القزويني عال هليل و فقيه كب� و مصن  بارع كان من العل�ء يف 17

 .2T]7[2Tه 1295حدود  تويف. الحائر
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عليه (من خالل هسالء األعالم البارزين و غ�هم أصبحت كربالء مدينة اإلمام الحس� 
يف هذا القرن مركزا من مراكز العلم و الدراسة عىل رغم قربها من الحوزة العلمية ) السالم

يف النج  األرشف، بل كانت تخط  بعض األحيان الربيق عن الحوزة الحيدرية، و ذلك 
و الفقهاء من أمثال صاحب الرياض و رشي  العل�ء و الوحيد البهبها  ملكان كبار املراهع 

فكان طالب العلوم الدينية يأتونها من كل صوب و حدب للتعلم و التفقه و كان منهم 
العاملان البارزان السيد مهد  بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و عند غياب تلك 

من كربالء و رشو  وهوه علمية كب�ة يف النج  من الوهوه املرموقة يف الدراسة و العلم 
خالل العامل� الكب�ين و أوالد الشيخ هعفر كاش  الغطاء عادت النج  اىل تبّوأ املركزية 

عصمها ّهللا من حوادث الدهر و أزال عنها شبح األرشار و . للفقاهة و اإلهتهاد إىل يومنا هذا
 .األرهاس 

 : مية الغروية يف القرن الثالث عرشالكتب الدراسية يف الحوزة العل

و هذه . إستطعنا أن نتعرف عىل هذه الكتب الدراسية من خالل ما ورد يف ترهمة العل�ء
 :الكتب هي 

مغنى . الصمدية. رشح الشافية يف الرصف). السيوطي (البهجة املرضية : يف القواعد العربية
 .املطول . قطر الندى. مخترص املطول. اللبيب
 .رشح العوامل . عوامل مال محسن. بن ناظمألفية 

 .زبدة األصول . املعال. القوان�: يف أصول الفقه
 .كتب مال صدرا . رشح التجريد: يف الفلسفة و علم الكالم

 .رشح الشمسية . رشح املطالع. حاشية مال عبد هللاّ : يف املنطق
 .املدارك . الرياض. القائع. رشح اللمعة: يف الفقه

  .اإلستبصار . أصول الكايف: الحديثيف 
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أس�ء األساتذة العظام و املراجع الكرام من الحوزة العلمية يف القرن الثالث عرش يف 
 : النجف األرشف

 اإلسم سنة الوفاة 

 1205السيد صاد  الفحام 
 1212السيد مهد  بحر العلوم مرهع كب� 

 1215الشيخ مهد  فتو  
 1216لهاليل الشيخ إبراهيم ا

 1226مرهع كب� ) صاحب مفتاح الكرامة(السيد هواد العاميل 
 1228الشيخ هعفر كاش  الغطاء مرهع كب� 

 1234) صاحب املقابيس(الشيخ أسد ّهللا 
 1236الشيخ محسن األعسم 

 1237الشيخ قاسم محي الدين 
 1242السيد عبد ّهللا شّرب 

 1243 الشيخ موىس بن هعفر كاش  الغطاء مرهع كب�
 1251الشيخ حس� نج  

 1253الشيخ عيل بن هعفر كاش  الغطاء 
 1255الشيخ خرض عفكاو  

 1262مرهع كب� ) أنوار الفقاهة(الشيخ حسن بن هعفر كاش  الغطاء 
 1263الشيخ محمد هعفر رشيعتمدار 

 1266مرهع كب� ) صاحب هواهر الكالم(الشيخ محمد حسن 
 1268الغطاء  الشيخ محمد بن عيل بن هعفر كاش 

 1270الشيخ موىس الخ�ييس 
 1270الشيخ محسن خنفر مرهع كب� 

 1282الشيخ مرتىض األنصار  مرهع كب� 
  1289الشيخ مهد  كاش  الغطاء 



 465: الصفحة
 الشيخ مهد  مال كتاب توىف أواخر القرن الثالث عق

 1290الشيخ رايض النجفي 
 1290الشيخ هعفر بن عيل كاش  الغطاء 

 1293الشيخ عبد الحس� الطريحي 
 1297املوىل عيل الخلييل 

 1298السيد عيل بن السيد رضا بحر العلوم 
  1299السيد حس� الكوهكمر  



 466: الصفحة

عل�ء النجف األرشف يف القرن الثالث عرش الهجري السيد ابراهيم الدامغا� الخراسا� 
 : النجفي

محمد حسن الش�از  و فضالئهم يف النج  األرشف و كان من اهّالء تالميذ امل�زا السيد 
من قدمائهم و كان عاملا فاضال محققا منصبا يف كل أوقاته عىل اإلشتغال حسن التحرير 
. نقّي التصني  ك� أنه أدرك عرص الشيخ األنصار  و تلمذ عىل السيد حس� كوهكمر 

 .ه يف النج  1291توىف سنة مهاهرة السيد إىل سامراء عام 
 .مجلدان يف االصول و يف الفقه : هل

معجم . 104/ 1الكرام الربرة . 368/ 4و 201/ 2الذريعة . 137/ 2أعيان الشيعة : ترهم يف
 .53هدية الراز  . 560/ 2رهال الفكر و االدب 

 : الشيخ ابراهيم الجزائري النجفي

ورقة مسرخة  فقد وهد له حكم يف صدر. الفقيه املجتهد الذ  أمىض حكمه أهّالء الفقهاء
ما سطر فيها ال شك فيه و قد : ه يف قضية مدرسة يف الكاظمية هذه صورته1223سنة 

حكمت به و أنا األقّل إبراهيم الجزائر  و كتب بخطه الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء 
ما صورته حكم القع القي  املني  بأن مدرسة املرحوم املربور و املأهور باألهر املوفور 

وق  عىل كافة املشتغل� و املتوىل هناب الشيخ حسن شحرض من األقل هعفر  الشيخ أم�
بن خرض الجناهي بخط يده و هكذا كتب كل من السيد االعرهي و الشيخ اسد ّهللا 

  .صاحب املقابيس 



 467: الصفحة
أنه من أرسة آل املظفر و من مشاه� هذه األرسة اشتهر باإلنتساب إىل الجزائر : و يف املايض

الشيخ إبراهيم بن : و يكون نسبه عىل النحو التايل. و ل ينسب اىل هده مظفر لسكناه فيها
ه يف 1231الشيخ محمد بن الشيخ عبد الحس� بن الشيخ مظفر الجزائر  تويف بعد سنة 

 .الكاظم� و دفن يف الروا  
 .رشح القايع : له

 .361/ 3ايض النج  و حارضها م. 115/ 2أعيان الشيعة . 22/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل آغا الدربندي

الشيخ املوىل آغا بن عابد بن رمضان الشه� بالدربند  عال متبحر و حكيم بارع و فقيه 
كان يف النج  من تالميذ الشيخ عيل بن هعفر كاش  الغطاء يف . فاضل و رهايل متحدث

زندرا  يف كربالء املقفة و قد شارك يف الفقه و تلمذ يف األصول عىل رشي  العل�ء املا
العلوم املتنوعة و برع يف اكثها فقد كان متبحرا يف الفقه و االصول و املعقول و املنقول و 

يف طهران و حمل هسده اىل كربالء و دفن يف 1285الحديث و الرهال و غ�ها تويف يف 
 .الصحن الصغ� 

. حجية االصول املثبتة بأقسامها. رة يف االسطرالبالجوه. هواهر االيقان. ارسار الشهادة: له
. سعادات نارصية. رسالة يف الدراية و الرهال. رسالة االكس�. خزائن االصول. خزائن االحكام
. قواميس الصناعة يف فنون االخبار. فن التمرينات. الفن االعىل يف االعتقادات. عناوين االدلة

 .قواميس القواعد 
و 271/ 6و ج 291/ 5و ج 279، 46/ 2الذريعة . 8/ 5أعيان الشيعة . 17/ 1االعالم : ترهم يف

 .199/ 17، و ج 351/ 15و ج 177/ 12و ج 153، 152/ 7ج 
  كتبها  . 107/ قصص العل�ء . 54/ الفوائد الرضوية . 216/ 2ريحانة األدب 



 468: الصفحة
 .228 /2الكنى و االلقاب . 667، 638، 329، 266، 81، 47/ عرب هاب 

معارف .  2/ مصفى املقال . 139/ املآثر و اآلثار . 26/ 36لغت نامه . 102/ لباب االلقاب 
/ هدية االحباب . 1789معجم املطبوعات . 309، 304/ 2معجم املسلف� . 299/ 2الرهال 
 .152/ 1الكرام الربرة . 572/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 133

 : الشيخ إبراهيم الش�وا�

يف علم االصول رتبه عىل مقدمة ذات مناهج و أربعة مطالب يف ) مبا  الفقه(عال فقيه له 
 .ه و الظاهر أنه من تالميذ صاحب الجواهر 1272مجلدين فر  من أوله� يف 

 .152/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد إبراهيم العاميل الحسيني

قبله رأ  املحقق الطهرا  تلكه لبعض  من عل�ء عرص الشيخ األكرب كاش  الغطاء و ما
 .الكتب العلمية مثل الوايف و غ�ه 

 .6/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل آغا اللنكرا�

الشيخ املوىل آغا بن محمد عيل اللنكرا  عال فقيه كان يف النج  األرشف من تالميذ الحجة 
 .ه 1289الشه� السيد حس� الكوهكمر  و تويف بعد 

  156/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 469: الصفحة

 : الشيخ إبراهيم الالهيجا�

من الفقهاء املجتهدين قال عنه شيخه الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء املتوىف 
ه العال العالمة و الفاضل الفهامة قدوة املحقق� و زبدة املتق� الفاضل العليم و 1262عام 

شيخ ابراهيم الالهيجي و تحققت انه ممن مّن ّهللا عليه باملوهبة السنّية و الرشيد الحليم ال
 .ه 1256القوة القدسية اإلهتهادية و الفضيلة الواضحة الجلية و مات يف النج  بعد 

 .الفوائد املشتملة عىل األصول و القواعد : له
 .1121/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 10/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : شيخ إبراهيم بن الشيخ احمد بن الشيخ محمد الهاليلال

أنه ممن قرأ عىل الشيخ محمد رضا نج  ك� رصح به يف : يف املايض نقال عن كرام الربرة
بعض خطوطه عىل ظهر بعض الكتب التي استعارها من شيخه املذكور و رأيت شهادته 

 .ه 1216بورقة مسرخة سنة 
 .ة التي عرفت يف النحو أوائل القرن الثا  عق و بيت الهاليل من البيوت العلمي

 .568/ 2الكرام الربرة . 519/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد إبراهيم ابن السيد اس�عيل ابن السيد محمود املوسوي

تتلمذ يف النج  عىل الشيخ احمد االحسائ . عال فاضل من أساتذة الفقه و األصول
و تصدى للتدريس و . و بلغ مرتبة االهتهاد. و الشيخ عىل الطريحي. ه1249الفالحي املتويف 

 .انتقل اىل البرصة و مات بها . و كانت له مكتبة نفيسة. البحث
حاشية عىل منطق املوىل عبد ّهللا اليزد ، رآه الشيخ محمد الس�مي و كان تاريخ كتابته : له
 .ه 1249/ 

  .1248/ 3فكر و األدب معجم رهال ال. كتاب الرهال: ترهم يف



 470: الصفحة

 : الشيخ إبراهيم بن جعفر العاميل

رأيت بخطه تليكه لبعض كتب األدب و هو من املعارصين للشيخ االكرب كاش  : يف الكرام
 .الغطاء يف النج  األرشف 

 .12/ 1الكرام الربرة . 71تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ حسن السعدي

ه يف الحسكة و لكنه شّب يف النج  و درج بها و درس عىل عل�ئها مثل 1199ولد عام 
الشيخ عيل و الشيخ حسن ولد  الشيخ الكب� كاش  الغطاء و عىل الشيخ صاحب 

ماهرا معارصا  و يف التكملة كان فقيها. الجواهر و صار عاملا فاضال اديبا و شاعرا ناثرا مجيدا
لصاحب الجواهر مرهعا للفحول يف القضايا املشكلة و املسائل املعضلة، و كان احد العل�ء 

له رسالة يف املتعة و اثبات حليتها . و الشعراء اآلخذين بنصيب وافر من العلم و األدب
 هوابا عىل سساالت بعض العامة املرسلة من بعض بالد الهند اىل العالمة صاحب الجواهر

صفر 15فأحال الجواب اىل الشيخ ابراهيم بن الحسن قفطان النجفي فر  منها يف السبت 
 .ه و هو ابن ثان� سنة 1279و توىف سنة . ه1264
قاطعة النزاع يف . الرهن. رسالة يف اقل الواهب يف حج التمتع. رسالة يف حلية التمتع: له

 ديوان شعر. احكام الرضاع
ريحانة . 63/ 19و ج  275/ 2الذريعة . 124/ 2أعيان الشيعة . 28/ 12االعالم : ترهم يف
الكرام . 5/ فوائد الرضوية . 27/ 1شعراء الغر  . 173/ شخصيت أنصار  . 483/ 4األدب 
 .79/ 3الكنى و األلقاب . 12/ 1الربرة 

معجم املسلف� العراقي� . 21/ 1معجم املسلف� . 27/ 1معارف الرهال . 96/ 3مايض النج  
  .1003/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 96/ 1مكارم اآلثار . 52 /1



 471: الصفحة

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ حس� بن الشيخ عباس البالغي النجفي

و . كان عاملا فاضال فقيها متبحرا تخرج يف الفقه عىل الشيخ هعفر صاحب كاش  الغطاء
ه من رهال العلم و اهل الفضل نجفي إن. ه1205وهد تلكه كتاب اليتمية للثعالبي بتاريخ 

ه و له قصائد و ابيات مذكورة يف 1246املولد و املنشأ تويف سنة الطاعون يف الكاظمية سنة 
 .االعيان 

 .ديوان شعر : له
. 58/ 2مايض النج  و حارضها . 113/ 1شعراء الغر  . 134/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف

. 72/ تكملة امل اآلمل . 176/ 1ريحانة االدب . 16 /1الكرام الربرة . 184/ 2مشهد االمام 
 .252/ 1معجم رحال الفكر و األدب . 31/ 1معارف الرهال 

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ صادق املخزومي العاميل

ه و كان 1283ه و توىف بقرية كون� سنة 1221ولد يف قرية طيبة من قرى هبل عامل سنة 
 .لب عليه الشعر من العل�ء االفاضل، إّال انه تغ

هاهر اىل النج  لطلب العلم . كان فقيها اصوليا خفي  الروح رقيق الشعر: و يف الطليعة
ه و اقام فيها سبعا و عقين سنة و بضعة اشهر و درس عىل الشيخ حسن بن 1252سنة 

اخيه مهد  و عىل الشيخ مرتىض االنصار  و له  الشيخ هعفر صاحب كاش  الغطاء و
 .منظومة يف الفقه تناهز ابياتها الفا و خمس�ة بيتا 

 .و مسلفات هليلة يف النظم و النث . منظومة يف الفقه: له
/ 9الذريعة . 108/ 1دائرة املعارف . 73/ تكملة امل اآلمل . 144/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف

مايض النج  و حارضها . 17/  1الكرام الربرة . 68/ 1الغر   شعراء. 169/ شخصيت . 16
معجم رهال . 718/ 3مكارم االثار . 38/ 1معجم املسلف� . 24/ 1معارف الرهال . 536/ 3

  .1355/ 3الفكر و األدب 



 472: الصفحة

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ عيل بن الشيخ عبد املوىل الربعي

الورع خّ�ا ديّنا و قد تخرج عىل الشيخ الكب� و كان من  كان عاملا فاضال فقيها من اهل
الذ  كتبه محمد مقيم بن ) الوسيط( رايت خطه بتملك : و يف املايض. تالمذته املعتربين
ه ان املرتهم من 1248ه و رايت شهادته بعدة صكوك آخرها سنة 1060محمد باقر سنة 

رن الثا  عق و اشتهروا بلقب بيت املشهد  الذ  قطن بعض رهالهم النج  اوائل الق
 .املشهد  عىل عهد الشيخ الكب� 

 .20/ 1الكرام الربرة . 352/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد ابراهيم بن السيد محمد بن السيد عيل الحسيني البغدادي

 والد السيد حيدر الذ  ينتسب اليه آل السيد حيدر املشهورون القاطنون يف الكاظمية و
بغداد و كان املرتهم عاملا اديبا و كان قاطنا يف بغداد و هاهر اىل النج  فقرأ عىل السيد 

 .ه 1227و توىف سنة . مهد  بحر العلوم الطباطبائ
 .ديوان شعر : له

املسلف� . 22/  1الكرام الربرة . 99/ 1شعراء الغر  بغداد . 214/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
. 890/ 3مكارم اآلثار . 40/ مخطوطات البغداد  . 67/ 1ائد الرهالية الفو . 50/ 1العراقي� 

 .247/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد ابراهيم بن السيد محمد القمي النجفي ثم الطهرا�

تلميذ بحر العلوم كان فاضال محققا و عاملا مدققا ذا فطنة و دراية متقنا بارعا حاذقا يف 
ديث و االصول و التفس� و الفقه و من مصنفاته رشح املفاتيح و الحكمة و الكالم و الح

رشح الوايف و غ�ه� من الرسائل املفردة فهو يف طبقة بحر العلوم و من القرن الثالث عق 
. 

  .218/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف



 473: الصفحة

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ محمد مظفر

النج  و قرأ بها و اصبح من العل�ء الكبار االهالء و عارص نشأ املرتهم له يف : يف املايض
الشيخ هعفر كاش  الغطاء ثم ارتحل اىل بلد الكاظم� و استقر فيها و هو من مشاه� 

 .ه 1231هذه االرسة آل مظفر و مات بعد عام 
 .كتابات و تآلي  بيعت بعد وفاته ضمن خزانة كتبه . رشح القائع: له

 .21/ 1الكرام الربرة . 316/ 13الذريعة . 212يعة أعيان الش: ترهم يف
/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 98/ 1معجم املسلف� . 360/ 3مايض النج  و حارضها 

1212. 

 : السيد ابراهيم بن السيد محمد باقر املوسوي القزويني

عال مدقق درس عىل الشيخ موىس كاش  الغطاء و الشيخ عيل كاش  الغطاء و السيد 
محمد املجاهد ثم ذهب و استقر يف كربالء إلدارة شسون الحوزة العلمية هناك حتى وافاه 

 .ه 1262شوال  17اهله يف بداية الطاعون يف 
. ضوابط االصول ط. صالة الجمعة. دالئل االحكام يف رشح رشائع اإلسالم. حجية الظن: له

 .يف الغيبة  رسالة. الرسالة الرضاعية. نتائج االفكار. القواعد الفقهية
 .مناسك الحج . الفقه االستداليل. الرسالة العملية

. 620، 73 2/ و ج 476/ 1ايضاح املكنون . 204/ 2اعيان الشيعة . 66/ 1االعالم : ترهم يف
/ 15و ج 239/ 8و ج 374، 281/ 16و ج 119/ 15و ج 212، 188/ 11و ج 276/ 6الذريعة 

 .3763/ ريحانة األدب . 38/ 1روضات الجنات . 189
/ 1سفينة البحار . ،944، 599/ فهرست هاب عرب . 69/ لباب األلقاب . 9/ فوائد الرضوية 

 .18/ 1معارف الرهال . 10/ 1الكرام الربرة . 7/ قصص العل�ء . 78
. 176/ هدية األحباب . 376/ نجوم الس�ء . 518/ 2مكارم اآلثار . 87/ 1معجم املسلف� 
  .983/ 3جم رهال الفكر و األدب مع. 4/ 1هدية العارف� 



 474: الصفحة

 : السيد ابراهيم ابن السيد محمد حس� الش�ازي

ه يف ش�از و سافر إىل النج  األرشف 1173ولد عام . عال فقيه فاضل أصويل، مجتهد محقق
ه، و بلغ مرتبة عالية يف الفقه و األصول، و 1211بعد أن أكمل املقدمات و األوليات سنة 

عىل السيد عيل الطباطبائ، و بلغ درهة اإلهتهاد، و عاد إىل ش�از، و أستقل تخرج 
 .ه 1255و مات يف ربيع األول . بالتدريس و البحث و التألي  و الهداية و اإلرشاد و اإلمامة

 .حاشية معال األصول . حاشية رشح اللمعة. بحر الحقايق يف الفقه: له
 .230/ 16و ج 204، 91/ 6ذريعة ال. 53/ 1دانشمندان فارس : ترهم يف

 .774/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1491/ 5مكارم اآلثار 

 : الشيخ ابراهيم بن الشيخ يحي بن الشيخ محمد بن سلي�ن العاميل الطيبي

قطن : و قيل عنه. كان فاضال اديبا مشاركا يف العلوم مصنفا يف هملة منها: قال يف الطليعة
ا و قرأ عىل السيد بحر العلوم و الشيخ صاحب كش  الغطاء ولد النج  و اختلط بعل�ئه

ه و دفن شقربة باب 1214ه بقرية طيبة من هبل عامل و توىف يف دمشق سنة 1154سنة 
 .الصغ� 

الرصاط املستقيم يف الفقه . ديوان شعر يف عدة مجلدات. الج�نة النضيدة يف علم الكالم: له
. 

و ج 107/ 8و ج  492/ 1الذريعة . 85/ تكملة أمل اآلمل . 430/ 5اعيان الشيعة : ترهم يف
. 25/ 1الكرام الربرة . 67/ 1فوائد الرهالية . 1/ 1شعراء الغر  . 89/ 4ريحانة األدب . 16/ 9

 .545/ 3مايض النج  و حارضها 
. 143/ 1منن الرح�ن . 690/ 3مكارم اآلثار . 127/ 1معجم املسلف� . 15/ 1معارف الرهال 

  .1354/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 468/ 11مجلة العرفان . 81/ 5االعتدال س  مجلة



 475: الصفحة

 : الشيخ ابو تراب القزويني

عال هليل و فقيه كب� و مصن  بارع كان من العل�ء يف الحائر و يعرف بامل�زا آغا تلمذ 
كاش  الغطاء و عىل الشيخ محمد حسن مسل  الجواهر و من مشايخه الشيخ حسن بن 

 .ه 1295الشيخ االنصار  و املوىل اسد ّهللا الربوهردى توىف حدود 
 .26/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ ابو تراب املحّالت

. الشيخ ابو تراب بن الشيخ محمد عيل بن احمد املحالت الش�از  عال تقي و فقيه صالح
من االخيار االبدال املشتغل� باملراقبة و كان يف النج  مشتغال عىل عل�ئها مدة و كان 

توىف غرقا . الرياضة و كان كث� البكاء من خشية ّهللا غزير الدمعة رسيع العربة دائم الذكر
 .ه 1288عام 

 .28/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد ابو الحسن بن السيد حس� بن السيد اب الحسن موىس العاميل النجفي

عاملا فاضال محققا مجتهدا مدرسا له كتاب يف الفقه رشحا عىل القائع من كان : يف االعيان
اول املعامالت اىل بحث القوط يف مجلد كب� يدل عىل غزارة فضله رأيته بخطه فر  منه 

ه و عليه تقاريظ للشيخ محسن االعسم النجفي و غ�ه 1233ذ  القعدة سنة 8يوم السبت 
. 
 .الم رشح رشائع االس. ديوان شعر: له

 .58/ 19الذريعة . 34/ 1الكرام الربرة . 325/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
  .874/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 330/ 1شعراء الغر  . 439/ تكملة أمل اآلمل 



 476: الصفحة

 : السيد ابو الحسن بن الشاه كوثر النجفي

العلم فسكنها و اختلط  عال فاضل و شاعر هليل قدم من الهند اىل النج  االرشف لطلب
باألدباء و الشعراء و العل�ء و درس عىل السيد محمد الحسيني العطار البغداد  صاحب 

 .ه 1221معركة الخميس توىف بعد 
 .ديوان شعر و قصيدة يف وقعة الوهابي� : له

. 334/ 2معارف الرهال . 328/ 1مايض النج  و حارضها . 336/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
 .455/ 1الكرام الربرة . 574/ 2رهال الفكر و األدب  معجم

 : السيد ابو الحسن رشف الدين

السيد ابو الحسن بن السيد صالح محمد املوسو  العاميل عال فقيه و مجتهد فاضل كان يف 
النج  االرشف و تلمذ بها يف الفقه عىل الشيخ موىس بن هعفر كاش  الغطاء و كان 

 .ه 1275تويف عام . مراءمعظ� عند العل�ء و اال 
 .34/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد ابو الحسن بن السيد هادي التنكابني

ه و درس يف املقدمات يف قزوين و اصفهان ثم هاهر اىل النج  و تتلمذ 1222ولد سنة 
عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر ثم عاد اىل قزوين و صار عاملها املبجل و رئيسها 

 .ه 1286و مات يف ربيع األول عام 1و مرهعها املقلد الجليل 
 .حقائق االحكام . البضاعة املزهاة. براه� االحكام يف رشح رشائع االسالم: له

. رشح نتائج االفكار. درة تناكبني. و انصارهم) عليهم السالم(خطب و اشعار اهل البيت 
  .مصالح املسمن� 



 477: الصفحة
معجم . 35/ 1الكرام الربرة . 99/ 21و ج 316/ 13الذريعة /. 20بزركان رام  : ترهم يف

 .315/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 291/ 3رهال املسلف� 

 : مال ابو طالب

ملا كان (و قال عنه يف إهازته ) مفتاح الكرامة(يل صاحب أهازه السيد محمد هواد العام
العبد الصالح التقي النقي الورع العال العامل املقدس الكامل الفاضل موالنا مال ابو طالب 
حرسه ّهللا تعاىل قابال للرواية مستعدا للدراية مطلعا مضطلعا متتبعا محققا مدققا زكيا ذكيا 

ضبطه و إحتياطه في� سمعه و رواه محتاطا يف اقواله و ممن يعتمد عىل ورعه و تقواه و 
 ) .افعاله

يف آخر اإلهازة املذكورة املجيز ) رياض املسائل(و أهازه السيد عيل الطباطبائ صاحب كتاب 
و الظاهر أنه درس عىل عل�ء . املجاز فالعاميل و الطباطبائ كاله� من شيوخ املرتهم له

 .ث عق النج  األرشف يف القرن الثال
 37/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 السيد ابو طالب ب�جندى 

ولد ىف مدينة ب�هند و درس املقدمات و املبادئ يف مشهد االمام الرضا عليه السالم ثم 
توهه اىل النج  األرشف و حرض بحث الشيخ االنصار  و اصبح عاملا هليال ثم عاد اىل 

 .وطنه و زاول التدريس و التبليغ 
 .ه و مات ىف طريقه اىل مكة 1293ىل الحج عام توهه ا

. رسالة يف الوق . ينابيع الوالية. القضاء و الشهادات. إحياء املوات. كتاب املكاسب: له
 .الدرة الباهرة ) علم الرهال و الدراية(الفوائد الغروية . رسالة يف مناسك الحج

 .لسلس الغالية 
  .114تاريخ عل�ء خراسان ص : ترهم يف



 478: فحةالص

 : الشيخ ابو طالب الخوئ

كان الشيخ ابو طالب بن عبد القديم الخوئ عاملا فقيها و عابدا زاهدا توهه اىل النج  يف 
و ملا بلغ درهة عالية يف . أيام شبابه و حرض عىل عل�ئها و فيهم الشيخ مرتىض االنصار 
ه يف 1298بلده مات عام  الفقه و العلم عاد اىل وطنه خوى و صار عاملا محبوبا لدى اهل

 .خوى و نقل هث�نه اىل النج  
 .تقريرات الفقه و األصول للشيخ االنصار  : له

 .مخطوط / تذكرة الفضالء لجابر بن عبد ّهللا الخوئ : ترهم يف

 : السيد أبو القاسم املدرس

حر حجة العل�ء الكرام و السادات العظام هاهر إىل النج  و تتلمذ عىل السيد مهد  ب
 .ه 1202العلوم ثم عاد إىل أصفهان و مات يف سنة 

. تعليقات عىل التهذيب. تعليقات عىل من ال يحرضه الفقيه. تعليقات عىل أصول الكايف: له
 .رشح نهج البالغة . حاشية تفس� الكايش. تفس� القرآن. تعليقات عىل اإلستبصار

/ 1الكرام الربرة .  166/ 5يحانة األدب ر. 90/ تذكرة القبور . 103/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
 .67/ 1الفوائد الرهالية . 114/ 8معجم املسلف� . 50

 .140/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 129/ 1مكارم اآلثار 

 : السيد ابو القاسم النهاوندي

السيد ابو القاسم املعروف بالسيد م�زا حس� النهاوند  من أفاضل عل�ء عرصه و من 
 .املشهورين و من تالميذ الشيخ االكرب كاش  الغطاء الفضالء 
  54/ 1كرام الربرة : ترهم يف



 479: الصفحة

 : الشيخ املوىل ابو القاسم القزويني

الشيخ املوىل ابو القاسم بن حس� عيل القزويني القي  أحد عل�ء النج  و أدبائها يف 
 .عرصه 
 56/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : امل�زا ابو القاسم بن املوىل محمد حسن الرشتي صاحب القوان� املعروف بامل�زا القمي

كان مجتهدا محققا فقيها اصوليا عالمة رئيسا مربزا و قال تلميذه الشيخ اسد ّهللا صاحب 
الشيخ املعظم العال العلم األزهد األورع االتقى االسعد االوحد شيخنا و موالنا و : املقابيس

تدانا الذ  ل يعلم له يف الفقهاء سمي، امل�زا ابو القاسم بن الحسن الجيال  القمي درس مق
عىل الوحيد البهبها  يف كربالء و يظهر من مشائخه انه أخذ عن الشيخ محمد مهد  

 .الفتو  العاميل و اآلغا محمد باقر الهزار هريبي و ه� من عل�ء النج  األرشف 
مثل السيد عبد ّهللا شرب و السيد محسن االعرهي من عل�ء النج  ك� ان بعض تالمذته 

ه و تويف 1150ولد سنة . فيعترب املرتهم له من عل�ء النج  و املتعلم� يف حوزتها. األرشف
لقد باحثه عل�ء النج  األرشف يف مسألة حجية الظن املطلق . ه يف مدينة قم1231سنة 

 .رات العلمية يف كتابه القوان� بقوله ان قلت قلت التي كان يرتأيها و ملح بهذه املذك
. حاشية أو رشح عىل رشح املخترص. كتاب آخر يف األصول. القوان� املحكمة يف األصول: له

املناهج يف الطهارة و . كتاب يف العبادات. الغنائم يف الفقه. رشح تهذيب العالمة يف األصول
الشتات يف أهوبة املسائل مرتب عىل أبواب الفقه هامع . الصالة و كث� من أبواب املعامالت

مرشد العوام لتقليد أويل . مع� الخواص يف فقه العبادات بالعربية مخترص. أكثه بالفارسية
رسالة يف األصول الخمسة اإلعتقادية و العقائد الحية اإلسالمية . األفهام بالفارسية مخترص

رسالة يف هواز القضاء و . السنن و الكراهة رسالة يف قاعدة التسامح يف أدلة. بالفارسية
  رسالة يف . التحلي  بتقليد املجتهد



 480: الصفحة
رسالة يف . رسالة يف الفرائض و املواريث مبسوط. عموم حرمة الربا لسائر عقود املفاوضات

رسالة يف الرد عىل الصوفية . رسالة يف الوق . رسالة يف الطال . القضاء و الشهادات مبسوط
تعليقة عىل رشح هد والد صاحب روضات الجنات . منظومة يف املعا  و البيان. الغالةو 

كتابة مفصلة ذات . رسالة يف القوط الفاسدة يف البيع. لعبارة رشح اللمعة يف صالة الج�عة
ديوان شعره بالفارسية و العربية يقارب خمسة . فوائد أرسلها من النج  األرشف للمذكور

 .آالف بيت 
 .413411/ 2أعيان الشيعة : م يفتره

 : الشيخ ابو القاسم األنصاري

درس عىل . الشيخ أبو القاسم بن الشيخ محمد باقر األنصار  من العل�ء العامل� الزاهدين
الشيخ األنصار  حتى نال درهة عالية يف العلم و التقى فأرسله الشيخ األنصار  اىل إيران 

 .للتبليغ و اإلرشاد 
 .ه و نقل هث�نه اىل النج  األرشف و دفن هناك 1280عام  مات يف طهران

 .174حياة و شخصية الشيخ اإلنصار  ص : ترهم يف

 : امل�زا ابو القاسم بن الحاج عيل الشه� بكالنرتي

ه يف طهران و درس العلوم األولية يف ايران ثم هاهر اىل 1266ربيع الثا  سنة 3ولد يف 
تىض األنصار  يف العلوم القعية و بعد مدة صار معتمد النج  و التحق بدرس الشيخ مر 

استاذه و بقي يحرض درسه نحو عقين سنة و رصح استاذه باهتهاده مرارا و يف سنة 
له مسلفات . ه توهه من النج  االرشف اىل طهران و غدا مرهع الخاص و العام فيها1277

االنصار  و كان قد كتبها يف قيمة كلها او هلّها من تقريرات بحث استاذه الشيخ مرتىض 
ه و دفن ششهد عبد العظيم يف مقربة اب 1292ربيع الثا  سنة 3توىف يف . النج  االرشف
  .الفتوح الراز  



 481: الصفحة
 .اإلهزاء . االهتهاد و التقليد و التعادل و الرتاهيح. اهت�ع االمر و النهي. االهازة: له

. الحسن و القبح العقلي� و القعي�. حجية القطع. لظنحجية ا. اصل الرباءة. إحياء املوات
 .صالة املسافر . الصحيح و االعم. الشهادات. الزكاة. الرهن. الخلل
مسألة الضد و العام و الخاص و املجمل و املب� و . اللقطة. القضاء. الغصب. الطهارة

 .الوق  . قدمة الواهبم. املفهوم و املنطو . مطارح االنظار ط. املشتق. املطلق و املقيد
، 24/ 2و ج 403/ 1الذريعة . 414/ 2اعيان الشيعة . 164/ 1احسن الذريعة : ترهم يف

ريحانة االدب . 136/ 21و ج 207/ 15و ج 196/ 10و ج 276/ 6و ج 369، 202/ 4و ج 113
. 58/ 1الكرام الربرة . 887، 474، 473/ كتبها  عرب هاب . 260/ شخصيت أنصار  . 70/ 5
 .120/ 8معجم املسلف� . 740/ 3لغت نامه . 111/ لباب االلقاب . 144/ 1لكنى و األلقاب ا

 .68469/ 1نجوم الس�ء . 472/ 1نامه دانشوران . 1018/ 3مكارم اآلثار 
 .1306/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 35/ هدية االحباب 

 : محمد صالح السيد م�زا ابو القاسم بن محمد محسن بن مرتىض بن

ه و صار عاملا فاضال ورعا زاهدا فقيها رئيسا يف ايران نافذ الحكم مبسوط 1215ولد سنة 
اليد مروها للدين ل يكن يف عرصه أهّل منه و ال انفذ منه يف الحكم درس املقدمات يف 
ايران و اكمل دروسه عىل يد الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء صاحب انوار 

 .تى صار قادرا عىل استنباط االحكام الفقهية من املدارك القعية الفقاهة ح
 .ه يف طهران 1271تويف سنة 

 .الرسالة العملية . منتخب الفقه. البلدان املفتوحة عنوة: له
  .63/ 1الكرام الربرة . 415/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف



 482: الصفحة

 : السيد ابو القاسم بن محمد مهدي املوسوي الخوانساري

عال فاضل هليل فقيه كان من اهالء تالمذة الشيخ محسن خنفر النجفي و صاحب 
الجواهر و الشيخ مرتىض االنصار  له كتاب مفصل يف التجارة و البيع مملوء من 

 .ه 1280تويف سنة . التحقيقات
 .66/ 1م الربرة الكرا. 416/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد ابو القاسم الكاشا�

السيد ابو القاسم بن السيد مهد  الكاشا  النجفي نزيل سامراء فقيه صالح كان يف النج  
تويف . االرشف من تالميذ الشيخ مرتىض االنصار  و حرض عىل املجّدد الش�از  مدة طويلة

 .ه 1300حدود 
 .66/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : اب طالب بن اب تراب بن قريش الحسيني القائنيالسيد 

عال فاضل و فقيه بارع عند ذكر كتابه الدرّة يف املعارف الخمسة تويف يوم : يف الذريعة
له كتاب . ه يف كراهي عند ذهابه اىل الحج1293الخميس السادس من شهر شوال يف عام 

) الدروس(ب بغية الطالب ان فيه و قال تلميذه الشيخ محمد باقر القائني يف كتا. الدروس
و املرتهم قد تخرج . ه1270تقريرات درس استاذه الشيخ محسن خنفر النجفي الذ  تويف 
 .يف النج  عىل يد عاملها الكب� الجليل مثل الشيخ محسن خنفر 

 .صالة املسافر . الفوائد الفردية يف الرهال و الدراية. الكواكب السبعة. الدروس: له
 .الدرة يف املعارف الخمسة . مناسك الحج. اللسلسة الغالية. لسسال و الجوابا. املكاسب

مرآب . الدرة الباهرة. رسالة الوق . القضاء و الشهادات. ينابيع الوالية. رسالة العقائد
 .الوحدة 
  شخصيت . 144، 90، 88/ 8الذريعة . 364/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف



 483: الصفحة
معجم . 177/ 2معارف الرهال . 29/ 5معجم املسلف� . 40/ 1م الربرة الكرا. 355/ انصار  

 .259/ 2مايض النج  و حارضها . 478/ 2رهال الفكر و األدب 

 : السيد اب طالب بن عبد املطلب اب القاسم الحسيني الهمدا� النجفي

النبوية فقه  له كتاب الذخ�ة العلوية يف االحكام. ه1266تلميذ صاحب الجواهر املتويف عام 
تويف قبل صاحب الجواهر بستة . استداليل مرتب من أّول كتاب الطهارة اىل كتاب النذر

اشهر و دفن يف الحجرة عىل يسار الداخل اىل الصحن الغرو  من الباب الغرب املعروف 
 .بباب السلطا  

. الربائية. لنبويةالذخ�ة العلوية يف االحكام ا. ترهمة نجاة العباد. كتاب يف اصول الفقه: له
 .» رشح القائع«املواهب العلوية يف رشح االحكام النبوية . الرسائل االصولية

/ 22. 242، 440، 17/ 10و ج 142/ 4و ج 202/ 2الذريعة . 366/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
 مكارم. 30/ 5معجم املسلف� . 108/ 1الكنى و االلقاب . 42/ 1الكرام الربرة . 241/ 23. 440
 .1335/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1813/ 5اآلثار 

 : الشيخ احمد السبيتي العاميل

عن التكملة هاهر املرتهم من بالده اىل النج  و اشتغل عىل . من العل�ء االفاضل االهالء
ه و تويف هو 1299عل�ئها حتى برع و تزوج بابنة الشيخ حس� بن عيل الكرك املتويف عام 

 .حياة الشيخ حس� و هو شاب يف النج  يف 
  .72/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
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 : الشيخ املوىل احمد الشبسرتي التربيزي

عال كب� و فقيه هليل كان يف النج  االرشف من تالمذة الشيخ االنصار  مدة طويلة و 
ر  بحثه بعد وفاته اختص بالسيد حس� الكوهكمر  فكان يعّد من اعاظم تالميذه و مقر 

و كتب كتبا يف الفقه و االصول منها حاشية عىل املكاسب االنصار  توىف يف حياة استاذه 
 .ه 1299السيد الكوهكمر  املتوىف 

 .73/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ احمد الصد توما�

عليه من العل�ء الفضالء كانت داره مجاورة لدار العالمة الشيخ مرتىض االنصار  لقد ورد 
السيد محمد تقي بن حسن املوسوس الجزائر  فزاره االنصار  بدار املرتهم و هرت بينه� 

 .مباحثات علمية 
 .73/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل احمد الكاشا�

الشيخ املوىل احمد بن اب القاسم الكاشا  املعروف بالرتك آباد  عال فقيه أنه من تالميذ 
 .شيخ مرتىض االنصار  العالمة ال
 .76/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد احمد آل زوين االعرجي النجفي

ولد يف الرماحية سنة : السيد أحمد بن السيد حبيب بن أحمد آل زوين االعرهي النجفي
ه و هاهر يافعا اىل النج  و قرأ عىل عل�ئها العلوم العربية و الدينية مدة طويلة 1193

  .له ملكة االهتهاد حتى حصلت 
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ه ثم عاد اىل النج  و كتب 1232ذهب اىل ايران لزيارة االمام الرضا عليه السالم سنة 

ه و نظم أرهوزة 1242رحلته و ما شاهد من العجائب و الغرائب ثم سافر اىل الحج سنة 
تها و هوائها ثم ضمنها مناسك الحج و تعي� املقامات القيفة يف الحجاز و تاريخها و ابني

و : يقول املحقق الطهرا . ه و توىف بعد ذلك1267رهع اىل النج  و استقر فيها حتى عام 
يف علم ) الحاو (يظهر انه كان عاملا بالطب و عارفا له فقد رأيت بخطه حاشية عىل 

 .التداو  و يظهر منها ك�ل مهارته و كان رسيع الكتابة متوسط الخط 
مسل  الحصون ( إهتمع الشيخ عيل آل كاش  الغطاء : نيعةو ينقل عن الحصون امل

مع عدة من العل�ء االخيار و الثقات االبرار فحسبوا ما كتبه السيد احمد األعرهي ) املنيعة
مدة عمره من تأليفاته الخاصة لنفسه و ما ألّفه لغ�ه فوزعت عىل أيام عمره فبلغت 

 .ء اسفاره الكتابة منه يف كل يوم كراسة واحدة باستثنا
له كتاب مستحبات الدعوات في� يتعلق بجميع االوقات من االدعية التي ال وقت لها معينا 

و له كتاب . ه و هو اكرب من عدة الداعي بكث�1267و فيه الدعاء لطاعون العرا  يف سنة 
ه و 1234و كان سفره اىل خراسان اوائل . الرحلة الخراسانية يف السفر اىل مشهد خراسان

ق  هناك اربعة اشهر ثم رهع اىل النج  ك� يظهر من قطعة املسالك الذ  تمه يف ذ  تو 
 .ه 1267تويف بعد سنة . القعدة من السنة املذكورة

 .الحاشية عىل الحاو  يف علم التداو  . انيس الزوار يف االدعية و الزيارات: له
 .مستحبات الدعوات . تكش  اآليا. الرحلة الخراسانية. رائق املقال يف فائق االمثال

 .املصباح الكب� 
 .381/ 2الحصون املنيعة . 491/ 2اعيان الشيعة . 105/ 1االعالم : ترهم يف
الكرام . 279/ 1رياض االنس . 2/ 21و ج 168، 52/ 10و ج 80/ 6و ج 456/ 2الذريعة 
 .187/ 1معجم املسلف� . 68/ 1معارف الرهال . 78/ 1الربرة 

  .645/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 4/ 1مكارم اآلثار . 83/ 4مجلة املرشدين 
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 : الشيخ احمد الطريحي النجفي

درة (كان من العل�ء املعارصين للشيخ االكرب هعفر كاش  الغطاء تلك عدة كتب منها 
 .ه 1213بالقاء من الشيخ ابراهيم البالغي يف الكاظمية عام ) الغواص
 .73/ 1الربرة الكرام : ترهم يف

 : الشيخ احمد بن الشيخ حسن بن الشيخ عيل السعدي

كان من النحاة و العال باللغة و التاريخ و الفقه و االصول و وصفه املحقق الطهرا  بالعال 
و نقل عن الطليعة بعد وصفه بالعلم و الك�ل و األدب، كان . الفذ و من كبار ادباء عرصه
ان اص� و لكنه يفهم املراد الول وهلة من املتكلم، تخّرج يف غاية يف الذكاء و الحفظ و ك

العلوم الدينية عىل الشيخ صاحب الجواهر و العالمة االنصار  و توىف يف النج  سنة 
 .ه يف النج  و دفن يف واد  السالم 1293
 .كراريس يف الفقه و االصول . القوايف الشلبية و الصنائع البابلية. ديوان شعر: له

تقريظ عىل الدمعة . املدح النارصية يف مدح السلطان نارص الدين شاه. لس و املراثاملجا
 .الساكبة 
شخصيت . 483/ 4ريحانة األدب . 372/ 19الذريعة . 495/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
مايض . 79/ 3الكنى و األلقاب .  18/ 1الكرام الربرة . 170/ 1شعراء الغر  . 189/ أنصار  

مكارم . 95/ 1معجم املسلف� العراقي� . 74/ 1معارف الرهال . 100/ 3ها النج  و حارض 
 .1003/ 3. 632/ 3اآلثار 

 : الشيخ احمد شكر

  النجفي من عل�ء عرصه الشيخ احمد بن الحس� بن محمد بن شكر بن محمود الجباو 
احد اعالم النج  عارص العالمة الشيخ مهد  آل كاش  الغطاء و الشيخ قاسم املشهد  و 

  زينة العباد للشيخ : يف الذريعة
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الفاضل احمد بن شكر بن الحس� النجفي يف اع�ل يوم الجمعة و فضائلها ينقل عنه 

 .ر القرن الثالث عق شيخنا يف دار السالم و هو من اهل اواخ
 .ه 1286تويف بعد سنة 

 .زينة االعياد . رسالة يف التوكل. تبرصة اوىل األلباب يف بيان حجية الكتاب: له
 .» رسالة يف فضائل املختار بن اب عبيد الثقفي«كشكول . زينة العباد
اء شعر . 223/ 22و ج 263/ 16و 93، 91/ 12الذريعة . 603/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
 .104/ 3مايض النج  . 83/ 1الكرام الربرة . 259/ 1الغر  

 .603/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 208/ 1معجم املسلف� 33/ 2معارف الرهال 

 : الشيخ احمد بن الشيخ حس� مظفر

فاضل عال استوطن النج  و درس عىل عل�ئها و نبغ يف العلوم الدينية و عال ذكره يف 
الرسالة الرضاعية فر  منها يوم الجمعة السابع و العقين من شهر وهد بخطه . الفقه

 .ه 1246ربيع الثا  سنة 
 .و بيت مظفر من البيوتات العلمية التي استقرت يف النج  يف اواسط القرن الثا  عق 

 .للمحقق الكرك . حاشية الرسالة الرضاعية: له
. 363/ 3مايض النج  و حارضها . 83/ 1الكرام الربرة . 360/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1213معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد احمد الطالقا� النجفي

السيد احمد بن السيد حس� بن السيد حسن الشه� ش� حكيم الطالقا  الحسيني النجفي 
ه و نشأ بها عىل أبيه و كان 1131ولد يف النج  االرشف سنة . من عل�ء عرصه و فقهائه

الم عرصه فعنى برتبيته و بذل وسعه يف تعليمه فحرض برهة عىل والده ثم عىل من اع
  الشيخ خرض الجناهي النجفي و بعد وفاته اخذ عن الشيخ يوس  البحرا  و اآلغا 
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محمد باقر البهبها  و غ�ه� من عل�ء النج  و كربالء حتى بلغ درهة سامية يف الفقه 

ح من رهال الدين و الزع�ء الروحي� الذين يرهع اليهم يف الفتيا و اّهلته للزعامة فأصب
 .ه 1208االحكام و كان معظّ� عند العل�ء و االرشاف توىف رحمه ّهللا يف النج  سنة 

 .84/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ احمد بن الشيخ حمد ّهللا 

ارصا للشيخ هعفر الكب� صاحب ه و من شعراء القرن الثالث عق و مع1211كان حيا سنة 
ه 1211ه و له قصيدة يف تهنئته عند عوده من الحج سنة 1228كاش  الغطاء املتويف سنة 

و الشاعر املرتدد عىل العل�ء و القاطن يف النج  األرشف يف ايام الصفاء و الطهر، إن ل 
 .دير يكن فقيها متبحرا فهو فاضل ملم بالفقه و العلوم اإلسالمية عىل اقل تق

 .ديوان شعر : له
 .25/ 3مستدركات أعيان الشيعة . 212/ 1شعراء الغر  . 383/ 1الحصون املنيعة : ترهم يف

 : السيد احمد الكاظمي

السيد احمد بن السيد حيدر بن ابراهيم الحسني الكاظمي عال فقيه من اهالء عرصه ولد 
الية فأخذ املقدمات عن لفي  ه يف الكاظمية و نشأ عىل أبيه الجليل نشأة ع1222يف سنة 

من افاضل وقته ثم هاهر اىل النج  فحرض عىل الشيخ محمد بن عيل بن هعفر كاش  
الغطاء و غ�ه من مشاه� عرصه ثم عاد اىل الكاظمية فكان فيها من العل�ء االهالء بعد 

ادركه  وفاة والده قائا بالوظائ  القعية من االمامة و التدريس و نق االحكام اىل أن
 .ه 1295االهل يف 
  .86/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
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 : السيد أحمد بن السيد درويش ابن السيد محسن الخرسان

و اختص شالزمة . ولد يف النج  االرشف و تخرج عىل شيوخ عرصه. عال فاضل مجتهد هليل
و اصبح كاتبا محررا  .ه1241الشيخ موىس ابن الشيخ االكرب هعفر كاش  الغطاء املتوىف 

 .ه 1246ثم عاد اىل النج  و مات يف ربيع الثا  . عنده و سافر بصحبته اىل ايران
 .21مجاميع ادبية : له

معارف . 87/  1الكرام الربرة . 457/ 8ريحانة األدب . 161، 34هامع االنساب : ترهم يف
 .485/ 2 معجم رهال الفكر و األدب. 599/ 2مكارم اآلثار . 169/ 1الرهال 

 : الشيخ احمد بن درويش محمد الطريحي النجفي

 .ه 1205من العل�ء و اهل الفضل مسل  رسالة الزكاة فر  منها سنة 
 .و بيت الطريحي من االرس العلمية و االدبية يف النج  االرشف منذ القرن الثامن الهجر  

 .ه 1205منها سنة رسالة يف حرمة العص� الزبيبي و التمر  فر  . رسالة الزكاة: له
معجم رهال الفكر .  220/ 1معجم املسلف� . 88/ 1الكرام الربرة . 40/ 12الذريعة : ترهم يف
 .425/ 2مايض النج  و حارضها . 842/ 2و األدب 

 : الشيخ احمد بن الشيخ زين الدين االحسائ

ر من إنكار ه و تبنى عىل ما يقال آراء مخالفة للمشهو 1166ولد يف االحساء يف رهب سنة 
املعاد الجس�  و املعراج الجس�  و غ�ه� من النظريات التي ال تنسجم مع ما هو 

فظهرت طائفة تسمى بالشيخية و . املعروف و املشهور من عقيدة اهل البيت عليهم السالم
  نشأ اكث الفساد العقائد  
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 .من احد تالمذته و هو السيد كاظم الرشتي 

و . هم اىل اكث بالد العلم يف ايران و العرا  و اقام فرتة طويلة يف مدينة كربالءذهب املرت 
ثبت ذكائه و براعته لدى هميع العل�ء و درس عىل الشيخ الكب� كاش  الغطاء و يروى 
باالهازة عن السيد الطباطبائ بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و غ�ه� من 

مسلفات قيمة تنوف عىل مائة كتاب يف مختل  الحقول الفقهية و  له. فطاحل عل�ء العرا 
ه يف مدينة الرسول صىل 1243مات رحمه ّهللا يف سنة . التفس�ية و العرفانية و علم الكالم

 .ّهللا عليه و آله و دفن يف البقيع من املدينة املنورة 
 .88/ 1روضات الجنان . 406انوار البدرين . 124/ 1ترهم ىف االعالم 
. 1134/ 4مكارم اآلثار . 228/ 1معجم املسلف� . 88/ 1الكرام الربرة . 78/ 1ريحانة األدب 
و 181/ 5و 343، 325/ 4و 362/ 3و 124و 85و 22/ 2الذريعة . 185/ 1هدية العارف� 

/ 11و 125و 124/ 7و 267/ 6و 232و 253و 230و  212و 200و 189و 188و 187و 182
و 386و 305و 88و 284و 193و 189و 187و 64/ 13و 204و 164و  161و 124و 113و 43
و 196و 71/ 18و 48/ 17و 333و 287/ 16و 317و 315و 274و 234/ 15و 199/  14و 368
 .590/ 2اعيان الشيعة  89/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 203/ 25و 225/ 21و 371

 : السيد احمد بن عبد الكريم املوسوي الش�ازي

عال فاضل كان من تالميذ السيد مهد  بحر العلوم و الراوين عنه له مسلفات : يف االعيان
منها كش  االرسار يف الجرب و االختيار و البداء بظهور ما ل يظهر و غ� ذلك من الكتب 

ه فهو من عل�ء النج  1212القيمة و حيث ان املرتهم من تالميذ بحر العلوم املتوىف عام 
 .لثالث عق الهجر  يف القرن ا
  .6/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
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 : الشيخ احمد بن الشيخ عبد ّهللا بن احمد الدجييل

نجفي املولد و املنشأ و املدفن و هو من العل�ء املربزين و اهل الفضل، كان تقيا زاهدا 
الحكم مطاع األمر  مدرسا مقدما يف الفضيلة يرهع اليه يف املسائل املشكلة و مجتهدا مايض

و النهي حسن الس�ة و ال يرية تخرج عىل الشيخ عيل و الشيخ حسن آل الشيخ الكب� و 
و دفن يف الصحن القي  1265الشيخ صاحب الجواهر و يقال ان له ديوانا كب�ا تويف سنة 

. 
 .ديوان شعر : له

مايض النج  و .  95/ 1ة الكرام الربر . 458/ 8ريحانة األدب . 8/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
معجم . 1793/ 5مكارم اآلثار . 72/ 1معارف الرهال . 95/ 4مشهد االمام . 269/ 2حارضها 

 .512/ 2رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ احمد الطسوجي

الشيخ اآلغا احمد بن اآلغا عيل ارشف بن احمد الطسوهي عال فاضل ولد يف كربالء يف 
مقدمات العلوم عن بعض االفاضل و هاهر اىل اصفهان ه و نشأ بها فأخذ 1229رهب 4

ه فحرض بحث الشيخ املرتىض 1257ه و عاد اىل النج  االرشف يف 1254للتحصيل يف 
كان العالمة االنصار  يهتم به و ذلك . االنصار  قريبا من سنة فبلغ يف شبابه مبالغ الشيوخ

 .ه 1258استشهد يف واقعة بكربالء يف . لك�الته و فضائله
 .97/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ احمد بن الشيخ عيل بن كنان النجفي

وهد . ه و هو ابن اخت الشيخ حس� نج  النجفي الشه�1225كان حيا سنة : يف االعيان
ه و 1223بخطه رشح السيد مهد  بحر العلوم الطباطبائ عىل الوافية فر  من نسخة سنة 

  .ه 1225وم املذكور فر  منه سنة وهد بخطه ايضا فوائد بحر العل
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 .دستور زبان عرب . مجموعة: له

 .42/ 20و 154/ 8الذريعة . 53/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ احمد بن الشيخ محسن بن خنفر

كان من اهل الفضل معروفا يف عرص والده العالمة الشيخ محسن خنفر بالعلم مشارا اليه 
 .ه بأيام 1270تويف بعد وفاة والده عام  بالنبو  و السبق

 .261و 258/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ امل�زا احمد الفيض

كان من تالميذ : يف االعيان. الشيخ امل�زا احمد بن امل�زا محسن الكاشا  املعروف بالفيض
الفوائد ينقل عنه  ه يف النج  له1290الشيخ مرتىض األنصار  و تويف بغتة يف حدود سنة 

املوىل محمد حس� الكرهرود  السلطان آباد  يف عجالة الراكب و له تصاني  و تقريرات 
 .يف الخلل و صالة املسافر و الوق  و القضاء و غ�ها 

عال كب� و فقيه هليل و مجتهد فاضل و ورع صالح ولد يف كاشان : و ذكر املحقق الطهرا 
هر اىل النج  االرشف و حرض عىل الشيخ محمد حسن و نشأ عىل أفاضل قومه ثم ها

صاحب الجواهر و الزمه حتى اهيز منه و بعد وفاته انتقل اىل خليفته الشيخ املرتىض 
االنصار  و واظب عىل حضور بحثه حتى اصبح من اهالء تالميذه و اركان معهده و اهيز 

امل العال املعتمد و الفاضل االعز االرشد و االهل االمجد الع: ه و وصفه فيها1262منه يف 
 .الكامل املسدد السالك من طر  العلوم االسّد 

  .104/ 1الكرام الربرة . 72/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف



 493: الصفحة

 : السيد احمد بن محمد بن عيل بن سيف الدين الحسني الشه� بالسيد احمد العطار

ا صاحب كرامات اديبا شاعرا عل� من كان فاضال فقيها اصوليا رهاليا محدثا زاهدا ناسك
اعالم عرصه هاهر من وطن ابيه بغداد اىل النج  و عمره عق سنوات فقرأ العلوم العربية 

تلمذ عىل السيد . و غ�ها حتى برع فيها ثم قرأ يف االصول و الفقه عىل مشاه� ذلك العرص
كش  الغطاء و  مهد  بحر العلوم الطباطبائ و يروى عنه و عن الشيخ هعفر صاحب

ه يف النج  االرشف 1215ه و توىف سنة 1128كثت مالزمته لبحر العلوم و مدحه ولد سنة 
. 
 .التحقيق يف اصول الفقه مجلدين . التحقيق يف الفقه. ارهوزة يف الرهال: له

ديوان السيد احمد بن محمد . الحاشية عىل ارهوزة الرهال. تقريظ القصيدة الكرارية
رياض الجنان . رهال السيد احمد البغداد . من اشعار املتقدم� و املتأخرين الرائق. العطار

 .منظومة يف الرهال . القصيدة الرائية. يف اع�ل شهر رمضان
 .131/ 3اعيان الشيعة . 232/ 1االعالم . 4/ 1احسن الوديعة : ترهم يف
/ 23و 114/  17و 320/ 11و 94و 52/ 10و 14و 343/ 4و 480/ 3و 473/ 1الذريعة 

، 81، 67، 31، 39، 36/ 1الفوائد الرهالية . 330/ 1شعراء الغر  . 114/ 1الكرام الربرة 108
 .113/ 1الكرام الربرة . 150، 109

 .500/ كتبها  عرب . 131/ 2معجم املسلف� . 69، 33/ مخطوطات البغداد  
. 89/ ادر الدراسة مص. 60/ 1معارف الرهال . 549/ 2مكارم اآلثار . 144/ 4ريحانة األدب 

 .246/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ احمد املحسني

الشيخ ه�ل الدين احمد املحسني بن الشيخ محمد بن الشيخ محسن بن الشيخ عيل 
من اكابر الفقهاء يف عرصه عالمة هليل و اديب : يف كتاب اعالم هجر. االحسائ الغريفي

من أهّل البيوتات العلمية ) آل املحسني(�ء و يعّد شاعر و كان والده ايضا من كبار العل
  العريقة التي انجبت 



 494: الصفحة
ه و درس العلوم 1157عددا كب�ا من رهال العلم و الفضيلة ولد يف املدينة املنورة سنة 

االولية عىل ابيه ثم انتقل اىل النج  االرشف و اكمل تحصيله العلمي عىل عل�ئها االعالم 
. هعفر كاش  الغطاء و السيد محسن االعرهي الكاظمي و السيد هواد العاميل مثل الشيخ

قال يف حقه الشيخ هعفر كاش  الغطاء اما بعد فقد استجاز  العال العامل و الفاضل 
 الكامل هامع مكارم االخال  و املجتهد يف طاعة امللك الخال 
ه بالطاعون يف 1247يف عام تو . املرتىض من العلم اعاله الشيخ احمد نجل الشيخ محسن

 ) .خوزستان(ب ) الفالحية(
 .230/ 1اعالم هجر : ترهم يف

 : السيد احمد الرضوي املشهدي

السيد احمد بن السيد محمد الرضو  الشه� بالقص� عال رئيس و زعيم مطاع ولد يف 
�ء عرصه مشهد االمام الرضا عليه السالم و نشأ عىل والده و اخذ املعقول و املنقول عن عل

ثم هاهر اىل النج  فحرض ابحاث عل�ئها مدة ثم عاد اىل خراسان فالقى اقباال منقطع 
 .ه 1212النظ� و س� قدره و علت مرتبته و صار زعي� مسموع الكلمة و توىف عام 

 .115/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد احمد القزويني النجفي

قاسم الحسيني القزويني األصل نزيل النج  عال السيد احمد بن السيد محمد بن امل� 
 .ه 1249مات قبل . فاضل

  .114/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 495: الصفحة

 : الشيخ احمد بن محمد بن جعفر بن محمد عيل بن اآلقا البهبها�

كان هذا الرهل من نوابغ عرصه يف الفقه و االصول� و الرياضيات و الفلسفة و : يف االعيان
عرفان و العلوم الغريبة و الشعر و الكتابة تلمذ لدى العالمة بحر العلوم و صاحب ال

الرياض و املقدس البغداد  صاحب املحصول و الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و سافر 
اىل الهند و قم و النج  و ال  كتاب الدرة الغروية يف اصول الفقه يف النج  االرشف ولد 

 ه و مات يف القرن الثالث عق الهجر 1191محرم الحرام سنة ببلدة كرمانشاهان يف شهر 
 .93/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد احمد بن السيد محمد بن السيد اب الحسن موىس االم� الشقرائ الحسيني

عال فقيه و ورع هليل و تقي صالح عم والد السيد محسن االم� قرأ يف العرا  و اشتهر 
ئها و كان عاملا فاضال هامعا من خيار العل�ء الصالح� و كانت له عند عل�ئها و فضال 

و . ولديه بعض العلوم ال ية خصوصا علم تأويل االحالم. معرفة تامة شقاالت اهل الفر 
و بعد ان بلغ ) مفتاح الكرامة(كان يف النج  من تالميذ السيد هواد العاميل مسل  

ية عاد اىل هبل عامل و مات يف قرية شقراء سنة مستوى رفيعا يف الفقه و العلوم الدين
 ه. 1254

 .108/ 1الكرام الربرة . 84/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ احمد بن محمد باقر بن ابراهيم التربيزي

  له كتاب . عال مجتهد و فاضل محقق ك� يبدو من أبحاثه و كتبه



 496: الصفحة
يف عدة رسائل مستقلة من بحث الصحيح و االعم اىل نهاية بحث ) مباحث االلفاظ( 

ه و له مجلد الرباءة و االشتغال فر  منه 1271ه اىل 1268و قد الفها يف النج  من . الحرص
ه و قد �يل فيه اىل ما كتبه الشيخ االستاذ يف رسالته و مراده العالمة االنصار  و 1268سنة 

تالميذ الشيخ االنصار  و من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  من الحوزة  الظاهر انه من
 .ه 1271العلمية يف النج  األرشف و انه تويف بعد 

شخصيت .  38/ 19و 203/ 2الذريعة . 287/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
 .84/ 2معجم املسلف� . 77/ 1الكرام الربرة . 185أنصار  

 : رابالشيخ احمد الدا

الشيخ احمد بن محمد تقي الداراب الشه� بالتربيز  نزيل النج  عال فاضل عّده املحقق 
 .الطهرا  من عل�ء النج  يف القرن الثالث عق 

 .78/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ احمد الرشقي النجفي

السيد حسن الشيخ احمد بن الشيخ محمد حسن الققي النجفي من فضالء عرصه و نعته 
 .بالفاضل الكامل الجليل ) التكملة(الصدر يف 
 .81/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : احمد ابن امل�زا محمد محسن الفيض الكاشا� النجفي

فقيه اصويل هليل و مجتهد فاضل ورع صالح و من اساتذة الفقه و االصول و من احفاد 
 .الفقيه املوىل الفيض الكاشا  

  ولد يف كاشان و انهى فيها مقدمات العلوم هاهر اىل النج  االرشف 



 497: الصفحة
 .و الشيخ مرتىض االنصار  . فحرض بحث الشيخ محمد حسن الجواهر 

و كان كث� التحقيق يف استحضار . و اشتغل بالتدريس و تخرج عليه همع من طالب العلم
ارباب املعاهم عىل اهتهاده و اثنوا عىل و قد رصح . معا  االدعية و الزيارات املأثورة

 .ه 1286مات سنة . تصانيفه ثناء بليغا
 .كتاب الغصب . الفوائد. حاشية تحفة الزائر. تقريرات شيوخه يف الفقه و االصول: له

 .319، 56/ 16و ج 369/ 4الذريعة . 72/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
 .957/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 104/ 1الكرام الربرة . 188/ شخصيت أنصار  

 : الشيخ احمد الالهيجي النجفي

الشيخ احمد بن محمد حسن الالهيجي االصل الرشتي املولد الغرو  املسكن عال فاضل له 
 .ه 1291ه و توىف بعد 1291يف ادعية الرز  فر  منه يف ) مهيج االرزا (آثار منها 
 .299/ 23الذريعة . 83/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : احمد بن محمد عيل بن محمد باقر الوحيد البهبها�

ه و اصبح من نوابغ عرصه يف الفقه و االصول� و 1191ولد يف شهر محرم عام : يف االعيان
الرياضيات و الفلسفة و العرفان و العلوم الغريبة و الشعر و الكتابة تلمذ لدى العالمة بحر 

غداد  صاحب املحصول و الشيخ هعفر صاحب العلوم و صاحب الرياض و املقدس الب
ه اىل الهند و تجول يف بالدها و ال  1219ان املرتهم سافر عام . كاش  الغطاء و غ�هم

اكث كتبه فيها و القسم االخر يف بالد ثانية حيث ال  كتاب الدرة الغروية يف اصول الفقه يف 
  .النج  االرشف 



 498: الصفحة
 .مناقب االئة و اثبات عصمتهم و امامتهم .  الفقهعقد الجواهر الحسان يف: له

كش  الريب و امل� عن حكم صالة الجمعة و . رسالة يف رد االخبارية. الرسالة الفيضية
. املحمودية يف رشح الصمدية. مرآة البلدان. رسالة يف الرد عىل من حرم املتعة. العيدين

مرآة االحوال يف . اب الصالة و الصومرسالة يف آد. يف القضاء و الشهادات. مناهج الفقه
تفس� . قوت من ال �وت. رشح املخترص النافع. تحفة املحب�. تحفة االخوان. معرفة الرهال

 .نيك و بد ايام . ربيع االزهار. القرآن
و ج 85/ 14و ج  74/ 10و ج 466، 413، 213/ 3الذريعة . 93/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 .35/ فوائد الرضوية . 67/ 1الية الفوائد الره. 205/ 17
معجم رهال الفكر و . 382/ نجوم الس�ء . 100/ 1الكرام الربرة . 110/ 3الكنى و االلقاب 

 .270/ 1األدب 

 : السيد احمد بن السيد محمد صادق الفحام االعرجي

شاعر فاضل اديب تلمذ عىل ابيه و سائر االساتذة يف النج  ثم انرصف اىل الشعر و عرف 
 .ه اىل هانب فضله و املامه بالفقه ب
 .ديوان شعر : له

معجم رهال . 208/ 1مكارم اآلثار . 92/ 1الكرام الربرة . 604/ 2اعيان الشيعة : ترهم يف
 .160/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ احمد بن الشيخ محمد عيل البالغي

و عن . عبد ّهللا شرب كان عاملا كامال اديبا من مشاه� اهل الفضل و كان من تالمذة السيد
العال العامل و املحقق الكامل صاحب النظر الدقيق التقي النقي : السيد محمد معصوم

تويف فجأة يوم األربعاء . االملعي موالنا الشيخ احمد له رشح تهذيب االصول للعالمة الحيل
 .ه و دفن يف الصحن القي  من ههة باب الطويس 1271سنة 

  و بيت البالغي من االرس العلمية النجفية التي اشتهرت يف اواسط القرن 



 499: الصفحة
 .العارش يف النج  و خاصة ان املرتهم قد تلمذ عىل السيد شّرب النجفي 

 .رشح تهذيب االصول للعالمة الحيل : له
مشهد . 59/ 3مايض النج  و حارضها . 512/ 4الذريعة . 135/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
تكملة . 276/ 1ريحانة األدب . 98/ 1الكرام الربرة . 131/ 2معجم املسلف� . 180/ 2االمام 

 .253/ 1، معجم رهال الفكر و األدب 31/ 3و 11/  2معارف الرهال . 10/ امل اآلمل 

 : م� احمد ابن الشيخ موىس ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء

رشف و قرأ بها و اتجه اىل االدب و نظم هيد ولد يف النج  اال . فاضل اديب شاعر هليل
الشعر و لكن االهل اخرتمه قبل ان يتم �وه و يبلغ حلمه و مات يف العقد الثالث من 

 .ه 1285عمره و ل يتزوج بعد و كان حيا عام 
 .ديوان شعر : له

 .131/ 3مايض النج  و حارضها . 261/ 1شعراء الغر  : ترهم يف

 : اب ذر الكاشا� ال�اقيالشيخ احمد بن مهدي بن 

ه كان عاملا فاضال هامعا الكث العلوم ال 1244ربيع الثا  سنة 23ه و توىف 1185ولد سنة 
سي� االصول و الفقه و الرياضيات شاعرا بليغا و قرأ عىل بحر العلوم الطباطبائ و الشيخ 

روى عنه هعفر النجفي صاحب كش  الغطاء و درس عليه الشيخ مرتىض االنصار  و ي
شوال  20باإلهازة اآلقا محمد عيل بن محمد باقر الهزار هريي النجفي االصفها  بتاريخ 

ه له مسلفات متنوعة يف الفقه و علم الكالم و اصول الفقه و االخال  تنوف 1228سنة 
 .خمسة عق كتابا 

 . اساس االحكام يف تنقيح عمد مسائل االصول باالحكام. اهت�ع االمر و النهي: له
  رشح تجريد . سي  االمة. ديوان شعر فاريس. الخزائن ط. حجية املظنة. ارسار الحج



 500: الصفحة
 .مثنو  طاقديس . ع� االصول. عوائد االيام من قواعد الفقهاء. طاقدييس. االصول

مناهج الوصول اىل . مفتاح االحكام. معراج السعادة. مستند الشيعة يف احكام القيعة ط
 . علم االصول
/ 7و ج 43، 4/  2و ج 267/ 1الذريعة . 183/ 3اعيان الشيعة . 245/ 1االعالم : ترهم يف

و 140/ 17و ج 134، 367، 354/  15و ج 195، 138/ 13و ج 286/ 12و ج 12/ 11و ج 152
. 177، 85/ 25و ج 16/ 23و ج 16/ 23و ج 350، 340/ 22و ج 315، 229، 14/ 21ج 

 .95/ 1روضات الجنات 
 .67/ 1الفوائد الرهالية . 162/ شخصيت أنصار  . 160/ 6االدب ريحانة 

لغت نامه .  735/ 2و ج 116/ 1الكرام الربرة . 103/ قصص العل�ء . 41/ فوائد الرضوية 
 .396/ 3مستدرك الوسائل . 99/ مردان كاشان . 429/ 46

. 1235/ 4ثار مكارم اآل . 162/ 2معجم املسلف� . 401، 104/ 2و ج 136/ 1معارف الرهال 
، 118/ نزهة الناظرين . 185/ 1هدية العارف� . 180/ هدية االحباب . 343/ نجوم الس�ء 

 .1287/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : امل�زا اسد ّهللا الخوئ

الشيخ امل�زا اسد ّهللا بن آغا حس� بن املوىل حسن الخوئ عال فقيه و ورع تقي كان يف 
لعالمة الشيخ مرتىض االنصار  و ملا رهع اىل خوى قام مقام والده يف النج  من تالميذ ا

 .ه 1290إمامة الج�عة و الجمعة و فصل الخصام اىل ان توىف بها حدود 
 .126/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ اسد ّهللا بن الشيخ اس�عيل بن الشيخ اسد ّهللا التسرتي

صول و الفقه و هو اول من كش  القناع عن عدم حجية كان عاملا محققا متقنا ماهرا يف اال 
 :االه�ع املنقول بخرب الواحد و يف روضات الجنات 

و قال امل�زا . كان عاملا فاضال متتبعا من اهل التحقيق و الفهم و املهارة يف الفقه و االصول
  القمي يف اهازته له اما بعد فقد استجاز  العال 



 501: الصفحة
الكامل الصالح الفالح ح� اقامتي يف املشهد املقدس الغرو  عىل مقفه السالم يف الفاضل 

درس يف كربالء عىل الوحيد البهبها  و . ه1212رهب 17اثناء مسافرت اىل بيت ّهللا الحرام 
السيد عىل الطباطبائ صاحب الرياض و يف النج  عىل السيد بحر العلوم و كاش  الغطاء 

 .ه 1234و تويف سنة . الشيخ هعفر كاش  الغطاء ثم تزوج من كر�ة
. الحقيقة القعية. حجية الظن الطريقي. الحاشية عىل بغية الطالب. تحفة الراغب: له

. السسال و الجواب. روضة األصول. دفع شبهة املنع عن العمل. تكلي  الكفار بالفروع
 .هور المعة السطور يف معنى الط. كش  القناع عن وهوه حجية اإله�ع

منهج التحقيق يف التوسعة و . املناهج. مقابس األنوار. اللسلسة املسجور يف لفظ الطهور
 .مبلغ النظر و نتيجة الفكر . التضييق
/ 8و 48/ 7و 273/ 28/ 6و 407/ 4و 433/ 3الذريعة . 74/ 1ايضاح املكنون : ترهم يف

روضات . 184/ 23و 339/ 22و 375/ 21و  384/ 270/ 54/ 18و 242/ 12و 288/ 11و 231
لباب . 122/ 1الكرام الربرة . 42فوائد الرضوية . 397/ 3ريحانة األدب . 99/ 1الجنات 
معجم . 92/ 1معارف الرهال . 76/ مصفى املقال . 115/ 2مشهد االمام  100/ االلقاب 
 هدية. 128/ هدية االحباب . 379/ نجوم الس�ء . 978/ 3مكارم اآلثار . 241/ 2املسلف� 
 .283/ 3اعيان الشيعة . 51/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 203/ 1العارف� 

 : الشيخ اسد ّهللا بن عبد السالم العاميل

هاهر أخاه عبد اللطي  اىل العرا  و سكن النج  و هّد و اهتهد حتى صار : يف التكملة
 .ه و توىف يف عق التسع� 1288من االفاضل رهع اىل بالده عامله قبل سنة 

 .مسلفات اخرى يف الفقه و االصول . كتاب الحج: له
الكرام .  99/ 1روضات الجنات . 103/ تكملة امل اآلمل . 289/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
  . 870/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 241/ 2معجم املسلف� . 127/ 1الربرة 
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 : الشيخ أسد ّهللا ابن الشيخ عبد ّهللا املعروف بحجة االسالم الربوجردي

هاهر اىل النج  و نال فيها درهة عالية يف . فقيه كب� من اكابر اساتذة الفقه و االصول
العلم و آتاه ّهللا سعة يف الدنيا و هاها عند الخاصة و العامة و تصدى للتدريس و تخرج 

 .هم الشيخ االنصار  عليه نفر من االعالم، من
 .ه 1271عاد اىل بروهرد و واصل التدريس اىل ان مات عام 

 .تعليقة قواعد االحكام : له
 .66/ شخصيت . 170/ 7الذريعة . 286/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 .25/ 2ريحانة االدب . 318/ 2تاريخ بروهرد . 101/ 1روضات الجنات 
. 59/ لباب االلقاب . 242/ 2معجم املسلف� . 140/ ر املآثر و اآلثا. 128/ 1الكرام الربرة 
 .82/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 110/ 1نجوم الس�ء . 1952/ 6مكارم اآلثار 

 : السيد أسد ّهللا بن السيد محمد باقر االصفها�

من اهالء تالميذ صاحب الجواهر متفق عىل هاللته و امامته كان ورعا تقيا زاهدا معرضا 
نيا و عن منافسة الوالة يف الرياسات خرج من مدينة اصفهان اىل النج  و تخرج عن الد

و من خدماته . من آثاره العلمية مسلفات استداللية يف الفقه. عىل صاحب الجواهر
انجز العمل يف سنة . االهت�عية إهراء ماء الفرات اىل النج  بعد ان بدأ صاحب الجواهر

ه يف طريقه اىل 1290انتقل اىل رحمة ّهللا تعاىل سنة . ه1286ه و كان القوع فيه سنة 1288
 .النج  و حمل هث�نه اىل النج  و دفن يف الصحن املبارك 

رسالة يف تجويد . الرهال. »كلهر  «اهازة ملحمد رضا بن محمد عيل الحسيني الكاشا  : له
الرسالة . مدا رسالة يف اهازة ملحمد بن عبد الوهاب اله. رشح زيارة عاشوراء. الحروف
منتخب . مناقب االئة او منتخب املناقب. مناسك الحج. الفقه االستداليل. الغيبة. العملية

  .الرسالة العملية 
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و 340/ 3و 144/  1و 95/ 10الذريعة . 127/ تذكرة القبور . 287/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

فوائد الرضوية . 320/ 22و ج 283، 75/ 16و ج 307/ 13و ج 212/ 11و ج 407و 255/ 22
/ 1معارف الرهال . 139/ املآثر و اآلثار . 124/ 1الكرام الربرة . 300/ كتابها  فاريس . 43/ 
/ 1نجوم الس�ء . 123/ هدية االحباب . 836/ 3مكارم اآلثار . 242/ 2معجم املسلف� . 94
65. 

 .130/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ اسد ّهللا بن محمد صادق الربوجردي النجفي الحائري

من أكابر عل�ء عرصه و مراهع التقليد املتقدم� عىل افاضل عل�ء كربالء ثم تخرج يف 
ه 1261الفقه و االصول عىل السيد ابراهيم القزويني الحائر  صاحب الضوابط املتوىف سنة 

ه يف كربالء ثم سكن النج  االرشف و 1271 سنة و مال محمد صالح الربغا  الحائر  املتوىف
 .تصّدر كريس التدريس و الفتوى و االمور القعية 

 .رسالة عملية ملقلديه . مجمع االحكام. كتاب صحيفة الشيعة يف اصول الدين: له
مستدركات اعيان .  127/ 1الكرام الربرة . 21/ 15الذريعة . 433/ 2تاريخ بروهرد : ترهم يف
 .229/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 89/ 5الشيعة 

 : السيد امل�زا اسد ّهللا الزنوزي

كان يف النج  االرشف من . السيد امل�زا اسد ّهللا بن السيد موىس الزنوز  الخوئ عال هليل
 .ه 1270تالميذ الشيخ املرتىض االنصار  يف 

 .129/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : راسا�الشيخ املوىل اس�عيل الخ

و وصفه محمد . كان من عل�ء النج  املعارصين للسيد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم
  تقي بن رمضان عيل الحائر  احد تالمذته بقوله 
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. 1228استاذ  و شيخي الشيخ الفاضل العال الربا  ساكن النج  االرشف و تاريخ كتابته 

 .ه 1228فيظهر ان وفاته كان بعد 
 .134/ 1الكرام الربرة : رهم يفت

 : اس�عيل النجفي

ه و 1289تلمذ عىل الشيخ مهد  بن الشيخ عيل بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء املتويف 
 .ه 1289توىف املرتهم بعد ذلك أ  بعد 

 .ء النجفية  الآلىل: له
ال الفكر معجم ره.  98/ 3معارف الرهال . 133/ 1الكرام الربرة . 266/ 8الذريعة : ترهم يف
 .153/ 1و األدب 

 : اس�عيل ابن الشيخ اسد ّهللا التسرتي الكاظمي النجفي

كان اعجوبة دهره فائقا عىل هميع فضالء عرصه متصفا بكل وص  هميل صالحا تقيا 
فقيها فاضال ذكيا أملعيا مشهورا باهتهاده من اغلب عل�ء عرصه قرأ عىل والده و من بعده 

و الشيخ محمد حس� الكاظمي و رشع بالتدريس و البحث و  عىل السيد عبد ّهللا شرب
 .ه 1247التألي  ثم عاد اىل الكاظمية و مات بالطاعون سنة 

الفقه . املنهاج يف االصول. مناسك الحج. املزار. رسالة يف اصول الدين. رسالة عملية: له
 .االستداليل 
/ 3اعيان الشيعة . 154/ 23و 283/ 16و 256/ 22و 213/ 11و 184/ 2الذريعة : ترهم يف

 .138/ 1الكرام الربرة . 398/ 3ريحانة األدب . 313
 .1309/ 4مكارم اآلثار . 261/ 2معجم املسلف� . 106/ 1معارف الرهال 
  .51/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 33/ 1نجوم الس�ء 
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 : الشيخ املوىل اس�عيل العقدائ

. عبد امللك العقدائ اليزد  من افاضل الفقهاء و مشاه� االعالم الشيخ املوىل اس�عيل بن
كان يف النج  االرشف قرأ فيها عىل السيد مهد  بحر العلوم الطباطبائ حتى عّد من ارشد 
تالميذه املاهرين يف الفقه و االصول املتبحرين فيه� ثم عاد اىل يزد فقام بوظائ  القع 

 .ه 1230توىف حدود . و الفتيا و نق االحكامالقي  من االمامة و التدريس 
 .142/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : اس�عيل ابن السيد محمد ابن السيد نور الدين العاميل املوسوي

هاهر اىل النج  االرشف و اخذ عن اساتذتها و تصدى . كان من العل�ء الفضالء االهالء
 .و كان يف القرن الثالث عق الهجر  . للتدريس و عاد اىل وطنه و واصل عمله الديني

 .مسلفات : له
معجم . 144/ 1الكرام الربرة . 107/ تكملة امل اآلمل . 404/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 .91/ 1رهال الفكر و األدب 

 : السيد اس�عيل بن السيد نرص ّهللا بن السيد محمد شفيع البهبها� البحرا�

ولد يف بهبهان و قرأ املقدمات يف بهبهان ثم هاهر اىل النج  و قرأ فيها مدة عىل صاحب 
الجواهر و الشيخ مرتىض االنصار  و صاحب الضوابط و الشيخ حسن صاحب انوار 

توىف . الفقاهة ثم خرج بعد االهازة باالهتهاد اىل طهران و اقام بها و اصبح من املراهع فيها
 .و نقلت هنازته اىل النج  ه يف طهران 1296سنة 

  .437/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف



 506: الصفحة

 : الشيخ باقر ابن الشيخ اسد ّهللا ابن الشيخ اس�عيل

قائم طول ليله و . عيلم علم امام فاضل فقيه اصويل كب�، زاهد يف لباسه و مأكله و مقبه
ر سي� اقامة و تدعيم تعزية ذو اهت�م عظيم يف الزيارات و اقامة الشعائ. صائم نهاره

و هو اول من سّن اللطم عىل الصدور يف الصحن . السبط الشهيد االمام الحس� عليه السالم
قرأ . القي  بعد ان كان الناس يقيمون العزاء يف ال اديب خشية بطش االتراك العث�ني�

ه عىل اثر 1255 عىل والده و عىل غ�ه من عل�ء عرصه و بلغ درهة االهتهاد و مات سنة
 .الرعب الذ  دخله من قبل الباشا 

 .الرسالة الرضاعية . الرد عىل العامة: له
. 170/ 1الكرام الربرة . 189/ 11و ج 211/ 10الذريعة . 529/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 .35/ 3معجم املسلف� 

 : السيد باقر بحر العلوم

السيد مهد  بحر العلوم الطباطبائ النجفي السيد باقر بن السيد عيل بن السيد رضا بن 
 .ه 1291عال فاضل و من الفضالء االهالء تويف يف حياة والده عام 

 .186/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ باقر زركر النجفي الطهرا�

فقيه هليل اخذ املقدمات يف قزوين و اصفهان و هاهر اىل النج  االرشف فأخذ عن الشيخ 
ء و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض االنصار  ثم ذهب كاش  الغطا

 .ه 1283اىل طهران و بعد ثالثة اعوام عاد اىل النج  و استقر فيها اىل ان مات عام 
  .تصاني  يف الفقه و االصول : له
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جم مع. 187/ 1الكرام الربرة . 202شخصيت انصار  . 538/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
 .630/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 37/ 3املسلف� 

 : الشيخ باقر القزويني

الشيخ باقر بن املوىل الشهيد الربغا  عال فقيه و ورع تقي كان يف النج  االرشف من 
تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر مدة طويلة و كتب استاذه إهازة عامة له و 

هالء املرتاض� و الصلحاء املتورع� عاد اىل قزوين فقام فيها لوالده باإلشرتاك و كان من اال 
 .ه 1280بالوظائ  القعية و نهض باعباء االمامة و املرهعية حتى اهاب داعي ربه حدود 

 .176/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ باقر مروة العاميل

  االرشف و أكّب عىل تحصيل من العل�ء االبرار و االتقياء االخيار هاهر من بالده اىل النج
كان اديبا منشئا و نائرا مجيدا توىف يف سن الشباب . العلم حتى حظى بالقسم الوافر منه

 .رحمة ّهللا عليه يف عق التسع� بعد املائت� و االل  الهجرية 
 .109تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف

 : الشيخ باقر النجفي الشّك 

و درس عليه همع من االعالم منهم السيد حسن الصدر ) عتمدمدرسة امل(فقيه عال أقام يف 
 .ه 1290و السيد محمد بحر العلوم صاحب البلغة و السيد حس� التفرييش و مات يف 

 .رشح هاماسب : له
/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 217/ 1معارف الرهال . 163/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

  .408/ 9اعيان الشيعة . 749
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 : الشيخ امل�زا باقر النهاوندي

 .ه 1297كان من عل�ء النج  املعارص للعالمة الشيخ املوىل عيل الخلييل النجفي املتوىف 
 .166/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد باقر بن ابراهيم بن محمد الحسني البغدادي

نائرا شاعرا قدم النج  لطلب العلم  كان فاضال اديبا مشاركا و كان: يف االعيان عن الطليعة
و بقي بها مدة و مدح عل�ئها كالشيخ موىس و الشيخ عيل ابن الشيخ هعفر صاحب 

 .ه و دفن يف النج  1235كش  الغطاء و توىف سنة 
 .351/ 1شعراء الغر  . 247/ 1معجم رهال الفكر و االدب : ترهم يف

 .167/ 1الكرام الربرة 

 : زا احمد بن لطف عيل خان بن محمد صادق التربيزيالشيخ م�زا باقر بن م�

الشيخ م�زا باقر بن احمد املعروف باملجتهد التربيز  عال فاضل هليل قرأ عىل ابيه الفقيه 
املشهور و يرو  عنه و قرأ عىل صاحب الجواهر و عىل الشيخ مرتىض االنصار  و كان من 

عل�ء املعروف� و كان املدافع األقوى يف ثم عاد اىل تربيز و اصبح من ال. اعالم العل�ء
توىف يف الخامس من رهب عام . منطقة آذربايجان عن فتوى السيد الش�از  يف التنباك

 .ه و دفن يف النج  1285
  .168/ 1كرام الربرة . 529/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
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 : السيد باقر بن السيد رضا بن السيد احمد الطالقا�

عاملا و فاضال و شاعرا درس عىل ابيه ثم اكمل ابحاثه عىل الشيخ مرتىض االنصار  و  كان
 .ه 1294كان ينظم القصائد و مات عام 

 .ديوان شعر : له
 .36/ 3معجم املسلف� . 180/ 1الكرام الربرة . 121/ 9الذريعة : ترهم يف

. 157/ 3عارف الرهال م. 56/ 32لغت نامه . 528/ 2مكارم اآلثار . 202/ شخصيت أنصار  
 .819/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ باقر بن الشيخ طالب بن الشيخ حسن آل طالب

عا  يف النج  و مات بها و هو من اهل العلم و االدب كان عاملا فاضال تقيا من افاضل 
ه حيث نظم 1273عل�ء العرب و اعيانهم تخرج عىل العالمة االنصار  و كان حيا سنة 

 .ه 1273قصيدة يف رثاء امل�زا ابو القاسم إمام اصفهان املتوىف سنة 
 .ديوان شعر : له

مايض . 184/ 1الكرام الربرة . 198/ شخصيت أنصار  . 539/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
 .419/ 2النج  و حارضها 

 : السيد باقر بن السيد عيل األم� ابن عم السيد جواد صاحب مفتاح الكرامة

ن العل�ء االهالء يف النج  االرشف و من تالمذة السيد ابن عمه املذكور عال فاضل كان م
ه 1246هليل و كان له اختصاص بالسيد باقر القزويني و كان معينه و مساعده يف طاعون 

فقد كان ينوب عنه حال اشتغال السيد القزويني يف الصالة عىل االموات و عليه يكون وفاته 
 .بعد هذا التاريخ 

  .190/ 1الكرام الربرة . 110تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف
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 : السيد باقر بن السيد محمد االم� العاميل النجفي

كان عاملا فاضال نبيال هليال سافر مع اخويه هدنا السيد عيل و اخيه السيد حسن اىل العرا  
. سامية ثم أدركته املنية هناك لطلب العلم و قرأ يف النج  معه� حتى بلغ يف العلم مرتبة

كان م�ثال البن عمه و ذكاه و سائر صفاته و حيث : و يف االعيان نقال عن اليتيمة الصغ�ة
ان املرتهم معارص للسيد عيل االم� عم مسل  اعيان الشيعة و ان السيد عيل االم� الذ  

ن عل�ء القرن ه من عل�ء القرن الثالث عق يكون صاحب الرتهمة م1248توىف عام 
 .الثالث عق ايضا 

 .538/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن بن ياس� الكاظمي

عال هليل كان من اهالء وقته تلمذ عليه العالمة السيد حسن الصدر يف العلوم االدبية و 
 .ه 1290كان عامال فاضال ورعا تقيا زكيا توىف سنة : قال عنه
اس� ارسة علمية اديبة هاهر يف القرن الثا  عق هدها االعىل الشيخ محمد رضا إن آل ي

ه و حّط رحله بها 1162بن الشيخ محسن الكاظمي اىل النج  و اشرتى بها دارا سنة 
 .فكانت لهم املكانة و الزعامة يف املدينت� املقدست� النج  االرشف و الكاظم� 

 .527 /3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ باقر ابن الشيخ هادي النجف

عال اديب شاعر كب� متتبع لغو  نحو  كب� من افاضل ادباء النج  االرشف و اعالمها يف 
و كان احد رهال . عرصه، ورع تقي صالح ذك كان يقول الشعر الجيد املت� و ال يتكسب به

  الندوة االدبية يف النج  املعقدة 



 511: الصفحة
السنة التي توىف بها شيخ الفقهاء و املحقق� الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر سنة يف 

 .ه 1278و مات املرتهم له عام . ه1266
 .ديوان شعر : له

معجم . 34/ 3معارف الرهال . 196/ 1الكرام الربرة . 539/ 3اعيان الشيعة : ترهم يف
 .470 /1نجوم الس�ء . 2210/ 6مكارم اآلثار . 37/ 3املسلف� 

 .1060/ 3معجم رهال الفكر و االدب 

 : الشيخ بش� الشيبا� النجفي

من عل�ء عرصه االفاضل يف النج ، استعار ايام اشتغاله عىل استاذيه الشيخ ابراهيم الهالل 
ه فيكون وفاته بعد هذا 1220و الشيخ عيىس الهاليل حاشية الجلبي عىل املطول بتاريخ 

 .التاريخ 
 .198/ 1الربرة  الكرام: ترهم يف

 : الشيخ املوىل بش� الدزفويل

و يبدو انه حرض عىل الشيخ االنصار  . الشيخ بش� بن نظر عيل الدزفويل كان عاملا فاضال
 .ه 1270توىف بعد عام ). منتخب املسائل (حيث همع فتاواه يف كتاب و أس�ه ب 

 .199/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ تقي شمس الدين العاميل

من االعاظم كان فقيها متبحرا مروها للدين تلمذ يف النج  االرشف عىل الشيخ هعفر 
 .كاش  الغطاء و غ�ه و عاد اىل فوعه فانتهت اليه الرئاسة يف تلك االطراف 

  .204/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 512: الصفحة

 : الشيخ آغا تقي االرموي

رمو  فيلسوف فاضل و منجم بارع هاهر اىل الشيخ اآلغا تقي اب الحسن االفشار  اال 
النج  من بالده ارومية فتلمذ بها عىل العل�ء حتى برع يف املعقول و املنقول و النجوم و 

 .ه 1284الفلك ثم عاد اىل بالده و انعزل عن الناس و ل يتدخل يف االمور اىل ان مات يف 
 .206/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ تقي بن الشيخ محمد مال كتاب

الشيخ العال العامل الكامل عمدة الفقهاء االطياب هناب : يف املايض نقال عن دار السالم
فهو من اهالء عل�ء النج  و عظ�ء فقهائها و هو : و عن التكملة. الشيخ تقي مال كتاب

عىل السيد بحر العلوم يف طبقة الشيخ محسن االعسم و الشيخ عيل آل الشيخ الكب� درس 
و يروى باالهازة عنه و عن الشيخ الكب� و له كتاب الدالئل الباهرة يف فقه العرتة الطاهرة 

 .ه و دفن يف داره يف محلة الع�رة 1251يف االصول توىف قبل سنة 
 .رسائل يف ابواب الفقه . 21الدالئل الباهرة يف فقه العرتة الطاهرة . االهازة: له

( 68/ 1الفوائد الرهالية . 247/ 8و ج 161/ 1الذريعة . 634/ 3عيان الشيعة ا: ترهم يف
. 204/ 2معارف الرهال . 225/ 3مايض النج  و حارضها . 225/ 1الكرام الربرة ). املقدمة 

 .6236/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 136/ 9معجم املسلف� 

 : الشيخ جابر النجفي

سلطان العل�ء السيد محمد بن العالمة السيد دلدار عيل كتب اليه . من العل�ء االعالم
  ه رسالة 1283صفر 26النقو  النص� آباد  املتويف 



 513: الصفحة
 .من إنشاء املفتي امل� محمد عباس و تظهر منها مكانة املرتهم العلمية 

 .232/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : جرب النجفي

يخ رايض النجفي و السيد حس� الكوهكمر  و الشيخ عال هليل فقيه ورع تتلمذ عىل الش
 .ه 1298مات حدود . حسن املامقا  يف الفقه و االصول و اشتغل بالتدريس و التألي 

 .رسالة يف املنطق . تقريرات شيوخه: له
معجم . 232/ 1الكرام الربرة . 49/ 23و ج 313/ 21الذريعة . 65/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف
 .1272/ 3، معجم رهال الفكر و األدب 110/ 3املسلف� 

 : الشيخ جعفر الطريحي

تم نقصه ) املسالك( رأيت مجلد : قال املحقق الطهرا . من فضالء آل الطريحي يف النج 
 .ه فالظاهر ان وفاته بعد ذلك 1240املرتهم يف 
 .238/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ جعفر السبيتي

عال عامل فاضل كامل تقي نقي هاهر للعلم اىل العرا  و اشتغل عىل عل�ء النج  ثم 
هاهر اىل بلد الكاظم� و اشتغل عىل والد السيد حسن الصدر صاحب اآلثار العظيمة منها 
تكملة امل اآلمل و ترض شرض الد  و تويف يف بلد الكاظم� يف حدود عقة ثان� و مأت� 

 .هجرة بعد االل  من ال
  .118تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف



 514: الصفحة

 : السيد جعفر بن السيد اسحاق الكشفي النجفي

ه اىل 1208ه و نشأ فيها و اخذ املقدمات من عل�ئها ثم هاهر عام 1189ولد يف ش�از عام 
ه و اصبح من العل�ء الكبار ثم رهع اىل ايران و 1231النج  و اقام فيها حتى عام 

و له مسلفات هيدة بعضها قد صنفت . ه1231طن يف مدينة بروهرد و مات فيها عام استو 
ه و كتاب 1210البلد األم� منظومة يف الكالم قالها يف النج  عام : يف النج  االرشف و هي

و نخبة العقول يف الفقه وضعه . ه يف النج 1224ألفه سنة . رش  و بر  او بر  و رش 
 .ه يف النج  1212عام 
الرد عىل ابن . همع الشتات. تحفة امللوك يف الس� و السلوك ط. اهابة املضطرين ط: له

الشموس و . القيفية يف املنطق. سنابر . الر  املنشور. الرطب اليابس. حجر العسقال 
ميزان . شهب قابوس. منظومة يف الرصف و النحو. 31كفاية االيتام . صيد البحر. العكوس
 .امللوك 
، 48/ 2و ج 582.  259/ 1ايضاح املكنون . 85/ 4اعيان الشيعة . 103/ ثار العجم ا: ترهم يف

دانشمندان . 24/ 1هامع االنساب . 272/ 2تاريخ بروهرد . 507/ 2بهجة اآلمال . 631، 58
و 259/ 14و ج 232/ 12و ج 176/ 10و ج 471، 87/  3و ج 120/ 1الذريعة . 88/ 2فارس 
 .60/ 5ريحانة االدب . 97/ 24و ج 326، 49/ 23و ج 225/ 21و ج 88/  18و ج 105/ 15ج 

. 134/  3معجم املسلف� . 156/ املآثر و اآلثار . 72/ لباب االلقاب . 241/ 1الكرام الربرة 
معجم رهال الفكر و .  256/ 1هدية العارف� . 419/ نجوم الس�ء . 1855/ 5مكارم اآلثار 

 .1078/ 3األدب 

 : الشيخ جعفر العبودي

الشيخ هعفر بن الشيخ اب الحسن بن الشيخ محمد عيل العبود  النجفي عال فاضل كان 
 .من اهالء أرسة آل العبود  و افاضل عرصه 

  .457/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 515: الصفحة

 : السيد جعفر بن السيد اب الحسن رشف الدين املوسوي

ه و تخرج 1246ذ  الحجة سنة 18لد يف كان من افاضل الفقهاء هليل القدر عظيم الشأن و 
يف الفقه و اصوله عىل اعالم النج  األرشف و إختص بكب�هم الشيخ مهد  كاش  الغطاء 
و كان ينوه بفضله و يش� اليه ثم ذهب اىل طهران و سكن فيها مدة من الزمن فإنقادت له 

فّر اىل العرا  الخاصة و العامة و كانت له شهرة واسعة فخىش عىل نفسه ذلك الظهور ف
ه و 1295زاهدا يف الجاه و خوفا من سوء عواقبه يف الدار اآلخرة و إستقر يف النج  عام 

مكث برهة قليلة ثم عاد اىل ايران و سكن كرمانشاه حتى استجاب دعوة ربه أواسط 
 .ه 1297رمضان عام 

 .ديوان شعر . حاشية القوان�: له
. 1212/ 9و ج .  175/ 6الذريعة . 118/ ل اآلمل تكملة ام. 80/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

/ 4مكارم اآلثار . 136/ 3معجم املسلف� . 157/ 1معارف الرهال . 243/ 1الكرام الربرة 
. بغية الراغب� يف سلسلة آل رشف الدين.  738/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1275

 .129/ 2شعراء الغر  

 : يالشيخ جعفر بن احمد لطف عيل التربيز 

عال فاضل قرأ عىل والده و عىل صاحب الجواهر له رسالة يف العص� العنبي و : يف االعيان
له رشح القائع يوهد منه مجلد يف األغسال و عليه اهازات و تقاريض من صاحب 
الجواهر و من الشيخ حسن بن الشيخ هعفر صاحب انوار الفقاهة و من الشيخ هواد 

 .ده عدى والده نج  و قد رصح الجميع باهتها
و حيث ان الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة و صاحب الجواهر قد أثنيا عليه فهو من 

 .القرن الثالث عق الهجر  
  .العص� العنبي . رشح القائع: له



 516: الصفحة
الكرام الربرة . 95/ دانشمندان آذربايجان . 276/ 15الذريعة . 83/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

. 1681/ 5مكارم اآلثار . 196/ 1سخنوران آذربايجان . 133/ 3معجم املسلف� . 234/ 1
 .281/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : جعفر ابن الشيخ احمد ابن الشيخ محسن الحويزي النجفي

من العل�ء االفاضل و املجتهدين االبرار و فقيه اصويل من فقهاء القرن الثالث عق 
املباحث الدينية و هو اول من هاهر من الحويزة اىل النج  الهجر ، و كان متضلعا يف 

و تتلمذ عىل الشيوخ و حصل عىل العلم و تقدم و عرف ) رشع االسالم(األرشف و لقب ب 
 .ه 1287بالصالح و التقوى و الورع و واصل التألي  و التدريس و تويف بعد 

 .ديوان شعر . رشح رشائع االسالم: له
معارف الرهال .  234/ 1الكرام الربرة . 318/ 13الذريعة . 112/ 4 اعيان الشيعة: ترهم يف

 .733/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 165/ 4مشهد االمام . 366/ 2

 : السيد جعفر بن السيد باقر القزويني النجفي

كان عاملا فاضال هليال ك� ذكره صاحب اليتيمة الصغرى و كان من مشاه� عل�ء النج  
 .ه 1265توىف سنة 

 .ديوان شعر : له
الكرام الربرة . 28/ 2شعراء الغر  . 557/ 2الحصون املنيعة . 86/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

. 1795/ 5مكارم اآلثار . 251/  1معجم املسلف� العراقي� . 158/ 1معارف الرهال . 246/ 1
  .984/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 108/ 3مايض النج  و حارضها 



 517: ةالصفح

 : الشيخ جعفر كاشف الغطاء

الشيخ هعفر بن الشيخ خرض بن الشيخ يحي املالك الجناهي النجفي املعروف لدى 
االمام : العل�ء بكاش  الغطاء قال عنه تلميذه صاحب مفتاح الكرامة يف مقدمة كتابه

ه و الكالم كان من اساتذة الفق: و يف روضات الجنات. العالمة املعترب املقدس الحرب األعظم
و ههابذة املعرفة و االحكام معروفا بالنبالة و االحكام منقحا لدروس رشائع االسالم مفرعا 

و يف الكرام الربرة زعيم االمامية امليمون و مرهعها االعىل . لرؤوس مسائل الحالل و الحرام
يف عرصه و من فطاحل فقهاء الشيعة تخرج عىل الشيخ محمد تقي الدورقي و هو من 

هاء النج  و السيد صاد  الفحام و غالب تلمذه عىل الشيخ مهد  الفتو  العاميل فق
. النجفي و قرأ يف كربالء عىل الوحيد البهبها  و يف النج  عىل السيد مهد  بحر العلوم
مسلفاته كث�ة و قيمة اشهرها كتاب كش  الغطاء عن خفيات مبه�ت القيعة الغراء و 

عل�ء منهم السيد هواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة و الشيخ تلمذ عليه الفطاحل من ال
محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ اسد ّهللا التسرت  الكاظمي صاحب املقابيس و توىف 

ه و دفن يف مقربة أعّدها لنفسه يف 1228يوم األربعاء قبل الظهر يف اواخر شهر رهب سنة 
 .محلة املقا  من النج  

بغية الطالب يف معرفة . احكام االموات. الناهية من ب� الفر  االسالميةإثبات الفرقة : له
رشح قواعد . الحق املب� يف تصويب املجتهدين و تخطئة االخباري�. املفروض و الواهب

كش  . كتاب يف الطهارة. غاية املأمول يف علم االصول. العقائد الجعفرية. العالمة الحيل
 .مناسك الحج . مشكاة املصابيح. غراءالغطاء عن مبه�ت القيعة ال
 .منهج الرشاد ملن اراد السداد 

. 149/ 2و ج 559، 410/ 1ايضاح املكنون . 102/ 4اعيان الشيعة . 117/ 2االعالم : ترهم يف
، 131/ 13و ج 244/ 12و ج 205/ 11و ج 37/ 7و ج 485، 133/ 3و ج 294، 98/ 1الذريعة 

رهال بحر . 18623/ و ج 61/ 21و ج 92/ 20و ج 45/ 18و ج 16/ 16و ج 65/ 14و ج 365
  شخصيت . 24/ 5ريحانة االدب . 200/ 2روضات الجنات ). املقدمة ( 68/ 1العلوم 



 518: الصفحة
لباب . 101/  3الكنى و االلقاب . 248/ 1الكرام الربرة . 70/ فوائد الرضوية . 153/ أنصار  
/ 3مستدرك الوسائل . 131/  3ج  و حارضها مايض الن. 188/ 38لغت نامه . 22/ االلقاب 

. 140و 139/ 3معجم املسلف� . 150/  1معارف الرهال . 349/ املطبوعات النجفية . 398
 .251/ 1معجم املسلف� العراقي� 

نزهة . 256/ 1هدية العارف� . 187/ هدية االحباب . 852/ 3مكارم اآلثار . 19/ املقابس 
 .341/ نجوم الس�ء . 183/ ل�ء قصص الع. خ118/ الناظرين 

 .1038/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ جعفر الطريحي النجفي

الشيخ هعفر بن الشيخ عبد الحس� بن الشيخ بهاء الدين الطريحي النجفي عال هليل 
ه و املتاهر من رشح اللمعة للفقيه الشيخ 1221عام ) الوافية التونية(كتب بخطه رشح 

و الظاهر ك� يبدو ان املرتهم يختل  عن . ه1256تاب النجفي و فر  منه هواد مال ك
 .سميه املتقدم قبل قليل لدى املحقق الطهرا  

 .260/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ جعفر بن الشيخ عيل بن الشيخ جعفر الكب�

ل الباع يف الشعر من العل�ء االدباء و اهل الفضل و النبو  يف النظم كان شاعرا مجيدا طوي
و غزارة العلم و حسن االخال  تلمذ عىل الشيخ محسن خنفر و عىل اخويه الشيخ مهد  و 
الشيخ محمد و كان شقيقه� من ام واحدة و حرض اياما قليلة عىل الشيخ االنصار  و كان 
  متضلعا يف االصول و متقنا لكتاب القوان� و كان فقيها اصوليا قام بعد اخيه الشيخ مهد

ه يف النج  االرشف بعد ان الزمته 1290توىف يف أوائل شهر ه�دى األوىل سنة . مقامه
 .الحمى سنت� 

رشح . رشح عىل بعض الصالة و التجارة. الزكاة. الخمس. ديوان شعر همع بعد وفاته: له
  .الطهارة . القائع



 519: الصفحة
شخصيت . 311/ 1رياض االنس . 99/ 8الحصون املنيعة . 130/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف
/ 1معارف الرهال . 141/ 3مايض النج  و حارضها . 263/ 1الكرام الربرة . 212/ أنصار  

/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 437، 382/ 9مجلة الغر  س . 1421/ 4مكارم اآلثار . 163
1039. 

 : الشيخ جعفر بن الشيخ عيىس زاهد

و قد أوق  عليه بعض االخيار بعض املخطوطات  عال فاضل ورع صالح كان يسكن النج 
 .ه 1274مات بعد عام . و الكتب الدراسية لينتفع بها هو و اخوه الشيخ محمد حس�

 .كتاب يف الفقه : له
معجم رهال الفكر و األدب . 383و 150/ 2معارف الرهال . 266/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

2 /628. 

 : السيد جعفر الطالقا�

السيد هعفر بن السيد عيل بن السيد حس� الطالقا  النجفي من مشاه� عرصه يف العلم 
ه و حرض عىل والده و السيد محمد املجاهد الطباطبائ 1203ولد يف النج  سنة . و االدب

 و رشي  العل�ء و غ�هم
 .ه 12771ع 5توىف يف النج  عرص الثالثاء 

 .265/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : خ جعفر بن الشيخ محسن بن الحاج مرتىض االعسمالشي

هو من عل�ء االعالم و ع�د الفقهاء االبرار و ساللة العل�ء االخيار العال املعظم تلّمذ عىل 
منها رشح عىل رشائع كتاب : له مسلفات يف الفقه. صاحب الجواهر و تزوج من ابنته

توىف يف الحائر الحسيني يف حدود سنة  الطهارة و الزكاة و الخمس و كتاب الصالة غ� تام
  ه و دفن 1287



 520: الصفحة
 .بالحجرة الثانية عن يسار الداخل اىل الصحن القي  الحسيني من باب السدرة 

 .رشح القائع : له
مايض النج  و .  266/ 1الكرام الربرة . 318/ 13الذريعة . 139/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف
 .174، 24/ 2و ج 360/ 1الرهال معارف . 19/ 2حارضها 

 .163/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 143/ 3معجم املسلف� 

 : الشيخ جعفر القبييس العاميل

كان يف النج  . الشيخ هعفر بن محمد بن اس�عيل القبييس العاميل من عل�ء عرصه 
الشيخ كاش  االرشف من االعالم االفاضل من طبقة تالميذ السيد مهد  الطباطبائ و عرص 

 .ه 1223الغطاء تلك بعض الكتب منها رشح الشافية يف 
 .267/ 1: ترهم يف

 : السيد جعفر بن محمد ارشف الطباطبائ

النسخة من كتاب رشح األرهوزة الرضاعية للسيد (يف الذريعة النجفي مولدا و مسكنا كتبها 
ميس الثا  عق من ه�دى يف دار العبادة يزد و فر  منها يف يوم الخ) صدر الدين العاميل

بقوله ) رشح االرهوزة الرضاعية(ه و وص  الكاتب الشارح الناظم لكتاب 1228االوىل سنة 
هناب السيد السند املك� االم� امام امللة و الدين العال العامل و الفاضل الكامل سيدنا 

و رأيت : هرا و اضاف املحقق الط. السيد صدر الدين العاميل عامله ّهللا بلطفه الخفي
ه و 1233للشيخ محمد عيل االعسم النجفي املتوىف سنة ) ارهوزة الرضاع(بخط هذا الكاتب 

 .رصح فيها بان الناظم استاذه 
  .245/ 1الكرام الربرة . 71/ 13الذريعة : ترهم يف



 521: الصفحة

 : الشيخ جعفر آل محي الدين

العاميل من عل�ء ارسته آل الشيخ هعفر بن الشيخ محمد بن الشيخ يوس  الجامعي 
و من اهالء هذا البيت و افاضله و كان . محي الدين من بيوت العلم القد�ة يف النج 

عاملا فاضال كاتبا هليال عظي� معظ� محرتما مات يف الطاعون هو و هميع اوالده و اكث 
 .ه 1246عياله يف 
 .983/ 3معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 : لطهرا� النجفيالشيخ جعفر ا

 .عن صاحب اليتيمة الصغرى انه من عل�ء النج  : يف اعيان الشيعة
الشيخ هعفر بن امل�زا آغا : و لعله هو الذ  ذكره املحقق الطهرا  يف الكرام الربرة قائال

الطهرا  من عل�ء النج  األهالء يف عرصه، و ذكره الشيخ املوىل باقر التسرت  يف التذكرة و 
بيد املرتهم وقفية هملة من الكتب منها تفس� القمي و يف آخره قائة الكتب هعلت 

ه حسب وصية الحاج موىل محمود العليارى 1272املوقوفة وقفها الشيخ عيل النور  يف 
و ترهم يف الحصون املنيعة و قد عّده من عل�ء . التربيز  و وص  املرتهم بفخر املجتهدين

وهه� املقدرين املشهورين عند الخواص و العوام اىل ان توىف النج  و فقهائها األفاضل امل
ه و دفن يف حجرة االيوان باملسجد الكب� من ههة الرأس القي  تحت 1299حدود 
 .الساباط 
 .245/ 1الكرام الربرة . 471/ 15اعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ جعفر النوري الطهرا�

اكابر العل�ء و من تالميذ الشيخ صاحب الجواهر  الشيخ هعفر بن محمد عيل الطهرا  من
 .يف النج  ثم رهع اىل طهران و صار رئيسا و مرهعا فيها 

  .264/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 522: الصفحة

 : السيد ابو القاسم جعفر بن السيد محمد مهدي الخونساري

لشيخ محمد حسن عال هليل ورع تتلمذ عىل الشيخ االنصار  و الشيخ محسن خنفر و ا
 .ه 1280صاحب الجواهر و توىف عام 

 .كتاب التجارة . كتاب البيع. اع�ل شهر رمضان: له
معجم رهال . 185مناهج املعارف . 178شخصيت انصار  . 26/ 2احسن الوديعة : ترهم يف

 .545/ 2الفكر و األدب 

 : امل�زا جعفر بن السيد مهدي بن السيد حسن القزويني

و عن الطليعة كان فاضال مصنفا شه� غيورا رئيسا . كان عاملا اديبا وهيها رأس يف الحلة
مطاعا محرتم الجانب عند الحكام تخرج يف النج  بخاله الشيخ مهد  بن الشيخ عيل بن 
الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء يف الفقه و باملال محمد االيروا  يف االصول و اخذ عن 

ه و حمل اىل 1298ر  توىف فجأة يف الحلة يف حياة ابيه غرة املحرم سنة الشيخ مرتىض االنصا
 .النج  عىل األك  فدفن يف الصحن القي  عند الرأس القي  

 .ديوان شعر . التلويحات الغروية يف االصول. اإلرشاقات يف املنطق: له
راء الحلة شع. 211/ شخصيت أنصار  . 430/ 4الذريعة . 188/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

. 251/ 1معجم املسلف� العراقي� .  159/ 1معارف الرهال . 269/ 1الكرام الربرة . 138/ 1
 .988/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1425/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ جواد العاميل النجفي

عال عامل صالح ثقة فاضل من رفقاء العال الربا  الشيخ مهد  مال كتاب بن عم الشيخ 
هواد مال كتاب و له مع الشيخ مهد  مال كتاب حكاية عجيبة مذكورة يف دار السالم و 

 .الشيخ مهد  مال كتاب من عل�ء القرن الثالث عق فيكون املرتهم كذلك ايضا 
  .123التكملة ص : ترهم يف



 523: صفحةال

 : الشيخ جواد بن الشيخ تقي بن مال كتاب الكردي النجفي

كان عاملا فاضال فقيها اصوليا محققا مدققا متبحرا يف الفقه مصنفا محررا ورعا زاهدا عابدا 
اخذ عن الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و ابنه الشيخ موىس و عن السيد هواد العاميل 

العال العامل و الفاضل : قال السيد هواد يف اهازته له: صاحب مفتاح الكرامة و عن املايض
الكامل املحقق املدقق املزاحم درهة االهتهاد و السالك بصفاء ذهنه و دقة فكره نهج 

له مسلفات منها مطالع االنوار الغروية يف رشح اللمعة . السداد الشيخ محمد هواد
 .ه 1264الدمشقية توىف يف النج  سنة 

تتميم مشار  . االنوار الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية.  العاميلاهازة لعبد هللاّ : له
 .الشايف . كتاب يف الفقه االستداليل. الشموس يف رشح كتاب الحج من الدروس

مشكاة الغروية يف رشح . الفقه االستداليل. القيعة النبوية االنوار الغروية. رشح الدروس
املواهب . ية يف رشح اللمعة الدمشقية االنوار الغرويةمطالع االنوار الغرو. اللمعة الدمشقية

 .القدسية يف رشح اللمعة الدمشقية 
/ 14و 244/ 13و  343/ 3و ج 435/ 2و 144/ 1الذريعة . 255/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

مايض . 384/ 5ريحانة االدب . 243/ 23و 144و 59/ 21و 284/ 16و 284و 187و 47
/ 3معجم املسلف� . 276/ 1الكرام الربرة . 186/ 1معارف الرهال . 227/ 3النج  و حارضها 

 .1237/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 178/ 5مكارم اآلثار . 164

 : الشيخ جواد بن الشيخ حسن بن حيدر العاميل النجفي

عال فاضل مسل  له الربهان الساطع لألنام يف رشح رشائع االسالم وهد منه مجلد بخط 
ربيع الثا  سنة 22اول الطهارة اىل مبحث ما ال يدركه الطرف من الدم فر  منه املسل  من 

ه يف النج  األرشف و عليه تقريض للشيخ قاسم بن محي الدين بخطه الذ  تويف 1236
 .ه 1237سنة 

  .95/ 3الذريعة . 278/ 1الكرام الربرة . 255/ 4أعيان الشيعة : ترهم يف



 524: الصفحة

 : يخ حس� بن الحاج نجف النجفي املولد و املسكنالشيخ جواد بن الش

الشيخ الثقة الصالح العابد االمام يف الج�عة يرضب املثل بتقواه كان عاملا فقيها ناسكا 
زاهدا ل ير يف عرصه من اتفقت الكلمة عىل تقدمه و صالحه مثله، اخذ عن اوالد الشيخ 

و عن دار . عن صاحب الجواهر و. هعفر و هم الشيخ عيل و الشيخ محمد و الشيخ حسن
انه شيخ ائة العرا  و افضل األتقياء عىل االطال  معدن العلم و الفضل و السداد : السالم

توىف ضحى يوم االحد الثالث و العقين من ربيع االول . اهاز هعفر بن احمد التربيز 
 .ه 1294سنة 

 .418/ 3مايض النج  و حارضها . 270/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف
 .166/ 1الذريعة 

 : الشيخ جواد بن الشيخ رضا بن زين العابدين بن محي الدين الحيل االسدي

ه و غدا من العل�ء املشاه� و من اهل الفضل كان مربزا يف عرصه 1231يف املايض ولد سنة 
تخرج عىل والده و عىل العالمة الشيخ صاحب الجواهر ل نعلم سنة وفاته و لكنه كان 

ه فيكون 1281شيخ موىس بن رشي  من آل محي الدين الذ  توىف حدود سنة معارصا لل
 .ه 1254املرتهم من اعالم القرن الثالث عق و قال املحقق الطهرا  توىف بعد 

نظم يف الفقه . الطهارة. تقريظ عىل ارهوزة الشيخ طاهر بن عبد العيل الحجامي املالك: له
 .و االصول 
 .282/ 1الكرام الربرة . 184/ 15الذريعة . 271 /4اعيان الشيعة : ترهم يف

مايض النج  و حارضها . 94شهداء الفضيلة . 429/ 7شعراء الغر  . 125تكملة امل اآلمل 
  .872/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 165/ 3معجم املسلف� . 316/ 2



 525: الصفحة

 : السيد جواد القزويني

كان املرتهم من . محمد عيل القزويني عال ورعالسيد هواد بن السيد رضا بن السيد 
 .العل�ء الذين غلب عليهم الورع و هو من اهداد االرسة املعروفة يف النج  بآل القزويني 

 .283/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد جواد االم� العاميل

) وميةالص(السيد هواد بن السيد عيل الحسيني االم� العاميل عال فاضل كتب بخطه 
 .ه و توىف بعد ذلك 1229صفر  17للشيخ االكرب هعفر كاش  الغطاء و فر  منها يف 

 .285/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد جواد البغدادي

السيد هواد ابن السيد محمد زين البغداد  النجفي عال فاضل و أديب شاعر كان أخباريا 
 .ه 1247ىف يف صلبا متعصبا طاعنا يف كبار العل�ء بالشعر تو 

. قصيدة يف هجو أهل بغداد. ديوان هواد سياه بو . دوحة األنوار يف الرائق من األشعار: له
 .معراج األرسار يف التصوف و بعض الخرافيات . »شنزلة املجموعة «كتاب 

اعيان . 481و /  208/ 9و 273/ 8و 228/ 21الذريعة . 290/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
 .280/ 4الشيعة 

 : السيد جواد الطالقا� النجفي

السيد هواد بن السيد محمد بن السيد عيل الحسيني الطالقا  النجفي عال فاضل كان من 
  أفاضل أرسته و أهالئها األعالم و كان عاملا 



 526: الصفحة
ه 1298فاضال صالحا تقيا شه� غيورا توّىل تجهيز بعض أقاربه الذين ماتوا يف الطاعون عام 

 .دفنهم ثم توىف هو مع زوهته و ولديه و ابنته و 
 .ديوان شعر : له

 .820/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 56/ 32لغت نامه . 289/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ جواد بن الشيخ محمد جواد الغول العاميل

حمود و هاهر اىل النج  يف السنة التي هاهر فيها الشيخ موىس رشاره و اخيه الشيخ م
. ه�عة من العاملي� فقرأ هناك و تقدم حتى صار من أفاضل العل�ء ثم عاهلته املنية

 .ه 1290توىف بالنج  حدود 
 .124ص : تكملة أمل اآلمل. 281/ 4اعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد حبيب بن السيد احمد الزويني

لغطاء و السيد محمد قرأ املقدمات عىل أفاضل عرصه و تخرج عىل الشيخ هعفر كاش  ا
هواد صاحب مفتاح الكرامة و اصبح عاملا كب�ا و أستاذا رفيعا حتى هاء اهله بالوباء سنة 

 .ه 1247
 .كتاب يف الفقه . رسالة يف الكبائر: له

مكارم .  182/ 3معجم املسلف� . 203/ 1معارف الرهال . 291/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
 .645/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 35 /2شعراء الغر  . 6/ 1اآلثار 

 : السيد حبيب االعرجي

السيد حبيب بن السيد عباس بن السيد فرج االعرهي الحسيني النجفي عال فاضل كان 
 .فيكون من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  . معارصا للسيد مهد  بحر العلوم

  .293/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 527: الصفحة

 : السيد حبيب ّهللا الهاشمي

حبيب ّهللا بن محمد الهاشمي املوسو  هاور النج  األرشف سن� دارسا بها العلوم الدينية 
و من أساتذته بها السيد حس� الحسيني الكوهكمر  الذ  كتب تقريراته األصولية أيضا و 

عال الكامل و الفاضل املمتاز ب� األقران و األمثال ال(كتب أستاذه تقريظا لكتابه قال فيه 
املاهر الخب� شبا  الفروع من العلوم األدبية و القواعد األصولية ال يشبه ذهنه ذهن 

 ) .أوساط الناس
 .ه 1289تحقيق الحق يف رشح املشتق ألفه سنة . تقريرات أبحاث الكوهكمر : له

 .138/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : السيد حسن األردبييل

فهو من عل�ء . ه و املرتهم توىف بعده1281الشيخ مرتىض األنصار  املتوىف من عل�ء عرص 
 .القرن الثالث عق 

 .295/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل حسن اإليروا�

عال فاضل من أهالء عرصه يف النج  وق  هملة من كتبه عىل طلبة العلم يف النج  و 
س� املجتهد الخوئ و توىف بعد تاريخ كتابة الوقفية هعل التولية لنفسه و بعده للسيد ح

 .ه 12801123يف 
 .295الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن جبوان النجفي

الشيخ حسن هبوان من عل�ء عرصه و عّده السيد محمد عيل يف اليتيمة من عل�ء النج  
 .ه 1271رهب 3و ذكر انه توىف يف 

  .459/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 528: الصفحة

 : الشيخ حسن الفرطويس

كان ورعا تقيا فاضال معارصا للشيخ صاحب كش  الغطاء و كان معروفا باستجابة الدعاء 
و يف . نزل عليه الشيخ الكب� هعفر ضيفا و أمر بالصالة خلفه و دعا له بالذرية الصالحة

ائع يف تسع الشيخ حسن بن الشيخ عيىس الفرطويس النجفي له رشح الق : الذريعة
ه يكون املرتهم من 1228و حيث انه معارص للشيخ هعفر الكب� املتوىف عام . مجلدات

 .عل�ء القرن الثالث عق الهجر  يف النج  األرشف 
 .320/ 13الذريعة . 63/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ حسن القبييس العاميل الكوثرا�

و الفضل و التقوى من تالميذ السيد مهد  بحر العلوم كان عاملا فاضال مشهورا بالعلم 
الطباطبائ و كانت له مدرسة يف الكوثرية تخرج فيها ه�عة من عل�ء هبل عامل هاء من 

 .ه 1258ه و مات سنة 1213العرا  اىل بالد الشقي  من هبل عامل سنة 
 .231/ 5اعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل حسن القرداغي

ه و أوىص بإيقاف كتبه لعل�ء 1278اضل كان مجاورا يف النج  توىف بها حدود عال ف
 .النج  يف التاريخ املذكور و هعل التولية لنفسه ثم لسائر املجتهدين من بعده 

  .300/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 529: الصفحة

 : السيد حسن القزويني

كان يف . السيد حسن القزويني بن السيد احمد بن السيد محمد القزويني عال هليل
 .النج  األرشف و تلمذ عىل عل�ء عرص الشيخ األكرب كاش  الغطاء كالسيد حس� العاميل 

 .305/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد حسن املازندرا�

الشيخ املوىل عىل الخلييل سطوح الفقه عال مدرس كان من أهالء وقته يف النج  قرأ عليه 
 .ه 1250و توىف حدود 

 .301/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محسن محي الدين العاميل النجفي

كان عاملا فاضال كث� اإلحاطة باللغة و هو من الزهاد غ� متطلّب : يف ملحق أمل اآلمل
املعارصين العالمة املستن الشيخ  للدنيا محبا للعزلة و االنزواء قرأ عنده شيخ مشائخنا

محمد حسن صاحب الجواهر يف املقدمات و تخرج عىل الشيخ قاسم محي الدين و توىف 
 .ه 1250حدود سنة 

و الشيخ قاسم محي الدين من مشاه� عل�ء النج  فيكون تالميذه نجفيون مضافا عىل 
 .كون املرتهم من أرسة محي الدين النجفية 

 .310/ 5اعيان الشيعة . 308/ 3ج  و حارضها مايض الن: ترهم يف

 : السيد حسن الهروي

فقيه فاضل كان يف النج  األرشف من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و غ�ه 
رهع إىل خراسان فصار من أهالء العل�ء يف املشهد الرضو  املقدس حتى يوم وفاته بعد 

 .ه 1280
  .302/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
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 : الشيخ اآلغا حسن النجم آبادي

آغا حسن بن املوىل إبراهيم باقر النجم آباد  الطهرا  من أعاظم العل�ء و كبار الفقهاء 
ه يف النج  و من تالميذ الشيخ األنصار  له كتاب الصوم مبسوط يف 1284املتوىف حدود 

ميذ الشيخ املرتىض األنصار  مجلد كب� و كان يعّد يف النج  األرشف من اهل و افضل تال 
بل كان افقه أهل عرصه بعد الشيخ و أورعهم اتفقت آراء العل�ء األبدال عىل الرهوع إليه 

 .و التقليد له و لكنه لشدة ورعه أب و أرهع الناس اىل السيد الش�از  الكب� 
 .304/ 1و الكرام الربرة 99/ 15الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ حسن املحسني

الشيخ ظه� الدين حسن بن الشيخ ه�ل الدين احمد بن الشيخ محمد بن الشيخ محسن 
ه ثم انتقل مع أبيه 1213بن الشيخ عيل املحسني األحسائ الفالحي ولد يف األحساء سنة 

من بالد خوزستان و توطن فيها و درس املقدمات عىل يد والده و ) شادكان(إىل الدور  
ثم هاهر إىل النج  األرشف و حرض عىل هملة من أعالمها ) ر الدو (غ�ه من األعالم يف 

الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ خرض شالل العفكاو  النجفي و : أهمهم
العال : وصفه ابنه الشيخ موىس الفالحي بقوله. الشيخ محسن األعسم و له منهم إهازات

ظه� امللة و الدين الشيخ حسن بن النحرير الفاضل املتبحر األوحد املستن املحقق املدقق 
ه يف الدور  و نقل هث�نه إىل النج  األرشف و ترك 1272محرم 10العال توىف يوم األحد 

 .مسلفات كث�ة 
تعليقة عىل كتاب . تعليقة عىل كتاب الحدائق الناظرة. تعليقة عىل كتاب هواهر الكالم: له

 .القائع للفيض الكاشا  تعليقة عىل كتاب مفاتيح . كفاية املحقق الناظرة
  الحاشية عىل كتاب . الحاشية عىل بحار األنوار. تعليقة عىل كتاب الهداية للحر العاميل
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ديوان شعر يف . الحاشية عىل كتاب وسائل الشيعة. الحاشية عىل كتاب املسالك. املدارك

. رسالة يف حّل أخبار الطينة. رسالة يف أهوبة مسائل الشيخ محمد الصحاف). ع (مدح األئة 
. ملتقطات الدرر من لج دأماء هجر. املسائل الجبارية يف فنون شتى. رسالة يف الخمس

 .منظومة يف أصول الفقه . مناسك الحج
معجم رهال . 343/ 1معارف الرهال . 304/ 1الكرام الربرة . 16/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف

 .271/ 1اعالم هجر . 952/ 2الفكر و األدب 

 الشيخ حسن بن الشيخ اسد ّهللا بن الشيخ إس�عيل 

كان من أفاضل الفقهاء و من تالميذ والده الشيخ أسد ّهللا الشه� و هو والد الشيخ محمد 
تقي الفقيه هاهر إىل النج  األرشف و حرض عىل الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  

 األنصار  و نال درهة الغطاء و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض
 .ه 1298توىف بالطاعون يف الثامن من شهر شوال عام . االهتهاد منه

فقه مبسوط خرج منه البيع و الوق  و . أنوار مشار  األق�ر من أحكام النبي املختار: له
مسلك النجاة يف الزكاة استداليل موهود بخطه و عىل بعض . النكاح و الفرائض و املواريث

 .نوار تقريض من الشيخ مرتىض األنصار  يدل عىل شهادته باهتهاده مجلدات األ 
معارف الرهال . 306/ 1الكرام الربرة . 319/ 13و ج 42/ 12و ج 440/ 2الذريعة : ترهم يف

 .20/ 5اعيان الشيعة . 52/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 206/ 3معجم املسلف� . 227/ 1

 : السيد حسن العطار البغدادي

السيد حسن بن السيد باقر بن السيد إبراهيم بن السيد محمد العطار الحسيني عال أديب 
عال المع الذكر و شاعر مبدع و أديب معروف من أفاضل الشعراء قو  . و شاعر مجيد

الرتكيب مت� القافية مليح السبك رزين االنسجام و يعرف بالحسن األصم و كان يعّد هو و 
الثا  من نوابغ الشعراء و اشتهر املرتهم له بالشعر و األدب اكث من  أبوه و هّده األول و
  .الفقه و علوم الدين 
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 .ديوان شعر : له

معجم . 309/ 1الكرام الربرة . 419/ 1الحصون املنيعة . 92/ 31أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم رهال الفكر و . 313/ 1املسلف� العراقي� . 41/ 3شعراء الغر  . 208/ 3املسلف� 
 .247/ 1األدب 

 : السيد حسن الحسيني

السيد حسن بن السيد باقر الحسيني من العل�ء األعالم كان من املعارصين للشيخ األكرب 
هعفر كاش  الغطاء و من األهالء املقدم� ك� يظهر من تقريظه عىل ظهر املجلد الثالث 

للشيخ محسن بن مرتىض األعسم النجفي و من كش  الظالم عن وهوه رشائع اإلسالم 
 .ه 1253يكون تاريخ الكتابة 

 .309/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة

الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء من أعاظم فقهاء اإلمامية و مشاه� عل�ء 
اصغر اخوته سنا و حذا حذو أخويه  ه و هو1201ولد يف النج  سنة . الطائفة األعالم

و عن . الشيخ موىس و الشيخ عيل فكان إماما رئيسا فقيها زاهدا صالحا صدوقا طاهر القلب
نظم اللئايل كان عاملا عالمة فاضال محتاطا ال نظ� له يف زمانه يف اإلقتداء عىل التفريع و 

عند املسال  و املخال  التصوير يف مسائل الفقه و يف حسن الخلق و األدب و الوهاهة 
درس عىل أعاظم العل�ء منهم السيد هواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة و تخرج عليه 
فطاحل من الفقهاء منهم الشيخ مرتىض األنصار  و الشيخ هعفر التسرت  و اهتهد و عمل 

له مسلفات اشهرها أنوار . برأيه قبل العقين و كان الشيخ محسن خنفر يفضله عىل أبيه
توىف . و رشح أصول كاش  الغطاء. الفقاهة و هو كتاب هليل يف الفقه يف عدة مجلدات

  .ه 1262من شهر شوال سنة 27يوم الثالثاء 



 533: الصفحة
. إهازة ملحمد بن إبراهيم بن عيل بن عبد املوىل الربعي. إهازة مل�زا هعفر التربيز : له

. ة لنعمة بن عالء الدين الطريحيإهاز . إهازة لسيد مهد  بن حسن بن محسن االعرهي
الرسالة . رسالة يف اإلمامة. تكملة بغية الطالب. أنوار الفقاهة. اإلرث. أهوبة مسائلة
 .رسالة يف الغصب . رسالة عملية يف العبادات. الصومية العلمية

. رشح أصول كاش  الغطاء. السالح املايض يف أحكام القايض. الزكاة و الخمس و الصوم
 .مناسك الحج . الفقه االستداليل املستوىف و املبسوط. ملتفرقةالعلوم ا
و 214و 205/ 11و 28، 412/ 4و 434/ 2و 443و 149/ 1الذريعة . 201/ 2األعالم : ترهم يف

روضات . 34/ 5و أعيان الشيعة 259/ 22و 285و  58و 57/ 14و 100/ 13و 209و 45/ 12
. 383/ شهداء الفضيلة . 72/ نصار  شخصيت أ . 26/ 5ريحانة األدب . 302/ 2الجنات 

الكنى و . 316/ 1الكرام الربرة . 148/ 3مايض النج  و حارضها . 97/ فوائد الرضوية 
. 210/ 1معارف الرهال . 402/ 3مستدرك الوسائل . 188/ 38لغت نامه . 103/ 3األلقاب 

/ 1العارف� هدية . 170/ هدية األحباب . 348/ 1نجوم الس�ء . 212/ 3معجم املسلف� 
 .1040/ 3معجم رهال الفكر و األدب . خ122/ نزهة الناظرين . 302

 : السيد حسن زوين النجفي

السيد حسن بن السيد حبيب زوين النجفي عال فاضل هليل هو أخ للسيد احمد آل زوين 
 .ه فهو من عل�ء القرن الثالث عق 1267النجفي املتوىف بعد 

 .321/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد حسن بن السيد حس� الخونساري

العال الفاضل الفقيه النبيه املحقق املدقق املجتهد املتهجد الجليل النبيل الورع البارع ولد 
يف خوانسار و اكمل دراساته األولية فيها ثم انتقل إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل الشيخ 

ة يف الفقه و العلوم اإلسالمية و توىف سنة ه و بلغ مرتبة رفيع1186يوس  البحرا  املتوىف 
  .ه 1216
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 .رسالة يف الطهارة . حاشية املدارك. حاشية رشح اللمعة. صيغ العقود: له

زندكا  ههار .  182مناهج املعارف . 373/ 2مكارم اآلثار . 323/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
 .541/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 101سوقي 

 : الشيخ حسن الربغا�

كان من فقهاء عرصه املتبحرين و . الشيخ حسن بن املوىل صالح الربغا  القزويني عال هليل
 .ه 1280من اهل تالميذ الشيخ مرتىض األنصار  تويف حدود 

 .327/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم البالغي

توىف . عاملا فاضال تقيا ورعا سكوتا قليل الكالم من عباد ّهللا الصالح� كان: عن التكملة
و بيت البالغي من األرس العلمية األدبية السابقة يف العلم . ه يف بلدة الكاظم�1280حدود 

 .و الفضل القاطنة يف النج  من عهد غ� قريب 
 .67و 58/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : عيل الخرسان النجفي السيد حسن بن السيد

ه و قرأ عىل فضالء زمانه و تخرج بأحد أبناء الشيخ هعفر 1200ولد يف النج  حدود 
ه و كانت وفاته يف بغداد و 1265النجفي الشه� و صار عاملا فاضال نبيال رئيسا توىف سنة 

 .حمل نعشه إىل النج  
الكرام الربرة . 522/ 2ملنيعة الحصون ا. 155، 29هامع األنساب . 189/ 5أعيان الشيعة : له
 .253/ 3معجم املسلف� . 68/ 4مشهد اإلمام . 337/ 1

  .486/ 2معجم رهال الفكر و األدب 
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 : الشيخ حسن النجفي

الشيخ حسن بن الشيخ عيل بن أب طالب النجفي أديب فاضل كان من أفاضل أوائل هذه 
يف بعض املجاميع النجفية مدائح و تها  للسيد  رأيت له: املائة حيث قال املحقق الطهرا 

 .مهد  بحر العلوم و الشيخ األكرب هعفر كاش  الغطاء 
 .337/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن عيل بن عبد الحس� الدجييل

ولد الشيخ حسن بن عيل بن عبد الحس� الدهييل اللملومي املجتهد النجفي املولد و 
ه اخذ عن امل�زا القمي يف 1279ه و توىف فيها سنة 1199فن، يف النج  سنة املسكن و املد

األصول و عن صاحب الجواهر و الشيخ عيل بن الشيخ هعفر يف الفقه فصار فاضال شاعرا 
تقيا ناسكا محبا لألئة الطاهرين لقد أحال عليه صاحب الجواهر عىل ولده الشيخ إبراهيم 

 يل لواله� ما خرهت الجواهرتصحيح هواهره و وراقتها حتى ق
 .له مسلفات يف الفقه و الطب و األدب بعضها مخطوطة 

األضداد، األفعال الالزمة . املثلثات. مسلفات يف الفقه. طب القاموس. ديوان شعر كب�: له
 .امثال القاموس . املتعدية يف الواحد

الكرام . 10/  3لغر  شعراء ا. 190/ 9الحصون املنيعة . 199/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 3معجم املسلف� . 219/ 1معارف الرهال . 109/ 3مايض النج  و حارضها . 339/ 1الربرة 
 .338/ 1معجم املسلف� العراقي� . 255

 .1004/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 2095/ 6مكارم اآلثار 

 : السيد حسن املدرس األصفها�

السيد حسن بن السيد عيل بن السيد محمد باقر املعروف باملدرس فقيه كب� و عال نحرير 
  و من أعالم التحقيق و فحول املسسس� و كبار أساتذة الفقه 
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و األصول قرأ عىل هملة من فضالء أصفهان ثم هاهر إىل كربالء و بعد فرتة انتقل إىل 

يخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ محمد إبراهيم النج  األرشف و تتلمذ عىل الش
و كان يف هميع . و املوىل عيل النور . و الشيخ محمد تقي صاحب حاشية املعال. الكلبايس

و تصدى للتدريس . أدواره مقدما عىل أقرانه لكثة استعداده و مزيد هّده و اهتهاده
لتقرير و غزارة العلم و التحقيق، فتهافت عليه الطالب ملا امتاز من هودة البيان و حسن ا

تخرج عليه نفر كب� من األعالم ثم انتقل إىل بلده أصفهان و انتهت إليه رئاسة التدريس و 
شّدت إليه الرحال و واصل البحث و التألي  و يقال بان الرحلة العلمية اىل العرا  ل تكن 

اليوم الثالث من شهر ه�دى  مألوفة لدى عل�ء اصفهان اال بعد وفاته توىف رحمه ّهللا يف
 .ه 1273الثانية 

رسائل يف األصول الجارية يف . هوامع األصول. أصالة الرباءة. أهوبة املسائل املختلفة: له
 .رسالة عملية . الشك، يف أصالة الصحة، يف العدالة، يف قاعدة ال رضر

 .مناسك الحج . رشح املخترص النافع
. 247/ 5و ج 124/ 4و ج 114/ 3الذريعة . 268/ قبور تذكرة ال. 211/ 5أعيان : ترهم يف

/ 1الكرام الربرة . 110/ الفوائد الرضوية . 267/ 5ريحانة األدب . 307/ 2روضات الجنات 
هدية . 376/ 2مكارم اآلثار . 260/ 3معجم املسلف� . 402/ 3مستدرك الوسائل . 334

 .1179/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 302/ 1العارف� 

 : الشيخ حسن قفطان النجفي

الشيخ حسن بن الشيخ عيل بن نجم بن عبد الحس� السعد  الدهييل الرباحي النجفي 
حرض يف الفقه عىل الشيخ . الشه� بقفطان احد مشاه� و أعالم عرصه يف العلم و األدب

ال عيل بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء الكب� حتى نبغ فيه و عّد من األعالم األفاضل و يق
انه تلمذ يف األصول عىل امل�زا أب القاسم القمي صاحب القوان� و الزم أخ�ا صاحب 

  الجواهر 
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و عن التكملة كان يف مقدمة فقهاء الطائفة مشاركا . حتى صار من اهل تالميذه و أفاضلهم
 .ه 1275توىف يف . يف العلوم فقيها أصوليا حكي� إلهيا

 .198/ 5اعيان الشيعة . 339/ 1الربرة الكرام : ترهم يف

 : الشيخ حسن الخرضي النجفي

الشيخ حسن بن الشيخ عيىس بن الشيخ حس� بن الشيخ خرض الجناهي النجفي عال 
لقد عّده املحقق الطهرا  من القرن الثالث عق ك� هو ظاهر . فاضل من أهالء عرصه

 .طبقة هّده 
 .348/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : يخ حسن خنفر النجفيالش

الشيخ حسن بن الشيخ محسن خنفر النجفي عال فاضل كان من األهالء األفاضل األعالم 
ه و توىف املرتهم 1270بعد والده الذ  كان احد فقهاء الطائفة يف عرصه و كانت وفاته يف 

 .بعده 
 .250/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ محمد السبيتي الكفراوي

عال كب� و فقيه نحرير هاهر إىل النج  و أقام فيها سبع سن� و هّد يف االشتغال و 
ه إىل بالده عاملا فاضال محققا مدققا و مات 1263الحضور عند اعالم النج  ثم عاد يف سنة 

 .ه 1289عام 
 .ديوان شعر . حاشية عىل رشح اللمعة: له
/ 1الكرام الربرة . 93/ 6الذريعة . 156/ تكملة أمل اآلمل . 252/ 5أعيان الشيعة : رهم يفت

  .670/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 275/ 3معجم املسلف� . 351
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 : السيد حسن الطالقا� النجفي

ء عرصه السيد حسن بن السيد محمد بن السيد عيل الطالقا  النجفي عال فاضل من أهال 
 .ه 1285و أفاضل أرسته كان معارصا للعالمة الشيخ احمد شكر النجفي املتويف بعد 

 .352/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : املوىل حسن محمد باقر القرة باغي

تشتمل عىل قاعدة من ملك و التقية و مقدمة الواهب و ) مجموعة أصولية(أل  كتاب 
ه إىل 1260و قد فر  من بعضها عام . و التجويد الضد و اإله�ع و التعادل و الرتاهيح

ه و يظهر من التواريخ املذكورة انه كان من أوائل تالميذ العالمة األنصار  و يف حياة 1262
 .أستاذه صاحب الجواهر 

 .الضد . رسالة التقية. رسالة السجدات. التعادل و الرتاهيح. التجويد. اإله�ع: له
 .رشح دعاء الس�ت . التسامح يف أدلة السنن .قاعدة من ملك. مقدمة الواهب

شخصيت . 173/ 14و ج 36/ 20و 249/ 18الذريعة . 81/ 23أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم رهال الفكر و األدب . 277/ 3معجم املسلف� . 314/ 1الكرام الربرة . 237/ أنصار  

1 /287. 

 : السيد حسن آل بحر العلوم

ي بن السيد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم الطباطبائ السيد حسن بن السيد محمد تق
 .ه 1298كان من أهالء هذا البيت و أفاضله املصنف� توىف يف . النجفي عال فاضل

  .315/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 539: الصفحة

 : الشيخ حسن بن الشيخ محمد حس� آل رشارة

فيه و كان من تالمذة الشيخ املذكور و هو احد أعالم الشيخ صاحب كش  الغطاء املربزين 
 .ه 1271السيد بحر العلوم توىف ليلة الخميس ثامن ه�دى األوىل سنة 

 .384/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ محمد صالح ابن الشيخ عيل زاير دهام

يرتدد عىل بلدة الع�رة من الشعراء و أهل العلم و الفضل و كان معروفا بالتقوى و الصالح 
كث�ا و يصحب معه ه�عة من أهل العلم الهل توزيعهم عىل األرياف بعد أن يتكفل أمور 

توىف يف الطاعون . إعاشتهم هذا ديدنه يف سفره فإذا حرض النج  تكون داره ندوة علمية
 .ه 1298الواقع سنة 
 .306/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : محمد نصار الجزائري النجفيالشيخ حسن بن الشيخ 

و يف . من مشاه� هذه األرسة و أهل الفضل و األدب و من الشعراء املجيدين املحسن�
و كان من 2T]1[2Tكان كامال أديبا ظريفا له مطارحات و مراسالت مع شعراء عرصه : الحصون

انه توىف  ثم إن وفاته ل تضبط و لكن قيل2T]2[2Tتالميذ السيد مهد  بحر العلوم و كان عاملا 
 .ه 1288سنة 
 .ديوان شعر : له

/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 38/ 6الحصون املنيعة . 271/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف
 .466/ 3مايض النج  و حارضها . 1290

______________________________________ 
 466/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 

______________________________________ 
 271/ 5أعيان الشيعة ) 2( 
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 : الشيخ حسن بن محمد مهدي النجفي الشاه عبد العظيمي

عال هليل و من كبار و قدماء تالميذ الشيخ مرتىض األنصار  و كان يكتب تقريرات أستاذه 
و  فكتب مجلدا يف مقدمة الواهب و اهت�ع األمر و النهي و التناول و الرتاهيح و االهتهاد

 .ه 1262التقليد و فر  منه يف 
 .ذخائر األصول : له

معجم . 232/ شخصيت . 176/ 11و ج 376/ 4الذريعة . 210/ 23أعيان الشيعة : ترهم يف
 .709/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 2290/ 3املسلف� 

 : الشيخ حسن العبودي

من تالميذ العالمة  كان يف النج . الشيخ حسن بن الشيخ محمد عيل العبود  عال هليل
السيد هواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة و له منه إهازة وصفه فيها بقوله الفاضل 
املخبت املقدس العال العامل الكامل العالمة الفهامة املحقق املدقق املأمون املستن الشيخ 

اة ه فالظاهر ان وف1225حسن نجل املرحوم الشيخ محمد عيل العبود  و تاريخ اإلهازة 
 .املرتهم تكون بعد ذلك 

 .344/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن محمود بن محمد آل مغنية العاميل

قرأ يف النج  األرشف و أقّر بفضله الشيوخ األعالم ثم عاد إىل هبل عامل و قرأ عليه 
 .ه 1207توىف قبل فتنة الجزار التي كانت سنة . ه�عة، و ألّ ، و كان أويس زمانه

 : الشيخ حسن بن الشيخ مهدي العاميل

  ه كان 1267ه و توىف يف النج  األرشف سنة 1227ولد سنة 
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فاضال بارعا برا تقيا عاملا فكها كاتبا منشئا هزال رقيق الحاشية واحد عرصه يف مكارم األخال  

 .و كرم النفس، له يف الكتابة الباع األطول 
 .357/ 1الكرام الربرة . 318 /5أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ حسن بن الشيخ هادي بن الشيخ حسن الشيخ طالب

كان معارصا للشيخ إبراهيم الجزائر  و الشيخ صاحب كش  الغطاء و السيد محسن 
صاحب املحصول و الشيخ أسد ّهللا الكاظمي و قد وص  يف بعض أوراقهم بالعال العامل 

املك� حسن السجايا و األخال  زين املرايا و األعرا  شيخنا الكامل العارف األم� و الحرب 
رأيت بعض الكتب ملكها حسن بن : و يف املايض نقال عن التكملة. األهل و كهفنا األضّل 

ه 1194الشيخ هاد  الكاظمي أصال النجفي مولدا و مسكنا و مدفنا إنشاء ّهللا بتاريخ سنة 
 .ه 1226كان حيا سنة 

 .421/ 2النج  و حارضها مايض : ترهم يف

 : السيد حسن آل نور الدين العاميل

السيد حسن بن السيد هاشم بن السيد عباس آل نور الدين املوسو  العاميل عال فقيه كان 
يف النج  األرشف من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض 

 .معه يف مقربته  ه توىف بعد أستاذه الثا  و دفن1281األنصار  املتويف 
 .361/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : حس� النجفي بن العطّار

و كان النجفيون يأتون به اذا غاب الشيخ حس� نج  . كان فاضال أديبا شاعرا تقيا هليال
  ه و ل يكن احد حارضا ممن له املنزلة 1251املتوىف 



 542: الصفحة
مات . � نج  يف إمامته الج�عة عند غيابهالعالية من العل�ء ان يبوأ محل الشيخ حس

 .ه 1240حدود عام 
 .ديوان شعر : له

 .895/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 265/ 1معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ حس� زغيب العاميل

عال فاضل و فقيه زاهد ترك هبل عامل بعد ان تعلم فيها املقدمات ثم توهه نحو النج  
بحث الشيخ مرتىض األنصار  و نال عل� كث�ا من الفقه و األصول ثم  األرشف و حرض عىل

ه لبى نداء ربه و دفن يف بلدة 1280رهع اىل بالد عاملة و أصبح مالذا للمسمن� و يف عام 
 .هون� 
 .367/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : حس� بن املحجوب الربوجردي

هاهر إىل . با شاعرا مجيدا متكل� ورعا صالحاعال فاضل من أعالم بروهرد و كان خطيبا أدي
 .ه 1298النج  األرشف و استوطنها و حرض أبحاث شيوخها و اساتذتها و مات عام 

 .مجالس الوعظ . ديوان املدائح و املرائ: له
/ 4معجم املسلف� .  370/ 1الكرام الربرة . 972/ 9الذريعة . 569/ 2تاريخ بروهرد : ترهم يف

 .1157/ 3ل الفكر و األدب معجم رها. 43

 : حس� بن النجفي

فقيه أصويل عال هليل من أساتذة الفقه و األصول حرض عىل شيوخ النج  األرشف و 
مات . استقل بالتدريس و قرأ عليه همع من األعالم و هو من مشايخ املوىل عيل الخلييل

  .ه يف النج  1300حدود 
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 .العموم و الخصوص و . رسالة يف املفاهيم: له

/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 280/ تذكرة القبور . 351/ 27أعيان الشيعة : ترهم يف
1274. 

 : حس� ابن الشيخ الزائر النجفي

من كبار العل�ء و املجتهدين و الفقهاء و األصولي� استوطن يف النج  األرشف و قرأ عىل 
 .ه 1266الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر املتوىف 

و تفو  بصورة هائلة و اشتهر يف األوساط العلمية بالفضل و االهتهاد و الورع و القداسة و 
تصدى للتدريس و اصبح يف مرتبة . كان الشيخ صاحب الجواهر يحرتمه كث�ا و يبجله

 .و مات فيها . اإلستاذ من ناحية التدريس و الفضل
 .تصاني  و رسائل يف الفقه و األصول : له

 .625/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 416/ 1نجوم الس�ء  :ترهم يف

 : السيد حس� التفرييش

ه و 1231السيد حس� بن السيد أب الحسن الحسيني القمي من العل�ء الفقهاء ولد يف 
نشأ بها فأخذ املقدمات عن بعض فضالء عرصه ثم هاهر إىل النج  فتلمذ عىل الشيخ 

ا كمل عاد إىل قم و صار مرهعا و رئيسا إىل أن محمد حسن صاحب الجواهر مدة و مل
 .ه 13002ج  10توفاه ّهللا ليلة الجمعة 

 : الشيخ حس� النيسابوري

حس� بن أب القاسم النيسابور  فاضل فقيه كان له منصب إمامة الجمعة بنيسابور تتلمذ 
  عىل عل�ء النج  األرشف و من أساتذته بها الحاج 



 544: الصفحة
ه و مات بعد ذلك 1293له تقرير أبحاث أستاذه الرشتي أته سنة . ب ّهللا الرشتيم�زا حبي

. 
 .165/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : السيد حس� البهبها�

السيد حس� بن السيد إبراهيم بن السيد حس� البهبها  الحائر  من أعالم عل�ء عرصه 
عل�ئها و هاهر إىل النج  فحرض  ه و نشأ بها واخد املقدمات عن1215ولد ببهبهان يف 

بحث الشيخ مرتىض األنصار  مدة طويلة حتى حصلت له منه إهازة اإلهتهاد و غادر 
 .النج  و استقر يف كربالء فاشتغل بالتدريس و تخرج عليه ه�عة من العل�ء و الفضالء 

إلنتهاء من ه توهه إىل زيارة بيت ّهللا الحرام ألداء فريضة الحج و بعد ا1300و يف عام 
فتوهه نحو املدينة و يف الطريق بين� كان هالسا ) ص(املناسك أراد زيارة قرب رسول ّهللا 

لإلسرتاحة هجم عليه بدو  و قتله فنال الشهادة و نقل هسده اىل مدينة الرسول و دفن يف 
 .البقيع 

لهم باسم مسلفات قيمة و كث�ة و لكنها أحرقت أيام حكم األتراك عند هجوم احد ع�: له
 .حمزة بيك 
 .487شهداء الفضيلة . 375/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد حس� زوين النجفي

السيد حس� بن السيد حسن آل السيد حبيب زوين النجفي عال فاضل له عدة رسائل 
علمية يف مجموعة، كتب عليها املرتهم بخطه انه نظر فيها و تفكر يف معانيها و تاريخ خطه 

 .و حسب الظاهر يكون وفاته بعد ذلك  ه1251
  .384/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
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 : الشيخ حس� قفطان

الشيخ حس� بن حسن بن عيل آل قفطان النجفي عال فاضل كان من فضالء أرسة الشيخ 
 .ه 1263حس� قفطان مات بعد 

 .383/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن حسن بن محمود آل مغنية

كان عاملا فاضال ورعا تقيا صالحا أرسله أبوه إىل العرا  مع أخيه الشيخ عيل و توىف أبوه� 
و يف . ه1207و ه� يف العرا  و بعد وفاته حرض إىل البالد بعد نكبة الجزار التي كانت سنة 

ة السيد مهد  بحر العلوم و الشيخ هذه الفرتة بالذات كانت النج  منتعشة علميا بواسط
 .هعفر كاش  الغطاء 

 .486/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد حس� األصفها�

السيد حس� بن الحسن املوسو  األصفها  عال هليل تلمذ عىل عل�ء النج  مدة و 
 .الظاهر انه كان من تالميذ الشيخ املرتىض األنصار  

 .ه 1281توىف بعد 
 ) .تقرير أبحاث الشيخ األنصار (لقضاء و الشهادات كتاب ا: له

 .384/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ اآلغا حس� الطسوجي

. اليش اآلغا حس� بن املوىل الطسوهي الخوئ من زع�ء النج  و أكابر الفقهاء يف عرصه
  قرأ يف النج  عىل الشيخ األكرب كاش  الغطاء و أبنائه 
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عاد إىل خوى فانتهت إليه إمامة الجمعة و الج�عة فكان اآلمر و الناهي و الرئيس و و 

املطاع النافذ توىف يف عق الست� بعد املائت� و األل  بعد الهجرة يف خوى و نقل هث�نه 
 .إىل النج  و دفن فيها 

 .384/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن الشيخ حميد الجواهري

. كان عاملا فاضال كامال خ�ا دينا متواضعا معززا محرتما لدى الخاصة و العامة: الحصونعن 
ه و دفن يف 1290حرض عىل العالمة األنصار  و السيد حس� الرتك و كانت وفاته سنة 

 .مقربتهم املعروفة 
 .و آل الجواهر  من األرس العلمية النجفية 

 .106/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : لشيخ حس� نصار النجفيا

 .الشيخ حس� بن الشيخ رايض بن الشيخ نصار النجفي عال هليل 
 .ه 1275توىف ليلة األحد يف التاسع و العقين من شعبان سنة 

 .477/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد حس� الجزائري

قيه هليل من األعاظم كان السيد حس� بن السيد رضا بن عيل اكرب الجزائر  عال كب� و ف
احد نوابغ العلم و حججه األثبات املتبحرين األهالء الغائص� عىل أرساره ولد يف تسرت و 
نشأ بها ثم صار النجفي تحصيال و مدفنا إنه كان فقيها كامال من تالميذ صاحب الجواهر و 

  مصاحبي شيخ 
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فواكه األصول و فوز العباد توىف يف النج   األنصار  و معارصيه له كتاب فواكه االحكام و

 .ه و دفن شقربة السيد عيل التسرت  مقابل مقربة الشيخ األنصار  1291يف 
 .فوز املعاد . أصول الفواكه يف األصول. فواكه األحكام يف الفقه: له

شخصيت . 255/ شجرة مباركة . 369، 365/ 16الذريعة . 18/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
 .8/ 4معجم املسلف� . 392/ 1الكرام الربرة . 246/ أنصار  

 .392/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 321/ 1تتمة نجوم الس�ء 

 : الشيخ حس� بن الشيخ رشيف محي الدين

كان فاضال كامال مهذبا و هو رشيك السيد صاحب التكملة السيد حسن الصدر يف الدرس 
 .ه يف النج  بالطاعون 1296يوم كان يف النج  توىف سنة 

 .35/ 6أعيان الشيعة . 309/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ حس� النجفي

الشيخ حس� بن الشيخ صاد  بن الشيخ قاسم النجفي من عل�ء عرصه قال املحقق 
وردت أوصاف هليلة عىل لوحة قربه تدل عىل انه من أفاضل عل�ء عرصه و : الطهرا 

 .ه 1247أرخت وفاته يف معاريفهم و 
 .394/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� البالغي

الشيخ حس� بن عباس بن الشيخ حسن صاحب تنقيح املقال بن عباس البالغي النجفي 
ه فوالده حسب 1246و حيث ان إبنه الشيخ ابراهيم قد مات بالطاعون عام . عال فاضل

   الظاهر يكون من عل�ء القرن الثالث
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 .ألن بيت البالغي من البيوتات النجفية . من الحوزة النجفية. عق الهجر 

 .396/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن الشيخ عباس بن محمد بن سال الخاقا�

أول من هاهر إىل قومه و هو الغارس لهذه النبتة و البا  لرصح هذا البيت كان معارصا 
و قد فر  ) الفوائد الحسينية(له . 2T]1[2Tشيخ صاحب كش  الغطاء و كان عاملا فاضال ألوالد ال
 .3[2T[2Tه 1300توىف قبيل سنة ) رشح القائع(و 2T]2T]2ه 1274منه يف 

 .الفوائد الحسينية يف رشح األحاديث املشكلة . رشح القائع: له
/ أنصار  .  355، 332/ 16و ج 321/ 13الذريعة . 15/ تاريخ األرس الخاقانية : ترهم يف

 .201/ 2مايض النج  و حارضها . 396/ 1الكرام الربرة . 291
 .429/ 1، معجم رهال الفكر و األدب 14/ 4معجم املسلف� . 266/ 1معارف الرهال 

 : الشيخ حس� الجبعي

الشيخ حس� بن الشيخ عيل الكرك الجبعي العاميل عال فقيه كان يف النج  األرشف من 
مرتىض األنصار  و غ�ه و هو من أكابر عرصه توىف فجأة يف الكاظمية يف تالميذ الشيخ 

 .2T]4[2Tه 1299
 .ديوان شعر : له

 / 3شعراء الغر  . 188/ تكملة أمل اآلمل . 137/ 5أعيان الشيعة : ترهم يف
______________________________________ 

 201/ 2مايض النج  و حارضها ) 1( 
______________________________________ 

 332/ 16الذريعة ) 2( 
______________________________________ 

 321/ 13الذريعة ) 3( 
______________________________________ 

 238/ 3مايض النج  و حارضها ) 4( 



 549: الصفحة

/ 3الرتهمتان لشخص واحد مايض النج  و حارضها . 406و 369/ 1الكرام الربرة . 180
 .1072/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 238

 : الشيخ حس� بن عيل بن احمد الشيبا� الظاملي

كتب املرتهم له بخطه عىل ظهر رشح الشيخ فاضل هواد بن سعد ّهللا : عن املحقق الطهرا 
الكاظمي للزبدة، انه ممن نظر فيه يف أواسط املائة الثالثة، و عرفت آل الظاملي يف النج  

 .قرن الثا  عق و ال تزال دارهم يف محلة املقا  أواخر ال
 .404/ 1الكرام الربرة . 10/ 3مايض النج  و حارضها . 298/ 13الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل حس� البهبها�

الشيخ املوىل حس� بن قاسم البهبها  فقيه فاضل كان من عل�ء عرصه األهالء و صلحائه 
األرشف عىل الشيخ مرتىض األنصار  زمنا طويال و عاد إىل وطنه  األخيار تلمذ يف النج 

 .ه 1298فكان من املراهع لألمور مع ورع و دين و تقوى توىف حدود 
 .415/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : املوىل حس� بن قاسم بن محمد بن حمزة الدلبزي

صول الكايف ذكر انه ممن انه من العل�ء الفضالء رأيت خطه عىل ظهر أ : عن الكرام الربرة
تألي  الشيخ عبد ) طبقات الرهال(ه له حوايش كث�ة رهالية عىل كتاب 1228نظر فيه سنة 

 .ه 1239اللطي  الجامعي فر  من الحوايش يف ثامن عق من شهر صفر سنة 
  إن آل الدلبز  من ارس األدب النجفية ضاع ذكرها و انقطع عقبها حيث 



 550: الصفحة
ه و لهم دور يف محلة الع�رة ك� 1247الطاعون الجارف الذ  حل يف النج  سنة أفناهم 

 .تحكيه بعض الصكوك القد�ة 
 .رسالة يف حجية الظن . حوايش عىل طبقات الرهال عبد اللطي  الجامعي: له

 .شعر يف االستغاثة بأهل البيت 
جم رهال الفكر و األدب مع. 179/ 1تراهم الرهال . 417و 416/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 .151/ مصفى املقال . 283/ 2مايض النج  و حارضها . 576/ 2

 : الشيخ حس� محي الدين

الشيخ حس� بن الشيخ قاسم بن محمد آل محي الدين النجفي من عل�ء أرسته و فضالء 
 .ه 1261عرصه توىف عام 

 .417/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� الحم�ي

الشيخ حس� بن الشيخ قاسم بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الفتاح الحم�  النجفي 
ه بخطه عىل ديوان صفي الدين انه 1237أديب فاضل كان من فضالء عرصه األدباء كتب يف 

 .ممن نظر فيه فتكون وفاته بعد ذلك 
 .415/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن محمد البحرا� املاحوزي

فاضل عالمة و محقق كامل فهامة أستاذ صاحب الحدائق و كان يف عرصه مسلّم الفضيلة 
عند الكل حتى ان السيد صدر الدين محمد املجاور بالنج  األرشف مع ما كان عليه من 

  الفضل امسك عن اإلفتاء ح� 



 551: الصفحة
 .تقف املرتهم بزيارة أئة العرا  و وكله إليه 

متناع عن الفتوى ال يكون ليوم أو أيام قليلة و ا�ا يكون من هراء و من الواضح ان اال 
 .السكنى يف النج  لفرتة طويلة يدرس و يباحث و تكون له الكلمة و القيادة 

 .143/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 : حس� ابن الشيخ محمد بن حسان الحسا� النجفي

األصول تتلمذ عىل عل�ء عرصه و تخرج كان فقيها أصوليا فاضال هليال من أساتذة الفقه و 
عليهم ورعا صالحا متكل� عذب البيان خب�ا باألحاديث و األحداث و اليه يعود الفضل يف 

و آل . آل عباس: إرشاد قسم كب� من عشائر الزبيد إىل طريق اإلمامية اإلثني عقية منهم
 .هربوع 

و خاصة آل هريان، فان له الفضل يف تأديبهم و دعوتهم إىل والية أهل البيت . و البو هاسم
 .ه 1280مات سنة . عليهم السالم

 .31رشح منظومة السيد مهد  القزويني : له
 .408/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 109/ 3مشهد االمام : ترهم يف

سكنا و مدفنا املعروف بالسيد حس� السيد حس� بن محمد بن حسن التربيزي النجفي م
 : الرت  الكوهكمري

كان السيد حس� الكوهكمر  من رؤساء عل�ء النج  املربزين يف عرصه، إماما هليال و 
مشهورا معروفا ذا ه�عة و أشياع و اتباع و مدرسة فكرية ثقافية و مدرسا يف الفقه و 

إنه درس يف كربالء عىل رشي  العل�ء 2T]1[2Tاألصول درّس فيه� يف النج  بعد وفاة األنصار  
املازندرا  صاحب الضوابط و صاحب الفصول و يف النج  عىل الشيخ عيل بن الشيخ 

 هعفر 
______________________________________ 

 146/ 6أعيان الشيعة ) 1( 



 552: الصفحة

 .ه 1299رهب 23توىف يف . الكب� و صاحب الجواهر و الشيخ األنصار 
. رسالة عملية ط. تقريرات بحث أستاذه األنصار  يف الفقه و األصول. أحكام الخلل :له

 .املتاهر . الصالة
ريحانة . 215/ 11الذريعة . 10/ دانشمندان آذربايجان . 146/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
. 343/ شهداء الفضيلة . 405/ 1رشح رهال إيران . 255/ شخصيت أنصار  . 105/ 5األدب 
 .148/ فوائد الرضوية . 3/ ء معارصين عل�

/ 1معارف الرهال . 148/ املآثر و اآلثار . 126/ 3الكنى و األلقاب . 420/ 1الكرام الربرة 
/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 181و ص 105البحار ص . 47/ 4معجم املسلف� . 262
1102. 

 : م�زا حس� التربيزي

بدين بن عيل إبراهيم القي  املامقا  التربيز  الحس� بن محمد الحس� بن زين العا
فقيه أقام سن� يف املشاهد املقفة بالعرا  للدراسة فتتلمذ عىل والده و السيد كاظم 

الذ  قرظه الشيخ محسن خنفر النجفي و ) دالئل االحكام(الرشتى، و أل  بأمر والده كتابه 
 .� ه و بّجاله يف تقريظه1270السيد حس� خ وشاهي سنة 

 .182/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن محمد بن حس� الجشعمي البعلبك

كان عاملا فاضال شاعرا أديبا تقيا نقيا درس عىل السيد عيل إبراهيم يف الكوثرية من هبل 
عامل ثم هاهر إىل العرا  فقرأ عىل الشيخ األنصار  مدة ست سنوات ثم عاد إىل يون� من 

 .ه 1294توىف يف يون� سنة . ثم بنى فيها مدرسة و بارش التدريس فيها اع�ل بعلبك
  .155/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف



 553: الصفحة

 : السيد حس� الخوئ النجفي

السيد حس� بن السيد محمد بن السيد حس� بن السيد رضا احمد الحسيني الخوئ 
يف النج  ك� يظهر من الوقفية كان من املجتهدين املربزين . النجفي من عل�ء عرصه

ح� أوق  الشيخ حسن اإليروا  كتبه عىل طلبة العلم يف النج  و هعل التولية : التالية
ه و يكون 1280ذ  القعدة 23لنفسه ثم للسيد حس� املجتهد الخوئ و تاريخ الوقفية 

 .تاريخ وفاته بعد هذا التاريخ 
 .419/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : لشيخ محمد بن الشيخ عبد الرسولحس� بن ا

الشيخ حس� بن الشيخ محمد بن عبد الرسول بن شيخ سعد العبيس الحكيمي النجفي عال 
فاضل هليل أديب من رهال هذا البيت األفاضل و أعالمه األتقياء تتلمذ يف النج  األرشف 

 .عىل عل�ء عرصه و بلغ درهة عالية يف الفضل و الك�ل 
توىف . ل من األرس العلمية العربية قطنت النج  يف أواخر القرن الثا  عقو آل عبد الرسو 

 .ه 1298يف طاعون 
/ 3و 111/ 2معارف الرهال . 21/ 3مايض النج  و حارضها . 427/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 .58/ 1، معجم رهال الفكر و األدب 69

 : الشيخ حس� بن الشيخ محمد بن الحاج عيل العصامي

من أهالء العل�ء املعارصين للشيخ صاحب الجواهر و أنه من الفقهاء : الطهرا عن 
األفاضل له تصاني  يف الفقه من مسلفاته كتاب األربع� يف اإلمامة و كتاب تنقيح الكالم يف 

 .رشح رشائع اإلسالم 
  .و آل العصامي من البيوتات العلمية يف النج  



 554: الصفحة
 .تنقيح الكالم يف رشح رشائع اإلسالم . 101األنوار الالمعة يف الفقه . امةاألربع� يف اإلم: له

أعيان . 29/ 3مايض النج  و حارضها . 369/ 1الكرام الربرة . 464/ 4الذريعة ج : ترهم يف
 .893/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 75/ 3معارف الرهال . 90/ 6الشيعة 

 : الشيخ حس� الجواهري

لشيخ محمد املعروف بحميد بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر الشيخ حس� بن ا
يف الحصون املنيعة كان عاملا فاضال كامال خ�ا دينا متواضعا معززا . النجفي من عل�ء أرسته

محرتما لدى الخاصة و العامة حرض عىل الشيخ املرتىض األنصار  و السيد حس� 
ت إليه رياسة بيته إىل ان ابتىل بالسل و الكوهكمر  و السيد الش�از  الكب� و قد انته

 .ه 1290توىف 
 .424/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن الشيخ محمد بن الشيخ مبار 

كان عاملا فاضال و فقيها ماهرا و كان مجتهدا مسلّم الفضيلة نافذ الحكم و من : يف املايض
 .ه 1289الشعراء األدباء توىف سنة 

 .ديوان شعر : له
معجم رهال الفكر و . 261/ 3مايض النج  و حارضها . 237/ 3شعراء الغر  : ترهم يف
 .1149/ 3األدب 

 : الشيخ حس� مال كتاب

. الشيخ حس� بن الشيخ محمد هواد بن الشيخ محمد تقي مال كتاب النجفي فقيه فاضل
  كان من العل�ء األعالم و من أهّالء أرسته هّ  قلم 



 555: الصفحة
يف مبحث نكاح الفضول فتممه املرتهم و استمر يف رشح ) رشح اللمعة(والده أثناء تأليفه 

 .ه 1294ه و تكون وفاته ظاهرا بعد 1294الكتاب و كتب مجلدات و أوقفها يف 
 .النفقات . الطال  و الخلع و الوق  و العطية القضاء و الشهادات. رشح اللمعة: له

 .381/ 1ام الربرة الكر . 48/ 14الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ حس� بن محمد حسن صاحب الجواهر

 .ه 1280كان فاضال كامال و شاعرا مجيدا حوى فضيلتي العلم و األدب و توىف سنة 
 .ديوان شعر : له

مايض . 460/ 1الكرام الربرة . 319/ 2الحصون املنيعة . 175/ 3شعراء الغر  : ترهم يف
/ املآثر و اآلثار . 229/ 2معارف الرهال . 1829/ 5ثار مكارم اآل . 107/ 2النج  و حارضها 

 .367/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 391/ 1نجوم الس�ء . 178

 : السيد حس� الربوجردي

السيد حس� بن محمد رضا الحسيني الربوهرد  من أهالء العل�ء فقيه أصويل و رهايل 
ليل نبيل شاعر فاضل مف  ماهر قرأ ه عال ه1276ه و توىف 1128مف  ولد يف شوال سنة 

عىل الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كش  الغطاء و عىل صاحب الجواهر و صاحب الفصول 
. 
تفس� سورة . الرصاط املستقيم يف التفس�. املستطرفات. نخبة املقال يف علم الرهال: له

. يف أحكام الوالية مقياس الراية. ديوان شعر. تعليقات يف األصول. تفس� آية النور. األعىل
  .ء ال يقتيض النهي عن ضده  رسالة األمر باليش. تعليقات عىل تفس� البيضاو 



 556: الصفحة
. 366353/  2تاريخ بروهرد . 155/ 6أعيان الشيعة . 150/ 2احسن الوديعة : ترهم يف

/ 24و ج 11/ 21و ج 35/  15و ج 372/ 4و ج 159/ 3الذريعة . 159/ 4الحصون املنيعة 
الكرام . 948، 930، 841/ كتابها  عرب . 353/ 1ريحانة األدب . 11/ شخصيت أنصار  . 99

نجوم . 1058/ 4مكارم اآلثار . 7/ 4معجم املسلف� . 155/ فوائد الرضوية . 391/ 1الربرة 
 .228/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1078/ 3نقباء البق . 388/ 1الس�ء 

 : لدين بن حس� الالجوردي الكاشا�السيد حس� بن محمد رىض ا

عال فاضل فقيه بارع قرأ عىل عل�ء النج  مدة سبع . ه1285ه و توىف سنة 1215ولد سنة 
سنوات و كان مرهع األمور القعية يف كاشان و له مصنفات منها الفقه األصيل و عىل آخر 

املال محمد اإليروا  مجلد الصالة تقريظان للشيخ زين العابدين املازندرا  الحائر  و 
 .النجفي رصّحا فيه باهتهاده 

 .148/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ حس� الحيل

الشيخ حس� بن مصبح الحيل النجفي فاضل هليل كان من فضالء عرصه يف النج  إستعار 
 .ه و عليه تكون وفاته بعد هذا التاريخ 1240بعض الكتب العلمية يف حدود 

 .430/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : حس� ابن السيد موىس ابن السيد إبراهيم الحسيني البناء الجّصا� النجفي

  عال فاضل مجتهد هليل من أساتذة الفقه و األصول و الكالم يف القرن 



 557: الصفحة
الثالث عق الهجر  إستوطن النج  األرشف و قرأ فيها و تخرج عىل عل�ئها و كان هذا 

فعرفوا بالجصا  ) هصان(عروفا بالبناء غ� ان ولد املرتهم السيد عيل استوطن بلدة البيت م
. 
 .رسالة يف الكالم : له

 .354/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 430/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد حس� بن السيد موىس بن السيد حيدر الشقرائ العاميل النجفي

السيد محمد صاحب مفتاح الكرامة كان عاملا محققا مدققا هو عّم والد السيد هواد بن 
أصوليا فقيها شاعرا أديبا ثقة ورعا هليل القدر عظيم الشأن قرأ عىل الوحيد البهبها  يف 
كربالء ثم ارتحل إىل النج  و اكّب عىل طلب العلم و درس عىل السيد مهد  بحر العلوم 

احب القوان� عند زيارته للنج  األرشف و غ�ه من فحول العل�ء لقد حاور املرتهم ص
 .ه 1230حول مسألة حجية الظن توىف يوم الرابع عق من شهر ذ  الحجة عام 

 .ديوان شعر : له
/ 1الكرام الربرة .  157/ 3شعراء الغر  . 173/ تكملة أمل . 180/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم رهال الفكر و األدب . 26/ 1ج و 894/ 3مكارم اآلثار . 68/ 1الفوائد الرهالية . 377
2 /874. 

 : الشيخ حس� بن الحاج نجف بن محمد آل النجف

الفاضل الكامل و العامل الثقة األتقى صاحب الدرهات العالية و : عن نجوم الس�ء
  املقامات املتعالية كان من أهلة أصحاب السيد بحر 



 558: الصفحة
ملقدس أّواه و ورع ل يخالط صفوه شائبة الخد  و و لعمر  أنه : و عن اليتيمة2T]1[2Tالعلوم 

اإلشتباه، عالمة حرب و فهامة بّر، عنه يف العلم يروى، و به يتحدث يف القضاء و الفتوى بلغ 
و آل نج  أصلهم من 2T]2[2Tبه زهده و تقاه إىل ان يقاس بسل�ن و أب ذر صدور اإلسالم 

ه 1159العرا  و سكن النج  و بقيت ذريته بها ولد سنة  تربيز هاء هدهم نج  عىل
و ) حللت حس� هنات النعيم بالنج : (ه بتاريخ1251و توىف سنة ) غالم حليم(بتاريخ 

له مسلفات أبرزها الدرة النجفية يف الرد عىل األشعرية يف مسألة 2T]3[2Tدفن يف الصحن القي  
لعرصة يف حكم العص�ين العنبي و الحسن و القبح العقلي� و له تقريظ عىل كتاب ا

 .2T]4[2Tالزبيبي 
. الدرة النجفية يف الرد عىل األشعرية يف مسألة الحسن و القبح: التحفة النجفية و قيل: له

 .مداح أهل البيت . ديوان شعر يف أهل البيت عليهم السالم من الشعر الجيد املت�
شعراء . 242/ 20و 272/ 15و 350/ 9و ج 113/ 8الذريعة . 167/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
مايض . 432/ 1الكرام الربرة . 162/ الفوائد الرضوية . 68/ 1الفوائد الرهالية . 162/ 3الغر  

 .420/ 3النج  و حارضها 
. 318/ نجوم الس�ء . 1380/ 4مكارم اآلثار . 65/ 4معجم املسلف� . 258/ 1معارف الرهال 
 ]2T]5: يف الكايف املطبوع. 1266/ 3لفكر و األدب ، معجم رهال ا432/ 1الكرام الربرة 

 : الشيخ حس� نصار النجفي

الشيخ حس� بن الشيخ نصار بن شيخ اإلسالم النجفي من األدباء األفاضل فهو نجفي حسب 
و من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  ملا ذكره املحقق . ما يبدو من لقبه و إشتهاره به

 .الطهرا  يف الكرام الربرة 
 .435/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

______________________________________ 
 420/ 2مايض النج  و حارضها ) 1( 

______________________________________ 
 420/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 

______________________________________ 
 167/ 6أعيان الشيعة ) 3( 

______________________________________ 



 167/ 8الذريعة ) 4( 
______________________________________ 

 272/ 15الذريعة ) 5( 



 559: الصفحة

 : الشيخ حمود بن الشيخ إس�عيل بن درويش الظاملي

كان من املعارصين للسيد بحر العلوم و الشيخ الكب� صاحب كش  الغطاء و تلمذ عليه� 
علومه� و كان يف عرصه من العل�ء البارزين و أهل الفضل السابق� و من و اخذ من 

ه و دفن يف داره يف محلة 1228توىف بعد وفاة شيخه الكب� املتوىف سنة . الشعراء املجيدين
 .املقا  

 .ديوان شعر : له
. 232/ 4مشهد االمام . 4/ 3مايض النج  و حارضها . 252/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم . 66/ 3و ج 319/ 1معارف الرهال . 471/ 3مجلة الغر  س . 446/ 1كرام الربرة ال
 .862/ 2رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ حميد بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر

توىف سنة . كان عاملا فاضال قرأ عىل الشيخ مرتىض األنصار  و عىل السيد حس� الرتك
 .ه 1290

 .255/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ حميد بن نصار الشيبا� اللملومي النجفي

عن الطليعة كان فاضال مشاركا يف العلوم أديبا يف املنثور و املنظوم مكثا من مدائح األئة 
 .ه يف النج  و دفن بها 1225توىف سنة . عليهم السالم و مراثيهم

، معجم رهال الفكر و 469/ 3مايض النج  و حارضها . 255/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1209/ 3األدب 

 : السيد حيدر اليزدي

  السيد حيدر بن السيد حس� بن السيد عىل املوسو  اليزد  من عل�ء 



 560: الصفحة
عرصه كان يف النج  األرشف من تالميذ السيد مهد  بحر العلوم و له منه إهازة كتبها له 

األديب األريب ذو الفطنة الوقادة و القريحة العال الفاضل : ه واصفا إياه بقوله1209يف 
 .ه 1260النقادة و األخال  الكر�ة و الفطرة املستقيمة توىف حدود 

 .449/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد حيدر آل زين

كان من . الشيخ حيدر بن محمد آل زين الصيداو  العاميل الكاظمي من عل�ء عرصه
من العل�ء األعالم املعارصين للشيخ األكرب كاش  الغطاء مراهع األمور يف الكاظمية و 

 .ه 1228النجفي املتوىف يف 
 .450/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل حيدر الجزائري

الشيخ املوىل حيدر بن عبد ّهللا الحوالو  الجزائر  األصل نزيل النج  عال فاضل فر  من 
ه فتكون وفاته بعد هذا التاريخ 1244ر  من بعضها يف كتابة هملة من الرسائل العلمية و ف

. 
 .450/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ خرض بن شالل بن حطاب

كان عاملا فقيها أصوليا ثقة عدال صادقا صايف القلب خ�ا دينا ورعا زاهدا : عن الحصون
ز يف عرصه معروف عابدا و كي  كان فهو من أهل التحقيق يف العلم و التدقيق يف الفن مرب

بالزهد و العبادة و التقوى و كان يأل  مسجد الكوفة كث� األنس به له انقطاع إىل ّهللا و 
  من ابرز مسلفاته التحفة الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية كب� يف عدة . حسن سلوك



 561: الصفحة
اح الحجيج و ه و له كتب أخرى مثل كتاب املزار و مصب1240مجلدات إىل آخر الحج سنة 

ه و قد تجاوز عمره القي  السبع� سنة 1255مصباح املتمتع و معجز اإلمامية توىف سنة 
. 
هنة الخلد . التحفة الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية. أبواب الجنان و بشائر الرضوان: له

 .مخترص رشح اللمعة . عصام الدين. سحر اإلمامية. يف أصول الدين و فروعه
هداية . معجز اإلمامية. مصباح الرشاد و نجم الهداية. مصباح الحجيج. عمصباح التمت
 .إهازة لعبد الكريم الكرما  . املسرتشدين
و ج 390، 190، 74/ 1الذريعة . 218/ 4صون املنيعة الح. 322/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 21و ج 107و 105/ 21و 318/ 20، 271/ 15، 48/ 14و 215/ 11و ج 157/ 5و ج 458/ 3
. 499، 493/ 2الكرام الربرة . 168/ فوائد الرضوية . 192/  25و ج 71/ 24و ج 214، 107

معجم . 295/ 1الرهال معارف . 25/ مصادر الدراسة . 264/ 2مايض النج  و حارضها 
 .751/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 1506/ 5مكارم اآلثار . 100/ 4املسلف� 

 : الشيخ خلف الجزائري

الشيخ خل  بن الشيخ احمد الجزائر  النجفي من فضالء عرصه استعار املرتهم كتاب رشح 
إال الهل ه و طبعا ال تكون االستعارة 1219مناهج األصول من كاتب النسخة يف سنة 

 .املراهعة و االستفادة فهو عال فاضل نجفي من القرن الثالث عق الهجر  
 .499/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ خلف بن محمد بن حردان الحيل النجفي

الشه� بالشيخ خل  حردان العطاوى عال فاضل من تالميذ اآلقا محمد باقر البهبها  له 
بلغ مقابلته : (املعال و يف آخر النسخة خط مسلفه بهذه الصورة كتاب تسلية العال يف رشح

عىل يد مسلفه اقل عباد ّهللا خل  بن حردان الحيل أصال النجفي مسكنا بقدر الوسع و 
 ) .الطاقة
  .178/ 4الذريعة . 334/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف



 562: الصفحة

 : السيد خليفة بن السيد عيل بن احمد األحسائ

فقهاء املحقق� و العل�ء املتتبع� و األعالم املجتهدين إنتقل من األحساء إىل النج  من ال
األرشف و تخرج عىل شيوخها و كانت له حوزة دراسية و مكتبة ضخمة استنسخ الكث� من 
املخطوطات و النوادر و ما زالت كتبه و كتب مكتبته موزعة يف مكتبات النج  و هو هد 

 .ه فرحمة ّهللا عليه و رضوانه 1256توىف بعد سنة . لنج  و البرصةآل السيد خليفة يف ا
. 250/ 3مايض النج  و حارضها . 503/ 2الكرام الربرة . 166الضياء الالمع : ترهم يف

 .87/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 300/ 1معارف الرهال 

 : الشيخ خليل بن عيل بن إبراهيم الخلييل

انتقل إىل النج  و هو عنوان هذه األرسة و به تعرف و إليه ه و 1180ولد يف طهران عام 
درس عىل الشيخ . تنسب و اصبح عاملا فاضال تقيا ك� كان طبيبا حاذقا متدينا محتاطا
 .ه 1280هعفر كاش  الغطاء و الزمه يف السفر و الحرض و توىف يف النج  عام 

 .أرهوزة يف الطب : له
معارف . 507/ 2الكرام الربرة . 186/ 6لحصون املنيعة ا. 144/ 1أدباء األطباء : ترهم يف
مايض النج  . 518/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 124/ 4معجم املسلف� . 300/ 1الرهال 

 .232/ 2و حارضها 

 : الشيخ خميس الجبوري النجفي

اصله من عش�ة الجبور  بضم الجيم و الباء املخففة القاطن� يف نواحي الحلة هاهر إىل 
النج  عىل عهد السيد مهد  بحر العلوم و طلب العلم حتى صار من املربزين و بلغ 

  مكانة سامية ب� معارصيه من األهالء ك� 



 563: الصفحة
 ) .الحصون املنيعة(ذكره الشيخ عيل كاش  الغطاء يف الجزء الثا  من كتابه 

 .509/ 2و الكرام الربرة . 357/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد م� خ� ّهللا بن السيد رحمة ّهللا 

ولد يف لكنهو من بالد الهند ثم هاهر إىل إيران و استقر يف قزوين ثم هاهر إىل العرا  و 
ه 1212درس عىل الشيخ الوحيد البهبها  ثم اختص بالسيد مهد  بحر العلوم املتوىف سنة 

و هاه توارثه عن والده السيد رحمة و كان املرتهم له من أعيان الشيعة العل�ء و له ثروة 
ّهللا و له آثار و مآثر يف العتبات املقدسة يف العرا  منها يف الروضة الحيدرية يف النج  
األرشف و هو إحداث ال اديب و تعبيد أرض الصحن و فرشه بالصخر املرمر يف سنة 

 .ه 1206
 .74/ 3مستدرك أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد داود الهمدا�

السيد داود بن أب طالب الرضو  الهمدا  عال فقيه و اديب شاعر كان من أهالء وقته يف 
النج  عل� و أدبا و كان من أفاضل تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و كان 

 .ه 1256من أهل الشعر و األدب توىف بعد 
 .ديوان شعر : له

  .511/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 564: الصفحة

 : لشيخ دخيل بن طاهر بن عبد الرسول الحجاميا

كان عاملا فاضال قرأ العلوم العربية و املنطق و البيان عىل والده يف سو  الشيوخ و هاهر 
له تحفة اللبيب يف رشح . إىل النج  و تخرج عىل العالمة األنصار  و السيد حس� الرتك

و  الشيوخ و نقل هث�نه إىل ه يف س1285ه توىف سنة 1276منطق التهذيب فر  منه سنة 
 .النج  و دفن يف واد  السالم بجوار أخيه الشيخ عيل 

) مرآة الجنان(مخترص كتاب . ديوان شعر. تحفة اللبيب يف رشح منطق التهذيب: له
و تراهم أئة املذاهب األربعة، و الخلفاء . مجموعتان منها مراسالته الشعرية. للشافعي

 .71كتاب يف الفقه . تحفة النساك). عليهم السالم (ألطهار العباسي�، و بعض األئة ا
شعراء . 371/ شخصيت أنصار  . 464/ 3الذريعة . 1813/ 31أعيان الشيعة : ترهم يف
 .155/ 3مايض النج  و حارضها . 386/ 3الغر  

 .304/ 1معارف الرهال . 143/ 4معجم املسلف� . 124/ 3مشهد اإلمام 
 .399/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1250/ 4مكارم اآلثار . 514/ 2الكرام الربرة 

 : الشيخ دخيل النجفي

الشيخ دخيل بن الشيخ حسن النجفي من العل�ء األفاضل كان من فضالء وقته األهالء و 
 .ه 1212من العل�ء األعالم و كان معارصا للعالمة السيد مهد  بحر العلوم املتوىف سنة 

 .514/ 2 الكرام الربرة: ترهم يف

 : الشيخ درويش النجفي

الشيخ درويش بن الشيخ عيل بن الشيخ دخيل بن الشيخ حسن النجفي من فضالء عرصه 
  كتب بخطه عىل مجموعة رسائل علمية انه ممن نظر فيها 



 565: الصفحة
 .ه 1276رهب سنة 20و تفكر يف معانيها و تاريخ بعضها 

 .516/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : ار النقويالسيد دلد

ولد يف الهند و درس عىل املوىل حيدر عيل بن حمد ّهللا السندييل ) سبزوار(اصله من بيهق 
ثم تنقل ب� بالد الهند لطلب العلم حتى انتهى إىل النج  األرشف و درس عىل السيد 
محمد مهد  بحر العلوم ثم عاد إىل بلده نص� آباد يف الهند و قام بالنشاط الديني 

عي باإلضافة إىل التألي  و التدريس و اإلهابة عىل أسئلة الناس و حّل مشاكلهم االهت�
 .ه 1235رهب 19حيث كان رئيسا بال منازع يف تلك الديار توىف يف 

إحياء السنة و إمامة البدعة بطعن . إثارة األحزان يف مصائب سيد شباب أهل الجنة: له
عليهم السالم ( تاريخ األئة . العلم و العل�ءاألربعون حديثا يف فضل . أساس األصول. األسنة
. ذو الفقار. حاشية رشح سلم العوم. حسام اإلسالم و سهام املالم ط. حاشية رشح الهداية). 

رسالة يف . رسالة يف الجمعة. الرسالة الذهبية يف حكم أوا  الذهب و الفضة. رسالة يف الغيبة
ع�د اإلسالم يف علم . الصوارم اإللهية. لصوفيةالشهاب الثاقب يف رد ا. هواب أسئلة الصويف

املواعظ . منتهى األفكار يف أصول الفقه. مسكن القلوب عند فقد املحبوب ط. ط51الكالم 
 .الحسينية 
 .20/ 3األعالم . 233/ اختزان تابناك . 10/ 1احسن الوديعة : ترهم يف

، 6، 5، 4/ 2و ج  415، 309، 292/ 1الذريعة . 71/ 2إيضاح املكنون . 425/ 6أعيان الشيعة 
/ 14و ج 120/ 13و ج 132، 12/  7و ج 123/ 6و ج 44، 12، 10/ 5و ج 216/ 3و ج 123
/ 6ريحانة األدب . 262/ 1رياض األنس . 10/ 23و ج  82/ 16و ج 330، 92/ 15و ج 250
، 636، 257، 46، 36/ كتبها  عرب . 177/ فوائد الرضوية . 68/ 1الفوائد الرهالية . 231
/ 3مكارم اآلثار .  145/ 4معجم املسلف� . 86/ 3معارف الرهال . 519/ 2الكرام الربرة . 919
  .1298/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 772/ 1هدية العارف� . 346/ نجوم الس�ء . 987



 566: الصفحة

 : الشيخ رايض عيل بيك النجفي

م و التقى عال عامل شيخ هليل من كان من األهالء يف النج  و من رهال الدين و العل
عل�ء النج  و شيوخها املعروف� و كان تلميذ صاحب الجواهر مدة طويلة و توىف يف 

 .ه 1299
 .527/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد رايض بن السيد صالح بن السيد مهدي الحسيني النجفي

شاعرا مجيدا إنتقل مع أبيه  قال بعض املعارصين هو من عل�ء النج  و كان: يف األعيان
 .ه يف تربيز 1287توىف سنة . من النج  إىل بغداد

 .ديوان شعر كب� : له
شعراء الغر  .  347/ 9الذريعة . 206/ 9الحصون املنيعة . 441/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم املسلف� . 458، 196/ 3مايض النج  و حارضها . 525/ 2الكرام الربرة . 9/ 4
 .986/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 324/ نهضة العرا  . 457/ 2قي� العرا

 : الشيخ رايض بن الشيخ محمد بن الشيخ محسن بن الشيخ خرض الجناجي

عال فقيه متبحر يف الفقه افقه أهل زمانه خاتة الفقهاء الجعفري� و شيخ : عن التكملة
الهمدا  ليس اليوم يف النج  الذ  و عن فصوص اليواقيت مل�زا محمد . عل�ء املحقق�

هو قبة اإلسالم و مجمع العل�ء األعالم مثله و لهذا اشتهر يف اآلفا  فقهه و فضله فكان 
الرهال يشّدون إليه الرحال و تق  الربايا لدى أحكامه يف القضايا حرض عىل الشيخ حسن 

أبناء الشيخ هعفر  صاحب أنوار الفقاهة و الشيخ صاحب الجواهر و الشيخان عيل و محمد
  و تخرج عليه العل�ء الكبار مثل السيد كاظم . كاش  الغطاء



 567: الصفحة
ه و دفن يف مقربته املقابلة 1290توىف آخر شعبان سنة . اليزد  و الشيخ إبراهيم الغرو 

 .ملقربة كاش  الغطاء 
 بن عبد ّهللا إهازة لعيل. إهازة ملحمد عيل بن حسن الخوانسار . حاشية نجاة العباد: له

 .رشح الدرة . إهازة ملحمد بن عبد الوهاب آل داود الهمدا  الكاظمي. العليار 
/ 13و 227/ 6و 192/ 1الذريعة . 446/ 6أعيان الشيعة . 84/ 2احسن الوديعة : ترهم يف

معارف الرهال . 145/ املآثر و اآلثار . 527/ 2الكرام الربرة . 367/ شخصيت أنصار  . 237
، 334/ 1نجوم الس�ء . 181/ فوائد الرضوية . 289/ 2مايض النج  و حارضها . 308/ 1

 .588/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ رايض بن الشيخ نصار النجفي

و عن 2T]1[2Tعن التكملة عال فقيه فاضل محقق من مشائخ عل�ء النج  و املراهع لألحكام 
عرص صاحب كتاب (شه� مات يف عرصنا  الشيخ رايض نصار عال فاضل: اليتيمة الصغرى

و كان من أهالء تالميذ الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و رشيك يف الدرس 2T]2[2T) اليتيمة
 .ه يف الطاعون 1246لصاحب الجواهر توىف سنة 

 ) .عليه السالم(مقتل الحس� : له
. 478/ 3 مايض النج  و حارضها. 531/ 2الكرام الربرة . 446/ 6أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1291/ 3معجم رهال الفكر و األدب . ه1230توىف حدود : و يف314/ 1معارف الرهال 

 : رايض بن الشيخ يوسف التميمي الرازي

من أعالم الفضل و رهال األدب و فضالء الفقهاء و األصول نشأ يف النج  و اخذ من عل�ء 
ن مع أخيه الشيخ مسعود عرصه و كان موصوفا بالصالح و التقوى مات يف النج  بالطاعو 

 .ه 1246سنة 
______________________________________ 

 478/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 
______________________________________ 

 446/ 6أعيان الشيعة ) 2( 



 568: الصفحة

/ 1األدب معجم رهال الفكر و . 296/ 3معارف الرهال . 531/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
111. 

 : السيد م�زا رحيم الطباطبائ التربيزي

امل�زا رحيم بن امل�زا محمد تقي القايض الطباطبائ كان من أعيان تالميذ الشيخ هعفر 
ه يكونوا من 1228صاحب كش  الغطاء، و تالمذة الشيخ هعفر كاش  الغطاء املتوىف عام 

 .عل�ء القرن الثالث عق 
 .470/ 6عة أعيان الشي: ترهم يف

 : رضا قىل خان ه�

ولد يف ش�از و درس عىل عل�ئها املقدمات ثم هاهر إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر مدة عقين سنة و بعد هذه الفرتة قفل إىل أصفهان 

 .ه 1290و استوطنها و مات فيها عام 
 .ديوان شعر : له

ريحانة األدب . 1296/ 9الذريعة . 852/ 5دنشمندان فارس . 539/ تذكرة القبور : ترهم يف
مكارم . 1172/ 6مجمع الفصحاء . 266/ 49لغت نامه . 3288/ 3كتابها  فاريس . 370/ 6

 .1325معجم رهال الفكر و األدب . 433/ 2اآلثار 

 : السيد رضا بن السيد احمد بن السيد حس� الطالقا�

ىل الشيخ عيل و الشيخ موىس ابني الشيخ هعفر كاش  عال فاضل و أديب شاعر درس ع
 .ه 1285الغطاء و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ محسن خنفر و مات سنة 

  .كتابات يف الفقه و األدب . ديوان شعر: له



 569: الصفحة
، و معجم 1802/ 5مكارم اآلثار . 156/ 3معارف الرهال . 548/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 .819/ 2هال الفكر و األدب ر 

 : الشيخ رضا بن الشيخ زين العابدين الشهيدي العاميل

ينتهي نسبه إىل الشهيد األول قدس رسه عال و ابن عال من أعيان عل�ء النج  : يف التكملة
يف عرصه و يف التكملة أيضا حدثني والد  العالمة عن فضله و علمه يف الفقه و األصول 

مد هواد صاحب مفتاح الكرامة و السيد شّرب الكاظمي و توىف يف ذ  درس عىل السيد مح
 .ه 1269الحجة 

 .رسالة يف الفتوى . الرسالة الرضوية. التحفة الرضوية. رشح القائع. رسالة عملية: له
و ج 195/ 11و ج  436/ 3الذريعة . 207/ تكملة أمل اآلمل . 10/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

و . 1929/ 6مكارم اآلثار . 318/  2مايض النج  و حارضها . 552/ 2ربرة الكرام ال. 322/ 13
 .672/ 2معجم رهال الفكر و األدب . رضا العاميل: فيه

 : رضا عيل الطالقا�

الفقيه الصالح العال العامل الصالح املتورع العال بالحقائق تتلمذ عىل السيد محمد مهد  
م و الفضل و انرصف إىل التألي  و العبادة فهو من بحر العلوم و نال قسطا كب�ا من العل

 .فقهاء القرن الثالث عق الهجر  أقام يف النج  األرشف إىل أن توىف فيها 
 .رشح الصحيفة السجادية : له

  .825/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 351/ 13الذريعة . 13/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف



 570: الصفحة

 : السيد رضا بن السيد مهدي الطباطبائ بحر العلوم

ه عال فاضل مسل  هليل القدر رئيس مطاع نافذ الحكم 1253ه و توىف سنة 1189ولد سنة 
مقرب عند أرباب الدول الخارهية و املسسول� يف الداخل تخرج عىل أبيه و الشيخ كاش  

الفوائد الرهالية و رشح  الغطاء، له مسلفات منها أصحاب اإله�ع و هو مبسوط ضمن
القائع و هو مجلدات صغار عىل بعضها إهازات مشايخه له، مثل السيد محمد الرضو  و 

 .ه و الفقه االستداليل الكب� يف عدة مجلدات تبلغ العقة 1245تاريخها سنة 
 .286/ 16و 322/ 13و 120/ 2الذريعة . 19/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 : املوىل رفيع الجيال�

له كتاب كش  املدارك تعليقة عىل املدارك و رشح له مبدؤه شطالب متعلقة باألصول و 
كان املرتهم من تالميذ بحر العلوم ينقل فيه بعنوان السيد و . األمور التي ال يسع ههلها

 .كث�ا ) هواهر األصول(�يل فيه إىل كتابة املوسوم ب 
ش  كونه من عل�ء النج  يف القرن الثالث فحيث انه من تالميذ السيد بحر العلوم يستك

 .عق 
 .60/ 18الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ زيني النجفي

الشيخ زيني بن الشيخ باقر بن الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد عيل العاميل النجفي 
 .ه 1251عال فاضل كان من أعالم الفضل بوقته توىف بعد 

  .584/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 571: الصفحة

 : الشيخ زين الدين بن الشيخ خليل بن موىس الزين العاميل

فقيه عال عامل هاهر إىل النج  و لبث فيها ما ينوف عىل خمسة عق عاما و تخرج عىل 
السيد محمد مهد  بحر العلوم و الشيخ عيل الكنى ثم عاد إىل بالده و اصبح زعي� و 

 .ه 1211احمد الجزار و قتله و احر  هثته سنة  مرهعا حتى ان قبض عليه الحاكم الرتك
. تاريخ مبدأ التشيع و دخول أب ذز للشام. تاريخ القبائل العربية الداخلة إىل هبل عامل: له

 .الذريعة يف الفقه يشتمل عىل أبواب الطهارة و القضاء و الحج و املواريث و التجارة 
 .267/ شهداء الفضيلة  .158/ 7أعيان الشيعة . 104/ 3األعالم : ترهم يف

/ 1الفوائد الرهالية . و ل يهتد املسل  إىل نسبه و ترهمته و شهادته. 584/ 2الكرام الربرة 
 .648/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 285، 274/ 3الذريعة . 192/ 4معجم املسلف� . 68

 : الشيخ زين العابدين الكلبايكا� النجفي

فهان و هاهر إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل الشيخ عيل عال فاضل اخذ املقدمات يف أص
 .ه 1289كاش  الغطاء ثم عاد إىل وطنه و مات عام 

رشح الدرة النجفية بعد ان ضم إليه باب صالة املسافر و . روح اإل�ان. األنوار القدسية: له
 .الوارد يف الغيبة . الكشكول. كتاب النكاح. كتاب املتاهر. صالة الج�عة

و ج 262/ 11و ج  437/ 2الذريعة . 23/ 1دائرة املعارف . 164/ 7أعيان الشيعة : م يفتره
 .195/ فوائد الرضوية . 298/ 24و ج 60/ 19و ج 237/ 13

 .94/ 2و ج 280/ 1معارف الرهال . 146/ املآثر و اآلثار . 587/ 2كرام الربرة 
  .1110/ 3الفكر و األدب ، معجم رهال 643/ 3مكارم اآلثار . 194/ 4معجم املسلف� 



 572: الصفحة

 : الشيخ زين العابدين النجفي

 الشيخ زين العابدين بن الشيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ احمد
كان من أهالء تالميذ السيد محمد . األسد  العاميل الحيل النجفي عال كب� من فقهاء وقته

الغطاء و غ�ه� اشتهر هواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة و الشيخ هعفر كاش  
بالتقوى و الصالح يف عرصه و بالدقة و التبحر يف الفقه و األصول توىف يف النج  األرشف 

 .ه 1200سنة 
 .590/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد زين العابدين الحائري

السيد زين العابدين بن السيد حس� بن السيد محمد املجاهد الطباطبائ الحائر  عال 
كان من أهالء تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و من يف . امل و فقيه صالحع

عرصه من األبطال ثم انتقل إىل كربالء و استقر فيها و صار من مشاه� عل�ء كربالء و 
أكابر مراهع الدين بها و من أهل الزهد و النسك و الصالح توىف يف الثامن من ذ  القعدة 

 .ه 1292سنة 
 .592/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ زين العابدين السل�يس

زين العابدين بن قاربوز قىل السل�يس من عل�ء القرن الثالث عق تتلمذ عىل الشيخ 
محمد بن عيل آل كاش  الغطاء النجفي و أهازه رواية و حسبة مرصحا يف اإلهازة بتلمذته 

هناب العالمة املحقق الفهامة (بقوله  لديه و االستفادة من دروسه يف الفقه و وصفه فيها
 ) .املدقق بدر العلم املن� و بحر الفضل الغزير التقي النقي و الورع املهذب الصفي

ه يكون تلميذه من القرن 1268و ملا كانت وفاة الشيخ محمد بن عيل كاش  الغطاء عام 
 .الثال عق أيضا 

  .225/ 1تراهم الرهال : ترهم يف



 573: الصفحة

 : الشيخ زين العابدين السل�يس

 :امل�زا زين العابدين بن امل�زا محمد بن املوىل محمد باقر السل�يس 
كان عاملا فاضال كامال ناسكا عابدا متخلقا بأخال  : عن دار السالم للمحدث النور 

ه يف 1266ذ  الحجة سنة 11الروحاني� و هو من تالميذ بحر العلوم و كاش  الغطاء توىف 
و الظاهر أنه . لكاظمية و دفن يف اإليوان املقابل لقرب الشيخ مفيد من الروا  الكاظميا

 .يختل  ما قبله 
 .167/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ زين العابدين املازندرا�

من توابع ) بار فرو ( البار فرويش املازندرا  كان تحصيله يف  زين العابدين بن مسلم
ه و قرأ يف كربالء عىل 1250مازندران و هاهر إىل العتبات مع أستاذه سعيد العل�ء يف سنة 

السيد إبراهيم الطباطبائ صاحب الضوابط الفقه و األصول و يف النج  األرشف عىل الشيخ 
 .ما هذا مخترصه يف أول رسالته العملية الفارسية  محمد حسن صاحب الجواهر الفقه ذكر

 .227/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : سال ابن الشيخ محمد بن عيل بن سعد الدين بن جالل الدين

كان أديبا فاضال شاعرا هليال ناسكا ورعا اشتغل بالتجارة و العمل و ل يرتك مطارحات 
 .ه 1293ان توىف عام إىل . و ا�ا شاركهم بصورة متواصلة. الشعراء

 .ديوان شعر : له
  مايض النج  . 117/ 4شعراء الغر  . 309/ 9الحصون املنيعة : ترهم يف



 574: الصفحة
 .833/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 23/ 2معجم املسلف� العراقي� . 437/ 2و حارضها 

 : الشيخ سعد الحويزي

كاش  الغطاء سكن الحويزة و اهتمع عليه  عال فاضل فقيه من أفاضل تالميذ الشيخ األكرب
أهل العلم فقام بأمر تدريسهم و لوازم اشتغالهم بالعلم و ثبّت عىل وهوده آثار حسنة يف 

 .ه 1274ترويج الدين و توىف سنة 
 .597/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ سعد العبيس

أبيه من الس�وة إىل الشيخ سعد بن حمد زريج العبيس الحكيمي عال تقي انتقل مع 
النج  األرشف و تعلم عىل عل�ئها املقدمات و السطوح ثم حرض مع همع من الفضالء 

 .عىل الشيخ مهد  مال كتاب 
و من املعلوم ان الشيخ مهد  مال كتاب من العل�ء النجفي� يف القرن الثالث عق و هكذا 

 .تلميذه حسب الظاهر 
 .598/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : لشيخ سل�ن بن الشيخ موىس بن الشيخ إس�عيل الخ�ييسا

كان عاملا فاضال أديبا لغويا إماما يف النحو و العلوم العربية قال السيد يف التكملة أدركته يف 
النج  يف عق التسع� بعد  أول شباب و كان رهال ناسكا تقيا سكوتا قليل الكالم توىف يف

و آل الخ�ييس قد برزوا يف النج  و اشتهروا يف أوائل القرن الحاد  عق . املائت� و األل 
 .الهجر  
  .253/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف



 575: الصفحة

 : السيد امل�زا سلي�ن اليزدي

املوىل إس�عيل العقدائ اليزد  كان عاملا كب�ا من مشاه� عرصه و أهالء فقهائه تلمذ عىل 
و عىل الشيخ األكرب كاش  الغطاء ثم عاد إىل يزد و ترب عىل يده ه�عة من العل�ء األكابر 

 .ه 1252توىف سنة 
 .605/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ سلي�ن البالدي

من أكابر وقته و كان . الشيخ سلي�ن بن الشيخ احمد آل حاهي البالد  البحرا  عال هليل
مشاه� أهل الفضل يف عرصه و من املعارصين للشيخ األكرب كاش  الغطاء أو القريب� من 

 .عرصه 
 .606/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ سلي�ن بن احمد آل عبد الجبار

ن عن الشيخ البالد  يف األنوار كان من العل�ء األبرار و الفقهاء األخيار و كان عىل غاية م
اإلنصاف و محاسن األوصاف و كث� من أهل البحرين و ال سي� العل�ء و املتعلم� و أهل 
ع�ن و مسقط و تلك األطراف مقلدوه و عن الكرام الربرة كان مرهعا عاما يف الفتيا و نق 
األحكام يلوذ به الخاص و العام يف مشاكلهم و مسائلهم و هو عال نحرير و خب� ضليع فقد 

ه يد طوىل يف الفقه و الكالم و الحكمة و التاريخ و األدب و غ�ها له اكث من كانت ل
 .ه 1266عقين مسلفا يف الفقه و األصول و املنطق توىف سنة 

 .53/ 3أعالم الثقافة اإلسالمية يف البحرين : ترهم يف

 : سلي�ن بن داود الحيل

و قرأ عىل عل�ئها ثم سكن الحلة و كان فاضال مشاركا يف العلوم نشأ يف النج  : يف األعيان
  ه بالحلة و دفن يف النج  1211توىف سنة 



 576: الصفحة
 .و استقبل نعشه أهل النج  يتقدمهم السيد بحر العلوم و دفن يف الصحن القي  

 .ديوان شعر : له
شعراء الحلة . 607/ 2الكرام الربرة . 263/ 4معجم املسلف�  .298/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

. 178/ 1معجم أدباء األطباء .  467/ 9الذريعة . 60/ 2معجم املسلف� العراقي� . 17/ 3
 .439/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 404/ 2مكارم اآلثار 

 : شب� ابن الشيخ ذياب ابن الشيخ محمد

و من املعارصين للسيد محمد مهد  . أعالم الفقهاء املحقق� من كبار املجتهدين األفاضل و
ه استقل بالفتيا 1228ه و الشيخ األكرب هعفر كاش  الغطاء املتوىف 1212بحر العلوم املتوىف 

و التقليد و التدريس و اصبح من مراهع التقليد و هو هد أرسة آل شب� القاطنة يف 
 املحمرة) خرمشهر(
 .رسالة يف علم الكالم . رسالة يف اإلمامة. ئل الخاقانيةالرسا. رسالة عملية: له

 .لسان التن� يف أهوبة حفيد زين الدين 
الكرام الربرة . 198/ 4مشهد اإلمام . 275/ شخصيت أنصار  . 301/ 18الذريعة : ترهم يف

 .562/ كش  الحجب . 616/ 2

 : السيد رشيف القزويني

ضالء عرصه كان من رهال الفضل و الك�ل يف السيد رشي  بن السيد حسن القزويني من ف
 .ه 1280النج  و فيها توىف و رثاه الشيخ صالح حاهي املتوىف سنة 

  .619/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 577: الصفحة

 : الشيخ رشيف بن الشيخ محمد بن الشيخ يوسف محي الدين

ديبا ورعا نقيا هليل احد طالب العلم من هذه األرسة من رهال الفضل كان عاملا فاضال أ 
القائ  الجامعية يف أرسار فقه ( القدر تخرج عىل الشيخ قاسم محي الدين له كتاب 

ه عىل ما يف 1250ه يف النج  األرشف و 1246يف أحكام املياه توىف بعد سنة ) اإلمامية
 .الذريعة 

 .القائ  الجامعية يف أرسار فقه اإلمامية . ديوان شعر: له
الذريعة . 129/ الحايل و العاطل . 230/ تكملة أمل اآلمل . 343/ 7الشيعة أعيان : ترهم يف

. 299/ 4معجم املسلف� . 312/ 3مايض النج  و حارضها . 621/ 2الكرام الربرة . 52/ 13
 .1171/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1365/ 4مكارم اآلثار 

 : املوىل شكر ّهللا املازندرا�

املازندرا  عال فقيه فاضل يف العلوم العقلية و النقلية من العل�ء شكر ّهللا بن رضا قىل 
القاطن� بالنج  األرشف تتلمذ عىل الشيخ هعفر كش  الغطاء فهو من أعالم القرن 

 .الثالث عق 
 .علك الكالم . تكملة رسالة قبلة اآلفا  للقزويني: له

 .1143/ 1ب معجم رهال الفكر و األد. 241/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ شمس الدين البهبها�

املوىل شمس الدين بن ه�ل الدين البهبها  عال فقيه حرض يف النج  و اخذ عن السيد 
بحر العلوم و الوحيد البهبها  و السيد عيل صاحب الرياض و امل�زا مهد  الشهرستا  ثم 

 .ه 1248سافر إىل مشهد و توطن فيه حتى هاء اهله يف رمضان 
و . رشح معال األصول. 31حاشية املطول . حاشية القوان�. هواهر الكالم يف علم الكالم: له

  .رسائل أخرى 



 578: الصفحة
الفوائد . 71/  14و ج 202، 76/ 6و ج 277/ 5الذريعة . 351/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
. 364/ 2لعارف� هدية ا. 308/ 4معجم املسلف� . 627/ 2الكرام الربرة . 69/ 1الرهالية 

معجم رهال الفكر . 691/ منتخب التواريخ .  395/ 2مطلع الشمس . 1304/ 4مكارم اآلثار 
 .277/ 1و األدب 

 : الشيخ املوىل صابر االسك

عال هليل و فقيه فاضل و ورع تقي اصله من الريجان و كان من تالميذ العالمة الشيخ 
 .ه 1300ده عند أهلها إىل ان توىف قريبا من سنة مرتىض األنصار  و صار مرهعا موثقا يف بال 

 .627/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ موىل صادق القمي

فقيه كب� و عال هليل كان من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و غ�ه من 
عظ�ء عرصه استقر يف قم و صار رئيسا و مرهعا هليال و زعي� مطاعا و كان واعظا عىل 

 .ه 1297لة قدره يصعد املنرب و يرشد و يعظ املسمن� من أهل العلم إىل ان توىف يف سنة هال
 .633/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ صادق بن الشيخ احمد اطميش

أول من اشتهر من آل اطميش بالعلم حيث هاهر إىل النج  عىل عهد والده فاشتغل 
احد أعالم النج  عل� و أدبا ثم عاد إىل ديار  بطلب العلم و درس عىل عل�ء عرصه فأصبح

 .ه 1299املنتفك و اصبح مرهعا يف القضاء و الفتيا فيهم حتى يوم وفاته سنة 
  .ديوان شعر : له



 579: الصفحة
مايض النج  . 409/ 1الحصون املنيعة . 634/ 2الكرام الربرة . 175األدب املعارص : ترهم يف

 .158/ 1لفكر و األدب معجم رهال ا. 12/ 2و حارضها 

 : السيد صادق القزويني

السيد صاد  بن السيد رضا املوسو  القزويني عال فقيه كان من الفضالء يف النج  
األرشف هاهر إليها يف حياة العالمة املسسس الشيخ مرتىض األنصار  و تلمذ عليه مدة إىل 

 .ه 1300ان برع توىف حدود سنة 
 .638/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد صادق بن عيل بن الحس� االعرجي الفحام النجفي

ه و آل الفحام أرسة قد�ة يف 1205رمضان سنة 21ه و توىف بالنج  يوم 1124ولد سنة 
كان عاملا فاضال من أهلّة العل�ء أديبا شاعرا مطبوعا من سكان النج  و مشاه� . النج 

 .شعراء عرص السيد مهد  بحر العلوم 
شواهد القطر مع بعض الحوايش عىل «الحاشية عىل رشح قطر الندى . يخ النج تار: له

 .» منظومة«رحلة الحجازية ). ديوان الفحام (الدرر النجفية يف علم العربية . »القطر 
رشح شواهد قطر . رشح شواهد ابن الناظم. رشح القائع. ديوان شعر. الرحلة الخراسانية

 .رشح قطر الندى . الندى
 .341/ 7أعيان الشيعة . 270/ 3األعالم . 4/ 1احسن الوديعة : يفترهم 

، 337، 324/  13و ج 809/ 9و 148/ 10و 140/ 8و 127/ 4الذريعة . 177/ 1البابليات 
فوائد . 68/ 1فوائد الرهالية . 31/ 3شعراء الحلة . 297/ 4ريحانة األدب . 14/ 14و 339

 .640/ 2الكرام الربرة . 210/ الرضوية 
. 205/ 1مكارم اآلثار . 316/ 4معجم املسلفي . 365/ 1معارف الرهال . 409/ لع الشمس مط

  .160/ 1معجم رهال الفكر و األدب 



 580: الصفحة

 : الشيخ صايف بن الشيخ كاظم الطريحي

 :كان معارصا للشيخ هعفر الكب� و من عل�ء ذلك العرص و عن اليتيمة 
ن العلم القدر الكايف الشايف الوايف الشيخ صايف و هو نحمدك يا من تفضل علينا شن حاز م

من قبيلة كربى يف النج  األرشف تدعى بالطريحي� من تالميذ محمد بن محمود 
 .ه 1250توىف حدود سنة . التفرييش
. 649/ 2الكرام الربرة . 442/ 2مايض النج  و حارضها . 383/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 .834/ 2 معجم رهال الفكر و األدب

 : الشيخ صالح التميمي

الشيخ صالح بن الشيخ درويش بن الشيخ زين التميمي الكاظمي أشعر شعراء عرصه ولد 
ه و نشأ عىل أبيه و هده و انتقل بعد وفاة أبيه إىل النج  و أكّب 1218يف الكاظمية عام 

ل السيد عىل طلب العلم و األدب و اتصل بلفي  من املراهع و أدرك كبار املدرس� مث
مهد  بحر العلوم و امثاله فربع يف علوم األدب و نبغ يف نظم الشعر نبوغا باهرا هاهر إىل 
الحلة فسكنها مدة مأنوسا بصحبة العالمة الشيخ موىس بن هعفر كاش  الغطاء الذ  كان 

ه و دفن بجوار 1261فيها يومئذ و الزمه طويال ثم عاد إىل الكاظمية و بغداد و مات عام 
 .م� اإلما
و . رشك العقول يف غريب املنقول يف التاريخ. األخبار املستفادة من منادمة الشاه زاده: له

 .ديوان شعر كب� . شارح الرود و الجواهر و العقود يف نظم الوزير داود
الروضة و هي مجموعة من ثان و عقين قصيدة بنيت كل واحدة منها عىل حرف من 

مسلفاته مع األس  و ل يبق منها غ� ديوان شعره الذ  و قد ضاع معظم . حروف الهجاء
تصدّى صديقه الشاعر عبد الباقي العمر  فجمع ما تبقى منه و أمر ولده محمد كاظم 

 .بجمع شعر أبيه ففعل و قد طبع يف النج  
. 185/ 14و 2/ 92/  11و 587/ 9الذريعة . 369/ 7أعيان الشيعة . 276/ 3األعالم : ترهم يف
  مايض . 653/ 2الكرام الربرة . 142/ 3حلة شعراء ال



 581: الصفحة
. 378/ 1معارف الرهال . 148/ املسك األزفر . 316، 202، 171، 169/ 3النج  و حارضها 
مكارم . 119/ 2معجم املسلف� العراقي� . 7/ 5معجم املسلف� . 175/ املطبوعات النجفية 

 .313/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1647/ 5اآلثار 

 : الشيخ صالح بن الشيخ قاسم الحاجي

الناسك الحافظ للقرآن املجيد املكّب عىل ) الحاهي(كان أول من نبغ من هذا البيت 
تحصيل العلوم الدينية و قىض اكث ايامه عىل هذا فامتحنه ّهللا بذهاب برصه فالذ بالشعر 

 .ه 1275ليتسىل به و اصبح شاعرا معروفا توىف سنة 
 .تقريظ عىل كتاب هبة الشباب . فصوص اليواقيت. ن شعرديوا: له

شعراء . 212/  9و ج 569/ 2و ج 411/ 1الحصون املنيعة . 376/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
الكرام . 121/ 2معجم املسلف� العراقي� . 141/ 2مايض النج  و حارضها . 260/ 4الغر  
 .106/ 3معارف الرهال . 658/ 2الربرة 

 .385/ 1الفكر و األدب  معجم رهال

 : السيد صالح بن محمد إبراهيم رشف الدين

ه قرأ عىل أبيه و عىل ه�عة يف هبل عامل و توهه 1122ولد يف شحور من هبل عامل سنة 
إىل مرص فأقام فيها عقة أشهر يقرأ فيها عىل شيوخ األزهر ثم توهه إىل مكة فجاور فيها 

ه ثم هاهر إىل العرا  1153ع إىل هبل عامل سنة سنت� و قرأ عىل فقهاء الحرم� و ره
ه متفرغا لطلب العلم ثم رهع 1163ه فأقام يف كربالء و النج  األرشف إىل سنة 1155سنة 

ه و توىف يف النج  سنة 1197إىل هبل عامل و هرب منها أيام فتنة الجزار إىل العرا  سنة 
  .ه 1217



 582: الصفحة
 .141/ 2مايض النج  و حارضها . 660/ 2الكرام الربرة  .377/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد صبغة ّهللا بن السيد جعفر بن أب إسحاق املوسوي

و  ولد يف النج  األرشف و تعلم فيها و حصل عىل اإلهازة من أستاذيه صاحب الجواهر
العالمة األنصار  و قد وص  فيها بالشيخ العال الفقيه، ألنه درس عليه� و صار من 

ه و مات املرتهم بعد 1267مات والده السيد هعفر يف . العل�ء األهالء املتكلم� املف ين
 .وفاة والده بسنت� و دفن يف كربالء فهو نجفي املولد و حائر  املدفن 

مفاتيح . مشكاة العباد يف سفينة النجاة ليوم املعاد ط. 31� القرآن بصائر اإل�ان يف تفس: له
 .الكالم يف رشح الدرة النجفية للسيد محمد مهد  بحر العلوم 

، 59/ 21و ج  123/ 3الذريعة . 315/ 2تاريخ بروهرد . 383/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1079/ 3الفكر و األدب  معجم رهال. 666/ 2الكرام الربرة . 272/ شخصيت أنصار  . 306

 : السيد صدر الدين العاميل

السيد صدر الدين محمد عيل بن السيد صالح بن محمد إبراهيم رشف الدين املوسو  
ورد كربالء مع أبيه فرارا من ظلم هزار و هو ابن اثنى عق . العاميل من أكابر عل�ء وقته

حجية الظن املطلق و حرض يف نفس سنة و كان الوحيد البهبها  يف ذلك الوقت مرصا عىل 
السنة عىل السيد مهد  بحر العلوم ك� حرض عىل الشيخ األكرب كاش  الغطاء ثم تنقل يف 
بعض بالد إيران و انتهى به املطاف إىل أصفهان و استقر فيها مدة طويلة إىل ان اخرب يف 

 .ه 1263سنة ه و توىف بها أوائل صفر 1262املنام بقرب وفاته فعاد إىل النج  سنة 
  رسالة حجية . تعليقة عىل نقد الرهال. تعليقة عىل منتهى املقال. ارسة العرتة: له



 583: الصفحة
 .قرة الع� يف النحو . رشح منظومة الرضاع. رشح مقبولة ابن حنظلة. الظن

 .مسائل ذ  الرأس� . املجال يف الرهال. قوت ال �وت. القسطاس املستقيم
 .املستطرفات 

. 226/ 2و 77/ 1ايضاح املكنون . 384/ 7اعيان الشيعة . 23/ االسناد املصفى : يفترهم 
و 304/ 24و 71/ 17و 71/ 13و  225/ 10و 278، 22/ 6الذريعة . 235/ تكملة امل اآلمل 

 .126/ 4روضات الجنات . 57/ 1
 .214/ فوائد الرضوية ). املقدمة ( 68/ 1الفوائد الرهالية . 429/ 3ريحانة االدب 
 .397/ 3مستدرك الوسائل . 413/ 2الكنى و األلقاب . 668/ 2الكرام الربرة 

. 187/ هدية األحباب . 419/ نجوم الس�ء . 7/ 1مكارم اآلثار . 86/ 10معجم املسلف� 
 .803/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 371/ 2هدية العارف� 

 : الشيخ صدر الدين التربيزي

حمد بن املوىل محمد رضا بن عبد املطلب التربيز  عال كامل الشيخ املوىل صدر الدين م
 .درس عىل والده ثم عىل السيد مهد  بحر العلوم و السيد عيل صاحب الرياض 

 .668/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ ضياء الدين بن الشيخ صفي الدين الطريحي

  يف بيت من قصيدته الذ  ذكر من أهل العلم النابغ� و املحصل� ذكره النحو : يف املايض
فيه عقة عل�ء من آل الطريحي انه من عل�ء القرن الثالث عق حيث يقول مسل  

ه فيها شهادة الشيخ محمد ضياء الدين الطريحي و 1218رأيت ورقة مسرخة سنة : املايض
ن رأيت ورقة أخرى أيضا بهذا التاريخ يف بيع دار باعها الشيخ حس� نج  بحسب وكالته ع

 .أربابها و فيها شهادة ضياء الدين بن الشيخ أم� الطريحي 
و املرتهم احد هسالء الثالثة الن الشهادة ال تكون إال من العال املعروف املشهور لدى الناس 

. 
  .445/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف



 584: الصفحة

 : الشيخ طالب بن الشيخ حسن بن الشيخ هادي بن الشيخ طالب

عاملا فاضال هليال من بيت علم و كان تلميذ الشيخ صاحب كش  الغطاء و السيد كان 
 .ه 1246توىف حسب الظاهر يف طاعون سنة . صاحب املحصول

 .421/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ طالب بن الشيخ عباس البالغي

عىل الشيخ صاحب  عال فاضل فقيه أصويل من مشاه� عل�ء عرصه تخرج: قال يف التكملة
 .ه 1266الجواهر و كان من الشعراء املجيدين و هو صاحب الندوة البالغية املنعقدة عام 

 .تعليقات يف الفقه و األصول . ديوان شعر: له
مايض . 94/ 2الكنى و األلقاب . 419/ 4شعراء الغر  . 277/ 1ريحانة األدب : ترهم يف

تكملة أمل اآلمل . 676/ 2الكرام الربرة . 162/ 2� املسلف� العراقي. 71/ 2النج  و حارضها 
و 184/ 2مجلة الغر  س . 34/ 3و ج 379/ 347، 94/ 2و ج 325/ 1معارف الرهال . 246/ 
 .393/ 7أعيان الشيعة . 255/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 15/ 7س 

 : الشيخ طاهر بن الشيخ عبد عيل بن الحاج عبد الرسول الحجامي

ه و هو أول من هاهر من هذه األرسة 1279ه و توىف غرة شهر رمضان سنة 1200ولد سنة 
إىل النج  و حّط رحله بها إلك�ل دروسه العالية من الفقه و األصول و اشتغل بالدرس و 
التدريس فمكث ما يقرب من ثالث� عاما يف النج  و حرض درس العالمت� الشيخ موىس و 

  الشيخ عيل ابني 



 585: الصفحة
 .و ل يزل ساهرا عىل تحصيله حتى بلغ رتبة اإلهتهاد ) هعفر كاش  الغطاء(شيخ الكب� ال
الصحيفة العالية يف . سلّم الوصول إىل علم األصول. الكوكب الدر  أرهوزة يف املنطق: له

 .واهبات الصالة . األنوار السنية يف رشح االهرومية. نظم مت االهرومية
. حاشية عىل املدارك. حاشية عىل الباب الحاد  عق يف الكالم .ديوان شعر. أرهوزة يف الحج

 .كشكول 
مايض النج  و . 403/ 4شعراء الغر  . 13/ 15و ج 221/ 12و ج 477/ 2الذريعة : ترهم يف
. 680/ 2الكرام الربرة . 387/ 1معارف الرهال . 123/ 3مشهد اإلمام . 157/ 2حارضها 

 .399/ 1لفكر و األدب معجم رهال ا. 2259/ 6مكارم اآلثار 

 : الشيخ طعمه بن عالء الدين الطريحي

نظرت يف : رأيت مجموعا بقلم محمد عيل القرييش بن عبد عيل و فيه ما نّصه: يف املايض
ه و فيه أيضا رأيت شهادته يف 1242هذا الكتاب و أنا االقل طعمة بن عالء الدين الطريحي 

نعمه و من املشهور و الواضح ان آل ه مع شهادة أبيه و أخيه 1247صك مسرخ سنة 
الطريحي من البيوتات النجفية التي استقرت يف النج  و درست عىل عل�ئها و نبغ منهم 

 .رهال عظام 
 .و الشهادة آنذاك ل تكن اال عىل ايد  العل�ء املعروف� 

 .427/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عباس البلداوي الصغ�

من تالميذ الشيخ محمد حس� الكاظمي و من أهل الفضل و الروع املعروف� عال فقيه 
 .ه 1300بوقته توىف قبل سنة 

  .683/ 2الكرام الربرة : ترهم يف
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 : الشيخ عباس البلداوي الكب�

من العل�ء الفضالء و األتقياء األهالء كان من تالميذ الشيخ مرتىض األنصار  املتوىف يف سنة 
 .ه و قد كان بص�ا 1281

 .683/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عباس التربيزي

من العل�ء األعالم و الفقهاء األهالء تخرج عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و 
الشيخ مرتىض األنصار  و تصّدى للتدريس و التألي  و البحث و كان له التبحر و التضلع 

 .ه 1290لحكمة توىف حدود سنة يف الهيئة و الرياضيات و ا
 .تصاني  أخرى . رسالة مبسطة يف الهيئة: له

معجم . 135/  1معارف الرهال . 334شخصيت أنصار  . 684/ 2الكرام الربرة : ترهم يف
 .283/ 1رهال الفكر و األدب 

 : املوىل عباس الجاوجا�

فاستجاب له و فر  من طلب املرتهم من املوىل عيل خداورد  التربيز  رشح دعاء العديلة 
و . ه و كان صاحب الرتهمة مجاورا يف النج  يف سنة تألي  الكتاب1246التألي  سنة 

 .طلبه لقح دعاء العديلة شاهد عىل فضله و علمه 
 .257/ 13الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ عباس العاديل

حفاده عدد من هو هد آل العاديل يف النج  كان من أهل الفضل و الصالح و يف أوالده و أ 
  .أهل العلم و الفضل 
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 .و كان من عل�ء القرن الثالث عق ألن املحقق الظهرا  إعتربه كذلك 

 .684/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ حس� البالغي

أهل الفضل و كان من كان من العل�ء األبرار و أهل الشأن و االعتبار و الوهاهة و من 
 .ه 1246يظن السيد ان وفاته كانت سنة الطاعون و هي سنة . تالمذة الشيخ الكب�

 .75/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عباس الطريحي

الشيخ عباس بن الشيخ هواد بن الشيخ محمد الطريحي النجفي فاضل بارع تلك كتاب 
 .ه فتكون وفاته بعد ذلك 1261نة يف س) مفتاح الكرامة(املزارعة من 

 .686/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد عباس بن السيد حس� الحسيني

ولد يف كازرون و قرأ بها و انتقل إىل ش�از و درس املقدمات هناك ثم توهه إىل النج  
ه و درس عىل صاحب الجواهر و الشيخ األنصار  و بلغ مرتبة شامخة يف 1260األرشف عام 

لعلم ثم عاد إىل ش�از و بلدته كازرون و تصّدى للقضايا القعية و نق العلوم الدينية ا
 .ه 1290حتى يوم وفاته عام 

 .تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول : له
مكارم . 687/  2الكرام الربرة . 252/ فارسنامه نارص  . 335/ شخصيت أنصار  : ترهم يف
  .1027/ 3ر و األدب معجم رهال الفك. 1065/ 4اآلثار 



 588: الصفحة

 : عباس بن املال عيل البغدادي

ه يف بغداد و انتقل مع والده إىل النج  األرشف و درس عىل عل�ء النج  و 1244ولد عام 
ك� درس عىل السيد حس� الطباطبائ و . الزم الشيخ الجواهر  و صار من ابرز تالميذه 

 .ه 1276توىف يف أواسط شهر رمضان سنة 
 .ديوان شعر ط : له

. 316/ 9و ج  14/ 7الحصون املنيعة . 418/ 7أعيان الشيعة . 36/ 4األعالم : ترهم يف
 .151/ 1العراقيات . 25/ 5شعراء الغر  . 679/ 9الذريعة 

معجم املسلف� . 32/ 5معجم املسلف� . 178/ املطبوعات النجفية . 689/ 2الكرام الربرة 
معجم رهال . 148/ 12مجلة العزفان س . 202/ العرا  األدبية نهضة . 201/ 2العراقي� 

 .243/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عباس النيسابوري

. الشيخ عباس بن الشيخ امل�زا عبد الجواد بن سلي�ن النيسابور  النجفي من فضالء وقته
 .ه 1279كان من املعارصين للشيخ إبراهيم قفطان املتوىف يف سنة 

 .587/ 2رام الربرة الك: ترهم يف

 : الشيخ عباس البحرا�

الشيخ عباس بن عبد ّهللا التسرت  البحرا  فقيه فاضل كان من العل�ء األهالء يف النج  يف 
ه استقبل مع ه�عة من عل�ء و فضالء النج  هنازة السيد إس�عيل بن 1240حدود سنة 

 .ه 1248بعد أبيه يف سنة محمد الغياث السرت  املنامي والد السيد عيل الذ  توىف 
  688/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 589: الصفحة

 : عباس ابن الشيخ عيل الرتشيدي

كان فقيها أصوليا عاملا متضلعا فاضال بارعا ورعا صالحا من أعاظم تالميذ الشيخ مرتىض 
يس و و بلغ مرتبة االهتهاد و عاد إىل بلدة رسخه و تصّدى للتدر. ه1281األنصار  املتوىف 

اإلمامة و صار مرهعا مه� لألمور القعية و فصل القضايا الشعبية و أقام فيها إىل ان مات 
. 
 .مسلفات أخرى . تقريرات أستاذه يف الفقه و األصول: له

/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 694/ 2الكرام الربرة . 278/ شخصيت أنصار  : ترهم يف
673. 

 : السيد عباس النجفي

س بن السيد عيل الحسيني النجفي أديب فاضل كتب املرتهم له عىل الدرر السيد عبا
ه تقريظا لطيفا يدل عىل براعته و 1247الحلية للسيد سلي�ن بن داوود الحيل املتوىف سنة 

 .مهارته و ليس يف تقريظه تاريخ و الظاهر انه من هذه املائة 
 .تقريظ الرحلة املكية . ديوان: له

 .479/ 9و 343/ 4الذريعة . 419/ 7شيعة أعيان ال: ترهم يف

 : عباس ابن السيد محمد ابن السيد جواد ابن السيد محمد الحسيني

ولد يف النج  األرشف و قرأ عىل أبيه و . شاعر هليل أديب فاضل فصيح البيان نسيج وحده
علم الفضل املفرد و عيلم العلم األوحد من أعالم : بعض األعالم قال عنه صاحب الحصون

 .ه 1294العلم و األدب مات يف النج  بعد أن كان حيا عام 
  .ديوان شعر : له



 590: الصفحة
نقباء . 418/  1الحصون املنيعة . 129/ تكملة أمل اآلمل . 418/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
 .875/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 140/ 6مجلة اإلعتدال س . 1006/ 3البق 

 : الشيخ عباس القريش بن الشيخ محمد بن عبد عيل

ولد يف النج  و تأدب يف النج  و اصبح لغويا شاعرا بليغا خطاطا فنشأ لسنا مرتسال 
ء الحال يف أول أمره و كان ذلك  حافظا ثم خرج منها فطاف تركيا و إيران و الشام و كان يس

 .ه 1297سبب خروهه من النج  توىف يف حلب سنة 
 .8818ان شعر، نسخته يف املكتبة الظاهرية برقم ديو : له

شعراء الغر  .  680/ 9الذريعة . 402/ 8الحصون املنيعة . 422/ 7اعيان الشيعة : ترهم يف
. 390/ 1معارف الرهال . 78/ 3مايض النج  و حارضها . 690/ 2الكرام الربرة . 447/ 4

 .975معجم رهال الفكر و األدب . 200/ 2معجم املسلف� العراقي� . 64/ 5معجم املسلف� 

 : الشيخ عباس عيل الرسخهي

كان عاملا هليال و فقيها بارعا من أعاظم تالميذ العالمة األنصار  و استقر به املطاف إىل 
 .رسخه و صار مرهعا مه� لألمور هناك إىل ان توىف 

يرى املغايرة و لكن املحقق الطهرا  . يحتمل أن يكون نفس عباس بن الشيخ عيل الرشيد 
 .بينه� 
  .692/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 591: الصفحة

 : الشيخ عباس عيل التربيزي

الشيخ عباس عيل بن نج  عيل التربيز  عال هامع متفنن كان يف النج  عىل ما يظهر من 
مفتاح (بعض مصنفاتة حيث كتب بخطه مرارا انه نزيل الغر  و انه كتب يف النج  كتاب 

ه مرصحا يف آخره� بأنه 1279يف سنة ) رشح الجغميني( ه ثم 1278يف سنة ) املنجم�
 .ه 1279نجفي املسكن و عليه تكون وفاته بعد سنة 

. 283/ معجم رهال الفكر و األدب . 351/ 21الذريعة . 419/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
 696/ 2الكرام الربرة 

 : الشيخ عبد البحرا�

لشيخ محمد البحرا  النجفي فاضل تقي كان من املعارصين للشيخ احمد الشيخ عبد بن ا
بن محمد عيل البالغي و لعله من تالميذ الشيخ األكرب كاش  الغطاء و قد كتب عىل ظهر 

ه فتكون وفاته بعد هذا 1239انه ممن نظر فيه سنة ) منية اللبيب يف رشح التهذيب(كتاب 
 .التاريخ 
 .596/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد عبد الباقي الرشتي

عبد الباقي بن رضا املوسو  الرشتي من عل�ء النج  األرشف الفقهاء كتب الفقه 
االستداليل يف شبابه ك� هاء ذلك عىل بعض آثاره و أهازه اهتهادا الشيخ مهد  بن عيل آل 

 :له 1289كاش  الغطاء التوىف سنة 
عىل رشائع اإلسالم يف عدة مجلدات و أنوار الشيعة املواهب الغروبة و هو رشح استداليل 

 .يف األخال  املستفاد من األحاديث الصحيحة 
  .266/ 1تراهم الرهال : ترهم يف



 592: الصفحة

 : الشيخ عبد الجواد النيسابوري

الشيخ امل�زا عبد الجواد بن سلي�ن النيسابور  النجفي عال فاضل كان من تالميذ الشيخ 
 .ر كاش  الغطاء موىس بن هعف

. »التي تذاكر بها مع العل�ء «هوابات بعض املسائل . »أصول الفقه «كتاب يف األصول : له
 .رشح القائع . حدوث العال

/ 7و اعيان الشيعة  325/ 13و 294/ 4و 205/ 2الذريعة . 284/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
435. 

 : م�زا عبد الحس� التربيزي

هاهر إىل النج  األرشف .  أبو الحسن بن كربالئ نظر التربيز عبد الحس� بن مال
للتحصيل فدرس عىل عل�ئها و اخذ عنهم الفقه و األصول العالي� و الظاهر ان من هملة 

 .أساتذته الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر 
 .ه 1278زبدة األحكام يف رشح رشائع اإلسالم، أتم كتاب الصالة منه يف سنة : له

 272/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : عبد الحس� بن الشيخ احمد بن الحاج حس� الحياوي

عال فاضل كامل أديب شاعر رسيع البديهة مكث يف نظمه، إمتاز بحسن سبك و عذوبة 
مدح امللوك و األمراء، قرأ عىل والده و عىل غ�ه من أفاضل عرصه ثم تجّول يف البلدان و 

دولة القاهارية و حصل عىل أموال هزيلة و عاد إىل بلده النج  إتصل ببعض وزراء ال
  .ه 1285األرشف ثم إختار كربالء و إنتقل إليها توىف الشيخ عبد الحس� يف طهران عام 



 593: الصفحة
 .ديوان شعر ط، مع تقديم و تعليق الشيخ محمد عيل اليعقوب : له

/ 2الكرام الربرة . 137( 5شعراء الغر   .683/ 9الذريعة . 438/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
. 178/ معجم املطبوعات النجفية . 33/ 2معارف الرهال . 104/ 3مايض النج  . 706

 .747/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 229/ 2معجم املسلف� العراقي� 

 : الشيخ عبد الحس� حرز

و السواد محبوبا عند  ه و كان شه� غيورا كر�ا معروفا عند أهل الحرض1250ولد سنة 
عامة عارفيه حرض عىل الشيخ مهد  آل كاش  الغطاء و الشيخ مال عيل الخلييل و مات يف 

 .ه 1281صفر عام 
. رسائل يف الفقه و األصول و املنطق. كتاب يف علم النحو. 31األمايل يف التاريخ و اإلمامة : له

 .رسالة يف البديع . رسالة يف العروض
/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 31/ 2معارف الرهال . 165/ 2النج  مايض : ترهم يف

405. 

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ حسن بن الشيخ عيل بن عبد الواحد الكعبي

ل أق  عىل من ترهم له نعم وقفت عىل خطه بتملك مجلدين من مختل  : يف املايض
بن الشيخ محمد بن الشيخ  العالمة من أوله إىل آخر الحج بعد تلك الشيخ محمد عيل

و من املعلوم أن آل الكعبي من األرس العلمية و 2T]1[2Tه 1194عمران بن دنانة الكعبي له سنة 
لقد مات عبد الواحد هّد . 2T]2[2Tاألدبية التي سكنت النج  األرشف يف القرن العارش الهجر  

رن الثالث عق ه فيكون وفات الشيخ عبد الحس� يف أواخر الق1150املرتهم يف النج  عام 
 .تقريبا 

______________________________________ 
 . 245/ 3مايض النج  و حارضها ) 1( 

______________________________________ 
 . 244/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 



 594: الصفحة

 : الشيخ عبد الحس� الطهرا�

الطهرا  مجتهد كب� من أعاظم عل�ء الشيخ عبد الحس� بن عيل الشه� بشيخ العراق� 
عرصه قال الشيخ النور  فيه شيخي و أستاذ  و من إليه يف العلوم القعية استناد  أفقه 
الفقهاء و أفضل العل�ء العال الربا  الشيخ عبد الحس� بن عيل الطهرا  أسكنه ّهللا 

لتحقيق و هودة الفهم و بحبوحة هنانه كان نادرة الدهر و أعجوبة الزمان يف الدقة و ا
رسعة االنتقال و حسن الضبط و اإلتقان حرض يف النج  عىل صاحب الجواهر حتى أهازه 
يف االهتهاد و عاد إىل طهران فأصبح زعي� دينيا كب�ا يف طهران له مرهعية عظيمة و نفوذ 

 .2T]1[2Tه 1286كب� تويف يف 
 .بقات الرواة ط. رسالة عملية. ترهمة نجاة العباد إىل الفارسية: له

خزائن . 141/ 4تاريخ آداب اللغة . 438/ 7أعيان الشيعة . 75/ 1أحسن الوديعة : ترهم يف
. 329/ 3ريحانة األدب . 122/ 21و ج 142/ 4و ج 126/ 1الذريعة . 310/ 1الكتب العربية 
 .713/ 2الكرام الربرة . 224/ فوائد الرضوية 

/ 3مستدرك الوسائل . 139/ املآثر و اآلثار . 49 /لباب األلقاب . 397/ 2الكنى و األلقاب 
معجم . 86/ 1نجوم الس�ء . 34/ 2معارف الرهال . 352، 222، 182/ مصفى املقال . 397

 854/ 2رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ مال عيل بن الشيخ محمد الربغا�

األصول و التفس� عن والده و عمه القزويني الحائر  آل العلو  الشهيد  أخذ الفقه و 
الشيخ محمد تقي و الشيخ محمد صالح الربغا  و السيد عيل الطباطبائ صاحب الرياض و 

و تخرج يف الحكمة و الفلسفة عىل الشيخ مال آغا . السيد محمد املجاهد و رشي  العل�ء
نج  األرشف و الحكمي و املال يوس  الحكمي القزويني و توىل التدريس يف كربالء و ال

 استقر يف قزوين، و تصّدى فيها لتدريس الفقه و األصول و الحكمة و الفلسفة يف املدرسة 
______________________________________ 

 . 712/ 2الكرام الربرة ) 1( 



 595: الصفحة

و له مسلفات منها نفحات اإللهام يف رشح رشائع . ه1292الصالحية حتى توىف بها سنة 
 .2T]1[2Tاإلسالم و رشح القواعد و غ�ها 

 .303/ 2مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ قاسم بن الشيخ محمد محي الدين

الفضل تخرج عىل عل�ء عرصه و شاعر مجيد يف أكث شعره حو  مع أدبه الجم العلم و 
 .2T]2[2Tه 1271أدبائه و عىل الشيخ صاحب الجواهر تويف ليلة الجمعة يف شهر صفر سنة 

 .منظومة يف النحو . ديوان شعر كب�: له
الحصون . 239 196/ الحايل و العاطل . 255/ تكملة أمل . 445/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف
الكرام الربرة . 83/ 5شعراء الغر  . 684/ 9الذريعة . 115/ 1دائرة املعارف . 97/ 7املنيعة 

 .27/ 2معارف الرهال . 312/ 3مايض النج  . 718/ 2
/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1990/ 6مكارم اآلثار . 233/ 2معجم املسلف� العراقي� 

1173. 

 : الشيخ عبد الحس� رشارة

الشيخ عبد الحس� بن الشيخ محمد أم� بن الشيخ محمد حس� بن الشيخ عيل رشارة 
كان من أهل العلم األفاضل املربزين كتب بخطه املجلد األول . العاميل النجفي عال فاضل

ه فتكون وفاته بعد هذا التاريخ و هو أكرب من شقيقه الشيخ 1287من املسالك يف سنة 
 .2T]3[2Tه 1304موىس رشارة املتويف سنة 

______________________________________ 
 . 303/ 2مستدركات أعيان الشيعة ) 1( 

______________________________________ 
 . 312/ 3مايض النج  و حارضها ) 2( 

______________________________________ 
 . 707/ 2الكرام الربرة ) 3( 



 596: الصفحة

 : عبد الحس� بن املوىل محمد باقر بن محمد الوحيد البهبها�

ولد يف بهبهان و درس عىل والده حتى أهازه و أمر بالرهوع إليه ثم هاهر إىل النج  و 
 .2T]1[2Tه 1240تتلمذ عىل فقهائها ثم عاد إىل بلده و بعد فرتة رهع إىل كربالء و تويف فيها عام 

 .حاشية عىل املعال : له
 .707/ 3الكرام الربرة . 110/ 2الكنى و األلقاب . 207/ 6الذريعة  :ترهم يف

 .273/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 337نجوم الس�ء 

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر

انتهت إليه الزعامة العلمية يف أرسته و حصلت له املرهعية من بعض عاريف فضله كان عاملا 
تويف ليلة إحدى و . و كان العالمة األنصار  يعظمه و يقدمه عىل سائر تالمذته فقيها كامال

 .ه 1273عقين من ه�دى األوىل سنة 
 .115/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ محمد عيل األعسم

اإلسالم استوىف فيه كان عاملا عامال فقيها أصوليا ثقة له كتاب ذرايع األفهام يف رشح رشايع 
لقد نظر املرتهم يف كتاب حلية املرتل� للشيخ . 2T]2[2Tكتاب الطهارة فقط يف ثالث مجلدات 

ه و دفن يف 1236تويف بعد سنة 2T]3[2Tه و كانت ناقصة من آخرها قليال 1225البهشتي يف 
 .5[2T[2Tه 1247و يف الذريعة أنه تويف سنة 2T]2T]4إيوان العل�ء 

______________________________________ 
 . 273/ 1معجم رهال الفكر و األدب ) 1( 

______________________________________ 
 . 27/ 2مايض النج  و حارضها ) 2( 

______________________________________ 
 . 83/ 7الذريعة ) 3( 

______________________________________ 
 29/ 2مايض النج  و حارضها ) 4( 



______________________________________ 
 . 23/ 10الذريعة ) 5( 



 597: الصفحة

 .مناسك الحج . رشح منظومة املواريث. ذرائع األفهام يف رشح رشائع اإلسالم: له
 .رشح أرهوزة الديات . ديوان األعسم الصغ�. ديوان. ديوان شعر. الروضة يف الشعر

مراث يف سيد . رشح أرهوزة امل�اث. األرهوزة العدديةرشح . رشح األرهوزة الرضاعية
 .» ع«الشهداء أب عبد هللا الحس� 

و 23/ 10و ج  483و 82/ 9و 83/ 7454/ 1الذريعة ج . 452/ 7أعيان الشيعة : ترهم يف( 
. 45/ 5شعراء الغر  . 152/ 1ريحانة األدب . 454/ 1و ج 321/ 9الحصون املنيعة . 72/ 13

مايض النج  . 43/ 2الكنى و األلقاب . 717/ 2و 411/ 1الكرام الربرة . 925/  كتابها  عرب
 .24/ 2معارف الرهال . 72/ 2

 .1313/ 4مكارم اآلثار . 232/ 2معجم املسلف� العراقي� . 257/ 9معجم املسلف� 
 .165/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 99/ هدية األحباب 

 : الشيخ عبد الحس� بن محمد رضا

من أهالء تالمذة الشيخ األنصار  و من البارزين يف حلقة درسه ثم هاهر بعد وفاة الشيخ 
 .ه و مات بعد هذه السنة هناك 1291مرتىض األنصار  إىل سامراء سنة 

 .حاشية عىل مبحث حجية الظن . تقريرات يف األصول: له
/ 1لفكر و األدب معجم رهال ا. 1045/ 3نقباء البق . 280شخصيت أنصار  ص : ترهم يف

302. 

 : الشيخ عبد الحس� بن الشيخ نعمة بن الشيخ عالء الدين الطريحي

ء من أكمل من رأيت  عال فاضل كامل فقيه أصويل كاتب أديب شاعر منىش: عن التكملة
 .من عل�ء النج  و أهمعهم فضال يف كث� من العلوم النقلية 

ول و كان كث� االعتقاد به و املدح له و درس عىل الشيخ مرتىض األنصار  الفقه و األص
أل  كتبا كث�ة منها كتاب رشح رشائع اإلسالم و تفس� القرآن و حاشية عىل . الثناء عليه

  ه و دفن 1293رسائل الشيخ األنصار  و تويف يف شوال سنة 



 598: الصفحة
 .يف داره إىل هنب والده يف مقربتهم املشهورة يف الربا  

 .حاشية ال ائر . حاشية فوائد األصول. حاشية عىل الرياض. القرآنتفس� : له
 .رسالة يف التجويد . ديوان شعر. للوحيد البهبها » القد�ة«حاشية الفوائد الحائرية 

 .موضح الكالم يف رشح رشائع اإلسالم . متقن املقال يف تلخيص هامع املقال
تجويد القرآن رسالة يف . هملة من كتبهاضمحلت تآليفه و أكلتها األرضة بصورة عامة مع 

رهال الشيخ عبد . ديوان الشيخ عبد الحس� الطريحي. تفس� الشيخ عبد الحس�. التجويد
 .الحس� 
/ شخصية . 408/ 1الحصون املنيعة . 451/ 7أعيان الشيعة . 67 /2أحسن الوديعة : ترهم يف

و 484/ 9و ج 99/ 7و ج 167، 100/ 6و ج 281و 157و 147/ 4و ج 349/ 3الذريعة . 280
. 445/ 2مايض النج  . 159/ 5شعراء الغر  . 268/ 23و ج 68/ 19و ج 124/ 10و 684

 .36/ 2معارف الرهال 
مكارم اآلثار . 311/ نهضة العرا  . 720/ 2الكرام الربرة . 230/ 2معجم املسلف� العراقي� 

 .835/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1002/ 3

 : السيد عبد الحميد املوسوي األصفها�

أنه هّد الزعيم الحجة الشه� السيد أب الحسن األصفها  و أنه مسل  كتاب : قال الطهرا 
تالميذ صاحب الجواهر حسب نقل السيد رشح القائع و أنه كان من األعالم و من 

 .األصفها  
 .325/ 13الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الرحيم الربوجردي

عال كب� و فقيه هليل كان من مشاه� طهران و رهال العلم األفاضل فيها تلمذ عىل املوىل 
خ موىس و عىل الشي) الفصول( أسد هللا الربوهرد  و الشيخ محمد حسن األصفها  صاحب 

و أخيه الشيخ عيل ابن الشيخ هعفر كاش  الغطاء تويف يوم الخميس السادس عق من 
 .ه 1277شهر رمضان سنة 

  725/ 2الكرام الربرة 



 599: الصفحة

 : السيد عبد الرحيم البشت مشهدي

 .السيد عبد الرحيم بن السيد محمد تقي البشت مشهد  عال هليل 
رتىض األنصار  يف النج  األرشف فقد الزم مجلس درسه كان من تالميذ العالمة الشيخ م

سنينا عديدة و استفاد من بركاته كث�ا و عاد إىل بالده فقام بالوظائ  عىل النحو املألوف 
 .ه 1294إىل أن تويف سنة 

 .725/ 2الكرام الربرة . 48ترهم يف، لباب األلقاب ص 

 : الشيخ عبد الرحيم األنصاري

نرص هللا األنصار  من عل�ء عرصه كان من الفقهاء األعالم الشيخ عبد الرحيم بن 
 .املعارصين للشيخ هعفر كاش  الغطاء النجفي و من قبله 

 .ه و تويف بعد هذا التاريخ 1225تلك كتاب طهارة الوسائل يف سنة 

 : الشيخ عبد الرحيم األردبييل

تتلمذ عىل السيد كاظم  عبد الرحيم بن ويل محمد األردبييل من أعالم القرن الثالث عق
الرشتي و أل  عىل طريقته الخاصة و كان الرشتي يعتمد عليه يف إرهاع بعض األمور 

 .العلمية إليه، أقام مدة يف النج  األرشف لطلب العلم 
 .ه 1245كتبها سنة ) أهوبة مسائل بعض اإلخوان: (له

 285/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ عبد الرزاق األنصاري

ء  د الشيخ عبد الرزا  بن الشيخ صالح األنصار  الدزفويل يف مدينة دزفول و تلقى املبادىول
هناك ثم انتقل إىل النج  األرشف و تعلم السطوح من السيد حس� الكوهكمر  ثم 

  إلتحق بأبحاث الشيخ األنصار  و نال 



 600: الصفحة
و اشتغل بالتدريس و التألي  و درهة عالية يف الفقه و األصول ثم عاد إىل مدينته دزفول 

ه يف بلده دزفول ثم نقل هث�نه إىل النج  األرشف و 1295انتقل إىل رحمته تعاىل عام 
 .ور  يف هوار مقام أم� املسمن� عليه السالم 

 .كتاب يف األصول عىل نسق كتاب فرائد األصول : له
 .282حياة الشيخ األنصار  ص : ترهم يف

 : الشيخ عبد الرسول التربيزي النجفي

كان عاملا فاضال كامال أصوليا ماهرا مقدما يف عرصه يف علوم العربية و األدب خصوصا اللغة 
 .ه 1299و النحو، اختص بالفاضل اإليروا  املعروف تويف يف النج  حدود 

 .10/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الرسول بن الشيخ سعد

أئة الج�عة يف الصحن القي  و مرهعا لبعض الناس يف التقليد و من املالزم� كان من 
للعبادات و الطاعات و تهذيب النفس قىض أكث أيامه يف النج  يف تحصيل العلم و 

تويف يف الس�وة يف العقة الثامنة بعد املائت� و األل  و نقل إىل النج  و دفن يف . العبادة
 .الصحن القي  

 .19/ 3مايض النج  و حارضها : يف ترهم

 : عبد السادة الطفييل

مجتهد فاضل عال عامل هليل شاعر أديب من العل�ء األدباء املنسي� كان يقيم يف النج  
األرشف و لعله أول من هاهر إىل النج  من أرسة الطفييل و قد كتب الشيخ زين العابدين 

 .ه 1309املازندرا  املتويف سنة 
  بأنه ممن سمع منه و أنه : ه إهازة بخطه و توقيعه و رصح فيهاللمرتهم ل



 601: الصفحة
و كان املرتهم شاعرا رقيق . مجتهد نافذ الحكم و أن والده من األخيار املتخشع� الناسك�

 .ه 1298الطبع طر  أغلب أبواب الشعر و أكث فيها من النظم و تويف بعد 
 .ديوان شعر : له

. 1125/ 3نقباء البق . 322/ 5شعراء الغر  . 195/ 1الذريعة . 370 /1الحصون : ترهم يف
 .856/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الصاحب الخشتي

املوىل عبد الصاحب بن محمد هعفر الدوا  الخشتي الفاريس كان يف األوائل تلميذ م�زا 
ل أستاذه و همعها يف مجلد ه و قد دّون هملة من رسائ1232محمد االخبار  املقتول سنة 

يف قزوين بأمر السيد العال ) تحفة الحبيب(و كتب كتاب ) الفوائد الذهبية(سّ�ه ب 
و . ه1263الجليل السيد محمد القزويني النجفي املولد و املسكن و فر  منه يف شوال سنة 

 .ه 1274تويف حدود سنة 
 .426/ 3الذريعة : ترهم يف

  :الشيخ عبد الصمد الخامنئي

فرهنك (أديب فاضل أصله من تربيز و كان من األهالء يف النج  له تقريظ عىل كتاب 
 .فتكون وفاته بعد هذا التاريخ 1279طبع معه يف سنة ) خدابرستي
 736/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : عبد العزيز ابن الشيخ خلف بن هيكل املسلمي النجفي

كان عاملا فقيها تقيا له املنزلة العالية عند العل�ء و أهل الفضل يف النج  حرض عىل أنجال 
  الشيخ هعفر كاش  الغطاء و كان صاحب ثروة 



 602: الصفحة
يقصده املحتاهون و الضيوف، و داره كانت يف النج  غاّصة بالعل�ء و األدباء حتى صارت 

لحلة مع اشتغاله بالتدريس و البحث مات حدود سنة ندوة علمية و أدبية ألدباء النج  و ا
 .ه يف النج  1250
 .و آثار علمية . ديوان شعر: له

 .449/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 63/ 2معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ عبد العظيم الطهرا�

يخ موىل كان من العل�ء األعالم يف النج  األرشف تلمذ عليه ه�عة من األهالء منهم الش
 .ه فيحتمل قويا أنه تويف قبل تلميذه 1297عيل الخلييل املتوىف سنة 

 740/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد العيل األصفها�

ه أوائل عمره ك� 1231كان من العل�ء األهالء أدرك املحقق القمي صاحب القوان� املتوىف 
له عن بعض االحتياطات يف مرض موته عام أنه أدرك الشيخ األنصار  و تلمذ عليه حيث سأ 

 .ه فتكون وفاة املرتهم له بعد هذا التاريخ 1281
 742/ 2الكرام الربرة : ترهم من

 : الشيخ عبد عيل بن أم� عيل الرشتي الغروي

ه و تويف يف النج  و دفن يف بعض حجر الصحن القي  عال فاضل 1226كان حيا سنة 
اب الطهارة من القائع رشحا مزهيا يدل عىل فضله قال فقيه صالح من مصنفاته رشح كت

لقد أهاد و أفاد و هاء شا فو  املراد قرة الع� مهجة : الشيخ كاش  الغطاء: فيه و يف كتابه
  الفساد 



 603: الصفحة
من نسبته إّيل نسبة األوالد إىل اآلباء و األهداد العال العالمة و الفاضل الفهامة و الورع 

لقدر الجيل عايل الجناب الشيخ عبد العيل فيا له من كتاب هامع و مصن  التقي ذو ا
 :لطالب العلوم نافع و قال املحقق الطهرا  

رأيت املجلد األول من كتابه مناهج األحكام يف رشح رشائع اإلسالم بخطه عند سيدنا أب 
هره محمد الحسن صدر الدين فر  منه سنة خمس و عقين و مائت� و أل  و عىل ظ

 .إهازة األم� سيد عيل صاحب الرياض و الشيخ هعفر كاش  الغطاء 
 30/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 ): لبيب (عبد عيل بن جمعة بن ثنيان امللقب 

عال هليل مسل  فاضل أصله من بالد نجد هاهر من نجد بصحبة أخيه خل  إىل سو  
ه مع ولده الشيخ محمد إىل 1187الشيوخ و استوطن أخوه فيها ثم انتقل املرتهم له سنة 

النج  األرشف و كان له من العمر أربعون سنة و أقام فيها مشتغال بالعلوم الدينية تسعة 
عق عاما و يسافر ب� آونة و أخرى إىل البرصة لزيارة عش�ته و أرسته ثم يعود إىل النج  

 .ه 1206و يف خالل إقامته يواصل دراسته إىل أن مات سنة 
معجم رهال الفكر . 746/ 2الكرام الربرة : ترهم يف. (ات عديدة يف مختل  العلوممسلف: له

 .1125/ 3و األدب 

 : الشيخ عبد عيل الحجامي

 .الشيخ عبد عيل بن عبد الرسول بن إس�عيل الحجامي فاضل هليل 
أن أرسة الحجامي من األرس النجفية فيها العل�ء منهم املرتهم له حيث كان مدرسا يف 

ه علوم 1279دبيات و الرياضيات و أخذ عنه ولده الشيخ طاهر الحجامي املتويف سنة األ 
 .العربية و املنطق و عليه تكون وفاته قبل تاريخ وفاة ابنه املذكور 

  747/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 604: الصفحة

 : السيد عبد الغفور اليزدي

اليزد  الغرو  من عل�ء عرصه السيد عبد الغفور بن السيد محمد إس�عيل الحسيني 
وصفه العالمة املوىل عيل الخلييل بالعال العامل النبيل له كتاب أصول الفقه و التحفة 

ه و 1244الغروية حاشية عىل تام القوان� فر  منه يف النج  األرشف يف آخر رهب سنة 
 .ه 1247تويف فيها بالطاعون سنة 

 .عىل القوان�  التحفة الغروية حاشية. أصول الفقه: له
. 398/ 13معجم املسلف� . 753/ 2الكرام الربرة . 459/ 3و ج 206/ 2الذريعة : ترهم يف

 .1361/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1279/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ عبد الغني الخراسا�

عال فاضل سكن النج  و درس عىل عل�ئها و نال درهة االهتهاد من الشيخ مهد  بن 
ه و استمر يف النج  حتى يوم وفاته 1278شيخ عيل بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء سنة ال

 .ه 1294حيث كان بعد سنة 
 .تقريرات األصول : له

 .478/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 754/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد عبد الفتاح املراغي

املراغي فقيه كب� و عال هليل كان من السيد امل� عبد الفتاح الحسيني بن عيل الحسيني 
األهالء األعالم و الحجج العظام قرأ عىل أبناء الشيخ هعفر الفقيه النجفي له العناوين فر  

ه مشتمل عىل ثالث و تسع� عنوانا من عناوين األصول التي يتفرع 1246رمضان 18منه يف 
 عليها الفروع

عيل و أستاذه األقدم الشيخ موىس ابنا مشحون بالتحقيق من تقرير بحث أستاذه الشيخ 
  .ه 1250الشيخ هعفر و تويف يف 
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رشح . رشح القائع. رسالة يف املوثق�. رسالة يف عمل الدائرة الهندية لتعي� الزوال: له

 .فوائد رهالية . عناوين األصول. اللمعة الدمشقية
و 191/ 3و ج 32/ 1الذريعة . 258/ آذربايجان دانشمندان . 31/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

الكرام الربرة . 639/ كتابها  عرب . 246/ 23و ج 350، 344/ 15و ج 351/ 13، 378/ 4ج 
/ 1نجوم الس�ء . 1365/ 4مكارم اآلثار . 232/ مصفى املقال . 68/ لباب األلقاب . 755/ 2

 .1182/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 415

 : ريمالشيخ عبد الك

 .كان من عل�ء النج  املعارصين للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر 
قد استعار املجلد الثالث من كتاب الجواهر يف االغسال إىل آخر غسل النفاس و كتب ذلك 

 .ه 1231بخطه عىل ظهر النسخة يف سنة 
 758/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الكريم الكرما�

شالل حيث أهاز األستاذ تلميذه كتاب مصباح الحجيج يف سنة  تلميذ الشيخ خرض بن
ه و كذلك أهاز كل من كتاب مصباح الرشاد و بعد قراءته عليه و كتاب مصباح 1247

 .املتمتع و كتاب املعجز يف نفس العام 
 214و 118و 107و 105/ 21الذريعة : ترهم يف

 : ن نعمة ّهللا الجزائريالسيد عبد الكريم بن جواد بن عبد هللا بن نور الدين ب

له كتاب الدرر املنثورة يف األحكام املأثورة ألفه بعد كتابه نهاية الكفاية و ذكر أنه ل يقترص 
يف كتابه الدرر املنثورة عىل خصوص الواهبات املنصوصة و املحرمات ك� هو يف بداية 

أهيز من السيد . أثورةالهداية للشيخ الحر العاميل بل أورد فيه هميع األحكام املنصوصة امل
  .ه 1215بحر العلوم و تويف سنة 



 606: الصفحة
 .إيضاح الدليل . إنشاء الصلوات و التحيات. تنبيه الغافل يف حكم الجاهل: له

 .حاشية عىل املغني . الجنة العاصمة. التحفة البهية تكميل اإل�ان. الربهان املسسس
 .مفتاح اإل�ان مناسك الحج . عةصالة الجم. الدرر املنثورة. الحجة البالغة

 كش  الغطاء عن حال الغناء تزيد عىل ثالثة آالف بيت
 .136/ 8443/ 4الذريعة . 173/ تحفة العال . 40/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 2الكنى و األلقاب . 760/ 2الكرام الربرة . و فيه بيان لجميع مسلفاته86/ شجرة مباركة 
 .323/ نجوم الس�ء . 552/ 2مكارم اآلثار . 387/ 3مستدرك الوسائل . 300

 .334/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : عبد الكريم العوامي بن حس� بن عيل بن عبد هللا الفرج

فاضل أديب ساحر عذب الحديث متفنن نبغ يف العلم و األدب هاهر إىل النج  األرشف و 
 .ه 1373 أن مات قرأ بها و نظم الشعر و عاد إىل وطنه و دام فيها إىل

). عليه السالم (الدر النضيد يف الرد عىل من استنكر مأتم اإلمام الشهيد . الجدل الحسن: له
 .سبحات القدس . ديوان شعر
 .97/ 2أعالم العوامية : ترهم يف

 : املوىل عبد الكريم بن محمد باقر بن عبد الكريم السل�يس

ه ك� رصح به 1253كاش  الغطاء الذ  تويف كان من تالميذ الشيخ عيل بن الشيخ هعفر 
الشيخ عيل يف إهازته التي كتبها بخطه للمرتهم صاحب كتاب الدرة الغروية يف رشح اللمعة 

ه عىل 1280و تكون وفاته حدود . الدمشقية عىل ظهر كتابه هذا و قد شهد فيها باهتهاده
 .ما ذكر حفيده 

 .الدرة الغروية يف رشح اللمعة الدمشقية : له
معجم رهال الفكر . 759/ 2الكرام الربرة . 105/ 8الذريعة . 29/ 2أحسن الوديعة : ترهم يف
  .681/ 2و األدب 
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 : الشيخ عبد الكريم بن محمد رحيم الكرما�

ه و هاء يف 1255ه من الشيخ خرض بن شالل بن حطاب املتويف عام 1247أهيز سنة 
مع ما يفتخر به من املكارم و الخصال العال الربا  هناب شمس دائرة الك�ل و مج: اإلهازة

اآلخوند مال عبد الكريم الكرما  و قد عزى املرتهم له فتح عيل شاه شوت ولده محمد عيل 
 .م�زا عن لسان السيد محمد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم 

 .1073/ 3و األدب  معجم رهال الفكر. 760/ 2الكرام الربرة . 32/ 23الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ عبد هللا خنفر

سبق بالعلم و الفضل و اشتهر بالفقاهة و الورع و التقوى و هو أحد أعالم عرصه و ممن 
يرهع إليه يف الحكم و العمل تخرج عىل الشيخ عيل بن الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء 

 .ه 1247و تويف يف الطاعون الجارف سنة 
 لنج  يف القرن الثالث عق الهجر و آل خنفر أرسة عرفت يف ا

 .زهت بهم الغر  و فخرت بهم النج  
 .258و 257/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عبد هللا بن الشيخ أحمد الدجييل

إن الشيخ عبد هللا بن الشيخ أحمد الدهييل املحتد و املولد النجفي املنشأ و املسكن و 
أصوليا رهاليا و كان سبب انتقاله إىل النج  هو أن الشيخ املد  كان عاملا فاضال فقيها 

صاحب كش  الغطاء مّر يف طريقه إىل سامراء بالدهيل فرأى من ذكاء ابنه ما حمله معه 
 إىل النج  لطلب العلم

و كان الشيخ كاش  الغطاء كث� اإلعتناء به قائا بجميع لوازمه حتى صار من فحول العل�ء 
. 

  .45/ 8شيعة أعيان ال: ترهم يف
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 : السيد عبد هللا الطالقا�

السيد عبد هللا بن السيد أحمد بن السيد حس� بن السيد حسن الحسيني الطالقا  
كان املرتهم له من أكابر عل�ء النج  يف وقته و من زع�ئها الروحي� . النجفي فقيه هليل

ولد سنة وفاة أبيه عام . و غ�ها عرص الشيخ املرتىض األنصار  و الشيخ رايض النجفي
ه و تلمذ عىل السيد باقر القزويني و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ 1208

محسن خنفر و غ�هم و كان من أهل الصالح و التقى و العبادة تويف يف طريق كربالء 
 .ه 1280ه�دى الثانية سنة / 25عائدا من زيارة الحس� عليه السالم يف ليلة الجمعة 

 .767/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد عبد هللا القزويني

السيد عبد هللا بن السيد أحمد بن امل� محمد الحسيني القزويني من أهالء عرصه كتب له 
ه�دى الثانية سنة 21ابن أخته السيد محمد عيل بن السيد محمد أم� املازندرا  يف 

بجناب األهل األمجد األحشم الخال املعنون السيد  ه من بوشهر رسالة و عرب عن خاله1249
عبد هللا نجل املرحوم السيد أحمد القزويني و طلب له الدعاء تحت قبة أم� املسمن� عليه 

 .و تكون وفاته بعد هذا التاريخ . السالم
 .770/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد هللا بن ترك بن عبد هللا الكعبي

ه و البيان للشهيد سنة 1240أنه ملك رسائل الشيخ أحمد األحسائ عام : الربرةعن الكرام 
ه و 1245ه و يظهر أن عبد هللا بن ترك تويف ب� سنة 1245ه و الرهال الكب� سنة 1242
و من تلكه لهذه الكتب العلمية نستظهر بأن املرتهم كان من الفضالء العل�ء . ه1247سنة 

.  
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آل الكعبي من أرس العلم و األدب القد�ة يف النج  قطنت النج  و عرفت به يف ثم ان 

 .أواسط القرن العارش 
 .244/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عبد هللا بن الحسن آل عبد الجبار

ه كان عاملا فقيها و متخرها عىل عل�ء النج  األفذاذ و 1292ه و تويف عام 1251ولد سنة 
أنشد منظومة يف أصول الفقه سّ�ها زهرة الغر  خالل إقامته بالنج  . منهم اإلهازةله 

 .األرشف و كان نظم القصيدة إىل مبحث العموم و الخصوص يف أزيد من ثالثائة بيت 
 .منظومة يف الفقه . زهرة أرض الغر : له

/ 3المية يف البحرين أعالم الثقافة اإلس. 774/ 2الكرام الربرة . 72/ 12الذريعة : ترهم يف
 .262/ 1معجم رهال الفكر و األدب 74

 : الشيخ عبد هللا العفيف

الشيخ عبد هللا بن درويش النجفي امللقب بالعفي  من أهل الفضل اشرتى نسخة ناقصة 
ه و لو ل يكن من أهل الفضل ملا عمد 1229فتمم نقصها بخطه يف سنة ) كش  اللثام(من 

 .إيل إك�له 
 .775/ 2كرام الربرة ال: ترهم يف

 : السيد عبد هللا شرب بن السيد محمد رضا الحسيني النجفي

ه و تويف ششهد الكاظم� يف رهب سنة 1192ولد يف النج  أيام إقامة والده فيها سنة 
 ه و دفن مع والده يف املشهد الكاظمي1242

قائال و كان يعرف يف  العال املسيد و السيد السند و الركن املعتمد أضاف: و عن دار السالم
عرصه باملجليس الثا  لكثة تصانيفه الّتي تنوف عىل إثن� و خمس� كتابا أشهرها هامع 

  األحكام و يفهم من بعض أساتذته مثل الشيخ 
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هعفر و السيد محسن األعرهي و من بعض تالمذته مثل الشيخ مهد  و الشيخ إس�عيل 

  و السيد عيل األم� أن املرتهم قد قىض فرتة من حياته العلمية ولد الشيخ أسد ّهللا التسرت 
و قرأ الجّد يف النج  عىل العالمة السيد : يف النج  األرشف و يشهد لذلك ما ورد يف األعيان

 .هواد صاحب مفتاح الكرامة و و عىل السيد عبد هللا شرب 
. لالمعة يف رشح زيارة الجامعةاألنوار ا. األخال . أحسن التقاويم: له من آثاره املطبوعة

هالء العيون . تسلية الفساد يف املوت و املعاد. حق اليق� يف معرفة أصول الدين. تفس� شرب
 .21مصابيح األنوار يف حل مشكالت األخبار . 31

 .الوهيز يف تفس� القرآن العزيز 
، 277/ 4و ج  376 ،286/ 1الذريعة . 212/ 2تنقيح املقال . 82/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 3ريحانة األدب . 261/ 4روضات الجنات . 50، 42/ 25و ج 85/ 21و ج 41/ 7و ج 179
/ كتابها  عرب هاب . 249/ فوائد الرضوية . 190/ 4الغدير . 137/ 1سفينة البحار . 175
24 ،43 ،205 ،251 ،313 .850. 

مايض النج  . 217/ 29دهخدا  لغت نامه. 352/ 2الكنى و األلقاب . 777/ 2الكرام الربرة 
 .445، 354، 255، 238/ مصفى املقال . 143/ 4مشهد اإلمام . 319/ 2

/ معجم املطبوعات النجفية . 327/ 2العراقي� 118/ 6معجم املسلف� . 9/ 2معارف الرهال 
/ هدية األحباب . 363/ نجوم الس�ء . 1164/ 4مكارم اآلثار . 321، 150، 100، 68، 67
 .283تكملة أمل اآلمل ص . 710/ 2عجم رهال الفكر و األدب م. 159

 : الشيخ عبد املحسن بن محمد بن مبار  اللويي البالدي األحسائ

فقيه من مشائخ اإلهازة محقق كامل أديب هليل هاهر إىل النج  و حرض عىل شيوخها و 
غ�ه� و نال فقهائها كالسيد محمد مهد  آل بحر العلوم و السيد مهد  الشهرستا  و 

ه لزيارة اإلمام عيل 1218ثم ذهب إىل إيران عام . درهة االهتهاد و حصل عىل إهازات
الرضا عليه السالم و يف طريق عودته استقر يف مدينة س�هان بطلب من أهلها فأقام فيهم 

  لإلرشاد 
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 .تشييده ه و ور  عىل هنب مسجد بدأ ب1250و التوهيه حتى توفاه ّهللا يف سنة 

التحفة الفاخرة و الرسالة الكربى يف الصالة و هامع الوصول و مشكاة األنوار يف فقه : له
. رشح االهرومية يف النحو. بداية الهداية يف التجويد. رشح العوامل الجرهانية. الصالة

 .هامع الوصول . كفاية الطالب. التحفة الفاخرة. مشكاة األنوار يف فقه الصالة
. الرسالة الوسطى يف الصالة. الرسالة الصغرى يف الصالة. القويم و الرصاط املستقيمالنهج 

 ) .ع( وفاة الحسن ). ع (وفاة الكاظم . وفاة النبي يحيى. الرسالة الكربى يف الصالة
 .191/ 15و 371/ 13و 402/ 3الذريعة . 409/ أنوار البدرين : ترهم يف

 .88/ 1كر و األدب معجم رهال الف. 794/ 2الكرام الربرة 

 : الشيخ عبد النبي الخطي

كان يف النج  األرشف من تالميذ العالمة . الشيخ عبد النبي بن محمد الخطي عال فاضل
 .السيد مهد  بحر العلوم و له اإلهازة منه 

 .803/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد النبي القزويني

مل اآلمل باقرتاح أستاذه السيد بحر العلوم الفقيه الفيلسوف املتكلم صاحب تتميم أ 
و بعد فقد وفقني ّهللا و له الحمد : الطباطبائ و قد كتب له السيد الطباطبائ تقريظا فيه

للتقف شا أماله الشيخ العال الفاضل و املحقق البدل الكامل الطود العلم الشامخ و ع�د 
الء اآلت� بقية نواميس السل  و شيخ الفضل الراسخ أسوة العل�ء املاض� و قدوة الفض

مشائخ الخل  قطب دائرة الك�ل و شمس س�ء الفضل و اإلفضال الشيخ العلم الزك و 
 .ه 1200تويف بعد سنة . املوىل املهذب التقي املويل عبد النبي القزويني اليزد 

  .13تكملة أمل اآلمل ص . 128/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : عبد الواحد العبودي الشيخ

الشيخ عبد الواحد بن الشيخ راشد العبود  من فضالء عرصه رأى املحقق الطهرا  تلكه 
 .لكتاب التهذيب للشيخ الطويس 

 803/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الوهاب االردكا�

الشيخ محمد فقيه فاضل و عال هليل كان من مراهع األمور يف ش�از بعد أن تلمذ عىل 
 .حسن صاحب الجواهر و غ�ه يف النج  

 805/ 2ترهم يف الكرام الربرة 

 : الشيخ عبد الوهاب الربغا�

الشيخ امل�زا عبد الوهاب بن املوىل صالح الربغا  القزويني من أعاظم عل�ء عرصه كان من 
واعظا و حكي� أهالء الفقهاء و أكابر الرؤساء و عاملا فقيها و مجتهدا حافظا و متكل� 

فاضال أهيز من أساتذته الدينية و الزعامة الروحية هبط طهران أخ�ا و استقر فيها حتى 
 .ه 1295وفاته حدود سنة 

 .808/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عبد الوّهاب البنا�

 كان من عل�ء مراغة، األعالم يف عرص الشيخ األكرب كاش  الغطاء و ما بعده و كانت له
نسخة تفس� الصايف يف ثالث مجلدات قد وقفها عىل طالب العلوم الدينية يف النج  

 .األرشف 
  814/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 613: الصفحة

 : السيد عبد الوهاب الهمدا�

ه مقي� شدرسة كاسه 1247كان يتجول يف املراكز العلمية ألخذ العلم فكان يف أصبهان سنة 
يذ الشيخ محمد حسن األصبها  صاحب كتاب الفصول الغروية أيضا كران و هو من تالم

 .ه 1247بالنج  األرشف و تكون وفاته بعد سنة 
 342/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ عبد الوهاب القزويني

الشيخ امل�زا عبد الوهاب بن محمد عيل القي  النجفي القزويني من أعاظم عل�ء 
من تالميذ األكرب الشيخ هعفر آل كاش  الغطاء و السيد محمد  الشيعة يف هذا القرن كان

هواد العاميل و السيد عبد هللا شرب و بلغ مرتبة شامخة يف العلم و الفقه و التحقيق و 
وصفه السيد حجة اإلسالم األصفها  العال العامل الفاضل الكامل البارع الباذل هامع فنون 

هاهر املرتهم له يف أواخر عمره إىل النج  األرشف 2T]1[2Tأهل الفضائل حائز صفوف الفواصل 
فسكن بها و تصّدر التدريس و الفتوى حتى مرض ثم تنبه ساعة قبل وفاته فأمر من معه 
بوضعه يف تابوت و إدخاله داخل الروضة الحيدرية و ملا وضع تابوته أمام الرضيح املطهر 

 .2T]2[2Tه 1270فاضت آخر أنفاسه داخل الحرم و ذلك سنة 
. رسالة يف أصالة الرباءة. حجية املظنّة. حجية اإله�ع. التجر . اهت�ع األمر و النهي :له

رسالة يف عدم هواز اهت�ع األمر و . رسالة يف عدم حجية الظن يف األحكام. رسالة يف العدالة
 .هداية املسرتشدين . الفوائد األصويل. فائدة يف أصل الرباءة. النهي

______________________________________ 
 . 812/ 2الكرام الربرة ) 1( 

______________________________________ 
 . 137/ 3مستدركات أعيان الشيعة ) 2( 



 614: الصفحة

و 279، 268/ 6و  349/ 3و 267/ 1الذريعة . 137/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف
 .193/ 25و 324، 87/ 16و 236، 225/ 15و 81/ 11
. 1736/ 5مكارم اآلثار . 810/ 2الكرام الربرة . 76/ قصص العل�ء . 261/ فوائد الرضوية ال

 .997/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 24/ 2نجوم الس�ء 

 : الشيخ عزيز بن الشيخ رشيف النجفي

كان من شعراء النج  األرشف املجيدين و أدبائها األفاضل ولد يف النج  و نشأ و قرأ بها 
 .ه 1258فضالء عرصه مات بعد عام عىل 
 .ديوان شعر : له

 .1276/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 816/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عطاء ّهللا األصفها�

الشيخ عطاء هللا بن محمد هعفر اآلبادئ األصفها  عال فاضل و تقي هليل كان من أهل 
يف غاية الزهد و اإلعراض عن حكام الدنيا، هاور  العلم و الفضل و الصالح و التقى و كان

ه 1298النج  ابتعادا عن الرياسة و تهربا من تبعاتها إىل أن تويف يف النج  يف طاعون سنة 
. 

 818/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عالء الدين بن الشيخ أم� الدين بن الشيخ ضياء الدين الطربحي

ه و دفن يف مقربتهم التي يف دارهم 1247ج  األرشف بعد ه و تويف يف الن1165ولد سنة 
كان عاملا فاضال ورعا هليال فقيها متكل� كامال و كان ذا ورد و سداد و تقوى و اهتهاد 

 .يصيل ه�عة يف إيوان الذهب 
  حرض عىل الشيخ الكب� صاحب كش  الغطاء فقها و أصوال و حصل عىل 
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و كتب كتاب حياة . عليه فيها ثناء بليغا يدل عىل مكانة ساميةإهازة من أستاذه أثنى 

ه و كتاب ذخ�ة السبزوار  1235األرواح إىل طريق الحق و الصالح يف العقائد الدينية سنة 
 .ه 1204من أول الطهارة إىل آخر الصالة يف 

 .حياة األرواح إىل طريق الحق و الصالح . األصول املذهبية: له
/ 2الكنى و األلقاب . 819/ 2الكرام الربرة . 116/ 7الذريعة 149/ 7. الشيعةأعيان : ترهم يف

معجم . 292/ 6معجم املسلف� . 107، 105/ 3معارف الرهال . 451/ 2مايض النج  . 448
 .836/ 2رهال الفكر و األدب 

 الشيخ عيل 

عنه السيد عال هليل كان من تالميذ الشيخ األكرب هعفر كاش  الغطاء يف النج  يروى 
 .ه 1266كاظم الرشتي ك� يف إهازته للموىل حسن بن عيل كوهر املتويف سنة 

 821/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عيل اإليروا�

من عل�ء القرن الثالث عق له إطالع : عيل بن قربان اإليروا  املشهور بالحاج مال بايش
اإلسالمية و الظاهر أنه كان من عل�ء النج  واسع بالفلسفة و الكالم و غ�ه� من العلوم 

 .هالتي وق  فيها كتابه و الوقفية بخطه 1273األرشف تويف بعد سنة 
 .ه 1272أته سنة ) منبع التحقيق و ينبوع رحيق التدقيق: (له

  376/ 1تراهم الرهال : ترهم يف
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 : الشيخ عيل البحرا�

كان من فقهاء عرصه األهالء و عل�ئه األعالم حرض عىل السيد مهد  بحر العلوم و غ�ه 
 ) .أنوار الفقاهاة(من مشاه� عرصه و تلمذ عليه كث�ون منهم الشيخ حسن صاحب 

 822/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عيل البص� الحجامي

و نتيجة ذكائه و رسعة حفظه تقدم ه و ذهب برصه يف أيام صغره 1240ولد يف حدود سنة 
أنت حجة : يف العلم و أصبح من تالمذة الشيخ األنصار  و كان يقول له الشيخ األنصار 

 .ه و دفن يف واد  السالم 1284هللا عيل و أنا حجة هللا عىل الناس تويف عام 
 .507مكارم اآلثار ص 161/ 2. مايض النج  و حارضها: ترهم يف

  :الشيخ عيل الدجييل

ه صهر صاحب 1277من الفضالء املعارصين للشيخ محمد حسن القوقي املتويف سنة 
الجواهر حيث استعار منه مجلد النكاح من كتاب رياض املسائل و إستعارته للكتاب شاهد 

 .عىل أنه من عل�ء القرن الثالث عق يف النج  األرشف 
 826/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد عيل الزنجا�

ان من العل�ء األتقياء الفضالء األهالء تلمذ يف النج  عىل العالمة الشيخ مرتىض ك
األنصار  و غ�ه من مشاه� عرصه و تويف يف النج  قبل عودته إىل زنجان حدود سنة 

 .ه 1290
  827/ 2الكرام الربرة : ترهم يف
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 : السيد عيل العاميل

لعالمة السيد محمد هواد العاميل صاحب مفتاح من العل�ء الفضالء و من بني عم ا
الكرامة و كان مالزما للعالمة السيد باقر القزويني النجفي و قد أعانه عىل تجهيز املوت يف 

 .ه 1246طاعون سنة 
 831/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ عيل العايص العاميل

هاهر مع ابن خالته السيد صاحب الحاشية عىل املعال للشيخ حسن بن الشهيد الثا  
يوس  رشف الدين إىل النج  متتلمذين عىل عل�ئها الشيخ رايض و الشيخ محمد حس� 

 .ه 1297الكاظمي و غ�ه� و تويف بالنج  حدود 
 .حاشية املعال : له

. 830/ 2الكرام الربرة . 208/ 6الذريعة . 278/ تكملة أمل . 261/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .868/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 144/ 7املسلف� معجم 

 : الشيخ عيل الفراهي

رأى املحقق الطهرا  شهادته . من العل�ء الفضالء املعارصين للسيد مهد  بحر العلوم
ه و رأى أيضا بعض الكتب 1200بوقفية دار الشيخ رضا شمسه يف النج  تاريخها سنة 

 رأى رحمه هللا تعاىل عليه خطه بتملك كتاب املسالك املوقوفة التي هعلت توليتها بيده ك�
 .ه فتكون وفاته بعد ذلك 1214سنة 

 : الشيخ عيل النجفي املعروف بالفاضل املقدس الرشتي

  عال فاضل فقيه أصويل عابد زاهد ناسك مجاهد من العل�ء الرباني� 
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ش�از  الكب� هاهر إىل الر، فجاور و من كبار تالميذ الشيخ مرتىض األنصار  و السيد ال

أال غاب عيل (ه و تاريخ وفاته يف هذا الشطر 1295تويف سنة . هناك و اهتدى به خلق كث�
 )وحيدا 

 : ابن السيد إس�عيل ابن السيد زين العابدين الحسيني السنجاب) أبو الفضائل(عيل 

لشعر إستوطن النج  األرشف و كان حيا عاملا فاضال أديبا هليال شاعرا كث� النظم مت� ا
 .ه 1295كان أخبار  املسلك يكنّى بأب الفضائل و يلقب باملحدث و مات يف النج  بعد 

 ) .شعر(رشحات الليث . حمالت الليث ديوان: له
 .1158/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 235/ 11الذريعة : ترهم يف

 : السيد عيل بن إس�عيل الغريفي

نه ولد يف البحرين و أخذ من ههابذة محدثيها ثم تتلمذ عىل كبار أ : عن شعراء الغر 
العل�ء و الفقهاء يف النج  األرشف كالسيد بحر العلوم و الشيخ حس� نج  و الشيخ 

تويف رحمه ّهللا يف النج  أيام ما يسمى بالطاعون . رايض النجفي و الشيخ خرض شاللة
د محمد باقر القزويني و دفن يف الصحن ه و توىل تجهيزه السي1246الكب� و ذلك عام 

 .العلو  القي  يف أول حجرة عىل �� الداخل من باب الطويس 

 : السيد عيل بن السيد إس�عيل املوسوي القزويني

ه و درس املقدمات عىل خاله السيد رىض 1237ولد يف قزوين يف شهر ربيع األول سنة 
القزويني ثم حرض الفقه و األصول و الحديث و التفس� عىل الشهيد الشيخ محمد صالح 
الربغا  الحائر  و غ�ه من األعالم ثم توهه إىل العرا  و درس عىل صاحب الضوابط و من 

  ج  بعد وفاته توهه إىل الن
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و حرض عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و عىل الشيخ مرتىض األنصار  و الشيخ 
حسن الربغا  الحائر  و الشيخ محمد حسن صاحب الفصول حتى بلغ درهة عالية يف 
. الفقه و األصول ثم رهع إىل موطنه قزوين و تصدر كريس التدريس و الفتوى و اإلمامة

ه و نقل هث�نه إىل 1298الثالثاء الرابع من شهر محرم الحرام سنة  مات يف قزوين يوم
 .كربالء و دفن يف مقربة صاحب الضوابط 

 .139/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ عيل بن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء

زاهدا أحد أنجال الشيخ الكب� األربعة األعالم عن الحصون كان عاملا فاضال تقيا ورعا 
مجتهدا ثقة عدال هليل القدر عظيم املنزلة إليه انتهت الرياسة العلمية و رهعت إليه الفتيا 

كان شيخ الشيعة و محي القيعة أستاذ الشيوخ الفحول الذين : و القضاء و عن التكملة
ورد إىل كربالء لبعض الفت التي وقعت يف : و عن األعيان. منهم العالمة الشيخ األنصار 

  مع أخيه الشيخ موىس فأكب عليه� الفضالء من أهل العلم و كانت كربالء يومئذ النج
هي محّط الطلبة، فيها أل  فاضل من عل�ء إيران يحرضون دروس رشي  العل�ء فحرض 
بعضهم درس الشيخ� فاستحسنوا فقهه� ثم عاد املرتهم بعد ستة أشهر إىل النج  مع 

تويف رشي  العل�ء فورد النج  أل  طالب من طلبة أخيه الشيخ موىس و يف تلك السنة 
كربالء و سكنوا النج  حبا بدرس املرتهم و أخيه اليشخ موىس ثم تويف الشيخ موىس 

تخرج . فاستقل الشيخ عيل بالتدريس و منها صارت النج  مرهعا ألهل العلم من إيران
 .فن يف النج  و د1253عىل أبيه و أخيه الشيخ موىس و مات فجأة يف كربالء سنة 

حجية الظن و القطع و . حاشية عىل حاشية بغية الطالب. تعليقات عىل عدة رسائل: له
ديوان كاش  الغطاء ك� يف . رشح اللمعة. الرسالة الصومية. الخيارات. الرباءة و االحتياط

  .898و 762و 740/ 9الذريعة 
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. 49/ 14و ج 206/ 11و ج 279/ 7و ج 59/ 6الذريعة . 177/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

معارف . 168/ 3و ج  163/ 1مايض النج  . 103/ 3الكنى و األلقاب . 384/ 1رياض األنس 
 .1420/ 4مكارم اآلثار . 51/ 7معجم املسلف� . 93/ 2الرهال 

معجم رهال 120/ نزهة الناظرين . 414/ 1نجوم الس�ء . 430/ 2معجم املسلف� العراقي� 
 .1045/ 3و األدب الفكر 

 : عيل ابن السيد حسن ابن السيد سل�ن ابن السيد عيل

عال فاضل متتبع رهايل محقق خب� متضلع مسل  تتلمذ عىل أساتذة عرصه و تخّرج عليهم 
و تصّدى للتدريس و التألي  و البحث و التحقيق كان معارصا و مصاحبا للسيد مهد  

ه يف النج  األرشف و 1300مات قبيل سنة 2T]1[2Tالقزويني و السيد حس� بحر العلوم 
نستكش  من أصحابه و أصدقائه مثل السيد حس� بحر العلوم إنه كان عاملا يعيش يف 

 .النج  األرشف 
 .مشجرة آل الحلو . حسن املقال يف علم الرهال: له

 .1111/ 3نقباء البق . 316، 275/ مصفى املقال . 16/ 7الذريعة : ترهم يف

 : بن الشيخ حسن بن الشيخ مهدي مغنيةالشيخ عيل 

كان عاملا فاضال شاعرا ورعا تقيا كريم الطبع عايل الهمة و كانت له حافظة غريبة يحفظ 
القصيدة الطويلة بس�عها مرة واحدة و كان من تالمذة الشيخ مرتىض األنصار  و الشيخ 

مائت� و أل  بعد محمد حسن الكاظمي يف مدة طويلة و تويف يف النج  سنة تسع� و 
 .الهجرة 

 .ديوان شعر : له
. 601/ 2نقباء البق . 185/ 8أعيان الشيعة . 65/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 .ديوان شعر . 279/ تكملة أمل 
______________________________________ 

 . 16/ 7الذريعة ) 1( 
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 : خ محمد عيل األعسمالشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشي

أحد أعالم هذه األرسة و رهالها املعدوم� يف العلم و األدب عا  يف النج  و درج بها، له 
يف العلوم الدينية نصيب وافر و يف اآلداب و الك�ل حظ غ� قليل تخرج عىل عل�ء عرصه 

 .و أخذ منهم ما شاء 
ع  24نه يوم الخميس كتاب مناهل األصول يف رشح تهذيب الوصول حيث فر  م: له

 .أرهوزة يف الديات . أرهوزة يف األطعمة. أرهوزة يف اإلرث. ه12392
ديوان عيل بن حس� بن محمد . ديوان األعسم الكب�. أرهوزة يف العدد. أرهوزة يف الرضاع

 .» أرهوزة يف الرضاع«منظومة يف الرضاع . األعسم ديوان األعسم الكب�
 .» يف اإلرث أرهوزة«منظومة يف املواريث 

و 442/ 1الذريعة . 466/ 2الحصون املنيعة . 166/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
مايض النج  و . 138و 111/ 23و 353/ 22742و 750و 82/ 9و 484و 474و 473و 454

 .32/ 2حارضها 

 : الحاج مال عيل بن م�زا خليل

 :األرشف حيا و ميتا ولد الحاج مال عيل بن م�زا خليل املتوطن بالنج  
كان فقيها رهاليا مضطلعا : ه عن مستدركات الوسائل1296ه و تويف سنة 1226سنة 

باألخبار و قد بلغ من الزهد و اإلعراض عن زخارف الدنيا مقاما ال يحوم حوله الخيال درس 
األصول عىل رشي  العل�ء و صاحب الفصول و الفقه عىل صاحب الجواهر له غصون 

 .روية يف األصول الفقهية و الفوائد الرهالية و حاشية عىل رهال أب عيل األيكة الغ
غصون األيكة . سبيل الهداية يف علم الدراية. خزائن األحكام يف رشح تلخيص املرام: له

 .تعليقات يف الفقه و األصول . الغروية يف األصول الفقهية
 .58/ 16و ج 153/ 12و ج 153/ 7الذريعة . 140/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 2معارف الرهال . 401/ 3مستدرك الوسائل . 238/ 2مايض النج  . 292/ فوائد الرضوية 
معجم رهال الفكر . 338/ 1نجوم الس�ء . 827/ 3مكارم اآلثار . 88/ 7معجم املسلف� . 103

  .517/ 2و األدب 
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 : عيل ابن السيد سل�ن ابن السيد درويش ابن السيد محمد

كان فاضال شاعرا أديبا هليال هالس الشعراء و األدباء و الزمهم و أخذ املقدمات و األوليات 
من فضالء عرصه و قال الشعر و أبدع و أهاد و عّد من الشعراء املجيدين و كانت له 

 .مكاتبات و مراسالت شعرية مع شعراء وقته 
 .ديوان شعر : له

/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 35/ 2مايض النج  . 453/ 2الحصون املنيعة : ترهم يف
683. 

 : السيد عيل بن السيد صدر اللكهنوي املوسوي

عال كب� و شخصية علمية هليلة هاهر إىل النج  و درس عىل السيد محمد رشي  و 
الشيخ موىس و الشيخ عيل أوالد الشيخ األكرب كاش  الغطاء و السيد مهد  بن السيد عيل 

و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و أل  كتبا قيمة و أصبح رئيسا و بحر العلوم 
 .ه 1269مرهعا يف الهند إىل أن مات عام 

 .كفاية املستفيد يف االهتهاد و التقليد . معيار األحكام يف رشح رشائع اإلسالم: له
. قناعكاش  ال. إزالة الشبهات يف بيان داللة النهي عىل الفساد يف العبادات أو املعامالت

تحقيق الصواب يف مباحث . الفوائد العلوية. كاش  الغمة يف إصالة برائة الذمة
 .و رسائل أخرى . تداخل األسباب. رسالة يف حجية املراسيل. االستصحاب
و 349/ 16و ج  141/ 11و ج 483/ 3و ج 529/ 1الذريعة . 240/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 .111/ 7جم املسلف� مع. 277/ 21و ج 99/ 18و ج 239/ 17ج 
 .602/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 91/ 1نجوم الس�ء 

 : عيل بن ظاهر األسدي الحيل

شاعر هليل و أديب فاضل و من الشعراء النابغ� املجيدين ولد يف الحلة و قرأ و أخذ فيها 
  من أفاضل عرصه و أحب األدب و فنونه فقال الشعر يف 
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شتى أبوابه و أهاد فيه و برع وفا  أقرانه غ� أنه كان يحب العزلة و االنزواء و يرغب إىل 
االنفراد و العبادة هاهر إىل النج  األرشف و سكن يف إحدى حجرات الصحن الحيدر  و ل 

 .ه 1280يتزوج و مات يف 
 .ديوان شعر كب� قد تل  : له

/ 7معجم املسلف� . 53/ 4شعراء الحلة . 81/ 2البابليات . 249/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
 .83/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 435/ 2معجم املسلف� العراقي� . 114

 : الشيخ عيل بن عبد هللا بن حمد هللا حرز الدين املسلمي النجفي

ه و تلمذ عىل الشيخ موىس كاش  الغطاء و الشيخ محمد حسن 1182ولد يف النج  عام 
و تويف . هر و بلغ مستوى رفيعا يف العلم ك� أنه كان ماهرا يف الطب اليونا صاحب الجوا

 .ه 1277يوم األربعاء الخامس و العقين من ذ  القعدة سنة 
 .الشمس� يف العلوم الطبيعية . قواعد الطب. تقريرات يف الفقه و األصول: له

رسالة يف أحكام النجوم و . رسالة يف األوراد. أنيس الزائرين. هامع الطب. هامع املالحم
 .قران الكواكب . األيام

 .277/ 17الذريعة . 96/ 2معارف الرهال . 165/ 2مايض النج  : ترهم يف
 .405/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 2158/ 6مكارم اآلثار 

 : عيل ابن الشيخ مبار  النجفي

قرأ املقدمات و إنخرط يف من الفضالء األدباء و الشعراء األهالء ولد يف النج  األرشف و 
و . سلك الشعراء الشعبي� و قال الشعر الجيد و احتفظت له املجاميع األدبية بالنظم الكث�

ه ألنه كتب بخطه رشح مناهج الوصول لنفسه يف هذا العام و تويف بعد 1219كان حيا عام 
 .ذلك 
 .ديوان شعر : له

  .266/ 3مايض النج  : ترهم يف
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 : زين العابدين عيل بن الشيخ بهاء الدين محمد بن محسن آل زين العابدين الشيخ

معروف بالتقوى و الصالح مشهور بالفضل و الفقه و التحقيق و الجاللة و هو صهر العالمة 
السيد صاحب مفتاح الكرامة عىل ابنته و تخرج عليه و عىل الشيخ صاحب كش  الغطاء و 

 .ه 1200تويف يف النج  سنة 

 : السيد عيل بن السيد محمد األم�

كان عاملا من فحول العل�ء املحقق� و عظ�ء الفقهاء املدقق� إنتهت إليه الرياسة يف البالد 
و . العاملية و همع ب� الرياست� الدينية و الدنيوية و هو هّد صاحب كتاب أعيان الشيعة

و عىل السيد عيل الطباطبائ قرأ الجد عىل العالمة السيد هواد صاحب مفتاح الكرامة 
له رشح منظومة بحر . صاحب الرياض و عىل الشيخ هعفر الجناهي صاحب كش  الغطاء

العلوم ل يكمل و هو مع اختصاره يدل عىل فضل عظيم و تبحر يف الفقه كث� تويف سنة 
 .ه شهيدا بالسم 1249

 : مد عيلعيل ابن الشيخ محمد رشيف ابن الشيخ زين العابدين ابن الشيخ مح

شاعر هليل و فاضل معروف و أديب كب� عارف باللغة و األدب و الرياضيات و قد عارش 
الشعراء و خالطهم و صار منهم و نظم بالدارهة و الفصحى و طر  هميع أبوابه و تفنن 

 .ه 1215فيها و أبدع و أهاد و مات سنة 
 .ديوان شعر : له

معجم رهال . 329/ 1مايض النج  . 238/ 6  شعراء الغر . 328/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
  .656/ 2الفكر و األدب 
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 : عيل بن الشيخ محمد بن الشيخ صالح بن الشيخ سميع النجفي

إّال أنه . كان هّده الشيخ سميع نجفي األصل. عال فاضل مجتهد كامل أستاذ الفقه و األصول
تتلمذ املرتهم له عىل الشيخ مرتىض هاهر إىل تسرت و تعاقب فيها أوالده و أحفاده 

و كان أيضا شاعرا أديبا هليال مات قبل وفاة الشيخ مرتىض . األنصار  و اشتغل بالتألي 
 .األنصار  

 .دوازده إمام . ديوان شعر فاريس. رسالة يف البداء: له
 .1523/ 4نقباء البق 242شخصيت أنصار  : ترهم يف

 : التسرتي النجفيالسيد عيل بن السيد محمد الجزائري 

السيد عيل بن السيد محمد بن السيد طيب الجزائر  التسرت  النجفي املتوىف : يف الذريعة
 .ه كان ويص العّالمة األنصار  و صاحب رسّه 1283بها سنة 
 160/ 4الذريعة : ترهم يف

 : السيد أب الحسن عيل بن السيد محمد بن السيد أحمد النارص الحسيني الشقرائ

ملا فقيها شاعرا ورعا من تالميذ السيد محمد مهد  بحر العلوم و من يف طبقته و كان عا
هو من أساتذة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و كان مقيم النج  حتى يوم وفاته 

 .ه 1230ذ  الحجة 14
 .ديوان شعر : له

 .157/ 3شعراء الغر  . 173تكملة أمل . 325/ 2أعيان الشيعة : ترهم يف
 .26/ 1و ج 894/ 3مكارم اآلثار . 68/ 1الفوائد الرهالية . 377/ 1الربرة الكرام 

  .874/ 2معجم رهال الفكر و األدب 



 626: الصفحة

 : السيد عيل بن السيد محمد الحكيم الحسيني النجفي

كان عاملا فاضال أديبا ماهرا يف الطب شاعرا مسلفا درس عىل عل�ء عرصه و امتهن الطب و 
 .ه 1300ثقة و مات سنة أصبح موضع ال

رشح كتاب الكيمياء ألب بكر الراز ، رسالة يف الوباء . ذيل سالفة العرص الزبر و البينات: له
 .رشح التجريد . حاشية خالصة الحساب. و الطاعون
 .193/ 7معجم املسلف� . 315مصفى املقال . 314/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 .421/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد عيل آل محبوبة

كان عاملا فاضال قرأ عىل الشيخ مرتىض األنصار  و كان من مالزميه و له مكانة عنده تويف 
 .ه 1275يف حياة أستاذه هذا و حزن عليه و كان حيا عام 

 .290/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ عيل الخوئ

يخ عيل بن عبد الكريم الخوئ يف مدينة خوى و تلقى املقدمات العلمية فيها ثم ولد الش
و عند ما . التحق بالحوزة العلمية يف النج  األرشف و درس عيل الشيخ مرتىض األنصار 

بلغ مرتبة عالية يف الفقه و األصول أمره الشيخ األنصار  للذهاب إىل مدينة إسالمبول يف 
 .ه يف بلدة خوى 1300ة مات يف حدود عام تركيا للتبليغ و الدعو 

 .مجموعة باسم فراديس : له
  .تذكرة الفضالء لجابر بن عبد هللا الخوئ : ترهم يف
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 : السيد عيل الدزفويل

السيد عيل بن السيد فرج ّهللا املوسو  الدزفويل من أهلة العل�ء و السادات و صاحب 
األنصار  فرتة من السن� فبلغ مراتب عالية من العلم و امللكات الفاضلة درس عيل الشيخ 

 .ه 1290الدين ثم أرسله أستاذه إىل طهران و اشتغل بالتدريس و التبليغ و مات عام 
 .292كتاب حياة الشيخ األنصار  ص : ترهم يف

 : الشيخ عيل بن الشيخ محمد حسن زيني

العقلية و النقلية سكن النج  و حرض كان أديبا فاضال يف العلوم : يف املايض عن الطليعة
 .ه 1235عىل بحر العلوم و تويف حدود سنة 

 .ديوان شعر : له
/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 91/ 2معارف الرهال . 69/ 1الفوائد الرهالية : ترهم يف

 .758/ 9الذريعة 331/ 2مايض النج  و حارضها . 657

 : السيد عيل بن السيد محمد رضا بحر العلوم

ه و تخرج يف األصول عىل الشيخ مال مقصود عيل و يف الفقه عىل الشيخ 1224ولد عام 
األعظم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و حرض أياما عىل الشيخ عيل آل الشيخ الكب� 

لقد كان عاملا فاضال محققا انتهت إليه الرئاسة يف التدريس و . و تخرج عليه كث� من األعالم
 .ه يف النج  األرشف 1298عام  مات سنة الطاعون

 .ط 31الربهان القاطع يف رشح املخترص النافع : له
الفوائد . 126/ كتابها  عرب . 374/ شخصيت . 60/ 14و ج 99/ 3الذريعة : ترهم يف
 .93/ 7معجم املسلف� . 157/ 1مايض النج  . 135/ 1الرهالية 

  .211/ 1رهال الفكر و األدب معجم . 301/ 1نجوم الس�ء . 152/ املآثر و اآلثار 
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 : السيد عيل بن السيد محمد عيل بن أب املعايل الصغ� املعروف بصاحب الرياض

 ه1231ه و تويف سنة 1161ربيع األول سنة 12ولد يف الكاظمية 
ان يروى ) محمد عيل بن باقر الهزاز هريبي(أهزت له : قال تلميذه صاحب مفتاح الكرامة

ستجزته و قرأته و سمعته من السيد األستاذ رحمة هللا سبحانه يف البالد و العباد عني ما ا
اإلمام العالمة مشكاة الربكة و الكرامة صاحب الكرامات أبو الفضائل مصن  الكتاب 

ء و الرصاط  املسمى برياض املسائل الذ  عليه املدار يف هذه األمصار النور الساطع امليض
أل  أكث من ثانية . أستاذنا األم� األكرب السيد عيل أعىل ّهللا شأنهالواضح السو  سيدنا و 

عق كتابا قي� يف الفقه و األصول أشهرها كتاب الرياض و هو يتحدث عن أصول املسائل 
 :الفقهية عا  فرتة يف النج  ك� يقول السيد األم� 

يف النج  ) محمد األم� هّد صاحب أعيان الشيعة و هذا السيد عيل بن السيد(و قرأ الجّد 
عىل العالمة السيد هواد صاحب مفتاح الكرامة و عىل السيد عيل الطباطبائ صاحب 

 .الرياض و عىل الشيخ هعفر الجناهي 
 .318/ 8ترهم يف أعيان الشيعة 

 : الشيخ عيل التربيزي

. الفقهاءكان الشيخ عيل لطفعيل بن م�زا أحمد قراهة داغي التربيز  من كبار العل�ء و 
ثم . ذهب إىل النج  األرشف و التحق بدرس الشيخ األنصار  و السيد حس� الكوهكمر 

 .ه 1284عاد إىل تربيز و قام بالتدريس و التبليغ و اإلرشاد و مات عام 
 .287شخصية الشيخ األنصار  . 508/ 2مكارم اآلثار : ترهم يف

 : املوىل عيل روزدري

  ء عرصه توهه إىل النج  األرشف من أكابر الفقهاء و أفاضل عل�
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و إستفاد من درس الشيخ األنصار  و بعد وفاته انتقل إىل درس امل�زا الش�از  الكب� و 

املكتوبة استحسنها و  أخذ بكتابة دروسه الفقهية و عند ما رأى السيد الش�از  التقريرات
و بعد ما بلغ درهة عالية يف الفقه بعثه السيد الش�از  إىل تربيز فقام بأعباء . شجعه

 .ه 1290التبليغ و التوهيه و اإلرشاد و مات حدود عام 
 تقريرات دروس السيد اليقاز : له

 .203/ 4الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ عيل بن الشيخ موىس النجفي الكشكول

ء من الجيد درس عىل فقهاء منهم الشيخ محمد حس�  ورع و شاعر ينقد الشعر الرد فقيه 
 .1291الكاظمي و تويف عام 

 .ديوان شعر : له
 .1081/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 45/ 3و 102/ 2معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ عيل بن الشيخ موىس بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء

ا فاضال ذكيا فطنا مجتهدا أصوليا نشأ يف بيت العلم و رب يف حجر كان عامل: عن الحصون
الفضل و كان له مجلس درس يف حياة أبيه و ملا مىض أبوه إىل طهران قام مقامه يف 
التدريس و غ�ه و ملا رهع أبوه و وصل سامراء أخرب شوته و قيل له مات الشيخ عيل فقال 

 الذ  هعل ولد  فداء ألخي تخرج عيل أبيه أخي أو ولد  فقيل له ولدك فقال الحمد هللا
 .ه 1233و مات سنة 

  .357/ 8أعيان الشيعة . 178/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف
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 : السيد عيل بن هاشم بن م� شجاعة الهندي النجفي

هن و كان فهامة فاضال طريفا صن  كتابا حسنا وهيزا يف الر : عن نظم الآليل يف علم الرهال
و كان هّده م� شجاعة عيل، قدم من الهند فسكن . كان من أفضل تالمذة صاحب الجواهر
كان املرتهم له صهر أستاذه صاحب الجواهر عىل . النج  و كان تقيا سخيا رشيفا متعبدا

 .إبنته و تلمذ أيضا عىل الشيخ مرتىض األنصار  
 .368/ 8أعيان الشيعة . 311/ 11الذريعة : ترهم يف

 : يخ عيل أصغر بن املال عيل أكرب الربوجرديالش

ه يف بروهرد ثم هاهر إىل النج  و تخرج عىل أساطينها و عاد إىل طهران و 1231ولد 
 .ه 1276واصل التدريس و التألي  حتى مات بعد سنة 

سي  . سي  الشيعة. در مكنون. التيمم. البوار  الالمعة. اإلفاضات الرضوية: له
 .فار  الحق . عقائد الشيعة. ضياء النور. صالة الج�عة. املنظومةرشح . املجاهدين

 .مشكاة األنوار . مخزن األرسار. لسلس منثور. كفر و إ�ان. فيض الرضا. فوائد الشيعة
 .هوابات أحمد الفاروقي . نور األنوار. مه�ت األصول. منهج الحق. معدن الحكمة

 .مصائب السبط� . ء األحكام آلىل. البيضاءاملحجة . فرائد القيعة. الطرائ . الرضاع
/ 2الذريعة . 253/ 1ريحانة األدب . 348/ 2تاريخ بروهرد . 167/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

. 38/ 7معجم املسلف� . 282، 131/ 15و ج 389، 287/ 13و ج 73/ 8و ج 154/ 3و ج 255
 .232/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : حس� الحسيني السيد عيل أكرب بن السيد

كتب بخطه الحديث لدرست بن أب منصور محمد الواسطي الراو  عن أب عبد هللا و أب 
  ه1286الحسن عليه� السالم و فر  من الكتابة يف النج  عام 
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 : املوىل عيل خداوردي التربيزي

ا  فر  منه يف مسل  كتاب رشح دعاء العديلة الذ  ألفه باستدعاء املوىل عباس الكاوك
 .ه 1246النج  األرشف يف سنة 

 .257/ 13الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ عيل أكرب الالري

الشيخ عيل أكرب بن محمد أم� الالر  فاضل خب� عارف بالحديث و العقائد مع ميل إىل 
ه بالنج  األرشف و 1284العرفان و التصوف من أعالم القرن الثالث عق و كان يف سنة 

 .يف بعض البلدان اإلسالمية تجّول 
تنبيه الغافل� و تذكرة . رشح حديث يا ثار ّهللا و ابن ثاره و رسالة يف علم اإلمام: له

 .و عقائد الحقة يف األصول الدينية . الجاهل�
 .404/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : نظام الدولة عيل محمد بن خان بن أم� الدولة عبد هللا خان الصدر

ه و دفن يف مدرستهم املعروفة 1277ذ  الحجة سنة 9ه و تويف يف 1222لنج  سنة ولد يف ا
ورد . شدرسة الصدر الواقعة يف نهاية السو  الكب� من ههة الق  يف مدينة النج  األرشف

ه فأخذ عن صاحب الجواهر فقها و عن املال مقصود عيل أصوال و كانت 1247النج  سنة 
و األدباء و مأواهم من أطراف العرا  له مسلفات أكث من  داره يف النج  مجمع العل�ء

تويف املرتهم يف النج  حدود : عقة يف الفقه و األصول و العقائد و الرتاهم و قال الطهرا 
 .ه 1240سنة 
. رسالة يف اإلمامة. رسالة يف أصول الفقه. ديوان شعر. تقريرات دروس شيوخه. الربهان: له

الشهاب الثاقب يف الرد عىل . سالفة الوزراء يف اإلمامة و العرفان. ورةرسالة يف الشبهة املحص
 .كتاب يف الرهال . كتاب يف تراهم رهال أهل السنة. ابن حجر

 .كش  البهام يف الفقه . كتاب يف النحو و الرصف. كتاب آخر أيضا يف الرهال
  .نور األبصار . معارج القدس يف الحكمة و الكالم و التوحيد



 632: الصفحة
. 203/ تذكرة القبور . 268/ 8أعيان الشيعة . 484/ 2أحوال و آثار خوشنويسان : ترهم يف
/ 3و 155/ 1مايض النج  . 58/ 14و ج 212/ 12و ج 1203/ 9و ج 382/ 4216/ 1الذريعة 

/ 1نقباء البق . 211/ 6مكارم اآلثار . 227/ 2معارف الرهال . 341/ مصفى املقال . 490
 .1292/ 3. عجم رهال الفكر و األدبم. 234

 : م�زا عيل النقي

درس كل من م�زا عيل النقي و امل�زا عالمة آل صالحي عند مال آقا حكمي القزويني 
 .و كانا من مدريس الفلسفة يف النج  و كربالء ) ه1185(املولود عام 
 .163و 15/ 1دائرة املعارف تشيع : ترهم يف

 : سن بن السيد محمد املجاهدالسيد عيل نقي بن السيد ح

ه و دفن يف املقربة التي بناها لنفسه مقابل مقربة 1289صفر سنة 6تويف عرص الخميس 
و كان عاملا فاضال محققا مدققا قرأ عىل الشيخ حسن بن . هّده السيد محمد املجاهد

 .الشيخ هعفر الكب� و عىل صاحب الجواهر و له مسلفات أكث من خمسة عق كتابا 
رشح مزهي عىل زيارة الجامعة الكب�ة ل . كتاب يف اإلهازة. كتاب يف البيع. كتاب القضاء: له
يف تداخل . يف الغسالة يف تفويض األحكام. يف الصالة: و له رسائل. منظومة يف الحج. يتم

يف قضاء الرواتب يف حكم تقدم . يف هواز بيع الوق . يف تعي� السورة بعد الحمد. األغسال
يف األصل املثبت يف إهت�ع امليت و املحدث . يف القضاء باالنكول. عىل الرهل يف الصالة املرأة

 .و الجنيب و معهم من املاء ما يكفي أحدهم 
 .367/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ عيىس بن الشيخ أحمد الهاليل

إبراهيم بن الشيخ أحمد الهاليل استعار منه� الشيخ بش�  إنه أخو الشيخ: عن الكرام الربرة
  الشيبا  النجفي أوان اشتغاله بالنج  حاشية 
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أقول رأيت شهادته بأورا  : و عن الشيخ هعفر آل محبوبة. ه1220عىل املطول آخر سنة 
 .ه 1270متعددة آخرها سنة 

 .521/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : عيىس بن حسن عيل البغداديالشيخ 

امللقب بابن كبّه النجفي املسكن أل  روضة املحب� يف أحوال أم� املسمن� و فر  منه يف 
 .ه، فمن كتابه نستشّ  أنه كان فاضال 1245النج  يوم الغدير 

ذ  18فر  منه يف النج  األرشف يوم الغدير ) ع(روضة املحب� يف أحوال أم� املسمن� : له
 .ه 1245الحجة 
 .1062/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 303/ 11الذريعة . 382/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ عيىس بن حس� زاهد النجفي

أل  رشح القائع و هو تلميذ صاحب الجواهر و املجاز منه لكنه تويف قبل شيخه و كان 
 .ه 1263حيا إىل سنة 

 .له باهتهاده  لقد ّرصح صاحب الجواهر يف إهازته
 .املتاهر . رشح القائع: له

 .60/ 19و 326/ 13الذريعة . 383/ 8و 232/ 42أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم رهال الفكر و . 23/ 8معجم املسلف� . 150/ 2معارف الرهال . 130/ 2مايض النج  

 .626/ 2األدب 

 : الشيخ عيىس كشكول النجفي

 .ه 1285األفاضل يف عرص صاحب اليتيمة سنة من عل�ء النج  األرشف و فقهائه 
  .383/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : الشيخ فتح ّهللا القزويني

فتح هللا رهب عيل بن محمد صالح بن محمد الشارد  القزويني من كبار فقهاء القرن 
كريم اإليروا  الثالث عق متبحر يف الفقه و أصوله تتلمذ يف أصول الفقه عىل املوىل عبد ال

و كتب من تقريراته مجمع املسائل ك� أنه قرأ الفقه لدى الشيخ محمد تقي األصبها  
صاحب كتاب هداية املسرتشدين و كان من عل�ء النج  األرشف الساكن� يف قزوين و 
توىل بعض الشسون الدينية و االهت�عية، بها رصح الشيخ محسن خنفر النجفي باهتهاد 

). مناهج الطريقة (ة يف التقاريظ القص�ة التي كتبها عىل حوايش بعض نسخ صاحب الرتهم
فقه موسع و ) مناهج الطريقة يف أحكام القيعة(ه و 1247و أته سنة ) أصل األصول(أل  

كتب بعض أبوابه يف سنة ) مجمع املسائل الحاو  لألقوال و الدالئل( و ) مخترص املناهج(
 . ه1257ه و تويف بعد سنة 1247
 .ناهج الطريقة يف أحكام القيعة . مخترص املناهج. أصل األصول: له

 430/ 1ترهم يف تراهم الرهال 

 : الحاجة فضة البالغي

الفاضلة الجليلة املال فضة كانت فاضلة يف األدب و العربية و حسن الخط يوهد : يف التكملة
كب� تم كتابته يوم للشيخ ال) كش  الغطاء(و كتاب ) كفاية السبزوار (بخطها كتاب 

ه توفيت يف عهد أخيها الشيخ أحمد البالغي الذ  تويف 1249الجمعة ثالث ذ  القعدة سنة 
ه لقد أنشد الشعراء يف رثائها قصائد مذكورة بعضها يف كتاب مايض النج  و 1271سنة 

 .حارضها 
  .و آل البالغي من األرس النجفية التي اشتهرت يف أواسط القرن العارش للهجرة 
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 .كتابات و تعليقات ك� استنسخت عدة كتب يف مواضيع شتّى لنفسها : لها

 .60/ 2مايض النج  . 84/ 1شعراء الغر  . 33/ 46أعيان الشيعة : ترهمت يف
 .150التكملة ص . 258/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ قاسم النجفي

الذ  يّعد من البيوت التي نزحت . الوند  الشيخ قاسم بن الشيخ محمد بن الشيخ عيل آل
كان املرتهم له تلميذ صاحب الجواهر له كنز األحكام يف . إىل النج  يف القرن الحاد  عق

فلقد كان برا ه�ما مقداما : رشح رشائع اإلسالم خرج منه تسع مجلدات و عن اليتيمة
نه و فريدا به� يف أوانه و يف زاهدا عابدا ورعا تقيا و كان معروفا بالفضل و التقوى يف زما

الرتاهم فقيه هليل من عل�ء النج  األرشف لقد كتب آية ّهللا السيد شهاب الدين املرعيش 
أنه من تالمذة الشيخ صاحب الجواهر و معارص الشيخ نوح و رشيك البحث معه له : قائال

 .ه 1290تويف عام . كش  اإلبهام عن مسائل رشائع اإلسالم
أهازة لبهاء الدين صدر . إهازة إىل أحمد الفيض. 91كام يف رشح رشائع اإلسالم كنز األح: له

 .إهازة ملحمد بن الوهاب آل داود الهمدا  . القيعة بن نظام الدولة
/ 3مايض النج  . 143/ 18. 327/ 13336/ 1الذريعة . 447/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1324/ 3و األدب معجم رهال الفكر . 371/ 2معارف الرهال . 507
 .441/ 1تراهم الرهال 

 : الشيخ قاسم بن خنفر

كان من أهالء تالمذة الشيخ عيل بن الشيخ الكب� و هو أحد حملة العلم من هذه األرسة و 
 .1247رهاالت الفضل تويف يف الطاعون سنة 

 .تعليقات و هوامش فقهية . ديوان شعر: له
/ 2مايض النج  و حارضها . 12/ 2ف الرهال معار . 531/ 2معجم رهال الفكر : ترهم يف

258.  



 636: الصفحة

 : السيد قاسم بن السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد عبد العزيز املوسوي النجفي

و كان من العل�ء املربزين فقيها حكي� نّسابة من املدرس� هليل القدر رحب الفناء و 
 .ه 1245تويف سنة . الصدر محبا ألهل العلم مقربا لهم

 .445/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ قاسم بن محمد بن أحمد بن عيل أب جامع العاميل النجفي

كان عاملا فاضال فقيها محدثا هامعا ورعا تقيا قرأ عىل العالمة السيد مهد  بحر العلوم 
 الطباطبائ و عىل الشيخ الفقيه الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و عىل غ�ه� و تلمذ
عليه همع من أفاضل عل�ئنا منهم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ هواد مال 
كتاب و الشيخ محسن األعسم له كتاب منهج األنام يف الفقه و رسالة يف حجية خرب الواحد 

 .ه 1237و رشحا عىل أوائل القائع يف الطهارة و الصالة تويف عام 
 .136/ الحايل و العاطل . 321/ أمل تكملة . 447/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
مايض ) املقدمة( 86/ 1الفوائد الرهالية . 410/ 24و ج 52/ 63270/ 696/ 3الذريعة 
 .1049/ 4مكارم اآلثار . 326/ 3النج  

 : السيد قاسم بن محمد بن عبد السالم العاميل

هجد و العبادة و يف كان فقيها فاضال متبحرا يف كث� من العلوم كث� الت: يف بغية الراغب�
كان من املهاهرين من هبل عامل إىل النج  باألهل و العيال و تويف املرتهم بعد : التكملة
 .ه 1264سنة 
 .نزهة الجليس : له

  .447/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : مال كاظم الرشتي

األرشف يف القرن الثالث عق كتبت له نسخة من  املّال كاظم الرشتي من عل�ء النج 
 .ه 1247التحفة الغروية حاشية قوان� األصول يف شهر صفر سنة 

 .445/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ كاظم بن الشيخ محمود آل طالب

كان من أعالم العل�ء يف عرصه و ممن عارص الشيخ صاحب كش  الغطاء و السيد صاحب 
 :يد عبد هللا شرب و عن تتمة أمل اآلمل املحصول و الس

 :كان عاملا فاضال فقيها محدثا طويل الباع يف األدب و التاريخ و يف التكملة 
ه و حيث أنه معارص للشيخ 1181رأيت شهادته يف بعض الصكوك النجفية املسرخة سنة 

ك� . قه يكون املرتهم من عل�ء القرن الثالث ع1228هعفر صاحب كش  الغطاء املتويف 
 .و أن آل طالب من البيوت العلمية التي عرفت يف النج  أوائل القرن الثا  عق 

 .19/ 9أعيان الشيعة . 422/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : لطف عيل بن املوىل أحمد بن لطف عيل

ه و 1231هاهر إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل السيد محمد عيل الطباطبائ املتويف عام 
غ�ه من األعالم ثم عاد إىل تربيز و تصّدى للتدريس و البحث و اإلمامة و املرهعية و تويف 

 .ه 1262عام 
رشح القصيدة كعب بن زه� يف مدح . الزكاة. أوثق الوسائل يف رشح رياض املسائل: له

 .تفس� القرآن الكريم . مالذ الداعي ط). ص (الرسول األعظم 
و ج 325/ 1ريحانة األدب . 192/ 22و ج 5/ 14و ج 311/ 4ج و 473/ 2الذريعة : ترهم يف

/ 5مكارم اآلثار . 333/ عل�ء معارصين . 382/ شهداء الفضيلة . 287/ شخصيت . 183/ 5
  .285/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1688
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 : الشيخ محسن نعمة

شاعر أديب درس معظم  عال فقيه و فاضل تقي و. الشيخ محسن بن الشيخ عيل بن نعمة
فقهه و أصوله عىل الشيخ األنصار  حتى أصبح ذا علم هم و عمق يف البحث و إ�ان 

 .عميق 
 .ه يف النج  األرشف 1298تويف حدود عام 

 .178/ 2ترهم يف، معارف الرهال 

 : الشيخ محسن الطريحي

عق من محسن الطريحي اإلمامي النجفي من أعالم النج  األرشف يف القرن الثالث 
رشح اللمعة (تالمذة الشيخ عيل بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء و أتم نسخ كتاب أستاذه 

 .ه مرصحا يف النسخة أن املسل  أستاذه 1264ربيع األول سنة 29يف يوم الجمعة ) الدمشقية
 .462/ 1ترهم يف تراهم الرهال 

 : الشيخ محسن خنفر الصغ�

السبا  إىل الك�ل تخرج عىل الشيخ عيل آل كان أحد رواد العلم و طالب الفضيلة و 
كاش  الغطاء و كان من أهالء تالمذته و املربزين يف حوزته و هو أحد األخوة الثالثة الذين 

 .ه 1247توفوا بالطاعون الحاصل سنة 
 .259/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد محسن بن الحسن بن مرتىض األعرجي املعروف باملحقق الكاظمي

 عال فقيه أصويل زاهد عابد تقي ورع هليل القدر عظيم الشأن
  محقق مدقق من أعالم العل�ء يف ذلك العرص مسل  و تكون مسلفاته 
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مشهورة و عباراته يف غاية الفصاحة و البالغة و إذا كتب فكأنه خطيب عىل منرب، تلمذ عىل 

له الوسائل و املحصول يف األصول و الوايف يف بحر العلوم و شارك كاش  الغطاء يف الدرس 
ه و قد ناف عىل التسع� و قيل يف تاريخ 1227رشح وافية و ساللة االهتهاد و تويف سنة 

 ) .نعت املدارس و العلوم ملحسن(و ) شوتك محسن مات الصالح( وفاته 
ساللة . هللا التو الوايف يف رشح وافية مال عبد . املحصول يف األصول. الوسائل يف الفقه: له

 .منظومة يف همع األشباه و النظائر . رشح مقدمات الحدائق. االهتهاد
 .ديوان شعر . كتاب يف الصالة. كتاب يف الرهال

/ 12و ج 976/ 9الذريعة . 701، 443، 20/ 2إيضاح املكنون . 46/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 3الكنى و األلقاب . 104/ 6ات روضات الجن. 236/ 5ريحانة األدب . 151/ 20و ج 213
 .387/ مصفى املقال . 373/ فوائد الرضوية . 156

. 989، 394، 349، 178/ كتابها  هاب عرب . 6/ 1هدية العارف� . 325/ 2نجوم الس�ى 
معجم رهال الفكر و . 56/ نظرة الناظرين . 334/ 1الكرام الربرة . 399/ 3مستدرك الوسائل 

 .161/ 1األدب 

 : خ محسن ابن خنفرالشي

الشيخ محسن بن محمد بن خنفر هو أشهر أفراد هذه األرسة و أهلها ذكرا و أبعدها صيتا 
ه و بها نشأ حاز العلوم و سائر الفنون اللوات يتوق  عليها 1224ورد يف النج  سنة 
ع عال عالمة و فقيه فهامة و محدث كب� و رهايل خب� طويل البا : االهتهاد و عن التكملة

كث� اإلطالع حسن االستحضار ل يكن يف عرصه من يدانيه يف التبحر يف الفقه و الحديث و 
تخرج عىل الشيخ موىس بن الشيخ هعفر . الرهال و كان يقول بأن للمجتهد هميع ما لإلمام

و تخرج عليه الشيخ محمد طه و السيد محمد الهند  و تويف ليلة السبت ليلة تسع و 
ه أواخر الخري  و أواخر حلول الوباء يف النج  1270األول عام  عقين من شهر ربيع

 .األرشف يف الحمى املطبقة 
 .كتابات يف الفقه و األصول و الكالم . مقاصد النجاة: له

  . 386/ 21الذريعة . 47/ 9أعيان الشيعة . 19/ 1أحسن الوديعة : ترهم يف



 640: الصفحة
. 59/ لباب األلقاب . 374/ فوائد الرضوية . 178/ شخصيت أنصار  . 163/ 2ريحانة األدب 
/ 6مكارم اآلثار . 175/ 2معارف الرهال . 388، 207/ مصفى املقال . 259/ 2مايض النج  

 .108/ 1نجوم الس�ء . 122/ نزهة الناظرين . 1985
 .530/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 183/ 8معجم املسلف� 

 : � املنصوريمحسن ابن الشيخ محمد بن عبد الحس

من أهل الفضيلة و املعرفة و التحقيق فاضل أديب شاعر و هو من األرسة املعروفة بالعلم 
و الصد  و القداسة و النسك و له شعر يف املجاميع األدبية و من املسس  أن الدهر هنى 
 عليه و عىل أرسته و أمات ذكرهم و أطفأ مصباح مجدهم فلم يدونوا يف ديوان الشعراء و ل
يذكروا يف مصاف العل�ء مع العلم أنه برز منهم رهال تقدموا يف الفضل و سبقوا إىل العلم 

 .و لكن ضاعت مآثرهم و طمست أخبارهم و ل يبق عنهم غ� النذر البسيط القليل 
 .1248تويف عام 

 .ديوان شعر : له
/ 3األدب معجم رهال الفكر و . 315/ 3معارف الرهال . 297/ 3مايض النج  : ترهم يف
1245. 

 : الشيخ محسن بن الشيخ محمد حس� بن الشيخ عيل رشاراة

كان من أهل العلم و الفضل وهد بخطه هملة من الكتب فهو إما أن يكون وراقا يتعيش 
وهد بخطه كتاب الوافية للتو  مسرخ سنة . بالكتابة أو أنه يكتبها تقربا و لالنتفاع بها

 .ه 1228للوحيد البهبها  قد فر  منه سنة ه و رشح مفاتيح القائع 1224
 .و آل رشارة أرسة علمية أدبية عاملية نزحت إىل النج  أوائل القرن الثالث عق 

  .384و 378/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف
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 : الشيخ محسن بن الشيخ محمد عيل املنصوري

قصائد و مقاطع يف أعيان عرصه تويف من أهل العلم و الفضل عرف بالشعر له : يف املايض
 .ه 1286عام 
 .ديوان شعر : له

. 448/ 3و 296/ 2مايض النج  . 317/ 3معارف الرهال . 210/ 7شعراء الغر  : ترهم يف
 .1244/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ محسن األعسم بن الحاج مرتىض

السيد هواد العاميل صاحب مفتاح عال فاضل مسل  فقيه من أهلّة فقهاء النج  قرأ عىل 
كان من كبار تالمذة : الكرامة و عىل الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و عن التكملة

الشيخ الفقيه الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و كان شيخ املحقق� يف عرصه له كش  
 .ه و دفن يف حجرة اإليوان الذهبي 1238الظالم يف رشح رشائع اإلسالم تويف سنة 

. كش  الظالم يف رشح رشائع اإلسالم. رسالة يف الصالة. تقريظ عىل رشح القايع يف الفقه: له
 .مناسك الحج 

 .372الفوائد الرضوية 271/ 22و 59/ 15و 40/ 18: الذريعة: ترهم يف
. 167/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1068/ 4مكارم اآلثار . 44مخطوطات البغداد  

 .42/ 2النج  و حارضها  مايض. 55/ 9أعيان الشيعة 

 : السيد م�زا محمد ج�ل الدين اإلخباري

ه يف الهند و درس املبا  1178ولد السيد محمد ه�ل الدين عبد النبي اإلخبار  عام 
ه حج بيت هللا الحرام بصحبة أبويه و يف طريق رهوعه تويف والده ثم 1199و يف عام . هناك

عتبات املقدسة و هاور زمنا يف النج  و كربالء و و يف سفره هذا زار ال. توفيت والدته
درس عىل السيد مهد  بحر العلوم و صاحب الرياض و بعد ذلك هاهر إىل إيران و 

  استوطن املشهد 
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الرضو  و كان يدعو للرأ  اإلخبار  فحدثت أحداث أّدت إىل مقلته و مقتل ولده سنة 

 .ه 1232
 .173/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد محمد األصفها�

عال فاضل فقيه أصويل هاهر إىل النج  و نال العلم الكث� يف الفقه و األصول و مات يف 
 .النج  يف ني  و تسع� و مائت� و أل  بعد الهجرة 

أع�ل اليوم و الليلة و األسبوع و الشهور و السنة مع خاتة يف اآلداب و السنن و : له
 .اآلداب و السنن و األخال  . ع�ل اليوم و الليلةاألخال  و كتاب أ 

 .125/ 9أعيان الشيعة . 248/ 211/ 1الذريعة . 473تذكرة القبور : ترهم يف
 .136/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد محمد نقيب األرشاف املوسوي اإليروا�

  اإليروا  نزيل تربيز فرائد األصول للم�زا السيد محمد نقيب األرشاف املوسو : يف الذريعة
تلميذ صاحب الجواهر و املتوىف ني  و ثان� و مائت� و أل  بعد الهجرة فصاحب الرتهمة 

 .نجفي لكونه من تالميذ صاحب الجواهر النجفي 
 .132/ 16الذريعة : ترهم يف

 : املويل محمد الجاوجا�

ه و الذ  1244ج  سنة العال الكامل الفاضل املوىل محمد الجاوها  الذ  كان يف الن
الذ  فر  من تأليفه سنة ) هنّة الخلد(أهدى له العالمة التقي الشيخ خرض شالل كتابه 

 .ه 1243
  .257/ 13الذريعة : ترهم يف
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 : السيد محمد القزويني

السيد العال الجليل السيد محمد القزويني النجفي مولدا و مسكنا و قد أمر الشيخ عبد 
يف رد دليل االنسداد و تقوية آراء ) تحفة الحبيب(لخشتي بكتابة رسالة الصاحب ا

 .ه 1263اإلخباري� عام 
 .نظم بعض معجزات املسمن� . »ع «قصيدة يف معجزات أم� املسمن� : له

 .201/ 24و 125/ 17و الذريعة 735/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد امللقب بكاشف األرسار

ه تخرج عىل والده و عمه الشيخ محمد 1294ه و تويف حدود سنة 1240قزوين سنة ولد يف 
تقي و هاهر إىل العرا  و التحق يف كربالء بحوزة السيد إبراهيم صاحب الضوابط و يف 
النج  بحوزة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و غ�هم و أخذ الحكمة و الفلسفة من 

 .املّال آغا الحكمي القزويني 
 .304/ 2مستدركات أعيان الشيعة : يفترهم 

 : الشيخ محمد بن إبراهيم الشه� باملشهدي

الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عيل الربعي الشه� باملشهد  النجفي املولد و املدفن 
تلمذ عىل الشيخ عيل و . كان عاملا عامال فاضال كامال صالحا مجتهدا ورعا عابدا تقيا نقيا

شيخ هعفر و له إهازة من الشيخ حسن و هو والد الشيخ أحمد الشيخ حسن ابني ال
 .ه 1281املشهد  تويف سنة 

 .هواهر األفكار رشح عىل القائع يف عدة مجلدات : له
 .354/ 3مايض النج  . 263/ 5الذريعة . 60/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 .1206/ 3معجم رهال الفكر و التدريس 210/ 8معجم املسلف� 

 : مد بن السيد أبو القاسم الحسيني الزنجا�السيد مح

  ء يف أصفهان ثم هاهر إىل  عال هليل ولد يف زنجان و قرأ املبادى



 644: الصفحة
 .ه 1269النج  األرشف و تتلمذ عىل أساتذة عرصه ثم عاد إىل وطنه و مات فيها عام 

رسالة . موضع إقامتهرسالة يف خروج املسافر من . حاشية معال األصول. أنيس الفقهاء: له
 .لسان الصد  . كتاب يف الفقه. يف أصول العقائد

 .96/ تاريخ زنجان . 306/ 18و ج 209/ 6و ج 463/ 2الذريعة : ترهم يف
 .641/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1937/ 6مكارم اآلثار . 139/ 11معجم املسلف� 

 : السيد محمد بن السيد أحمد زيني الحسيني

من العل�ء الفقهاء و األدباء تتلمذ عىل امل�زا محمد اإلخبار  و الشيخ عيل زيني قال 
كانت داره يف النج  . إنه أحد العل�ء املربزين و الفقهاء املكرم�: صاحب دار السالم

األرشف ندوة علمية و أدبية تجتمع فيها أقطاب أهل العلم و الشعراء و األدباء و هو هد 
 .ه 1216يف النج  األرشف مات سنة أرسة الزيني 

 .كتب يف املعا  و البيان و البديع . ديوان شعر كب�. التفس�: له
. 408/ 2ريحانة األدب . 411/ 9و ج 275/ 4الذريعة . 115/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم . 87، 85، 81، 70/ 1الفوائد الرهالية . 255/ شهداء الفضيلة . 235/ 10شعراء العرب 
معارف الرهال . 108/ 1مخطوطات الحكيم . 43/ مخطوطات البغداد  . 262/ 8املسلف� 

 .654/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 578/ 2مكارم اآلثار . 330/ 2

 : الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الهاليل

  و مات شقيق الشيخ إبراهيم و الشيخ عيىس و ه� من عل�ء القرن الثالث عق فهو عا
  .يف هذا القرن و كان من أهل العلم و الفضل تنسب له رسالة عملية ملقلديه 



 645: الصفحة
 .إن بيت الهاليل من البيوتات العلمية التي عرفت يف النج  أوائل القرن الثا  عق 

 .521و 519/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الحائري أبو عيل محمد بن إس�عيل بن عبد الجبار الغروي

ه يف كربالء و درس عىل أساطينها مثل الوحيد البهبها  و السيد عيل 1159ولد سنة 
الطباطبائ ك� أنه هاهر إىل النج  و درس عىل السيد محمد مهد  بحر العلوم و السيد 

 .محسن األعرهي و اشتغل بالتألي  و التدريس حتى وافته منيته 
منتهى املقال يف علم . عقد الآليل البهية. الصوم و الصالةزهر الرياض يف الطهارة و : له

 .واهبات الحج . نقض نواقض الروافض. الرهال
 .574، 110/ 3و ج 560/ 1إيضاح املكنون . 124/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .919/ كتابها  عرب . 291/ 24و ج 13/ 23و ج 295/ 15و ج 71/ 12الذريعة 

/ مصفى املقال . 402/ 3مستدرك الوسائل . 124/ 1ى و األلقاب الكن. 394/ فوائد الرضوية 
/ 2هدية العارف� . 29/ هدية األحباب . 502، 394، 361، 324، 306، 271، 170، 86، 32
 .314/ منتخب التواريخ . 67/ 1الفوائد الرهالية . 353

 .381/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 122/ نزهة الناظرين . 593/ 2مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد بن الشيخ أم� الطريحي

الشيخ محمد بن الشيخ أم� كتب بخطه رسالة يف الصالة . نقال عن الكرام الربرة: يف املايض
 .ه 1209و مقدماتها فر  من كتابتها سنة 

 .ه 1204كتاب يف الصالة فر  منه سنة : له
  .459/ 2مايض النج  : ترهم يف



 646: الصفحة

 : السيد محمد بن جعفر الحسيني العاميل

 .يكون السيد محمد بن هعفر الحسيني العاميل صاحب هواهر الحكم 
ه و 1258رأيت بعض تلكاته بخطه و خاته الذ  تاريخ نقشه : يقول املحقق الطهرا 

 .إمضاؤه محمد بن هعفر الحسيني العاميل األصل القزويني املولد النجفي املسكن 
 .268/ 5لذريعة ا: ترهم يف

 : الشيخ محمد بن جعفر شويهي الحميدي

الشيخ محمد بن هعفر بن يونس بن الحاج رايض بن شويهي الحميد  األصل و النسب 
النجفي الوطن و االشتغال كان عاملا فاضال له اليد الطويل يف الوعظ و اإلرشاد و تعليم 

براه� : كتبا كث�ة منها الجهال أخذ عن السيد مهد  الطباطبائ و الشيخ هعفر صن 
العقول يف كش  أرسار تهذيب األصول و أرسار أئة املعقول و املنقول مجلدان صنفه سنة 

ه و حجة الخصام يف أصول األحكام و موقظ الراقدين و منبه الغافل� يف املواعظ ألفه 1229
 .ه 1228سنة 
البحر » أرسار تهذيب األصوليف كش  «براه� العقول . أرسار أئة املعقول و املنقول: له

املحيط حجة الخصام يف أصول األحكام الحجر الدامغ للعصاة سي� تارك الصالة و مانع 
. رشح األمثال العامية. حياة القلوب و رسور الواعظ� و ذكرى للناظرين و السامع�. الزكاة

دين و منبه منية اللبيب يف رشح التهذيب موقظ الراق. مختل  األنظار و مطرح األفكار
 .الغافل� 
 .204/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : محمد بن السيد حسن آل شكر

فقيه عال هليل و أحد كبار العل�ء هاهر إىل النج  األرشف و تخرج عىل الشيخ هعفر 
  كاش  الغطاء مدة عق سنوات ثم قفل إىل هبل عامل 



 647: الصفحة
بل أحمد الجزار ثم أفتى بقتله قايض الحنفية و سكن قرية قانا ثم ألقى القبض عليه من ق

 .ه 1207يف مدينة صور فقتل سنة 
 .الروضت� يف أخبار بني بويه و الحمداني� : له

 .202/ 9معجم املسلف� . 266/ شهداء الفضيلة . 323/ 6األعالم : ترهم يف
 .872/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد بن الشيخ حس� األعسم

له . أحد رهال هذا البيت املشهورين بالعلم و الفضل فأنه نجفي املولد و املنشأ و املدفن
و قد رأى العالمة املتتبع الطهرا  خطه بتملك بعض . ذكر يف الشعر أكث منه يف الفقه

 .ه 1234الكتب العلمية يف سنة 
 .ديوان شعر : له

/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 718 /2الكرام الربرة . 465/ 2الحصون املنيعة : ترهم يف
 .24/ 2مايض النج  و حارضها . 166

 : محمد بن الحس� الطريحي النجفي

له رشح عىل : يف األعيان. محمد بن الشيخ حس� بن الشيخ عبد هللا الطريحي النجفي
هو ممن نظر يف بعض الكتب : منطومة أخيه الشيخ صايف الطريحي يف األصول و يف املايض

أكمل نقصه و ) من ال يحرضه الفقيه(ه و رأيت 1279يوم الثا  من ربيع الثا  سنة يف ال
 .ه 1280وص  نفسه بالحيل مسكنا النجفي مدفنا تويف سنة 

 .252/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد بن الشيخ حس� مظفر

  يف املايض نقال عن الكرام الربرة كان من أهل العلم و الفضل له 



 648: حةالصف
ه ألنه فر  من تسوية املجلد الثا  1225إهازات هليلة من عل�ء عرصه و كان حيا عام 

للرياض من أول التجارة إىل آخر الوصايا يوم الجمعة الخامس و العقين من صفر سنة 
 .ه 1225
 .املواعظ : له

 .374/ 3مايض النج  . 380/ 1الكرام الربرة . 384/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1218/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد محمد التنكابني

محمد بن الحس� بن محمد رضا التنكابني يبدو أنه أقام مدة يف العرا  و قرأ عىل عل�ء 
ه 1393النج  األرشف و كربالء و كتب إهازة للسيد إس�عيل بن كاظم التنكابني يف سنة 

في صاحب الجواهر و السيد محمد و عّد من شيوخه فيها الشيخ محمد حسن النج
الرضو  الشه� بالقص� و الشيخ خرص شالل و الشيخ رايض النجفي و الحاج مال نور عيل 

 .التنكابني و املوىل عيل الربوهرد  و امل�زا محمد عيل الشهرستا  الحائر  
 .502/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : محمد ابن امل�زا خليل بن عيل بن إبراهيم

كان عاملا مجتهدا فاضال حكي� فيلسوفا و طبيبا حاذقا هليال عارفا بالعقاق� تروى له 
خوار  العادات يف العالج قرأ العلم و أخذ الحكمة يف أصفهان ثم توهه إىل النج  األرشف 
و حرض عىل عل�ء عرصه و كانت عمدة تتلمذه يف الفقه و األصول عىل الشيخ محمد 

عد أن أهازه إهازة االهتهاد و تويف أستاذه هاهر إىل طهران و حسن صاحب الجواهر و ب
ه 1283ه ثم مات يف الر  عام 1250كان طبيب السلطان فتح عيل شاه القاهار املتويف سنة 

. 
  .رسالة الطاعونية . رسالة يف الرتيا  الفاروقي: له



 649: الصفحة
/ 2جم رهال الفكر و األدب مع. 345/ 2معارف الرهال . 508/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

524. 

 : مال محمد بن الشيخ زين العابدين التربيزي

قرأ املقدمات يف تربيز ثم هاهر إىل النج  األرشف و حرض عىل أعالمها و أساطينها ثم عاد 
 .ه 1269إىل وطنه و استقل بالتدريس و إمامة الج�عة و مات عام 

رسالة يف علم اإلمام . و الجرب و االختيار ط الشقشقة يف القدر. ديوان شعر بالفارسية: له
 ) .ع(

 .209/ 14و ج 1241/ 9الذريعة . 655/ 3سخنوران آذربايجان : ترهم يف
معجم رهال . 1938/ 6مكارم اآلثار . 161/ املآثر و اآلثار . 3385/ 3كتابها  فاريس هاب 

 .397/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد بن طعمة الزريجي

عال معروف و فقيه بارع شهد ه�عة من أهل الفضل بفضله و فقاهته و عن  :يف املايض
و منهم الشيخ محمد من آل زريج من عشائر العرا  عال فاضل، حكم له : نبذة الغر 

 .باالهتهاد تويف يف أواخر املائة الثالثة عق من بعد الهجرة القيفة 
. 314/ 2مايض النج  و حارضها . 346/ 2معارف الرهال . 142/ 17الذريعة : ترهم يف

 .112/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد بن عباس العبودي

كان من الفضالء األبرار و العل�ء األخيار قرأ و تلمذ عىل املقدس العال الشيخ حس� نج  
 رأى الشيخ آغا بزرك كتابته عىل تهذيب األحكام لشيخ الطائفة و قد هاء فيها أنه. الكب�

  ممن نظر فيه و انتفع به و كان ذلك 



 650: الصفحة
ه فيكون وفاة الشيخ محمد بن عباس العبود  بعد هذا التاريخ و عليه يعترب 1254يف سنة 

 .من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  
و أرسة آل عبود  من أرس العلم و األدب املعروفة يف النج  و هي من أرس القرن الحاد  

 .عىل االنج  األرشف  عق التي وردت
 .392/ 9أعيان الشيعة . 24/ 3مايض النج  : ترهم يف

 : الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرسول

تلقى هذا الشيخ منصب الفتيا و إمامة الج�عة بعد وفاة والده و هو من أهل الفضل و 
كا كث� النبو  يف العلم و له الزعامة الدينية يف بالده الس�وة و كان فقيها صالحا متنس

 .االحتياط شديد الورع و له كتاب يف الفقه 
 .و آل عبد الرسول من األرس العلمية العربية التي قطنت النج  يف أواخر القرن الثا  عق 

 .كتابات يف الفقه : له
معجم . 120/ 1نقباء البق . 26و 15و 21/ 3مايض النج  . 380/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 .59/ 1رهال الفكر و األدب 

 : السيد محمد بن السيد عبد الكريم الربوجردي

من الفقهاء العل�ء ولد يف أصفهان و هاهر إىل النج  و تخرج عىل عل�ئها األعالم ثم 
ذهب إىل كرمانشاه و بعد ذلك توهه نحو بروهرد و واصل التدريس و التألي  هناك حتى 

 .ه 1201وافته منيته عام 
األعالم الالمعة يف . ع/ تاريخ املعصوم� األربعة عق . الغر  تحفة. 21رشح املفاتيح : له

 .فضل مسجد الكوفة . حكم صوم يوم عاشوراء. رشح الزيارة الجامعة
 .الجرب و االختيار . الرضاع. رسالة يف األمر و املباحث األصولية. شهادة النساء

. 12/ 1ائد الرهالية الفو . 306/ 13و ج 39/ 2الذريعة . 127/ 2تاريخ بروهرد : ترهم يف
  .230/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 552/ فوائد الرضوية 



 651: الصفحة

 : الشيخ محمد بن الشيخ عبد هللا الحويزي

كان معارصا للشيخ حسن بن الشيخ الكب� و من يف طبقته من العل�ء و قد أثبت التاريخ 
ه فيكون املرتهم 1262سنة  بأن وفاة الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء كان يف

 .من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  
إن أرسة الحويز  من األرس الوافدة إىل النج  أوائل القرن الحاد  عق الهجر  و كانت 

 .لهم عدة دور يف محلة الع�رة 
 .ديوان شعر : له

 .289/ 10شعراء الغر  . 133/ 25الذريعة . 435/ 2الحصون املنيعة : ترهم يف
 .456/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 188و 182/ 2مايض النج  

 : الشيخ محمد بن الشيخ عبد هللا بن الشيخ حمد هللا حرز

له . كان فقيها أصوليا منطقيا و ماهرا يف العربية و العروض كث� املروءة مسثرا عىل نفسه
شمسية لقطب كتاب يف الحج مبسوط إستداليل و له حاشية يف املنطق رشح عىل رشح ال
 :الدين الراز  و له رسالة يف رشح قول العالمة السيد بحر العلوم يف منظومته 

3T 1و مىش خ� الخلق بابن طابT3T 1T3T 3يفتح منه أكث األبوابT ه و دفن يف 1277تويف يف النج  سنة
 .واد  السالم 

و بيت حرز من البيوتات العلمية النجفية التي عرفت يف النج  يف القرن الثالث عق 
 .الهجر  

. رسالة يف الحديث. رشح الشمسية لقطب الدين الراز . حاشية يف املنطق. كتاب الحج: له
 .أع�ل املسجد األربعة املعظمة ). ع (مقتل اإلمام الحس� . ديوان شعر
معجم . 340/ 2معارف الرهال . 103/ 3مشهد اإلمام . 513/ 10شعراء الغر  : ترهم يف

  .166/ 2مايض النج  و حارضها . 406/ 1رهال الفكر و األدب 



 652: الصفحة

 : محمد بن عبيد بن عنوز النجفي

كان فقيها فاضال كاتبا أديبا شاعرا قرأ العربية و املنطق و األصول و الفقه و كان يجيد 
الخط و اإلمالء و هو من خدمة الروضة الحيدرية تتلمذ عىل الشيخ مهد  كاش  الغطاء 

هواب االستفتاءات و اإلهازات و نال منه الخ� الكث� و أصبح ثم صار كاتبا يكتب له 
معروفا عند األكابر و العل�ء ثم بعد وفاة الشيخ مهد  تتلمذ عىل الشيخ محمد رضا 
كاش  الغطاء و صاحبه يف الحرض و السفر و استفاد منه معنويا و ماديا و هّده عنوز أول 

ه األرسة من البيوتات املحرتمة الجليلة يف من هاهر من الصحار  إىل النج  األرشف و هذ
ه و 1288النج  فيهم الصلحاء و األبرار و لهم حق السدانة مات الشيخ محمد حدود سنة 

 .ه 1295: قيل
 .ديوان شعر : له

. 200/ 1مايض النج  . 209/ 10شعراء الغر  . 109/ 7و ج 113، 57/ 2الحصون : ترهم يف
 .340/ 7  س مجلة الغر . 351/ 2معارف الرهال 

 : محمد بن الشيخ عيل بن الشيخ إبراهيم نصار

 .ه 1292فاضل لبيب كامل شاعر ماهر تويف عام : يف املايض عن التكملة
 .ديوان النصاريات ط : له

 .31/ 9الذريعة . 180/ 5الحصون املنيعة . 80/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
معارف الرهال . 363/ عات النجفية املطبو . 471/ 3مايض النج  . 322/ 10شعراء الغر  

  .1290/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 257/ 3معجم املسلف� العراقي� . 352/ 2



 653: الصفحة

 : الشيخ محمد بن الشيخ عيل بن الشيخ جعفر الكب� صاحب كشف الغطاء

 كان عاملا فاضال كامال فقيها أديبا شه� رئيسا مطاعا هليال مهيبا
و عن التكملة عال هليل . ئاسة الطائفة الجعفرية و كان سخيا كر�ا هواداإنتهت إليه ر 

فاضل نبيل فقيه كامل رئيس مطاع قام بعد موت عمه الشيخ حسن يف الرياسة و التدريس 
 و املرهعية يف التقليد و كان من أهّل من يف النج  من العل�ء بعد عمه

ر الفقاهة و تخرج عليه خلق كث� تخرج عىل أبيه و عىل عمه الشيخ حسن صاحب أنوا
مثل أخويه الشيخ مهد  و الشيخ هعفر و ابن عمته الشيخ رايض الفقيه تويف يف ذ  

 .ه و دفن مع أبيه و هده 1268الحجة سنة 
. رسالة يف الصوم و االعتكاف. رسالة يف الطهارة و الصالة. الدماء الثالثة. أحكام الجنائز: له

 .رسالة يف مناسك الحج 
 .272/ 22و ج 101/ 15و ج 263/ 8الذريعة . 9/ 10أعيان الشيعة : هم يفتر 

معجم رهال الفكر و . 1421/ 4مكارم اآلثار . 356/ 2معارف الرهال . 192/ 3مايض النج  
 .1050/ 3األدب 

 : محمد بن املوىل عيل بن محمد حس� الزنجا�

تلمذ عىل السيد مهد  بحر العلوم فقيه أصويل تضلّع يف الفقه و األصول و الحكمة و الكالم 
و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و أصبح شاخصا يف العلم و املعرفة حتى هاءته منيته عام 

 .ه 1220
 .منظومة يف الكالم . الدالئل يف اإلمامة. تحفة األنام يف رشح منظومة الكالم: له

و 336/ 2و ج  494، 84/ 1الذريعة . 403/ تاريخ زنجان . 100/ 46أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم . 392/ 2مكارم اآلثار . 48/ 11معجم املسلف� . 249/ شهداء الفضيلة . 421/ 3ج 

  .641/ 2رهال الفكر و األدب 



 654: الصفحة

 : السيد محمد القايض الدزفويل

محمد بن فرج هللا القايض الدزفويل عال فاضل هليل أقام مدة بالنج  األرشف متتلمذا عىل 
عل�ئها و من أساتذته بها الشيخ حسن بن هعفر كاش  الغطاء و قد أهازه أستاذه  أعالم

 .هذا و الشيخ عبد الرحيم بإهازة اإلهتهاد 
 .541/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد بن قاسم آل حاجي الربا� النجفي

ر و من الشيخ محمد بن قاسم آل حاهي الربا  النجفي من املعارصين لصاحب الجواه
تصانيفه مجلد كب� يف خلل الصالة يعرب فيه عن صاحب الجواهر بشيخنا املعارص فر  منه 

 .ه 1269يف ذ  الحجة سنة 
 .150/ 2مايض النج  و حارضها . 250/ 7الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد بن الشيخ قاسم الوندي

لقد هد يف العلم أ  هّد و أخلفنا بنجله األوحد الشيخ محمد ف: عن اليتيمة بعد ذكر والده
وهد به ما ل يجده أحد و كان من أعالم عرصه له شأن و اعتبار رأيت شهادته بعدة صكوك 

ه و يظهر من هذه الصكوك أنه من أهل 1282و منها املسرخ سنة 1280منها املسرخ سنة 
 .العلم املرموق� بع� التبجيل و التكريم 
زحت إىل النج  األرشف يف أوائل القرن الحاد  عق و آل الوند من األرس العلمية التي ن

 .الهجر  
  .511و 504/ 3مايض النج  و حارضها : ترهم يف



 655: الصفحة

 : محمد ابن السيد مال ّهللا ابن السيد معصوم املوسوي الحائري القطيفي

يبا كان عاملا فاضال مجتهدا هليال عظيم الشأن تقيا صالحا ورعا عابدا شاعرا مجيدا و أد
تتلمذ عىل السيد عبد هللا شرب، و الشيخ محمد ) ع(غريقا يف بحار محبة العرتة الطاهرة 

 .ه 1271مات يف النج  عام . حسن صاحب الجواهر
 .نوافح املسك . ديوان شعر. ترهمة السيد عبد هللا شرب: له

 .582/ 5الحصون املنيعة . 44/ 10أعيان الشيعة . 347/ أنوار البدرين : ترهم يف
 .168/ 11معجم املسلف� . 445/ مصفى املقال . 351/ 24و ج 160/ 4الذريعة 

 .504/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1938/ 6مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد بن مبار 

كان عاملا فاضال مشهورا يف عرصه و هو من املعارصين للشيخ الكب� تويف سنة : يف املايض
 .ه 1261
 .ديوان شعر : له

 .266/ 3مايض النج  . 1151/ 3معجم رهال الفكر و األدب : يف ترهم

 : الشيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ محسن آل زين العابدين

رأيت شهاداته بعدة صكوك من صكوك آل نظام : يف املايض. من العل�ء األرشاف املحرتم�
الدين محمد  بهاء(ه يظهر منها بتبجيله و تعظيمه كان ختمه 1282الدولة بعضها مسرخ 

 ) .النجفي القي 
 .و آل زين العابدين من األرس العلمية التي عرفت يف النج  األرشف يف القرن الحاد  عق 

  316/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف



 656: الصفحة

 : السيد محمد بن السيد محمد تقي الطباطبائ

لمذ عىل صاحب الجواهر و ه له كتاب قواعد األصول ت1289ه و تويف سنة 1219ولد سنة 
 .رشي  العل�ء 

 .409/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد محمد بن السيد محمد جواد صاحب مفتاح الكرامة العاميل النجفي

كان عاملا فاضال كامال من العل�ء األعالم قرأ عىل والده و عىل غ�ه و يروى باإلهازة عن 
ظم العل�ء عنه ولد يف النج  و تويف فيها والده عن مشائخه و قد روى ه�عة من أعا

 .ه 1269سنة 
 .410/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 : محمد املوىل بن محمد حسن املشهدي

ثم انتقل إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل ) ع(عال كامل درس أوال يف مشهد اإلمام الرضا 
 .ه 1257الشيخ هعفر كاش  الغطاء و السيد عيل صاحب الرياض و مات سنة 

. رشح مشكالت األحاديث و اآليات). ع (رسالة يف إثبات طهارة دم اإلمام . أصول الفقه: له
 .غنيمة الحجاز . الف�وزهة الطوسية. رشح منظومة السيد محمد مهد  بحر العلوم

/ 13و ج  208/ 2الذريعة . 84/ تاريخ عل�ء خراسان . 56/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .418/ 2. مطلع الشمس. 485/ فوائد الرضوية . 401، 70/ 16و ج 240

معجم رهال الفكر . 694/ منتخب التواريخ . 1553/ 5مكارم اآلثار . 222/ 9معجم املسلف� 
  .1207/ 3و األدب 



 657: الصفحة

 : السيد محمد بن محمد حس� بن م� محمد رضا الحسيني التنكابني

ه يف رام  و قرأ األوليات يف مدارسها ثم هاهر مع أبيه و إخوته السيد 1220ولد حدود 
محمد هاشم و السيد تقي إىل النج  األرشف فتويف أبوه يف النج  و دفن بها و اشتغل 
هو بتحصيل العلوم الدينية عند أعالمها و اختص بالشيخ خرض شالل النجفي و الشيخ 

السيد محمد الرضو  الشه� بالقص� و الشيخ رايض محمد حسن صاحب الجواهر و 
النجفي و الحاج مال نور عىل التنكابني و املوىل عىل الربوهرد  و امل�زا محمد عيل 

و قد ورد أس�ء هسالء املشائخ يف إهازته للسيد اس�عيل بن كاظم . الشهرستا  الحائر 
عاد إىل طهران و تنقل يف البالد  و. ه و رسد فيها مشايخه ك� ذكرنا1293التنكابني عام 

 .ه 1293اإليرانية ثم استقر يف رشت و تويف بعد سنة 
 .دليل االنسداد . التقريرات. 21حاشية الكفاية : له

 .250/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد نطنزي

الشيخ  إن الشيخ محمد بن الشيخ حس� نطنز  من كبار العل�ء و الفضالء، حرض عىل
 .صاحب الجواهر و الشيخ األنصار  و أصبح عاملا هليال 

 .ه 1280تويف عام 
 .372/ 1كرام الربرة : ترهم يف
معجم . 292/ كتابها  عرب . 357/ 5و ج 384/ 4الذريعة . 481/ تذكرة القبور : ترهم يف
 .502/ 1تراهم الرهال . 136/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 74/ 12املسلف� 

 : شيخ صدر الدين محمد بن الشيخ محمد رضا التربيزيال

ولد يف تربيز و درس عىل أبيه و هاهر إىل النج  و تلمذ عىل السيد مهد  بحر العلوم و 
  .ه 1225السيد عيل الطباطبا ثم رهع إىل بلده و مات بعد سنة 



 658: الصفحة
 .فرهنك عبايس . ديوان شعر: له

/ 1سخنوران آذربايجان . 203/ 16و 60/ 9الذريعة . 228دانشمندان أذربيجان : ترهم يف
 .286/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 345/ 2مكارم اآلثار . 440

 : م�زا محمد القراجة داغي

والدته ) قراهه دا (  محمد بن محمد عيل القراهة داغي التربيز  عال فقيه هليل أصله من
رصح . أقام يف النج  األرشف سن� متتلمذا عىل عل�ئها األعالم. يف تربيز و بها نشأ

باهتهاده املطلق الشيخ حسن بن هعفر كاش  الغطاء عىل بعض كتب صاحب الرتهمة و 
 .قد أيّد إهتهاده الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر بختم ذلك التقريظ بخاته 

غروية و رشح إرشاد األذهان و رسالة يف كتابة القرآن عىل األعضاء و حكم له املسائل ال
 .مّسها 

 .560/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد املراغي

محمد بن محمد فصيح املراغي، ولد شدينة مراغة و هاهر إىل النج  األرشف قبل سنة 
السيد محمد مهد  بحر العلوم  ه لطلب العلم و تتلمذ عىل األعالم بها و من أساتذته1211

 .النجفي و كتب تقريرات أبحاثه 
فاضل فقيه محقق له عناية بالكتب القد�ة رأيت كتبا قابلها و صححها مع التثبيت يف 

و تصحيحه و االستفادة منه يف ) »ع «تفس� اإلمام العسكر  (التصحيح و قد أتم مقابلة 
 .ه 1239ربيع اآلخر سنة 18ليلة 
 .رشائع اإلسالم حاشية : له

  .562/ 2تراهم الرهال : ترهم يف



 659: الصفحة

 : السيد محمد بن األم� معصوم الرضوي املشهدي

يف الفقه خرج منه من أول الطهارة إىل آخر مسائل التيمم و هو ) إعالم الورى(مسل  كتاب 
و كان من تالميذ آية هللا بحر العلوم و صاحب الرياض و الشيخ األكرب كاش  الغطاء 

يوص  بالسيد محمد القص� تييزا له عن سميه املعارص له السيد محمد بن حبيب هللا 
ه بعد أن أهيز من أساتذته و صار ملجأ الخاص و العام 1255تويف سنة . الرضو  املشهد 
 .يف املشهد املقدس 

 .31حّل األحاديث املشكلة . ترهمة طب الرضا بالفارسية. أصول الفقه: له
. حاشية معال األصول. أعالم الورى. رشح منظومة بحر العلوم. حّل الحديث رسالة يف

 .كتاب يف الرهال . مصابيح الفقه
و ج 242/ 2الذريعة : 15/ 1أحسن الوديعة . 86/ 48و ج 335/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

وائد الف). املقدمة (  69/ 1الفوائد الرهالية . 137/ 3ريحانة األدب . 81/ 21و ج 210/ 6
 .444/ مصفى املقال . 339/ 2الكنى و األلقاب . 643/ الرضوية 
نجوم . 1478/ 5مكارم اآلثار . 156/ هدية األحباب . 41/ 12معجم املسلف� . 326/ 7األعالم 
 .602/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 378/ الس�ء 

 : الشيخ محمد بن موىس بن عيىس خرض

أوالد و كان تقيا صالحا باع داره الكب�ة و حج بثمنها بيت  كان من العل�ء الفضالء له عدة
 .ه 1296هللا الحرام تويف يف حدود سنة 

 .217/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : محمد بن الحاج مهدي العكام النجفي

عال فاضل فقيه من أساتذة الفقه و األصول تتلمذ عىل الشيخ حسن كاش  الغطاء املتويف 
  .ه 1271ه و مات حدود 1275و الشيخ محسن بن خنفر العفكاو  املتوىف ه 1262عام 



 660: الصفحة
وقاية األفهام يف رشح . حقائق األحكام يف الفقه. يف أحكام ماء الغسالة. تحرير املقالة: له

 .رشائع اإلسالم 
معجم رهال الفكر و . 339/ 2معارف الرهال . 133/ 25و ج 392/ 3الذريعة : ترهم يف
 .68/ 10أعيان الشيعة . 896/ 2األدب 

 : السيد محمد الكشم�ي

محمد بن هاشم الحسيني القمي الكشم�  أصله من قم و ولد يف كشم� و سكن النج  
األرشف متتلمذا يف النج  عىل الفقيه الشيخ محمد الفتو  و يف كربالء عىل املوىل محمد 

و من املعلوم أن الوحيد . النفس يف تآليفهفقيه فاضل هامع طويل . باقر الوحيد البهبها 
ه فيكون تلميذ الكشم�  من عل�ء القرن الثالث عق 1205قد مات عام . البهبها 
 .الهجر  

 .فوائد الغر  كتاب كب� يف الكالم و الفقه : له
 .572/ 1تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد بن الشيخ يوسف بن الشيخ جعفر آل محي الدين

الدين و من أعالمها البارزين كان له يف النج  يف عرصه القضاء و  هر رهال أرسة آل محيأش
الفتيا و عرف بقوة الفراسة و شدة الذكاء تخرج عىل السيد بحر العلوم و الشيخ الكب� و 

ه 1205هاهر معه� إىل كربالء و حرضوا هميعا درس الوحيد البهبها  إىل أن تويف سنة 
 .ه 1219تويف سنة . ج فرهعوا إىل الن

السحابة الروية عىل الروضة البهية، كتاب النفحة املحمدية يف رشح اللمعة . ديوان شعر: له
 البهية

 .102/ الحايل و العاطل . 373/ تكملة أمل . 154/ 47أعيان الشيعة : ترهم يف
روية يف النفحة املحمدية و السحابة ال: و فيه257/ 24الذريعة . 483/ 8الحصون املنيعة 

 .254/ 10شعراء الغر  . 19/ 5و ج 198/ 2شعراء الحلة . رشح الروضة البهية
. 660/ 3مكارم اآلثار . 331/ 3و 155/ 1مايض النج  ). املقدمة ( 8481/ 1الفوائد الرهالية 

  .1171/ 1معجم رهال الفكر و األدب 



 661: الصفحة

 : الشيخ محمد بن يونس الشويهي

كتاب غاية املأمول يف األصول للشيخ هعفر كاش  الغطاء بن خرض إن : قال الطهرا 
ه و قد نسبه إليه تلميذه الشيخ محمد بن يونس الشويهي 1227الجناهي النجفي املتويف 

ه و عّده من الكتب األصولية املوهودة عنده وقت تألي  1229يف براه� العقول املسل  يف 
 .النجفي األصل الحيل الدار و وص  نفسه يف ميزان العقول ب. الرباه�

فاملرتهم له من عل�ء النج  األرشف ألنه من تالميذ الشيخ الكب� كاش  الغطاء و خال 
ك� أن له كتاب البحر املحيط باألصول و الجامع ألرسار أئة املعقول و املنقول . أوالده أيضا

لد الثا  من العام و ه و فر  من املج1200و هو إىل آخر النواهي فر  منه يف النج  سنة 
و من املجلد األول الرباه� العقول سنة . ه1201الخاص إىل خرب املتواتر يف النج  سنة 

 .ه، فيكون وفاته بعد هذا التاريخ 1229
حجة الخصام يف أصول . براه� العقول يف رشح تهذيب األصول. 31البحر املحيط : له

رشح منظومة . رشح األمثال العامية. لواعظ�رسور ا. ديوان شعر. حياة القلوب. 31األحكام 
 .ضياء األذهان . 61مختل  األنظار . الدرة النجفية
موقظ الراقدين . مناهج األحكام. مناظرات املجتهدين يف أدلة أحكام الدين. العروة الوثقى
 .ميزان العقول يف كش  أرسار غوامض حقائق مسائل املعقول . و منبه الغافل�

 .239/ 7الحصون املنيعة . 160/ 47أعيان الشيعة . 34/ 8الم األع: ترهم يف
/ 22و ج 217/ 20و ج 253، 122/ 15و ج 178/ 12ج 266، 261/ 6و ج 81و 45/ 3الذريعة 

/ 12معجم املسلف� . 565/ 3مايض النج  . 86و 15/ 26و ج 316، 273/ 23و ج 341، 283
  .1280/ 3دب معجم رهال الفكر و األ . 1107/ 4مكارم اآلثار . 142



 662: الصفحة

 : محمد إبراهيم بن الحاج محمد حسن بن الحاج محمد قاسم الكربايس

فقيه هليل و أستاذ يف الفقه و األصول و مرهع كب� هاهر إىل النج  األرشف و تلمذ عىل 
الوحيد البهبها  و السيد محمد مهد  بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و السيد 

ه�دى 8لطباطبائ ثم عاد إىل أصفهان و واصل ههاده العلمي إىل أن مات يف م� عيل ا
 .ه 1261األوىل سنة 

 .شوارع الهداية . تقليد امليت. اإليقاظات. إشارات األصول. إرشاد املسرتشدين: له
. مناهج الهداية إىل أحكام القيعة. الفوائد السنية يف األحكام الفقهية. السسال و الجواب

 .نقد األصول . رسالة يف الصحيح و األعم. النخبة
 .206/ 2أعيان الشيعة . 195/ 6األعالم . 134/ 1أحسن الوديعة : ترهم يف

، 97/ 2و ج 520/ 1الذريعة . 46/ تذكرة القبور . 188/ تاريخ كناباد . 83/ 1إيضاح املكنون 
رهال . 90/ 24و ج  179/ 23و ج 342/ 16و ج 237/ 14و ج 241/ 12و ج 391/ 4و ج 507

/ شخصيت . 42/ 5ريحانة األدب . 34/ 1روضات الجنات ). املقدمة ( 69/ 1بحر العلوم 
 .117/ قصص العل�ء . 381/ فوائد الرضوية . 182

. 75/ 39لغت نامه . 99/ لباب األلقاب . 109/ 3الكنى و األلقاب . 14/ 1الكرام الربرة 
/ 5مكارم اآلثار . 1551/ معجم املطبوعات . 216/ 8معجم املسلف� . 190/ 2معارف الرهال 

معجم رهال . 158/ نزهة الناظرين . 227/ هدية األحباب . 67/ 1نجوم الس�ء . 1643
 .1065/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد إبراهيم الرشتي

و يظن أنه . عال محقق و فاضل متقي حرض بحث الشيخ األنصار  و كتب األبحاث الفقهية
 .ه 1300تويف قبل 

إصالة الربائة اإلستصحاب بقح رشائع ). تقريرات بحث الشيخ األنصار  (كتاب الوق  : له
 .اإلسالم 
  573/ 2تراهم الرهال : ترهم يف



 663: الصفحة

 . الشيخ محمد إبراهيم

كان فقيها هليال و أصوليا محققا تلمذ عىل العالمة األنصار  و ناقش بعض األحيان آراء 
 .ه 1300قبل عام استاذه تويف 

 .رشح رشائع اإلسالم . اإلستصحاب. إصالة الرباءة: له
 .573/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد إس�عيل النجفي

العال الفاضل الكامل يف العلوم العربية ) مغنى األديب(قال فيه مسل  كتاب . عال كب�
لرفاه معجزة همدان فريد الدهر حاو  الفروع و األصول هامع املعقول و املنقول بديع ا

 .غرة العرص الشيخ محمد إس�عيل النجفي 
 .137/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل محمد إس�عيل الكجوري

الشيخ فخر الدين محمد إس�عيل بن عبد العظيم بن محمد باقر املازندرا  من أعاظم 
خ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ العل�ء كان يف النج  من تالميذ العالمت� الشي

 .ه 1278مرتىض األنصار  و قد كتب دورة فقه تامة تويف بالوباء عام 
 .141/ 1الكرام الربرة . 136/ 25الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد أم�

عال هليل متبحر كان يف النج  األرشف من تالمذة الشيخ املرتىض األنصار  حرض عليه 
ه و تويف بعد 1291ن علمه كث�ا و له حاشية عىل الرسائل فر  منها يف مدة استفاد فيها م

 .ذلك 
  .1291حاشية عىل فوائد األصول فر  من تأليفها عام : له



 664: الصفحة
معجم . 155/ 1الكرام الربرة . 198/ شخصيت شيخ أنصار  . 153/ 6الذريعة : ترهم يف

 .175/ 1رهال الفكر و األدب 

 : ن الشيخ محمد حس� عيل رشارةالشيخ محمد أم� ب

أحد أعالم النج  و من أهل الفضل و تلميذ السيد بحر العلوم و الشيخ : عن التكملة
 صاحب كش  الغطاء

و عن صاحب التكملة أيضا رأيت خطه بتملك كتاب التنقيح الرائع و رشائه من أبيه سنة 
 .ه 1225

 .156/ 1الكرام الربرة . 387/ 2النج  و حارضها  مايض: ترهم يف

 : السيد محمد باقر بن السيد أحمد القزويني

الفقيه األصويل املحقق املتضلع يف علم األخال  و العرفان تتلمذ عىل السيد محمد مهد  
و يف . بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و أصبح مدرسا و زعي� يف النج  األرشف

ن النج  أبدى خدمة تفو  تصور الجميع و بذل ما كان �لك يف سبيل تخفي  أيام طاعو 
معاناة الناس عن غزو الطاعون لهذه البلدة و كان هو الشخص األخ� الذ  ذهب من هراء 

 .ه 1246هذا املرض عام 
الفلك . حوايش عىل كش  اللثام. هامع الرسائل يف الفقه. تعليقات عىل عدة كتب: له

 .الوسيط يف الطهارة . هيزة يف الطهارة و الصالةالو . املشحون
 .73/ 25و ج 312/ 16و ج 53/ 5الذريعة 529/ 3أعيان الشيعة : ترهم يف

الكنى و . 169/ 1الكرام الربرة . 400/ فوائد الرضوية ). املقدمة ( 67/ 1الفوائد الرهالية 
. 35/ 3عجم املسلف� م. 123/ 1معارف الرهال . 400/ 3مستدرك الوسائل . 62/ 3األلقاب 

 .982/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1273/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد باقر املراغي

  الشيخ محمد باقر بن هعفر املراغي من العل�ء الفقهاء األهالء ولد يف 



 665: الصفحة
ه فر  مجلدان يف أصول الفق) هواهر األصول(النج  األرشف و بها نشأ له آثار علمية منها 
 .ه و مات بعد ذلك 1274من املجلد األول يف النج  يف شهر رمضان عام 

 .592ج / 2تراهم الرهال . 1183/ 3معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
 176/ 1. الكرام الربرة

 : الشيخ محمد باقر الهمدا�

للم�زا الشيخ محمد باقر بن زين العابدين الهمدا  النجفي من عل�ء عرصه كتب إهازة 
ه و استعار منه العالمة 1283محمد الهمدا  الكاظمي املعروف بإمام الحرم� حدود 

الشيخ املوىل عىل الخلييل كتاب مصباح الزائر للسيد بن طاووس و كتب الخلييل عليه 
 .بخطه أنه إستعاره من الشيخ املاهر املوىل محمد باقر 

، و استعارة املوىل عيل الخلييل للكتاب )في النج(الظاهر أنه كان يف النج  شالحظة اللقب 
 .شاهد عىل ذلك . منه

 .182/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 . محمد باقر ابن املوىل عبد الكريم الدهدشتي

أديب فاضل تقي محدث متتبع كان وراقا يتجر ببيع الكتب يف الصحن الحيدر  و كان من 
لفقهاء و لكثة مراهعته الكتب و التصاني  ذو  النسك و الدين كث� االتصال بالعل�ء و ا

 .ه 1285حصلت لديه ملكة التألي  و أل  عدة كتب إىل أن مات سنة 
 .51الدمعة الساكبة : له

/ 1الكرام الربرة . 403/ فوائد الرضوية . 265/ 8الذريعة . 182/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
نجوم الس�ء . 330/ �ء معارصين عل8/ 9معجم املسلف� . 368(كتابها  عرب هاب . 184
  .271/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 455/ 1



 666: الصفحة

 : محمد باقر الرشيف بن عيل رضا االردكا�

من فقهاء اإلمامية يف القرن الثالث عق الهجر  و من املعارصين لصاحب الجواهر أقام يف 
 .النج  و بذل عمره يف التحقيق و التدقيق 

 .لشواهد و شواهد كربى هامع ا: له
املآثر و . 244/ 14و 61/ 5الذريعة . 187/ 1الكرام الربرة . 105/ 1ريحانة األدب : ترهم يف
 .243كتابها  هاب عرب . 88/ 9معجم املسلف� . 145/ اآلثار 

 .105/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : ي مسكنااآلقا محمد باقر بن محمد باقر الهزار جريبي املازندرا� النجف

غّواص تيار بحار العلوم، الثاقب املكنونات درر الفهوم، الفاهم للّطائ ، املدرك للطرائ ، 
أخذ . دقيق النظر رقيق الفكر الجامع ألنواع العلوم الحقة الحاو  أللوان املعارف املحققة

عنه ه�عة يف النج  منهم بحر العلوم الطباطبائ و الشيخ هعفر الجناهي النجفي و 
 .ه و دفن يف إيوان العل�ء 1205تويف يف النج  األرشف سنة . صاحب القوان�

 .رشح مخترص األصول . رشح اللمعة. حاشية مخترص األصول: له
/ 1الفوائد الرهالية . 148/ 1الذريعة . 265/ تذكرة القبور . 186/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

مكارم اآلثار . 386/ 3، مستدرك الوسائل 174/ 1الكرام الربرة . 408/ الفوائد الرضوية . 66
تتميم أمل اآلمل . 1331/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 307/ 2معارف الرهال . 235/ 1

 .515/ 3مايض النج  و حارضها . 76ص 

 املوىل محمد باقر الطهرا� 

علم ه و ت1218ولد الشيخ محمد باقر بن محمد كاظم الطهرا  النجفي املعروف بزركر عام 
املقدمات يف قزوين ثم انتقل إىل إصفهان و درس السطوح فيها ثم توهه إىل النج  األرشف 

  و درس عىل الشيخ عىل 



 667: الصفحة
كاش  الغطاء و صاحب الجواهر و الشيخ األنصار  و عند ما بلغ درهة عالية يف العلم عاد 

 .ه 1283األرشف و مات فيها عام ثم عاد إىل النج  . إىل طهران و مكث فيها ثالثة أعوام
 .مسلفات يف الفقه و األصول : له

 .187/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد محمد باقر بن السيد محمد تقي املوسوي الجيال� الرشتي األصفها�

السيد محمد باقر الشه� بحجة اإلسالم بن السيد محمد نقي بن محمد زك من فحول 
ه 1175ولد يف . قرن الثالث عق و من كبار زع�ء الدين و أعالم الطائفةعل�ء اإلمامية يف ال

ه و حرض يف كربالء عىل 1192يف قرية رشت ثم هاهر إىل العرا  لطلب العلم يف عام 
األستاذ األكرب محمد باقر البهبها  أوال ثم عىل السيد عىل صاحب الرياض ثم تقف إىل 

هد  بحر العلوم و الشيخ األكرب هعفر كاش  ه و حرض عىل السيد م1193النج  عام 
الغطاء ثم سافر إىل الكاظمية و حرض عىل السيد محسن األعرهي القضاء و الشهادات و 

ه توهه نحو قم و درس عىل أب القاسم القمي ثم بعد ذلك ذهب إىل 1200عند حلول سنة 
و استقر فيها و احتل ه نزل أصفهان 1206كاشان و حرض عىل املوىل مهد  الااقي و يف عام 

مركزا عظي� و حصل عىل رياسة عامة و مرهعية كربى و زعامة عظمى يقيم الحدود 
 .ه 1260ربيع الثا  2تويف يف حدود . القعية

 .االستقبال يف رشح مبحث القبلة . اإلهازات. آداب صالة الليل و فضلها: له
 .ييز مشرتكات الرهال ت. تحفة األبرار. أصحاب العدة للكليني. أصحاب اإله�ع

 .قضاء و شهادات استداليل . السسال و الجواب. الزهرة البارقة يف أحوال املجاز و الحقيقة
 .وهوب إقامة حدود در زمان غيبت بر فقها و مجتهدين . مطالع األنوار يف الفقه

  ، و ج 22/ 1الذريعة . 193/ تذكرة القبور . 111/ 44أعيان الشيعة : ترهم يف



 668: ةالصفح
فوائد . 26/ 2ريحانة األدب . 99/ 2روضات الجنات . 404، 403/ 3، و ج 120، 119، 29/ 2

لغت . 173/ 2الكنى و األلقاب . 192/ 1الكرام الربرة . 135/ قصص العل�ء . 426/ الرضوية 
/ 2هدية العارف� . 123/ هدية األحباب . 96/ 9املسلف� . 92/ ، مصفى املقال 326/ 18نامه 
 .398/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1614/ 5مكارم اآلثار . 69/ 1الفوائد الرهالية . 371

 : محمد باقر االصطهبانات

محمد باقر بن محمد عيل االصطهبانات الفاريس من أعالم النج  األرشف ملك بها مجموعة 
 .ه 1223فيها كتب يف الحديث و طالعها و دقق فيها و كان ذلك يف سنة 

 .606/ 2تراهم الرهال : يف ترهم

 : السيد محمد باقر اليزدي

محمد باقر مرتىض بن أحمد بن حس� الطباطبائ اليزد  النجفي ولد يف العقة األوىل من 
ه يف يزد و درس مقدمات العلوم الدينية يف إيران ثم توهه إىل 1255شهر ذ  الحجة سنة 

يخ رايض النجفي ثم ذهب إىل الحج عن النج  األرشف و تتلمذ عىل الشيخ األنصار  و الش
طريق الهند ثم عاد إىل النج  و الزمها و كتب هّل مسلفاته التي تزداد عىل سني عمره 

منها حاشية الفصول و حاشية قوان� األصول و حاشية رياض املسائل و تويف ليلة . فيها
 .ه 1298ربيع األول سنة 27اإلثن� 

اشية الفصول، حاشية قوان� األصول، حاشية رياض ح. العقد و الحل. حّل العقول: له
املسائل، بدائع األصول، النهاية يف علم الدراية، بدائع العلوم، دفع مغالطة العالمة الحيل، 
تشحيذ األذهان، رشح املشاعر، حاشية شوار  اإللهام، تفس� سورة التوحيد، تفس� إنّا 

مفاتيح . حاشية تحرير اقليدس. علومودائع ال. رسالة العقل و الجهل. عرضنا األمانة
 .أراهيز يف اإلرث . شواهد اآليات. ذخ�ة املعاد. العروض

و رسائل يف القافية . و الحساب. و التقيح. و علم العقود. و اللغة. و العروض. و التجويد
  ف�وزهات طوسية يف . الرمل. الترصي . و املنطق أرهوزة إسمها األسطرالب. و البديع



 669: الصفحة
 .نفائس الفنون ). ع (مقتل اإلمام الحس� . لوائح اللوح�. رشح الخطبة الرضوية

 .ينابيع الحكمة . هداية األنام. وسيلة الوسائل يف رشح الرسائل. نفحات األرسار
و 375/ 18و ج  400/ 16و ج 300/ 15و ج 72/ 7الذريعة . 186/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

 .288، 173، 92/ 25و ج 346، 241 /24و ج 24/ 22ج 
 .96/ 9معجم املسلف� . 153/ املآثر و اآلثار . 191/ 1الكرام الربرة . 406شخصيت 

 .611/ 2تراهم الرهال . 1362/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 345/ 1نجوم الس�ء 

 : الشيخ اآلغا محمد تقي

الغطاء مثل ولديه الشيخ موىس من عل�ء عرصه و من مشاه� تالميذ الشيخ األكرب كاش  
 .ه 1223تويف بعد . و الشيخ عيل و السيد رضا بحر العلوم و أرضابهم

 .201/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد تقي اإليرا�

من كبار عل�ء عرصه يف النج  قال السيد محمد رضا فضل هللا يف ترهمة أستاذه الشيخ 
شيخ موىس قرأ عليه محمد تقي اإليرا  املعقول و أنه موىس بن عيل رشارة أن أستاذه ال

وصفه باإليرا  املجاور للغر  يف الصحن القي  أربع� سنة ال يخرج إىل غ�ه و أنه كان 
 .حكي� عارفا مرتاضا مجاهدا 

 .202/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ املوىل محمد تقي الخراسا�

من العل�ء و كان أستاذ الشيخ املوىل عيل الخلييل املتوىف كان املوىل محمد تقي الخراسا  
و من املعلوم أن املوىل عيل الخلييل من عل�ء . ه قرأ عليه بعض العلوم الرياضية1296

فيكون املرتهم من عل�ء الحوزة . النج  األرشف و التلمذة قد تت طبعا يف النج 
 .النجفية 
  .203/ 1الكرام الربرة : ترهم يف



 670: فحةالص

 : الشيخ محمد تقي الرازي األصفها� صاحب هداية املسرتشدين

الشيخ محمد تقي بن محمد رحيم الطهرا  األصفها  أحد رؤساء الطائفية و محققي 
ء و  اإلمامية املسسس� يف هذا القرن هاهر أوائل شبابه إىل العرا  بعد تكميل املبادى

محسن األعرهي و يف كربالء عىل األستاذ الوحيد املقدمات فحرض يف الكاظمية عىل السيد 
البهبها  و السيد عيل صاحب الرياض و يف النج  عىل السيد بحر العلوم و الشيخ األكرب 
هعفر كاش  الغطاء و الزمه و صاهره و بلغ من العلم درهة عالية معقوال و منقوال فقها 

يوم الجمعة منتص  شوال ثم دهب إىل أصفهان و استقر هناك و مات فيها . و أصوال
 .ه 1248
. رشح األس�ء الحسنى. حجية املظنة. رسالة عملية. تقريرات أستاذه السيد بحر العلوم: له

. رسالة يف بطالن القط ضمن العقد. كتاب يف الفقه. كتاب يف الطهارة. هداية املسرتشدين
 .رسالة يف أّن التدخ� و التنباكو ال يوهب اإلفطار 

/ تذكرة القبور 723/ 2إيضاح املكنون 136/ 44أعيان الشيعة 287/ 6عالم األ : ترهم يف
روضات الجنات  195/ 25و ج 88/ 13و ج 214/ 11و ج 277/ 6و ج 374/ 4الذريعة 212
الفوائد الرهالية 351/ شهداء الفضيلة 18/ شخصيت أنصار  403/ 3ريحانة األدب 123/ 2
املآثر و 215/ 1الكرام الربرة 117/ قصص العل�ء 434/ الفوائد الرضوية ). املقدمة ( 69/ 1

هدية األحباب 380/ نجوم الس�ء 1327/ 4مكارم اآلثار 130/ 9معجم املسلف� 161/ اآلثار 
 .156/ 1معجم رهال الفكر و األدب  364/ 2هدية العارف� 185/ 

 : الشيخ محمد تقي الكلبايكا� النجفي

ل يكن يف النج  أفضل منه يف الحكمة بجميع أقسامها عال فاضل ربا  زاهد : عن التكملة
 حتى علم الطب و كان تاركا للدنيا ساكنا إحدى حجر الصحن الفوقانية و ل يتزوج

  تخرج يف العلوم الدينية بالشيخ مرتىض األنصار  و درس عليه السيد 
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ه مناهزا 1292ريعة سنة ه و يف الذ1298الحسن صدر الدين تويف يف النج  بالطاعون عام 

 .للث�ن� و كان أستاذ املعقول و املنقول 
رشح . رسالة يف علم الوفق. رسالة يف علم الكيمياء. رسالة يف علم الكالم. حاشية يف الطب: له

 .كتاب يف علم الرهال . رشح الرسالة الذهبية. أصول الكايف
منتخب هامع . ملمنتخب أمل اآل . منتخب أحياء العلوم. مخترص مسكن الشجون

 .منتخب الكشكول . منتخب كتاب الس�ء و العال. منتخب رشح الهداية. السعادات
 .مسلفات يف الفقه . منتخب امللل و النحل

/ 22و ج 209، 106، 96/ 20و ج 101/ 10270/ 7الذريعة . 193/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
. 98/ مصفى املقال . ه1292مات : و فيه205/ 1الكرام الربرة . 327/ شخصيت . 369

 .132/ 9معجم املسلف� . 211/ 2معارف الرهال 
 .1112/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : محمد تقي بن حس� الهروي

عال كب� ولد يف هرات ثم سافر إىل أصفهان و منها إىل النج  األرشف و درس عىل الشيخ 
 .ه 1299ها عام محمد حسن صاحب الجواهر ثم عاد إىل كربالء و مات في

. رسالة يف اإلرث. الرد عىل البابية. خالصة البيان يف حل مشكالت القرآن. التقريرات: له
كاش  األستار يف . قواطع السفر. رسالة يف العرص. السبع املثا . رسالة يف التعليق و التنجيز
ء األصول  مبادىلوامع األصول يف رشح . لغز يوم الخميس. اللغز. رشح تلخيص تحفة األبرار

 .رسالة يف معنى األل  و الالم . إىل علم األصول
 .نتائج األفكار . امل�اث لجميع الوّراث. معيار الفكر و الخيال

و ج 216، /7و ج 373، /4الذريعة 211، /تذكرة القبور 129، /44أعيان الشيعة : ترهم يف
، 233/ 18و ج 233، 175/ 17و ج 275، /15و ج 129، /12و ج 151، 55/ 11و ج 188، /10
املآثر و . 212/ 1الكرام الربرة . 43/ 24و ج  303/ 23و ج 281، 274/ 21و ج 360، 237
معجم . 397/ 1نجوم الس�ء . 128/ 9معجم املسلف� . 96/ مصفى املقال . 183/ اآلثار 

  .1331/ 3رهال الفكر و األدب 
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 : م�زا محمد تقي نّ� التربيزي

إلسالم نّ� محمد تقي بن محمد بن الحس� القي  املامقا  التربيز  ولد يف تربيز حجة ا
ه و قرأ عىل أبيه يف بدء شبابه ثم ذهب إىل النج  1248ه�د  األوىل سنة 12يوم األحد 

و كربالء و درس عىل أعالمه� حتى نال ثقة العل�ء و منحوه إهازة الحديث حيث أعطاه 
 شكر النجفي إهازة يف الحديث بتاريخ يوم اإلثن� ثامن ه�د  الشيخ أحمد بن الحس�

 .ه بالنج  األرشف 1279اآلخرة سنة 
 .603/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : السيد محمد تقي بن السيد عبد الحي الكاشا� الحسيني

عال فاضل و محقق هليل سافر إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل السيد عيل الطباطبائ 
الرياض و السيد عبد هللا شرب ثم عاد إىل كاشان و استقل بالتدريس و البحث و صاحب 
 .ه 1258مات عام 

 .مجموعة يف املتفرقات . رسالة يف مباحث األلفاظ. حجية الظن. تنقيح األصول: له
لباب . 219/ 1الكرام الربرة 277/ 6و ج 460/ 4الذريعة . 286/ تاريخ كاشان : ترهم يف
معجم 460/ 1نجوم الس�ء . 1575/ 5مكارم اآلثار . 130/ 9معجم املسلف� . 75/ األلقاب 

 .1028/ 3رهال الفكر و األدب 

 : محمد تقي ابن الشيخ محمد األحمدي البيات النجفي

كان مجتهدا عاملا فقيها أصوليا بارعا كامال و من املشايخ األبرار و العل�ء األخيار و من 
 .و صالح و ورع و زهد و عبادة فقهاء عرصه األعالم مع تقى 

ولد يف النج  األرشف و أخذ مقدمات العربية عن أبيه و عن فضالء عرصه و من ثم حرض 
عىل الشيخ الوحيد البهبها  و السيد محمد مهد  بحر العلوم و السيد م� عيل الطباطبائ 

  و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و بعد أن 



 673: الصفحة
صّدى للتدريس فتخرج عليه لفي  من األفاضل و منح له إهازات يف بلغ مقام اإلهتهاد ت
 .ه و دفن يف داره 1250مات حدود . الرواية و الحديث

الدالئل الباهرة يف فقه العرتة . اإلهازة للسيد محمد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم: له
 .رسائل يف أبواب الفقه . 21الطاهرة 
( 68/ 1الفوائد الرهالية . 247/ 8و ج 161/ 1الذريعة . 634/ 3أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم . 204/ 2معارف الرهال . 225/ 3مايض النج  . 225/ 1الكرام الربرة ). املقدمة 
 .1236/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 136/ 9املسلف� 

 : الشيخ محمد تقي اليزدي

محمد باقر القي  اليزد  عال فقيه كان من تالميذ الشيخ الشيخ محمد تقي بن الشيخ 
 .ه 1277مرتىض األنصار  يف النج  و كان مالزما له و مقتبسا من أنواره تويف بعد 

تحتو  عىل أصول الدين و فروعه و املعايص الكب�ة و الصغ�ة ألفها (له، مجموعة الهداية 
 .ه 1277عام 

 .210/ 1الكرام 

 : السيد محمد تقي بن السيد محمد باقر القايض الطباطبائ

عال هليل و فقيه فاضل درس عىل الشيخ مرتىض األنصار  و أصبح من أساتذة الفقه و 
 .ه و دفن يف النج  األرشف 1276األصول و مات عام 

 حاشية املفهوم و املنطو  من. حاشية رسالة اإله�ع و قد طبعت يف حاشية القوان�: له
 .القوان� 
كتابها  عرب . 206شخصيت أنصار  ص . 175/ 6الذريعة . 196/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .133/ 9معجم املسلف� . 209/ 1الكرام الربرة . 291/ هاب 

  .964/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 2127/ 6مكارم اآلثار 
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 : الشيخ اآلغا محمد تقي الكرمانشاهي

آلغا محمد تقي بن اآلغا محمد هعفر الكرمانشاهي من العل�ء الفضالء له آثار يف الشيخ ا
رشح زبدة األصول و حاشية عىل حاشية املوىل عبد هللا اليزد  عىل : العلم و األدب منها

 .ه 12991ع 17رشح التهذيب يف املنطق و غ� ذلك تويف يف النج  يف 
 .210/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : حمد تقي الحائريالشيخ م

الشيخ محمد تقي بن رمضان عيل نزيل الحائر بكربالء عال فاضل حرض عىل أستاذه العال 
الربا  الشيخ إس�عيل الخراسا  النجفي املسكن يف النج  األرشف ك� يظهر م� كتبه 

كور و ه حيث قال أنه كتبه بأمر أستاذه املذ 1228للتو  البقو  يف ) الوافية(بخطه لنفسه 
 .تويف بعد هذا التاريخ 
 .218/ 1ترهم يف الكرام الربرة 

 : الشيخ محمد تقي بن محمد القزويني

. ه1263الشيخ محمد تقي بن محمد القزويني املعروف بالشهيد الثالث املقتول بها عام 
هاهر إىل النج  األرشف و درس عىل عل�ئها و بلغ درهة سامية يف العلم ك� أنه كان تقيا 

و . عا ثم رهع إىل بلده قزوين و أصبح مرهعا و مالذا و ذا كلمة مسموعة لدى املسمن�ور 
 .ه 1263لكن األياد  األثيمة البابية امتدت إليه و اغتالته يف مسجده عام 

 .صالة الجمعة . عيون األصول. مجلدا24منهج الرشاد يف رشح القائع : له
 .21عيون األصول . و الصالة و الصوم رسالة يف الطهارة. قضاء الفوائت من الصالة

 .رسالة يف الديات . ملخص القصائد. مجالس املتق�
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 .30/ 1أحسن الوديعة . 287/ 6األعالم . 134/ 44أعيان الشيعة : ترهم يف

. 439/ فوائد الرضوية . 323/ شهداء الفضيلة . 192/ شخصيت . 247/ 1ريحانة األدب 
. 9/ قصص العل�ء . 407/ نجوم الس�ء . 134/ 9معجم املسلف� . 226/ 1الكرام الربرة 
و ج 138/ 17و ج 377، 190/ 15و ج 317/ 13و ج 285/ 8الذريعة . 1707/ 5مكارم اآلثار 

 .225/ 1معجم رهال الفكر و األذب . 182/ 23و ج 208/ 22و ج 364/ 19

 : الشيخ املوىل محمد تقي األسرتابادي

تقي بن املوىل محمد إس�عيل األسرتاباد  من عل�ء عرصه األعالم كان  الشيخ املوىل محمد
يف النج  األرشف من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ عىل و الشيخ 
حسن ابني الشيخ هعفر كاش  الغطاء و تلمذ يف كربالء عىل السيد إبراهيم القزويني 

 .صاحب الضوابط 
 .209 /1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد محمد تقي بن السيد محمد رضا بن السيد محمد مهدي بحر العلوم

ه و تويف يف كربالء زائرا ليلة الواحد و العقين من شهر رمضان املبارك سنة 1219ولد سنة 
 .ه 1289

كان فقيها أصوليا رئيسا مطاعا شه� هليال مهيبا أخذ يف األصول عن املال محمد عيل بن املال 
قال أخوه السيد عيل . عيل ثم عىل صاحب الجواهر و كان من وهوه تالمذتهمقصود 

صاحب الربهان القاطع يف آخر رسالته يف م�اث الزوهة فاهأتني رزية تذيب الصخر فجعتها 
و هي ورود نعش أخ يل شقيق شفيق كان يل ظه�ا و كهفا منيعا فصادف أهله يف ذلك 

  من شهر رمضان  املشهد القي  ليلة الواحد و العقين
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و نقل إىل الغر  حيث أنه مسقط رأسنا و مدفن ) ع(املبارك ليلة وفاة موالنا أب الحسن 

 .أسالفنا 
 .قواعد األصول : له

 .431/ الفوائد الرضوية . 178/ 17الذريعة . 196/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
. 217/ 1الكرام الربرة . 129/ 9املسلف�  معجم. 42/ 3مشهد اإلمام . 137/ 1الفوائد الرهالية 
 .211/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 390/ 1نجوم الس�ء . 178/ املأثر و اآلثار 

 : السيد محمد تقي بن السيد مؤمن القزويني

عال متتبع مدقق محقق مسل  درس عىل السيد محمد باقر القزويني و السيد سلي�ن 
و . ه1270إس�عيل العقدائ ثم عاد إىل قزوين و مات فيها عام الطباطبائ اليزد  و املوىل 

أنه من أركان اإلسالم و دعائم الدين و من نوابغ عل�ء عرصه قرأ يف : قال املحقق الطهرا 
بالده مقدمات العلوم ثم هاهر إىل العرا  فحرض يف كربالء عىل رشي  العل�ء و غ�ه و 

لقزويني و املوىل إس�عيل العقدائ و السيد سلي�ن يف النج  عىل السيد باقر بن أحمد ا
 .الطباطبائ اليزد  و هو ذو كرامة 

رسالة . حاشية رياض املسائل. بديعة يف أصول الفقه. رسالة يف ماء البرئ. برهان العصمة: له
مناظر . املنتخب من نهج البالغة. رشح نهج البالغة. طرائ  الحكمة). ع (يف تسمية الحجة 

نظم . منظومة الطب. منظومة املنطق. نظم املجايل. نظم األلوف. نهاية التحرير. راألنوا
أنوار . حقائق الهدايات. منظومة الهدايات يف اإلمامة. منطومة التجليات. مقاصد اإلسارات

 .الرسالة اإلسحاقية . الرسالة اإلس�عيلية. اإلرشا 
القصيدة . ديوان شعر كب�. بيانمنظومة يف ال. منظومة يف العرفان. الرسالة الصمدية
 .الفخرية يف اإلمامة 

، 147، 100/ 6و ج  358، 98، 62/ 3و ج 415، /2الذريعة 131، /44أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 22و ج 34/ 21و ج 124/ 17و ج 155/ 150و ج 119/ 14و ج 126/ 11و ج 215/ 10و ج 
  و ج 135، 114/ 23و ج 135، 114/ 23و ج 279



 677: الصفحة
. 229/ 1الكرام الربرة . 99/ قصص العل�ء . 190/ 4الغدير . 162/ 25و ج 397، 229/ 24

 .984/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1967/ 6مكارم اآلثار . 134/ 9معجم املسلف� 

 : محمد جواد بن الشيخ حسن بن حيدر بن عبد هللا الحارث الهمدا� العاميل النجفي

اطع لألنام يف رشح رشائع اإلسالم و فر  من تألي  املجلد األول منه أل  كتاب الربهان الس
 .ه و قد قرظه الشيخ قاسم آل محي الدين النجفي 12362ع 22يف النج  األرشف 

 .95/ 3الذريعة : ترهم يف

 محمد جواد بن سهيل النجفي 

اء عال شاعر فاضل أديب هليل كان يقيم يف النج  األرشف و هو أحد العل�ء الشعر 
من نظم الشيخ محمد رشي  بن فالح ) القصيدة الكرارية(املجيدين األفاضل الذين قرظوا 

ه فل� فر  من نظمها أهداها لج�عة من العل�ء و األدباء 1220الكاظمي النجفي املتوىف 
 .و منهم املرتهم له 

 .تقريظ القصيدة الكرارية . ديوان شعر: له
 .56/ 3مايض النج  . 296/ 2لرهال معارف ا. 363/ 4الذريعة : ترهم يف

 .1272/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 الشيخ محمد جعفر األنصاري 

الشيخ محمد هعفر بن الشيخ حس� األنصار  الدزفويل عال عامل و فقيه تقي أخو زوهة 
ه عائلة الشيخ إىل النج  األرشف و حرض عىل أبحاث 1249الشيخ األنصار  حمل معه عام 

اهر و الشيخ األنصار  و نال درهة االهتهاد منه و من صاحب الجواهر ثم صاحب الجو 
  عاد إىل بلده دزفول و بدأ 
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 .ه و دفن يف النج  األرشف 1287بالتدريس و التبليغ و مات عام 

 .كتاب حياة الشيخ مرتىض األنصار  : ترهم يف

 : الشيخ محمد جعفر بن الشيخ محمد رضا الرتشيزي

إىل النج  األرشف و تتلمذ عىل الشيخ هعفر آل كاش  الغطاء و أصبح عاملا هليال هاهر 
 .ه 1244و مات عام . محققا

 .رشح اللغة الدمشقية : له
 .299/ 1معجم رهال الفكر و األدب . تاريخ عل�ء خراسان: ترهم يف

 : الشيخ محمد جعفر الطهرا�

لعل�ء األفاضل ولد يف طهران و نشأ بها و الشيخ محمد هعفر بن امل�زا آقا الطهرا  من ا
اشتغل بطلب العلم مدة طويلة ثم هاهر إىل بروهرد فتلمذ عىل السيد شفيع الجابلقي 

ه و من بعدها إىل النج  فجاورها حتى يوم وفاته 1280صاحب الروضة البهية املتويف سنة 
. 

 .244/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : سيد محمد ابن السيد أحمد زين الدينابن ال) سياه بوش(محمد جواد 

عال من عل�ء األدب العرب و شاعر كب� فاضل مشارك يف الفنون مصن  مسل  محّدث 
حسن الخط تلمذ عىل امل�زا محمد االخبار  و كان صلبا يف مذهبه و قد هفي من الفرقة 

عدة سن� و لبس قباء األصولية سافر إىل إيران و فيه اتصل باملتصوفة و مكث يف تلك البالد 
و أتقن الفارسية فنقل كث�ا من الشعر الفاريس إىل العربية و ) سياه بو (أسودا و لقب ب 

 .ه بالطاعون 1247له مطارحات و مراسالت شعرية مع شعراء عرصه و مات سنة 
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التصوف و ما معراج األرسار يف . ديوان شعر كب�. دوحة األنوار يف الرائق من األشعار: له

مجموع همع فيه الكث� من شعره و شعر أصحابه و . ذهبت إليه املتصوفة من االعتقادات
 .نبذ من معارصيه 

و ج 481، 208/ 9و ج 273/ 8الذريعة . 273/ 4أعيان الشيعة . 302/ 6األعالم : ترهم يف
مايض النج  . 291/ 1الكرام الربرة . 148/ 2شعراء الغر  . 106/ 3ريحانة األدب . 228/ 21
. 334/ 2معارف الرهال . 108/ 1مخطوطات الحكيم . 43/ مخطوطات البغداد  . 43/ 2

مكارم اآلثار . 53/ 1من الرحمن . 282/ 1معجم املسلف� العراقي� . 168/ 3معجم املسلف� 
 .654/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1319/ 4و ج 578/ 2

 : محمد باقر األصفها� محمد جواد ابن السيد محمد ابن السيد

ه و هو هد 1281عال فاضل مجتهد هليل متتبع من تالميذ الشيخ مرتىض األنصار  املتوىف 
السادة املوسوية القاطنة يف مدينة زنجان و كان من الفقهاء األصولي� العامل� الذين بلغوا 

ان و أقام فيها و مات مرتبة عالية يف االهتهاد و الفقاهة و بعد وفاة أستاذه انتقل إىل أصفه
 .ه 1288بعد سنة 

 .توضيح الفرائد : له
/ شخصيت األنصار  . 494/ 4الذريعة . 245/ تذكرة القبور . 322/ تاريخ زنجان : ترهم يف

 .635/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 222

 : السيد محمد جواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة

بن محمد امللقب بالطاهر بن حيدر بن إبراهيم السيد هواد و يقال محمد هواد بن محمد 
بن أحمد بن قاسم الحسيني الشقرائ املولد النجفي املسكن و املدفن صاحب مفتاح 

 .الكرامة 
ه و دفن يف 1226ه و تويف يف النج  األرشف سنة 1164ولد يف قرية شقراء حدود سنة 

 .بعض حجر الصحن القي  
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إستجاز مني العال العامل و الفاضل الكامل املحقق :  يف إهازته لهقال املحقق البهبها 

املدقق املاهر العارف ذو الذهن الوقّاد و الطبع النّقاد موالنا السيد السند السيد محمد 
 :و قال املحقق القمي يف إهازته له . هواد

لع عىل األقوال و إستجاز  األخ يف هللا السيد العال العامل الفاضل الكامل املتتبع املط
األفكار الناقد املضطلع شعرفة األخبار و اآلثار السيد هواد العاميل أدام هللا أفضاله و كث يف 

درس عىل صاحب الرياض و الوحيد البهبها  يف كربالء و عىل السيد . الفرقة الناهية أمثاله
نج  يف  بحر العلوم الطباطبائ و الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و الشيخ حس�

 النج 
و درس عليه كبار الفقهاء من أمثال صاحب الجواهر و الشيخ مهد  مال كتاب و الشيخ 

 محسن األعسم و السيد صدر الدين العاميل
مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة صنّفه بطلب من شيخه الشيخ : له مسلفات أهمها

يه إىل عام وفاته سنة ه و بقي يكتب ف1199هعفر صاحب كش  الغطاء بدأ فيه سنة 
ه و كتاب رشح طهارة الوايف و حاشية عىل طهارة املدارك و رسالة وهوب الندب عن 1226

أصالة . القف األرشف و إثبات أنها بيضة اإلسالم و كتب أخرى أكث من عقين مجلدا
حاشية مدارك . حاشية قواعد األحكام. حاشية الروضة البهية. تجويد القرآن ط. الرباءة

الشك يف . رسالة يف خروج املقيم من بلد اإلقامة. حاشية تهذيب طريق الوصول. ألحكاما
 .مفتاح الكرامة . رسالة يف الغصب. الجزئية و القطية

 .منظومة يف الزكاة . منظومة يف الرضاع. مناظرة السيد بحر العلوم مع اليهود 
 .التقريرات أو رشح طهارة الوايف 

/ 2الذريعة . 197/ 8الحصون املنيعة . 126/ تكملة أمل . 288/ 4أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 16و ج 210/ 14و ج 180/ 11و ج 197، 170، 93/ 6و ج 374/ 4و ج 366/ 3و ج 113
/ 1رياض األنس . 217/ 2روضات الجنات 111، 110/ 23و ج 303/ 22و ج 341/ 21و ج 57
. 64/ لباب األلقاب . 286/ 1ام الربرة كر . 86/ الفوائد الرضوية . 396/ 3ريحانة األدب . 454

 .168/ 3معجم املسلف� . 115/ مصفى املقال . 398/ 3مستدرك الوسائل 
هدية . 182/ هدية األحباب . 829/ 3مكارم اآلثار . 128/ 3معجم املسلف� العراقي� 

، 172/ 2و ج 204، 186، 152/ 1معارف الرهال . 68/ 1الفوائد الرهالية . 259/ 1العارف� 
 .873/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 95، 86، 84/ 3و ج 308، 226
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 : الشيخ محمد حسن بن موىس الرشوقي

الشيخ محمد حسن بن موىس بن حسن القوقي املحتد و املولد النجفي املنشأ و املدفن 
بناته و أخذ كان عاملا فاضال نقيا زاهدا فقيها تفقه بصاحب الجواهر و صاهره عىل إحدى 

 .عن ه�عة من عل�ء النج  و أخذ عنه ه�عة 
ه و دفن يف الصحن القي  يف الحجرة املالصقة 1277ربيع األول سنة 7تويف يف النج  

 .لباب املسجد املسمى شسجد الخرضاء من الجهة الققية و كان يصيل فيه ه�عة 
 .41رشح القايع . حوا  و تعليقات عىل بعض الكتب: له
 .358/ 1الكرام الربرة . 321/ 13الذريعة 150/ 9أعيان الشيعة : هم يفتر 

معجم رهال الفكر . 393/ 2مايض النج  . 224/ 9معجم املسلف� . 229/ 2معارف الرهال 
 .740/ 2و األدب 

 : الشيخ محمد حسن النجفي

 .ة من العل�ء الفقهاء كان من تالميذ السيد مهد  بحر العلوم كتب له أستاذه إهاز 
 .301/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر

الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي مولدا و مسكنا و مدفنا صاحب الجواهر فقيه 
 اإلمامية الشه� و عاملهم الكب� مرب العل�ء و سيد الفقهاء

مرهعا للتقليد يف سائر  انتهت إليه رياسة الطائفة يف منتص  القرن الثالث عق و صار
األقطار و أذعن له معارصوه و رز  يف التألي  حظا عظي� قل� اتفق لسواه و اشتهرت 
كتبه اشتهارا يقل نظ�ه و هو يدل عىل غزارة مادته و تبحره يف الفقه أشهرها هواهر الكالم 

 يف رشح رشائع اإلسالم 
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ول يف االهتهاد و االستنباط يف كل مكان و عن املحقق ل يسل  مثله يف اإلسالم و عليه املع

ه و هو ابن خمس� سنة تقريبا و بدأ بالكتابة و 1250أنه فر  من الجواهر سنة : الطهرا 
تخرج يف السطوح عىل الشيخ قاسم محي الدين و غ�ه من عل�ء . هو ابن خمس عق سنة

الشيخ صاحب كش  الغطاء و عرصه و يف الخارج عىل السيد صاحب مفتاح الكرامة و 
ولده الشيخ موىس و تلمذ عليه الكبار من العل�ء مثل السيد حس� الرتك و الشيخ رايض 

و . ه و دفن يف مقربته املجاورة ملسجده املشهورة1266الفقيه و تويف يف غرة شعبان سنة 
بعده و صاروا �تاز املرتهم بأن كافة تالميذه فطاحل غطارف و فحول أعالم نالوا املرهعية 

من رهال الفتيا و التقليد و سئل أيام مرضه عمن يقوم شرهعية التقليد بعده فبعث عىل 
 .مثال الفقاهة و التقوى الشيخ مرتىض األنصار  فقلده األمر شحرض أهل الحّل و العقد 

 .ريث رسالة يف املوا. هداية الناسك�. نجاة العباد. هواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: له
 .198/ 25و ج 59/ 24و ج 275/ 5الذريعة . 149/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

/ شهداء الفضيلة . 279/ شخصيت أنصار  . 359/ 3ريحانة األدب . 304/ 2روضات الجنات 
 .261/ كتابها  عرب . 72/ قصص العل�ء . 452/ فوائد الرضوية . 250

مستدرك الوسائل . 128/ 2مايض النج  . 135/ ر املآثر و اآلثا. 313و 310/ 1الكرام الربرة 
. 128/ 3املسلف� العراقي� . 141/ املطبوعات النجفية . 181/ 9معجم املسلف� . 397/ 3

. 68/ 2الكنى و األلقاب . 1826/ 5مكارم اآلثار . 171/ هدية األحباب . 409/ نجوم الس�ء 
 .140/ نزهة الناظرين . 50/ لباب األلقاب 

 .371/ 1ال الفكر و األدب معجم ره

 : الشيخ محمد حسن اليزدي

محمد حسن بن محمد بن عبد الغفور اليزد  أصله من مدينة يزد و بها ولد و نشأ و كان 
ه أقام مدة بالنج  األرشف للتحصيل و 1232ه�دى األوىل سنة 19مولده يف ليلة اإلثن� 

 كان له اهت�م بكتب الحديث و ما 
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يخص برتاث مسقط رأسه فكتب و استكتب هملة منها و قابلها و صححها و دقق فيها و 

للسيد أحمد االردكا  يف سنتي ) رسور املسمن�(من هملة ما كتب بعض أهزاء كتاب 
ه ست و ست� مجلدا من كتبه لطلبة النج  مقدما أهل يزد 1255ه أوق  يف 12711270
 .عىل غ�هم 
 .303/ 1الكرام الربرة 655/ 2 تراهم الرهال: ترهم يف

 : الشيخ محمد حسن نجف

 .الشيخ محمد حسن بن الشيخ حس� بن نج  التربيز  النجفي عال هليل 
ملا مات ولده الشيخ : قال الشيخ محمد طه نج  عند ترهمته هده األمي والد املرتهم له

اء و الضجيج و محمد حسن كان قريبا من وقت الصالة و الناس يف الحزن الشديد و البك
بكاء الناس و ضجيجهم دليل عىل أنه كان من العل�ى األهالء و حيث أن والده تويف قبل 

 .ه كانت وفاة املرتهم قبل ذلك حسب الظاهر 1251
 .323/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد حسن الساوجي

للشيخ ) ئلالرسا( الشيخ محمد حسن بن محمد تقي الساوهي عال فاضل كتب بخطه 
ه و من املظنون أنه من تالميذ الشيخ األنصار  1267املرتىض األنصار  و فر  من كتابته يف 

. 
 .315/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� الكاظمي

 و حدثني بهذه الحكاية الشيخ العال الفقيه النحرير املحقق : يف البحار
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لرائقة و املناقب الفائقة الشيخ محمد حس� الكاظمي املجاور الوهيه صاحب التصاني  ا

 .بالغر  أطال هللا بقاه 
 .238/ 53بحار األنوار : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� الش�ازي

اهر من بلدة ش�از إىل أصبهان متتلمذا عىل محمد حس� بن إبراهيم الفاريس الش�از  ه
حجة اإلسالم الشفتي عق سن� ثم ذهب إىل النج  األرشف و كربالء بصحبة ابن الشفتي 
السيد أسد هللا فبقي فيه� يدرس عىل عل�ئها خمس سن� ثم عاد إىل أصبهان و أهيز 

و العربية توغل يف ه و هو فقيه شاعر بالفارسية 1253اهتهادا من أستاذه الشفتي سنة 
 .العلوم الغريبة و الكيمياء ثم عاد إىل الفقه و تحض به 

رسالة يف مسألة التأم� متصورة عىل . ه1252اللسلس املنتث منظومة فقهية نظمها سنة : له
 .ثان� و أربع�ئة صورة 

 .664/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� بن الشيخ خميس الجربي النجفي

هاهر إىل النج  يف عهد السيد بحر العلوم و طلب العلم فيها و كان فقيها شاعرا أل  
 .ه 1288كان حيا عام . مجلدا يف الفقه و كان معارصا للشيخ هعفر كش  الغطاء

 .كتاب يف الفقه . ديوان شعر: له
 .256/ 9أعيان الشيعة . 39/ 2الحصون . 259/ 8شعراء الغر  : ترهم يف
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 : الشيخ محمد حس� بن الشيخ زين العابدين زيني

من العل�ء يف عرصه و قد وق  عليه العبد الصالح إبراهيم بن ملك سلي�ن : يف املايض
ه و هعل له التولية واصفا إياه بالشيخ 1182البادرا  الجزء السابع و الثامن من الوايف سنة 

 البارع الفاضل الشيخ محمد حس�
ه فيها إقرار الشيخ باقر بن الشيخ محمد حس� 1218أيت ورقة مسرخة سنة ر : و فيه أيضا

ه تتضمن بيع دار يف 1220و رأيت ورقة مسرخة سنة . زيني أن لولده هعفر ربعا يف الدار
محلة رشفشاه و البائع الشيخ باقر نجل املرحوم الشيخ محمد حس� فيظهر أن وفاته بعد 

 .هذا التاريخ وص  املرتهم باملرحوم  ه فإن يف1220ه و قبل سنة 1218سنة 
و بيت زيني من بيوت العلم و األدب القد�ة عرفوا يف النج  يف أوائل القرن الحاد  عق 

. 
 .333324/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� بن ضياء الدين الطريحي

زوال يوم الجمعة سابع عق كتب بخطه أصول املعال و فر  منه بعد ال: عن الكرام الربرة
ه معربا عن نفسه بأقل الطلبة و له حوايش كث�ة عىل هذه 1240ه�د  األوىل سنة 

النسخة و كتب بخطه أيضا حاشية الشيخ عيل بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد، 
 .ه 240عىل القايع و عرب عن نفسه بأقل الطلبة و فر  منه رابع عق ذ  القعدة سنة 

 .آل الطريحي من األرس العلمية القاطنة يف النج  األرشف قبل القرن الثامن الهجر  و 
 .459و 427/ 2مايض النج  حارضها : ترهم يف
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 : محمد حس� بن عباس عيل القزويني النجفي

ه و تخرج عىل الشيخ 1218من أعاظم الفقهاء األصولي� و أهالء العل�ء العامل� ولد عام 
محمد حسن صاحب الجواهر سن� طويلة ثم هاور مدينة كربالء و أصبح فيها رئيسا 
مقدما و مدرسا كب�ا و خطيبا متكل� و مفتيا يرهع إليه يف أحكام القع و كان له تضلع يف 

 .ه 1281الفقه و األصول و أقام يف كربالء إىل أن تويف بها محرم 
 .نتيجة البديعة يف علم فروع القيعة . القائع نتائج البدائع يف رشح. بدائع األصول: له

 .48( 24و ج . 321/ 13و ج 66/ 3الذريعة . 260/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم رهال الفكر و . 247/ 9معجم املسلف� . 405/ 1الكرام الربرة . 521/ فوائد الرضوية 

 .825/ 2األدب 

 : الشيخ محمد حس� رشارة

شيخ عىل رشارة العاميل النجفي من عل�ء عرصه كان من الفقهاء الشيخ محمد حس� بن ال
األفاضل يف النج  معارصا للشيخ األكرب كاش  الغطاء و معارصا للسيد بحر العلوم و 

 .الشيخ قاسم محي الدين و الشيخ حس� نج  و مسل  كاش  الغطاء 
ر و قد كتب عليه ه عىل ما كتب ابنه الشيخ محمد أم� عىل ظهر االنتصا1225تويف سنة 

 .ه 1225انتقاله إليه باإلرث من أبيه سنة 
 404/ 1و كرام الربرة 387/ 1مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 السيد محمد حس� الخوانساري 

محدث فقيه و عال مجتهد، قدم إىل النج  األرشف و درس عىل صاحب الجواهر و الشيخ 
 إىل بلده  األنصار  و عند ما نال إهازة اإلهتهاد عاد
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 .خوانسار و مارس النشاط الديني و اإلرشاد  و مات أواخر القرن الثالث عق الهجر  

 .منتخب األبواب يف قواعد قراءة الكتاب : له
 .663ص . اإلهازة الكب�ة للسيد املرعيش النجفي: ترهم يف

 : السيد محمد حس� القايض

شيخ اإلسالم القايض الحسيني من عل�ء عرصه  السيد محمد حس� بن السيد عيل أصغر
ه و حرض عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و 1245هاهر إىل النج  األرشف سنة 

الشيخ محمد هعفر األسرتاباد  و بلغ مرتبة عالية يف الفقه و األصول ثم عاد إىل وطنه و 
 .ه 1294مات عام 

رسالة يف . رسالة يف الظن الخاص. القوان�حاشية . ترتيب املشيخة. ترتيب رهال الشيعة: له
 .رشح مشيخة من ال يحرضه الفقيه . ّرس الغيبة الالهوتية. الجعالة

 .منهج الرشاد يف رشح اإلرشاد . لسان الغيب. فهرس املجالس. فهرس علل القائع
/ 12و ج 273، 176/ 6و ج 109/ 5و ج 195/ 4الذريعة . 252/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 1الكرام الربرة . 188/ 23و ج 392/ 21و ج 392/ 21و ج 309/ 18و ج 67/ 14ج  و168
 .246/ 9معجم املسلف� . 156/ مصفى املقال . 408

 .965/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ املوىل محمد حس� الساروي

فحول الشيخ املوىل محمد حس� بن محمد املازندرا  السارو  من أعاظم عرصه كان من 
العل�ء و أكابر الفقهاء درس عىل السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط يف كربالء و 

 .عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و غ�ه يف النج  األرشف 
 425/ 1الكرام الربرة : ترهم يف
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 : الشيخ محمد حس� بن املوىل محمد املدرس السبزواري

لفقه و األصول يف النج  األرشف و تخرج عليه نفر من األعالم و عال هليل من أساتذة ا
 .ه 1250مات عام 

 .رشح قواعد الحيل : له
 .664/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 116عل�ء خراسان : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� بن محمد إس�عيل اليزدي االردستا�

ولد و نشأ يف يزد و تعلم املقدمات يف  من كبار الفقهاء األعالم و أعاظم العل�ء املحقق�
بلده و مسقط رأسه ثم ذهب إىل أصفهان ثم هاهر إىل النج  فحرض درس الشيخ محمد 
حسن صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض األنصار  حتى بلغ مرتبة سامية يف الفقه و األصول 

 .ه 1273ثم انتقل إىل كربالء و اشتغل بالتدريس و تويف عام 
. الكلمة الباقية يف األخال . القسطاس املستقيم يف املنطق. شحون يف األصولالفلك امل: له

تعليقة عىل حاشية مال عبد هللا عىل . املكيال القويم يف علم امليزان. مقاليد األحكام يف الفقه
 .التهذيب 
 .178/ 1الكرام الربرة . 529فوائد الرضوية . 252/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف

. 2028/ 6و مكارم اآلثار 121/ 18و 78/ 17و 312/ 16الذريعة . 252/ 9 معجم املسلف�
 .104/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد رضا العبودي

كتب املرتهم له عىل رشح املطالع أنه ممن نظر فيه و استفاد منه سنة : عن الكرام الربرة
 .هذا التاريخ فيكون موته حسب الظاهر بعد . ه1220

و من ينظر و يستفيد من كتاب رشح املطالع فهو عال و فاضل و عليه يكون املرتهم من 
 عل�ء النج  لكونه من آل العبود  و هم كانوا يتواهدون يف 



 689: الصفحة
أن آل العبود  من بيوت النج  املنقرضة كان فيه . النج  األرشف يف القرن الثالث عق

 فقهاء أماثل و كان املرتهم من أهالء هذا البيت يف عرصهعل�ء أعالم و 
 .393/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� املحالت

الشيخ محمد حس� بن املوىل محمد عيل بن أحمد بن محمد املحالت التسرت  عال هليل 
د إىل ش�از عام كان يف النج  األرشف من تالميذ السيد املجدد الش�از  مدة طويلة ثم عا

 .ه 1300ه و حصلت له بها املرهعية إىل أن تويف قبل 1287
 .413/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد حس� األعسم

الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد عيل األعسم النجفي من أعاظم العل�ء كان معارصا 
الغطاء صاحب أنوار للشيخ عيل بن هعفر كاش  الغطاء و حرض عىل الشيخ حسن كاش  

. ه1236و غ�ه� من األبدال تويف بعد ) الرياض(الفقاهة و السيد عيل الطباطبائ صاحب 
حائز الفخرين و حاو  الفضيلت� األروع األفقه األعلم محمد حس� : و عن تتمة أمل اآلمل

حيد األعسم هو نابغة الدهر و مجتهد العرص و اله�م السابق بفخره عىل كل ذ  فخر الو 
 .يف املنثور و املنظوم و يف هميع العلوم 

منظومة يف ما روى من . منظومة يف املواريث. إيضاح الكالم يف رشح رشائع اإلسالم: له
 .اآلداب عند حضور اآلكل 

 كتابها  عرب. 243/ شخصيت . 321/ 13و 497/ 2الذريعة 158/ 4أعيان الشيعة : ترهم يف
 .19/ 2مايض النج  . 412و 411/ 1الكرام الربرة . 95/ 

 املسلف� العراقي� . 234/ 9معجم املسلف� . 24/ 2و ج 396/ 1معارف الرهال 
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 .164/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 970/ 3مكارم اآلثار . 149/ 3

 : السيد امل�زا محمد حس� اليزدي املدريس

د حس� بن محمد عيل بن محمد الطباطبائ الزوار  االردكا  اليزد  السيد امل�زا محم
 .عال فقيه 

كان املرتهم له يف النج  من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و له كتاب يف 
 .الفقه يف مجلدات توهد عند آل املدريس يف يزد 

 .343/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : محمد رضا القاري

عال عامل خب� كان من أهل الفضل األهالء تتلمذ عىل السيد محمد مهد  فقيه بارع و 
بحر العلوم و استفاد من معنويته و قدسيته و روحانيته فضال عن منابع علمه و فضله 

 .ه 1232الحياة و مات يف النج  األرشف بعد سنة 
 .التحفة الجعفرية يف التجويد : له

الكرام ). املقدمة (  69/ 1فوائد الرهالية . 424/ 3عة الذري. 333/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .963/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 543/ 2الربرة 

 : الشيخ محمد رضا بن الشيخ أحمد النحوي

كان : هو أحد األخوة األربعة بل هو أشهرهم أدبا و أغزرهم عل� و عن الحصون: يف املايض
ب يف العرا  خفي  الطبع حبيبا إىل النفوس مطارحا فاضال هامعا و أديبا بارعا محرتم الجان

ملعارصيه من العل�ء تخرج عىل السيد بحر العلوم و الشيخ الكب� و بعد وفاة والده الزم 
 .الشاعر الكب� السيد صاد  الفحام 
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أعيان و له قصائد يف املديح و الرثاء و الثناء مذكورة يف . ه و دفن مع أبيه1226تويف سنة 

 .الشيعة راهعها 
 .تخميس بانت سعاد . تخميس الربدة. تخميس قصيدة ابن دريد. ديوان شعر: له

ديوان محمد رضا النحو  . تخميس ميمية ابن الفارض. تخميس املقصورة الدريدية
 .مجموعة األشعار 

. 49/ 20و 1287و 348/ 9و 12و 8و 7/ 43/ 2البابليات . 293/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
. 545/ 2الكرام الربرة . 533/ الفوائد الرضوية . 70/ 1الفوائد الرهالية . 11/ 5شعراء الحلة 
 .277/ 2معارف الرهال . 452/ 3مايض النج  

 .77/ 2مجلة البيان س . 831/ 3مكارم اآلثار . 172/ 3معجم املسلف� العراقي� 
 .1283/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : ظميالشيخ محمد رضا الكا

الشيخ محمد رضا بن الحاج حمزة الكاظمي عال هليل كان من مشاه� الكاظمية يف وقته 
و من أهالء أهل العلم و الفضل بها و من تالميذ السيد محسن األعرهي و الشيخ األكرب 

 .1223كاش  الغطاء تويف بعد 
 552/ 2ترهم يف الكرام 

 : الشيخ محمد رضا األسدي العاميل

رضا بن الشيخ زين العابدين بن الشيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ أحمد الشيخ محمد 
 .محسن األسد  العاميل من مشاه� عل�ء عرصه 

كان من أهالء العل�ء و مشاه� الفقهاء عرف ب� أهل عرصه بالعلم و الفضل و الصالح و 
العاميل و السيد التقى و الورع و العبادة حرض عىل والده و عىل هّده األمي السيد هواد 

عبد هللا شّرب و غ�هم تويف رحمه هللا يف النج  ليلة الخميس الحاد  عق من ذ  الحجة 
 .ه 1269سنة 
 .الرسالة الرضوية . التحفة الرضوية. رشح القائع. رسالة عملية: له



 692: الصفحة
/ 13و 195 /11و 436/ 3الذريعة . 207تكملة أمل اآلمل ص . 9/ 8أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم رهال . 1929/ 6مكارم اآلثار . 318/ 2مايض النج  . 554/ 2الكرام الربرة . 322
 .872/ 2الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد رضا التربيزي

الشيخ املوىل محمد رضا بن املوىل عبد املطّلب التربيز  حجة كب� كان من أساط� العلم و 
و هو .  املسلف� درس عىل عل�ء النج  و كربالءأعاظم الرهال و أكابر الفقهاء و مشاه�

من الجامع� املتغن� فقد شارك يف عدة علوم و بلغ الغاية يف الفقه و األصول و الحديث و 
لقد تلمذ عىل والده و الشيخ محمد مهد  الفتو  و . الرهال و الحكمة و الكالم و األدب

فيها من املراهع و أئة الج�عة و أهل الوعظ األستاذ وحيد البهبها  ثم عاد إىل تربيز فكان 
و الخطابة ثم تنقل من بلد إىل آخر حتى انتهى به املطاف يف قزوين فمرض بها و انتقل إىل 

 .ه 1208رحمة هللا و ذلك حدود سنة 
رسالة . هداية املسرتشدين. 81الشفاء يف أخبار آل املصطفى . املصابيح يف رشح املفاتيح: له

منظومة يف تاريخ . منظومة فتح خيرب. شية الطهارة و الصالة من الذريعةحا. يف الحيض
 ) .ع(نهضة الحس� 

/ 16و ج  531/ 19الذريعة . 198/ دانشمندان آذربايجان . 282/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم املسلف� . 534/ فوائد الرضوية . 558/ 2الكرام الربرة . 192/ 25و ج 79/ 21و ج 203
معجم رهال الفكر و . 343/ 2مكارم اآلثار ). 55/ 105البحار (الفيض القديس . 315/ 9

 .691/ 2تراهم الرهال . 281/ 1األدب 

 : السيد محمد رضا بن السيد عيل الحسيني األصفها�

ولد يف أصفهان و درس العلوم األولية فيها و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصار  و تصّدى 
إىل أن مات ) من ههة الق (الواقعة يف مدخل السو  الكب�  للتدريس يف مدرسة الصدر

 .ه 1292رمضان 21يف 
 .تعليقات و كتابات عىل القوان� و املكاسب : له
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معجم رهال الفكر و . 358شخصيت . 561/ 25الكرام الربرة . 333تذكرة القبور : ترهم يف
 .148/ 1األدب 

 : صفها�السيد محمد رضا املازندرا� اإل 

السيد محمد رضا بن السيد عيل املازندرا  اإلصفها  عال هليل و فقيه أصويل درس يف 
ه و عند ما توهه إىل النج  األرشف 1273إصفهان عىل السيد حس� املدرس املتويف عام 

 .ه 1292/ رمضان / 21حرض عىل الشيخ األنصار  و درس يف مدرسة الصدر و تويف يوم 
 .تعليقة عىل الكتاب و تعليقه عىل قوان� األصول  :له

 .561/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد رضا نجف

الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن الحاج نج  بن محمد التربيز  النجفي عال كب� و 
و إنه علم من أعالم الزهد و العبادة و قدوة مثىل يف التقوى . فقيه هليل و تقي مشهور

الصالح حرض عىل الشيخ الكب� و معارصيه و تلمذ عليه الشيخ محسن خنفر و الشيخ 
 .مهد  مال كتاب و غ�ه� 

. ه1241أل  كتابا يف الفقه سّ�ه العّدة النجفية تسعة مجلدات فر  من الجزء التاسع سنة 
 .ه و دفن يف الصحن القي  1243تويف سنة 

 .91الدمشقية العّدة النجفية يف رشح اللمعة : له
الكرام . 535/ الفوائد الرضوية . 231/ 15و 49/ 14الذريعة . 283/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .300/ 2معارف الرهال . 430/ 3مايض النج  . 568/ 2الربرة 

 .1268/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 317/ 9معجم املسلف� 
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 : السيد محمد رضا شّرب الحسيني

محمد رضا بن السيد محمد بن السيد حسن بن أحمد بن حسن شّرب من أعاظم  السيد
عل�ء عرصه كان من عل�ء عرصه األعالم و فقهائه املشاه� و من أهل النسك و الصالح و 

ثقتان : قال الشيخ عبد النبي يف تكملة نقد الرهال فيه و يف ولده. التقوى و سالمة الباطن
عىل السيد ) املرتهم له(ن ورعان حازا الخصال الحميدة حرض عينان مجتهدان فقيهان فاضال 

 .ه 1230مهد  بحر العلوم يف النج  ثم هاهر إىل الكاظمية و مات فيها عام 
 .و كتابات أخرى يف الفقه . تفس� القرآن: له

). املقدمة (  69/ 1الفوائد الرهالية . 275/ 4الذريعة . 290/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .177/ 3ريحانة األدب . 565/ 2الكرام الربرة . 533/ الرضوية فوائد 

 .710/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1165/ 4مكارم اآلثار 

 : السيد محمد رضا الكاشا�

السيد محمد رضا بن السيد محمد عيل الحسيني الكاشا  من أفاضل العل�ء كان من 
زات من مشائخه فيها الثناء الجزيل و الترصيح الفقهاء املتضلع� و العل�ء الكامل� نال إها

باهتهاده و بلوغه الغاية القصوى منها إهازة السيد امل�زا عيل نقي الطباطبائ و الشيخ 
مهد  بن الشيخ عيل بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء و الشيخ مهد  بن الحاج الكلبايس و 

 .ه 1276تويف بعد . ه1271�ت� سنة الشيخ زين العابدين املازندرا  و تاريخ األهازت� األخ
 .562/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء

 الشيخ محمد رضا بن الشيخ موىس بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء 
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تخرج عىل فطاحل  ه و نشأ يف حجر العلم و1238النجفي من مشاه� عل�ء وقته ولد يف 

عرصه حتى أصبح أحد أعالم هذه األرسة و من مشاه� رهالها و هو من العل�ء البارزين 
انتهت إليه زعامة األرسة و هلس يف مسند أبيه موىس بن هعفر بعد ابن عمه الشيخ هعفر 
الصغ� و صار يقيم الج�عة بالصحن القي  و يدرس يف دار آبائه الشه�ة و حرض عنده 

نشأ يف : عة من األعالم كالشيخ هواد محي الدين و الشيخ أحمد املشهد  و عن اليتيمةه�
النج  و قرأ املقدمات عىل الشيخ إبراهيم قفطان و الشيخ موىس الخ�ييس و يف الفقه 

 عىل الشيخ أحمد الدهييل و عىل عمه الشيخ حسن و عىل صاحب الجواهر
 .نقل إىل النج  و دفن هناك  ه و1297رهب سنة 25تويف يف البص�ة ليلة 

 282/ 9أعيان الشيعة 189/ 3مايض النج  و حارضها 570/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد محمد رضا بن السيد مهدي بحر العلوم

ه و دفن بجنب والده كان عاملا فاضال تقيا 1253ه يف النج  و تويف سنة 1189ولد سنة 
قرأ عىل والده و له اإلهازة منه، و . فقه و األصول و الرهالمتبحرا يف أنواع العلوم ال سي� ال

عىل الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و قال الشيخ محمد تقي مال كتاب يف إهازته له 
سيد  و سند  و ذخر  و معتمد  ليومي و غد  العال و الفاضل الكامل الراقي الذروة 

 م موالنا السيد محمد رضا الطباطبائالعليا يف العلوم و البالغ الدرهة القصوى يف الرسو 
له يف الفقه كتابة متينة يف غاية البسط مع تحقيقات فائقة و تدقيقات رائعة و من مسلفاته 

 .كش  القناع يف أصحاب اإله�ع و رشح اللمعة و رشح القائع و كتاب يف األصول 
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 .لفقه رشح اللمعت� يف ا. كش  القناع. رسائل يف األصول: له

. 41/ 3مشهد اإلمام . 60/ 18و 205، 204/ 1الذريعة . 2829أعيان الشيعة : ترهم يف
/ 1معارف الرهال . 182/ فوائد الرضوية . 671/ 2الكرام الربرة . 128/ 1الفوائد الرهالية 

 .210/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 319

 : الشيخ محمد رفيع الجيال�

صفهان لفرتة من الزمن و درس عىل عل�ئها ثم هاهر إىل النج  ولد يف الجيالن و سكن يف أ 
ه 1245األرشف و درس عىل السيد محمد مهد  بحر العلوم و أقام فيها إىل أن مات حدود 

. 
. كش  املدارك. هواهر األصول. أصل األصول. رسالة يف الجمعة. رشح نهج البالغة: له

 .حاشية الدرة 
 .126/ 14و 263/ 5و 168/ 2الذريعة  .341/ تذكرة القبور : ترهم يف

 .68/ 1الفوائد الرهالية . 577/ 2الكرام الربرة . 820، 742/ كتابها  عرب هاب 
 .149/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد سعيد املازندرا�

ة و كان من أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء و مشاه� عرصه األهالء املعروف� بالفقاهة التام
 .االهتهاد و كان من أقران السيد شفيع الجابلقي و الشيخ مرتىض األنصار  

إن العالمة األنصار  كان يتوق  عن الفتيا مع وهوده و قد كتب إليه بعض الفضالء مخربا 
يف أيام االشتغال لكن ل أواصل  له عن رأ  األنصار  فيه فأهاب إ  كنت أعلم من الشيخ

. ذلك يف بالد العجم و الشيخ مجّد يف االشتغال إىل اآلن فهو أعلم مني و هو املتع� لذلك
 .ه 1270تويف حدود سنة 

 .599/ 2الكرام الربرة : ترهم يف
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 : محمد سعيد ابن الشيخ محمد يوسف الدينوري القراجة داغي

قته و من عل�ء عرصه األفاضل تتلمذ عىل السيد محمد مهد  فقيه صالح من مشاه� و 
بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء و اآلغا محمد باقر البهبها  و السيد محمد هواد 
العاميل و بلغ من الفضل قمته و من العلم عايل مرتبته ثم تصدى للبحث و التدريس و 

ام يف النج  األرشف إىل أن مات حدود اإلهازة ف�و  عنه الشيخ مرتىض األنصار  و أق
 .ه 1250
إهازة ملحمد بن رضا . رسالة يف مناظرة السيد بحر العلوم مع عل�ء اليهود بذ  الكفل: له

 .بحر العلوم 
املقدمة ( 128/ 1الفوائد الرهالية . 118/ شخصيت . 303/ 22و 194/ 1الذريعة : ترهم يف

 .802/ 2فكر و األدب معجم رهال ال. 601( 2الكرام الربرة ). 

 : محمد شفيع االسرتابادي

كان من الفقهاء و العل�ء و من تالميذ السيد مهد  بحر العلوم و قد كتب كتاب أحسن 
 .ه 1238األصول سنة 

األربعون حديثا يف فضائل األئة . رسالة فارسية يف البداء. 1238أحسن األصول ألّفه سنة : له
 .منهاج األع�ل . أهل السنة و طرقهماستخرهه من كتب ) ع(الطاهرين 
الفوائد . 156/ 23و 418/ 1الذريعة . 363/ نجوم الس�ء . د22/ 3الكرام الربرة : ترهم يف
 .116/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 68/ 1الرهالية 

 : السيد محمد شفيع الجزائري

  فقيه هليل و السيد محمد شفيع بن السيد طالب بن السيد نور الدين الجزائر  التسرت 
عال بارع تلمذ يف تسرت عىل عمه السيد عبد هللا و يف النج  عىل الشيخ محمد مهد  

 .ه 1204الفتو  و يف كربالء عىل الشيخ يوس  البحرا  و تويف يف سنة 
 .642/ 2الكرام الربرة : ترهم يف



 698: الصفحة

 : الشيخ محمد صادق التنكابني

يف أصفهان و من عل�ئها األهالء و هو من خ�ة تالمذة  كان من رهال الدين املشاه�
 .ه 1290العالمة األنصار  و أوائلهم تويف بعد 

 .629/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : املوىل محمد صادق القمي

فقيه كب� و أصويل نحرير هاهر إىل النج  و تتلمذ عىل الشيخ محمد حسن صاحب 
 .ه 1297بالتدريس و اإلرشاد و الوعظ حتى وافته منيته عام الجواهر ثم عاد إىل قم و بدأ 

 .رسائل أدبية و تعليقات يف الفقه و األصول : له
معجم رهال الفكر و 347و نجوم الس�ء 153و املآثر و اآلثار 632/ 2الكرام الربرة : ترهم يف
 .1018/ 3األدب 

 : محمد صادق ابن اآلغا محمد الربادكاهي القفقازي

 مجتهد عال هليل من أعالم املراهع و التقليد و أساتذة الفقه و األصول هاهر إىل فقيه كب�
ه فتتلمذ أوال يف كربالء عىل شيوخها ثم انتقل إىل النج  األرشف و الزم 1248العرا  سنة 

دروس أكابر العل�ء و مشاه� املدرس� زمنا طويال و بلغ يف الفقه و األصول و الفضل 
و تصّدى لنق األحكام و الهداية و ) القفقاز(اما رفيعا ثم رهع إىل بالده درهة سامية و مق

التوهيه و خدمة العقيدة و أقبلت عليه الج�ه� و أصبح مرهعا و رئيسا مطاعا إىل أن 
 .ه 1285مات عام 

. افتخار الشيعة). عج (إتام الحجة يف إثبات وهود القائم الحجة . 21ابتالء األولياء : له
. الدرر و الغرر في� انتخب من أع�ل عمر بن الخطاب. يات يف املسائل الفقهيةالحائر

 .املراسيم القعية . الدرة الفاخرة يف زيارات العرتة الطاهرة
، 140، 127/ 8و 306، 256/ 2، و 83، 61/ 1الذريعة . 228/ 45أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم رهال الفكر و . 77/ 10ملسلف� معجم ا. 645/ 2الكرام الربرة . 43، 16و 106، 141
 .1130/ 3األدب 



 699: الصفحة

 : الشيخ محمد صادق بن الشيخ محمد أم� شقيق الشيخ األنصاري

كان عاملا فاضال ورعا تقيا تتلمذ عىل أخيه الشيخ األنصار  ك� يف نقباء البق و هو أصغر 
 .ه 1298تويف يف الطاعون الواقع سنة . أخوته سنا و أقلهم شأنا

 .43/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد محمد صادق الخوانساري

محمد صاد  بن مهد  بن الحسن املوسو  الخوانسار  و قد ترهمه مضافا عىل ما يف 
فقد كان عاملا دقيقا و : الكرام الربرة حفيده السيد محمد حس� الخوانسار  حيث قال

د و اليق� يف أيام حياة والده املعظم قرأ عىل ه�عة من فاضال أديبا وصل إىل درهة االهتها
عل�ء اصبهان و النج  األرشف منهم الشيخ محمد تقي صاحب هداية املسرتشدين يف 
رشح معال الدين و منهم أخ الشيخ املزبور العال املحقق الشيخ محمد حس� االصبها  

احب كش  الغطاء مات صاحب الفصول و منهم كاش  غطاء املسائل الشيخ هعفر ص
 .ه و دفن بالغر  1255حدود سنة 
 .723/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد صالح العيساوي

كان من فضالء النج  يف عرصه و من املعارصين للشيخ األكرب هعفر كاش  الغطاء املتويف 
 .ه و الظاهر أن وفاة املرتهم تكون بعد هذا التاريخ 1228

 .650/ 2الربرة الكرام : ترهم يف



 700: الصفحة

 : الشيخ محمد صالح املجتهد التنكابني

ولد يف تنكابن و قرأ املقدمات يف مدارسها ثم ذهب إىل اصفهان و حرض يف املعقول عىل 
املويل عىل النور  و يف الفقه عىل أعالمها ثم ذهب إىل كربالء و حرض عىل السيد محمد 

ذهب إىل النج  األرشف و استفاد من أعالمها و يف حدود الطباطبائ يف الفقه و األصول ثم 
 .ه رهع إىل موطنه و شيّد مدرسة دينية تخرج منها عقات الفضالء 1245

 231/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد صالح بن الشيخ موىس الجزائري

من عشائر الفرات  كان من العل�ء املعارصين للشيخ صاحب الجواهر و كان مرهعا لكث�
 .األوسط يف املسائل القعية 

 .ه 1274تويف ليلة األحد التاسعة و العقين من ه�دى اآلخر سنة 
 663/ 2و الكرام الربرة 95/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ محمد طاهر بن الشيخ حسن آل عبودي

فاخر املقدس الطيب الطاهر املرتع العال الفاضل ال: قال صاحب مفتاح الكرامة يف إهازته له
من رو  العلم و األدب الكارع من راوو  السنة و الكتاب الشيخ محمد طاهر و قد تويف 

 .ه فيكون املجاز من هذا القرن الثالث عق 1226صاحب مفتاح الكرامة سنة 
 .24/ 3ترهم يف، مايض النج  و حارضها 

 : الشيخ محمد طاهر الرانكوئ

حمد طاهر الرانكوئ الرشتي الحائر  من فقهاء القرن الثالث عق تتلمذ املوىل الشيخ م
 .عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و كان يسكن كربالء 



 701: الصفحة
 .1265رشح رشائع اإلسالم فرع من الجزء الثا  منه سنة : له

 .730/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد عيل الحائري

أهل العلم و الصالح يف كربالء و هو من تالميذ الشيخ محمد حسن صاحب عال هليل من 
ه فعليه و ّهللا العال أن من يكون تلميذ 1312الجواهر مات ابنه العال الجليل مهد  سنة 

ه، يعّد من عل�ء القرن الثالث 1312ه، و �وت ابنه يف 1266صاحب الجواهر املتويف عام 
 .عق الهجر  

 .825/ 2م الربرة الكرا: ترهم يف

 : الشيخ محمد عيل الخراسا�

ه 1259عال فاضل كان من األهالء يف النج  و من املعارصين للسيد كاظم الرشتي املتويف 
 .الحائر  حيث سأله مسائل فأهابه يف رسالة عىل أسئلته 

 .826/ 2الكرام الربرة : ترهم يف

 : م� محمد عيل الطالقا�

يف أواخر القرن الثالث عق تتلمذ عىل عل�ئها األعالم و منهم من أعالم النج  األرشف 
املوىل محمد مهد  الفتو  و كتب بخطه الجيد كتاب أستاذه هذا نتائج األخبار و نوافج 
األزهار فكتب أستاذه يف آخر مجلد املكاسب منه إهازة الحديث له و وصفه فيها بقوله قد 

 التقي النقي الورع الصالح العال العامل السيد التمس مني من تجب طاعته عيل الرب الزك
 .الحسيب النحيب أن أهيز له أن يروى عني ما سمعه مني 

 .747/ 2تراهم الرهال : ترهم يف
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 : م�زا محمد عىل األنصاري

محمد عيل بن أحمد األنصار  القراهة داغي التربيز  قرأ العلوم األولية يف تربيز ثم هاهر 
 لعرا  فدرس يف النج  األرشف سن� عىل عل�ئها ثم رهع إىل أيران و تنقل يف بالدهاإىل ا

 :من شعره قوله بعد أن هاهر من النج  متشوقا إليها من قصيدة 
3T 3يا نجفا هاهرت عنه بالخفاT 
3T 3خرهت عنك مكرها ال بالرضاT 
3T 3يا حبذا أيامنا التي مضتT 
3T 3فيك و هل يرهع يوم قد مىضTرا يف العلوم العقلية و الرياضية و كان و نقل أنه كان متبح

 .يدرسه� عىل ه�عة من أفاضل الطلبة يف النج  ح� دراسته فيها 
 تعلق األرواح باألبدان. األصول املهمة. و تاريخ قم. منها مناسك الحج: له مسلفات
 .739/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ محمد عيل بن الشيخ حس� القاري النجفي

حلية املزمل� يف تجويد : فاضل أديب استوطن النج  و أل  فيها بعض املسلفات هيعال 
 .ه نظم ظاءات القرآن 1209القرآن املب� فر  منه عام 
 .ه 1237رياض املسمن� املسل  عام 

. رياض املسمن�. حلية املرتدين يف تجويد القرآن املب�، مرشد االخوان إىل تجويد القرآن: له
 ) .نظم(ن ظاآت القرآ 
 .278/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 339/ 11و 83/ 7الذريعة : ترهم يف
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 : محمد عيل ابن الحاج حس� النجفي

عال شاعر فاضل أديب هليل كان يسكن النج  األرشف يف زقا  من سو  القبلة يعرف ب 
نصفه اآلخر من ههة نصفه واقع ب� سو  القبلة و شارع الرسول حاليا و ) صد توما (

عارش الشعراء و األدباء ) ص(املقابل إىل ههة محلّة الربا  بعد أن اخرتقه شارع الرسول 
و يعترب من الفضالء و األعالم يف أواخر . ه1276حّدث عنه بعض الفضالء و األدباء يف سنة 

 .القرن الثالث عق الهجر  
 .مجموعة أدبية : له

 .800/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 830/ 2كرام الربرة ال. 113/ 20الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ محمد عيل بن حس� بن محمد األعسم

كان فاضال كب�ا و شاعرا شه�ا من أعيان تالمذة السيد بحر العلوم و محارضيه : عن الطليعة
 ثم اتصل بعد وفاة السيد بالشيخ الكب� و ولده الشيخ موىس و حج مع الشيخ الكب� سنة

 ه1199
آل األعسم أرسة نجفية كب�ة عريقة يف العلم و الفضل و األدب خرج منها : و يف األعيان

 .عدة من العل�ء و األدباء 
منظومة يف املطاعم و املشارب و العدد و الرضاع و الديات و امل�اث تويف يف النج  : له

ديوان . ية القتل منظومةتقدير د. آداب الطعام و القاب املستفاد من األخبار. 1233سنة 
 .شعر 

. 73و 71/ 13و . 82/ 9و 462، 476، 454/ 1الذريعة . 438/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .42/ 2الكنى و األلقاب . 8/ 10شعراء الغر  . 152/ 1ريحانة األدب 
/ 1معارف الرهال . 348/ املطبوعات النجفية . 140/ 2مشهد األمام . 38/ 2مايض النج  

. 319/ 10معجم املسلف� . 207/ 3معجم املسلف� العراقي� . 334، 310، 172، 24/ 2و 367
  .167/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 968/ 3مكارم اآلثار 



 704: الصفحة

 : الشيخ محمد عيل بن الشيخ حيدر آل حيدر

الشيخ محمد عيل بن حيدر بن خليفة املج�او  النجفي أول من هاهر إىل النج  لطلب 
العلم و هو والد الشيخ عيل آل حيدر و كان معارصا للعالمت� السيد بحر العلوم و الشيخ 

 .هعفر صاحب كش  الغطاء 
 .1129كتاب يف األصول س�ه وافية األصول فر  من تأليفه سنة : له

 .199/ 2مايض النج  . 17/ 25الذريعة . 431/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .458/ 1رهال الفكر و األدب  معجم. 114/ 2معارف الرهال 

 : محمد عيل بن أب الحسن بن صالح املوسوي العاميل النجفي

السيد محمد عيل بن السيد أبو الحسن العاميل النجفي ابن عم والد السيد حسن الصدر 
ولد يوم . عال فاضل لغو  نحو  شاعر كاتب متكلم مصن ) تكملة أمل اآلمل(مسل  

 يف يف كربالء سنة تسع� و مائت� بعد األل  من الهجرة القيفةه و تو 1247االربعاء سنة 
 .رهال السيد مصطفى . ديوان. الحاشية عىل قوان� األصول. أصول الفقه: له

 .يتيمة الدهر يف عل�ء العرص . املتاهر. رسالة يف النحو. رسالة يف الرصف
/ 25و 84/ 24و 40/ 19 و40/ 15و 133/ 10و 738/ 9و 177/ 4و 207/ 2الذريعة : ترهم يف

 .381و التكملة 274

 : الشيخ محمد عيل بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن البالغي

من مشاه� رهال العلم و فرسان الفقه و األصول فهو مجتهد مسلّم الفضل مشهود له 
بالتقدم و هو من العل�ء املحقق� املصنف� يف الفقه و األصول تلمذ عىل السيد بحر العلوم 

  وحيد البهبها  و الشيخ و ال



 705: الصفحة
صاحب كش  الغطاء له كتاب رشح تهذيب الوصول إىل علم األصول يف ثالث مجلدات 
ضخام س�ه مطارح األنظار و نتائج األفكار و كتاب مخترص مطارح األنظار يف مجلدين تم 

لعالمة و ه و كتاب يف الفقه عباداته عىل طراز مختل  ا1203تألي  املجلد األول يف 
ه إّن تلمذته عىل 1228معامالته عىل شاكلة قواعد الشهيد و قد تم وقفه عىل أوالده سنة 

السيد بحر العلوم و الشيخ هعفر كاش  الغطاء تدل عىل أنه عا  فرتة للدراسة و التعليم 
و كانت له بنت من أهل الفضل وهد بخطها كفاية السبزوار  . و التعلم يف النج  األرشف

. 
هامع . 3 1رشح تهذيب العالمة . الطال . النكاح. الصيد و الذباحة. الصالة. اإلرث: له

. الفقه. رشح املختل . رشح قواعد األحكام. رشح تهذيب األصول للعالمة الحيل. األقوال
 .امل�اث . مطارح األنظار و نتائج األفكار يف رشح تهذيب األصول. مخترص مطارح األنظار

الكنى . 2798/ 1ريحانة األدب . 289/ 16و 42/ 5الذريعة : 33/ 46يعة أعيان الش: ترهم يف
 .21/ 11معجم املسلف� . 77/ 2مايض النج  . 94/ 2و األلقاب 
 .257/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 388/ تكملة أمل 

 : محمد عيل ابن الشيخ محمد ابن عيىس النجفي الكربالئ

كان شيخا فاضال مبجال و أديبا كامال و شاعرا هليال كث� النظم مدح االئة املعصوم� و 
رثاهم و آل كمونة الذين يقيمون اآلن يف كربالء كانوا يقيمون يف النج  يف محلّة الربا  و 
لهم عدة دور فيها غ� أنه عىل أثر حادث عشائر  عرقي ب� النجفي� نزحوا عن النج  

سكنوا مدينة كربالء و صارت لهم فيها الوهاهة و الشأن و الكرامة و األمر و تدريجيا و 
يرحبون بالقادم و يحرتمون أهل ) الزينبي(النهي و لهم دار ضيافة قرب التل املعروف ب 

ه و دفن داخل 1275ه و يف أخرى سنة 1282مات الشيخ محمد عيل يف رواية عام . العلم
 ) .ع( املشهد الحائر  خل  رأس الحس�

  .ديوان بن كمونة محمد عيل من أشعار اللئايل املكنونة : له



 706: الصفحة
 .263/ 18و 727و 922/ 9و 28/ 9الذريعة . 8/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم املسلف� . 314/ 2معارف الرهال  .181/ املطبوعات النجفية . 348ج 3مايض النج  
 .1097/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 218/ 3معجم املسلف� العراقي� . 58/ 11

 : اآلغا محمد عيل بن محمد باقر الهزار جريبي

ه يف قمشة من بالد اصفهان ليلة السبت 1245ه و تويف سنة 1188ولد يف النج  سنة 
 .ربيع الثا  18

ن السيد مهد  بحر العلوم و عن الشيخ هعفر كاش  الغطاء ثم رحل إىل أخذ يف النج  ع
 :قم و الزم صاحب القوان� و يف تتمة أمل اآلمل 

كان يف النج  من أفضل عل�ئها و كان متبحرا يف كل العلوم معقولها و منقولها و إن 
 .اشتهر بالفقيه 

اع يف الرضاع و البحر الزاخر يف له مسلفات كث�ة منها رشح األحاديث املشكلة و قاطع النز 
 الفقه و مفتاح الكنوز و

. تبرصة املستبرصين. البدر الباهر. البحر الزاخر يف الفقه. أنيس املشتغل�. أحكام املرتد: له
حاشية عىل . حاشية عىل رشح اللمعة الدمشقية. هوابات املسائل. تكملة القواعد الدينية

حاشية عىل بحث . حاشية عىل طهارة املدارك. الحيل حاشية قواعد العالمة. قواعد الشهيد
. حاشية عىل املعال. حاشية عىل القوان�. حاشية عل الشوار  و التجريد. نكاح القائع

. رسالة يف اهت�ع الجنب و امليت و املحدث لألصغر عىل ماء ال يكفي إال ألحدهم. الخيارات
رمز . رسالة يف نكاح العدة الذمية. الرهالرسالة يف . رسالة يف الصالة. رسالة يف االمامة

كتاب يف القصائد و . كتاب يف األصول. رشح الروضة البهية. رشح األحاديث املشكلة. الرموز
 .كتاب يف الفقه . رشحها

 .مجمع العرائس الروحية 
، 39/ 3و 466/ 2و 301/ 1الذريعة . 265/ تذكرة القبور . 26/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

/ 17و 202/ 15و 65/ 13و 249، 30/ 11و 280/ 7و 197، 177، 95/ 6و 415/ 4و 323، 67
مايض . 576/ فوائد الرضوية . 69/ 1الفوائد الرهالية . 153/ 7روضات الجنات . 33/ 20و 8

  . 517/ 3النج  
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 معجم املسلف�. 307/ 2معارف الرهال . 338/ مصفى املقال . 386/ 3مستدرك الوسائل 

 .1332/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 1223/ 4مكارم اآلثار . 44/ 11

 : محمد عيل بن املوىل محمد حسن النحوي

من أعالم العل�ء و املحقق� و من تالمذة السيد محمد مهد  بحر العلوم سكن النج  و 
 .مات فيها فهو من عل�ء القرن الثالث عق الهجر  

 .لدرة البهية منظومة يف الفقه للسيد بحر العلوم رشح ا. كتاب تعب� الرؤيا: له
 .لوامع التنزيل يف التجويد 

/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 69/ 1الفوائد الرهالية . 239/ 13و 208و 132/ 4: ترهم يف
106. 

 : السيد محمد عيل بن السيد محمد صادق املوسوي الخونساري

عىل املوىل حسن عيل التوي كا  املتوىف  عال هليل فاضل كامل تتلمذ يف النج  األرشف
 .ه 1288ه و بعد ذلك عاد إىل أصفهان و واصل عمله العلمي و تويف عام 1286عام 
 .الرصاط املستقيم . حاشية املكاسب: له

مناهج . 2ط / 425شخصيت انصار  . 220/ 6الذريعة . 432/ 9أعيان الشيعة : ترهم يف
 .547/ 2األدب معجم رهال الفكر و . 187املعارف 

 : الشيخ محمد عيل بن الشيخ موىس بن الشيخ جعفر آل طالب

ه باسم السلطان أمجد عيل شاه 1257كان من العل�ء له كتاب حزن املسمن� ألفه سنة 
الشيخ محمد عيل : مرتبا عىل ثانية فصول و خاتة و نسبه عىل ما أماله عىل النحو التايل

ن الشيخ محمود بن الشيخ غالم عيل النجفي الكاظمي بن الشيخ موىس بن الشيخ هعفر ب
  األسد  



 708: الصفحة
و آل طالب من بيوت العلم الساكن� يف الكاظمية ثم كانت هجرتهم إىل النج  أوائل 

 .القرن الثا  عق 
حزن املسمن� يف . القرآن الكب� تجويد. تجويد القرآن الوسيط. تجويد القرآن النوهيز: له

 .لسان الواعظ� يف فضائل آل طه و ياس� . رسور املسمن�. مراث ختم املرسل�
 .312/ 18و 177/ 12و 398/ 6و 398/ 4و 370/ 3الذريعة : ترهم يف

 .817/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 422/ 2مايض النج  

 : دلبزيالشيخ محمد قاسم بن الشيخ محمد بن حمزة ال

ه و لعله 1210كتب بخطه رسالة االهتهاد و األخبار للوحيد البهبها  سنة : عن الكرام الربرة
ه و بخطه أيضا 1220من تالميذ بحر العلوم و بخطه هلد من كش  اللثام فر  منه سنة 

مصابيح السيد بحر العلوم و وص  نفسه يف آخره بقوله قاسم بن محمد الدلبز  املنصور  
 .ه 1231نجفي مسكنا و تاريخ الكتابة خمس و عقين من ه�د  الثانية منه أصال ال
 .285/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ محمد قاسم بن الشيخ محمد عيل النجفي املشهدي

شيخنا الجليل و الفاضل : لقد ورد يف إهازة السيد محمد باقر الرشتي املوسو  للمرتهم
ل و الفاقد البديل غرة ناصية الفقاهة و االهتهاد صاحب الفضائل و النبيل و العادم العدي

الفواضل و املحامد و املكارم بن الشيخ محمد النجفي الشيخ قاسم و وهدته نج� زاهرا و 
 بحرا زاخرا و حربا ماهرا و فقيها كامال

 .ه 1290ه تويف سنة 1268و كانت اإلهازة يف غرة شهر ربيع الثا  سنة 
هد  من بيوت العلم النجفية و اشتهروا بلقب املشهد  عىل عهد الشيخ الكب� و بيت املش

. 
 ) .رشح القائع(كنز األحكام : له

  .40/ 10ترهم يف، أعيان الشيعة 
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 : السيد محمد معصوم القطيفي النجفي

يم الشأن السيد العال املسيد التقي الصفي كان هليل القدر عظ: عن النور  ك� يف األعيان
 .ه 1271تتلمذ عىل السيد عبد هللا شرب و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و مات سنة 

قصيدة ( ديوان شعر . ترهمة السيد عبد هللا بن محمد رضا الشرب. تخميس النونية: له
 .تلميح الرائية . تشط� املقصورة الدريدية: نوافح املسك يف التوحيد). مجونية 
 .582/ 5الحصون املنيعة . 58/ 10أعيان الشيعة . 347/ درين أنوار الب: ترهم يف
/ 11معجم املسلف� . 445/ مصفى املقال . 351/ 24و 988/ 9و 191، 160، 140/ 4الذريعة 

 .505/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1938/ 6مكارم اآلثار . 168

 : السيد محمد مهدي الطباطبائ املعروف ببحر العلوم

ه و دفن 1212ه و تويف بالنج  األرشف سنة 1155ليلة الجمعة يف شوال سنة ولد بكربالء 
 .قريبا من قرب الشيخ الطويس و قربه مشهور 

هو اإلمام العالمة رئيس اإلمامية و شيخ مشايخهم يف عرصه نادرة الدهر و إمام العرص 
قول املتضلع باألخبار الفقيه األصويل الكالمي املف  املحدث الرهايل املاهر يف املعقول و املن

و الحديث و الرهال التقي الورع األديب الشاعر الجامع لجميع الفنون و الك�الت امللقب 
قرأ عىل والده يف كربالء و عىل الشيخ يوس  البحرا  . ببحر العلوم عن هدارة و استحقا 

نهم سنة و تلمذ عىل ه�عة من فضالئها م15ه و عمره 1269ثم انتقل إىل النج  سنة 
الشيخ مهد  بن بهاء الدين محمد الفتو  العاميل و الشيخ محمد تقي الدورقي و غ�ه� 

و . ثم عاد إىل كربالء و اشتغل عىل محمد باقر البهبها  ثم رهع إىل النج  و أقام بها
تخرج عليه كث� من العل�ء مثل الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و الشيخ حس� نج  

يف ذ  القعدة ) ع(ميل صاحب مفتاح الكرامة و عند ما زار اإلمام الرضا و السيد هواد العا
  ه لّقبه امل�زا مهد  الشهيد الخراسا  ببحر العلوم و بقي 1186سنة 
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 هذا اللقب الزما له و ألوالده و أحفاده و ذريته إىل هذا اليوم

مجلدات و الفوائد يف األصول و كتاب منها مصابيح يف الفقه ثالث : له مسلفات قيمة كث�ة
 .الرهال و الدرة النجفية و هي األرهوزة املشهورة يف الفقه 

رشح . رسالة يف العص� العنبي. تحفة الكرام. مشكاة الهداية. الدرة النجفية. املصابيح: له
يم رسالة يف تحر. الفوائد األصولية. رشح هملة من أحاديث التهذيب. باب الحقيقة و املجاز

حاشية و رشح عىل . حكم قاصد األربعة يف السفر. مناسك الحج و العمرة. العص� الزبيبي
. انفعال ماء القليل. حاشية الذخ�ة. قواعد أحكام الشكوك. الفوائد الرهالية. طهارة القائع
 .تحريم الفرار من الطاعون . الفر  و امللل
 .كب� ديوان شعر . األطعمة و األرشبة. الدرة البهية
معجم رهال الفكر و األدب . 158/ 10أعيان الشيعة . املقدمة/ 1الفوائد الرهالية : ترهم يف

/ 8و 251/ 7و 108/ 6و 462/ 3و 116/ 2و 269/ 1الذريعة . 249/ 1الكرام الربرة . 249/ 1
/ 15و 223/ 15و 167/ 14و 28445/ 12و 208194/ 11و 99/ 10و 127/ 9و 10992
 .167/ 25و 10918/ 23و 828151/ 21و 378/ 18و 1844/ 17و 339325

 : السيد م�زا محمد مهدي الطباطبائ

كان من العل�ء األخيار و الفقهاء األبرار مربيا للعل�ء يف عرصه ينسب : عن الكرام الربرة
إليه الكرامات و له صدقات هارية إىل اليوم و أحفاده عل�ء أهالء و من تصانيفه رسالة يف 

 .مبسوطة و كان من أساط� الدين و رؤساء املسلم� التوحيد 
و كان العال الربا  من تالميذ الشيخ هعفر كاش  الغطاء و السيد محمد مهد  بحر 

 .ه يف تربيز و دفن هناك 1241العلوم و امل�زا محمد مهد  الشهرستا  تويف سنة 
  .67/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : ي املازندرا� النجفيالشيخ محمد مهد

عال هليل و مسل  فاضل درس يف مازندران و هاهر إىل النج  و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض 
 .ه 1282األنصار  و رهع إىل بلده و مات بعد عام 

مجالس املوحدين يف . هامع فضائل األئة. هواهر الرهال. هامع قواعد الفقه و األصول: له
 .معارف األحكام يف رشح رشائع اإلسالم . مجمع الدعوات. أصول الدين

 .659/ 2، معجم رهال الفكر و األدب 785/ 2تراهم الرهال 

 : محمد مهدي ابن السيد هداية هللا املوسوي املشهدي

من أفذاذ عل�ء األمة املشارك� يف العلوم من معقول و منقول و نابغة من نوابغ االمامية 
ه 1218هالء االعالم بالشهيد الرابع استشهد سنة يف هميع الفضائل و يعرف عند بعض اال 

ه فرضبه بالسي  و هو يتلو 1217ح� طغى نادر م�زا اإلفشار و استوىل عىل خراسان عام 
 .القرآن الكريم و هو أستاذ بحر العلوم يف الفلسفة 

 .رشح كفاية املوىل محمد باقر الخراسا  . صالة الليل و آدابها. رشح الدروس: له
 .رد الرسالة املحاباتية . يف تحقيق الن�وز رسالة

 .244/ 13الذريعة . 320/ تذكرة القبور . 74/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
/ مطلع الشمس . 429/ 3مستدرك الوسائل . 654/ فوائد الرضوية . 275/ شهداء الفضيلة 

 .137/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 394

 : ا� النجفيمحمد مهدي بن محمد جعفر املازندر 

عال هليل فقيه أصويل مسل  فاضل هامع رهايل مشارك يف بعض العلوم درس يف مازندران 
و هاهر إىل النج  و قرأ عىل شيوخها و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصار  و رهع إىل 

  بلده و اشتغل بالقضايا الدينية 



 712: الصفحة
 .اة أستاذه الشيخ األنصار  ه سنة وف1282و تويف بعد . و التوهيه و التألي 

مجالس املوحدين يف . هامع فضائل االئة. هواهر الرهال. هامع قواعد الفقه و األصول: له
 .معارف األحكام يف رشح رشائع اإلسالم . مجمع الدعوات. أصول الدين
 .659/ 2معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف

 : محمد هاشم بن نرص هللا النوري

يب حسن اإلنشاء بالفارسية أقام ستة أشهر بالنج  األرشف مالزما للشيخ فاضل هليل أد
 .مرتىض األنصار  و مستفيدا منه له زاد املسافرين 

 .799/ 2: تراهم الرهال: ترهم يف

 : املال محمد يوسف االسرتابادي النجفي

األدلة  كان عاملا مسلفا صن  يف هملة من أبواب الفقه بطريق البسط و استقصاء األقوال و
و تحقيق الحقائق و كان من تالمذة صاحب الجواهر ثم الزم الشيخ األنصار  فصار من 

 .ه بقليل 1286تويف بعد سنة . خواص أصحابه و كان أكث إستفادته من الثا 
 .اللقطة . صيغ العقود بالفارسية. املواريث بالفارسية. القضاء و الشهادات: له

 .االسرتاباد   ديوان يوس . الرسالة الرضاعية
/ 15و و ج 338و 338/ 18، 143/ 17و 193/ 11الذريعة . 100/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

. 182/ املآثر و اآلثار . 3414/ 3كتابها  هاب فاريس . 469/ شخصيت . 1317/ 9و 110
 .800/ 2تراهم الرهال . 818/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 395/ 1نجوم الس�ء 

 : محمد يونس بن كاظم بن محمود ابن الشيخ غالم عيل

من أعالم الفضل و األدب و الشعر يف القرن الثالث عق الهجر  سكن النج  األرشف منذ 
سن� مديدة و درس فيها و تخرج عىل شيوخها و كان معارصا للسيد عبد هللا شّرب املتوىف 

  .ه 1242
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 .ديوان شعر : له

 .117/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 422/ 2يض النج  ما: ترهم يف

 : الشيخ محمود خنفر

هو عّم العالمة الشيخ محسن بن محمد بن خنفر كان من أهل العلم و الفضل و كانت له 
ه حيث دعا له ابن أخيه 1225مكانة يف النفوس و شأن رفيع يف املجتمع تويف قبل سنة 

 .ك� يف الكرام الربرة الشيخ محسن بالرحمة يف هذا التاريخ 
 .263/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ محمود بن الشيخ أحمد سميسم النجفي

من أقران مسل  اليتيمة قرأ عىل الشيخ محمد بن الشيخ هعفر و صار مربزا يف قومه و قد 
ه فيكون املرتهم من عل�ء 1247مات الشيخ محمد بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء عام 

 .لقرن الثالث عق ا
 .105/ 10و أعيان الشيعة 353/ 2مايض النج  و حارضها 

 : املال محمود بن املال عبد املطلب بن املال عبد هللا

كان من االعالم األفاضل و كان كامال أديبا شاعرا محسنا اهتمعت له الخزينة و حكومة 
ل و أوقفه عىل خزانة البلد و اهتمع به السيد عبد اللطي  الشوشرت  صاحب تحفة العا

 .كتب الحرضة الغروية 
ه و من الواضح أن الوقفية قد 1216لقد وقع الفرا  من الكتاب املذكور و فر  منه سنة 

فيكون من عل�ء القرن . تت بعد الفرا  من الكتابة و أن اللقاء به كان بعد هذا التاريخ
 .الثالث عق الهجر  

  .451/ 2الذريعة : ترهم يف
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 : الشيخ محمود بن محمد جواد الغول العاميل

هاء مع أخيه الشيخ هواد الغول إىل النج  و درس أخوه املذكور عليه و عىل غ�ه من 
 .العل�ء و هو من العل�ء النجفي� يف القرن الثالث عق الهجر  

 .124تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف

 : املوىل محمود بن محمد عيل بن محمد أكمل البهبها�

عن : اآلقا املوىل محمود بن اآلقا محمد عيل بن آقا محمد باقر بن محمد أكمل البهبها 
عال فاضل هليل عارف إلهي فقيه روحا  قرأ عىل أبيه ثم هاهر إىل : تتمة أمل اآلمل

لسيد عيل صاحب الرياض و له العرا  و قرأ عىل الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و ا
مصنفات هليلة مثل تنبيه الغافل� يف رد الصوفية املبدع� و كتاب املعجون اآللهي و كتاب 

ه و دفن يف روا  الحرضة 1270ه و تويف سنة 1200رشح دعاء الس�ت و ولد سنة 
 .الحسينية م� ييل الرهل� 

. ششارب أهل الحقيقة و الطريقة او القيعةالتحفة النارصية يف بيان األصول و الفروع : له
. عكوس الشمس. مه�ت األحكام. كتاب يف الرهل. سبيل النجاة يف االمامة. سبيل الرشاد

 .املعجون اإللهي 
. 197/ 21و 308/ 15و 141، 139/ 12و 476/ 3الذريعة . 110/ 10. أعيان الشيعة: ترهم يف

 .276/ 1األدب  معجم رهال الفكر و. 418/ 2هدية العارف� 

 : محمود بن مقصود عيل املازندرا� الغروي الكاظمي

ه عال فاضل من مسلفاته كش  اإلبهام يف رشح رشائع اإلسالم و هو عقون 1264تويف سنة 
 .هزءا 

  .623/ 13و الذريعة 58/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : السيد مرتىض النجفي

السيد مرتىض النجفي الذ  كان شاهدا شداهمة الطاعون عام السيد األيد الثقة الصالح 
 .ه و القضاء عىل عدد كب� من الناس يف العرا  1246

 .169/ 1الكرام الربرة : ترهم يف

 : السيد مرتىض بن أب الحسن الحسيني

مجموعة أصولية دّونها السيد مرتىض بن أب الحسن الحسيني اليزد  النجفي : يف الذريعة
ه 12812ه فيها الرسالة الرضاعية لليخ مرتىض األنصار  املتويف ج 1281يف شوال املسكن 

ّرصح يف آخره بأنه استنسخه عن نسخة خط استاذه األنصار  بعد وفاته بأربعة أشهر و 
أيضا من تصني  شيخه و أستاده األنصار  استنسخها عن ) رسالة االهتهاد و التقليد( فيها 

 .خط أستاذه 
يف الصحيح و األعم و االهزاء و وهوب املقدمة و اهت�ع األمر و . صوليةمجموعة أ : له

 النهي و العام و الخاص و املطلق و املقيد و املفاهيم
 .73/ 20الذريعة : ترهم يف

 : مرتىض ابن الشيخ عبد الحس� ابن الشيخ أحمد

أ عىل أبيه شاعر فاضل أديب هليل متبحر يف نظم أدب التاريخ ولد يف النج  األرشف و قر 
 .و عارش الشعراء و هالسهم و كانت تبدو عليه آثار األبرار يجلله الوقار و الهيبة و السكينة 

 .ديوان شعر : له
 .105/ 3مايض النج  . 706/ 2الكرام الربرة . 535/ 9الذريعة : ترهم يف

  .747/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 34/ 2معارف الرهال 
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 : السيد مرتىض بن السيد معصوم الحسيني الجيال�

عال فاضل مجتهد هليل من أهالء تالميذ امل�زا حبيب هللا الرشتي تويف بالطاعون سنة 
 .ه و له تصاني  يف الفقه و األصول و تقريرات أستاذه 1298

 .126/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 76/ 1نقباء البق : ترهم يف

 : فتح عيل النجفي الحيل مرتىض ابن السيد

أديب فاضل كامل أريب طبيب ماهر يف فنه متضلع يف اختصاصه تسثر عنه عالهات عجيبة 
تدل عىل حذاقته يف الطب اليونا  القديم و كان أستاذا يف املوسيقى و فنونه و أطواره و له 

جفي فمن لقبه الن. ه1298يد يف علم الرمل مات يف أواخر القرن الثالث عق حدود 
 .نستظهر أنه من الحوزة العلمية يف النج  األرشف 

 .رسالة يف الرمل : له
 .406/ 2معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ مرتىض األنصاري

ولد الشيخ مرتىض ابن الشيخ محمد أم� بن الشيخ مرتىض بن الشيخ شمس الدين يف 
و ينتهي نسبه إىل ه من والدين طاهرين مقدس� 1214دزفول بلد يف هنوب إيران عام 

هابر بن عبد هللا األنصار  درس يف بلده عىل ابن عمه الشيخ حس� و يف كربالء عىل السيد 
املجاهد صاحب الرياض و رشي  العل�ء و يف كاشان عىل أحمد بن مهد  الااقي صاحب 
املناهج و يف أصفهان عىل السيد محمد باقر صاحب مطالع األنوار و الشيخ محمد إبراهيم 
صاحب اإلشارات و يف النج  عىل الشيخ عىل ابن الشيخ هعفر كاش  الغطاء و الشيخ 

  صاحب الجواهر ثم انفرد و استقل بالتدريس 
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و التألي  و اختل  إليه الطالب و وضع أساس علم األصول الحديث عند الشيعة و 

العامة يف رش  األرض و غربها طريقته الشه�ة املعروفة إىل أن انتهت إليه رياسة األمامية 
بعد وفاة الشيخ� نجل الشيخ الكب� و الشيخ صاحب الجواهر و صار عىل كتبه و دراستها 
معّول أهل العلم، ل يبق أحد ل يستفد منها، و إليها يعود الفضل يف تكوين النهضة العلمية 

خنا املاض� و هو بها األخ�ة يف النج  األرشف و انتهت إليه الرياسة األمامية بعد مشائ
حقيق إذ ال يباريه أحد يف التقى و كثة الصالة و العلم أصوال و فروعا و العمل و حسن 

نعترب الشيخ األنصار  قدس رسه رائدا ألرقى مرحلة من : قال الشهيد الصدر. األخال 
سنة مراحل العرص الثالث و هي املرحلة التي يتمثل فيها الفكر العلمي منذ أكث من مئة 

حتى اليوم له كتاب املكاسب يف املعامالت و فرائد األصول املعروف بالرسائل و ه� كتابان 
له كتب أخرى مثل كتاب الطهارة و . قي�ن يدرّسان يف كافة الحوزات العلمية الشيعية

و له تالميذ عل�ء كبار مثل السيد الش�از  الكب� و . كتاب الصالة و يف أكث أبواب الفقه
د حس� الرتك و الشيخ حسن املامقا  و و قد انعقد مستر كب� يف مدينة دزفول عام السي
ه شناسبة مرور مئتي سنة عىل والدة الشيخ األنصار  و قدمت مقاالت قيمة إىل هذا 1314

املستر منها ما قدمه الشيخ محمود طيار مراغي حول عدد تالمذة الشيخ األنصار  و 
ئة و ستة عق عاملا تلمذوا عىل الشيخ األنصار  فيهم األديب و أس�ئهم حيث ذكر أربع�

الشاعر و الفيلسوف و العارف و الفقيه و األصويل و قليال ما نجد أستاذا و مرهعا يحتو  
و قال تلميذه محمد بن . عىل مثل هذه املجموعة من التالميذ املختلفة املشارب و املدارس

 .نهم ثالثة آالف أو يزيدون اهتمعت عليه طلبة كث�ون أظ: داوود
ه و دفن 1281تويف يف النج  األرشف ليلة السبت الثامن عق من شهر ه�دى الثانية عام 

عىل يسار الداخل من باب القبلة عىل الصحن القي  من مقام موالنا أم� املسمن� عيل 
  ) .ع(ابن أب طالب 
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 .تقليد امليت . الصالة. الزكاة. الخمس. التيمم. التقية. رسالة يف اإلرث: له

. حاشية بغية الطالب. حاشية نجاة العباد. مناسك الحج. حاشية القوان�. الخلل. الرضاع
القضاء . قاعدة ال رضر و ال رضار. االستصحاب. أصالة الربائة. الظن. القطع. الرهال. الطهارة

 .ة السنن إثبات التسامح يف أدل. املواسعة و املضايقة. عن امليت
 .حوايش عىل املوائد للااقي . القرعة. أصول الفقه. املكاسب. قاعدة من ملك شيئا

 .الرد عىل من قال بتحريم املتعة 
ريحانة . 327، 181/ 2إيضاح املكنون . 85/ 8األعالم . 117/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
. 28/ عرب هاب  كتابها . 147/ 6الذريعة . 147/ 1أحسن الوديعة . 189/ 1األدب 

مستدرك . 136/ املآثر و اآلثار . 47/ 2مايض النج  . 664/ فوائد الرضوية ). الفهرست (
 .36/ لباب األلقاب . 455/ مصفى املقال . 382/ 3الوسائل 

/ هدية األحباب . 292/ 3املسلف� العراقي� . 216/ 12معجم املسلف� . 487/ 2مكارم اآلثار 
نجوم الس�ء . 162/ نزهة الناظرين . 399/ 2معارف الرهال . 425/ 2 هدية العارف�. 186
 .186/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 211/ 1

 : السيد مرتىض بن هادي بن محمد رضا الحسيني الرامرسي

ه و بدأ بتعليم القراءة و الكتابة يف الخامسة من عمره ثم انرصف إىل تعلم 1219ولد عام 
زوين و أقام مدة هناك ثم توهه إىل أصفهان و حرض عىل عل�ئها املقدمات و ذهب إىل ق

ثم ذهب إىل النج  األرشف و حرض عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و غ�ه ثم 
 .ه 1280عاد إىل موطنه و حصلت له املرهعية إىل أن تويف حدود 

 .257/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ مسلم الجّصا�

ه 1235يل و أديب كب� من أهالء تالميذ السيد محمد مهد  بحر العلوم مات سنة عال هل
. 
  .ديوان شعر : له
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. 97، 81، 30/ 1الفوائد الرهالية . 301/ 11شعراء الغرى . 623/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 .353/ 1األدب معجم رهال الفكر و . 301/ 3معجم املسلف� العراقي� . 4/ 3معارف الرهال 

 : الشيخ مسيح بن محمد سعيد الجهل ستو�

ه يف طهران و درس عىل عل�ئها و أصبح عاملا و مرهعا فيها 1193زعيم ديني كب� ولد عام 
و أفتى بقتل السف� الرويس إثر اعتداءه عىل بعض النسوة يف طهران ثم نفى خارج 

ج  و استوطنها و درس عىل أساطينها العاصمة من قبل النظام الحاكم آنذاك فتوهه إىل الن
 .ه 1263حتى يوم وفاته فيها عام 

. رشح قواعد األحكام. رشح الروضة البهية. رسالة يف العقود و اإليقاعات. رسالة عملية: له
 .املصباح لطريق الفالح . مجموعة مختلفة البحوث. كش  النقاب. رشح مخترص النافع

رهال . 100/ 21و 305/ 15و 23/ 14و 295/ 13الذريعة . 175/ اسرتابادنامة : ترهم يف
 .37/ 1الكرام الربرة . 129/ 4روضات الجنات . 100/ 4إيران 

معجم رهال الفكر ). قسم سالط� القاهارية ( 37/ 2ناسخ التواريخ . 1700/ 5مكارم اآلثار 
 .379/ 1و األدب 

 : الشيخ مشكور بن محمد بن صقر الحوالوي

ه و دفن يف الحجرة الثانية من ههة الق  1272ه و تويف يف سنة 1201 ولد يف حدود سنة
عن . من الحجرات الواقعة عىل ههة القبلة يف الصحن الغرو  بعد أن تجاوز السبع�

وحيد الدهر يف علمه فريد العرص يف ورعه و ) ع(كان من أهالء فقهاء أهل البيت : التكملة
خاص و العام بك�ل النفس يف العلم و العمل يرهع تقاه مرهعا يف األحكام معروفا عند ال

  .إليه من هميع األمصار يف الفتيا و التقليد 
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تفقد بالشيخ محسن األعسم و الشيخ عيل كاش  الغطاء و تخرج عليه كبار العل�ء مثل 

 .امل�زا الش�از  و مّال عيل كنى 
 .كفاية الطالب� ألحكام الدين . اسك الحجمن. رسالة عملية. رسالة يف منجزات املريض: له

. ه1271ه و تويف سنة 1209ولد حدود سنة : و فيه120/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .747، 477/ كتابها  عرب . 176/ 25و 19/ 23و 93/ 18الذريعة 

معجم املسلف� . 235/ 12معجم املسلف� . 6/ 3معارف الرهال . 177/ 2مايض النج  
معجم رهال الفكر و األدب . 107/ 1نجوم الس�ء . 2030/ 6مكارم اآلثار . 302/ 3العراقي� 

3 /1201. 

 : السيد مصطفى املازندرا�

ه و هاهر إىل النج  1245السيد مصطفى بن معصوم الحسيني املازندرا  ولد سنة 
هللا  ه إلك�ل دراساته العالية و من هملة أساتذته بها الشيخ مال لط 1281األرشف سنة 

كاش  : له. ه1285رهب 15املازندرا  و الشيخ مرتىض األنصار  و أتم بعض رسائله يف ليلة 
 .النهي يف املعاملة يدل عىل الفساد . لباس املصىل. األرسار و ال ائر عن صالة املسافر

 .و كتابات أصولية و فقهية متفرقة أخرى . و قاعدة الخيار. قاعدة اللزوم
 822/ 2رهال تراهم ال: ترهم يف

 : السيد مطر العالق النجفي

عال هليل درس يف النج  و تفو  عىل زمالئه و أقرانه و بلغ مرتبة عالية يف الفضل و 
الك�ل و تزوج كر�ة السيد محمد تقي بن السيد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم ثم 

القرن الثالث عق انتقل إىل بلدة هّصان و استوطنها حتى يوم وفاته و يعترب من أعالم 
  .الهجر  املتخرج عن هامعة النج  األرشف 
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 .كتابات يف الفقه و األصول : له

معجم رهال الفكر و األدب . 1418/ 4نقباء البق . 144و 139/ 1الفوائد الرهالية : ترهم يف
2 /897. 

 : الشيخ منصور بن الشيخ محمد أم�

محمد األم� شقيق الشيخ مرتىض األنصار  و نط�ه يف  الشيخ منصور بن الشيخ: يف املايض
الزهد كان عاملا فاضال عاملا قام بعد وفاة الشيخ مقامه يف إمامة الج�عة يف مسجد الشيخ 
األنصار  املعروف شسجد الرتك أيضا الكائن يف محلة الحويش الصغ� يف النج  و خلّ  

 .للصحيفة السجادية أخاه يف تقواه و صالحه و كان حافظا للقرآن و 
رأيت التقريرات التي كتبها عن أخيه يف الفقه و األصول و هي تدل عىل : و عن التكملة

 .ه 1294ه و تويف سنة 1224ولد عام . ك�ل فضله و علمه
منظومة يف هميع أبواب الفقه . رشح نتائج األفكار. اللقطة. الغصب. تقريرات فقه أخيه: له

 .منظومة يف علم الكالم . ظومة يف املنطقمن. أس�ها لسلسة األحباب
 .منظومة يف التجويد 

 .324/ شخصيت . 384/ 18و 386/ 4الذريعة . 105/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
 .188/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 23/ 3معارف الرهال . 52/ 2مايض النج  

 : الشيخ مهدي ابن الشيخ حسن ابن الشيخ عيل ابن نجم

ولد يف النج  األرشف و أكمل املقدمات و السطوح . عامل أديب هليل شاعر عال فاضل
فحرض عىل الشيخ مرتىض األنصار  و الشيخ املال عيل الخلييل و الحاج امل�زا حس� الخلييل 
و قد كان مولعا باألدب و الك�ل ينظم الشعر الرقيق و أصبح من أهل الفضيلة و التحقيق 

  .ه 1283ام عىل حداثة سنه فقد مات ع
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 .ديوان شعر : له

 .93/ 3معارف الرهال . 316/ شخصيت . 132/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1007/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ مهدي الكجوري

كان عاملا فاضال فقيها أصوليا متكل� حسابيا رياضيا قرأ يف إيران ثم هاهر إىل النج  و قرأ 
محمد حسن صاحب الجواهر و عىل الشيخ مرتىض األنصار  و غ�ه� و بعد عىل الشيخ 

له . أن بلغ درهة االهتهاد خرج من النج  و إستقر يف ش�از و أصبح من عل�ئها الكبار
حاشية كب�ة عىل رسائل شيخه الشيخ مرتىض األنصار  و رسالة يف الرد عىل رسالة دليل 

 .ه 1293و قيل إنه مات عام . ه1292سنة  تويف. املتح�ين للسيد كاظم الرشتي
رسالة يف الرد عىل رسالة دليل املتح�ين للسيد كاظم . حاشية كب�ة عىل فرائد األصول: له

 .رشح نتائج األصول . حاشية القوان�. الرشتي
. 99/ 14و 161/ 6الذريعة . 582/ 4دانشمندان فارس . 157/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .680، 290/ كتابها عرب . 676/ فوائد الرضوية . 385/ شخصيت 

 .775/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 108/ 3معارف الرهال 

 : امل�زا مهدي الالهيجي النجفي

كان من أفراد العل�ء يف الفقه و األصول و الحكمة و الكالم و الرياضيات و علوم األدب مع 
ه 1298تويف سنة . حمد حسن الش�از ورع و تقوى و كان من تالمذة امل�زا السيد م

 .بالطاعون يف النج  األرشف 
  .157/ 10أعيان الشيعة 
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 : الشيخ مهدي بن أب ذر ال�اقي

كان الشيخ مهد  بن أب ذر الااقي من العل�ء الكبار يف الفقه و الحديث و الفلسفة و 
حقيقة أحوال املرتهم و صفاته لقد كش  عن : و عن روضات الجنات: األخال  و العرفان

ابنه أحمد الااقي فقال أخرب  به قراءة و س�عا و إهازة والد  و أستاذ  و من إليه يف 
هميع العلوم العقلية و النقلية استناد  كّشاف قواعد اإلسالم و حّالل معاقد األحكام 

م و البحر القمقام اليم تره�ن الحك�ء و املتأله� و لسان الفقهاء و املتكلم� االمام اله�
الزاخر و السحاب املاطر موالنا محمد مهد  بن أب ذر الااقي مولدا و الكاشا  مسكنا و 
النجفي إلتجاءا و مدفنا قدس هللا سبحانه فسيح تربته ثم استعرض مشائخه و بدأ منهم 

خ هعفر بن بالسيد العالمة الطباطبائ النجفي املعروف بالسيد مهد  بحر العلوم ثم الشي
 .ه 1209الشيخ خرض الجناهي النجفي املشهور بصاحب كش  الغطاء تويف سنة 

 .أنيس الحك�ء . أنيس الحجاج. أنيس املوحدين. أنيس املجتهدين. أنيس التجار: له
. توضيح اإلشكال يف رشح تحرير اقليدس. التحفة الرضوية يف املسائل الدينية. تجريد األصول

هامع املواعظ يف . هامعة األصول. 431هامع السعادات . ات الواهبهامع األفكار يف إثب
. رشح تحرير اكرثاذوسنيوس. الشهاب الثاقب يف اإلمامة. رشح الشفاء يف االلهيات. الوعظ

اللمعات . لوامع األحكام يف فقه رشيعة اإلسالم. الكل�ت الوهيزة. علم عقود األنامل
. املناسك املكية. الشيعة يف أحكام القيعةمعتمد . محر  القلوب. اللمعة. العرشية

نخبة . معراج الس�ء. مشكالت العلوم ط. املحصل يف الهيئة أيضا. املستقىص يف علوم الهيئة
 .البيان 
، 311، 249، 227، 148/ 1إيضاح املكنون . 143/ 10أعيان الشيعة . 257/ 8األعالم : ترهم يف

 .املقدمة  /هامع السعادات . 508، 443، 413/ 2و 353
و 363، 103، 32/ 11و 58، 41/ 5و 460/ 4و 351، 350/ 3و 264، 453، 466/ 2الذريعة 

و 213/ 21و 149/ 20، و 358، 349، 345، 157، 121/ 18و 74/ 17و 302/ 15و 335/ 13
. املقدمة/ 1الفوائد الرهالية . 164/ 6ريحانة األدب . 200/ 7روضات الجنات . 93/ 24

 .669 /فوائد الرضوية 
  املآثر و اآلثار . 430/ 46لغت نامه . 92/ لباب األلقاب . 132/ قصص العل�ء 



 724: الصفحة
 .57/ 12معجم املسلف� . 474/ مصفى املقال . 396/ 3مستدرك الوسائل . 166/ 

. 352/ 2هدية العارف� . 180/ هدية األحباب . 319/ نجوم الس�ء . 360/ 2مكارم اآلثار 
 .1286/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 114/ الناظرين نزهة 

 : الشيخ مهدي بن الشيخ أحمد الزريجي

عال فاضل فقيه كامل من املدرس� و من أفاضل العرب و له تّربز يف الفضل و : عن التكملة
تويف يف النج  . من تالمذة العالمة األنصار  و قبله كان من تالمذة الشيخ صاحب الجواهر

 .و سبع� بعد املأت� و األل  من الهجرة القيفة  سنة ني 
 315/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد مهدي بن اسمعيل املوسوي الهروي

الفقيه املتكلم تلميذ صاحب الجواهر له تآلي  كث�ة منها رشح كب� عىل نجاة العباد 
 .ه 1270تويف سنة . ألستاذه املذكور

 .رشح نجاة العباد . الحديثالدراية يف : له
/ 14و 56/ 8الذريعة . 88/ 3معارف الرهال . ه1270تويف : و فيه143/ 10أعيان الشيعة 

 .480/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 26/ 13معجم املسلف� . 476/ مصفى املقال . 102

 : املويل مهدي بن الشيخ حسن القمشهي

الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و  عال فاضل محقق مجتهد فقيه مسل  تلمذ عىل
 .ه 1281السيد حجة اإلسالم الشفتي و الحاج الكلبايس و أقام يف النج  إىل أن تويف سنة 

 .الطهارة . واهبات الصالة. إحياء املوات. الغصب. الصوم. صالة الجمعة: له
  . الحسن و القبح. رسالة يف الغناء. الصحيح و األعم. 71رشح رشايع اإلسالم 



 725: لصفحةا
 .الفقه . مسائل التقليد. مبطالت الصالة. الغسل و التيمم. صالة املسافر

/ 20و 295/ 16و  329، 317، 91/ 13الذريعة . 510/ تذكرة القبور . 63/ شهرضا : ترهم يف
/ 3و 151/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 1453/ 5مكارم اآلثار . 329/ 219/ 23و 93

1009. 

 : لشيخ حسن بن الشيخ عيل القفطا�الشيخ مهدي بن ا

كان من أهل . ه يف النج  و دفن يف الصحن القي 1280ه و تويف سنة 1235ولد سنة 
العلم و الفضل حرض عىل عل�ء عرصه كالعالمة األنصار  و الحاج مال عيل الخلييل و أخيه 

 .الحاج م�زا حس� 
 .ديوان شعر : له

 .93/ 3معارف الرهال . 316/ شخصيت . 147/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1007/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد مهدي الخوئ

ولد يف مدينة خوى و تعلم املقدمات فيها ثم توهه . عال كب� و مجتهد هامع و فقيه تقي
إىل النج  األرشف و حرض عىل الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و الشيخ األنصار  و 

و بدأ بالتدريس فيها حتى يوم . ثم عاد إىل تربيز. و أصبح فقيها كب�ا الشيخ محسن خنفر
 .وفاته 

 .حاشية عىل قوان� القمي . حاشية عىل قواعد العالمة. تقريرات درس الفقه و األصول: له
  .119/ 3معارف الرهال : ترهم يف



 726: الصفحة

 : السيد مهدي بن السيد حسن القزويني النجفي الحيل

لنج  عىل ه�عة من عل�ء العرب و الفرس منهم الشيخ موىس بن الشيخ هعفر قرأ يف ا
صاحب كش  الغطاء و أخيه الشيخ عيل و الشيخ حسن و السيد باقر القزويني و السيد 
عيل القزويني و السيد محمد تقي القزويني و يروى عنه� باإلهازة و له مصنفات يف 

ربيع األول سنة 18تويف يف . سلفا و رسالةمختل  العلوم الدينية تنوف عىل خمس� م
 .ه 1300
إهازة . آيات الوصول إىل علم األصول. آيات املتوسم� يف أصول الدين. آيات األصول: له

إهازة . إهازة ملحمد حس� بن محمد عيل الشهرستا . لجعفر بن عيل نقي الطباطبائ
 .نسار  إهازة ملحمد كاظم الخوا. ملحمد بن محمد حسن الخوانسار 

. أرهوزة يف العبادات. السبائك املذهبة. أرهوزة يف أصول الفقه. أهوبة املسائل البحرانية
. أس�ء قبائل العرب. إستنباط القواعد الفقهية. أساس اإليجاد لتحصيل ملكة االهتهاد

اإلنسان و تكاليفه بحسب عوامله التي يتقلب فيها من بدء خلقه إىل . االقفال يف النحو
بصائر املجتهدين . البحر الزاخر يف أصول األوائل و األواخر. إىل عال األوامر و النواهي وروده

. تفس� سورة القدر. تفس� سورة الفاتحة. تفس� سورة اإلخالص. يف رشح تبرصة املتعلم�
حاشية عىل . هوابات مسائل الشيخ أحمد بن صالح بن طعان السرت . التكليفية. التقية

حلية . حجية األخبار. الحاشية عىل املعال. حاشية عىل املطول.   يف الرصفرشح التفتازا
 .» رشح تبرصة املتعلم�«املجتهدين 

دليل املتح�ين يف مناسك الحاج و . درة الغواص يف بيان الوضع العام و املوضوع له الخاص
لة يف إهازة للسيد رسا. رسالة يف إبطال الكالم النفيس. رهال السيد مهد . ديوان. املعتمرين

رسالة يف إهازة . رسالة يف إهازته مل�زا محمد الهمدا . امل�زا محمد حس� الشهرستا 
. »أس�ء القبائل و العشائر « رسالة يف أس�ء القبائل و العشائر . للم�زا محمد الهمدا 

سفينة . »الفقه  منظومة يف أصول« السبائك املذهبة . رسالة يف املواريث. رسالة يف العبادات
رشح . رشح التبرصة حلية املجتهدين. رشح التبرصة بصائر السالك�. رشح التبرصة. الراكب

حديث حب عىل حسنة ال ترض معها سيئة و بغضة سيئة ال تنفع معها حسنة سفينة 
. رشح الروضة البهية. »و يف خ� الخلق بابن طاب يفتح منه أكث األبواب » رشح. الراكب



من أول التعري  و هملة من األدلة » رشح قوان� امل�زا قمى«. ائك املذهبةرشح السب
  .رشح كالم أم� املسمن� . »العقلية 



 727: الصفحة
 .رشح معال ابن القطان . رشح اللمعت�. »التي أولها ل تحط بها األوهام «) ع( 

الصوارم املاضية . الرامضالشهاب . رشح منظومة تجريد العقائد. رشح منظومته يف الوصول
فلك . »رسالة املواريث «الفرائض . فرائد األصول. لرد الفرقة الهاوية و تحقيق الفرقة الناهية

قالئد . الفوائد الغروية يف املسائل األصولية. الفوائد إىل آخر النواهي. النجاة يف أحكام الهداة
 .ساب قوان� الح. القواعد الفقهية. الخرائد يف أصول العقايد

. مخترص يف األمور العامة و الجواهر و األعراض. اللمعات البغدادية يف األحكام الرضاعية
مسائل . »فيه تعي� قبور االئة الطاهرين و أوالدهم و العل�ء «املزار . مخترص املجتهدين

. »الرهان خ ل «مضام� االمتحان يف ميادين السابقة و الربهان . األرواح يف علم الحكمة
 .» مشار  األنوار«مطلع األنوار يف حل مشكالت األخبار 

مفاتيح االقفال . معارج النفس إىل محل القدس. معارج الصعود يف علم الطريقة و السلوك
 .مناسك الحج كب� . مناسك الحج متوسط. مناسك الحج صغ�. يف النحو

يف تام «املهذب . العباداتمنظومة يف تام . »السبائك املذهبة «منظومة يف أصول الفقه 
 .موارد الوصول إىل علم األصول . »األصول م� اختاره من أصول البهبها  مع زيادات 

 .نزهة األلباب يف رشح حديث ابن طاب . مواهب االفهام يف رشح رشايع اإلسالم
 .نور االبصار أو نور البصائر حلية املجتهدين . نفائس األحكام عىل نهج كش  الغطاء

 .وسيلة املقلدين إىل أحكام الدين . ودائع األصول. ر البصائر أو نور االبصارنو 
و 499و 485و 442و 254و 71و 49و 48و 44/ 1الذريعة . 145/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

و 342و 341و 334271و 210/ 4و 125و  39/ 3و 470و 389و 274و 254و 48و 34و 4/ 2
/ 15و 28، 74و 27/ 11و 45و 152/ 10و 1135/ 9و 240و  105/ 8و 83/ 7و 408و 405
/ 14و 93/ 15و 254و 90و 37/ 14و 310و 195و 184و 137/ 13و 194و  125/ 12و 209
/ 22و  299و 152و 133/ 21و 321/ 20و 345/ 18و 188و 141/ 17و 313و 148و  132
 و42/ 25و 343و  354و 259و 239و 113/ 24و 238و 217و 292و 122و 85/ 23و 274
. 357/ 5شعراء الحلة . 314/ شخصيت . 987/ 3و معجم رهال الفكر و األدب 84/ 25

 .54/ 3الكنى و األلقاب . 674/ فوائد الرضوية 
معجم املسلف� . 110/ 3معارف الرهال . 475/ مصفى املقال . 400/ 3مستدرك الوسائل 

معجم رهال الفكر و . 309/ 4مجلة العرفان س . 485/ 2هدية العارف� . 348/ 3العراقي� 
  .987/ 3األدب 



 728: الصفحة

 : السيد مهدي ابن السيد صادق الحسني النجفي

كان من الفقهاء األصولي� و العل�ء األفاضل األماثل هاهر إىل النج  األرشف و أقام فيها و 
 .ه 1270تتلمذ عىل الشيخ محسن ابن خنفر املتويف 
شيخ مرتىض األنصار  و عاد إىل بلده تربيز و و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و ال

 تصّدى للبحث و التدريس و التألي  و مات سنة
 .حاشية عىل القوان� . حاشية عىل قواعد العالمة الحيل. تقريرات يف الفقه و األصول: له

 .119/ 3معارف الرهال . 352/ شخصيت . 13/ 49أعيان الشيعة : ترهم يف
 .536/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ مهدي بن الشيخ صالح الحاجي

هو من األدباء الشعراء و الفضالء الذين تخرهوا عىل السيد محمد عيل بن السيد أبو 
و آل حاهي من البيوت العربية التي قطنت . ه بالطاعون1298الحسن العاميل و تويف عام 
 .النج  يف القرن الثا  عق 

 .151و 138 /1مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : السيد مهدي بن السيد عيل املوسوي النباطي

هاء من البالد و أقام يف النج  و اشتغل بالتحصيل حتى صار يكتب يف الفقه و : يف التكملة
تويف حدود . األصول و كان سيدا هليال تقيا نقيا صافيا مهذبا سكوتا بشوشا من أهل الجنة

 .النبوية يف النج  األرشف سنة تسع� و مائت� و األل  بعد الهجرة 
 .تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول : له

معجم . 93/ 3معارف الرهال . 404/ 1تكملة أمل اآلمل . 151/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
  .882/ 2رهال الفكر و األدب 



 729: الصفحة

 املوىل مهدي القاري التربيزي 

و درس عىل الشيخ األنصار  ثم عاد إىل عال كامل و فقيه تقي توهه إىل النج  األرشف 
 .تربيز و مات أواخر القرن الثالث عق 

 .364عل�ء آذربايجان : ترهم يف

 : الشيخ مهدي بن الشيخ عيل بن الشيخ كاشف الغطاء الكب�

ه و دفن يف 1289ه و تويف ليلة الثالثاء الرابعة عق من شهر صفر سنة 1226ولد سنة 
عال فاضل فقيه كامل محقق أستاذ كب� شيخ النج  عىل : التكملةعن . مقربتهم املشهورة

االطال  بل شيخ العرا  بل شيخ الدنيا انتهت إليه الرياسة الجعفرية بعد الشيخ األنصار  
 و كان املرهع العام ألكث األقطار الشيعية

حمد تخرج عىل أبيه الشيخ عيل و عمه الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة و أخيه الشيخ م
و تلمذ عليه ه�عة من فحول العل�ء من أمثال الشيخ حسن املامقا  و الشيخ فضل ّهللا 

له كتاب الخيارات و هو مجلد كب� رشح للقائع و آخر يف البيع و رسالة لعمل . النور 
املقلدين و مدرستان كب�تان إحداه� يف النج  الكائنة مقابل الباب الغرب ملسجد الشيخ 

 .ثانيته� يف كربالء معروفتان شدرسة الشيخ مهد   الطويس و
 .رسالة يف الصوم . ديوان شعر. الخيارات يف رشح كتاب خيارات القائع: له

 .كتاب البيع . رسالة يف العبادات. رسالة يف املكاسب املحرمة
 .108/ 12شعراء الغر  . 280/ 7الذريعة . 154/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

. 343/ 1نجوم الس�ء . 1421/ 4مكارم اآلثار . 96/ 3معارف الرهال . 205/ 3مايض النج  
  .1053/ 3معجم رهال الفكر و األدب يف النج  األرشف 



 730: الصفحة

 : الشيخ مهدي بن محمد بن عيل آل مغنية

كان عاملا فاضال ورعا تقيا هاهر إىل : عن هواهر الحكم و دور الكلم لوالده الشيخ محمد
و درس أوال يف الكاظمية عىل الشيخ محمد عيل مال مقصود عيل ثم بعد وفاته العرا  

انتقل إىل النج  األرشف فقرأ عند إمام الفقهاء الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر صاحب 
الجواهر ثم عاد إىل وطنه ط� دبا فباحث و درس و اهتمعت إليه طالب العلم و استفادوا 

 .ه 1265منه تويف سنة 
 .166/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 : السيد مهدي ابن السيد محمد جعفر املوسوي التنكابني

من العل�ء املحقق� و الفقهاء املدقق� و الكتّاب املسلف� عال يف األدب و التاريخ و من 
أساتذة الفقه و األصول و الحديث و الرهال تصّدى للتألي  فأكث فيه و خاض كل املواضيع 

 .ه 1280إىل أن مات سنة و صنّ  فيها 
. دالئل اإلمامة. طوال األنوار. خالصة األخبار. أصول األخبار. إثبات النبوة و اإلمامة: له

 ) .ع(رشح ديوان أم� املسمن� . الفرائد اإلثنى عقية. النبوة
/ 16و 180/ 15و 210/ 7و 69و 69/ 13و 337/ 11و 39/ 4و 102/ 1الذريعة : ترهم يف

معجم رهال الفكر و . 90/ 3معارف الرهال . 609، 502/ كتابها  عرب هاب . 18/ 22و 322
 .325/ 1األدب 

 : الشيخ مهدي بن الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد مال كتاب

نجفي املولد و املنشأ و املسكن كان عاملا فاضال تقيا نقيا ورعا زاهدا عابدا كان يرضب املثل 
ه كان 1266حتى أن الشيخ صاحب الجواهر املتوىف سنة بتقواه يف زمانه كان غزير العلم 

يعرض كتاباته عليه تخرج عىل السيد هواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة املتوىف سنة 
  ه 1226



 731: الصفحة
ه حين� ضع  1243و كان يحرض يف أيامه األخ�ة عىل الشيخ محمد رضا نج  املتوىف سنة 

ي  تحرض عند الشيخ محمد رضا و أنت أعلم منه برصه و عجز عن املطالعة فقيل له ك
 .فقال إ  ال أقدر عىل املطالعة و أردت بحضور  أن أتذكر ما فات 

 .تويف يف أواسط القرن الثالث عق يف طريق الحج ليلة الثالث من املحرم و دفن يف الطريق 
 .ه و رشح الزبدة 1227رشح الروضة البهية فر  منه سنة : له

الذريعة . 177/ 7الحصون املنيعة 158/ 10أعيان الشيعة . 63/ 1الوديعة  أحسن: ترهم يف
/ 3مايض النج  . 683/ فوائد الرضوية . 384/ 5ريحانة األدب . 50/ 14و 302و 296/ 13
 .1238/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 94/ 3معارف الرهال . 230

 : الشيخ مهدي بن الشيخ محمد رحيم اليزدي

ه و 1230ر الدين بن الشيخ أم� الطريحي و كتب بأمره القوان� سنة تلميذ الشيخ نو 
 .حيث أن االستاذ نجفي يكون تلميذه نجفيا أيضا 

 472/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : املوىل مهدي بن امل�زا بابا محمد رضا املازندرا� النجفي

عىل الشيخ مرتىض درس عىل السيد محمد حسن الش�از  مدة إقامته يف النج  و 
األنصار  و استقل بالتدريس و البحث و أصبح من العل�ء الكبار و مات يف الطاعون عام 

 .ه 1298
 .مصنفات يف الفقه و األصول و الهيئة و الحساب و الكالم و النحو : له

 .108/ 3معارف الرهال . 238شخصيت . 161/ 48أعيان الشيعة : ترهم يف
  .1122/ 3هال الفكر و األدب معجم ر . 164هدية الراز  
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 : الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد رضا ابن محمد بن نجف عيل

فقيه هليل من أهل الفضيلة و القداسة و التقى و الصالح و كان عىل هانب عظيم من 
الجاللة و القدر و الورع من آل نج  حرض عىل شيوخ عرصه و استقل بالتدريس و البحث 

 .ه 1254تويف حدود . تتلمذ عليه همع من األفاضلو التألي  و 
 .تعليقة عىل رشح الفاضل الجواد الكاظمي لكتاب الزبدة يف األصول : له

 .1269/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 88/ 3معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ مهدي بن الشيخ نعمة

ان فاضال ذكيا حاّد الفكر الشيخ مهد  بن الشيخ نعمة الطريحي مولدا و منشئا و مسكنا ك
ه و دفن يف مقربتهم 1289أديبا مفتونا باألدب شديد الرغبة فيه تويف يف النج  سنة 

 .الخاصة يف محلة الربا  
 .470/ 2مايض النج  و حارضها . 166/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ موىس الربغا�

تقي و الشيخ مرتىض األنصار  يف  تخرج يف الفقه و األصول عىل والده و عمه الشيخ محمد
النج  و تتلمذ يف الحكمة و الفلسفة عىل املوىل مال آقا الحكمي القزويني و توىل التدريس 

 .يف املدرسة الصالحية يف قزوين 
 .ه 1298من مسلفاته أرسار التنزيل يف تفس� القرآن يف مجلدين ضخم� تويف سنة 

  .304/ 2مستدركات أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : السيد موىس الرصاف النجفي

من أهل بيت يعرفون ببيت الرصاف و هو من تالميذ الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء و 
كان عاملا مدرسا من األبرار الزهاد و له يف النج  مجلس حكم و قضاء و إمامة يف الج�عة 

 .و كانت له مرهعية يف عرصه 
 190/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 : الشيخ موىس كشكول النجفي

أنه من : ه و قال1285ذكره صاحب اليتيمة يف عل�ء النج  املعارصين له سنة : يف األعيان
العل�ء الفحول و أنه كان شديد الحدادة كث� الجدل يف العلم عدل السليقة من الفقهاء 

 .األفاضل 
 .194/ 10أعيان الشيعة 

 : يسالشيخ موىس بن الشيخ اس�عيل الخ�ي

كان عاملا فاضال كامال مدرسا و له اليد الطوىل يف العلوم العربية و هو الذ  : عن الحصون
قام برتبية العلم� السيد محمد الهند  و أخيه السد عيل ولد  السيد هاشم حرض عىل 
الشيخ صاحب الجواهر كان مجازا منه و حرض عليه ه�عة من أهل الفضل منهم الشيخ 

 .ه 1280الشيخ موىس آل كاش  الغطاء تويف بالطاعون الجارف سنة محمد رضا بن 
 .مسلفات يف الفقه و األصول و الكالم : له

. 255/ 2مايض النج  . 290/ 3و 31/ 3معارف الرهال . 61/ 49أعيان الشيعة : ترهم يف
 .529/ 2معجم رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ موىس بن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء

  أنه من أساط� العل�ء و هبال العلم و أركان الدين و املرهع : التكملةعن 
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العام يف الدنيا و الدين لعامة أهل عرصه من األمراء و الوزراء فضال عن العل�ء و املقلدين 
كان عاملا محققا مدققا متقنا طويل الباع كث� االحتياط يف الفتوى لقد تردد أمر الناس يف 

� األعلم إذ ورد عليهم املحقق القمي صاحب القوان� من قم زائرا فطلبوا منه تعي� تعي
األعلم باحث األهالء من تالميذ كاش  الغطاء و بحر العلوم فنادى بالناس و صعد املنرب و 

و أشهد لكم بحرضته أن حجة هللا ) ع(قال أيها الناس ها أنا هالس شحرض أم� املسمن� 
 .وىس بن الشيخ هعفر و أنه أفضل الكل و أعلم الكل عليكم الشيخ م

تخرج عىل والده و أهازه و أقر باهتهاده و تخرج عليه كثون منهم أخوه الشيخ حسن و 
أل  منية . صاحب الجواهر و الشيخ محسن خنفر و امل� فتاح املراغي صاحب العناوين

تويف . سالة يف الدماء الثالثةه و ر 1242الراغب يف رشح بغية الطالب لوالده فر  منه سنة 
 .ه 1243سنة 
. كتاب اللقطة و الغصب و القضاء. رسالة يف الدماء الثالثة. بغية الطالب. أحكام الصالة: له

 .منية الراغب يف رشح بغية الطالب 
 .202/ 23و 338/ 18و 28/ 6الذريعة . 176/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

. 103/ 3الكنى و األلقاب . 252/ 1الكرام الربرة  .150/ شخصيت . 26/ 5ريحانة األدب 
 .199/ 3مايض النج  . 188/ 38، لغت نامة 23، 22/ لباب األلقاب 
. 120/ نزهة الناظرين . 414/ 1نجوم الس�ء . 1131/ 4مكارم اآلثار . 26/ 3معارف الرهال 

 .1051/ 3معجم رهال الفكر و األدب 

 : السيد موىس بن السيد جعفر الطالقا�

ه و نقل إىل النج  و دفن فيها نزح 1296ه و تويف يف بدرة سنة 1250ولد يف النج  سنة 
و توطّن النج  و ذلك يف القرن الثا  ) بلدة يف إيران معروفة(هّد هذه األرسة من طالقان 

 .عق الهجر  كان أكث تلمذته عىل الشيخ نوح الجعفر  و الشيخ عبد الحس� الطريحي 
 .ديوان : له

  1120و 639/ 9الذريعة . 179/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
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 : امل�زا موىس بن امل�زا جعفر بن امل�زا أحمد التربيزي

كان من أفاضل تالمذة السيد حس� الرتك الكوهكمر  له كتاب أوثق الوسائل يف رشح 
يف أصول الفقه يشتمل ه و له كتاب 1295الرسائل يعرف بحاشية م�زا موىس فر  منه سنة 
 .عىل ما حرضه عىل أستاذه املذكور من املباحث 

 .178/ 10ترهم يف أعيان الشيعة 

 : السيد موىس بن السيد جعفر بن السيد عيل الطالقا�

ه عىل ما هو الصحيح تتلمذ عىل الشيخ عبد 1230عال و فقيه و فاضل شاعر ولد عام 
كان شاعرا رسيع البداهة ينظم الشعر و تفو   الحس� الطريحي و الشيخ نوح الجعفر  ثم

 .ه 1298فيه حتى هائته منيته عام 
 .كتاب يف األصول . كتاب يف الفقه. ديوان شعر: له

 .333/ 2مايض النج  . 639/ 9الذريعة . 179/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
ملسلف� معجم ا. 40/ 13معجم املسلف� . 413/ 11شعراء الغر  . 45/ 3معارف الرهال 

. 293/ 45و س 65/ 14مجلة العرفان س . 183/ املطبوعات النجفية . 353/ 3العراقي� 
 .820/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 880/ 3مكارم اآلثار 

 : الشيخ موىس األسدي

فاضل أديب شاعر كان يسكن : موىس بن هعفر بن محمود بن غالم عيل األسد  النجفي
 .م أوائل القرن الثالث عق النج  األرشف و هو من أعال 

  .829/ 2تراهم الرهال : ترهم يف
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 : الشيخ موىس ابن الشيخ حسن الربيعة األحسائ النجفي

كان فقيها أصوليا عاملا شاعرا هليال له التضلع يف العلوم العربية قرأ هملة من املقدمات و 
كربالء ثم هاهر إىل النج  األرشف و  السطوح وافيا من العلوم العقلية و النقلية يف مدينة

حط رحله فيها و حرض عىل الشيخ مرتىض األنصار  و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر 
و الشيخ عيل ابن الشيخ هعفر كاش  الغطاء و أصبح من العل�ء األعالم و الفقهاء 

تحقيق علم األصولي� العظام، باعه يف علم العربية و املعا  و البيان طويل و نظره يف 
املنطق بل و العلوم العقلية صائب هليل و تحقيقه يف علم الجفر و الرمل و علم الحروف 

كانت له مراسالت شعرية مع أصحاب عل�ء النج  و أدبائها مات . ء عن باع طويل ينبى
 .ه 1289محرم سنة 3
 .و مفتاح الكرامة . تعليق عىل كتاب الجواهر. الباكورة يف علم املنطق: له
. رسالة يف الرد عىل الشيخ يوس  البحرا . رسالة عملية. ديوان شعر. و املدارك. املسالك و

 .الندبة املهذبة . رسالة يف وهوب اإلخفات يف الركعت� األخ�ت�. رسالة يف الفقه
 .395/ 21و 1120/ 9و 13/ 3الذريعة . 180/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

. 41/ 3معارف الرهال . 305/ 1الكرام الربرة . 112/ رب كتابها  ع. 404/ 11شعراء الغر  
/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1098/ 4مكارم اآلثار . 352/ 3معجم املسلف� العراقي� 

951. 

 : الشيخ موىس بن الشيخ رشيف بن الشيخ محمد آل محي الدين

مطارحات مع أدباء النج  كان فاضال هامعا و أديبا مطارحا و شاعرا بارعا له : عن الطليعة
و بغداد لقد هنأ صاحب الجواهر عىل تصني  الجواهر و أثنى عليه كث�ا تويف يف حدود 

  .و آل محي الدين من األرس العلمية النجفية ك� أملحنا إىل ذلك مرارا . ه1281سنة 
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 .ديوان شعر كب� . تخميس قصيدة ابن دريد: له

دائرة . 195 148/ الحايل و العاطل . 406/ تكملة أمل . 186/ 10 أعيان الشيعة: ترهم يف
 .365/ 11شعراء الغر  . 1121/ 9و 13/ 4الذريعة . 115/ 1املعارف 

 .40/ 13معجم املسلف� . 33/ 3معارف الرهال . 347و 344/ 3مايض النج  
 .1173/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 353/ 3معجم املسلف� العراقي� 

د موىس ابن السيد عبد السالم ابن السيد زين العابدين ابن السيد عباس املوسوي السي
 : العاميل

من العل�ء املتبحرين يف الفقه و األصول و علوم العربية و هو من شعراء عرصه و شعره 
قرأ يف النج  األرشف و لكن تغلب عليه الشعر و مات يف النج  سنة . محفوظ سائر

 .ه 1253
 .صالة املسافر . رسالة في� انفردت به اإلمامية من املسائل الفقهية. عرديوان ش: له

 .مناسك الحج 
/ 2الكرام الربرة . 1121/ 9الذريعة . 407/ تكملة أمل 193/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 .740/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 1419/ 4مكارم اآلثار . 733

 : السيد موىس الجزائري

هللا املوسو  الحسيني الجزائر  الفييل ولد يف قرية الفيلة من توابع خرم موىس بن عزيز 
آباد و كان يسكن بها و أصله من الجزائر و بقي مدة يف النج  األرشف للدراسة و هو عال 

و . كتب الفرائد الغروية يف رشح تهذيب املنطق. فاضل أديب من أعالم القرن الثالث عق
التصورات من كتابه الفرائد الغروية يف رشح تهذيب املنطق، يف  قد فر  من املجلد األول يف

 .يف النج  1251عرص يوم األحد ثامن ربيع األول يف 
 .الفرائد الغروية يف رشح تهذيب املنطق . 1253كواكب األعراب ألفه سنة : له

  832/ 2تراهم الرهال : ترهم يف



 738: الصفحة

 :  بن الشيخ حس� خرضالشيخ موىس بن الشيخ عيىس

كان أحد أعالم املربزين يف عرصه و من العل�ء العامل� الذين يرهع إىل قولهم و هو الذ  
قام يف هامع الهند  مع الشيخ خرض شالل و الشيخ محسن خنفر و غ�هم من العل�ء و 

وفاة قدموا الشيخ عيل بن الشيخ الكب� إماما فرهعت إليه الزعامة الدينية و حيث أن 
ه يكون املرتهم من عل�ء القرن الثالث عق 1247الشيخ محسن خنفر تكون يف سنة 

 .الهجر  يف النج  األرشف 
 217/ 2مايض النج  و حارضها : ترهم يف

 : الشيخ ناجي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عيل بن نجم

كتب و  كان أديبا فاضال شاعرا كتابا خطاطا يحسن أساليب الخط العرب الجيد و قد
استنسخ عدة كتب علمية ك� و إليه تنسب خط الكتيبة العريضة الحروف التي تطو  

من طرفه األعىل و هي من أحسن الخطوط و أنفسها و كان خطه ) ع(صحن أم� املسمن� 
 .ه 1278مات حدود سنة . للديوان يف غاية الجودة و العناية و األناقة

ا و فاضال و شاعرا إّال إذا كان دارسا للعلوم الدينية يف إن الرهل يف تلك الفرتة ال يكون أديب
 .الحوزة فيعّد املرتهم له من طلبة العلوم الدينية يف الحوزة النجفية 

 .ديوان شعر : له
 .172/ 3معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ نارص بن الشيخ حس� اليذ الشه� بالصيقل

و حّط رحله بها تدرج يف مراقي العلم حتى إن الشيخ نارص اليذ أول من هاهر إىل النج  
  ذاع اسمه و عال صيته و عرف ب� أقرانه بالفضل 
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و شاع ذكره و عال فخره عرف و عّد يف عداد الفضالء النابه� و أهل العلم البارزين و قد 
د قرّظ كتاب كاش  ريبة املراهع يف رشح املخترص النافع للشيخ إبراهيم بن الشيخ محم

ه 1293ه و الشيخ محمد طه نج  سنة 1292الغرّاو  كل من السيد محمد الهند  سنة 
 .تويف يف أواخر املائة الثالثة عقة 

 .يف الفقه رشح عىل بعض أبواب القائع : له
 .الشيخ نارص بن الحس� النجفي الخطيب : و فيه204/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 .355/ 2 مايض النج . 175/ 3معارف الرهال 

 : الشيخ نّصار بن الشيخ حمد بن زيرج الحكيمي

كان عاملا متبحرا يف الفقه و األصول و الحديث و الرهال واحد املراهع العامة : عن التكملة
ألهل العلم يف فنون العلم كانت داره محط رحال العل�ء و األفاضل تخرج عيل الشيخ 

 .ه 1240يخ محمد مهد  الفتو  تويف سنة الكب� كاش  الغطاء و كان أهل تالميذه و الش
 .رسالة يف النية . معتمد األنوار يف أصول الفقه. أحقية مذهب اإلمامية: له

 .90/ 1و 441/ 24و 212/ 21الذريعة . 208/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .1291/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 316/ 1معارف الرهال . 479/ 3مايض النج  

 : هللا اإلسرتاباديالشيخ نرص 

الشيخ نرص هللا بن محمد خان شهيد مقصود لو إسرتاباد  من الفقهاء الكبار حيث ذهب 
إىل النج  األرشف و تعلم عىل الشيخ األنصار  و عند ما بلغ درهة اإلهتهاد عاد إىل 

 .ه 1289إسرتاباد و بدأ بالتوهيه و اإلرشاد و مات عام 
  .187عل�ء اسرتاباد ص : ترهم يف
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 : الشيخ نرص هللا بن الشيخ عبد الغفار املدرس النجفي

عال فاضل فقيه درس عىل الشيخ مرتىض األنصار  يف النج  و بلغ مرتبة عالية يف الفقه و 
 .ه 1291أصوله ثم عاد إىل مشهد املقدس و إستقل بالتدريس و مات عام 

حاشية فرائد . حاشية الرياض يف الفقه .حاشية تفس� البيضاو . التعادل و الرتاهيح: له
رسالة يف حّل املسائل العويصة يف . 41حاشية القوان� . حاشية الفصول يف األصول. األصول
 .كتاب يف العروض و القافية . الحساب
. 382/ 4دانشمندان فارس . 107/ تاريخ عل�ء خراسان . 219/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
املآثر و . 386/ شخصيت . 275/ 5ريحانة األدب . 179، 167، 162، 102. 44/ 6الذريعة 
معجم . 1097/ 3نقباء البق . 203/ 3معارف الرهال . 402/ 1مطلع الشمس . 162/ اآلثار 

 .775/ 2رهال الفكر و األدب 

 : الشيخ نظر عىل الزنجا�

ة للشيخ العال كتاب درر اللغات منظومة عربية يف اللغات الغريب: قال املحقق الطهرا 
املوىل نظر عيل الزنجا  كان من تالميذ الشيخ األنصار  و تويف ني  و تسع� و مائت� و 

و كان معنيا باللغة و العلوم األدبية و خاصة ما يتعلق منها بالكتاب و السنة له شعر . أل 
 .بالفارسية 

 .1260له مفاتيح القرآن و نصاب اللغات نظمه سنة 
 .851/ 20تراهم الرهال 

 : الشيخ نعمة بن الشيخ رشيف العاميل النجفي

يف التكملة ولد يف النج  األرشف و تتلمذ بها عىل عل�ئها و كانت له االمامة و التدريس يف 
 .ه 1270النج  و مات يف سنة 

  .417/ 1تكملة أمل اآلمل ص : ترهم يف
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 : النجفي الشيخ نعمة بن الشيخ عالء الدين الطريحي

عال فقيه فاضل رئيس امام يف الج�عة من أوالد الشيخ فخر الدين أدركته يف : عن التكملة
النج  و هو شيخ كب� قد ناهز التسع� كان له التقدم عىل هّل عل�ء النج  و أرشافها و 

 له مرهعية و مجلس درس
يف موانع الصالة و  حرض عىل الشيخ صاحب الجواهر له رسالة يف أحكام األرض� و رسالة

رسالة يف الغصب و له من الشيخ حسن بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء صاحب أنوار 
الفقاهة بعد أن تلمذ عىل يديه و الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر اهازة فيها مدح و 

 .ثناء و إطراء عىل املرتهم له من صاحب اإلهازة 
يف شهر صفر من نفس العام ك� ه يف السابع عق من شهر رمضان أو 1293تويف سنة 

 .يدعي املحقق الطهرا  
. رسالة يف موانع الصالة. رسالة يف أحكام األرض�. رسالة يف أحكام األرض�. ديوان شعر: له

 .مجمع املقال يف علم الرهال 
/ 16و 16/ 15و 293/ 1الذريعة 225/ 10أعيان الشيعة . 62/ 2أحسن الوديعة : ترهم يف

 .325/ 12شعراء الغر  . 55/ 4يحانة األدب ر. 237/ 23و 57
 .414، 207/ 3معارف الرهال . 470/ 2مايض النج  . 448/ 2الكنى و األلقاب 

 .840/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 326/ 2مكارم اآلثار 

 : الشيخ نوح الجعفري

زندرا  فقيه عال هامع من أعيان عل�ء النج  األرشف أهاز ه�عة منهم الشيخ مهد  املا
ه ك� 1298و من املعلوم أن الشيخ مهد  املازندرا  قد مات يف الطاعون عام . السارو 
 .تقدم 

 .له رشح رشائع اإلسالم و منتخب رشح رشائع اإلسالم 
  .853/ 2تراهم الرهال 



 742: الصفحة

 : الشيخ نوح ابن الشيخ قاسم ابن الشيخ محمد بن مسعود بن ع�رة القريش

حققا فقيها زاهدا متعبدا ثقة عدال و ممن يشار إليه بالصالح و التقوى يف كان عاملا م
النج  األرشف تتلمذ عىل الشيخ عيل و الشيخ حسن أوالد الشيخ كاش  الغطاء و الشيخ 
محمد حسن صاحب الجواهر و بلغ مرتبة االهتهاد و االستنباط ثم تصّدى لتدريس الفقه و 

ه عند 1300العل�ء و أفاضل الطلبة إىل أن تويف سنة األصول فتخرج عليه كث� من وهوه 
 .عودته من أداء فريضة الحج و نقل إىل النج  األرشف و دفن يف داره 

كتاب يف االمامة . رشح القائع و هو رشح استداليل مبسوط. إهازة لعبد الصمد التسرت : له
. 

معارف . 82/ 3يض النج  ما. 231/ 13و 260/ 1الذريعة . 227/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .975/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 210/ 3الرهال 

 املوىل نور الدين الربوجردي 

املوىل نور الدين بن أسد هللا الربوهرد  عال فاضل و محقق كب� كان ذكيا و بعيد الغور يف 
 .درس عىل الشيخ األنصار  يف النج  األرشف و مات هناك . األبحاث
 .128/ 1الكرام الربرة . 217/ 1املآثر و اآلثار : ترهم يف

 : الشيخ نور الدين بن الشيخ أم� الطريحي

رأيت بخطه : و عن الكرام الربرة. كان من أهل العلم و أصبح معروفا يف عرصه بارزا يف وقته
اإله�عات املتعلقة باألصول و الفقه التي نقلها العالمة يف كتابه نهج الحق و فر  من 

ه و رأيت بقلمه كتابا يف الفقه أيضا بهذا التاريخ و أنه كان معارصا للشيخ 1201ها سنة كتابت
  .ل يحدد تاريخ وفاته و لكنه لقى أهله يف أوائل القرن الثالث عق . صاحب كش  الغطاء



 743: الصفحة
نهج الحق و كش  (اإله�عات املتعلقة شسائل األصول و الفقه املستخرهة من كتاب : له
 .ه 1201كتاب كب� يف الفقه فر  منه سنة . للعالمة الحيل) لصد ا

 .841/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 458/ 2مايض النج  . 32/ 11الذريعة : ترهم يف

 : الشيخ هادي بن الشيخ أحمد النحوي الحيل

كان فاضال أديبا بارعا و شاعرا مجيدا حسن الشعر تتلمذ عىل : عن الحصون: يف املايض
 .ه 1235سيد مهد  بحر العلوم و يرتدد عىل الحلة و مات عام ال
 .ديوان شعر : له

. 403/ 5شعراء الحلة . 1286/ 4الذريعة . 20/ 2البابليات . 230/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
معجم املسلف� . 216/ 3معارف الرهال . 334/ 3مايض النج  . 548/ 2الكرام الربرة 

 .1053/ 3رهال الفكر و األدب معجم . 427/ 3العراقي� 

 : الشيخ هادي النوري

الشيخ هاد  بن م�زا محمد تقي النور  أخو املحدث الكب� الشيخ م�زا حس� النور  
ه بسن� فصار 1262إشتغل يف النج  مدة طويلة و عاد إىل بالده بعد وفاة والده يف عام 

 .ه 1290مرهعا لألمور ثالث عقة سنة إىل أن تويف حدود 
 .555/ 2نقباء البق : ترهم يف

 : السيد هاشم ابن السيد إبراهيم املوسوي البهبها� النجفي

أديب فاضل كاتب هليل ناثر متتبع مسل  باللغت� العربية و الفارسية درس يف النج  و 
انتقل إىل طهران و كان يف صحبة امللك نارص الدين شاه عند تقفه إىل زيارة املراقد 

  ه و عاد 1287العرا  سنة املقدسة يف 



 744: الصفحة
 .ه 1295معه ثانية إىل إيران و مات بعد 

خالصة األذكار يف علم الحروف و . زبدة األرسار. بصائر النارصية و الدرة النجفية: له
 .الطلمسات و الدعوات 

 .263/ 1معجم رهال الفكر و األدب . 125/ 3الذريعة . 83/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف

 : املوىل هاشم بن حردان الدورقي

و أقام فرتة ) ع( قرأ الفقه و األصول يف النج  و نظم الشعر يف مدح و رثاء أهل البيت 
 .ه 1231ثم مات ) ع(طويلة يف هوار مقام اإلمام عيل 

 .الدر النضيد . ديوان شعر: له
 .912/ 9الذريعة . 1221مات سنة : و فيه57/ 50أعيان الشيعة : ترهم يف

معجم املسلف� . 256/ 3معارف الرهال . 183/ املطبوعات النجفية . 288/ هداء الفضيلة ش
 .1084/ 3معجم رهال الفكر و األدب . 923/ 3مكارم اآلثار . 431/ 3العراقي� 

 : السيد هاشم بن السيد عيل بحر العلوم

الش�از   ه و قرأ عىل عل�ء عرصه و لكن عمدة تلمذته كانت عىل السيد1255ولد سنة 
الكب� و أصبح فقيها محققا من أفاضل تالميذ السيد محمد حسن الش�از  و تويف يف حياة 

 .ه 1284أبيه سنة 
 .تقريرات بحث أستاذه يف هملة من مباحث األصول و له رسالة يف حجية الظن : له

/ 10يعة أعيان الش. 151/ 1الفوائد الرهالية . 212/ 1معجم رهال الفكر و األدب : ترهم يف
252.  



 745: الصفحة

 : السيد هاشم بن السيد محمد حس� التنكابني

ه و أنهى املقدمات يف قزوين و أصفهان و هاهر إىل النج  و تتلمذ عىل 1205ولد عام 
ه عاد إىل قزوين و 1250الشيخ عيل كاش  الغطاء و الشيخ حسن كاش  الغطاء و قبل 

 .ه 1262تويف 
الفقه . فرو  الكل�ت. حاشية قوان� األصول. تذكرة األنام. نكابنيأصول ت. اإلثنا عقية: له

 ،. االستداليل
معارف . 291/ 16و 179/ 6الذريعة . 197/ بزركان رام  . 84/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف
 .170/ نزهة الناظرين 1695/ 5مكارم اآلثار . 263/ 3الرهال 

 .322/ 1معجم رهال الفكر و األدب 

 : بن عيل بن رضا الطباطبائ النجفي السيد هاشم

هاشم بن عيل بن محمد رضا بحر العلوم الطباطبائ النجفي من العل�ء األفاضل ك� يبدو 
 .ه 1284درس عىل السيد الش�از  الكب� و لكن املوت قد عاهله فتويف عام . من كتابه

 .حجية املظنّة . التقريرات: له
معجم 151/ 1الفوائد الرهالية 249/ 10أعيان الشيعة . 279/ 6و 384/ 4الذريعة : ترهم يف

 .212/ 1الرهال الفكر و األدب يف النج  

 : السيد هاشم بن م� شجاعة عيل الرضوي الهندي النجفي

كان ثقة حسن الخلق تقيا عاملا فاضال كامال مدرسا تلمذ عىل الشيخ : عن نظم اللئايل
لة بالطاعون الجارف الكائن أوائله يف سنة محسن بن خنفر و مات يف أوائل سن الكهو 

ه 1247ه الداخل يف النج  يف شهر رمضان من تلك السنة مستمرا إىل املحرم من سنة 1246
. 

  .250/ 10أعيان الشيعة : ترهم يف



 746: الصفحة

 : الشيخ ياس� ابن الشيخ اس�عيل النجفي

لقرن الثالث عق الهجر  هاهر فقيه أصويل مجتهد متضلع من أساتذة الفقه و األصول يف ا
إىل النج  األرشف و كان عاملا فاضال تقيا ورعا عرف بالفضل و الزهد و الصالح و كانت له 
مكتبة قيمة و عامرة باملخطوطات و له دور و صدقات هارية يف النج  تغلب عليها بعض 

 .الوهوه و تلكوها 
 . مصنفات يف الفقه و العقايد. حاشية كتاب القايع: له

 .616/ 2معجم رهال الفكر و األدب . 280/ 3معارف الرهال : ترهم يف

 : الشيخ يعقوب املازندرا�

يعقوب بن مقيم بن القي  بن مقيم الدرز  املازندرا  من عل�ء مازندران يف القرن 
الثالث عق تتلمذ يف موطنه عىل أخيه الشيخ محمد الباروقرويش يف العلوم العقلية و 

و هاهر إىل النج  األرشف فتتلمذ بها عىل الشيخ مرتىض األنصار  ) األسفار( خاصة كتاب
له رشح رشائع اإلسالم . ه1264ه و بعد 1276و آخرين و عاد إىل وطنه فتويف به قبل سنة 

 .حاشية األسفار من تقريرات أخيه . من تقريرات األنصار 
 .1138/ 3ب معجم رهال الفكر و األد. 873/ 2تراهم الرهال : ترهم يف

 : الشيخ يوسف بن الشيخ جعفر آل محي الدين

كان هليال محدثا من رهال العلم و أهل الفضل من هذه األرسة و أكث الكتب املوقوفة عند 
ه ألن أبيه 1288آل محي الدين هي من موقوفاته و يظهر أن املرتهم قد تويف قبل سنة 

 .الشيخ محمد قد ترّحم عليه يف هذا التاريخ 
  .350/ 3مايض النج  و حارضها : يف ترهم



 747: الصفحة

 : الشيخ يوسف بن محمد التميمي االزري

عال فاضل نحو  هليل أقام يف النج  األرشف يف أول نشأته و درس عىل عل�ئها األعالم و 
ه و تويف يف بغداد سنة 1170كتب النخبة و رشحها بنفسه يف النج  أيام اشتغاله بها سنة 

 .ه 1212
 .كتاب يف النحو شبيه بكتاب قطر الندى . رشح النخبة. النخبة. ديوان شعر :له

. 532/ 1و الكرام الربرة 91/ 24و 602/ 14و 69/ 9الذريعة . 18ديوان األزر  : ترهم يف
مكارم اآلثار . 295و 109/ 3معارف الرهال . 138/ 1مراقد املعارف . 23/ 2الكنى و األلقاب 

 .324/ 10أعيان الشيعة . 111/ 1و األدب  معجم رهال الفكر. 448/ 2

 : السيد يوسف الرودباري

يوس  بن هاشمب عيل الرودبار  الرشتي من عل�ء القرن الثالث عق و كانت دراسته يف 
ه�د  18قزوين حيث كتب بها حاشية عىل الروضة البهية و بعض تواريخها يوم األحد 

و عند . ه و ما بعدها1278ف و كان بها سنة ه ثم انتقل إىل النج  األرش 1276األوىل سنة 
إك�ل دراسته هاء إىل رشت و أقام هناك مشتغال باملهام الدينية و الوظائ  القعية إىل أن 

 .تويف بها 
 .و حاشية رياض املسائل . حاشية الروضة البهية: له

  .880/ 2تراهم الرهال : ترهم يف



 749: الصفحة

 مصادر املقدمة

 القرآن الكريم
 أصول الكايف الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

 فهرست ابن النديم ابن النديم
 أمل اآلمل الشيخ الحر العاميل

 مقدمة اللمعة الدمشقية الشيخ محمد مهد  األصفي
 رهال النجايش أبو العباس أحمد بن عيل النجايش

 تاريخ بغداد ابن الخطيب
 النابس يف القرن الخامس املحقق الطهرا 

 عارف اإلسالمية الشيعية السيد حسن األم�دائرة امل
 الفر  ب� املايض و الحارض و املستقبل كاتب سيايس عراقي

 تاريخ الكامل ابن األث� املجلد الثامن
 مايض النج  و حارضها الشيخ باقر آل محبوبة

 أعيان الشيعة السيد محسن األم�
 موسوعة العتبارت املقدسة املجلد السابع هعفر الخلييل

 معجم رهال الحديث السيد أبو القاسم الخوئ
 نوابغ الرواة يف رابعة املئات املحقق الطهرا 

 تاريخ الكوفة للرباقي الرباقي
 املعال الجديدة لألصول السيد محمد باقر الصدر

 وسائل الشيعة الشيخ الحر العاميل
 مستدرك وسائل الشيعة الشيخ النور 
  واهر هواهر الكالم الشيخ محمد حسن الج



 751: الصفحة

 مصادر الكتاب

 مقدمة بحار األنوار الشيخ الربا  الش�از 
 املوىل منتجب الدين) 105بحار األنوار املجلد (فهرست منتجب الدين 

 روضات الجنات السيد محمد باقر الخونسار 
 املعال الجديدة لألصول السيد محمد باقر الصدر

 يد حسن األم�دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية الس
 أمل اآلمل الشيخ الحر العاميل

 رياض العل�ء امل�زا عبد ّهللا األفند  اإلصفها 
 أعيان الشيعة السيد محسن األم�

 اإلهازة الكب�ة السيد عبد ّهللا الجزائر 
 تراهم الرهال السيد أحمد اإلشكور 

 فرحة الغر  السيد بن طاووس
 املحقق الطهرا الثقات العيون يف سادس القرون 

 الذريعة املحقق الطهرا 
 الحقائق الراهنة يف املائة الثامنة املحقق الطهرا 
 معجم رهال الفكر و األدب الشيخ هاد  األميني
 الضياء الالمع يف املائة التاسع املحقق الطهرا 

 مايض النج  و حارضها الشيخ باقر آل محبوبة
 الطهرا  إحياء الدائر يف القرن العارش املحقق
 لسلسة البحرين الشيخ يوس  البحرا 

  تكملة أمل اآلمل القسم األول العل�ء العامليون السيد حسن الصدر



 752: الصفحة
 اإلسالم و إيران الشيخ مرتىض املطهر 
 الحدائق النارضة الشيخ يوس  البحرا 

 الروضة النارضة يف املائة الحاد  عق املحقق الطهرا 
 عاميل الدكتور محمد التوتنجيبهاء الدين ال

  الكواكب املنتقة املحقق الطهرا 



 753: الصفحة

 الفهرس من النصف الثا� من القرن الخامس الهجري إىل نهاية القرن الثالث عرش الهجري 

 مع عل�ء النج  األرشف: املجلد األول5
 خطوة عىل الطريق6
 اإلهداء7
 تهيد8
 :املقدمة 13
 حوزتها العلميةالنج  األرشف و 13
 النج 13
 النج  و مدفن اإلمام عيل عليه السالم14
 إخفاء القرب القي 15
 مسسس الحوزة العلمية الدينية يف النج  األرشف17
 النظرية األوىل18
 الدليل األول18
 مناقشة الدليل األول19
 الدليل الثا 20
 مناقشة الدليل الثا 20
 الدليل الثالث21
 الثالثمناقشة الدليل 22
 الدليل الرابع23
 مناقشة الدليل الرابع24
 الدليل الخامس26
  مناقشة الدليل الخامس26



 754: الصفحة
 الدليل السادس27
 مناقشة الدليل السادس28
 النظرية الثانية30
 الدليل األول30
 الكوفة31
 الدليل الثا 35
 الدليل الثالث36
 الدليل الرابع37
 الدليل الخامس37
 الدينية يف النج  األرشفاملدارس 38
 املدرسة املرتضوية39
 )السليمية (مدرسة املقداد السيور  40
 مدرسة املال الشيخ عبد هللاّ 41
 مدرسة الصحن الكربى41
 املدرسة الغروية42
 مدرسة الصدر43
 )مدرسة كش  الغطاء (مدارس املعتمد 43
 مدرسة الشيخ مهد 44
 مدرسة القوام44
 الش�از مدرسة امل�زا حسن 44
 مدرسة اإليروا 45
 مدرسة الحاج م�زا حس� الخلييل الكب�ة45
 مدرسة البخار 45
 مدرسة األخوند الخراسا  الكربى46
 مدرسة الحاج م�زا حس� الخلييل الصغ�ة46
  مدرسة القزويني47



 755: الصفحة
 مدرسية البادكوب47
 مدرسة السيد كاظم اليزد  الكربى47
 الخراسا  الوسطىمدرسة األخوند 48
 مدرسة القبيا 48
 مدرسة الهند 49
 مدرسة اآلخوند الصغ�ة49
 مدرسة السيد عبد ّهللا الش�از 49
 مدرسة السيد الربوهرد  الكربى50
 هامعة النج  األرشف50
 املدرسة العاملية50
 املدرسة الطاهرية51
 مدرسة السيد الربوهرد  الصغرى51
 مدرسة الرحباو 51
 وهرهيمدرسة الج51
 مدرسة السيد كاظم اليزد  الثانية52
 املدرسة الشربية52
 مدرسة الحاج عبد العزيز البغداد 52
 )هامعة الحكمة (مدرسة اإلمام الحكيم 53
 مدرسة السيد الخوئ53
 مدرسة الكلبايس53
 مدرسة البغداد 53
 مدرسة الهنود54
 مدرسة األفغاني�54
 مدرسة البهبها 54
 مدرسة األزرية54
  هدم بعض املدارس54



 756: الصفحة
 طريقة التدريس55
 مكان الدراسة57
 زمان الدراسة58
 لغة الدراسة58
 أيام العطلة يف السنة الدراسية59
 االمتحان و الشهادة60
 األلقاب العلمية62
 الع�مة يف الحوزة العلمية62
 نفقات الحوزة العلمية يف النج  األرشف64
 الخمس65
 الزكاة68
 الفطرةزكوة 70
 الكفارات70
النص  الثا  من القرن الخامس القرن : مع عل�ء النج  األرشف يف القرون التالية73

السادس القرن السابع القرن الثامن القرن التاسع القرن العارش القرن الحاد  عق القرن 
 الثا  عق القرن الثالث عق

 كلمة ال بد منها75
 هذا الكتاب77
 األرشف يف النص  الثا  من القرن الخامس الهجر مع عل�ء النج  79
 هولة رسيعة يف الر ، قم املقدسة، بغداد81
 عرض خاط  للوضع السيايس يف العرا  يف القرن الخامس الهجر 85
 أبو الحسن اللسلس 89مع عل�ء النج  األرشف يف القرن الخامس الهجر  89
  أبو نرص بن أحمد بن شهريار الخازن90



 757: الصفحة
 أحمد بن عيل بن أحمد بن العباس النجايش90
 أسامة بن أحمد العلو 90
 إس�عيل بن عقيل91
 حسن بن عبد الواحد الع� زرب91
 حسن بن مهد  السليقي92
 الحس� بن هعفر بن محمد املخزومي92
 الحس� بن املظفر بن عيل الحمدا 93
 زيد بن هعفر العلو 94
 زيد بن نارص العلو 95
 بن أحمد بن منصور الساما غاز  95
 الشيخ أبو هعفر محمد بن الحسن الطويس96
 هبة ّهللا بن عيل بن محمد املالك97
 هبة ّهللا بن نارص97
 عرض عام101مع عل�ء النج  األرشف يف القرن السادس الهجر  99
 الوضع السيايس للحلة يف القرن السادس الهجر 105
 ج  األرشفعودة إىل الحوزة العلمية يف الن108
 الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحس� بن إبراهيم الرقاء البرص 109
 السيد أبو الحسن النجفي109
 أبو الفضل بن عطاف110
 أبو املكارم بن كتيلة العلو 110
 أحمد بن الحس� بن وهه111
 أحمد بن شهريار الخازن111
 أحمد بن عيل الراز 112
  الشيخ أردش� الكابيل112



 758: الصفحة
 إس�عيل بن محمود بن إس�عيل الجبيل أو الحلبي112
 الشيخ إلياس بن هشام الحائر 112
 بدر بن سي  بن بدر العرب113
 الشيخ التواب البرص 113
 هعفر بن عيل بن محمد املشهد 113
 الشيخ الجليل أبو عيل الحسن بن شيخ الطائفة الطويس114
 الحسن بن الحس� بن بابويه115
 بن الحس� الحلبيالحسن 116
 الشيخ حسن بن الحس� بن طحال املقداد 117
 الشيخ أبو عبد ّهللا الحسن الغرو 117
 الحسن بن محمد بن طحال118
 الشيخ أبو عبد ّهللا الطحال119
 الحس� بن عيل بن أب سهل الزينوباد 120
 الشيخ أبو الفتوح الحس� الراز 120
 الحس� بن فتح121
  بن رطبة السورا الحس� بن هبة هللاّ 121
 الحسن بن عيل الدرب122
 حمزة بن محمد بن أحمد بن شهريار122
 السيد أبو الفضل الداعي123
 داود بن محمد بن داود123
 السيد رضا املشهد 123
 رشفشاه بن محمد الحسيني124
 السيد صدر الدين بن السيد محمد باقر الرضو  النجفي124
 الرضا العلو الضياء بن إبراهيم بن 126
 طاهر بن زيد بن أحمد126
  ظفر بن الداعي بن ظفر126



 759: الصفحة
 عبد الجبار بن عبد ّهللا بن عيل126
 عبد الجليل بن عيىس بن عبد الوهاب الراز 127
 عبيد ّهللا بن الحسن بن بابويه127
 عرب بن مسافر128
 عيل بن إبراهيم العرييض128
 أب طالبعيل بن أب طالب بن محمد بن 129
 عيل بن الحس� بن أحمد بن عيل الحاستي129
 عيل بن حمزة بن محمد بن أحمد الخازن130
 عيل بن شهر آشوب املازندرا 130
 عيل بن عيل بن عبد الصمد النيسابور  السبزوار 131
 عيل بن عيل بن أب طالب131
 عيل بن محمد بن عيل بن عبد الصمد132
 عيل بن يحي132
 سن بن الفضل الطربيسالفضل بن الح132
 فضل ّهللا بن عيل بن عبيد ّهللا الحس� الراوند 133
 لط  ّهللا بن عطاء ّهللا بن أحمد الحسن134
 محمد بن القاسم بن محمد الطرب  اآلميل134
 محمد بن أحمد بن شهريار135
 السيد أبو الربكات محمد بن إس�عيل املشهد 136
 الشيخ محمد بن إدريس الحيل136
 مد بن الحسن بن أحمد بن عيل العلو مح137
 محمد بن الحسن الطويس138
 محمد بن الحسن بن منصور النقا 138
 محمد بن الحس� بن طحال139
 محمد بن الحس� بن هعفر الشوها 139
  محمد بن الحس� بن محمد بن القريب الغرو 139



 760: الصفحة
 أبو نرص الراز 140
 محمد بن ال  140
 السوراو محمد 140
 محمد بن عيل بن الحسن الحلبي141
 محمد بن عيل بن الحسن النيسابور  املقر 141
 محمد بن عيل بن شهر آشوب142
 محمد بن عيل بن عبد الصمد التميمي142
 محمد بن الفضل الطربيس143
 محمد بن محمد النسفي143
 محمد بن هبة ّهللا الورا 144
 محمود بن عيل الراز 144
 محمد بن أب الفضلمسعود بن 145
 مسعود بن عيل الصوا 145
 املنتهى بن أب زيد146
 نفيس بن أحمد147
 هبة ّهللا بن رطبة السوراو 147
 هبة ّهللا السقطي147
 هبة ّهللا بن نافع الحلو  أو الحلبي148
 هبة ّهللا بن �ا148
 الشيخ هبة ّهللا بن هبة هللاّ 148
 السيد بهاء الدين وّرام149
 عليان الخازنيحي بن 149
 عرض عام153مع عل�ء النج  األرشف يف القرن السابع الهجر  151
  عل�ء النج  األرشف يف القرن السابع الهجر 153



 761: الصفحة
 الحلّة يف القرن السابع الهجر 154
 عود إىل النج  و حوزتها املباركة161
 السيد أبو طالب الحسيني162
 املختارإس�عيل بن الحسن بن عيل بن 162
 الحس� بن عبد الكريم الغرو 162
 عبد ّهللا بن حمزة163
 عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد163
 عبد ّهللا بن املختار العلو 164
 الهمدا ) زيد(عيل بن يد 164
 عيل بن طاووس165
 السيد معمر بن عدنان الحسيني166
 الشيخ نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن �ا الحّيل 167
 محمد بن الحسن االسرتاباد 167
 الحلة يف القرن الثامن الهجر 171مع عل�ء النج  األرشف يف القرن الثامن الهجر  169
 حوزة النج  األرشف يف القرن الثامن الهجر  و عل�ؤها176
 عل�ء النج  األرشف يف القرن الثامن الهجر 177
 أحمد بن الحس� بن الواها 177
 باد الشيخ حس� األسرتا178
 حمزة بن حمزة العلو 178
 السيد حدير بن حيدر اآلميل179
 عبد الرحمن القديس180
 عبد الرحمن بن محمد العتايقي180
 عبد الكريم بن عيل أم� الحاج182
  عبد الكريم النييل النجفي182



 762: الصفحة
 عبد الكريم بن األعرج الحسيني182
 السيد عبد ّهللا بن محمد الحسيني183
 املطلب بن عيل بن املختارعبد 183
 عيل بن إس�عيل بن إبراهيم بن فتوح184
 عيل بن أحمد املزيد 184
 الشيخ زين الدين عيل بن الفاضل املازندرا 184
 عيل بن محمد بن عيل الكايش185
 شمس الدين محمد بن صدقة186
 محمد بن عبد املطلب بن األعرج187
 محمد بن عيل الجرها  الغرو 187
 بن نارص الغرو يوس  188
 الحلة يف القرن التاسع الهجر 193مع عل�ء النج  األرشف يف القرن التاسع الهجر  191
 مع النج  األرشف يف القرن التاسع الهجر 195
 عل�ء النج  األرشف يف القرن التاسع الهجر 196
 إبراهيم بن صالح الكفعمي196
 أحمد بن متوج197
 أحمد السبيعي198
 مللحوس بن أحمد الحسينيالسيد هعفر ا198
 حسن بن محسن املوسو  النجفي199
 الحسن بن راشد199
 سلطان حسن القمي الحسيني200
 أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسن النجفي200
 املوىل الحسن بن محمد االسرتاباد 201
  رشف الدين حس� العميد  النجفي201



 763: الصفحة
 عز الدين حمزة بن محسن الحسيني202
 الشيخ خرض الحبلرود 202
 هالل الدين عبد ّهللا رشفشاه الحسيني203
 عيل بن خليل203
 عيل بن شوا204
 الشيخ عبد ّهللا بن املقداد204
 عبد الوهاب بن محمد بن هعفر بن عيل السيور 205
 عيل بن الحسن بن غالله205
 عيل بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي206
 الدينالشيخ قاسم 207
 محسن بن عيل الحسيني النجفي املسكن207
 محمد بن أحمد بن األخرس208
 محمد بن الحسن االسرتاباد 208
 محمد العميد  النجفي209
 محمد النجفي209
 محمد بن شجاع القطان209
 املقداد بن عبد ّهللا السيور 210
 تهيد215مع عل�ء النج  األرشف يف القرن العارش الهجر  213
 النج  األرشف يف القرن العارش الهجر  عل�ء213
 أبو املعايل الغرو  االسرتاباد 219
 الشيخ إبراهيم بن عيل الخونسار 220
 الشيخ أبو إس�عيل إبراهيم بن سلي�ن القطيفي البحرا 221
 الشيخ إبراهيم بن عيل املييس222
  الشيخ أحمد بن عيل العاميل222



 764: الصفحة
 )أحمد الجامعي (العاميل أحمد أب هامع 222
 أحمد بن عيل بن إبراهيم املر 222
 الشيخ أحمد بن عيل بن أحمد بن طريح223
 الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون223
 املوىل أحمد بن محمد املقدس األردبييل223
 الشيخ زين الدين هعفر بن أحمد خاتون العاميل225
 هعفر بن مرتىض الحسيني225
 الحسيني الطالقا القايض هالل الدين 225
 السيد القي  ه�ل الدين نور ّهللا بن السيد شمس الدين محمد التسرت 226
 الشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي226
 حسن بن عبد الحميد االسرتاباد 227
 حسن الفتال النجفي227
 الحسن الغاربات بن الحس� النجفي228
 حس� العميد  النجفي228
 الكركحس� بن عبد العال 229
 حس� بن محمد الطبيس229
 الحس� بن روح النجفي230
 السيد األم� رحمة ّهللا الفتال النجفي230
 الشيخ زين الدين بن فروخ النجفي230
 السيد رشف الدين الس�ك أو الس�ك العجمي231
 السيد طاهر العلو  النجفي231
 الشيخ عبد العال بن املحقق الكرك231
 ب الدين حس� الشهاب آباد عبد ّهللا بن شها232
 عبد ّهللا النجفي233
  الشيخ عبد العيل بن أحمد بن محمد االسرتاباد 233



 765: الصفحة
 عبد الكاظم بن نور الدين234
 الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم املييس234
 عبيد بن السيد235
 م� عزيز ّهللا القمي النجفي235
 بن سي  بن منصور) عيل(الشيخ علم 235
 الشيخ عيل بن حبيب ّهللا بن محمد الجوزدا 236
 الشيخ رشف الدين بن عيل االسرتاباد  النجفي236
 السيد رشف الدين عيل الحسيني النجفي االسرتاباد 237
 الشيخ عيل بن الحس� بن عبد العايل العاميل237
 عيل بن فالح النجفي239
 الشيخ عيل العاميل239
 الجبعيعيل بن عبد الصمد بن محمد 239
 الشيخ عيل بن محمد الحر العاميل240
 الشيخ عيل بن محمود العاميل املشغر 240
 الشيخ عيل املنشار240
 نور الدين عيل املنعل241
 عيل بن نارص الحسيني241
 الشيخ عيل بن هالل العاميل الكرك241
 السيد فخر الدين االسرتاباد 242
 فضل ّهللا الحسيني242
 س� عالء الدين الخلخايلاملوىل قاسم بن الح243
 محمد بن أب همهور األحسائ243
 محمد بن أب طالب الغرو  االسرتاباد 244
 هالل الدين محمد بن أسعد244
 محمد بن ترك245
  محمد بن هابر النجفي246



 766: الصفحة
 محمد بن الحسن االسرتاباد 246
 الشيخ درويش محمد بن الحسن العاميل247
 العاميلمحمد بن خاتون 247
 الشيخ محمد القرميسيني النجفي248
 محمد عيل بن سلوة النجفي248
 محمد بن صالح الغرو 248
 الشيخ محمد عيل البالغي249
 محمد بن تقي الدين محمد الحسيني249
 محمود الخليفة250
 محمود الساوهي250
 منصور الغرو 251
 موىس بن يوس  نرص ّهللا النجفي251
 نج  النجفي الحيل251
 الشيخ نعمة ّهللا بن أحمد خاتون العامل252
 السيد نعمة ّهللا الحيل252
 يوس  الشامي253
النج  األرشف يف القرن 257مع عل�ء النج  األرشف يف القرن الحاد  عق الهجر  255

 الحاد  عق
 )ع (الدولة الصفوية و إستقطابها لعل�ء املسلم� املوال� ملذهب أهل البيت 257
 ة و األخباريةاألصولي258
 مدينة كربالء و األخباريون262
 الشهادة باالهتهاد265
 ه1034يف ) النج (محارصة الروم املشهد القي  267
 علوم متنوعة268
  املرهعية و العل�ء الكبار يف القرن الحاد  عق الهجر  يف النج  األرشف269



 767: الصفحة
 يف النج  األرشفأس�ء العل�ء الكبار يف القرن الحاد  عق 270
 الكتب الدراسية يف الحوزة العلمية الحيدرية يف القرن الحاد  عق270
 عل�ء النج  األرشف يف القرن الحاد  عق272
 إبراهيم الدماوند 272
 إبراهيم الرضو 272
 إبراهيم السكر 272
 إبراهيم املغرب273
 أبو طالب الحسيني273
 السيد أب طالب محمد هاشم النجفي273
 الشيخ أحمد بن أب هامع273
 املوىل أحمد املازندرا 274
 املوىل أحمد الساوهي274
 الشيخ أحمد بن موىس العاميل274
 أسد ّهللا الجوهر 275
 إس�عيل الشولستا 275
 الشيخ أم� الدين بن محمود275
 السيد باقر النجفي275
 الشيخ بهاء الدين بن عيل العاميل النباطي276
 بن عباس النجفيالشيخ هابر 276
 هعفر الحافظ277
 الشيخ ه�ل الدين بن محمد خفاهي277
 الشيخ هواد الكاظمي277
 الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي278
 الشيخ حسام الدين بن ه�ل الدين الطريحي278
 حسام الدين بن عذاقة النجفي279
  الشيخ حسن صاحب املعال279



 768: الصفحة
 د  السحاييك�ل الدين حسن األسرتابا281
 الشيخ حسن بن همعة بن عيل الزبيد  النجفي281
 حسن الحسيني282
 الشيخ نجيب حسن بن عيل العينات282
 حسن بن عناية النجفي282
 حسن الفتال النجفي283
 السيد م� حسن القائني283
 حسن املحاوييل283
 حسن النجفي283
 حس� الخ�ييس284
 حس� ابن السيد ك�ل الدين العميد 284
 السيد حس� بن حيدر الحسيني الكرك285
 حس� غالب الحسني النجفي285
 حس� النجفي285
 الشيخ حس� أب الجامع285
 حمزة النجفي286
 املال حيدر عيل الش�وا 287
 خ� الدين النجفي287
 دخيل الغطاو 287
 درويش بن محمد النجفي288
 امل� رحمة ّهللا النجفي288
 عيل العاميل النجفي الشيخ ريض الدين بن289
 زامل آل كمونة النجفي289
 الشيخ زين الدين بن أحمد289
 الشيخ سي  الدين الطريحي290
  شفيع الدين بن الطريحي290



 769: الصفحة
 صالح السالمي290
 ضياء الدين السبزوار 290
 طالب بن ربيع291
 عباس بن محمد البالغي291
 عبد الحس� النجفي292
 عبد الرضا النجفي292
 عبد الرؤوف النجفي292
 عبد العال النجفي292
 عبد العيل الحيل293
 عبد العيل النجفي293
 الشيخ عبد عيل بن الشيخ محمد بن الشيخ يحي الخ�ييس293
 الشيخ عبد اللطي  بن الشيخ عيل بن أحمد بن أب هامع294
 عبد ّهللا الحافظ النجفي294
 عبد ّهللا الحسيني295
 بن الحس� التسرت املوىل عبد ّهللا 295
 عبد ّهللا بن الحس� الثقفي النجفي296
 عبد ّهللا الطريحي296
 عبد ّهللا العاميل296
 عبد ّهللا الكليدار296
 الشيخ عبد املجيد بن عبد العزيز297
 الشيخ عبد النبي بن الشيخ سعد الجزائر 297
 عبد الهاد  التسرت 298
 لطريحيالشيخ عبد الوّهاب بن الشيخ محمد عيل ا299
 السيد األم� عالم299
 عيل بن إبراهيم النجفي299
  الشيخ نور الدين عيل بن الشيخ أحمد أب هامع299



 770: الصفحة
 الشيخ عيل بن أحمد بن موىس العاميل النباطي300
 الشيخ عيل البنجهزار  النجفي300
 السيد األم� رشف الدين عيل الحسيني الشولستا 301
 ن حجة ّهللا الشولستا عيل رضا بن عيل ب302
 عيل بن أب هامع303
 الشيخ عيل بن زين الدين الطريحي النجفي303
 عيل كمونة303
 عيل بن محمود املشغر 303
 عيل بن محمد الحر العاميل304
 السيد عيل بن السيد مراد الحكيم الطباطبائ304
 عيل النجفي305
 عيل بن يونس التفرييش الغرو 305
 الش�از السيد عيل دعاء 305
 عناية ّهللا بن عيل بن محمود القهبائ306
 الشيخ عيد النجفي306
 الشيخ عيىس النجفي307
 الشيخ عيىس بن محمد الجزائر 307
 الشيخ فخر الدين بن عيل أب هامع308
 الشيخ فخر الدين بن محمد بن طريح308
 الشيخ فرج ّهللا بن فياض الجزائر  النجفي310
 د فضل ّهللا األسرتابا310
 فيض ّهللا بن عبد القاهر الحسيني311
 قاسم النجفي312
 الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي312
 الشيخ محب الدين الطريحي313
  الشيخ محمد الجوزها 314



 771: الصفحة
 محمد العتاب الكلبايكا  النجفي314
 ء النجفي محمد القارى314
 املوىل محمد بن أب الفرج النجفي315
 )بهاء الدين العاميل (ملعروف ب الشيخ محمد ا315
 الشيخ محمد بن هابر بن عباس العاميل النجفي320
 محمد السبط بن صاحب املعال320
 املوىل م�زا محمد بن الحسن الش�وا  األصفها 321
 محمد بن السيد حيدر العاميل322
 محمد بن دنانة الكعبي النجفي322
 محمد الخ�ييس323
 عبد ّهللا املالك النجفيه�ل الدين محمد بن 323
 محمد املحاوييل323
 م�زا محمد بن عيل بن إبراهيم األسرتاباد 324
 محمد النباطي325
 السيد محمد بن عيل صاحب املدارك325
 محمد العاميل326
 محمد بن فرج الحم� 326
 السيد محمد الشولستا 327
 محمد أم� الحجاز  النجفي327
 عيل بن فرج ّهللا النجفي املوىل محمد أم� بن محمد328
 محمد باقر بن محمد الطويس النجفي329
 محمد تقي األنصار 329
 محمد تقي املجليس330
 محمد تقي بن هداية هللاّ 331
  محمد هواد بن كلب عيل الكاظمي331



 772: الصفحة
 محمد حسن األسرتاباد  النجفي331
 محمد حس� كتابدار331
 لبافقيم�زا ع�د الدين محمد حكيم ا332
 محمد سلي�ن النجفي333
 محمد طاهر بن محمد حس� الش�از  النجفي333
 محمد عيل بن الشيخ أحمد بن عيل بن أحمد الطربيحي335
 محمد قاسم القار  النجفي335
 محمد قاسم القنديل335
 محمد قاسم النجفي335
 محمد مهد  النجفي336
 محمد نص� النجفي336
 املال محمود336
 الحسينيمحمود 337
 السيد محمود بن فتح ّهللا الحسيني النجفي337
 محمود بن الشيخ أحمد الطريحي338
 حسام الدين الشيخ محمود النجفي338
 السيد محمود النجفي339
 الشيخ محي الدين بن عبد اللطي  بن أب هامع العاميل339
 السيد مصطفى بن السيد حس� التفرييش340
 اد املوىل مطهر بن محمد املقد340
 منصور آل كمونة النجفي341
 الشيخ موىس بن عيل الفتو 341
 الشيخ ناهي بن عيل النجفي342
 السيد نارص كمونة النجفي342
 نارص النجفي342
  املوىل نظام الدين343



 773: الصفحة
 املوىل نظام الدين التسرت 343
 الشيخ نعمة ّهللا بن محمد النجفي343
 ن العلو  النجفي األس� السيد نور الدين بن زين الدي344
 الشيخ ياس� النجفي344
 الشيخ يحيى الخ�ييس345
 الشيخ يحيى بن عيىس بن محمد األميني النجفي345
 )الصلبناو  (الشيخ يوس  بن عبد الحس� الصفار 346
النج  األرشف يف القرن 349مع عل�ء النج  األرشف يف القرن الثا  عق الهجر  347

 الثا  عق الهجر 
 عرض عام349
 الحوزة و العلوم املتنوعة349
 الكتب الدراسية يف القرن الثا  عق يف النج  األرشف350
 مستر نادر شاه يف النج  األرشف يف القرن الثا  عق351
 الطاعون و القرن الثا  عق353
 أس�ء العل�ء البارزين يف النج  األرشف يف القرن الثا  عق353
 األرشف يف القرن الثا  عق الهجر عل�ء النج  354
 الشيخ إبراهيم آل سلي�ن العاميل354
 الشيخ إبراهيم بن الخواهة عبد ّهللا بن كرم بن الشيخ محمد حسن الحويز 354
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ ضياء الدين بن عيل بن ه�ل الدين حسن بن زين الدين355
 إبراهيم الخوزا 355
 لشيخ محمد بن الشيخ عبد عيل الخ�ييسالشيخ إبراهيم بن ا356
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ نصار النجفي356
  الشيخ أبو الربكات356



 774: الصفحة
الشيخ أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد الفتو  النباطي 357

 العاميل
 الشيخ أبو طالب بن الشيخ أبو الحسن الفتو 358
 دريو  بن محمد الشيخ أبو الحسن بن358
 الشيخ أحمد بن إس�عيل بن الشيخ عبد النبي الجزائر  الغرو 358
 الشيخ أحمد بن حسن بن عيل بن الخواهة360
 الشيخ أحمد السبيتي360
 الشيخ أحمد العاميل361
 السيد أحمد بن عبد الحس� املوسو  النجفي361
 الدين حسنالشيخ فخر الدين أحمد بن الشيخ شمس الدين عيل بن ه�ل 361
 الشيخ أحمد بن الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن محي الدين362
 الشيخ أحمد بن الشيخ عيل الطريحي362
السيد أحمد ابن السيد محمد ابن السيد صدر الدين عيل خان املد  الش�از  النجفي 362

 الحسيني
 أحمد الجزائر  بن محمد الحلفي النجفي363
 أحمد الخاتون آباد 363
 أحمد القزويني السيد363
 أحمد كليدار364
 أحمد النجفي364
 أحمد هات  األصفها 365
 الشيخ أحمد بن يونس الغرو 365
 الشيخ إس�عيل الخ�ييس365
 النهاوند  الفاريس الدراوييش النجفي) حامد(إس�عيل بن حميد 366
 إس�عيل بن محمد هواد التربيز  النجفي366
  إس�عيل النجفي367



 775: الصفحة
 الشيخ أم� الدين بن محي الدين الطريحي النجفي367
 الشيخ باقر بن مظفر الجزائر 368
 الشيخ بشارة بن عبد الرحمن آل موحي368
 هابر النجفي368
 السيد أبو القاسم هعفر بن حس� املوسو  الخونسار 369
 الشيخ هعفر بن عيل بن حس� بن محي الدين369
 الشيخ هواد النجفي الكويف370
 محمد هواد الغرو 370
 الشيخ هواد بن الشيخ رشف الد  محمد بن الشيخ شمس الدين370
 الشيخ حسن العاميل371
 الشيخ حسن بن الشيخ عبابس بن الشيخ محمد عيل بن محمد البالغي371
 الشيخ حسن بن الشيخ عبد عيل بن محسن بن محمد بن شمس372
 السيد حسن بن السيد البغداد  الحسيني373
 شيخ حسن بن الشيخ محي الدين بن عبد اللطي ال373
 السيد حسن بن السيد عبد الحس� النجفي الشه� بالطالقا 373
 الشيخ حسن الوسوايس بن أب طالب374
 السيد األم� حس� بن األم� رشيد قاسم الحسني374
 السيد حس� بن أب القاسم هعفر املوسو 375
 حس� البحريني375
 الجزائر السيد حس� 376
 السيد حس� بن السيد حسن الطالقا  النجفي376
 الشيخ حس� بن الشيخ خرض بن الشيخ يحي الجناحي املالك376
 حس� سلطا 377
 الشيخ حس� بن هابر الخ�ييس النجفي377
  الشيخ حس� بن عباس بن محمد عيل بن محمد البالغي الربعي النجفي377



 776: الصفحة
 حس� النجفي378
 الشيخ حس� بن الشيخ عبد عيل الخ�ييس النجفي378
 الشيخ حس� الكرك العاميل الجبعي379
 الشيخ حس� بن الشيخ محمد يحي379
 الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين آل محي الدين379
 حمزة النحو 380
 حيدر عيل بن محمد بن الحسن األصفها  الغرو 380
 حيدر الشقرائ381
 الشيخ يحي املالك الجناهي النجفيالشيخ خرض بن 381
 الشيخ خل  بن الشيخ بشارة382
 خليفة النجفي382
 درويش محمد النجفي383
 الشيخ درويش383
 الشيخ ذياب بن الشيخ محمد النجفي الخاقا 383
 م� رىض الدين بن السيد نور الدين التسرت 384
 الحاج زك الكرمانشاهي384
 زين الدين النجفي384
 العابدين املشعشعيزين 385
 الشيخ زين العابدين بن محمد عيل بن عباس385
 سعد الجزائر النجفي385
 الشيخ سعد بن الشيخ أحمد بن زبرج386
 السيد شرب بن محمد بن ثنوان الحويزاو  النجفي386
 رشي  بن محمد طاهر بن عبد الحميد الفتو  العاميل النجفي387
 نياألم� صالح بن عبد الواسع الحسي387
السيد صاد  بن عيل بن الحس� بن هاشم الحسيني األعرهي النجفي املعروف 388

  بالفحام



 777: الصفحة
 الشيخ صفي الدين بن الشيخ فخر الدين الطريح النجفي388
 صالح الدين الطريحي389
 صالح الدين الطريحي390
 طبيب طوفان هزار هريبي390
 البالغيالشيخ عباس بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس 390
 عباس بن خرض بن عباس391
 عبد األئة النجفي391
 عبد الحريم الربدعي392
 الشيخ عبد الرحيم القي  الكب�392
 عبد الرحمن ابن الشيخ أحمد البرص 392
 عبد الرسول الخادم للحرضة الغروية393
 السيد عبد العزيز أحمد الصايف النجفي393
 السيد عبد الجليل املوسو  النجفيالسيد عبد العزيز بن السيد أحمد بن 394
 عبد عيل النجفي394
 الشيخ ك�ل الدين عبد عيل بن عبد الحميد شمسا النجفي395
 السيد عبد الكاظم بن األم� محمد صاد  الخاتون395
 الشيخ عبد ّهللا بن عبد الواحد العاميل396
 عبد ّهللا الحويزاو 396
 الحويز  الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ كرم ّهللا آل396
 أبو محمد عبد ّهللا بن محمد الشويك البحرا 397
 املال عبد ّهللا بن املال محمد طاهر املاليل397
 املوىل عبد ّهللا التربيز 397
 عبد املطلب كليدار398
 الشيخ عبد الواحد البورا  النجفي398
  الشيخ عبد الواحد بن محمد الكعبي399



 778: الصفحة
 العاديل العاميلالشيخ عيل الفقيه 399
 السيد عيل دعاء الش�از 400
 عيل الكرك النجفي401
الشيخ عيل بن رىض الدين بن حسن بن أحمد بن محمد بن أب هامع الحارث الهمدا  401

 العاميل النجفي
 الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشخي محي الدين بن عبد اللطي  آل محي الدين401
 ك�ل الدين حس� االردكا  الش�از  الشيخ عيل رضا بن املوىل402
 الشيخ عيل بن صالح بن منصور العاميل403
 الشيخ عيل بن عبد الواحد الكعبي403
 السيد عيل بن عبد ّهللا الحسيني البحرا 403
 عيل الجزائر  النجفي404
 الشيخ فرج ّهللا بن محمد بن درويش بن محمد بن حس� بن ح�د بن أكرب الحوييز 404
 شيخ قاسم بن الشيخ محمد بن هواد الشه� بابن الوند ال405
 الشيخ كاظم القي  العميد  بن محمد تقي بن بكتا 405
 الشيخ كرم ّهللا بن الشيخ محمد حسن الحويز 406
 الشيخ محسن بن الشيخ خرض بن يحي املالك406
 الشيخ محسن بن فرج النجفي الجزائر 407
 محمد الدروقي407
ح محمد بن إبراهيم بن زين العابدين بن السيد عيل نور الدين أخو السيد أبو صال407

 صاحب املدارك
 الشيخ محمد بن الشيخ أحمد الجزائر  صاحب آيات األحكام بن إس�عيل408
 محمد األسد  الحيل409
  محمد القبييس409



 779: الصفحة
 املفيد محمد الش�از 409
 السيد محمد النجفي آل عيا 409
 ثنوانمحمد بن 410
 محمد النج 410
 محمد بن أم� الحاج410
 الشيخ أبو الحسن محمد بن الشيخ درويش بن الشيخ محمد411
 محمد العصفور 411
 الشيخ محمد بن ضبعان411
 اآلغا محمد الكب� بن آغا عبد الرحيم القي 412
 محمد بن عبد ّهللا النجفي412
 محمد الغرو 412
 محمد بن عيل األردبييل413
 الشيخ ضياء الدين محمد بن الشيخ شمس الدين عيل العاميل الجزيني413
 الشيخ محمد بن الشيخ قاسم بن محمد هواد413
 الشيخ محمد الالهيجي414
 شمس الدين محمد الكانك414
 محمد بن محمد زمان415
 محمد النجفي415
 محمد األصفها  الغرو 415
 السيد محمد الحسيني النجفي415
 د بن يوس  الحرص  النجفيالشيخ محم416
 الشيخ محمد إبراهيم بن محمد قاسم بن شمس الدين الطالقا 417
 الشيخ محمد إبراهيم بن الشيخ قاسم بن محمد بن هواد الوند 417
 محمد أحمد النجفي417
  محمد أم� األسرتاباد 418



 780: الصفحة
 السيد محمد قطب الدين الحسيني النجفي418
 النجفيمحمد باقر 418
 محمد باقر املجليس419
 الشيخ محمد تقي الدورقي النجفي421
 محمد تقي النجفي421
 محمد تقي الحسيني422
 الشيخ محمد تقي بن محمد هعفر الربغا 422
 محمد هعفر بن محمد صاد  الخراسا 422
 محمد هعفر النجفي422
 محمد هواد الغرو 423
 محمد حس� التربيز 423
 بن نور الدين التسرت  الجزائر  السيد محمد حس�423
 محمد حس� الغرو 424
 الشيخ محمد حس� بن الشيخ قاسم بن محمد هواد الوند 424
 محمد درويش النجفي424
 الشيخ محمد رضا بن عبد املطلب التربيز 424
 محمد سعيد الخادم النجفي425
 محمد رشي  الكاظمي النجفي425
 محمد صاد  الش�از 425
 النجفيمحمد صالح 426
 محمد عيل بن إبراهيم النجفي الحرص 426
 محمد عيل الكلبايكا  األصفها  النجفي426
 الشيخ محمد عيل بن الشيخ بشارة آل موحي427
 محمد عيل دنانة الكعبي427
 محمد عيل الحسيني النجفي428
  الشيخ محمد عيل النائيني428



 781: الصفحة
 محمد قاسم الفقيه النجفي428
 محمد كاظم القي  النجفيالشيخ 428
 الشيخ محمد محسن الشيخ عبد عيل العاميل النجفي429
 الشيخ محمد مقيم بن درويش محمد الحامد  الخزاعي األصفها  النجفي429
 محمد مك الجزيني العاميل430
 الشيخ محمد مهد  بن بهاء الدين محمد الفتو 430
 عيل الخمييس الشيخ محمد يحي بن الشيخ حس� بن الشيخ عبد432
 الشيخ محمد يحي بن الشيخ يحي بن الفقيه الشيخ قاسم بن محمد بن هواد432
 محمود النجفي433
 محمود الحسيني النجفي433
 الشيخ محمود بن الشيخ أحمد بن الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدين433
 الشيخ محمود بن الشيخ غالم عيل النجفي الكاظمي األسد 433
 ي الدين بن الشيخ حس� بن الشيخ محي الدينمح434
 الشيخ محي الدين بن ك�ل الدين434
 الشيخ محي الدين بن محمود بن الشيخ أحمد بن محمد بن طريح435
 السيد مصطفى بن السيد حس� املوسو 435
 مطر ابن الشيخ محمود الغرو  الخفاهي436
 مطر الوسيمي436
 يل بن حس� من آل عيلالشيخ مظفر بن أحمد بن محمد بن ع436
 مقصود الغرو 437
 منصور الطالقا 437
 موىس النجفي437
  نارص النجفي الهند 437



 782: الصفحة
 السيد أبو الفتح عز الدين نرص ّهللا بن الحس� الحائر 438
 الشيخ نعمة438
 السيد هاشم التوبيل439
 السيد هاشم السيد سل�ن املوسو  النجفي439
 حس� بن عبد عيل بن محمد الخ�ييس النجفي يحيى ابن الشيخ440
 يحيى النجفي440
 يوس  الحرص  النجفي441
 الشيخ يوس  بن إبراهيم الجامعي العاميل441
 يوس  بن الشيخ هعفر بن الشيخ عيل441
 الشيخ يونس بن ياس� النجفي442
 الشيخ يونس النجفي442
الحوادث النجفية الهامة 445 مع عل�ء النج  األرشف يف القرن الثالث عق الهجر 443

 يف القرن الثالث عق الهجر 
 الوهابيون و إغارتهم عىل النج  و كربالء445
 معركة الخميس446
 النج  و الطاعون447
و املساهد املعروفة يف ) عليه السالم(أس�ء أئة الج�عة يف مقام مولينا أم� املسمن� 452

 النج  يف القرن الثالث عق الهجر 
 دثة الشمرت و الزكرت يف النج  األرشفحا454
 الحوزة العلمية النجفية و العلوم األخرى456
 مناظرة شيعية سنية458
 واقعة نجيب باشا458
 املرهعية يف سامراء458
 مدينة كربالء يف القرن الثالث عق459
  الكتب الدراسية يف الحوزة العلمية الغروية يف القرن الثالث عق463



 783: الصفحة
أس�ء األساتذة العظام و املراهع الكرام من الحوزة العلمية يف القرن الثالث عق يف 464

 النج  األرشف
 السيد إبراهيم الدامغا  الخراسا  النجفي466
 الشيخ إبراهيم الجزائر  النجفي466
 الشيخ املوىل آغا الدربند 467
 الشيخ إبراهيم الش�وا 468
 الحسينيالسيد إبراهيم العاميل 468
 الشيخ املوىل آغا اللنكرا 468
 الشيخ إبراهيم الالهيجا 469
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الهاليل469
 السيد إبراهيم ابن السيد إس�عيل ابن السيد محمود املوسو 469
 الشيخ إبراهيم بن هعفر العاميل470
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسن السعد 470
 إبراهيم بن الشيخ حس� بن الشيخ عباس البالغي النجفي الشيخ471
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ صاد  املخزومي العاميل471
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ عيل بن الشيخ عبد املوىل الربعي472
 السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد عيل الحسيني البغداد 472
 لنجفي ثم الطهرا السيد إبراهيم بن السيد محمد القمي ا472
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد مظفر473
 السيد إبراهيم بن السيد محمد باقر املوسو  القزويني473
 السيد إبراهيم بن السيد محمد حس� الش�از 474
 الشيخ إبراهيم بن الشيخ يحيى بن الشيخ محمد بن سلي�ن العاميل الصليبي474
 الشيخ أبو تراب القزويني475
 يخ أبو تراب املحّالتالش475
  السيد أبو الحسن بن السيد حس� بن السيد أب الحسن موىس العاميل النجفي475



 784: الصفحة
 السيد أبو الحسن ابن الشاه كوثر النجفي476
 السيد أبو الحسن رشف الدين476
 السيد أبو الحسن بن السيد هاد  التنكابني476
 مال أبو طالب477
 ب�هند السيد أبو طالب 477
 الشيخ أبو طالب الخوئ478
 السيد أبو القاسم املدرس478
 السيد أبو القاسم النهاوند 478
 الشيخ املوىل أبو القاسم القزويني479
امل�زا أبو القاسم بن املوىل محمد حسن الرشتي صاحب القوان� املعروف بامل�زا 479
 القمي
 الشيخ أبو قاسم األنصار 480
 القاسم بن الحاج محمد عيل الشه� بكالنرت امل�زا أبو 480
 السيد امل�زا أبو القاسم بن محمد محسن بن مرتىض بن محمد صالح481
 السيد أبو القاسم بن محمد مهد  املوسو  الخوانسار 482
 السيد أبو القاسم الكاشا 482
 السيد أب طالب بن أب تراب بن قريش الحسيني القائني482
 بن عبد املطلب بن أب القاسم الحسيني الهمدا  النجفي السيد أب طالب483
 الشيخ أحمد السبيتي العاميل483
 الشيخ املوىل أحمد الشبسرت  التربيز 484
 الشيخ أحمد الصد توما 484
 الشيخ أحمد الكاشا 484
 السيد أحمد آل زوين األعرهي النجفي484
  الشيخ أحمد الطريحي النجفي486



 785: الصفحة
 يخ أحمد بن الشيخ حسن بن الشيخ عيل السعد الش486
 الشيخ أحمد شكر486
 الشيخ أحمد بن الشيخ حس� مظفر487
 السيد أحمد الطالقا  النجفي487
 الشيخ أحمد بن الشيخ حمد هللاّ 488
 السيد أحمد الكاظمي488
 :أحمد بن السيد درويش ابن السيد محسن الخرسان 489
 الطريحي النجفيالشيخ أحمد بن درويش محمد 489
 الشيخ أحمد بن الشيخ زين الدين اإلحسائ489
 السيد أحمد بن عبد الكريم املوسو  الش�از 490
 الشيخ أحمد بن الشيخ عبد ّهللا بن أحمد الدهييل491
 الشيخ أحمد الطسوهي491
 الشيخ أحمد بن الشيخ عيل بن كنان النجفي491
 الشيخ أحمد بن الشيخ محسن بن خنفر492
 الشيخ امل�زا أحمد الفيض492
 السيد أحمد بن محمد بن عيل بن سي  الدين الحس� الشه� بالسيد أحمد العطار493
 الشيخ أحمد املحسني493
 السيد أحمد الرضو  املشهد 494
 السيد أحمد القزويني النجفي494
 الشيخ أحمد بن محمد بن هعفر بن محمد عيل بن اآلقا البهبها 495
 مد بن السيد محمد أب الحسن موىس األم� الشقرائ الحسينيالسيد أح495
 الشيخ أحمد بن محمد بن باقر بن إبراهيم التربيز 495
 الشيخ أحمد الداراب496
  الشيخ أحمد الققي النجفي496



 786: الصفحة
 أحمد ابن امل�زا محمد محسن الفيض الكاشا  النجفي496
 الشيخ أحمد الالهيجي النجفي497
 أحمد بن محمد عيل بن محمد باقر الوحيد البهبها 497
 السيد أحمد بن السيد محمد صاد  القحام األعرهي498
 الشيخ أحمد بن الشيخ محمد عيل البالغي498
 م� أحمد ابن الشيخ موىس ابن الشيخ هعفر كاش  الغطاء499
 الشيخ أحمد بن مهد  بن أب ذر الكاشا  الزاخي499
  الخوئامل�زا أسد هللاّ 500
 الشيخ أسد ّهللا بن الشيخ إس�عيل بن الشيخ أسد ّهللا التسرت 500
 الشيخ أسد ّهللا بن عبد السالم العاميل501
 الشيخ أسد ّهللا ابن الشيخ عبد ّهللا املعروف بحجة اإلسالم الربوهرد 502
 السيد أسد ّهللا بن السيد محمد باقر األصفها 502
 محمد صاد  الربوهرد  النجفي الحائر الشيخ أسد ّهللا بن 503
 السيد امل�زا أسد ّهللا الزنوز 503
 الشيخ املوىل إس�عيل الخراسا 503
 إس�عيل النجفي504
 إس�عيل ابن الشيخ أسد ّهللا التسرت  الكاظمي النجفي504
 الشيخ املوىل إس�عيل العقدائ505
 لعاميل املوسو إس�عيل ابن السيد محمد ابن السيد نور الدين ا505
 ء السيد إس�عيل بن السيد نرص ّهللا بن السيد محمد شفيع البهبها  البحرا 506
 الشيخ باقر بن الشيخ أسد ّهللا بن الشيخ إس�عيل506
 السيد باقر بحر العلوم506
 الشيخ باقر زرگر النجفي الطهرا 506
  الشيخ باقر القزويني507



 787: الصفحة
 العاميلالشيخ باقر مروة 507
 الشيخ باقر النجفي الشك507
 الشيخ امل�زا باقر النهاوند 508
 السيد باقر بن إبراهيم بن محمد الحسني البغداد 508
 الشيخ م�زا باقر بن م�زا أحمد بن لط  عيل خال بن محمد صاد  التربيز 508
 السيد باقر بن السيد رضا بن السيد أحمد الطالقا 509
 لشيخ طالب بن الشيخ حسن آل طالبالشيخ باقر بن ا509
 السيد باقر بن السيد عيل األم� بن عم السيد هواد صاحب مفتاح الكرامة509
 السيد باقر بن السيد محمد األم� العاميل النجفي510
 الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن بن ياس� الكاظمي510
 الشيخ باقر ابن الشيخ هاد  النج 510
  النجفيالشيخ بش� الشيبا 511
 الشيخ املوىل بش� الدزفويل511
 الشيخ تقي شمس الدين العاميل511
 الشيخ آغا تقي األرمو 512
 الشيخ تقي بن الشيخ محمد مال كتاب512
 الشيخ هابر النجفي512
 هرب النجفي513
 الشيخ هعفر الطريحي513
 الشيخ هعفر السبيتي513
 السيد هعفر بن السيد إسحا  الكشفي النجفي514
 الشيخ هعفر العبود 514
 السيد هعفر بن السيد أب الحسن رشف الدين املوسو 515
  الشيخ هعفر بن أحمد لط  عيل التربيز 515



 788: الصفحة
 هعفر ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ محسن الحويز  النجفي516
 السيد هعفر بن السيد باقر القزويني النجفي516
 الشيخ هعفر كاش  الغطاء517
 هعفر الطريحي النجفي الشيخ518
 الشيخ هعفر بن الشيخ عيل بن الشيخ هعفر الكب�518
 الشيخ هعفر بن الشيخ عيىس زاهد519
 السيد هعفر الطالقا 519
 الشيخ هعفر بن الشيخ محسن بن الحاج مرتىض األعسم519
 الشيخ هعفر القبيس العاميل520
 السيد هعفر بن محمد أرشف الطباطبائ520
 آل محي الدين الشيخ هعفر521
 الشيخ هعفر الطهرا  النجفي521
 الشيخ هعفر النور  الطهرا 521
 السيد أبو القاسم هعفر بن السيد محمد مهي الخونسار 522
 امل�زا هعفر بن السيد مهد  بن السيد حسن القزويني522
 الشيخ هواد العاميل النجفي522
 النجفيالشيخ هواد بن الشيخ تقي بن مال كتاب الكرد  523
 الشيخ هواد بن الشيخ حسن بن حيدر العاميل النجفي523
 الشيخ هواد بن الشيخ حس� بن الحاج نج  النجفي املولد و املسكن523
 الشيخ هواد بن الشيخ رضا بن زين العابدين بن محي الدين الحىل األسد 523
 السيد هواد القزويني525
 السيد هواد األم� العاميل525
 البغداد السيد هواد 525
 السيد هواد الطالقا  النجفي525
  الشيخ هواد بن الشيخ محمد هواد الغول العاميل526



 789: الصفحة
 السيد حبيب بن السيد أحمد الزوين526
 السيد حبيب األعرهي526
 السيد حبيب ّهللا الهاشمي527
 السيد حسن األردبييل527
 الشيخ املوىل حسن اإليروا 527
 النجفي الشيخ حسن هبوان527
 الشيخ حسن الفرطويس528
 الشيخ حسن القبييس العاميل الكوثرا 528
 الشيخ املوىل حسن القرداغي528
 السيد حسن القزويني529
 السيد حسن املازندرا 529
 الشيخ محسن محي الدين العاميل النجفي529
 السيد حسن الهرو 529
 الشيخ اآلغا حسن النجم آباد 530
 الشيخ حسن املحسني530
 الشيخ حسن بن الشيخ أسد ّهللا بن الشيخ إس�عيل531
 السيد حسن العطار البغداد 531
 السيد حسن الحسيني532
 الشيخ حسن كاش  الغطاء صاحب أنوار الفقاهة532
 السيد حسن زوين النجفي533
 السيد حسن بن السيد حس� الخونسار 533
 الشيخ حسن الربغا 534
 الشيخ إبراهيم البالغي الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن534
 السيد حسن بن السيد عيل الخرسان النجفي534
 الشيخ خنفر النجفي535
  الشيخ حسن بن عيل بن عبد الحس� الدهييل535



 790: الصفحة
 السيد حسن املدرس اإلصفها 535
 الشيخ حسن قفطان النجفي536
 الشيخ حسن الخرض  النجفي537
 الشيخ حسن خنفر النجفي537
 حسن بن الشيخ محمد السبيتي الكفراو  الشيخ537
 السيد حسن الطالقا  النجفي538
 املوىل حسن بن محمد باقر القره ياغي538
 السيد حسن آل بحر العلوم538
 الشيخ حسن بن الشيخ محمد حس� آل رشارة539
 الشيخ حسن بن الشيخ محمد صالح بن الشيخ عيل زايردهام539
 ر الجزائر  النجفيالشيخ حسن بن الشيخ محمد نصا539
 الشيخ حسن بن محمد مهد  النجفي الشاه عبد العظيمي540
 الشيخ حسن العبود 540
 الشيخ حسن بن محمود بن محمد آل مغنية العاميل540
 الشيخ حسن بن الشيخ مهد  العاميل540
 الشيخ حسن الشيخ هاد  بن الشيخ حسن الشيخ طالب541
 السيد حسن آل نور الدين العاميل541
 حس� النجفي بن العطّار541
 الشيخ حس� زغيب العاميل542
 حس� بن املحجوب الربوهرد 542
 حس� بن النجفي542
 حس� ابن الشيخ الزائر النجفي543
 السيد حس� التفريش543
 الشيخ حس� النيسابور 543
 السيد حس� البهبها 544
  السيد حس� زوين النجفي544



 791: الصفحة
 قفطان الشيخ حس�545
 الشيخ حس� بن حسن بن محمود آل مغنية545
 السيد حس� اإلصفها 545
 الشيخ اآلغا حس� الطسوهي545
 الشيخ حسن بن الشيخ حميد الجواهر 546
 الشيخ حس� نصار النجفي546
 السيد حس� الجزائر 546
 الشيخ حس� بن الشيخ رشي  محي الدين547
 الشيخ حس� النجفي547
 البالغيالشيخ حس� 547
 الشيخ حس� بن الشيخ عباس بن محمد بن سال الخاقا 548
 الشيخ حس� الجبعي548
 الشيخ حس� بن عيل بن أحمد الشيبا  الظاملي549
 الشيخ املوىل حس� البهبها 549
 املوىل حس� بن قاسم بن محمد بن حمزة الدليز 549
 الشيخ حس� محي الدين550
 الشيخ حس� الحم� 550
 الشيخ حس� بن محمد البحرا  املاحوز 550
 حس� ابن الشيخ محمد بن حسان الحسا  النجفي551
السيد حس� بن محمد بن حسن التربيز  النجفي مسكنا و مدفنا املعروف بالسيد 551

 حس� الرتك الكوهكمر 
 م�زا حس� التربيز 552
 الشيخ حس� بن محمد بن حس� الجشعمي البعلبك552
 السيد حس� الخوئ النجفي553
 حس� بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرسول553
  الشيخ حس� بن الشيخ محمد بن الحاج عيل العصامي553



 792: الصفحة
 الشيخ حس� الجواهر 554
 الشيخ حس� بن الشيخ محمد بن الشيخ مبارك554
 الشيخ حس� مال كتاب554
 اهرالشيخ حس� بن محمد حسن صاحب الجو 555
 السيد حس� الربوهرد 555
 السيد حس� بن محمد رىض الدين بن حس� الالهورد  الكاشا 556
 الشيخ حس� الحيل556
 حس� ابن السيد موىس ابن السيد إبراهيم الحسيني البناء الجّصا  النجفي556
 السيد حس� ابن السيد موىس ابن السيد حيدر الشقرائ العاميل النجفي557
 حس� بن الحاج نج  بن محمد آل نج الشيخ 557
 الشيخ حس� نصار النجفي558
 الشيخ حمود بن الشيخ إس�عيل بن دروييش الظاملي559
 الشيخ حميد بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر559
 الشيخ حميد بن نصار الشيبا  اللملومي النجفي559
 السيد حيدر اليزد 559
 الشيخ حيدر آل زين560
 املوىل حيدر الجزائر الشيخ 560
 الشيخ خرض بن شالل بن خطاب560
 الشيخ خل  الجزائر 561
 الشيخ خل  بن محمد بن حردان الحيل النجفي561
 السيد خليفة بن السيد عيل بن أحمد اإلحسائ562
 الشيخ خليل بن عيل بن إبراهيم الخلييل562
 الشيخ خميس الجبور  النجفي562
  السيد رحمة هللاّ السيد م� خ� ّهللا بن 563



 793: الصفحة
 السيد داود الهمدا 563
 الشيخ دخيل بن طاهر بن عبد الرسول الحجامي564
 الشيخ دخيل النجفي564
 الشيخ درويش النجفي564
 السيد دلدار عيل النقو 565
 الشيخ رايض عيل بيك النجفي566
 السيد رايض بن السيد صالح بن السيد مهد  الحسيني النجفي566
 لشيخ رايض بن الشيخ محمد بن الشيخ محسن بن الشيخ خرض الجناهيا566
 الشيخ رايض بن الشيخ نصار النجفي567
 رايض بن الشيخ يوس  التميمي الراز 567
 السيد م�زا رحيم الطباطبائ التربيز 568
 رضا قيل خان ه�568
 السيد رضا بن السيد أحمد بن السيد حس� الطالقا 568
 الشيخ زين العابدين الشهيد  العاميل الشيخ رضا بن569
 رضا عيل الطالقا 569
 السيد رضا بن السيد مهد  الطباطبائ بحر العلوم570
 املوىل رفيع الجيال 570
 الشيخ زيني النجفي570
 الشيخ زين الدين بن الشيخ خليل بن موىس الزين العاميل571
 الشيخ زين العابدين الكلبايكا  النجفي571
 زين العابدين النجفيالشيخ 572
 السيد زين العابدين الحائر 572
 الشيخ زين العابدين السل�يس572
 الشيخ زين العابدين السل�يس573
  الشيخ زين العابدين املازندرا 573



 794: الصفحة
 سال ابن الشيخ محمد بن عيل بن سعد الدين بن هالل الدين573
 الشيخ سعد الحويز 574
 الشيخ سعد العبيس574
 الشيخ سل�ن بن الشيخ موىس بن الشيخ إس�عيل الخ�ييس574
 السيد امل�زا سلي�ن اليزد 575
 الشيخ سلي�ن البالد 575
 الشيخ سلي�ن بن أحمد آل عبد الجبار575
 سلي�ن بن داود الحيل575
 شب� ابن الشيخ ذياب ابن الشيخ محمد576
 السيد رشي  القزويني576
 محمد بن الشيخ يوس  محي الدين الشيخ رشي  بن الشيخ577
 املوىل شكر ّهللا املازندرا 577
 الشيخ شمس الدين البهبها 577
 الشيخ املوىل صابر األسك578
 الشيخ موىل صاد  القمي578
 الشيخ صاد  بن الشيخ أحمد أطميش578
 السيد صاد  القزويني579
 السيد صاد  بن عيل بن الحسن األعرهي الفحام النجفي579
 الشيخ صايف بن الشيخ كاظم الطريحي580
 الشيخ صالح التميمي580
 الشيخ صالح بن الشيخ قاسم الحاهي581
 السيد صالح بن محمد إبراهيم رشف الدين581
 السيد صبغة ّهللا بن السيد هعفر بن أب إسحا  املوسو 582
 السيد صدر الدين العاميل582
 الشيخ صدر الدين التربيز 583
  الدين بن الشيخ صفي الدين الطريحي الشيخ ضياء583



 795: الصفحة
 الشيخ طالب بن الشيخ حسن بن الشيخ هاد  بن الشيخ طالب584
 الشيخ طالب بن الشيخ عباس البالغي584
 الشيخ طاهر بن الشيخ عبد عيل بن الحاج عبد الرسول الحجامي584
 الشيخ طعمة بن عالء الدين الطريحي585
 الصغ�الشيخ عباس البلداو  585
 الشيخ عباس البلداو  الكب�586
 الشيخ عباس التربيز 586
 املوىل عباس الجاوها 586
 الشيخ عباس العاديل586
 الشيخ عباس بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ حس� البالغي587
 الشيخ عباس الطريحي587
 السيد عباس بن السيد حس� الحسيني587
 عباس بن املال عيل البغداد 588
 عباس النيسابور  الشيخ588
 الشيخ عباس البحرا 588
 عباس بن الشيخ عيل الرتشيد 589
 السيد عباس النجفي589
 عباس ابن السيد محمد ابن السيد هواد ابن السيد محمد الحسيني589
 الشيخ عباس القريش بن الشيخ محمد بن عبد عيل590
 الشيخ عباس عيل ال خهي590
 الشيخ عباس عيل التربيز 591
 الشيخ عبد البحرا 591
 السيد عبد الباقي الرشتي591
 الشيخ عبد الجواد النيسابور 592
 م�زا عبد الحس� التربيز 592
  عبد الحس� ابن الشيخ أحمد ابن الحاج حس� الحياو 592



 796: الصفحة
 الشيخ عبد الحس� حرز593
 د الكعبيالشيخ عبد الحس� بن الشيخ حسن بن الشيخ عيل بن عبد الواح593
 الشيخ عبد الحس� الطهرا 594
 الشيخ عبد الحس� بن الشيخ مال عيل بن الشيخ محمد الربغا 594
 الشيخ عبد الحس� بن الشيخ قاسم بن الشيخ محمد محي الدين595
 الشيخ عبد الحس� رشارة595
 عبد الحس� بن املوىل محمد باقر بن محمد الوحيد البهبها 596
 حس� بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهرالشيخ عبد ال596
 الشيخ عبد الحس� بن الشيخ محمد عيل األعسم596
 الشيخ عبد الحس� بن محمد رضا597
 الشيخ عبد الحس� بن الشيخ نعمة بن الشيخ عالء الدين الطريحي597
 السيد عبد الحميد املوسو  األصفها 598
 الشيخ عبد الرحيم الربوهرد 598
 الرحيم البشت مشهد السيد عبد 599
 الشيخ عبد الرحيم األنصار 599
 الشيخ عبد الرحيم األردبييل599
 الشيخ عبد الرزا  األنصار 599
 الشيخ عبد الرسول التربيز  النجفي600
 الشيخ عبد الرسول بن الشيخ سعد600
 عبد السادة الطفييل600
 الشيخ عبد الصاحب الخشتي601
 الشيخ عبد الصمد الخامنئي601
 عبد العزيز ابن الشيخ خل  بن هيكل املسلمي النجفي601
 الشيخ عبد العظيم الطهرا 602
  الشيخ عبد العيل األصفها 602



 797: الصفحة
 الشيخ عبد عيل بن أميد عيل الرشتي الغرو 602
 )لبيب (عبد عيل بن همعة بن ثنيان امللقب 603
 الشيخ عبد عيل الحجامي603
 زد السيد عبد الغفور الي604
 الشيخ عبد الغني الخراسا 604
 السيد عبد الفتاح املراغي604
 الشيخ عبد الكريم605
 الشيخ عبد الكريم الكرما 605
 السيد عبد الكريم بن هواد بن عبد ّهللا بن نور الدين بن عمة ّهللا الجزائر 605
 عبد الكريم العوامي بن حس� بن عيل بن عبد ّهللا الفرج606
 الكريم بن محمد باقر بن عبد الكريم السل�يساملوىل عبد 606
 الشيخ عبد الكريم بن محمد رحيم الكرما 607
 الشيخ عبد ّهللا خنفر607
 الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ أحمد الدهييل607
 السيد عبد ّهللا الطالقا 608
 السيد عبد ّهللا القزويني608
 الشيخ عبد ّهللا بن ترك بن عبد ّهللا الكعبي608
 الشيخ عبد ّهللا بن الحسن آل عبد الجبار609
 الشيخ عبد ّهللا العفي 609
 السيد عبد ّهللا شرب بن السيد محمد رضا الحسيني النجفي609
 الشيخ عبد املحسن بن محمد بن مبارك اللو�ي البالد  اإلحسائ610
 الشيخ عبد النبي الخطي611
 الشيخ عبد النبي القزويني611
 الواحد العبود الشيخ عبد 612
  الشيخ عبد الوهاب األردكا 612



 798: الصفحة
 الشيخ عبد الوهاب الربغا 612
 الشيخ عبد الوهاب البنا 612
 السيد عبد الوهاب الهمدا 613
 الشيخ عبد الوهاب القزويني613
 الشيخ عزيز بن الشيخ رشي  النجفي614
 الشيخ عطاء ّهللا اإلصفها 614
 ن بن الشيخ أم� الدين بن الشيخ ضياء الدين الطريحيالشيخ عالء الدي614
 الشيخ عيل615
 الشيخ عيل اإليروا 615
 الشيخ عيل البحرا 616
 الشيخ عيل البص� الحجامي616
 الشيخ عيل الدهييل616
 السيد عيل الزنجا 616
 السيد عيل العاميل617
 الشيخ عيل العايص العاميل617
 الشيخ عيل الفراهي617
 الشيخ عيل النجفي املعروف بالفاضل املقدس الرشتي617
 ابن السيد إس�عيل ابن السيد زين العابدين الحسيني السنجاب) أبو الفضائل(عيل 618
 السيد عيل بن إس�عيل الغريفي618
 السيد عيل بن السيد إس�عيل املوسو  القزويني618
 الشيخ عيل بن الشيخ هعفر صاحب كش  الغطاء619
 عيل ابن السيد حسن ابن السيد سل�ن ابن السيد عيل620
 الشيخ عيل بن الشيخ حسن بن الشيخ مهد  مغنية620
  الشيخ عيل بن الشيخ حس� بن الشيخ محمد عيل األعسم621



 799: الصفحة
 الحاج مال عيل بن م�زا خليل621
 عيل بن السيد سل�ن ابن السيد درويش ابن السيد محمد622
 يل بن السيد صدر الكهنو  املوسو السيد ع622
 عيل بن ظاهر األسد  الحيل622
 الشيخ عيل بن الشيخ عبد ّهللا بن حمد ّهللا حرز الدين املسلمي النجفي623
 عيل ابن الشيخ مبارك النجفي623
 الشيخ زين العابدين عيل بن الشيخ بهاء الدين محمد بن محسن آل زين العابدين624
 محمد األم� السيد عيل بن السيد624
 عيل ابن الشيخ محمد رشي  ابن الشيخ زين العابدين ابن الشيخ محمد عيل624
 عيل ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن الشيخ سميع النجفي625
 السيد عيل بن السيد محمد الجزائر  التسرت  النجفي625
 الحسيني الشقرائالسيد أب الحسن عيل بن السيد محمد بن السيد أحمد النارص 625
 السيد عيل بن السيد محمد الحكيم الحسيني النجفي626
 الشيخ عيل بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد عيل آل محبوبة626
 الشيخ عيل الخوئ626
 السيد عيل الدزقويل627
 الشيخ عيل بن الشيخ محمد حسن ريني627
 السيد عيل بن السيد محمد رضا بحر العلوم627
  بن السيد محمد عيل بن أب املعايل الصغ� املعروف بصاحب الرياضالسيد عيل628
 الشيخ عيل التربيز 628
  املوىل عيل روزدر 628



 800: الصفحة
 الشيخ عيل بن الشيخ موىس النجفي الكشكول629
 الشيخ عيل بن الشيخ موىس بن الشيخ هعفر كاش  الغطاء629
 النجفيالسيد عيل بن هاشم بن م� شجاعة الهند  630
 الشيخ عيل أصغر بن املال عيل أكرب الربوهرد 630
 السيد عيل أكرب بن السيد حس� الحسيني630
 املوىل عيل خداورد  التربيز 631
 الشيخ عيل أكرب الالر 631
 نظام الدولة عيل محمد بن خان بن أم� الدولة عبد ّهللا خان الصدر631
 م�زا عيل النقي632
 سيد حسن بن السيد محمد املجاهدالسيد عيل نقي بن ال632
 الشيخ عيىس بن الشيخ أحمد الهاليل632
 الشيخ عيىس بن حسن عيل البغداد 633
 الشيخ عيىس بن حس� زاهد النجفي633
 الشيخ عيىس كشكول النجفي633
 الشيخ فتح ّهللا القزويني634
 الحاهة فضة البالغي634
 الشيخ قاسم النجفي635
 الشيخ قاسم بن خنفر635
 السيد قاسم بن السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد عبد العزيز املوسو  النجفي636
 الشيخ قاسم بن محمد بن أحمد بن عيل أب هامع العاميل النجفي636
 السيد قاسم بن محمد بن عبد السالم العاميل636
 مال كاظم الرشتي637
 الشيخ كاظم بن الشيخ محمود آل طالب637
 ىل أحمد بن لط  عيللط  عيل بن املو637
  الشيخ محسن نعمة638



 801: الصفحة
 الشيخ محسن الطريحي638
 الشيخ محسن خنفر الصغ�638
 السيد محسن بن الحسن بن مرتىض األعرهي املعروف باملحقق الكاظمي638
 الشيخ محسن بن خنفر639
 الشيخ محسن ابن الشيخ محمد بن عبد الحس� املنصور 640
 الشيخ محمد حس� بن الشيخ عيل رشارةالشيخ محسن بن 640
 الشيخ محسن بن الشيخ محمد عيل املنصور 641
 الشيخ محسن األعسم بن الحاج مرتيض641
 السيد م�زا محمد ه�ل الدين اإلخبار 641
 السيد محمد األصفها 642
 السيد محمد نقيب األرشاف املوسو  اإليروا 642
 املوىل محمد الجاوها 642
 محمد القزوينيالسيد 643
 الشيخ محمد امللقب بكاش  األرسار643
 الشيخ محمد بن إبراهيم الشه� باملشهد 643
 السيد محمد بن السيد أبو القاسم الحسيني الزنجا 643
 السيد محمد بن السيد أحمد زين الحسيني644
 الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الهاليل644
 ل بن عبد الجبار الغرو  الحائر أبو عيل محمد بن إس�عي645
 الشيخ محمد بن الشيخ أم� الطريحي645
 السيد محمد بن هعفر الحسيني العاميل646
 الشيخ محمد بن هعفر بن شويهي الحميد 646
 محمد بن السيد حسن آل شكر646
 الشيخ محمد بن الشيخ حس� األعسم647
  محمد بن الحس� الطريحي النجفي647



 802: الصفحة
 الشيخ محمد بن الشيخ حس� مظفر647
 السيد محمد التنكابني648
 محمد ابن امل�زا خليل بن عيل ابن إبراهيم648
 مال محمد بن الشيخ زين العابدين التربيز 649
 الشيخ محمد بن طعمة الزريجي649
 الشيخ محمد بن عباس العبود 649
 الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرسول650
 السيد عبد الكريم الربوهرد السيد محمد بن 650
 الشيخ محمد بن الشيخ عبد ّهللا الحويز 651
 الشيخ محمد بن الشيخ عبد ّهللا بن الشيخ حمد ّهللا حرز651
 محمد بن عبيد بن عنوز النجفي652
 محمد بن الشيخعيل بن الشيخ إبراهيم نصار652
 الغطاءالشيخ محمد بن الشيخ عيل بن الشيخ هعفر الكب� صاحب كش  653
 محمد بن املوىل عيل بن محمد حس� الزنجا 653
 السيد محمد القايض الدزفويل654
 الشيخ محمد بن قاسم آل حاهي الربا  النجفي654
 الشيخ محمد بن الشيخ قاسم الوند 654
 محمد بن السيد مال ّهللا ابن السيد معصوم املوسو  الحائر  القطيفي655
 الشيخ محمد بن مبارك655
 شيخ بهاء الدين محمد بن الشيخ محسن آل زين العابدينال655
 السيد محمد بن السيد محمد تقي الطباطبائ656
 السيد محمد بن السيد محمد هواد صاحب مفتاح الكرامة العاميل النجفي656
 محمد املوىل بن محمد حسن املشهد 656
  السيد محمد بن محمد حس� بن م� محمد رضا الحسيني التنكابني657



 803: الصفحة
 الشيخ محمد نطنز 657
 الشيخ صدر الدين محمد بن الشيخ محمد رضا التربيز 657
 م�زا محمد القراهة داغي658
 الشيخ محمد املراغي658
 السيد محمد بن األم� معصوم الرضو  املشهد 659
 الشيخ محمد بن موىس بن عيىس خرض659
 محمد بن الحاج مهد  العكام النجفي659
 محمد الكشم�  السيد660
 الشيخ محمد بن الشيخ يوس  بن الشيخ هعفر محي الدين660
 الشيخ محمد بن يونس الشويهي661
 محمد إبراهيم بن الحاج محمد حسن بن الحاج محمد قاسم الكربايس662
 الشيخ محمد إبراهيم الرشتي662
 الشيخ محمد إبراهيم663
 الشيخ محمد إس�عيل النجفي663
 محمد إس�عيل الكجور الشيخ املوىل 663
 الشيخ محمد أم�663
 الشيخ محمد أم� بن الشيخ محمد حس� عيل رشارة664
 السيد محمد باقر بن السيد أحمد القزويني664
 الشيخ محمد باقر املراغي664
 الشيخ محمد باقر الهمدا 665
 محمد باقر ابن املوىل عبد الكريم الدهدشتي665
 رضا األردكا محمد باقر القي  بن عيل 666
 اآلقا محمد باقر بن محمد باقر الهزار هريبي املازندرا  النجفي مسكنا666
  املوىل محمد باقر الطهرا 666



 804: الصفحة
 السيد محمد باقر بن السيد محمد تقي املوسو  الجيال  الرشتي األصفها 667
 محمد باقر األصطهبانات668
 السيد محمد باقر اليزد 668
 خ اآلغا محمد تقيالشي669
 الشيخ محمد تقي اإليرا 669
 الشيخ املوىل محمد تقي الخراسا 669
 الشيخ محمد تقي الراز  األصفها  صاحب هداية املسرتشدين670
 الشيخ محمد تقي الگلبايگا  النجفي670
 محمد تقي بن حس� الهرو 671
 م�زا محمد تقي نّ� التربيز 672
 السيد عبد الحي الكاشا  الحسينيالسيد محمد تقي بن 672
 محمد تقي ابن الشيخ محمد األحمد  البيات النجفي672
 الشيخ محمد تقي اليزد 673
 السيد محمد تقي بن السيد محمد باقر القايض الطباطبائ673
 الشيخ اآلغا محمد تقي الكرمانشاهي674
 الشيخ محمد تقي الحائر 674
 نيالشيخ محمد تقي بن محمد القزوي674
 الشيخ املوىل محمد تقي االسرتاباد 675
 السيد محمد تقي بن السيد محمد رضا بن السيد محمد مهد  بحر العلوم675
 السيد محمد تقي بن السيد مسمن القزويني676
 محمود هواد بن الشيخ حسن بن حيدر بن عبد ّهللا الحارث الهمدا  العاميل النجفي677
 محمد هواد بن سهيل النجفي677
  الشيخ محمد هعفر األنصار 677



 805: الصفحة
 الشيخ محمد هعفر بن الشيخ محمد رضا الرتشيز 678
 الشيخ محمد هعفر الطهرا 678
 بن السيد محمد بن السيد أحمد زين الدين) سياه پو (محمد هواد 678
 محمد هواد بن السيد محمد بن السيد محمد باقر األصفها 679
 يل صاحب مفتاح الكرامةالسيد محمد هواد العام679
 الشيخ محمد حسن بن موىس القوقي681
 الشيخ محمد حسن النجفي681
 الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر681
 الشيخ محمد حسن اليزد 682
 الشيخ محمد حسن نج 683
 الشيخ محمد حسن الساوهي683
 الشيخ محمد حس� الكاظمي683
 الشيخ محمد حس� الش�از 684
 حس� بن الشيخ خميس الجرب  النجفيالشيخ محمد 684
 الشيخ محمد حس� بن الشيخ زين العابدين زيني685
 الشيخ محمد حس� بن ضياء الدين الطريحي685
 محمد حس� بن عباس عيل القزويني النجفي686
 الشيخ محمد حس� رشارة686
 الشيخ محمد حس� الخوانسار 686
 السيد محمد حس� القايض687
  محمد حس� السارو الشيخ املوىل687
 الشيخ محمد حس� بن املوىل محمد املدرس السبزوار 688
 الشيخ محمد حس� بن محمد إس�عيل اليزد  األردستا 688
 الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد رضا العبود 688
  الشيخ محمد حس� املحالت689



 806: الصفحة
 الشيخ محمد حس� األعسم689
 د حس� اليزد  املدريسالسيد امل�زا محم690
 محمد رضا القار 690
 الشيخ محمد رضا بن الشيخ أحمد النحو 690
 الشيخ محمد رضا الكاظمي691
 الشيخ محمد رضا األسد  العاميل691
 الشيخ محمد رضا التربيز 692
 السيد محمد رضا بن السيد عيل الحسيني األصفها 693
 السيد محمد رضا املازندرا  األصفها 693
 الشيخ محمد رضا نج 694
 السيد محمد رضا شّرب الحسيني694
 السيد محمد رضا الكاشا 694
 الشيخ محمد رضا كاش  الغطاء695
 السيد محمد رضا بن السيد مهد  بحر العلوم696
 الشيخ محمد رفيع الجيال 696
 املوىل محمد سعيد املازندرا 697
 القراهة داغيمحمد سعيد بن الشيخ محمد يوس  الدينور  697
 محمد شفيع االسرتاباد 697
 السيد محمد شفيع الجزائر 698
 الشيخ محمد صاد  التنكابني698
 املوىل محمد صاد  القمي698
 محمد صاد  ابن اآلغا محمد الربادكاهي القفقاز 699
 الشيخ محمد صاد  بن الشيخ محمد أم� شقيق الشيخ األنصار 699
 السيد محمد صاد  الخوانسار 699
 الشيخ محمد صالح العيساو 699
  الشيخ محمد صالح املجتهد التنكابني700



 807: الصفحة
 الشيخ محمد صالح بن الشيخ موىس الجزائر 700
 الشيخ محمد طاهر بن الشيخ حسن آل عبود 700
 الشيخ محمد طاهر الرانكوئ700
 الشيخ محمد عيل الحائر 701
 الشيخ محمد عيل الخراسا 701
 عيل الطالقا  م� محمد701
 م�زا محمد عيل األنصار 702
 الشيخ محمد عيل بن الشيخ حس� القار  النجفي702
 محمد عيل ابن الحاج حس� النجفي703
 الشيخ محمد عيل بن حس� بن محمد األعسم703
 الشيخ محمد عيل بن الشيخ حيدر آل حيدر704
 النجفيمحمد عيل بن أب الحسن بن صالح الرسول العاميل 704
 الشيخ محمد بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن البالغي704
 محمد عيل ابن الشيخ محمد ابن عيىس النجفي الكربالئ705
 اآلغا محمد عيل بن محمد باقر الهزار هريبي706
 محمد عيل بن املوىل محمد حسن النحو 707
 السيد محمد عيل بن السيد محمد صاد  املوسو  الخونسار 707
 حمد عيل بن الشيخ موىس بن الشيخ هعفر آل طالبالشيخ م707
 الشيخ محمد قاسم بن الشيخ محمد بن حمزة الدلبز 708
 الشيخ محمد قاسم بن الشيخ محمد عيل النجفي املشهد 708
 السيد محمد معصوم القطيفي النجفي709
 السيد محمد مهد  الطباطبائ املعروف ببحر العلوم709
 لطباطبائالسيد م�زا محمد مهد  ا710
 الشيخ محمد مهد  املازندرا  النجفي711
 محمد مهد  ابن السيد هداية ّهللا املوسو  املشهد 711
  محمد مهد  بن محمد هعفر املازندرا  النجفي711



 808: الصفحة
 محمد هاشم بن نرص ّهللا النور 712
 املال محمد يوس  االسرتاباد  النجفي712
 محمود ابن الشيخ غالم عيلمحمد يونس بن كاظم بن 712
 الشيخ محمود خنفر713
 الشيخ محمود بن الشيخ أحمد سميسم النجفي713
 املال محمود بن املال عبد املطلب بن املال عبد هللاّ 713
 الشيخ محمود بن محمد هواد الغول العاميل714
 املوىل محمود بن محمد عيل بن محمد أكمل البهبها 714
 املازندرا  الغرو  الكاظميمحمود بن مقصود عيل 714
 السيد مرتىض النجفي715
 السيد مرتىض بن أب الحسن الحسيني715
 مرتىض ابن الشيخ عبد الحس� ابن الشيخ أحمد715
 السيد مرتىض بن السيد معصوم الحسيني الجيال 716
 مرتىض ابن السيد فتح عيل النجفي الحيل716
 الشيخ مرتىض األنصار 716
 بن هاد  بن محمد رضا الحسيني الرام  السيد مرتىض 718
 الشيخ مسلم الجصا 718
 الشيخ مسيح بن محمد سعيد الجهل ستويف719
 الشيخ مشكور بن محمد بن صقر الحوالو 719
 السيد مصطفى املازندرا 720
 السيد مطر العال  النجفي720
 الشيخ منصور بن الشيخ محمد أم�721
 عيل ابن الشيخ نجم مهد  ابن الشيخ حسن ابن الشيخ721
 الشيخ مهد  الكجور 722
 امل�زا مهد  الالهيجي النجفي722
  الشيخ مهد  بن أب ذر الااقي723



 809: الصفحة
 الشيخ مهد  بن الشيخ أحمد الزريجي724
 السيد مهد  بن إس�عيل املوسو  الهرو 724
 املوىل مهد  بن الشيخ حسن القمشهي724
 بن الشيخ عيل القفطا  الشيخ مهد  بن الشيخ حسن725
 السيد مهد  الخزئ725
 السيد مهد  بن السيد حسن القزويني النجفي الحيل726
 مهد  ابن السيد صاد  الحسني النجفي728
 الشيخ مهد  بن الشيخ صالح الحاهي728
 السيد مهد  بن السيد عيل املوسو  النباطي728
 املوىل مهد  القار  التربيز 729
 الشيخ عيل بن الشيخ كاش  الغطاء الكب�الشيخ مهد  بن 729
 الشيخ مهد  بن محمد بن عيل آل مغنية730
 مهد  ابن السيد محمد هعفر املوسو  التنكابني730
 الشيخ مهد  بن الشيخ محمد حس� بن الشيخ محمد مال كتاب730
 الشيخ مهد  بن الشيخ محمد رحيم اليزد 731
 املازندرا  النجفيمهد  بن امل�زا بابا محمد رضا 731
 عيل مهد  ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد بن نج 732
 الشيخ مهد  بن الشيخ نعمة732
 الشيخ موىس الربغا 732
 السيد موىس الرصاف النجفي733
 الشيخ موىس كشكول النجفي733
 الشيخ موىس بن الشيخ إس�عيل الخ�ييس733
 لغطاءالشيخ موىس بن الشيخ هعفر صاحب كش  ا733
 السيد موىس بن السيد هعفر الطالقا 734
 امل�زا موىس بن امل�زا هعفر بن امل�زا أحمد التربيز 735
  السيد موىس بن السيد هعفر بن السيد عيل الطالقا 735



 810: الصفحة
 الشيخ موىس األسد 735
 موىس ابن الشيخ حسن الربيعة املد  اإلحسائ النجفي736
 الشيخ رشي  بن الشيخ محمد آل محي الدينالشيخ موىس بن 736
 موىس بن السيد عبد السالم ابن السيد زين العابدين ابن السيد عباس املوسو  العاميل737
 السيد موىس الجزائر 737
 الشيخ موىس بن الشيخ عيىس بن الشيخ حس� خرض738
 ناهي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عيل بن نجم738
 حس� اليذ الشه� بالصيقلالشيخ نارص بن الشيخ 738
 الشيخ نصار بن الشيخ حمد بن زيرج الحكيمي739
 الشيخ نرص ّهللا االسرتاباد 739
 نرص ّهللا بن الشيخ غبد الغفار املدرس النجفي الش�از 740
 الشيخ نظر عيل الزنجا 740
 الشيخ نعمة بن الشيخ رشي  العاميل النجفي740
 الدين الطريحي النجفيالشيخ نعمة بن الشيخ عالء 741
 الشيخ نوح الجعفر 741
 نوح ابن الشيخ قاسم ابن الشيخ محمد بن مسعود بن ع�رة القريش742
 املوىل نور الدين الربوهرد 742
 الشيخ نور الدين بن الشيخ أم� الطريحي742
 الشيخ هاد  بن الشيخ أحمد النحو  الحّيل 743
 الشيخ هاد  النور 743
 إبراهيم املوسو  البهبها  النجفيهاشم ابن السيد 743
 هاشم بن حردان الدورقي744
 هاشم بن السيد عيل بحر العلوم744
 هاشم بن السيد محمد حس� التنكابني745
  هاشم بن عيل بن رضا الطباطبائ النجفي745



 811: الصفحة
 السيد هاشم بن م� شجاعة عيل الرضو  الهند  النجفي745
 إس�عيل النجفيياس� ابن الشيخ 746
 الشيخ يعقوب املازندرا 746
 الشيخ يوس  بن الشيخ هعفر آل محي الدين746
 الشيخ يوس  بن محمد التميمي األزد 747
 السيد يوس  الرودبار 747
 مصادر املقدمة749
 مصادر الكتاب750
 الفهرست753
 كلمة الختام811

 

 

 

 كلمة الختام 

املبارك حيث بذلنا الجهد و بعض العمر يف البحث عن الحمد ّل عىل هذا التوفيق العظيم 
العل�ء و الفقهاء الذين أنفقوا شطرا من حياتهم يف الحوزة العلمية يف هوار قرب اإلمام أم� 
املسمن� عيل بن أب طالب ويص رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله و نرهو من ّهللا الرحيم 

مرضعة ع� أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها الكريم الغفور القبول يف يوم تذهل كل 
 .و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكّن عذاب ّهللا شديد 
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	حوزة النجف الأشرف في القرن الثامن الهجري و علماؤها
	علماء النجف الأشرف في القرن الثامن الهجري
	احمد بن الحسين بن الواهاني:
	الشيخ حسين الأسترابادي:
	حمزة بن حمزة العلوي:
	السيد حيدر بن حيدر الآملي:
	عبد الرحمن القدسي:
	عبد الرحمن بن محمد العتايقي:
	عبد الكريم بن علي أمير الحاج:
	عبد الكريم النيلي النجفي:
	عبد الكريم بن الأعرج الحسيني:
	السيد عبد اللّه بن محمد الحسيني:
	عبد المطلب بن علي بن المختار:
	علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح:
	علي بن احمد المزيدي:
	الشيخ زين الدين علي بن الفاضل المازندراني:
	علي بن محمد بن علي الكاشي:
	شمس الدين محمد بن صدقة:
	محمد بن عبد المطلب بن الأعرج:
	محمد بن علي الجرجاني الغروي:
	يوسف بن ناصر الغروي:

	مع علماء النجف الأشرف  في القرن التاسع الهجري  800ه 900ه  1397م 1494م
	الحلة في القرن التاسع الهجري
	مع النجف الأشرف في القرن التاسع الهجري:

	علماء النجف الأشرف في القرن التاسع الهجري
	إبراهيم بن صالح الكفعمي:
	احمد بن متوج:
	احمد السبيعي:
	السيد جعفر الملحوس بن احمد الحسيني:
	حسن بن محسن الموسوي النجفي:
	الحسن بن راشد:
	سلطان حسن القمي الحسيني:
	أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن النجفي:
	المولى الحسن بن محمد الاسترابادي:
	شرف الدين حسين العميدي النجفي:
	عز الدين حمزة بن محسن الحسيني:
	الشيخ خضر الحبلرودي:
	جلال الدين عبد اللّه شرفشاه الحسيني:
	علي بن خليل:
	علي بن شوا:
	الشيخ عبد اللّه بن المقداد:
	عبد الوهاب بن محمد بن جعفر بن علي السيوري:
	علي بن الحسن بن غلاله:
	علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النجفي:
	الشيخ قاسم الدين:
	محسن بن علي الحسيني النجفي المسكن:
	محمد بن احمد بن الأخرس:
	محمد بن الحسن الاسترابادي:
	محمد العميدي النجفي:
	محمد النجفي:
	محمد بن شجاع القطان:
	المقداد بن عبد اللّه السيوري:

	مع علماء النجف الأشرف  في القرن العاشر الهجري  900ه 1000ه  1494م 1591م
	تمهيد
	أبو المعالي الغروي الاسترابادي:
	الشيخ إبراهيم بن علي الخونساري:
	الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني:
	الشيخ إبراهيم بن علي الميسي:
	الشيخ احمد بن علي العاملي:
	احمد أبي جامع العاملي (احمد الجامعي ):
	احمد بن علي بن إبراهيم المري:
	الشيخ احمد بن علي بن احمد بن طريح:
	الشيخ احمد بن محمد بن خاتون:
	المولى احمد بن محمد المقدس الأردبيلي:
	الشيخ زين الدين جعفر بن احمد خاتون العاملي:
	جعفر بن مرتضى الحسيني:
	القاضي جلال الدين الحسيني الطالقاني:
	السيد الشريف جمال الدين نور اللّه بن السيد شمس الدين محمد التستري:
	الشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي:
	حسن بن عبد الحميد الاسترابادي:
	حسن الفتال النجفي:
	الحسن الغاربات بن الحسين النجفي:
	حسين العميدي النجفي:
	حسين بن عبد العال الكركي:
	حسين بن محمد الطبسي:
	الحسين بن روح النجفي:
	السيد الأمير رحمة اللّه الفتال النجفي:
	الشيخ زين الدين بن فروخ النجفي:
	السيد شرف الدين السماك أو السماكي العجمي:
	السيد طاهر العلوي النجفي:
	الشيخ عبد العال بن المحقق الكركي:
	عبد اللّه بن شهاب الدين حسين الشهاب آبادي:
	عبد اللّه النجفي:
	الشيخ عبد العلي بن احمد بن محمد الاسترابادي:
	عبد الكاظم بن نور الدين:
	الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الميسي:
	عبيد بن السيد:
	مير عزيز اللّه القمي النجفي:
	الشيخ علم (علي) بن سيف بن منصور:
	الشيخ علي بن حبيب اللّه بن محمد الجوزداني:
	السيد شرف الدين علي الحسيني النجفي الاسترابادي:
	الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي:
	علي بن فلاح النجفي:
	الشيخ علي العاملي:
	علي بن عبد الصمد بن محمد الجبعي:
	الشيخ علي بن محمد الحر العاملي:
	الشيخ علي بن محمود العاملي المشغري:
	الشيخ علي المنشار:
	نور الدين علي المنعل:
	علي بن ناصر الحسيني:
	الشيخ علي بن هلال العاملي الكركي:
	السيد فخر الدين الاسترابادي:
	فضل اللّه الحسيني:
	المولى قاسم بن الحسين علاء الدين الخلخالي:
	محمد بن أبي جمهور الأحسائي:
	محمد بن ابي طالب الغروي الاسترابادي:
	جلال الدين محمد بن اسعد:
	محمد بن تركي:
	محمد بن جابر النجفي:
	محمد بن الحسن الاسترابادي:
	الشيخ درويش محمد بن الحسن العاملي:
	محمد بن خاتون العاملي:
	الشيخ محمد القرميسيني النجفي:
	محمد علي بن سلوة النجفي:
	محمد بن صالح الغروي:
	الشيخ محمد علي البلاغي:
	محمد بن تقي الدين الحسيني:
	محمود الخليفة:
	محمود الساوجي:
	منصور الغروي:
	موسى بن يوسف نصر اللّه النجفي:
	نجف النجفي الحلي:
	الشيخ نعمة اللّه بن احمد خاتون العامل:
	السيد نعمة اللّه الحلي:
	يوسف الشامي:
	مع علماء النجف الأشرف في القرن الحادي عشر 1000ه 1100ه 1591م 1688م
	النجف الأشرف في القرن الحادي عشر
	1الدولة الصفوية و إستقطابها لعلماء المسلمين الموالين لمذهب أهل البيت (ع)
	2الأصولية و الأخبارية:
	3مدينة كربلاء و الأخباريون
	4الشهادة بالإجتهاد:
	5محاصرة الروم المشهد الشريف (النجف) في 1034ه:
	6علوم متنوعة:
	7المرجعية و العلماء الكبار في القرن الحادي عشر في النجف الأشرف:
	8أسماء العلماء الكبار في القرن الحادي عشر في النجف الأشرف:
	9الكتب الدراسية في الحوزة العلمية الحيدرية في القرن الحادي عشر
	علماء النجف الأشرف في القرن الحادي عشر
	إبراهيم الدماوندي:
	إبراهيم الرضوي:
	إبراهيم السكري:
	إبراهيم المغربي:
	أبو طالب الحسيني:
	السيد أبي طالب محمد هاشم النجفي:
	الشيخ احمد بن أبي جامع:
	المولى احمد المازندراني:
	المولى احمد الساوجي:
	الشيخ احمد بن موسى العاملي:
	أسد اللّه الجوهري:
	إسماعيل الشولستاني:
	الشيخ أمين الدين بن محمود:
	السيد باقر النجفي:
	الشيخ بهاء الدين بن علي العاملي النباطي:
	الشيخ جابر بن عباس النجفي:
	جعفر الحافظ:
	الشيخ جمال الدين بن محمد خفاجي:
	الشيخ جواد الكاظمي:
	الشيخ حبيب بن إبراهيم النجفي:
	الشيخ حسام الدين بن جمال الدين الطريحي:
	حسام الدين بن عذاقة النجفي:
	الشيخ حسن صاحب المعالم:
	كمال الدين حسن الأسترابادي السحابي:
	الشيخ حسن بن جمعة بن علي الزبيدي النجفي:
	حسن الحسيني:
	الشيخ نجيب حسن بن علي العيناتي:
	حسن بن عناية النجفي:
	حسن الفتال النجفي:
	السيد مير حسن القائني:
	حسن المحاويلي:
	حسن النجفي:
	حسين الخمايسي:
	حسين ابن السيد كمال الدين العميدي:
	السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي:
	حسين غالب الحسني النجفي:
	حسين النجفي:
	الشيخ حسين أبي الجامع:
	حمزة النجفي:
	الملا حيدر علي الشيرواني:
	خير الدين النجفي:
	دخيل الغطاوي:
	درويش بن محمد النجفي:
	المير رحمة اللّه النجفي:
	الشيخ رضى الدين بن علي العاملي النجفي:
	زامل آل كمونة النجفي:
	الشيخ زين الدين بن احمد:
	الشيخ سيف الدين الطريحي:
	شفيع الدين بن الطريحي:
	صالح السلامي:
	ضياء الدين السبزواري:
	طالب بن ربيع:
	عباس بن محمد البلاغي:
	عبد الحسين النجفي:
	عبد الرضا النجفي:
	عبد الرؤوف النجفي:
	عبد العال النجفي:
	عبد العلي الحلي:
	عبد العلي النجفي:
	الشيخ عبد علي بن الشيخ محمد بن الشيخ يحي الخمايسي:
	الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ علي بن احمد بن أبي جامع:
	عبد اللّه الحافظ النجفي:
	عبد اللّه الحسيني:
	المولى عبد اللّه بن الحسين التستري:
	عبد اللّه بن الحسين الثقفي النجفي:
	عبد اللّه الطريحي:
	عبد اللّه العاملي:
	عبد اللّه الكليدار:
	الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز:
	الشيخ عبد النبي بن الشيخ سعد الجزائري:
	عبد الهادي التستري:
	الشيخ عبد الوهّاب بن الشيخ محمد علي الطريحي:
	السيد الأمير علام:
	علي بن إبراهيم النجفي:
	الشيخ نور الدين علي بن الشيخ احمد أبي جامع:
	الشيخ علي بن احمد بن موسى العاملي النباطي:
	الشيخ علي البنجهزاري النجفي:
	السيد الأمير شرف الدين علي الحسيني الشولستاني:
	علي رضا بن علي بن حجة اللّه الشولستاني:
	علي بن أبي جامع:
	الشيخ علي بن زين الدين الطريحي النجفي:
	علي كمونة:
	علي بن محمود المشغري:
	علي بن محمد الحر العاملي:
	السيد علي بن السيد مراد الحكيم الطباطبائي:
	علي النجفي:
	علي بن يونس التفريشي الغروي:
	السيد علي دعاء الشيرازي:
	عناية اللّه بن علي بن محمود القهبائي:
	الشيخ عيد النجفي:
	الشيخ عيسى النجفي:
	الشيخ عيسى بن محمد الجزائري:
	الشيخ فخر الدين بن علي أبي جامع:
	الشيخ فخر الدين بن محمد بن طريح:
	الشيخ فرج اللّه بن فياض الجزائري النجفي:
	فضل اللّه الأسترابادي:
	فيض اللّه بن عبد القاهر الحسيني:
	قاسم النجفي:
	الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي:
	الشيخ محب الدين الطريحي:
	الشيخ محمد الجوزجاني:
	محمد العتابي الكلبايكاني النجفي:
	محمد القارىء النجفي:
	المولى محمد بن أبي الفرج النجفي:
	الشيخ محمد المعروف ب (بهاء الدين العاملي ):
	له: أ الكتب الدينية:
	الكتب العلمية:
	الشيخ محمد بن جابر بن عباس العاملي النجفي:
	محمد السبط بن صاحب المعالم:
	المولى ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني الأصفهاني:
	محمد بن السيد حيدر العاملي:
	محمد بن دنانة الكعبي النجفي:
	محمد الخمايسي:
	جمال الدين محمد بن عبد اللّه المالكي النجفي:
	محمد المحاويلي:
	ميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الأسترابادي:
	محمد النباطي:
	السيد محمد بن علي صاحب المدارك:
	محمد العاملي:
	محمد بن فرج الحميري:
	السيد محمد الشولستاني:
	محمد أمين الحجازي النجفي:
	المولى محمد أمين بن أحمد الأسترابادي:
	الشيخ محمد أمين بن محمد علي بن فرج اللّه النجفي:
	محمد باقر بن محمد الطوسي النجفي:
	محمد تقي الأنصاري:
	محمد تقي المجلسي:
	محمد تقي بن هداية اللّه:
	محمد جواد بن كلب علي الكاظمي:
	محمد حسن الأسترابادي النجفي:
	محمد حسين كتابدار:
	ميرزا عماد الدين محمد حكيم البافقي:
	محمد سليمان النجفي:
	محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي:
	محمد علي بن الشيخ احمد بن علي بن احمد الطريحي:
	محمد قاسم القاري النجفي:
	محمد قاسم القنديل:
	محمد قاسم النجفي:
	محمد مهدي النجفي:
	محمد نصير النجفي:
	الملا محمود:
	محمود الحسيني:
	السيد محمود بن فتح اللّه الحسيني النجفي:
	محمود بن الشيخ احمد الطريحي:
	حسام الدين الشيخ محمود النجفي:
	السيد محمود النجفي:
	الشيخ محي الدين بن عبد اللطيف بن أبي جامع العاملي:
	السيد مصطفى بن السيد حسين التفريشي:
	المولى مطهر بن محمد المقدادي:
	منصور آل كمونة النجفي:
	الشيخ موسى بن علي الفتوني:
	الشيخ ناجي بن علي النجفي:
	السيد ناصر كمونة النجفي:
	ناصر النجفي:
	المولى نظام الدين:
	المولى نظام الدين التستري:
	الشيخ نعمة اللّه بن محمد النجفي:
	السيد نور الدين بن زين الدين العلوي النجفي الأسيري:
	الشيخ ياسين النجفي:
	الشيخ يحيى الخمايسي:
	الشيخ يحي بن عيسى بن محمد الأميني النجفي:
	الشيخ يوسف بن عبد الحسين الصفار (الصلنباوي ):
	مع علماء النجف الأشرف في القرن الثاني عشر الهجري 1100ه 1200ه 1688م 1785م
	النجف الأشرف في القرن الثاني عشر الهجري
	1عرض عام:
	2الحوزة و العلوم المتنوعة:
	3الكتب الدراسية في القرن الثاني عشر في النجف الأشرف:
	4مؤتمر نادر شاه في النجف الأشرف في القرن الثاني عشر:
	5الطاعون و القرن الثاني عشر:
	6أسماء العلماء البارزين في النجف الأشرف في القرن الثاني عشر الهجري و هم:
	علماء النجف الأشرف في القرن الثاني عشر الهجري
	الشيخ إبراهيم آل سليمان العاملي:
	الشيخ إبراهيم بن الخواجة عبد اللّه بن كرم بن الشيخ محمد حسن الحويزي:
	الشيخ إبراهيم بن الشيخ ضياء الدين بن علي جمال الدين حسن بن زين الدين:
	إبراهيم الخوزاني:
	الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد علي الخمايسي:
	الشيخ إبراهيم بن الشيخ نصار النجفي:
	الشيخ أبو البركات:
	الشيخ أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي:
	الشيخ أبو طالب بن الشيخ أبو الحسن الفتوني:
	الشيخ أبو الحسن بن درويش بن محمد:
	الشيخ احمد بن إسماعيل بن الشيخ عبد النبي الجزائري الغروي:
	الشيخ احمد بن حسن بن علي بن الخواجة:
	الشيخ احمد السبيتي:
	الشيخ احمد العاملي:
	السيد احمد بن عبد الحسين الموسوي النجفي:
	الشيخ فخر الدين احمد بن الشيخ شمس الدين علي بن جمال الدين حسن:
	الشيخ احمد بن الشيخ علي بن الشيخ حسين بن محي الدين:
	الشيخ احمد بن الشيخ علي الطريحي:
	السيد أحمد ابن السيد محمد ابن السيد صدر الدين علي خان المدني الشيرازي النجفي الحسيني:
	احمد الجزائري بن محمد الحلفي النجفي:
	احمد الخاتون آبادي:
	السيد احمد القزويني:
	احمد كليدار:
	احمد النجفي:
	احمد هاتف الأصفهاني:
	الشيخ احمد بن يونس الغروي:
	الشيخ إسماعيل الخمايسي:
	إسماعيل بن حميد (حامد) النهاوندي الفارسي الدراويشي النجفي:
	إسماعيل بن محمد جواد التبريزي النجفي:
	إسماعيل النجفي:
	الشيخ أمين الدين بن محي الدين الطريحي النجفي:
	الشيخ باقر بن مظفر الجزائري:
	الشيخ بشارة بن عبد الرحمن آل موحي:
	جابر النجفي:
	السيد أبو القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخونساري:
	الشيخ جعفر بن علي بن حسين بن محي الدين:
	الشيخ جواد النجفي الكوفي:
	محمد جواد الغروي:
	الشيخ جواد بن الشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ شمس الدين:
	الشيخ حسن العاملي:
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