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 املجلدالثا� 

 خطوة عىل الطريق 

نكرر و نقول ك� قلنا يف بداية املجلد األول ان هذا الكتاب خطوة متواضعة عىل 
العلمية النجفية و الطريق الشاّق و الشائك و الطويل للتعرّف عىل عل�ء الحوزة 

مدرّسيها و املتعلّم� فيها و املتخرّج� منها، سائل� املوىل سبحانه أن تتبعها خطوات 
أخر  م  املحقق� و املللف� ك يتجىل الدور الجليل و العظيم و املبارك لهذه الحوزة 

ألمة و املقّدسة يف تربية فقهاء كبار و عل�ء عظام قاموا بتبليغ دي  ّهللا و توجبه ا
 .فرحمهم ّهللا و جزاهم خ�ا . تفقيفهم يف العاا االسيمأ أكث و أكث

 املللف
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 مع كبار العل�ء يف القرن الرابع عرش الهجري 

 بسم ّهللا الرحمن الرحيم

 عرض عام 

 .الحمد ّل رب العامل� و صىل ّهللا عىل محمد و آله الطاهري  
 .و بعد 

سبحانه علينا أن أنهينا املجلد األول م  الكتاب املشتمل عىل عل�ء م  نعم ّهللا 
النجف األرشف يف النصف الفا� م  القرن الخامس و القرن السادس و السابع و 
الفام  و التاسع و العارش و الحادي عرش و الفا� عرش و الفالث عرش الهجرية و بدأنا 

 الهجري ألن الحوزة العلمية النجفية بعرض خصوص كبار العل�ء يف القرن الرابع عرش
و الحمد ّل قد توسعت يف هذا القرن في مجال الستيعاب جميعهم و ذكر كل العل�ء 
الذي  درسوا يف هذه الحوزة العلمية املباركة و تخرجوا منها فاقترصنا عىل ترجمة 

م و األساتذة املستو  األعىل املميز م  الحوزة م  عل�ئنا العظام و املجتهدي  الكرا
 .الكبار 

و قبل الدخول يف ترجمة عل�ئنا الكبار م  الحوزة العلمية النجفية يف القرن الرابع 
عرش الهجري ال بد م  عرض األحداث الطاغية يف هذا القرن يف النجف أو يف العراق 
املستوحات م  الحوزة أو كانت ذات إنعكاسات بارزة عىل الحوزة النجفية عىل ما 

 :ييل 
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 : األول الحكومات املتعاقبة عىل العراق يف القرن الرابع عرش الهجري

ال شك بأن لسياسة النظام و الحكومة يف العراق إنعكاسات عىل الحوزة في بد م  
إطيلة رسيعة عىل الحكومات املتتالية عىل العراق يف القرن الرابع عرش الهجري و 

مخترصة عىل الحوزة العلمية يف النجف األرشف معرفة ظيلها و مضاعفاتها بصورة 
 :قنقول 

م  الواض  أن الخيفة العف�نية كانت تحكم املنطقة العربية با فيها العراق قرونا 
طويلة، و كانت النجف األرشف الواقعة جغرافيا يف جنوب العراق عىل بعد مئة و 

حكام األتراك، إما لبعدها خمس� كيلومرتا م  العاصمة، يف منا إىل حد كب� ع  أذ  ال
الجغرايف ع  العاصمة بغداد مقر مندوب الخليفة العف��، أو لكونها م  جنوب 
العراق املتمح  يف الوالء ألهل البيت عليهم السيم أو لرعاية عاطفة أكثية الشعب 

 .العراقأ املسلم املعتنق ملذهب آل الرسول عليهم السيم 
لحرب العاملية األوىل لفرتة طويلة مضطربة و غ� عاشت الحكومة العراقية بعد ا

ه احتلت بريطانيا العراق، و أصب  الشعب 1335م املوافق 1917مستقرة، ففأ عام 
ه اندلعت الفورة 1339م 1920و يف عام . محكوما للمندوب السامأ االنكليزي

و التأ  االسيمية املباركة بقيادة العل�ء و يف طليعتهم الشيخ محمد تقأ الش�ازي
عرفت بفورة العرشي  و انتهى األمر إىل استدعاء فيصل ب  الحس� م  الحجاز و 

 .ه 1340م 1921آب 23نودي به ملكا عىل العراق يف 
ه مات فيصل األول و حّل محله ابنه غازي و استمر يف الحكم 1351م 1933و يف سنة 

ه حيث 1357م 1939م  عام ) قد يكون مفتعي(حتأ يوم مرصعه يف حادث س� 
اعتىل العرش ابنه فيصل الفا� الذي كان يف السنة الرابعة م  عمره، و لك  خاله عبد 

 .االله قد توىل الوصاية عىل العرش حتى يوم بلوغه و رشده 
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و يف هذه الفرتة كانت الحوزة العلمية و الشعب العراقأ املسلم يف مواجهة دامية و 
 .ييطا� ك� ستأت االشارة إليه جهاد مقدس ضد االحتيل ال

و كانت الحوزة العلمية يف هذه اليهة م  الزم  يف خ� و عافية إىل حّد ما، رغم 
إبعاد الشيخ النائينأ و السيد أبو الحس  االصفها� و محاربة العل�ء الفائري  بوجه 

م  العل�ء  بريطانيا و عميئهم يف داخل العراق ك� يتب� م  خيل تراجم املجاهدي 
الكبار و م  خيل عرضنا باختصار شديد للموقف الجهادي املقدس ملراجع النجف و 

 .كربيء تجاه حكم بريطانيا و احتيلها للبرصة أوال ثم للعراق ثانيا 
ه قام الجيش العراقأ بقيادة عبد الكريم قاسم بفورة 1377م 1958/ توز / 14و يف 

قتلت امللك و خاله و رئيس حكومته نوري السعيد و مسلّحة أطاحت بالنظام امللك و 
 .أعلنت قيام النظام الجمهوري 

و يف هذا العهد الجديد واجهت الحوزة و العل�ء و امللمن� خصوم ملحدي  شيوعي� 
خاضوا معارك سياسية و عقائدية و تربوية عىل كافة األصعدة و انتهت بنبذ الشعب 

 .نهم بفضل توعية العل�ء و فتاويهم ك� سنش� إليه العراقأ املسلم لهم و االبتعاد ع
ه تآمر زمرة م  الحزبي� عىل عبد 1382م 1963و يف الفام  م  شهر شباط عام 

الكريم قاسم و توىل عبد السيم عارف املعروف بيوله القومية الحكم يف العراق، و 
عين مقتله إستلم م لد  زيارته البرصة و إ 1967عندما انفجرت طائرته يف الجو عام 

أخوه عبد الرحم  عارف النظام يف العراق و بقأ يف الحكم أقل م  سنة ثم حصلت 
ه و 1387م 1968ثورة و تت تنحية عبد الرحم  و حّل محله أحمد حس  البكر عام 

ه حيث أطاح به صدام و تسلّم 1399م 1979توز 16بقأ عىل رأس السلطة حتى 
 .السلطة 

  البكرية كانت الحوزة العلمية و العل�ء و املراجع و يف فرتة العارفية 
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و املدرس� يف خ� و تقدم و لك  السن� األخ�ة م  حكومة بكر بان الضعف يف 
 .قدراته و بدت القوة لصدام الرجل الذي كان يخطط م  وراء الستار 
د الضغط عىل و بعد تصديه للحكم تراجعت الحركة العلمية و تقلصت الحوزة و ازدا

العل�ء و امللمن� و كل يوم يرشق عىل الشعب العراقأ املسلم عامة و العل�ء و 
املتدين� خاصة تزداد االغتياالت و تتضاعف االعتقاالت و يضيق الخناق عىل الشعب 

 .و يتأخر املستو  االجت�عأ و االقتصادي و العلمأ أكث فأكث 
هم م  الجبّار الفتاك و أهلك صدام الدموي اللهم انرص أهلنا يف العراق و أنقذ

 .العميل 

 : الثا� إنجازات الحوزة العلمية يف النجف األرشف يف القرن الرابع عرش

إن الحوزة العلمية يف النجف األرشف يف القرن الرابع عرش قد تعمقت يف أصول الفقه 
الكمبا� عىل يد صاحب الكفاية و تيمذته م  النائينأ و الشيخ محمد حس� 

االصفها� و ضياء الدي  األراك و تطورت أيام مرجعية االمام الحكيم و الشهيد الصدر 
 .و السيد الخوئ يف تفك�ها و أولوياتها و أداء رسالتها و نهج دراستها و هموماتها 

فبعد أن كان يقترص دوره عىل دراسة الفقه و أصوله و االهت�م بشلون القضايا 
، بدأ تهتم الحوزة بشلون الناس الفقافية و توفر الدروس اليزمة الفقهية الفرعية

 .للمبلغ و العاا الرسايل 
 :و قامت باألع�ل التالية 

ه بقيادة 1376م 1957باركت املرجعية الرشيدة تأسيس حزب الدعوة االسيمية عام 1
حدي  ثم العل�ء و الدعاة م  امللمن� حيث نازل هذا الحزب القويم الشيوعي� املل

القومي� الجاهلي� ثم دخل يف قتال مرير مع البعفي� و قدم خ�ة شبابه قراب� إىل 
ّهللا يف جهاده ضد الحكام البعفي� يف العراق و ال يزال يخوض املعارك النقاذ الشعب 

  املسلم يف 
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 .العراق م  براث  صدام و زمرته الوحشية الخائنة 
: م، و تألفت م  العل�ء األبرار و هم1958ه 1378ء سنة تأسست ج�عة العل�2

السيد اس�عيل الصدر، السيد محمد باقر الصدر، السيد محمد ج�ل الهاشمأ، السيد 
الشيخ محمد جواد آل رايض، الشيخ عبد الوهاب الشيخ رايض، السيد . مهدي الحكيم

لشيخ عباس الرميفأ، باقر الشخص، الشيخ إبراهيم الكلبايس، الشيخ خرض الدجييل، ا
السيد محمد الحيل، الشيخ محمد حس  الجواهري، الشيخ محمد رضا املظفر، السيد 

و انتخبوا . محمد تقأ بحر العلوم، السيد موىس بحر العلوم، الشيخ حس  خوجة
و أنيط إىل . الحجة الشيخ مرتىض آل ياس� رئيسا للج�عة و البقية الصالحة أعضاء لها

ة إىل مسلولياتهم التوجيهية و االصيحية تشكيل لجان تتألف م  األعضاء باالضاف
عنارص صالحة و ذات خية لتنفيذ األوامر الصادرة إليهم م  الج�عة بالنسبة إىل دفع 
املقاالت إىل املطبعة و إصيحها و تنظيمها و توزيعها بشكل واسع ب� كافة أفراد 

اس و عقولهم ك� رّد كيد األعداء الشعب، و كان ك� خطط و إلتف حولها قلوب الن
 .الظامل� إىل نحورهم 

و كانت ج�عة العل�ء اللبنة األوىل يف محاربة التيار االلحادي يف العراق و كانت 
و . تنشد م  خيلها تعريف األمة بإسيمها الذي هو مصدر كرامتها و عزّتها و رشفها

مة املختلفة خصوصا الطبقات قد عملت عىل مّد الجسور ب� االسيم و قطاعات األ 
و قد أصدرت ج�عة العل�ء منشورات عديدة تدعو 2T]1[2Tاملفقفة و طيب الجامعات 

الج�ه� فيها إىل االلتفاف حول االسيم و عدم التأثر بتيارات الكفر و االلحاد التأ ال 
 .2T]2[2Tتت إىل األمة و تاريخها بصلة 

 اء العراق إما بصورة دائة إرسال الوكيء الرسالي� العامل� إىل أنح3
______________________________________ 

 . 2مجلة صوت الشهادة، العدد ) 1( 
 . 16تاريخ الحركة االسيمية املعارصة يف العراق، ص ) 2( 
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يقطنون يف البلد و يرعون شلون الناس الدينية و االجت�عية و إما بصورة ملقتة يف 
 .شهر رمضان و أيام العطل و املناسبات الدينية أيام الصيف و 

أسس املرحوم االمام الحكيم مكتبة كي  بإسم مكتبة السيد الحكيم العامة يف 4
بعد أن إشرت  قطعة كب�ة م  األرض و (النجف األرشف عىل جنب مسجد الهندي 

لها و جعل ) ألحقها بالجامع الهندي و جعل فيها املكتبة مع قاعة صغ�ة للتدريس
فروعا يف املحافظات و األقضية و النواحأ و القر  ك يتعرف الناس و خاصة الجيل 
الطالع م  خيلها عىل معاا الفكر االسيمأ األصيل و قد تفّر  عنها أكث م  ست� 
فرعا و قد غدت هذه املكتبات ملتقى طبيعيا للشباب املفقف الواعأ و امللم  و كان 

و كانت املكتبات تزخر بكتب العقيدة و . س لإلستفادةيفد عليها عرشات م  النا
 .2T]1[2Tالدي  و اآلداب و العلوم املختلفة م� يفقف األجيال 

إهتمت الحوزة العلمية يف النجف األرشف و العل�ء . املحارضات و الندوات5
بالندوات الدينية و املحارضات الفكرية التأ كان يقوم بها رّواد الحركة االسيمية 

 .ئل و كان الشباب الواعون يقصدونها و يستفيدون منها األوا
 .و كانت تنعقد هذه املحارضات يف املساجد و الحسينيات و البيوت 

و قد عملت هذه املحارضات و الندوات عىل خلق جيل إسيمأ م  الشباب الواعأ 
 .املسل  بسيحأ العلم و العقيدة االسيمية 

العل�ء يف النجف األرشف يف ذكر  مييد االمام  أقامت ج�عة. االحتفاالت الدينية6
م ألول مرة حفي خطابيا 1959ه املوافق 1377عيل ب  أب طالب عليه السيم عام 

إسيميا يف جامع الهندي ثم عمت االحتفاالت يف مدن العراق يف مييد الرسول صىل 
الحتفاالت التحّدث ع  ّهللا عليه و آله و األئة األطهار عليهم السيم و ا تغفل هذه ا

املشاكل الداخلية و مشاكل املسلم� و يف مقدمتها مشكلة األرايض املحتلة يف فلسط� 
. 

______________________________________ 
 . تاريخ الحركة االسيمية املعارصة يف العراق) 1( 
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فكرية إجت�عية ه ألول مرة مجيت إسيمية 1377م 1959صدرت يف أوائل سنة 7
عقائدية يف النجف األرشف و كان أبرزها مجلة األضواء االسيمية التأ أصدرتها 

يف النجف األرشف و مجلّة النجف التأ أصدرتها كلية الفقه و مجلة » ج�عة العل�ء«
االاان الصادرة عىل يد الخطيب الكب� اليعقوب و السيد هادي الحكيم و مجلة 

 .أ أصدرتها جمعية التحرير الفقايف يف النجف األرشف النشاط الفقايف الت
كلية الفقه و هأ كلية إسيمية أسسها املرحوم الشيخ محمد رضا املظفر و ج�عة 8

و كان الهدف م  وراء . م  العل�ء و األفاضل م  الذي  كانوا أعضاء يف منتد  النرش
سب منطق العرص و الفقافة هذه الكلية ترشيد الشباب و الخطباء و الدعاة إىل ّهللا ح

املعارصة و هأ خطوة تغي�ية متقدمة يف تطوير الحوزة العلمية الدينية يف النجف 
 .األرشف 
إصدار كتب حديفة يف موضوعها و نهجها و كيفية االستدالل فيها عىل يد العل�ء 9

ستاذنا األفاضل و يف طليعتها كتب فلسفتنا و إقتصادنا و البنك الألربوي يف االسيم أل 
 .السعيد الشهيد آية ّهللا العظمى السيد محمد باقر الصدر 

تبنّى االمام الحكيم إستحداث �ط درايس جديد إىل . مدرسة العلوم االسيمية10
جانب الخط األكاداأ التعليمأ املعتاد يف النجف األرشف للتوعية و توجيه املبلغ� و 

مدرسة (العراقي� منهم فأسس رحمه ّهللا األفاضل م  طيب العلوم الدينية و خاصة 
و اختار لها أفضل األساتذة م  الحوزة و واصل الشهيد الصدر هذه ) العلوم االسيمية

املس�ة العلمية الدينية بعد وفاة االمام الحكيم و كانت خ� مدرسة لرتبية خ� 
 النجف و نستطيع أن نقول إن هذا التحرك العل�ئ يف. مبلغ� و عل�ء رسالي�

األرشف قد أيقظ العقول و القلوب يف املجتمع العراقأ املسلم و دفع بالشباب إىل 
التمسك باالسيم و سّد الطريق أمام التيارات االلحادية و الجاهلية التأ كانت تهّب 

 .عىل عراقنا الحبيب 
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  :اإلهت�م العلمي يف الحوزة النجفية يف القرن الرابع عرش: الثالث

ف األرشف إذا تأملنا قليي يف مطلع القرن الرابع عرش م  الحوزة العلمية يف النج
لوجدنا أّن االهت�م العلمأ و األولويات يف البحث و الدرس و التأليف يف هذه الفرتة 
هو الفقه و االستنباط ثم األخيق و السلوك و العرفان القرآ� م  التقى و الور  و 
التهجد و التعبد النقأ الخالص م  دون مزج و اختيط باملصطلحات العرفانية املتأثرة 

املوروثة م  مدارس فلسفية أو ديانات بائدة أو توجهات رياضية روحية بالفقافات 
و كان السيد الش�ازي الكب� و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و الحاج آغا رضا . وضعية

ك� كان السيد . الهمدا� و السيد محمد كاظم اليزدي، أقطاب الفقه و أعيم االجتهاد
دا� و م�زا جواد امللك رجال التقى و حس� الكوهكمري و الشيخ حس� قىل الهم

و كان االهت�م بأصول الفقه يف الدرجة الفانية باملقدار . األخيق و السلوك االسيمأ
 .الذي يفيد االستنباط و االجتهاد لألحكام الرشعية م  الكتاب و السنة 

يف و لك  املحقق الشيخ محمد كاظم الخراسا� قد تعمق يف أصول الفقه و استعان 
و جاء م  بعده كبار تيمذته م  الشيخ النائينأ و . بع  املسائل األصولية بالفلسفة

الشيخ آقا ضياء الدي  العراقأ و املحقق الشيخ محمد حس� الكمبا� فوسعوا علم 
األصول أكث فأكث و أضافوا عىل األصول املسائل الفلسفية و تحلقوا يف األبحاث 

دور علم أصول الفقه الذي هو التمهيد و األداة لإلستنباط  العقلية و ابتعدوا كف�ا ع 
 .و فهم النصوص الرشعية 

ثم انتهى الدور إىل تيمذة هلالء و يف طليعتهم املحقق السيد أبو القاسم الخوئ و 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر و أخذوا يراجعون يف كل مسألة أصولية أقوال 

ون كل واحد منهم و ينتقدون مناقشة كل واحد صاحب الكفاية و تيمذته و يناقش
م  تيمذة صاحب الكفاية عىل اآلخر و هكذا حتى أصب  علم األصول منتفخا و 
مضّخ� و ثقيي جدا و متجاوزا الحّد املطلوب م  تدوينه و تدريسه و أصبحوا 

  ينفقون سن� طويلة يف أبحاث أصولية ال 
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بل أصب  املقياس عندهم يف . جدي يف الحياة العملية كف�اتت إىل الفقه أبدا و ال ت
األعلمية األقدر عىل تحليل املسائل العلمية ألصول الفقه تحليي عقليا، و كان يعّد 
املنهمك يف الفقه و الكتاب و السنة، م  دون تعمق بالغ يف أصول الفقه عاملا سطحيا 

 .غ� متعمق و ال محقق 
سمعت ذلك (ه 1413لسيد عبد األعىل السبزواري املتويف عام لقد عي املرجع الكب� ا

بأن مفل علم األصول هذا اليوم مفل كلب الزر  و البستان فك� أن ) منه شخصيا
كلب الزر  و البستان انع السارق و املعتدي م  االقرتاب م  البستان و الزر  

جنّة القرآن و بستان فكذلك انع أصول الفقه املنتفخ يف يومنا هذا، م  الدخول يف 
أحاديث أهل البيت عليهم السيم حيث تر  العاا يف النجف يدرس سن� طويلة 
املسائل األصولية و يناقشها عىل أساس األبحاث العقلية و الفلسفية و العلمية البحتة، 
و ليس له إملام واسع مع األسف بآيات األحكام القرآنية و التفس� و األحاديث 

ثورة ع  النبأ صىل ّهللا عليه و آله و أهل بيته الكرام، ك� أنه ا يتذوق الرشيفة املأ 
مرادهم و ا يعش أجوائهم النقية و ا يفهم مرشبهم و ا يعرف شيئا كف�ا ع  

 .رؤيتهم الفقهية و العقائدية و التفس�ية 
حو و نتيجة لكل ما تقدم، كثت كتب تقريرات علم األصول و برزت األولويات تتجه ن

هذا العلم، رغم عدم خلو الساحة العلمية النجفية م  االهت�م بالفقه تدريسا و 
تأليفا مفل كتاب مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم و مستند تحرير الوسيلة مع 
رشح مكاسب الشيخ األنصاري للسيد االمام الخمينأ قدس رسه و تقريرات األبحاث 

كبار تيميذ السيد الخوئ و القواعد الفقهية  الفقهية م  املكاسب و العروة لبع 
 .للسيد البجنوردي عليهم جميعا الرحمة و الرضوان 

نعم، إن الحوزة العلمية يف النجف األرشف و يف القرن الرابع عرش خاض معركة 
يف إيران و ) اليملان( االستقيل و الكرامة ضد بريطانيا يف العراق و ضد املرشوطة 

  الفجائع و الكوارث أخ�ا م  جرّاء تحمل املصائب و 
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نظام البعث الصّدامأ يف العراق، و لك  التطور العلمأ و الفقايف قد واكب املس�ة 
العلمية األصولية و الفقهية يف النجف األرشف حيث نجد كتاب تنبيهات األمة للشيخ 

د الخوئ و فلسفتنا و النائينأ و البيان يف تفس� القرآن و معجم رجال الحديث للسي
اقتصادنا و البنك اليربوي و االسيم يقود الحياة للشهيد آية ّهللا السيد محمد باقر 
الصدر و الغدير للشيخ األمينأ و طبقات أعيم الشيعة و الذريعة إىل تصانيف 

 .و قد أرشنا بإيجاز إىل هذا التطور قبل قليل . الشيعة للمحقق الطهرا�

 دراسة و كتبها الرابع مناهج ال

إن منهج الدراسة يف النجف األرشف يختلف ع  املناهج العلمية يف املدارس الحديفة 
إذ أن املنهاج يف الحوزة العلمية يف النجف األرشف ينقسم إىل ثيثة مراحل، و لكل 

ك� أرشنا إىل ذلك يف مقدمة املجلد األول م  . مرحلة كتبا خاصة و دروسا محددة
ناه هناك هو املنهج السائد يف القرن الرابع عرش الهجري و ال يزال الكتاب و ما بي

 .يكون هو املقرر يف النجف األرشف و قم املقدسة و كافة الحوزات العلمية الشيعية 

 الخامس العلوم املتنوعة يف الحوزة الدينية يف النجف األرشف 

ف األرشف عىل دراسة ا تقترص الحركة الفكرية يف القرن الرابع عرش الهجري يف النج
الفقه و أصوله و الحديث و األخيق و علم الرجال و التفس� بل اهتم بع  العل�ء 
عىل إتقان علم الطب و معرفة خواص األعشاب يف املداواة و علم الحساب و الهندسة 
و العلوم املس�ة بالعلوم الغريبة إىل جانب اهت�مهم بالدراسات الفقهية و األصولية 

 .شأن الحوزة يف القرون السالفة  ك� هو
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. و عدد هؤالء العل�ء املميزين يف القرن الرابع عرش و يف النجف األرشف ليس بقليل
 : و نحن نذكر البارزين منهم

 : الشيخ إبراهيم الغراوي1

الشيخ إبراهيم الغراوي كان م  أرشد تيميذ العيمة الشيخ رايض يف النجف األرشف 
� عنده و حرض بعده عىل الشيخ محمد الكاظمأ تيكا و كان له إملام بالعلوم املوجه

الغريبة م  الكيمياء و الجغرافيا و الحروف و الطلس�ت و له تصانيف يف الفقه منها 
 .2T]1[2Tه 1304تويف . كاشف ريبة املراجع يف رشح املخترص النافع

 : السيد أبو القاسم الريايض2

ه و هاجر إىل النجف 1313يض عاا أديب ريايض ولد سنة السيد أبو القاسم الريا
ه فقرأ الفقه و األصول و الحديث و بر  يف الرياضيات و له فيها 1328األرشف سنة 

و . فاريس) بحر الحساب: (فاريس و املنظوم) سفائ  البحار: (تصانيف نظ� و نثا منها
يف األعداد ورد ) قابلة التقسيم(و رسالة ) الجي و املقابلة(و رسالة ) أعجاز املهندس(
 .2T]2[2Tباللغة العربية و الفارسية ) تسهيل القسمة(و ) إبطال الرمل(

 : الشيخ أبو القاسم بن محمد كريم3

الشيخ أبو القاسم ب  محمد كريم كان يف طهران يشتغل بالرياضيات و املعقول ثم 
لخراسا� تويف هاجر إىل النجف األرشف فحرض عىل الحجت� الكاظم� اليزدي و ا

 .2T]3[2Tه 1352
______________________________________ 
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 : الشيخ أحمد املنجم الرشتي4

الشيخ أحمد املنجم الرشتأ األصل و املولد النجفأ املسك  فاضل جليل منجم و 
 .2T]1[2Tه 1313كان بارعا يف علم النجوم ماهرا فيه تويف بعد . ماهر

 : الشيخ امل�زا باقر اإليروا�5

الشيخ امل�زا باقر االيروا� عاا فاضل كان يف النجف األرشف م  تيميذ العيمة الشيخ 
 .2T]2[2Tه 1339حس  املامقا� و غ�ه له خية بالجفر، تويف 

 : الشيخ محمد باقر الس�جا�6

محمد باقر الس�جا� م  العل�ء الفضيء كان يف النجف األرشف م  تيميذ  الشيخ
الحجة السيد محمد كاظم اليزدي و كان مضافا إىل معرفته للفقه و األصول مل� 

 .2T]3[2Tبالعلوم الغريبة 

 : الشيخ محمد باقر الدماوندي7

نصاري و الشيخ محمد باقر الدماوندي كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ األ 
و كانت له يد طوىل يف سائر الفنون ال سي� الطب و . السيد حس� الكوهكمري

 .2T]4[2Tالحكمة و الرياضيات و كانت له خية تامة بالتواريخ و الس� 
______________________________________ 
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 : الشيخ امل�زا باقر الخلييل8

ه فنشأ عىل أخويه املوىل 1247الشيخ امل�زا باقر الخلييل ولد يف النجف األرشف عام 
عيل الخلييل و امل�زا حس� الخلييل و أخذ الفقه و األصول ع  الشيخ محمد تقأ 

و الحكمة ع  الشيخ محمد باقر الرتك و اشتغل  الكلبايكا� و الشيخ عبد عيل الرشتأ
بتدريس كتب الطب يف النجف األرشف و كان طبيبها الحاذق يف أيامه جرت عىل يده 

 .2T]1[2Tبع  الغرائب التأ دلّت عىل تفوقه يف هذا الف  

 : الشيخ محمد تقي الجزائري9

الشيخ عبد  الشيخ محمد تقأ الجزائري تلمذ يف النجف األرشف عىل العيمة الفقيه
الحس� الرشتأ و غ�ه م  العل�ء األجيء و كان عارفا بعلمأ القراءة و الخط الكويف 

2T]2[2T. 

 : السيد أحمد بن محمد جعفر الجزائري10

السيد أحمد ب  محمد الجزائري حرض عىل الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء الدي  
دب و النحو و الرصف و العراقأ و السيد أب الحس  األصبها� و له تصانيف يف األ 

 .2T]3[2Tه 1364الرياضيات و األسطرالب و األخيق و غ�ها تويف سنة 

 : السيد ج�ل الدين التربيزي11

ه و نشأ بها و تعلم 1326السيد ج�ل الدي  التييزي ولد يف النجف األرشف عام 
املقدمات و السطوح عىل فضيئها ثم حرض بحث خارج الفقه و األصول عىل الشيخ 
النائينأ و آغا ضياء العراقأ و السيد األصفها� و كان له إملام بالرياضيات و بع  

 .2T]4[2Tالعلوم الغريبة التأ ورثها م  والده 
______________________________________ 
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يف الرمل و ) إسطقسات(و كان لوالده مللفات كف�ة يف العلوم املختلفة منها 
 .2T]1[2Tيف االستخراجات النجومية ) لسان الغيب(يف الجفر و ) االرشاقات(

 : الشيخ حبيب ّهللا العراقي الطهرا�12

األرشف عام ه هاجر إىل النجف 13671278الشيخ حبيب ّهللا العراقأ الطهرا� ولد 
ه فحرض عىل الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الفاضل الرشابيا� و الشيخ 1301

امل�زا حس� الخلييل مدة عرش سن� و كانت له يد طوىل يف الفلسفة و يف علوم 
الفلك و األدب و الفقه و التفس� و الرياضيات م  الجي و الهندسة و الهيئة و 

و ذكر تلميذه الشيخ مرتىض الكيي� . فل يف النجوم و الزيجاالسطرالب، و به يرضب امل
 .ه 1367تويف عام 2T]2[2Tبع  آرائه العالية يف الرياضيات 

 : الشيخ امل�زا حسن الخلييل13

الشيخ امل�زا حس  الخلييل النجفأ فاضل جليل و طبيب ماهر ولد يف النجف األرشف 
 .2T]3[2Tه 1308ه و تويف بها عام 1238عام 

 : حيدر قيل خان الكابيل الشيخ14

ء و تعلم العربية و  ه يف كابل و قرأ املباد 1293الشيخ حيدر قيل خان الكابيل ولد يف 
االنكليزية و بر  فيها ثم درس العلوم الرياضية كالهندسة و الجغرافيا و الحساب و 
ا غ�ها، ك� قرأ الهيئة و العلوم الغريبة م  األوفاق و الجفر و األسطرالب، و م

 ضاهاها ثم هاجر إىل النجف األرشف و قد 
______________________________________ 

 . 67/ 1نقباء البرش ) 1( 
 . 355/ 1نقباء البرش ) 2( 
 . 397/ 1نقباء البرش ) 3( 



 21: الصفحة

ظهرت إمارات النبوغ مبكرة يف شخصه، فقرأ الفقه و األصول و الفلسفة عدة سن� 
 .2T]1[2Tى بلغ يف ذلك كله مبلغا عظي� عىل األساتذة حت

 : امل�زا خليل الخلييل15

ه و نشأ يف أحضان العلم و 1308امل�زا خليل الخلييل ولد يف النجف األرشف سنة 
الفضل و الطب و األدب، وزاول مهنة الطب مدة، ثم انرصف إىل طلب العلوم الدينية 

 .2T]2[2Tألفاضل امليزي  فحرض عىل السيد أبو الحس  األصفها� حتى أصب  م  ا

 : الشيخ آغا رضا األصفها� النجفي16

الشيخ آغا رضا األصفها� النجفأ عاا كب� و أديب جليل و فيلسوف بار ، درس عىل 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و 

 الشه� بذي الفنون العلوم الشيخ آغا رضا الهمدا� ك� أنه قرأ عىل الشيخ حبيب هللاّ 
 .2T]3[2Tه 1362الرياضية و الهيئة و الفلك و املعقول مات عام 

 : السيد رضا الهندي17

السيد رضا الهندي عاا جليل و أديب كب� درس الفقه و األصول عىل األعيم و الفقهاء 
مفل الشيخ حس  ب  صاحب الجواهر و الشيخ محمد كاظم الخراسا� ك� اشتهر يف 

الجفر و الرمل و األوفاق و األوراد و غ� ذلك م  هذه : تعليم العلوم الغريبة مفل
 .2T]4[2Tوالده حيث كان فيهل متضلعا  العلوم الغريبة التأ أخذها ع 
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 : الشيخ امل�زا صادق الخلييل18

لييل الطهرا� فاضل كامل بار  و طبيب حاذق الشيخ امل�زا صادق ب  امل�زا باقر الخ
ه، و حرض الفقه و األصول عىل الشيخ آغا رضا 1280ماهر ولد يف النجف األرشف يف 

الهمدا� و غ�ه، و تلمذ يف الطب عىل والده و غ�ه م  أساتذة هذا الف  حتى بر  
 .2T]1[2Tه 13432ج 15فيه و كان مرجع أهل النجف األرشف إىل أن مات يف 

 : لشيخ عبد الحس� الحويزيا19

الشيخ عبد الحس� الحويزي أحاط ببع  العلوم األخر  فقرأ الهندسة و الهيئة و 
 .2T]2[2Tالجفر و الرمل و الكيمياء و غ�ها 

 : الشيخ عبد الحس� الحّياوي20

الشيخ عبد الحس� الحيّاوي و قد شارك يف فنون أخر  بعد براعته يف الفقه و األصول 
 .2T]3[2Tندسة و الهيئة و بع  العلوم الغريبة و حاز منها قسطا وافرا فقد قرأ اله

أس�ء البارزين من األساتذة العظام و املراجع الكرام يف الحوزة العلمية يف : السادس
 النجف األرشف 

العاا الكب� الذي كان إستاذا لألفاضل ) األساتذة العظام و املراجع الكرام: (نقصد م 
كانوا يحرضون لديه لإلستفادة م  أبحاثه الفقهية و األصولية عىل م  العل�ء الذي  

مستو  بحث الخارج و له رسالة عملية فقهية يرجع إليها مقلدوه م  امللمن� و 
هلالء إنترشوا يف مختلف البيد االسيمية و لكنهم ا ينالوا الزعامة و الرئاسة و ا تك  

أنهم كانوا مقلّدي  و مراجع و أصحاب لهم كلمة الفصل لد  األمة و الدولة رغم 
. حوزة و مدرسة فكرية، و ستأت تراجم حياة كل واحد منهم حسب إمكانيات الكتاب

 :و نش� هنا إىل أس�ئهم 
______________________________________ 
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 إسم العاا عام الوفاة 

 1300السيد مهدي القزوينأ 

 1303الشيخ جعفر التسرتي 
 1304امل�زا عبد الرحيم النهاوندي 
 1306السيد حس� بحر العلوم 
 1306الفاضل مي محمد االيروا� 
 1308الشيخ محمد حس� الكاظمأ 

 1308الشيخ محمد آل ياس� 
 1309اطبائ السيد أبو القاسم الحجة الطب
 1311املوىل لطف ّهللا املازندرا� 

 1311املوىل حس� قيل الهمدا� م  أساتذة األخيق أيضا 
 1312الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ 
 1315الشيخ عباس كاشف الغطاء 

 1316السيد محمد الطباطبائ الفشارك 
 1321الشيخ هادي الطهرا� 

 1322الفاضل املوىل محمد الرشبيا� 
 1322املوىل النهاوندي 

 1322الحاج آقا رضا الهمدا� 
 1323الشيخ محمد حس  املامقا� 
 1323الشيخ محمد طه نجف 

 1323السيد محمد ب  هاشم الهندي 
 1324الشيخ محمود ذهب 
  1326امل�زا حس� الخلييل 



 24: الصفحة

 1330الشيخ عبد ّهللا املازندرا� 
 1333الخراسا�  الشيخ عيل القوجا� أرشد تيميذ
 1333الشيخ إس�عيل القرة باغأ 
 1333السيد مرتىض الكشم�ي 

 1333الشيخ أبو القاسم األدوبادي 
 1333الشيخ عيل الكنابادي 
 1334الشيخ عيل رفيش 
 1334الشيخ عيل الخاقا� 
 1336الشيخ إبراهيم محّيت 

 1136الشيخ محمد حس� القمشهأ الكب� فيلسوف و فقيه 
 1337عبد الصمد الجزائري السيد 

 1339الشيخ فت  ّهللا الرشيعة االصفها� 
 1340الشيخ عيل ب  باقر الجواهري 
 1343الشيخ إس�عيل املحّيت 

 1344الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء 
 1345السيد محمد الف�وز آبادي 

 1345ب  صاحب الجواهر ) الصغ�(الشيخ حس  
 1346السيد أبو تراب الخونساري 

 1346لسيد محمد تقأ البغدادي ا
 1351الشيخ عبد ّهللا املامقا� فقيه و رجايل 

 1352الشيخ محمد جواد البيغأ فقيه و كيمأ 
 1354الشيخ أسد ّهللا الزنجا� 
 1354امل�زا عيل االيروا� 

  1355السيد م�زا عيل آقا الش�ازي 



 25: الصفحة

 1358م�زا أب الحس  املشكينأ 
 1358حس� البادكوب السيد 

 1361الشيخ هادي كاشف الغطاء 
 1361الشيخ آقا ضياء العراقأ 

 1361الشيخ محمد حس� الكمبا� 
 1364الشيخ جواد مي كتاب 

 1365الشيخ الشيخ محمد عيل الكاظمأ الج�يل 
 1366الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء 
 1367الشيخ محمد كاظم الش�ازي 
 1370� الشيخ محمد رضا آل ياس

 1370الشيخ عبد الحس� األمينأ محقق يف تاريخ االسيم و خاصة يف الوالية و االمامة 
 1373الشيخ عبد الحس� الرشتأ 

 1373الشيخ محمد حس� كاشف الغطاء 
 1377السيد ج�ل الدي  الكلبايكا� 

 1379السيد حس� الح�مأ 
 1380امل�زا السيد إبراهيم االصطهبانا� 

 1389ا بزرك الطهرا� متتبع رجايل الحاج آغ
 1394الشيخ حس� الحيل 
 1394امل�زا باقر الزنجا� 

  1394السيد محمود الشاهرودي 



 26: الصفحة

أس�ء املراجع الكبار و الزع�ء القادة من الحوزة العلمية يف النجف األرشف يف 
 : القرن الرابع عرش

األمة االسيمية مراجع قادة كانوا  إن الحوزة العلمية يف النجف األرشف قد منحت
ملجا لألمة يف كل مكان و ميذا للملمن� يف مختلف األقطار االسيمية و مرجعا يف 

حيث كانت لهم القيادة و . الفتاو  الفقهية يف أوسع مساحة م  العاا االسيمأ
ناس الزعامة و الوجاهة و الهيبة و الكلمة الفاصلة ب� الحق و الباطل يتقبلها ال

جميعا و ينفذونها بكل رحابة صدر و كانت لهم مواقف عظيمة و محطات بارزة 
بعفت عىل انعطاف مجريات األمور السياسية التأ أرادها االستع�ر و أذنابه ك� 

 :سنش� إليها أثناء ترجمتنا لهم يف هذا الكتاب و هلالء قلة و هم 
 اسم املرجع عام الوفاة 

 1312السيد محمد حس  الش�ازي 

 1329الشيخ محمد كاظم الخراسا� 
 1337السيد محمد كاظم اليزدي 
 1338الشيخ محمد تقأ الش�ازي 
 1355الشيخ محمد حس� النائينأ 
 1365السيد أبو الحس  االصفها� 
 1380السيد حس� اليوجردي 

 1383السيد عبد الهادي الش�ازي 
 1390السيد محس  الحكيم 
 1399السيد محمد باقر الصدر 



 27: الصفحة

السابع أس�ء أئة الج�عة من العل�ء يف القرن الرابع عرش الهجري يف الصحن 
 : الحيدري الرشيف

 اسم ائة الج�عة عام الوفاة
 1300الشيخ أحمد الشبسرتي 1
 1308الشيخ حس� البار فروش 2
 1315الشيخ إبراهيم اللنكرا� 3
 1315السيد الطالقا� 4
 1322محأ الدي  الشيخ جواد آل 5
 1322املوىل محمد الفاضل الرشبيا� 6
 1323: تويف بعد وفاة أبيه بفرتة قص�ة: الشيخ إس�عيل القرة باغأ النجفأ7
 1322الشيخ حس  ب  املوىل محمد الفاضل الرشبيا� 8
 1329الشيخ محمد رضا الجزائري 9
 1332الشيخ أحمد الش�ازي 10
 1334الشيخ عيل رفيش 11
 1334: أقام الج�عة مقام الشيخ إبراهيم اللنكرا�: محمد عيل النخجوا�الشيخ 12
 1340: مقابل باب السوق الكب� قرب املرسجة: الشيخ مّسيب13
: مقابل باب السوق الكب� قرب املرسجة: السيد أبو القاسم التييزي الشه� بالعيمة14
1344 
مقابل مقية الشيخ : الحيل الشيخ عيل الحيل النجفأ والد الحجة الشيخ حس�15

 1344: النوري و القمأ
 1351الشيخ حس� نجف 16
 1352: أقام الج�عة يف مقية السيد سعيد الحبوب: الشيخ باقر القامويس17
 1353: الزاوية الرشقية الجنوبية: الشيخ مشكور ب  محمد جواد18
و الشيخ عباس  مقابل مقية الشيخ النوري: الشيخ م�زا محمد حس� النائينأ19

 1355: القمأ
 1358السيد عبد الحس� الدزفويل 20
 1361: الزاوية الرشقية الش�لية: الشيخ هادي ب  الشيخ عباس كاشف الغطاء21
 1365: مقابل مقية السيد سعيد الحبوب: السيد أبو الحس  االصفها�22



السيد أبو الحس  يستنيبه : الشيخ زي  العابدي  إب  الشيخ أسد ّهللا املهربا�23
 األصفها� يف إقامة الج�عة أيام مرضه و سفره



 28: الصفحة

 الزاوية الرشقية الش�لية: الشيخ محمد رضا ب  الشيخ كاشف الغطاء24
الزاوية الغربية الش�لية مقابل باب : السيد عيل ب  السيد محمد كاظم اليزدي25

 1366: السوق الكب� قرب املرسجة
 1366: محل السيد الطالقا�: بديريالشيخ جعفر ال26
: مقابل االيوان الذهبأ يف الجهة الش�لية: الشيخ محمد حس� كاشف الغطاء27
1369 
 1373: مسجد الرأس الرشيف تحت الساباط: السيد ج�ل الدي  الكلبايكا�28
 1377: مقابل مقية السيد سعيد الحبوب: السيد حس� الح�مأ29
: أمام مقية السيد كاظم اليزدي: روف ب�زا آقا االصطهباناتالسيد إبراهيم املع30
1379 
 1380: محل السيد االصطهبانات بعد وفاته: السيد يحأ اليزدي31
: قرب الساباط يف الجهة الش�لية: الشيخ جواد صهر السيد إبراهيم االصطهبانات32
1383 
 1383: ةالزاوية الرشقية الجنوبي: الشيخ حس� ب  الشيخ مشكور33
 1388: مقابل مقية الشيخ النوري و الشيخ القمأ: السيد محس  الحكيم34
 1390: مقابل باب السوق الكب� م  الجهة الش�لية: السيد محمد البغدادي35
مسجد الرأس الرشيف تحت الساباط بعد وفاة : السيد محمد ج�ل الهاشمأ36

 1394: والده السيد ج�ل الدي  الكلبايكا�
 1397: مقابل مقية السيد سعيد الحبوب: يخ شكر البغداديالش37

الثامن أس�ء أئة الج�عة من العل�ء يف القرن الرابع عرش الهجري يف الرواق املطهر 
 : و اإليوان املذهب

 1315.: الرواق: السيد الطالقا�1االسم عام الوفاة 
 1320.: الرواق: الشيخ إبراهيم البادكوب2
 1321.: الرواق: الكوزكنا�املوىل أحمد 3
 1343. االيوان الذهبأ: الشيخ إبراهيم القفقازي السلي��4



 29: الصفحة

 1346.: االيوان الذهبأ: الشيخ محمد عيل الكنجأ5
 1360.: الذهبأ: السيد عبد الصاحب الحلو االيوان6
 1369.: الرواق: الشيخ جعفر البديري7
جنوبية م  االيوان الذهبأ أيام الربيع و الجهة ال: الشيخ محمد رضا آل ياس�8

.: الصيف مغربا و عشاءا و أيام الشتاء و الخريف يف الرواق عند مدخل الباب األول
1370 
 1398. الشيخ مرتىض آل ياس� محل أخيه أيام السنة9
االيوان الذهبأ مقابل الحرم الرشيف و كان يقيم : السيد محمد جواد التييزي10

.: و األضحى يف الصح  و يتلو خطبة العيد مقابل باب السوق الكب�صية عيد الفطر 
1387 
 .عند مدخل الحرم الرشيف م  جهة مدخل القبلة : السيد عيل الخلخايل11
 .الرواق عند مدخل الباب األول مغربا و عشاءا : السيد محمد صادق الصدر12
 و عشاءا و ظهرا و عرصاالرواق الضلع الش�يل مغربا : الشيخ عبد الكريم الزنجا�13

التاسع أس�ء أئة الج�عة من العل�ء يف الحرم الرشيف العلوي يف القرن الرابع 
 : عرش الهجري

 االسم عام الوفاة
 1312: املقام الرشيف: الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ1
 1323: املقام الرشيف: الشيخ إس�عيل القرة باغأ2
 1333: لرشيف عند الرأس الرشيفاملقام ا: السيد أسد ّهللا األشكوري3
 1336املقام الرشيف : السيد عبد الحس� كمونة4
املقام الرشيف عند الرأس الرشيف أقام الج�عة مقام أخيه : السيد حس� األشكوري5

 1349: السيد أسد هللا االشكوري
  1399: املقام الرشيف عند الرأس الرشيف: السيد أحمد املستنبط6



 30: الصفحة

 : أس�ء أئة الج�عة من العل�ء يف املساجد املعروفة يف النجف األرشف العارش

كان م  أول أيام تأسيسه محل إمامة األوتاد و األتقياء  :مسجد الهندي يف سوق القبلة
 :م  رجال العلم مفل 
 االسم عام الوفاة

 1251. الشيخ حس� نجف1
 1294. الشيخ جواد ب  الشيخ حس� نجف2
 1323. طه نجفالشيخ محمد 3
 1336. الشيخ محمد رضا الطالقا�4
 1334. الشيخ باقر القمأ5
 1371. الشيخ عيل القمأ6
 ليي. السيد محمود الشاهرودي7
 ليي عند غياب والده و بعد وفاته: السيد محمد ب  السيد محمود الشاهرودي8
 ظهرا.: السيد محس  الحكيم9
 ده و بعد وفاتهظهرا عند غياب وال.: السيد يوسف الحكيم10

هو املسجد الواقع عىل جهة الش�ل م  الصح  الرشيف و يف  :مسجد العمران
 .الجانب األيرس يف املمّر نحو الشار  الطويس و خلف مقية السيد كاظم اليزدي 

 ليي أيام الشتاء: السيد محس  الحكيم1
لده و بعد ليي أيام الشتاء، عند غياب وا: السيد يوسف ب  السيد محس  الحكيم2

 وفاته
 1389: ظهرا: الشيخ الحاج آغا بزرك الطهرا�) املحقق الكرك( مسجد الطريحي



 31: الصفحة

 مسجد الشيخ الطويس يف الشارع الطويس 

 1331الشيخ محمد رضا التييزي 1

 1389الشيخ الحاج آغا بزرك الطهرا� 2
 ليي: السيد محمد تقأ بحر العلوم3
 عند غياب والده و بعد وفاته: العلومالسيد حس� بحر 4

مسجد الشيخ األنصاري املعروف بسجد الرتك يف نهاية سوق القبلة قرب الحويش 
 الشيخ مرتىض األنصاري1الصغ� 
 ظهرا و ليي: السيد عبد الهادي الش�ازي2
 ظهرا: السيد محمد تقأ بحر العلوم3
 ظهرا: االمام الخمينأ4
 ظهرا و ليي: السيد محمد تقأ الخراسان5
 ظهرا: السيد أسد ّهللا التييزي6
 كان يقيم الج�عة لد  غياب الشيخ األنصاري: الشيخ نظر عيل التسرتي7

 املساجد األخرى 

 1326الشيخ محمد باقر االصطهبانات 1

 1346يف النجف : السيد أبو تراب الخوانساري2
 1380مسجد السقائ� يف محلة املرشاق : السيد أحمد األشكوري3
 1304يف مقام زي  العابدي  : الشيخ إبراهيم الغراوي4
 مسجد قرب منزله: الحاج آغا رضا الهمدا�5
 الشيخ محمد جواد الحوالوي6
 1352: مسجد قرب منزله: الشيخ محمد جواد البيغأ7



 32: الصفحة

 الشيخ عبد النبأ املظفر8
 1381: مسجد سوق الصباغ�: الشيخ محمد رضا املظفر9
 الشيخ عبد الهادي اليقعاوي10
 يف محلة الياق: الشيخ عباس املشهدي11
 1309: يف النجف: الشيخ أحمد آل املشهدي12

و قد نقلنا أس�ء أئة الج�عة يف الحرم الرشيف و الرواق املطهر و الصح  و 
 .املساجد م  كتاب نقباء البرش للشيخ الطهرا� رحمه ّهللا 

 : رشة من العل�ء األدباء يف النجف األرشفالحادي عرش العرشة املب

عىل عرشة أشخاص م  عل�ء و فضيء الحوزة يف النجف ) العرشة املبرشة(أطلق إسم 
 :األرشف و كان معظمهم م  أعيم األدب و كانوا صفوة ممتازة يف عرصهم و هم 

 السيد جعفر الحيل1
 الشيخ جواد الشبيبأ2
 الشيخ آغا رضا األصفها�3
 عيل الحيقالشيخ 4
 السيد باقر الهندي5
 الشيخ محمد حس� الحيل6
 الشيخ عبد الحس� الحيّاوي7
 السيد محس  الحكيم والد السيد سعيد عاا البرصة8
 الشيخ عبد الكريم الجزائري9
 السيد حس� زازان10

كانوا يعقدون املجالس األدبية يف البيوت و كانت املساجيت األدبية و الطرائف 
جارية يف مجالسهم و قد خلّفوا ثروة ثينة م  أخبارهم و آثارهم رحمهم ّهللا العلمية 

2T]1[2T. 
______________________________________ 
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 33: الصفحة

الثا� عرش املواقف الجهادية و السياسية لعل�ء النجف األرشف يف القرن الرابع 
 : عرش

سياسية و جهادية ضد االستع�ر يف القرن الرابع عرش يف النجف حصلت أمور كف�ة 
األرشف و عىل ضوئها برزت املواقف الصادقة الكراة م  العل�ء و ذلك أن الحوزة 
العلمية يف النجف األرشف ك� هو شأن كافة الحوزات و العل�ء عي التاريخ تكون مع 

ستع�ر عىل ثروات البلد و إدارته و كرامة الوط  و استقيله و عزّته و ضد هيمنة اال 
ك� يتب� م  هذه املواقف مد  قدرة العل�ء عىل قيادة األمة املسلمة و . ثقافته

مد  انقياد املسلم� ملراجعهم و بالتايل تتجىل هذه القوة العظيمة التأ الكها 
لتأ تسبّب العل�ء املخلص� م  خيل الفقة التامة املتبادلة ب� القيادة و القاعدة ا

العائق الصعب و الصّ�م األمان أمام غزو املستعمر لبيد املسلم� ثقافيا و إقتصاديا و 
 .عسكريا 

و م  هذا املنطلق يحارب االستع�ر العل�ء املراجع و يشّوه أجوائهم العطرة و 
يسعى يف إفساد أخيق الناس و خاصة الشباب حتى يبتعدوا ع  الدي  و ينفصلوا ع  

و نح  ال . ء و تضعف االرتباط ب� القو  الشابة و القيادة الدينية الحكيمةالعل�
نستعرض هذه املواقف بصورة مفصلة ألن ذلك بحاجة إىل وضع كتب ضخمة مفصلة 

و . أمجادنا و عزنا و رشفنا و كرامتنا: و إ�ا نش� إليها باختصار حتى نستذكر م  جهة
واقف السياسية لعل�ءنا األبرار، األس�ء و نقدم مل  يريد دراسة امل: م  جهة أخر 

 :و هأ . املحطات حتى ينطلق الباحث إىل املصادر و املراجع بكل سهولة
م صدر فتو  لإلمام السيد الش�ازي الكب� بتحريم 1891ه 1309ففأ عام  :أوال

التدخ� بالتبغ و التنباك بعد أن أعطى نارص الدي  شاه يف إيران الرخصة لرشكة 
الييطانية لزراعة التبغ و تصنيعها و توزيعها و شا  التحريم يف أوساط  ريجأ

املسلم� يف العراق و إيران و امتنعوا جميعا ع  التدخ� و أعلنوا والئهم للمرجع 
فاضطر نارص الدي  شاه إىل سحب الرتخيص ع  رشكة ريجأ و بهذا املوقف استطا  

التغلغل يف إيران آنذاك عي هذه االتفاقية امل�زا الش�ازي الكب� منع بريطانيا م  
فتو  (االقتصادية الستع�ر البيد ثقافيا و تجاريا و سياسيا و اشتهر الفتو  هذا ب 

 ) .التنباك



 34: الصفحة

م نشبت معركة سياسية يف إيران ب� أنصار مجلس 1907ه 1324و يف عام  :ثانيا
فر الدي  القاجار حيث اشتهرت ب و أنصار املستبدي  أيام مظ) اليملان(الشور  

 ) .معركة املرشوطة و االستبداد(
و كان م  أنصار تأسيس مجلس الشور  عىل أساس القرآن و السنة، و إقرار القوان� 
الصادرة م  املجلس إذا كانت موافقة مع الرشيعة االسيمية، األعيم الكبار الفيثة يف 

راسا� و الشيخ م�زا خليل و الشيخ الشيخ محمد كاظم الخ: النجف األرشف و هم
تأسيس مجلس الشور  : م�زا عبد ّهللا املازندرا� حيث أعلنوا يف نداء مشرتك مضمونه

ملحاربة الظلم و إغاثة املظلوم و نرصة امللهوف و األمر باملعروف و النهأ ) اليملان(
سيم، راج  عقي ع  املنكر و الباذل جهده يف سبيل إرضاء الشعب و املحافظة عىل اال 

مخالف للرشيعة ) اليملان(و رشعا و عرفا بل يكون واجبا و املخالف ملفل هذا املجلس 
 .الغراء و معاند لصاحب الرشيعة 

ء  و أد  هذا املوقف م  كبار عل�ء النجف األرشف إىل عزل محمد عيل شاه املناو 
 .لتأسيس اليملان و استمراريته 

 موقف عل�ء النجف األرشف منها الحرب العاملية األوىل و 

ه و توجهت بريطانيا نحو 1333م 1914آب 1إندلعت الحرب العاملية األوىل يف  :ثالثا
الخليج و وطئت أقدام أول جندي بريطا� عىل أرض البرصة م  جنوب العراق يف 

هجري و تصّد  عل�ء الجنوب املتخرجون م  النجف 1333نفس العام املوافق ل 
و عندما أعلنت الحرب العاملية . التصدي الحتيل بريطانيا أرايض العراقاألرشف إىل 

األوىل و دخل األتراك الحرب إىل جانب األملان بادرت القوات الييطانية املرابطة يف 
عبادان م  إيران الحتيل جنوب العراق، و عندها أفتى عل�ء النجف األرشف بوجوب 

وجه الكفار، و بالرغم م  الظلم و االستبداد  الدفا  ع  بيضة االسيم و الوقوف يف
  الذي عاناه العراقيون زمنا طويي م  األتراك فقد وقفوا معهم 
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جنبا لجنب و انتظموا يف جبهات حربية قادها املجتهدون بأنفسهم و نزلوا معها 
ه، و ساحات القتال، كجبهة الشعيبة التأ قادها السيد محمد سعيد الحبوب و أعوان

جبهة القرنة التأ قادها السيد عيل الداماد و الشيخ عبد الكريم الجزائري تحت 
إرشاف شيخ الرشيعة األصفها�، و غ�ها م  الجبهات ذات النطاق الواسع، و قد كان 
الشيخ عبد الكريم الجزائري يف طليعة العل�ء الذي  اشرتكوا يف الصف األول مع 

املتنفذي  و دعاهم للوقوف يف وجه االنكليز املحتل� املجاهدي  ك� عمل عىل إثارة 
 .بالنظر ملا كان يتمتع به م  كلمة نافذة يف األوساط الدينية و الوطنية و العشائرية 
و م  مواقف الشيخ الجزائري املرشفة ما حدث بينه و ب� الشيخ خزعل خان أم� 

يكّ  لهذا العاا الجليل  عربستان، الذي كانت له به أوثق الصيت و العيئق، و كان
حبا و احرتاما ال حّد له، فقد دعاه للوقوف بوجه االنكليز و محاربتهم فأب إال أن 

 :االئهم فقطع صلته به و أبرق له بقوله 
و له مواقف صلبة مع الذي  تساهلوا يف أمر الدي  و ) فرّق بينأ و بينك االسيم( 

 .2T]1[2Tالوط  
يخ عي  مال ّهللا عاا فاضل م  املجاهدي  يف الغزو يف الش: قال املحقق الطهرا�

الييطا� للعراق عىل رأس قومه يف صحبة شيخنا شيخ الرشيعة األصفها�، و السيد 
عيل الداماد، و غ�ه� م  العل�ء املجتهدي  الذي  خاضوا غ�ر الحرب و نزلوا 

الشيخ عي  مم  أبىل بيء بأنفسهم إىل الجهاد، و كان يف الجهة املقابلة للقرنة و كان 
ه و 1333م 1914كانون األول سنة 7حسنا يف معركة مزيرعة املقابلة للقرنة، يف يوم 

أنه تويف مساء يوم املعركة حنقا و حرسة بعد فوز األجنبأ بساعت� و ذلك يف سنة 
 .2T]2[2Tه 1333

 ملا إلتهبت نار : و قال املدقق الطهرا� لد  ترجمته للسيد داماد النجفأ
______________________________________ 
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الحرب و توسعت و هاجم االنكليز العراق و بان خذالن العف�ني� و ضعفهم، و هاج 
ح�سا العراق و تصّد  زع�ء الدي  إىل قيادة املجاهدي ، كان املرتجم له م  أشدهم 

و غ�ة فلم يستسغ البقاء يف النجف األرشف و نفر مع م  نفر إىل سوح الجهاد و 
ميدان القتال، و توزّ  العل�ء عىل جبهات القتال فكان املرتجم له يف جبهة القرنة و 
الع�رة مع شيخ الرشيعة األصفها�، و السيد مصطفى الكاشا�، و السيد مهدي 

ق الحلو و غ�هم م  العل�ء و معهم جمو  م  الحيدري، و السيد عبد الرزا
املجاهدي  و القوات العسكرية العف�نية، و كان السيد محمد سعيد الحبوب، و 
الشيخ باقر حيدر و غ�ه� يف الشعيبة، و الشيخ مهدي الخاليص و ولده الشيخ 
و محمد، و الشيخ جعفر الشيخ رايض، و السيد محمد ب  السيد محمد كاظم اليزدي، 
السيد عي  ك�ل الدي  و غ�هم يف جبهة الحويزة، و عرشات العل�ء اآلخري  م  
املجاهدي  يف الجبهات األخر  الذي  قد ذكروا يف كتب الفورة و أشيد ببطوالتهم 
الخالدة و تضحياتهم النادرة، و مواقفهم العظيمة املرشفة التأ سجلها التاريخ بأحرف 

 .م  نور 
ش العراقأ إىل الكوت و عّ� كاظم باشا البكتايش قائدا له بقأ و عندما انسحب الجي

املرتجم له يف الكوت ثيثة أشهر مع العشائر ثم هبط بغداد هو و كف� م  العل�ء و 
الرؤساء الذي  كان يخىش عليهم م  األرس و ظل يف الكاظمية حتى هجمت الحكومة 

ة يس�ة و جهت القوات فتوجه إىل النجف األرشف و بعد مد) سل�ن باك(عىل 
الييطانية رضبتها إىل جهة الغراف لتخليص قواتها املحصورة يف الكوت فعاد املرتجم 
له و بع  العل�ء إىل املنتفك للوقوف إىل جانب عشائرها و عشائر الغراف و ظل 

 .هناك أحد عرش شهرا حتى سقطت بغداد بيد العدو 
الغيار  عىل الوط  و الدي  بكبت شديد و قد أصيب كغ�ه م  العل�ء املجاهدي  و 

و ضاقت صدورهم با حّل بالبيد االسيمية عىل يد الكفار ف�ت الحبوب كمدا يف 
النارصية و مرض آخرون فنقلوا إىل مدنهم ف�ت منهم م  مات، و ظل ره  العلة و 

  فراش السقم م  ظل، و عاد املرتجم له 
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امل صحته و اتفق أن حلقت طائرة بريطانية فوق إىل النجف األرشف و هو بك
النجف األرشف لغرض االستكشاف و االطي  ف� كاد يسمع صوتها و يراها بعينه إال و 

م 1917ه 1336صفر سنة 22شهق شهيقة كانت فيها روحه الطاهرة و كان ذلك يف 
2T]1[2T. 

مع جملة منهم إستنه  الشيخ باقر آل حيدر العشائر للجهاد و مىض : و قال الطهرا�
إىل القورنة و وقف قبال االنكليز و مرض يف األثناء فأرجع إىل سوق الشيوخ و مات يف 

 .2T]2[2Tم 1914ه 1333محرم 
و ملا هاجم االنكليز العراق و ثار : و قال رحمه ّهللا يف ترجمة السيد عي  ك�ل الدي 

ئر و صفوف عل�ء النجف األرشف و كربيء و الكاظمية و غ�هم و قادوا العشا
املجاهدي  لح�ية الفغور، كانت للمرتجم له مواقف محمودة فقد شارك مشاركة 
فعالة يف تحشيد القو ، و إثارة العشائر، و جمع األموال، و تهيئة املعّدات الحربية، و 
قد جمع رؤساء قبائل األهواز و الحويزة و كتّلهم ضد االنكليز و الشيخ خزعل خان 

ان، و كان الشيخ خزعل م  حلفاء االنكليز يف الحرب العاملية حاكم عربستان يف إير 
األوىل، و جلب معظمهم معه لإلسهام يف الجهاد و قد أبىل بيء حسنا عندما صمم 
الجيش الييطا� عىل القضاء عىل الجيش العف�� املرابط يف جنوب القرنة، فقد زحف 

عف�� ع  طريق الحويزة و هو و م  كان معه م  عل�ء النجف األرشف بجيوشهم ال
 .2T]3[2Tالتحموا مع الجيش الييطا� حتى منأ بالفشل، و هزم هزاة منكرة 

و ملا وقعت الحرب العاملية : و قال الطهرا� يف ترجمة السيد عزيز ّهللا األسرتابادي
م و خرج عل�ء النجف األرشف للجهاد و محاربة االنكليز 1914ه 1333األوىل سنة 
 يز ّهللا األسرتابادي يف الطليعة كان السيد عز

______________________________________ 
 . 1527، 1526/ 4نقباء البرش ) 1( 
 . 251/ 1نقباء البرش ) 2( 
 . 1640/ 4نقباء البرش ) 3( 



 38: الصفحة

منهم، و قد حرض القرنة و الشعيبة مع املجاهدي  م  عشائر العراق و القوات 
جاعا قوي القلب ذكيا ماهرا يف تصلي  البنادق و بع  اآلالت الرتكية، و كان ش

الحربية، و له مواقف و خدمات جليلة يف تلك املعارك شهدها املحاربون و أكيها 
 .2T]1[2Tاملجاهدون 

و ملا وقعت الحرب العاملية األوىل و : و قال يف ترجمة الشيخ عيل الطريحأ النجفأ
إىل جانب ) الشيخ عيل الطريحأ النجفأ(ف نفر الناس للجهاد م  أرجاء العراق وق

الدعاة للجهاد، و دافع ع  الدي  بكل الوسائل و سانده الزعيم التقأ السيد هادي 
مكوطر فالتحق بالسيد محمد سعيد الحبوب، و عاد إىل الشنافية بعد فشل 

 .2T]2[2Tم 1914ه 1333املجاهدي  و تويف فيها يف سنة 
و ملا خرج والده إىل الجهاد يف الفورة : و قال يف ترجمة السيد أبو القاسم الكاشا�

العراقية كان يف الطليعة م  أتباعه الذي  يناط بهم الحل و العقد و كانت له آنذاك 
وقائع و ثورات و خطب ح�سية خلّدته فإن موقفه م  املواقف املشهورة التأ ال 

االنكليز العراق تتبّع معارضيه تحت كل حجر و مدر تزال تذكر فتشكر و ملا إحتل 
 .2T]3[2Tفهرب السيد إىل إيران 

كان م  الصلحاء األتقياء و : و قال يف ترجمة الشيخ محمد حس� القمشهأ الكب�
األخيار األبرار غيورا عىل الدي  و هو م  العل�ء املجاهدي  فقد ذهب للجهاد و 

 .2T]4[2Tالنجف األرشف محاربة االنكليز مع م  ذهب م  عل�ء 
حرض السيد رايض الحيدري مع أبيه و إخوته : و قال يف ترجمة السيد رايض الحيدري

 .2T]5[2Tيف الشعيبة و كادوا أن يغرقوا بعد انكسار جيش املسلم� و أنجاهم ّهللا 
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إنه إشرتك يف الجهاد عند قيام الفورة يف العراق : و قال يف ترجمة السيد عيل العيق
إبان إحتيل االنكليز له و كانت له مواقف يف الشعيبة، و خدمات يف الكوت فقد 

ائرها و قاد جمعا منها مع أخيه السيد حس�، و بعد انكسار جيوش حرّض عش
 .2T]1[2Tاملسلم� أحرق بيته يف الكوت بإلقاء قنبلة فيه م  طرف الكفار و ذهب كل أثاثه 

عاد إىل النجف األرشف يف : و قال يف ترجمة السيد محمد عيل هبة الدي  الشهرستا�
جيوش االنكليز عىل العراق، م و صادف ذلك زحف 1914ه 1333شهر رمضان سنة 

ففار عل�ء النجف األرشف و ساروا لحفظ الفغور يقودون ألوف املجاهدي  و كان 
 .2T]2[2Tللمرتجم له دور معروف حتى كان م  أمر فشلها ما كان 

عندما سمع بفورة العراق ضد االنكليز : و قال يف ترجمة الشيخ محمد عيل املعصومأ
ف و غ�ها ترك بهبهان و حرض الجهاد يف الشعيبة مع بقيادة العل�ء يف النجف األرش 

 .2T]3[2Tامل�زا محمد النوري و الشيخ جعفر املحيت الش�ازي 
أنه ملا التهبت ن�ان الفورة العراقية ضد : و قال يف ترجمة الشيخ عيل مانع النجفأ

 .2T]4[2Tاالنكليز ساهم فيها و ملّا استولوا هرب إىل إيران 
ر الحوزة العلمية يف النجف األرشف و موقف أعيمها الكبار هذه ملحة مخترصة ع  دو 
و م  يرجع إىل تاريخ عل�ئنا يشاهد وجوها كف�ة مرشقة . ضد الغزاة املستعمري 

قاموا بأع�ل جهادية جبّارة م  أجل صال  كرامة الوط  و استقيله ضد الطامع� 
 .املحتل� 
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 ثورة العرشين 

إنتف  املسلمون يف العراق الجنوب بقيادة عل�ء النجف األرشف و يف طليعتهم  :رابعا
نذاك يف وجه امللامرات الييطانية عىل الشيخ محمد تقأ الش�ازي القاط  بكربيء آ 

ه و عرفت م  تاريخ العراق املعارص 1340حدود عام 1920الساحة العراقية عام 
 .بفورة العرشي  

و م  الواض  أن الفورة ال تندلع ب� عشية و ضحاها بل تكون نتيجة عوامل سياسية 
ه و جهاد 1333م 1914متعنتة خانقة فم  ح� غزو بريطانيا ألرض العراق عام 

الشعب املسلم يف جنوب العراق بقيادة املراجع و مشاركة العل�ء حتى يوم هزاة 
جيش االسيم أمام جيش العدو الييطا� املدجج بالرجال و السيح، إضافة إىل خيانة 
العميء م  الداخل، كل ذلك أّد  إىل انفجار شديد يف وجه بريطانيا إندال  ثورة 

اريخ الحديث بفورة العرشي  بقيادة االمام محمد تقأ الش�ازي مباركة تسمى يف الت
ثم ولده الشيخ عبد الحس� و شيخ الرشيعة األصفها� و السيد محمد عيل بحر 
العلوم و الشيخ محمد جواد الجزائري و الشيخ جواد الجواهري و الشيخ عبد الرضا 

يبأ و أخوه الشيخ آل شيخ رايض و الشيخ مهدي الخاليص و الشيخ محمد رضا الشب
محمد باقر الشبيبأ و السيد محمد رضا الصايف و الخطيبان السيد صال  الحيل و 
الشيخ محمد عيل قاسم و غ�هم فقد هّب هلالء األبطال بساعدة م  ّهللا و 
الج�ه� املسلمة يف العراق ملحاربة االنكليز االستع�رية و قد اشرتك الشعب العراقأ 

ورة الجبارة تحت قيادة عل�ء الدي  العامل� الذي  كانوا يف مقدمة بكل طبقاته يف الف
َو لَْن 0T :صفوف الفوار يلبّون نداء ّهللا الهادر و يرفضون الذل و الهوان إذ يقول تعاىل

ُ لِلْكَاِفِريَن َعَىل الُْمْؤِمِنَ� َسِبيًال  و كانت ثورة العرشي  نقطة تحول كي  . 0Tيَْجَعَل هللاَّ
 .لعراق الحديث إذ لّقنت االستع�ر االنكليزي درسا ال ين  يف تاريخ ا

و ننقل إليكم رسالة م  الرسائل املفتوحة م  االمام الشيخ محمد تقأ الش�ازي إىل 
العراقي� لنعرف مد  وعأ و نضج هذا العاا املجاهد يف جهاده ضد الغزاة 

 .الييطاني� 
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 ي إىل الشعب العراقي املسلم رسالة الشيخ محمد تقي الش�از 

 بسم هللا الرحم  الرحيم

أما بعد فإن إخوانكم يف : إىل إخواننا العراقي� السيم عليكم و رحمة ّهللا و بركاته
بغداد و الكاظمية، و النجف األرشف و كربيء، و غ�ها م  أنحاء العراق قد إتفقوا 
في� بينهم عىل االجت�  و القيام بظاهرات سلمية، و قد قامت ج�عة كب�ة بتلك 

عىل األم  طالب� حقوقهم املرشوعة املنتجة الستقيل العراق املظاهرات مع املحافظة 
إنشاء ّهللا بحكومة إسيمية، و ذلك بأن يرسل كل قطر و ناحية إىل عاصمة العراق و 
فدا للمطالبة بحقه، متفقا مع الذي  سيتوجهون م  أنحاء العراق ع  قريب إىل 

إخوانكم عىل هذا املبدأ  بغداد فالواجب عليكم بل عىل جميع املسلم� االتفاق مع
الرشيف و إياكم و االخيل باألم ، و التخالف، و التشاجر بعضكم مع بع ، فإن 
ذلك مرض با قصدتم، و يضيّع حقوقكم التأ صار اآلن أوان حصولها بأيديكم، و 
أوصيكم باملحافظة عىل جميع امللل و النحل التأ يف بيدكم يف نفوسهم و أموالهم و 

و تيقنوا أن السكوت ع  الظلم أمر ال . تنالوا أحدا منهم بسوء أبدا أعراضهم و ال
يستطيع العراقيون تحمله فأرسعوا و ساعدوا إخوانكم الذي  اعتمدوكم للمطالبة 
باستقيل بيدهم، و ال تجعلوا سبيي لتفبيت األجنبأ كيف� كان، و امتداد نفوذهم إىل 

 ري هذه الديار االسيمية و دوموا مليدي  ظاف
 )م 2T]1[2T )1920ه 1338رمضان 7محمد تقأ الحائري الش�ازي 

و أختم حديفأ يف هذا املض�ر با ذكره املحقق الطهرا� يف ترجمة الشيخ محمد 
و ملا هاجم االنكليز العراق شارك املرتجم له يف الجهاد : قّسام النجفأ حيث قال

 فوقف نفسه للدفا  ع  البيد بخطبه الح�سية و إثارته 
______________________________________ 

 . 864العراق ب� املايض و الحارض و املستقبل، ص ) 1( 
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للرأي العام و تحريضه عىل حمل السيح فقد أقام النجف األرشف و أقعدها يف خطبه 
فكان يرقى املني يف الصح  الرشيف و املسجد الهندي فيلهب ح�س الناس و يهيج 

هم و يدعوهم لإللتفاف حول زع�ء الدي ، و كانت لتلك الرصخات املدوية عواطف
آثارها امللموسة، و تجاوب معه الشيخ الدكتور أخ�ا محمد مهدي البص� فقد أقام 
بغداد و أقعدها بخطبه الح�سية، و قد انتقم منه� االنكليز بعد االحتيل فقد 

وا البص� يف بغداد ثم نفوه إىل هنجام هدموا دار املرتجم له يف الحلة و هرب و سجن
2T]1[2T. 

ه نفأ العاملان الكب�ان السيد أبو الحس  األصفها� و الشيخ امل�زا 1341و يف عام 
للمجلس (حس� النائينأ م  النجف األرشف إثر موقفه� م  تحريم االنتخاب 

عراق و حرّموا لتوقيع و تحرير املعاهدة التأ صاغتها بريطانيا للتحكم يف ال) التأسييس
املشاركة و كذلك أعل  الشيخ مهدي الخاليص للج�ه� ع  خلعه بيعة امللك و 
تحراه لإلنتخاب فألقأ القب  عليه و أبعد إىل البرصة و م  ثم إىل الحجاز حيث 

 .أد  فريضة الحج ثم هاجر إىل إيران 
ة املرفوضة و بعد تسعة أشهر عاد العل�ء املبعدون م  إيران بعد إقرار املعاهد

 .2T]2[2Tبالجي و االختيار تحت حراب االنكليز و يف منتصف ليلة مشلومة 
 .م صدرت فتاو  عل�ء الدي  بقاتلة االنكليز 1942ه املوافق 1360و يف عام 

 :و قد أصدر آية ّهللا الشيخ عبد الكريم الجزائري البيان التايل 
______________________________________ 

 . 1427/ 4نقباء البرش ) 1( 
 . 884العراق ب� املايض و الحارض و املستقبل، ص ) 2( 
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 رسالة الشيخ عبد الكريم الجزائري إىل الشعب العراقي املسلم 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .إىل كافة إخواننا امللمن� املسلم� املتدين� برشيعة سيد املرسل� 
ال يخفاكم ما قام به فخامة رئيس الوزراء : ا و رحمة ّهللا و بركاتهالسيم عليكم جميع

و أبناء الجيش العراقأ الباسل يف الحال الحارض، م  النهضة املباركة لحفظ استقيل 
في� أعهده فيكم يا معرش . العراق البيد االسيمية و قطع ترصف األجانب فيها

سيمية، و لكم السابقة يف تشييد هذه العراقي� م  الشيم و الحمية، و الغ�ة اال 
الحكومة االسيمية، أحفكم و أدعوكم للمساعدة لهذه النهضة الدفاعية ما استطعتم، 

 .فإنها نرصة للدي  و ح�ية للمسلم� 
 .و ّهللا يرعاكم بتأييده 

 )م 1942ه 1360ربيع الفا� سنة 6( 
 :قد أصدر الفتو  التالية و كان املرجع الدينأ األكي السيد أبو الحس  املوسوي 

 فتوى املرجع الكب� السيد أبو الحسن األصفها� بالجهاد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .السيم عىل كافة إخواننا املسلم� و أخص العراقي� منهم 
إن الواجب الدينأ يقتيض عىل كل مسلم أن يحفظ بيضة االسيم و بيد االسيم بقدر 

العراقية املشتملة عىل مشاهد األئة و معاهد الدي ، يجب  و هذه البيد. استطاعته
فإىل . علينا جميعا علينا محافظتها م  تسلط الكافر و املدافعة ع  نواميسها الدينية

 .هذا أحفكم و أدعوكم وفقنا ّهللا و إياكم لخدمة االسيم و املسلم� إن شاء ّهللا تعاىل 
 )م 1942ه 1360ربيع الفا� 6( 
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 : الحوزة العلمية النجفية و الشيوعية

املييدي و يف الرابع عرش م  شهر توز 1959الهجري املوافق 1379و يف عام  :خامسا
ثار عبد الكريم قاسم عىل النظام امللك و أطاح به و أعل  العراق جمهورية و سم  
لجميع األحزاب بالنشاط و العمل فاستغل الشيوعيون هذه الحرية بنرش كتبهم و 

ان و املقدسات و الرأس�لية و امللكية و االعين ع  مبادئهم و إظهار عدائهم لألدي
عاثوا يف العراق فسادا و قتي و رسقة و هتكا و كانوا يرسحون و ارحون و يهزأون 

 .ء االنسانية و القيم الربانية  باملباد 
و قد ضاقت الصدور و القلوب منهم بعد استهتارهم بالدم و العرض و املال و القيم 

م الحكيم بعد االستفتاء منه حول االنت�ء إىل الحزب فصدر الفتو  التاريخأ لإلما
 :الشيوعأ حيث قال 

 بسم ّهللا الرحمن الرحيم
ال يجوز اإلنت�ء إىل الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر و إلحاد و ترويج للكفر و اإللحاد 
أعاذكم ّهللا و جميع املسلم� من ذلك و زادكم إ�انا و تسلي� و السالم عليكم و 

 . و بركاته رحمة ّهللا 
 محسن الحكيم

 ه1379شعبان 17
السيد عبد الهادي : و بادر جميع العل�ء العظام يف النجف األرشف لتأييده، منهم

الش�ازي و السيد محمود الشاهرودي و السيد أبو القاسم الخوئ و السيد عبد ّهللا 
يخ مرتىض آل الش�ازي و الشيخ عبد الكريم الزنجا� و السيد جواد التييزي و الش

 ياس� و الشيخ عبد الكريم الجزائري و
و قد غ�ت هذه الفتاو  وجه العراق و أخرجت الناس م  الظل�ت إىل النور و 

 .ألحقت الهزاة النكراء بالحزب الشيوعأ يف العراق 
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 : نكسة حزيران و الحوزة العلمية

يف شهر حزيران عىل العرب و م حصلت نكسة 1967ه املوافق 1387و يف عام  :سادسا
املسلم� م  جراء إعتداء إرسائيل و م  ورائها أم�كا عىل األرايض العربية و االسيمية 
فاحتلت إرسائيل الضفة الغربية لنهر األردن و فيها بيت املقدس الرشيف و سيناء و 
ة و غزة و الجوالن و ضّمت كل تلك األرايض الواسعة إىل دولتها يف فلسط� املحتل

 .كانت نكسة حزيران 
فبعث الرئيس عبد الرحم  عارف برقية إىل املرجع االسيمأ السيد الحكيم أذيعت 
عدة مرات يف راديو بغداد حينذاك يرشح له فيها االعتداء الصهيو� و خطره عىل 
األمة فأجابه السيد الحكيم بيقية جوابية أذيعت عدة مرات يف راديو بغداد يعرب 

المام ع  قلقه الكب� و تعاطفه مع املسلم� يف تلك املحنة و أكد له فيها فيها السيد ا
أن فلسط� إسيمية قبل أن تكون عربية و يجب أن تشيع هذه النظرية ب� الناس 

و كذلك بعث الرئيس املرصي . بدال م  النزعة القومية ع  طريق وسائل االعيم
يد الحكيم حول نفس القضية نرشت الراحل ج�ل عبد النارص برقية م�ثلة إىل الس

يومها يف الصحف العراقية و أقام السيد الحكيم مجلس تأب� يف جامع الهندي حرضه 
كف� م  املسلول� منهم نائب رئيس الوزراء اللواء محأ الدي  عبد الحميد و أقام 
ر مجلسا آخرا املرحوم السيد الشاهرودي و السيد عبد ّهللا الش�ازي و أقيم حفل آخ
م  قبل خطباء النجف األرشف و وجهت ج�عة عل�ء بغداد و الكاظمية عدة 
نداءات إىل السكرت� العام املتحدة و إىل املنظ�ت و الهيئات الدولية و كانت هذه 
البيانات تذا  م  إذاعة و تلفزيون بغداد و يذيعها املرحوم الخطيب السيد هادي 

أ عراقأ لزيارة عواصم الدولة االسيمية و بعدها تقرر إرسال وفد إسيم. الحكيم
لرشح أخطار االعتداء االرسائييل عىل األمة االسيمية و حشد و تجميع الطاقات 
االسيمية كافة يف هذه املحنة الخط�ة و قد بارك االمام الحكيم و بقية زع�ء الدي  

أندونيسيا و إرسال هذا الوفد و سافر إىل تركيا و إيران و أفغانستان و باكستان و 
ماليزيا و سنغافورة و كان الوفد يضم الشهيد السعيد العيمة املجاهد الشيخ عبد 

  العزيز البدري و الشهيد املهندس 
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عبد الغنأ شندالة و املرحوم الدكتور الجليل السيد داود العطار و السيد عدنان 
حكومية و االسيمية يف البكاء و كان للوفد لقاءات و اجت�عات مع الشخصيات ال

البلدان التأ زارها و كان أعضاء الوفد يقيمون الندوات و املحارضات التأ تتعلق 
بفلسط� لتعرف املسلم� يف تلك البلدان بأن األرايض املحتلة أرايض إسيمية 
إستعمرها املستعمر الييطا� و أعطاها لقمة سائغة لليهود و جعلها وطنا لهم 

ل االستكبار العاملأ و كان لهذا الوفد الدور الكب� يف رّص الصفوف و بوافقة جميع دو 
توحيد الكلمة و تعميق نظرية إسيمية فلسط� قبل عروبتها ففلسط� إسيمية قبل 
 .كونها عربية و أن املسلم� فتحوها و لهم فيها مقدسات مهمة مفل املسجد األقىص 

 : البعث و الحوزة النجفية

املييدي و يف أيام أربع� االمام الحس� 1970الهجري املوافق 1388 و يف عام :سابعا
و يف خضم اليد القارص و هطول األمطار قام حزب البعث الحاكم يف ) عليه السيم(

العراق بإلقاء القب  عىل عدد كب� م  العل�ء و عدد ال يحىص م  االيراني� الكسبة 
يم يف العراق و له والدة مضاعفة و يحمل بحجة أن أصلهم إيرا� عل� أن أكثهم يق

م و استمر التسف� لعل�ء الحوزة ب� الح� و 1957م و 1947الجنسية العراقية لسنة 
اآلخر و كان لإلمام الحكيم و السيد الشهيد الصدر رضوان ّهللا تعاىل عليه� دور 

العملية  مرشف ال ين ، ضد هذه الهجمة الحقودة تجاه العل�ء و الحوزة و بهذه
أدخل الخوف و الفز  يف قلوب العل�ء و أدخل القلق و االضطراب يف الحوزة و 
خاصة أن الحكومة العراقية كانت تلقأ القب  عىل غ� االيراني� م  الطيب 
اللبناني� و الخليجي� أيضا بحجج واهية و إجبار الطيب العراقي� عىل خدمة العلم 

فية الحوزة م  العل�ء و الهيمنة عىل موقع القيادة ملدة سنت� و كل ذلك ألجل تص
 .يف املجتمع 

 : املقصود من العل�ء الكبار و األساتذة العظام

و بعد رسد ما تقدم م  الحوادث السياسية و ما رافقها م  ظيلها الواقع عىل الحوزة 
  العلمية النجفية و إنعكاساتها عىل األمور العلمية و االجت�عية 
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و الصحية يف الحوزة املباركة، نختم هذه املقدمة ببيان مقصودنا م  العل�ء الكبار و 
 :األساتذة العظام الذي  نترشف برتجمتهم يف هذا الكتاب هو 

املراجع املقلّدي  األعم م  املراجع عىل مستو  الطائفة يف العاا أو عىل مستو   :أوال
 .امللمن�  االقليم أو البلد أو مجموعة خاصة م 

املجتهدون الذي  بلغوا درجة التمك  م  االستنباط للحكم الرشعأ و كانوا  :ثانيا
 .معروف� يف الحوزة النجفية باالجتهاد 

األساتذة املتفوقون يف الرشح و البيان املشهورون بافاداتهم و تدريسهم يف  :ثالثا
 .الحوزة 

بهم الخاصة أن يهيمنوا عىل عقول الخطباء املتميزون الذي  استطاعوا بواه :رابعا
الناس و قلوبهم بأساليبهم الخطابية الفائقة و بقدراتهم املميزة مع معرفتهم الواسعة 

 .بالعلوم الجوزوية 
املللفون م  فضيء الحوزة الذي  وضعوا مللفات قيمة و كف�ة يف الفقافة  :خامسا
 .االسيمية 

ف األرشف يف القرن الرابع عرش الهجري و خيصة الكيم إننا نرتجم م  عل�ء النج
 :خصوصا اليمع� املتفوق� املمتازي  منهم 

و توصلنا إىل مواقعهم و مستوياتهم الكب�ة العظيمة املتفوقة نتيجة وضوح مستواهم 
العلمأ و االجت�عأ لد  الجميع أو ترصي  املحقق الطهرا� الذي عاش يف النجف 

م  القرن الرابع عرش و رافق الحوزة و مراجعها و  األرشف م  أوائل العرش الفا�
عل�ئها و عظ�ئها و عرف اجتهادهم و فقاهتهم و جيلتهم، أو علمنا ذلك م  خيل 
 .الكتب و املللفات التأ وضعوها و ألفوها الدالّة عىل تفوقهم و تيزهم ع  غ�هم 

و . يس التأ أرشنا إليهاو لهذا إخرتنا م  أمهات املصادر، العل�ء الكبار حسب املقاي
نسأل املوىل التوفيق و السداد و خدمة الحوزة العلمية يف النجف األرشف التأ أعطت 

ربنا تقبل منا إنك أنت . املجد و العّز و الكرامة لإلسيم و املسلم� عي القرون الطويلة
 .السميع العليم 
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 حرف األلف 

 : الشيخ إبراهيم البادكوب

اضل فقيه جليل م  أساتذة الفقه و األصول هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل عاا ف
الشيخ إبراهيم ب  محمد عيل : قال الطهرا�. ه1322الفاضل الرشبيا� و تويف سنة 

البادكوب عاا فقيه أدركته يف النجف األرشف أوائل العرش الفا� بعد الفلف�ئة و األلف 
رشبيا� و له تدريس مخترص يف السطوح ثم طبع و كان جّل اشتغاله عىل الفاضل ال
 .ه 1322و تويف حدود سنة ). أنيس العباد (رسالته العملية املوسومة ب 

 .السلال و الجواب . رسالة فقهية) رسالة عملية(أنيس العباد : له
معجم . 20/ 1نقباء البرش . 462/ 2الذريعة . 333/ 5و 203/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
 .197/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 103/ 1املللف� 

 : الشيخ إبراهيم القفقازي السليا�

كان م  أبرز عل�ء النجف و فقهائها تلمذ عىل الفاضل االيروا� ثم عىل امل�زا حبيب 
ّهللا الرشتأ و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد حس  املامقا� و كان يتعب نفسه 

يل و النهار حتى أصب  مرجع التدريس يف ج�عة م  الطيب بالجد و االجتهاد يف الل
و 1343ربيع الفا� 23و كان يقيم الج�عة يف االيوان املرتضوي الرشيف إىل أن تويف 

 .بقيت مللفاته و تقاريره يف املسودة 
 .4/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : اللنكرا�) محمد إبراهيم(الشيخ إبراهيم 

و ملا نال الفاضل . العل�ء كان أوال يف مدينة كربيء و م  أجيء عل�ئهام  أعيم 
الرشبيا� املرجعية استدعى منه املجاورة يف النجف فأجابه و ترشف ميزما لبحفه و 
مقي� للج�عة يف الصح  املطهر و كان املرجو أن ينال املرجعية العامة بعد الرشبيا� 

 .ه 1315لوال أن عاجله األجل حدود 
. رسالة يف السهو. رسالة يف دراسة الحديث. رسالة حمل فعل املسلم عىل الصحة: له

رسالة يف . رسالة يف قاعدة امليسور. رسالة يف قاعدة ال رضر و ال رضار. رسالة يف العدالة
كتاب يف الدليل العقيل و امليزمة . 21كتاب يف األصول . رشح الرشائع. قضاء الفوائت

 .يف الفقه  كتاب. العقلية
 .44/ عل�ء معارصي  . 323/ 5أعيان الشيعة . 216/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف

 .1129/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 5/ 1نقباء البرش . 75/ 1معجم املللف� 

 : السيد إبراهيم ابن السيد أبو حسن الحسيني

ف و تتلمذ عىل ولد يف قزوي  و أكمل املقدمات و السطوح و هاجر إىل النجف األرش 
و نال مرتبة االجتهاد و عاد إىل . الشيخ مرتىض األنصاري و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ

مدينة قزوي  و أصب  م  الزع�ء و الرؤساء و أساتذة الفقه و األصول و األدب العرب 
 .ه 1324و أقام للطيب مدرسة كب�ة و تويف عام 

 .منظومة يف البيغة  .منظومة يف الفقه. األربعون حديفا: له
معجم رجال . 7/ 1نقباء البرش . 9/ بزركان رامرس . 86/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف

 .314/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ إبراهيم بن أحمد الجوملي الرودرسي

ولد يف رشت و نشأ بها و . كان فقيها أصوليا محققا عاملا فاضي مبجي مللفا متتبعا
  جر إىل النجف ملواصلة الدراسة و أقام بها و ها. أخذ ع  شيوخها
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 .ه، و تتلمذ عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ 1321ه إىل 1277منذ 
و بعد أن حاز مرتبة عالية م  . و غ�ه� م  األعيم. و السيد عبد العظيم الخلخايل

قضايا الرشعية و العلم رجع إىل كيين و أقام يف رودرس و اشتغل بالشلون الدينية و ال
 .ه 1323التوجيه و االرشاد إىل أن مات بها بعد 

 .الفوائد الغروية . حاشية الصية لألنصاري. حاشية فرائد األصول. أصول الفقه: له
 .و رسائل أخر  

 .1159/ 3معجم رجال الفكر و األدب . رجال تنكاب  للس�مأ: ترجم يف

 : الشيخ إبراهيم بن الشيخ إس�عيل

ه و أقام بها مدة عرشي  1318ه و هاجر إىل النجف سنة 1290فهان عام ولد بأص
عاما و بلغ املستو  الرفيع يف الفقاهة و علم األصول ثم سافر إىل كرمانشاه و م  

و فيها كان وفاته م  نفس العام )  (ه إىل مشهد االمام الرضا 1339بعدها سافر عام 
 .ه 1339أي 
 .الشكوك . املواقيت. ري منجزات امل. أحكام النجاسات: له

 .141/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 8/ 1نقباء البرش . 45تذكرة القبور : ترجم يف

 : السيد إبراهيم ابن السيد إس�عيل ابن السيد عبد الغفور العلوي العرييض

. فقيه أصويل عاا كب� مدرس جليل، زعيم دينأ مطا  م  أساتذة الفقه و األصول
الشيخ محمد حس  : النجف األرشف و أقام بها ثيث� سنة تتلمذ عىلسافر إىل 

 .و الشيخ مرتىض األنصاري . صاحب الجواهر
ثم عاد إىل سبزوار، . و الشيخ حس  كاشف الغطاء. و املوىل زي  العابدي  الكلبايكا�

و واصل التدريس و البحث و التأليف و املرجعية و بنى للطيب مدرسة و أجر  لهم 
 .واتب و قد جمع ّهللا له طول العمر وسعة الرزق إال أنه ا يولد له الر 
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 .مللفات يف الفقه و األصول . رسالة عملية: له
. 131/ عل�ء خراسان . 373/ شهداء الفضيلة . 172/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .91نقباء البرش . 419/ 2مطلع الشمس . 1679/ 5مكارم اآلثار 
 .663/ 2ل الفكر و األدب معجم رجا

 : السيد إبراهيم الشه� ��زا آغا األصطهبانات

اب  امل�زا حس  املعروف ب�زا آغا أحد مراجع العرص يف النجف األرشف ولد 
ه فحرض عىل أعيم الدي  1324ه و توجه إىل النجف عام 1297بأصطهبانات حدود 

اآلخوند الخراسا� و امل�زا محمد تقأ يوم ذاك مفل السيد كاظم اليزدي و الشيخ 
الش�ازي و غ�هم و حصلت له إجازة االجتهاد م  هلالء و غ�هم و انشغل 
بالتدريس و االفادة و أصب  م  املراجع الكبار لقسم كب� م  امللمن� يف نواحأ 

 .ش�از 
املغرب  شاهدت هذا العاا الجليل متأثرا بحاشية غ� كفوءة و كان يقيم صية: أقول

و العشاء ج�عة يف الصح  الرشيف مقابل مقية السيد كاظم اليزدي و يدرس الفقه 
عىل مستو  بحث الخارج قبل املغرب يف جامع الهندي يحرضه عدد قليل مم  ال 

تويف يف النجف يف شهر . و ا يتوفق يف ذريته و ال يف تيمذته. يهمه الدرس و التحقيق
 .ه 1380محرم عام 

 .رسالة عملية . حاشية وسيلة النجاة. ة العروة الوثقىحاشي: له
. 313/ عل�ء معارصي  . 46/ 1سخ  رساياي  فارس . 13/ اخرتان تابناك : ترجم يف

 .168/ 1نقباء البرش . 991، 908، 622/ كتابهاي جاب عرب 
 .128/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ إبراهيم الحس� الدنبيل الخوئ النجفي

ه و قدم إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ 1247عاا كب� و فقيه جليل ولد سنة 
  مرتىض األنصاري و استشهد برصاص الغدر يف فتنة 
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ثم حمل جف�نه إىل النجف األرشف و . ه يف مدينة خو 1325شعبان سنة 6األكراد يف 
 .دف  هناك 

الدرة . حاشية الرسائل. قيق أحوال الرجلتلخيص املقال يف تح. أربعون حديفا: له
 .رسالة يف األصول . الدعوات. النجفية يف رشح نهج البيغة

و 428/ 4و 409/ 1الذريعة . 177/ 5أعيان الشيعة . 33/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
نقباء البرش . 171/ شخصيت أنصاري . 194/ 2ريحانة األدب 199، 112/ 8و 152/ 6
 .532/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 342/ يلة شهداء الفض. 13/ 1

 : السيد إبراهيم ابن السيد حس� محمد رضا بن محمد مهدي

م  فحول الشعراء و جهبذة األدب و عيلم اللغة ذو حافظة قوية للغاية و كان سيال 
القريحة، حارض البديهة قوي الذاكرة رسيع الخاطر تضلع يف اللغة و البيان و املعا� و 

صال و جال يف العراق بقصائده البليغة و غزله و نسبه . ر و أصب  نسيج وحدهالشع
 .ه 1319تويف يف محرم . أّب النفس عايل الهمة حس  املعارشة كريم األخيق. الرفيع
 .ديوان شعر كب� : له

الفوائد . 115/ 1شعراء الغري . 15/ 9الذريعة . 159/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
 .32/ 1معارف الرجال . 74/ 1العراقيات . 372/ كتابهاي عرب . 139/ 1الرجالية 

 .457/ 1نقباء البرش . 48/ 1املللف� العراقي� . 23/ 1معجم املللف� 

 : السيد إبراهيم اللواسا�

السيد إبراهيم ب  السيد صادق ب  السيد أب طالب ب  معصوم اللواسا� عاا فقيه و 
رشف عىل صاحب الجواهر و عاد إىل طهران عام تلمذ يف النجف األ . ور  جليل
و 1309ذي الحجة عام 29تويف يف . مجازا م  أساتذته فصار عاملها املوجه الجليل1265

 .حمل إىل النجف و دف  يف وادي السيم 
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 .تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول يف مجلدات : له
 .227/ 2معارف الرجال . 181/ اآلثار  املآثر و. 98/ 1دائرة املعارف : ترجم يف

 .1133/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 15/ 1نقباء البرش . 393/ 1نجوم الس�ء 

 : الشيخ إبراهيم الرشتي النجفي

و م  العل�ء األجيء . كان م  تيميذ األستاذ الكب� الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ النجفأ
 .ه 1320حدود سنة  املتورع� يف النجف األرشف و تويف بها

تقريرات بحث م�زا حبيب ّهللا . تقريرات بحث م�زا حبيب ّهللا الرشتأ يف األصول: له
 .الوقف . الرشتأ يف الفقه

/ 25و 368/ 4و 201/ 2الذريعة . 31نقباء البرش . 138/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
136. 

 : النجفيالشيخ إبراهيم ابن الشيخ عيل رضا بن حس� املؤذن اليزدي 

استوط  النجف األرشف، و تتلمذ . عاا فاضل فقيه جليل، م  أساتذة الفقه و األصول
و تصد  للتدريس يف . و السيد محمد كاظم اليزدي. عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ
 .ه 1321ربيع األول 27و مات يف . الحقل� الفقه و األصول

 .31حاشية فرائد األصول : له
 .401/ شخصيت أنصاري . 152/ 6الذريعة : ترجم يف

 : الشيخ إبراهيم بن محسن الغروي

كان مقي� يف النجف األرشف، و كان . عاا فاضل ثقة عدل، جليل ور  عابد زاهد
  تويف حدود . يدعو إذا أملت به ملمة بدعاء العلوي املرصي
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 .ه بعد ذهاب برصه يف السن� األخ�ة م  عمره 1345
 .اليهان املن� . إيقاظ األغنياء و التجار و العل�ء). عج (أخبار ظهور املهدي  :له

مب� . مباحفة النفس. الصحيفة الهادية. الصحيفة املحمدي. التحفة املهدية. البشارات
 .املناقب الفاطمية . مخترص كاشف الريبة. محاسبة النفس. مجالس املواعظ. الحق

 . نجاة املسلم�. منتخب الختوم
، 58، 40/ 19و 25، 24/ 15و 110، 102/ 3و 503/ 2و 339/ 1الذريعة : ترجم يف
 .27/ 1معارف الرجال . 630/ 1كتابهاي جاب فاريس . 121/ 20و 368

 : الشيخ إبراهيم الغّراوي ابن الشيخ محمد بن نارص النجفي

اعرا أدبيا كف� كان فقيها أصوليا متبحرا عاملا متكل� ثقة، عدال زاهدا عابدا مجاهدا ش
الجدل و البحث و كف� النقل آلراء العل�ء يف بحفه و كتبه و كان يفهم األخبار ك� 
هأ و يعرف القول السقيم م  القويم و هو مع هذا كان له إملام بالعلوم الغريبة م  

 .الكيمياء و الجفر و الحروف و الطلس�ت 
و الشيخ محمد حس� . الدي  و الشيخ محمد حرز. تتلمذ عىل الشيخ رايض النجفأ

ثم اشتغل بالتدريس و التأليف، و كان مجلسه العلمأ حافي بالعل�ء و . الكاظمأ
مات . و كان والده أول م  هاجر إىل النجف األرشف م  آل الغرّاوي. أهل الفضل

 :ه و قيل 1306ذي الحجة 28
 .ه 1304
كاشف . و الهيئة و النجومديوان الشعر مع مجموعة يف فنون التجويد و الحساب : له

 .الفقه االستداليل . النوادر كالكشكول. 91ريبة املراجع يف رشح املخترص النافع 
و 237/ 17و 281/ 16و 75/ 14الذريعة . 218/ 2و 378/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم . 28/ 1معارف الرجال . 36/ 3مايض النجف . 128/ 1شعراء الغري . 91/ 20

 .910/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 23/ 1نقباء البرش . 104/ 1املللف� 
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 : الشيخ إبراهيم املحالت

الشيخ إبراهيم ب  محمد عيل املحيت عاا فقيه و رئيس كب� كان يف النجف األرشف 
م  تيميذ املجدد السيد محمد حس  الش�ازي ثم هاجر مع أستاذه إىل سامراء 

ه و ثنيت له الوسادة 1315ثم عاد بعد ذلك إىل ش�از عام . أن تويفمستفيدا منه إىل 
 .ه 1336حتى يوم وفاته عام . بها و انتهت إليه املرجعية

). فصل االستصحاب (حاشية فرائد األصول . تقريرات أستاذه يف الفقه و األصول: له
 .رسالة يف الرد عىل الشيخية . درر األفكار يف صل  الخيار. الخيارات

و 118/ 8و 152/ 6الذريعة . 49/ 1دانشمندان فارس . 361/ 5أعيان الشيعة : رجم يفت
هدية . 22/ 1نقباء البرش . 103/ 1معجم املللف� . 402/ شخصيت أنصاري . 220/ 10

 .1160/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 57/ الرازي 

 : السيد إبراهيم بن السيد مهدي األنكجي

و رشف و درس املقدمات يف بلده ثم هاجر إىل النجف  نشأ يف بيت علم و سيادة
األرشف و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� االصفها� و اآلقا ضياء الدي  العراقأ ثم 
عاد إىل تييز و أصب  م  أجلة العل�ء و املجتهدي  و كبار أساتذة الفقه و األصول و 

 .ه 1381األخيق إىل أن مات عام 
تحفة األخيار يف . اللطائف األدبية. حاشية اللمعة. ملكاسبحاشية ا. ديوان شعر: له

 .رسالة يف الصية . عيئم آخر األعصار
 .190/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : السيد ابن الحسن الجائيس

السيد اب  الحس  ب  امل� حس  رضا الجائيس عاا فاضل مصنف م  أسباط السيد 
ترشف إىل العتبات و تلمذ يف النجف عىل اآليت� ه و 1291ولد يف . دلدار عيل

  الكاظم� اليزدي و الخراسا� و شيخ الرشيعة االصفها� 
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 .ه 1368شعبان 28و تويف يف لكنهو يف . و السيد مصطفى الكاشا� و غ�هم
. الرسائلحاشية عىل . الرتابية. إرث الخيار. الرأي السديد يف االجتهاد و التقليد: له

 .حاشية عىل الكفاية س�ها نهاية األصول . حاشية عىل الروضة البهيّة
 .25/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد أبو تراب ضياء الدين بن السيد أبو القاسم بن السيد مهدي

عاا متفن  و فقيه أصويل متبحر و رجايل متتبع و محدث محقق و مللف متضلع 
  كبار فقهاء النجف األرشف املدرس� و أئة الج�عة مكث و شاعر مبد ، كان م

و املوىل لطف . هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ. املوثق�
 .و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ . ّهللا املازندرا�

 .و تصد  للتدريس و التأليف فتتلمذ عليه جمع غف� م  العل�ء األفاضل 
 .و دف  يف وادي السيم . ه1346ل عام ج�دي األو 9مات 
بغية الفحول يف حكم املهر إذا مات أحد الزوج� . أصالة العدم. األحكام الوضعية: له

 .التنبيه عىل ما أخطأ بع  املتفقهة . البيان يف تفس� القرآن. قبل الدخول
. العباد سبل الرشاد يف رشح نجاة. الدر الفريد يف رشح التجريد. حاشية رجال أب عيل

قصد السبيل يف أصول . الفوائد الرجالية. الرصاح يف األحاديث الحسان و الصحاح
. املسائل الخونسارية. املسائل البحرانية. لب اللباب يف تفس� أحكام الكتاب. الفقه

النجوم الزاهرات يف إثبات إمامة . مصباح الصالح� يف أصول الدي . املسائل الكاظمية
 .أئة الهداة 

/ 1الذريعة . 156/ 6أعيان الشيعة . 156/ 4األعيم . 3/ 2أحس  الوديعة : جم يفتر 
و 99/ 17و 336/ 16و 32/ 15و 133/ 12و 222/ 6و 438/ 4، 172/ 3، 117/ 2303
 .187/ 2ريحانة األدب . 80/ 24و 111/ 21و 363، 346، 338/ 20

مشهد . 122/  كتابهاي جاب عرب. 139/ عل�ي معارصي  . 355شخصيت أنصاري 
 .90/ 3معجم املللف� . 310/ 3معارف الرجال . 24/ مصفى املقال . 49/ 2االمام 

معجم رجال الفكر . 186/ مناهج املعارف . 27/ 1نقباء البرش . 1981/ 6مكارم اآلثار 
 .544/ 2و األدب 
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 : خراسا�السيد أبو تراب ابن السيد أبو طالب ابن السيد أبو تراب الحسيني ال

تتلمذ عىل السيد حس� . فقيه أصويل، و عاا فاضل و أديب بار  و شاعر بالفارسية
الكوهكمري و غ�ه، و دام يف النجف األرشف، حتى بلغ مرتبة عالية يف الفقه و 

عاد إىل بلده قائ� و . و كان يتلخص يف شعره بأنوار. األصول و األدب و الحكمة
  (األمور الدينية و يف األخ� انتقل إىل مشهد االمام الرضا تصد  للقضايا الرشعية و 

ه و يف األعيان تويف 1328مات حدود . و كان أّب النفس طيب القلب ورعا صالحا). 
 .ه بكراجأ و الصحي  أن هذا تاريخ وفاة والده دونه 1295عام 
 .السبعة الكواكب . ديوان شعر فاريس. أرسار التوحيد يف تفس� سورة التوحيد: له

 .املكاسب . مناسك الحج. صية املسافر. الفوائد الغروية يف الدراية و الرجال
كتابهاي فاريس . 43/ 2الذريعة . 326/ بهارستان . 156/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و األدب . 458/ 1نقباء البرش . 90/ 3معجم مللف� . 281/ 1جاب 
2 /958. 

 : القزوينيالسيد أبو تراب 

. السيد أبو تراب ب  السيد مرتىض القزوينأ املعروف بالسكاك عاا جليل و فقيه نبيه
تلمذ يف النجف عىل العيمة األنصاري و أجيز منه بإجازة موجودة عند أحفاده و كان 
مصاحبا معه يف سفره األول إىل حج بيت ّهللا الحرام و كانت له محكمة رشعية يف 

 .ه 1303ذي الحجة 26فاته قزوي  حتى يوم و 
 .30/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ أبو تراب بن الشيخ موىس الكلبايس

ولد الشيخ أبو تراب ب  موىس ب  الشيخ محمد جعفر ب  محمد إبراهيم الكلبايس يف 
ء و السطوح هناك ثم هاجر إىل النجف و تلمذ عىل  ه و قرأ املباد 1279أصفهان عام 

�زا حس� الخلييل و املوىل محمد كاظم الخراسا� و له إجازة إجتهاد م  العيمة امل
 .ه 1335الخلييل و تويف يف النجف عام 

السعة و الرزق، جمع فيه ما ورد م  األحاديث . رسائل يف الفقه. حاشية الكفاية: له
 .يف موجباتها 
و مايض 182/ 12يعة و الذر109و تذكرة القبور 309/ 1أعيان الشيعة : ترجم يف
 .140/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 29/ 1و نقباء البرش 233/ 3النجف 

 : السيد أبو الحسن التنكابني

السيد أبو الحس  ب  السيد هادي ب  السيد محمد رضا التنكابنأ الحسينأ عاا 
ه و درس مقدمات 1222جليل و فقيه فاضل ولد يف رامرس م  بيد مازندران عام 

وم فيها ثم انتقل إىل إصفهان و تعلّم الفقه و األصول عىل الشيخ إبراهيم العل
الكلبايس حتى فاق أقرانه يف هذه العلوم ثم هاجر إىل قزوي  و درس فرتة عىل أعيمها 
و بعد ذلك هاجر إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ محمد حس  صاحب 

/ 1  / 19هلها إىل ح� وفاته عام الجواهر ثم عاد إىل قزوي  و صار العاا الكب� أل 
 .ه 1286
 .حقائق األحكام . البضاعة املزجاة. براه� األحكام يف رشح رشائع االسيم: له

 .مصال  امللمن� . رشح نتائج األفكار يف األصول. كتاب يف الصية
 .30بزركان رامرس ص . 31/ 1الكرام اليرة : ترجم يف
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 : السيد أبو الحسن النقوي

ه و درس فرتة م  الوقت يف 1298السيد أبو الحس  ب  إبراهيم النقوي ولد يف لكهنو 
ه فتتلمذ عىل اآليت� الكاظم� اليزدي و الخراسا� و 1327الهند ثم قدم إىل النجف يف 

شيخ الرشيعة ثم عاد إىل لكهنو و صار مرجعا للتدريس و تويف يوم السبت أول ذي 
 .ه 1355لحجة عام ا
 .رسالة يف االجتهاد . رسالة يف االمامة. اليق الومي  يف منجزات املري : له

حاشية عىل إرشاد . رسالة يف غسل امليت. الوقاية يف رشح الكفاية. رسالة يف التجزي
طريق الصواب يف بع  . كتاب يف الرد عىل معراج العقول. امللمن� إىل أحكام الدي 

رسالة يف . رسالة يف وجوب املعرفة. رسالة يف الدعاء. رسالة يف الياءة. يةاملسائل الفقه
 .كتاب مبسوط يف الفتاو  . إثبات النبوة
/ عل�ء معارصي  . 134/ 25و ج 78/ 3الذريعة . 183/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 34/ 1نقباء البرش . 195/ 3معجم املللف� . 389
1299. 

 : الشيخ امل�زا أبو الحسن املشكيني

هو الشيخ امل�زا أبو الحس  املشكينأ ب  عبد الحس  املشكينأ األردبييل النجفأ 
ثم هاجر 1305عاا فاضل و فقيه نحرير و مدرس كب� حس  التقرير ولد يف مشك� 

يل فأدرك بحث الشيخ الخراسا� قليي و تلمذ عىل الشيخ ع1328إىل النجف أواخر 
 .و دف  يف النجف 1358ج�د  الفانية 27تويف يوم االثن� . القوجا� أرشد تيميذه

رسالة يف املعنى . رسالة يف الرضا . رسالة يف الكر. حاشية الكفاية. الفوائد الرجالية: له
رسالة . حوايش عىل الطهارة. كتاب الصية. كتاب الطهارة. كتاب الزكاة. املناسك. الحريف
 .الفقه االستداليل . حوايش عىل املكاسب. حاشية العروة الوثقى. يف الرتتب
و 142/ 11و 186/ 6الذريعة . 60/ 1تاريخ أردبيل . 543/ 14أعيان الشيعة : ترجم يف
  . 319/ 5ريحانة األدب . 274/ 21و 287/ 17و 336و 282/ 16و 189
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 .746، 292/ عرب  كتابهاي. 179/ عل�ء معارصي  . 355/ شخصيت أنصاري 
/ 1نقباء البرش . 295/ 3معجم املللف� . 45/ 1معارف الرجال . 27/ مصفى املقال 

 .1204/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 38

 : السيد أبو الحسن بن شيخ الرشيعة السيد محمد األنكجي

ه و درس املقدمات يف مولده ثم هاجر إىل النجف األرشف و 1282ولد يف تييز عام 
تتلمذ عىل الشيخ محمد حس  املامقا� و الفاضل االيروا� و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ 

ه و تصد  للتدريس و التقليد و االمامة و عي عنه املحقق 1328و عاد إىل وطنه عام 
 .ه 1357و تويف عام . الطهرا� بالعيمة الحجة السيد أب الحس  األنكجأ

حاشية رياض . حاشية فرائد األصول. شكوك م  اللباسإزاحة االلتباس ع  حكم امل: له
 .كتاب الطهارة . كتاب الصية. كتاب الحج. كتاب االرث. حاشية املكاسب. املسائل
/ عل�ء معارصي  . 59/ 7ريحانة األدب . 181/ 97/ 73/ رجال آذربيجان : ترجم يف
عجم رجال الفكر و م. 43/ 1نقباء البرش . 44/ كتابهاي عرب . 526/ 1الذريعة . 178
 .190/ 1األدب 

 : الشيخ أبو الحسن بن محمد املرندي النجفي

عاا فاضل مصنف تلمذ يف النجف األرشف عىل الفاضل الرشبيا� و غ�ه ثم عاد إىل 
تويف يف محرم . إيران و إستقر يف الري مجاورا ملشهد السيد عبد العظيم الحسنأ

 .ه 1349
لوامع األنوار يف مصائب . صواعق محرقة. حرمة الرضويةالفوادح الجلية يف هتك ال: له

نور األنوار يف عيئم ظهور . بستان األبرار. ملعات األنوار. و نوائب سبط الرسول املختار
الجرائد ).   ( مجمع النوري  و ملتقى البحري  يف أحوال الزهراء . الغائب ع  األبصار
. بطال القوان� الناسخات ملحك�ت القرآندالئل براه� الفرقان يف إ . يف عيئم الظهور

 .رشح جرائد السبعة 
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و 174/ 13و 248/ 8و 93/ 5و 105/ 3الذريعة . 338/ 2و 34/ 1نقباء البرش : ترجم يف
كتابهاي . 217/ 6أعيان الشيعة . 360/ 24و 46/ 20و 343/ 18و 364/ 16و 94/ 15
/ 1معجم املللف� العراقي� . 294/ 3� معجم املللف. 969و 861و 791و 770/ عرب 
61. 

 : السيد امل�زا أبو الحسن الرضوي

هو السيد امل�زا أبو الحس  ب  محمد ب  حس� فقيه ثقة و زاهد ور  تلمذ يف 
النجف عىل العيمت� الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء و الشيخ مرتىض األنصاري و 

 .ه 1311أعصابه و تويف سنة  حصلت له االجازة م  األول و أصيب برض يف
 .ديوان شعر بالعرب و الفاريس . حوايش عىل كتب متفرقة: له

 .98/ 1نقباء البرش . 14/ شخصيت أنصاري . 231/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
 .603/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد أبو الحسن اإلصفها�

قريته ثم انتقل إىل أصفهان و  يف قرية م  قر  أصفهان قرأ أوال يف1284ولد سنة 
ه و أخذ ع  امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ يف الفقه و بعد 1308هاجر إىل النجف عام 

ه الزم الشيخ محمد كاظم الخراسا� فقها و أصوال إىل أن تويف عام 1312وفاته عام 
 و قد أصب  مرجعا للشيعة يف العاا االسيمأ بي مناز  و. ه فاستقل بالتدريس1329

كان رجي كب� العقل واسع العلم و الفقه بعيد النظر . إماما م  أعظم أئة املسلم�
دقيقه صائب الرأي عميق الفكر حس  التدب� واسع التفك� عازما بواقع األمور 
جاهدا يف إصيح املجتمع شفيقا عىل عموم الناس عايل الهمة سخأ النفس جليل 

ه يف النجف و دف  يف حجرة عىل يسار 1365تويف سنة . املقدرة عظيم السياسة
)  (الداخل م  باب الساعة عىل الصح  الرشيف م  مقام إمامنا عيل ب  أب طالب 

. 
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 .رصاط النجاة . ذخ�ة العباد ليوم املعاد. حاشية العروة الوثقى. أنيس املقلدي : له
 .وسيلة النجاة . مناسك الحج
/ 15و 32/ 10الذريعة . 47/ 52و 312أعيان الشيعة . 36/ إختزان تابناك : ترجم يف
. 436/ شخصيت أنصاري . 142/ 1ريحانة األدب . 34/ 1رجال إيران . 85/ 25و 37

معارف /. مايض النجف . 991، 391، 286/ كتابهاي عرب . 193/ عل�ء معارصي  
عجم م. 339، 380، 286، 144، 101/ معجم املطبوعات النجفية . 46/ 1الرجال 
 .41/ 1نقباء البرش . 60/ 1املللف� العراقي� . 207/ 3املللف� 

 .129/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد أبو الحسن األشكوري

السيد أبو الحس  ب  عباس ب  محمد عيل األشكوري عاا فقيه مصنّف ولد حدود 
الكاظم� اليزدي و الخراسا� و العيمة الشيخ  ه و تلمذ يف النجف عىل اآليت�1292

 .ه 1368ج�د  األوىل 17عبد ّهللا املازندرا� و تويف ليلة الجمعة 
 .الطيق . االجارة. الوصية. الوقف. القضاء. الزكاة. الخمس. الطهارة: له

 .االجتهاد و التقليد م  تقريرات شيخه الخراسا� . منجزات املري . الربا. الرضا 
 .371نقباء البرش . 234/ 3معجم املللف� . 43/ 1معارف الرجال : رجم يفت

 .123/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد أبو الحسن ابن السيد عيل شاه

عاا جليل مجتهد فاضل محقق مللف متتبع ثقة صال  هاجر إىل النجف األرشف و 
ادي مشكورة ك� واصل التدريس تتلمذ عىل أساطينها و عاد إىل الهند و قام بآثر و أي

 .ه 1313محرم 24و التأليف و مات 
. الدر الفم� يف رشح األربع� للبهائ. رشح األربع�. رشح الفصول يف علم الكيم: له

 .التقريب يف رشح التهذيب . الرحيق املختوم يف أحوال السيد بحر العلوم
 ) . (رسالة يف أحوال األئة 
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 .384/ 13و ج 173/ 10و ج 63/ 8الذريعة . 211/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 5مكارم اآلثار . 255/ 3معجم املللف� . 39/ 1نقباء البرش . 27/ مصفى املقال 

 .610/ 2معجم رجال الفكر . 91/ 1نجوم الس�ء . 1934/ 6و ج 1632

 : الشيخ أبو الحسن الشعرا�

ه و درس 1320رموق� يف طهران ولد حدود سنة كان م  العل�ء األجيء و املدرس� امل
مقدمات العلوم يف مدرسة مرو  و أتها عىل أساتذة طهران و عل�ئها فدرس الفقه و 
األصول عىل الشيخ آقا بزرك الساوجأ و العلوم العقلية عىل امل�زا محمود القمأ و 

األرشف و ه توجه إىل النجف 1346الشيخ محمد رضا القمشهأ و غ�ها و يف عام 
أكمل علومه النقلية عىل عل�ئها الكبار ثم عاد إىل طهران و تفّرغ للتدريس و 

 .ه 1393شوال 8التأليف و مات يف 
حوايش عىل التبرصة يف الفقه للعيمة . حوايش عىل أرسار الحكم للحكيم السبزواري: له

 .حوايش عىل تفس� روض الجنان . حوايش عىل تفس� الصايف. الحيل
حوايش عىل . حوايش عىل رشح أصول الكايف.  عىل تفس� منهج الصادق�حوايش
 .لغات القرآن . فلسفة ما بعد الطبيعة. رشح تجريد األحكام. الرسائل
 .491/ 4كنجينة دانشمندان : ترجم يف

 : السيد أبو القاسم بن السيد محمد باقر الحسيني األصفها� النجفي

 .املجتهدي  و العل�ء و أساتذة الفقه و األصول م  كبار الفقهاء و أعاظم 
أنهى املقدمات يف أصفهان ثم هاجر إىل النجف . خطيب متكلم مللف متتبع مفرس

. و امل�زا حس� املحدث النوري. األرشف، و تتلمذ عىل الشيخ زي  العابدي  املازندرا�
التدريس و البحث  و عاد إىل أصفهان و واصل. و السيد امل�زا محمد حس  الش�ازي

 .ه 1353و التأليف و الفتيا و االمامة و تويف شوال 
  . حاشية تفس� الصايف. حاشية الجامع العبايس. جنة املأو . بشارات السالك�: له
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رسالة يف . رسالة يف القب . مبحث األلفاظ. الذخ�ة يف األدعية. حاشية عىل الوايف
ملعات يف رشح . الفوائد. رشح م  ال يحرضه الفقيه. 21رشح الرشائع . الطهارة
 .21وسيلة املنابر . الس�ت
 .244/ 2ريحانة األدب . 93/ تذكرة القبور . 344/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

مكارم . 115/ 8معجم املللف� . 168/ عل�ء معارصي  . 191/ زندكا� جهار سوقأ 
 .582/ 2رجال الفكر و األدب معجم . 61/ 1نقباء البرش . 2007/ 6اآلثار 

 : الشيخ املوىل أبو طالب بن غفور السلطان آبادي

تلمذ أوال عىل الشيخ . كان م  العل�ء األعيم و الفقهاء األجيء و األتقياء الزهاد
قال عنه املحدث . ألنصاري ثم عىل املجدد الش�ازي مدة يف النجف و مفلها يف سامراءا

النوري بعد وصفه بالعاا الفاضل التقأ الصال  الزك األملعأ أنه م  خيار أهل العلم 
و عمدهم و زبدة األتقياء و سندهم رجع إىل وطنه و صارت له يف بلده أراك رئاسة و 

 .ه 1329مرجعية و مات فيها عام 
تصانيف كف�ة يف الفقه و األصول منها رشح نجاة العبادة يف مجلدي  و رسالة يف : له

 .االمامة و إجازة يف الرواية م  الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محس  خنفر 
 .41/ 1تراجم الرجال . 48/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : ن السيد كاظم النجفيالسيد أبو طالب فخر الدين ابن السيد أبو القاسم اب

ه إىل 1278ذهب عام . كان فقيها كب�ا، و محققا عاملا و مجتهدا بارعا، و مصنفا متتبعا
النجف و تتلمذ عىل الشيخ األنصاري و بعد وفاته تتلمذ عىل السيد حس� 

و بلغ درجة . و السيد أبو املكارم الزنجا�. و السيد أبو عبد ّهللا الزنجا�. الكوهكمري
ه رجع إىل طهران و عارش األعيان و 1300جتهاد و عاد إىل زنجان، و يف سنة اال 

األرشاف، و اشتغل فرتة بالسياسة، و تصد  للتأليف و املطالعة، و كان عىل جانب 
  كب� م  سعة البا  و دقة 
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النظر، وجودة السليقة و كان متضلعا يف الحكمة و الفلسفة ثم مات يف ربيع الفا� 
 .ه 1329
التنقيد يف . إيضاح السبل يف الرتجي  و التعادل. أحكام أوا� الذهب و الفضة: له

. غاية املرام يف أحكام الصيام. الحق املصاب يف الخز و السنجاب. أحكام التقليد
. مرآة العمر. مرآة العرص. املقابيس يف أصول الفقه. كيمياء سعادت. الكفاية يف الدراية
 .مناسك الحج . رسالة يف الرضر. رسالة يف تحليل األمة. يف وقعة كربيءاملقلة العياء 

 .رشحة الخواطر يف االحتياط و التوقف . رسالة يف التسام 
/ 4و 495/ 2و 295/ 1الذريعة . 168/ تاريخ زنجان . 289/ أعيان الشيعة : ترجم يف
ريحانة . 120/ 22و 280، 279/ 20و 376/ 21و 201، 96/ 18و 17/ 16و 39/ 7و 468
. 19/ مصفى املقال . 340/ عل�ء معارصي  . 355/ شخصيت أنصاري . 283/ 2األدب 

 .49/ 1نقباء البرش . 30/ 5معجم املللف� 
 .340/ 1نجوم الس�ء . 1597/ 5مكارم اآلثار 

 : السيد أبو عبد ّهللا بن السيد أب القاسم املوسوي الزنجا�

عىل السيد حس� الرتك و الفقيه الشيخ رايض ه و درس 1285هاجر إىل النجف يف 
 .ه 1363النجفأ و السيد املجدد الش�ازي عاا فقيه و تويف يف 

. تقسيم العلم. االيقاظات. االااضات. االنصاف يف الحس  و القب . أجزاء العلوم: له
. امليزان يف العروض. املناطق. مطالع الشموس. ف  القطع. رشحات امللكوت. الدروس
 .ر املنابر نو 

و 236/ 11و 388/ 4و 509، 507، 397/ 2الذريعة . 360/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
 .384/ 2ريحانة األدب . 305/ 23و 278/ 22و 146/ 21و 317/ 16

و 780/ 3مكارم اآلثار . 50/ 1نقباء البرش . 104/ 6معجم املللف� . 61/ 1الكرام اليرة 
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 61/ دية الرازي ه. 340/ 1نجوم الس�ء . 1661/ 5
631. 
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 : الشيخ أبو الفضل الطهرا�

الشيخ أبو الفضل الطهرا� ب  امل�زا أب القاسم الكلنرتي النوري عاا متفن  و فقيه 
متبحر كان عاملا فاضي عارفا فقيها أصوليا رجاليا ملرخا شاعرا يف اللغت� العربية و 

ه و 1273ية متبحرا يف أكث الفنون ا ير نظ�ه يف عرصه بكثة الحفظ ولد عام الفارس
ه و درس عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و السيد املجدد 1300هاجر إىل النجف عام 

 .ه 1316ه و تويف عام 1309الش�ازي و عاد إىل طهران سنة 
حاشية فرائد . ل النجايشحاشية رجا. حاشية األسفار. تيمة الحديث يف الدراية: له

 .رسالة عشيقة . ديوان شعر. الدر الفتيق يف الرجال. حاشية املكاسب. األصول
قيئد . صد  الح�مة يف ترجمة والده العيمة. شفاء الصدور يف رشح زيارة عاشوراء

 .ميزان الفلك يف الهيئة . منظومة يف النحو. الدرر يف الرصف
. 169/ 9الحصون املنيعة . 397/ 7أعيان الشيعة  .164/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
. 316/ 23و 27/ 15و 203/ 14و 47/ 9و 67/ 8و 216، 88/ 6و 105/ 1الذريعة 

 .333/ 1شعراء الغري . 356/ شخصيت أنصاري . 72/ 5ريحانة األدب 
/ هدية األحباب . 53/ 1نقباء البرش . 2043/ 6مكارم اآلثار . 144/ 1الكنى و األلقاب 

معجم رجال . 66/ عل�ء معارصي  . 71/ 8معجم املللف� . 62/ هدية الرازي  .35
 .856/ 2الفكر و األدب 

 : الشيخ أبو القاسم الدامغا�

م  أعيم العل�ء تلمذ عىل عل�ء النجف سنت� حتى شهد بفضله الفقيه الشيخ رايض 
ألنصاري يف إجازته النجفأ و العيمة الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء و وصفه العيمة ا

له بقوله عيمة العل�ء و عمدة الفضيء حاوي الفرو  و األصول ولدنا األغّر الشيخ 
 .ه 1336تويف عام . أبو القاسم الدامغا�

 .ضياء األنوار . رسالة يف أصول الدي . حاشية املعاا. التقريرات: له
 .178شخصيت أنصاري . 122/ 13و 204/ 6و 204/ 4الذريعة : ترجم يف

 .561/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 56/ 1نقباء البرش . 99/ 8معجم املللف� 
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 : السيد أبو القاسم بن السيد إبراهيم اإلصفها�

ه و درس املقدمات و السطوح و الزم السيد محمد كاظم اليزدي و غدا 1283ولد عام 
تويف عام . ختص� بالسيد اليزديعاملا جليي و فقيها أصوليا م  أجيء األفاضل امل

 .ه 1370
جمع فيه : جامع الرسائل العملية. أبواب الجنان فاريس يف أع�ل اليوم و الليلة: له

. أنيس املقلدي . رسالة يف الكرّ . رسالة يف النحو. حاشية الكفاية. فتاو  السيد اليزدي
 .رصاط النجاة 
معجم املطبوعات . 37/ 15و 466/ 2و 74/ 1الذريعة . 40/ تذكرة القبور : ترجم يف
معجم رجال الفكر و . 137/ 1فهرست الفيضية . 95/ 1نقباء البرش . 62/ النجفية 
 .130/ 1األدب 

 : السيد أبو القاسم بن أحمد الحسيني الكاشا� النجفي

السيد أبو القاسم ب  السيد أحمد الحسينأ الكاشا� عاا جليل و ور  تقأ كان يف 
م  خواص العيمة السيد عيل آل بحر العلوم الطباطبائ صاحب النجف األرشف 
 .ه 1318تويف يف النجف حدود سنة . اليهان القاطع

 .كشف األرسار الخفية يف الدرة النجفية . كشف األرسار الخفية. رشح الدرة: له
 .املشكاة الزاهرة يف أحوال الخمسة الطاهرة . كشف امله�ت يف األلغاز و املعميات

نقباء . 402/ 2أعيان الشيعة . 57/ 21و 63/ 18و 15/ 18و 236/ 13الذريعة : م يفترج
 .60/ 1البرش 

 : السيد امل�زا أبو القاسم الهمدا�

السيد امل�زا أبو القاسم ب  أب تراب الرضوي النيسابوري الهمدا� عاا جليل و فقيه 
حبيب ّهللا الرشتأ ثم انتقل إىل كان يف النجف األرشف م  تيميذ العيمة امل�زا . فاضل

  سامراء متلمذا عىل السيد املجدد الش�ازي 
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 .ه 1320ثم رجع إىل همدان و صار مرجعا بها ثم عاد إىل النجف و تويف فيها حدود 
 .59/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد أبو القاسم الحجة الطباطبائ

ب  السيد املجاهد الطباطبائ عاا كب� و رئيس  السيد امل�زا أبو القاسم ب  الحس 
كان يف النجف األرشف م  تيميذ العيمة األنصاري و كتب جملة م  تقريراته . جليل

و انتهت إليه املرجعية و التدريس و قد كتب جملة م  االجازات . يف الفقه و األصول
 .ه 1309لفلة م  تيميذه و تويف عام 

 .65/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ م�زا أبو القاسم الكلبايس

عاا . الشيخ امل�زا أبو القاسم املعروف بشيخ العراق� الكلبايس االصفها� النجفأ
جليل هاجر م  أصفهان إىل النجف األرشف و حرض بحث الشيخ األنصاري ثم الشيخ 

 .محمد حس� الكاظمأ 
نجف و وجاهة و صار مرجعا يف صارت له املرجعية و رياسة يف ال: قال يف التكملة

 .ه 1308بع  األمور تويف سنة 
 .233/ 3مايض النجف و حارضها . 76/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد امل�زا أبو القاسم الطهرا�

. السيد امل�زا أبو القاسم ب  امل�زا زي  العابدي  الخاتون آبادي الطهرا� عاا جليل
العيمة الرشتأ و كان له بحث مخصوص عند شيخ الرشيعة كان يف النجف م  تيميذ 

 .ه 1346االصفها� تويف 



 70: الصفحة

 .منجزات املري  . قاعدة ال رضر. قاعدة التسام : له
و 455كتابهاي عرب . 16/ 23 و10/ 17الذريعة . 405/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
. 55/ 1رجال إيران . 796/ 2و 68/ 1نقباء البرش . 100/ 8معجم املللف� . 986و 893

 .857/ 2معجم رجال الفكر و األدب . نجوم الس�ء

 : السيد أبو القاسم بن السيد محمد باقر بن السيد إبراهيم

 .الفقه و األصول  م  كبار الفقهاء و أعاظم املجتهدي  و العل�ء و أساتذة
أنهى املقدمات يف أصفهان ثم هاجر إىل النجف . خطيب متكلم مللف متتبع مفرس

. و امل�زا حس� املحدث النوري. األرشف و تتلمذ عىل الشيخ زي  العابدي  املازندرا�
و عاد إىل أصفهان و واصل التدريس و البحث . و السيد امل�زا محمد حس  الش�ازي

 .ه 1353الفتيا و االمامة و تويف يف شوال و التأليف و 
 .حاشية تفس� الصايف . حاشية الجامع العبايس. جنة املأو . بشارات السالك�: له

رسالة يف . رسالة يف القب . مبحث األلفاظ. الذخ�ة يف األدعية. حاشية عىل الوايف
يف رشح دعاء  ملعات. الفوائد. رشح م  ال يحرضه الفقيه. 21رشح الرشائع . الطهارة
 .21وسيلة املنابر . الس�ت
 .244/ 2ريحانة األدب . 93/ تذكرة القبور . 344/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

مكارم . 115/ 8معجم املللف� . 168/ عل�ء معارصي  . 191/ زندكا� جهار سوقأ 
 .581/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 61/ 1نقباء البرش . 2007/ 6اآلثار 

 : أبو القاسم األوردوبادي النجفيالشيخ 

الشيخ أبو القاسم األوردوبادي ب  محمد تقأ ب  محمد قاسم عاا جليل و فقيه كب� 
ه و تلمذ عىل الفاضل االيروا� و الشيخ محمد 1298ه و هاجر حدود 1274ولد سنة 

حس� الكاظمأ و املوىل حس� قيل الهمدا� و املوىل عيل النهاوندي حتى صدق جمع 
اجتهاده مفل الشيخ زي  العابدي  املازندرا� و املوىل لطف ّهللا املازندرا� و الفاضل 

  و يف . الرشبيا�
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ه يف 1333أواخر حياته أصب  مقلدا لبع  أهايل قفقاز و آذربيجان حتى تويف عام 
 .همدان 
 .اليق� مناهج . قبسات النار. منهج السداد. الشهب الفاقبة. مناسك الحج: له

نور . أصول الدي . املسائل الشكوية. النجم الفاقب. السهام املنفذ. الشهاب اليم�
و رسائل . الدرة البيضاء. التعادل و الرتاجي . مسائل األصول. رجوم الشياط�. الضياء

األمر باملعروف و . االعتكاف. األطعمة و األرشبة. أرجوزة يف املنطق. فقهية أخر 
جوابات املسائل . الجهاد. تكملة منهج السداد م  الجهاد إىل الديات. رالنهأ ع  املنك
حوايش عىل . الحج و املزار. الحج. حاشية عىل رسائل الشيخ مرتىض. الشكوية

. حوايش املطول. حوايش عىل رسائل عملية. حوايش الجامع العبايس. الترصيف الزنجا�
 .رسالة يف االحتقار . اء املارق�رجوم الشياط� و أفن. الديات. الخمس و األنفال

 .رسالة يف إقرار أحد الرشيك� الفابتة يد رسالة يف األوزان و املقادير الرشعية 
رسالة يف . رسالة يف بع  معا� الشهب الفاقبة يف الرد عىل القائل� بوحدة الوجود

 أجلها أو رسالة يف عدة املتعة املنقيض. رسالة يف رشوط املزارعة. التعادل و الرتجي 
رسالة يف علم . رسالة يف الترصف يف األرايض اململوكة بإذن مالكها. املوهوبة مدتها

رسالة مخترصة . رسالة يف عقائد مي نرص الدي . املطلقة الرجعية بالرجو  و عدمه
الشهب . السهام النافذة يف الرد عىل البايبة. الزكاة. الشهاب املب� يف إعجاز القرآن

رشح . الشهاب املب� يف إعجاز القرآن. الرد عىل القائل� بوحدة الوجودالفاقبة يف 
مخترص ( الطهارة . الصيد و الذبائ . الصوم. الصية. مبحث االمامة م  عقائد النسفأ

يف ( القبسات . الفقه االستداليل). مطول (الطهارة يف الفقه ). متوسط (الطهارة ). 
 .مسائل األصول يف أصول الفقه . تاجرامل. القضاء. القصاص). أصول الدي  

مناهج اليق� يف الرد عىل . منهج السداد. مقدمة عىل منهج السداد. املسائل الشكوية
 .املواريث . منهج السداد يف فقه العبادات. مناسك الحج. منظومة يف املنطق. النصار 

 .نور الضياء يف مسألة تحريف الكتاب . النجم الفاقب يف نفائس املناقب
. 346/ 1شعراء الغري . 204/ 1ريحانة األدب . 411و 87/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم املللف� . 264/ 11الغدير . 105/ عل�ء معارصي  . 345/ شهداء الفضيلة 
الذريعة . 2061/ 6مكارم اآلثار . 21/ 2الكنى و األلقاب . 63/ 1نقباء البرش . 8/ 116
/ 14و 258/ 14و 261/ 12و 204/ 4و 164/ 10و 93/ 8و 225/ 5و 182/ 2و 498/ 1
و 190/ 23و 254/ 22و 351/ 22و 353/ 20و 336/ 20و 34/ 17و 282/ 16و 255
 .107/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 370/ 24و 69/ 24
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 : الشيخ أبو القاسم القمي

كان يف النجف هو الشيخ أبو القاسم ب  محمد تقأ القمأ عاا عظيم و فقيه كب� 
األرشف م  تيميذ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ آغا رضا الهمدا� و السيد محمد 

 كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا�
و قد أتعب نفسه و بذل جهده يف النجف مع ما كان عليه م  ضيق املعيشة حتى 

ج�د  الفانية 11يف  نال درجة االجتهاد و أصب  م  العل�ء األجيء األعاظم و تويف
 .ه 1351
 .63/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ أبو القاسم بن محمد حسن املامقا� النجفي

عاا ثقة و ور  جليل كان يف النجف األرشف م  األعيم األفاضل حرض عىل العيمة 
الخراسا� و يف الفقه عىل والده و شيخ الرشيعة و يف األخيق عىل املوىل إس�عيل 

 .ه 1351و تويف عام . القرة باغأ
مقباس الكرامة يف رشح التبرصة . غاية املأمول يف علم األصول. رشح دعاء كميل: له

 .للعيمة 
 .16/ 22و 15/ 16و 258/ 13الذريعة . 65/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ أبو القاسم القمي

 .متبحر الشيخ أبو القاسم ب  محمد كريم القمأ عاا جليل و فقيه 
درس يف طهران الفقه و األصول و الفلسفة و الرياضيات ثم هاجر إىل النجف األرشف 
فحرض عىل الحجت� الكاظم� و العيمة امل�زا حس� الخلييل حتى بر  يف الفقه و 

 .ه 1352األصول فعزم عىل العودة إىل طهران حتى يوم وفاته يف 
 .65/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد أبو القاسم الكاشا� الزعيم الشهيد

السيد أبو القاسم ب  السيد مصطفى ب  السيد حس� الكاشا� عاا جليل و مجاهد 
درس يف النجف عىل الشيخ محمد كاظم . كب� و مصل  مشهور و سيايس محنك

دقة و كان م  أوائل شبابه معروفا بعمق الفكر و . الخراسا� و امل�زا حس� الخلييل
النظر و رشف النفس و علو الهمة و الطموح شارك يف محاربة احتيل بريطانيا للعراق 
مع والده و بقية العل�ء األعيم و عندما أراد املحتلون الييطانيون أن يلقوا القب  

ه السيد أبو 1341عىل معارضيهم هرب السيد الكاشا� إىل إيران فكتب يف سنة 
اك إىل أعاظم طهران رسالة يعرفهم بالسيد واصفا إياه الحس  املرجع الكب� يومذ

و يف إيران قام ضد النظام امللك محمد : أقول. برك  امللة و الدي  عمدة املجتهدي 
رضا شاه إيران متفقا مع الدكتور محمد مصدق يف محاربة الشاه و لك  األخ� عندما 

اتهمه بافرتاءات و تهم و  أصب  رئيسا للوزراء نق  العهد و حارب السيد الكاشا� و
ثم نفته السلطة . كانت النتيجة استبداد النظام امللك أكث عىل الشعب االيرا� املسلم

و قد كتبت . الحاكمة الغاشمة إىل لبنان فمكث يف منفاه فرتة طويلة ثم عاد إىل إيران
 .ه 1381شوال عام 8تويف يف . مللفات كف�ة يف ذلك فراجعها

 .75/ 1البرش نقباء : ترجم يف

 : السيد أبو القاسم األشكوري

السيد أبو القاسم األشكوري ب  السيد معصوم الحسينأ األشكوري النجفأ عاا ور  و 
كان يف النجف م  تيميذ العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و صار يف . فقيه مشهور

شوال 17ته يف تويف بعد إخو . أواخر عمره مرجعا يف التقليد لجملة م  نواحأ بلده
 .ه 1325سنة 
. بغية الطالب يف رشح املكاسب. كتاب يف الفقه و األصول. حاشية عىل الرسائل: له

 .عدة مجلدات يف الفقه . اللباس املشكوك. مباحث األلفاظ
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. 38/ 19و 133/ 3الذريعة . 86/ عل�ء معارصي  . 103/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1ريحانة األدب . 129/ ، كتابهاي عرب 76/ 1نقباء البرش . 125/ 8معجم املللف� 

معجم . 316/ 1نجوم الس�ء . 404/ شخصيت أنصاري . 2685/ 7لغت نامه . 134
 .123/ 1رجال الفكر و األدب 

 : السيد امل�زا أبو املكارم الزنجا�

كان . ضل و فقيه نبيهالسيد امل�زا أبو املكارم ب  أب القاسم املوسوي الزنجا� عاا فا
ربيع األول 26تويف يف . يف النجف األرشف م  تيميذ العيمة السيد حس� الكوهكمري

 .ه 1330عام 
 .ديوان شعر . حاشية رياض املسائل. تعليقة عىل فرائد األصول. التحية املباركة: له

ح الظفر مفتا . معارج الرضوان. لطائف األحكام. الصب  الصادق. رسالة يف حرمة الخمر
 .الرحلة الحجازية . رشح دعاء كميل. رسالة يف رد الشمس. يف صية السفر
/ 21و 6/ 15و 489/ 3الذريعة . 104/ تاريخ زنجان . 223/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
 .149/ املآثر و اآلثار . 339/ عل�ء معارصي  . 357/ شخصيت أنصاري . 336

/ 1نجوم الس�ء . 80/ 1نقباء البرش . 1502/ 5 مكارم اآلثار. 318/ 12معجم املللف� 
 .632/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 340

 : الشيخ امل�زا أبو الهدى الكلبايس

. الشيخ أبو الهد  ب  أب املعايل ب  محمد إبراهيم الكلبايس عاا فقيه و رجايل متبحر
 و السيد ه فحرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا�1320ترشف إىل النجف حدود 

 .ه 1356ربيع الفا� 27محمد كاظم اليزدي ثم عاد إىل أصفهان و تويف يف 
 .حاشية كفاية األصول . التحفة إىل سيلة النبوة. البدر الت�م و البحر الطمطام: له

زالت . درة البيضاء يف إجازة الرواية. الدر الفم� يف جملة م  املصنفات و املصنف�
الرصاط املستقيم يف التمييز ب� . ط21يف تحقيق علم الرجال  س�ء املقال. األقدام

 .الفوائد الرجالية . الصحي  و السقيم
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و 63/ 8و 403، 67/ 3الذريعة . 106/ تذكرة القبور . 379/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
. 524، 413/ كتابهاي عرب . 298/ 7ريحانة األدب . 337/ 16و 34/ 15و 229/ 12

/ 4مكارم اآلثار . 146/ 13معجم املللف� . 39/ مصفى املقال . 235/ 3مايض النجف 
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 81/ 1نقباء البرش . 379/ 1نجوم الس�ء . 1304
1067. 

 : الشيخ أحمد السلطان آبادي

تويف . كان م  العل�ء األعيم يف النجف األرشف و م  أفاضل تيميذ الفاضل االيروا�
 .ه 1315يف النجف حدود 

مرشد الدالئل يف حاشية الرسائل و رسائل أخر  يف الفقه و . حاشية املكاسب: له
 .األصول 
 .306/ 20و 217و 153/ 8و 370/ 4الذريعة . 437/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف

 .84/ 1نقباء البرش . 357/ شخصيت أنصاري 

 : الشيخ املوىل أحمد الشبسرتي

ور  تقأ تلمذ يف النجف األرشف عىل العيمت� األنصاري و السيد حس�  عاا جليل و
و كان يقيم الج�عة يف الصح  . الكوهكمري و كان مقررا لبحث السيد الكوهكمري

 .ه 1300الرشيف و تويف بعد 
 .51) منتهى األصول(تقريرات شيوخه . حاشية فرائد األصول: له

 .217/ 6الذريعة . 306/ 8الشيعة  أعيان. 109/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
نقباء . 29/ عل�ء معارصي  . 187/ شخصيت أنصاري ). املقدمة (ف / 1بهجة اآلمال 
 .715/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 85/ 1البرش 
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 : السيد أحمد الطهرا�

فأ السيد أحمد ب  السيد إبراهيم املوسوي الطهرا� األصل الحائري املولد النج
كان م  . عاا جليل و فقيه كب� و أخيقأ معروف و ور  تقأ و زاهد عابد. املدف 

تيميذ املجدد الش�ازي و العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و العيمة امل�زا حس� 
كان أوحدي عرصه يف مراتب العلم و العمل و السلوك و الزهد و . الخلييل الطهرا�

شوال 27تويف يوم الجمعة . رفة باّل و الخوف و الخشية منهالور  و التقو  و املع
 .ه 1332
 .إجازة للشيخ محمد حس� الش�ازي . تذكرة املتق�: له

 .87/ 1نقباء البرش . 46/ 4و 140/ 1الذريعة . 472/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف

 : السيد أحمد بن السيد أبو الحسن األشكوري

  محمد عيل ب  القاسم ب  عبد املطلب ب  م�ك أحمد ب  أب الحس  ب  عباس ب
ه و بها نشأ نشأته العلمية 1325ولد يف النجف األرشف نحو . الحس� األشكوري

برعاية والده و قرأ األوليات يف العلوم الدينية عند السيد م� القفقازي و السطوح 
صولية عىل السيد العالية عند الشيخ م�زا باقر الزنجا� و أكمل دروسه الفقهية و األ 

و قد أصب  مدرسا طلق اللسان . أب الحس  االصفها� و الشيخ م�زا باقر الزنجا�
قديرا يف تدريس الكفاية و املكاسب و الرسائل ك� كان إماما للج�عة يف مسجد 

تويف يف النجف يوم . السقائ� بحلة املرشاق يف النجف األرشف يلم به أخيار السوق
 .ه 1380وال سنة األحد يف شهر ش

 .رشح كفاية األصول و حاشية العروة الوثقى و كتابات متفرقة أخر  : له
/ 1تراجم الرجال . 37/ 1و نقباء البرش 124/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
61. 
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 : الشيخ أحمد بن بابا النجفي األردبييل

حرض أبحاث شيخ الرشيعة ه و 1316ه و انتقل إىل النجف عام 1290ولد عام 
االصفها� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و أصب  عاملا فاضي مجتهدا فقيها ورعا 

ه و واصل فيها التدريس و التأليف و حل مشاكل 1326جليي ثم عاد إىل أردبيل عام 
 .ه 1350الناس و االجابة عىل أسئلتهم حتى وافته منيته أواخر عام 

غنائم الدهر . تنزيه العلل يف أحكام الخلل. رشح تبرصة املتعلم� تكملة املتأمل� يف: له
وظيفة الحجاج يف مستحبات الحج و الزيارات يف مكة و . يف أحكام األسبو  و الشهر

 .املدينة و الشام 
و معجم 115/ 25و 64/ 16و 457و 416/ 4و الذريعة 284/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
 .97/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 90/ 1و نقباء البرش 168/ 1املللف� 

 : الشيخ أحمد بن الشيخ مال حس� العلومي اليزدي

هاجر ه يف يزد و أخذ املقدمات و السطوح م  مشائخها و عل�ئها و 1319ولد عام 
إىل النجف و تتلمذ عىل امل�زا حس� النائينأ و السيد االصفها� و السيد محمد 
الف�وزآبادي و السيد االصطهبانات و نال درجة عالية يف االجتهاد و قفل إىل إيران و 

 .ه 1393أقام بدينة قم و تصد  للتدريس و البحث حتى جاءته منيته يف 
و حاشية الفرائد و حاشية عىل . و صية املسافر. لزكاةو ا. رسائل يف أوقات الصية: له

و رشح قصيدة اليدة و رشح القصائد السبع الب  أب الحديد و املغنأ . كفاية األصول
 .ع  املغنأ الب  هشام 

 .107/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 : الشيخ أحمد ابن الشيخ مال حس� القدويس النهاوندي

. كبار العل�ء و أفاضل املجتهدي  و أساتذة الفقه و األصول و أنه ور  عابد صال  م 
ه و ا يبلغ الحلم قرأ عىل فضيء وقته و تتلمذ عىل السيد 1297هاجر إىل النجف يف 
ه قفل عائدا إىل نهاوند و تصد  للتدريس و التقليد 1327و يف . محمد كاظم اليزدي

 .ه 1374األول  ج�دي24و مات يف . و التأليف
و كانت له مللفات مختلفة غ� أن السيول داهمت بيته و . األربعون حديفا: له

 .ذهبت بها 
 .974معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ أحمد ابن الشيخ حس� بن أحمد الطبيب الحشمتي

أخذ املقدمات يف قزوي  ثم هاجر إىل النجف . عاا فاضل طبيب نطايس حكيم
و غ�ه� . و الشيخ محمد كاظم الخراسا�. رشف و حرض عىل امل�زا حس� الخلييلاأل 

ه إىل قزوي  و اشتغل بالتدريس و 1313م  شيوخ الفقه و األصول و عاد سنة 
 .ه 1332الج�عة و الهداية و التأليف و مات 

 .فصول بقراط يف الطب : له
/ 11طوطات جامعة طهران مخ. 238/ 16الذريعة . 30/ بزركان رامرس : ترجم يف
 .316/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2462

 : السيد أحمد بن حس� التفريش النجفي

 .السيد أحمد ب  السيد حس� التفريش النجفأ عاا جليل و فقيه متبحر 
كان يف النجف م  تيميذ الشيخ األنصاري ثم اختص بالفاضل االيروا� ك� كان يدرس 

 .ه 1309روا� تويف حدود األصول يف عرص االي
 .حاشية عىل املكاسب . تعليقات عىل الرسائل. تعليقة عىل فرائد األصول: له

 .ينابيع األصول . محاك�ت األصول
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/ 20و 217/ 6و 153/ 6الذريعة . 513/ 2أعيان الشيعة . 97/ 1نقباء البرش : ترجم يف
 .31/ 1ال الفكر و األدب معجم رج. 186/ شخصيت أنصاري . 287/ 25و 131

 : السيد أحمد ابن السيد حس� املوسوي

عاا جليل محدث ور  تقأ متتبع ريايض له خية واسعة يف علم الهيئة و النجوم و 
ه و تتلمذ عىل 1311التجويد ولد بتسرت و أكمل املقدمات و هاجر إىل النجف يف 
التأليف و إمتلك مكتبة  السيد اليزدي و اآلخوند الخراسا� ثم تصد  للتدريس و

 .ه 1384عامرة بالنفائس و النوادر مات سنة 
 .الكواكب الدرية . الفوز العظيم. تقويم املعرفة. تعويد اللسان يف تجويد القرآن: له

 .الفوائد املختلفة . حاشية رشح اللمعة. صيغ النكاح. ديوان شعر بالفارسية
. 140/ شجرة مباركة . 178/ 18و 371و / 16و 403و 227/ 4الذريعة : ترجم يف

 .335/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 96/ 1نقباء البرش . 1/ مصفى املقال 

 : السيد أحمد ابن السيد رضا الخونساري النجفي

. فقيه أصويل مجتهد جليل مللف متتبع م  هواة الكتب و أساتذة الفقه و األصول
النجف و تتلمذ عىل السيد محمد ه هاجر إىل 1320و يف . أخذ املقدمات يف إصفهان

 .و الشيخ اآلخوند الخراسا� . كاظم اليزدي
و أجيز إجتهادا و رواية م  السيد . و الشيخ حس� الخلييل. و شيخ الرشيعة االصفها�

 .1347أب الحس  االصفها� و الشيخ م�زا حس� النائينأ يف 
العل�ء األتقياء و سناد األفاضل  فإن جناب العاا و الفاضل الكامل ع�د: قال النائينأ

ه عاد 1328األذكياء حتى بلغ رتبة سامية م  االجتهاد مقرونة بالصيح و السداد و يف 
ه 1359ذي القعدة 17و مات . إىل خونسار و استقل بالتدريس و التأليف و الج�عة

 .فجأة و هو يف حال التكب� لصية الوتر 
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 .رسالة يف حجية الظ  . وجه الكتب و األسفاركشف األستار ع  : له
التعادل و الرتجي  و رسائل أخر  يف الفقه م  املتاجر و الخيارات و . االستصحاب
 .أحكام القب  
 .550/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 71/ 1تراجم الرجال . 11/ 18الذريعة : ترجم يف

 : السيد أحمد املستنبط

. السيد أحمد املوسوي الساوجأ التييزي عاا مدرس السيد أحمد ب  السيد رىض ب 
ه و حرض بحث امل�زا 1347ء و السطوح يف تييز ثم هاجر إىل النجف يف  تعلم املباد 

النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و امل�زا عيل االيروا� و السيد أبو الحس  
ف� املشهوري  بالعبادة و كان م  العل�ء املعرو : أقول. االصفها� و أجازه بعضهم

 .ه 1399مات يف عام . التهجد
العقائد الحقة يف األصول . 21الزيارة و البشارة . الرثاء و األىس. 21األىس و الحس  : له

 .املناسك و املدارك . 21القطرة م  بحار مناقب النبأ و العرتة . الخمسة
 .21منتخب خاتم الرسائل بأحس  الوسائل 

 .913و 910و 711و 626و 600و 508و 401/ ي عرب كتابها: ترجم يف
 .77/ 1معجم املللف� العراقي� . 344و 342و 281و 245و 208/ املطبوعات النجفية 

 .1198/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 100/ 1نقباء البرش 

 : الشيخ أحمد آل طعان القطيفي

فأ عاا جليل و فقيه الشيخ أحمد ب  الشيخ صال  آل طعان السرتي البحرا� القطي
و نشأ يف منامة و أخذ 1251محدث و مرجع عام و رئيس مطا  ولد يف سرتة عام 

املقدمات يف البحري  ثم سافر إىل النجف األرشف فتلمذ عىل العيمة األنصاري و 
الفقيه الشيخ رايض النجفأ و العيمة املوىل عيل الخلييل ثم عاد إىل بيده و صار 

مروجا للدي  ميذا لكافة أهل بيده و نواحيها فاشتغل بالتصنيف و مرجعا يف األمور 
  التأليف يف الفقه و األصول 
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و الحديث و غ�ه� حتى صار املرجع للدنيا و الدي  يف تلك البيد يقصده الطيب 
 .ه 1315م  كل صوب إىل أن تويف هناك يوم عيد الفطر عام 

البدري  بالعاا العامل الفاضل الكامل األسعد الصال  و  وصفه يف أنوار: و يف األعيان
 .قال كان م  أفاضل عل�ء عرصه عل� و ورعا و مرجعا يف بيد قطيف 

زاد . رشح اللمعة الدمشقية: منها. له مصنفات كف�ة تقارب األربع� مصنفا
 .رة الع� ق. ميذ العباد. قبسة العجين. منهج السيمة. التحفة األحمدية. املجتهدي 

 .جواب املسائل العاشورية . جواب املسائل الح�مية. الدرر الفكرية. كاشف السجف
البديعة يف مدح . نظم زبدة األصول. ترجمة الشيخ األنصاري. رسالة يف معنى العقل

حاشية الرجال . حاشية الرجال الكب�. إقامة اليهان. سلم الوصول).   (أم� امللمن� 
 .ة التوحيد منظوم. النجايش
/ شخصيت أنصاري . 252/ أنوار البدري  . 463/ 8و 607/ 2أعيان الشيعة : ترجم يف
 .17/ فوائد الرضوية . 481/ 4ريحانة األدب . 829/ كتابهاي عرب . 183

/ 5و 165/ 4و 411و 74/ 3الذريعة . 252/ 1معجم املللف� . 102/ 1نقباء البرش 
و 71و 35/ 7و 340و 21/ 15و 7/ 12و 167/ 11و 886/ 9و 131/ 8و 242/ 6و 136
 .204/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 234/ 24و 192/ 22و 237

 : الشيخ املوىل أحمد الكوزكنا�

كان يف . الشيخ املوىل أحمد ب  عبد ّهللا الكوزكنا� النجفأ عاا ور  و فاضل تقأ
ه 1321تويف . تصانيف كف�ةالنجف األرشف مشتغي عىل عل�ئها األعيم يومذاك و له 

. 
 .هداية املوحدي  يف أصول الدي  . روضة األمفال. إيقاظ العل�ء و تنبيه األمراء: له

 .مباحفة النفس . رسالة يف السلطنة املرشوطة و االستبدادية. تهذيب األخيق
/ دانشمند آذربيجان . 109/ 1نقباء البرش . 489/ 2و 110/ 1أعيان الشيعة : ترجم يف
 .197/ 25و 40/ 19و 288/ 11و 262/ 4و 504و 347/ 2الذريعة . 31

 .5464/ 5كتابهاي فاريس . 132/ 1سخنوران آذربيجان . 102/ 5ريحانة األدب 
 .1099/ 3معجم رجال الفكر و األدب 
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 : السيد أحمد آل الطالقا�

النجفأ عاا فقيه و أديب السيد أحمد ب  السيد عبد ّهللا ب  السيد أحمد الطالقا� 
ه و أخذ األوليات عىل فضيء 1252ذي القعدة 25كب� ولد يف النجف يوم الفيثاء 

النجف ثم حرض يف الفقه و األصول عىل الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ محمد 
كاظم الخراسا� و الشيخ حس� الخلييل و حرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي تيمنا 

 .ه 1337تويف عام . ن ورعا تقيا زاهدا عابداو تيكا و كا
 .108/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ املوىل أحمد املراغي

الشيخ املوىل أحمد ب  عيل أكي املراغأ نزيل تييز عاا جليل كان يف النجف م  
تيميذ الشيخ األنصاري و له مللفات كف�ة قيمة و تويف يف تييز بالوباء خامس محرم 

 .ه 1310
حاشية رشح . تنقيدات املصابي . تفس� مشكيت القرآن. التحفة املظفرية: له

 .حاشية املطول . حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول. حاشية الصمدية. الشمسية
 .صيغ العقود . رشح نهج البيغة

/ 14و 202و 174و 153و 34/ 6و 469/ 3الذريعة . 590/ 14أعيان الشيعة : ترجم يف
/ عل�ء معارصي  . 190/ شخصيت أنصاري . 282/ 4ريحانة األدب . 108/ 15و 115
 .319/ 1معجم املللف� . 11/ 3الكنى و األلقاب . 191/ 4الغدير . 45

 .926/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 114/ 1نقباء البرش 

 : الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء

الشيخ موىس ب  الشيخ جعفر  الشيخ أحمد ب  الشيخ عيل ب  الشيخ محمد رضا ب 
عاا فقيه و مجتهد كب� ولد يف النجف األرشف و تلقى العلوم . صاحب كاشف الغطاء

  عىل األفاضل و حرض يف الفقه و األصول 



 83: الصفحة

عىل الحجت� السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� إال أنه 
ذي الحجة 19م مرجعا للتقليد إىل أن تويف اختص باليزدي و بعد وفاته صار املرتج

 .ه و كان مجتهدا مسلّ� صّدق اجتهاده جملة م  فحول املجتهدي  1344
 .سفينة النجاة . حاشية العروة الوثقى. أحس  الحديث يف الوصايا و املواريث: له

 .الحاشية عىل فرائد األصول . قيئد الدرر يف مناسك م  حج و إعتمر
/ 12و 153/ 6و 287/ 1الذريعة . 118/ 9أعيان الشيعة . 176/ 1م األعي : ترجم يف
. 188/ 38نامة  لغت. 357/ شخصيت أنصاري . 23/ 5ريحانة األدب . 162/ 17و 198

. 19/ 2معجم املللف� . 88/ 1معارف الرجال . 281و 213و 67/ املطبوعات النجفية 
مجلة . 112/ 1نقباء البرش  .282/ 2نجوم الس�ء . 96/ 1معجم املللف� العراقي� 

 .1036/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 127/ 3مايض النجف . 517/ 12العرفان 

 : السيد أحمد الخرسوشاهي

كان يف . السيد أحمد ب  السيد محمد الخرسوشاهأ التييزي عاا فقيه و ور  تقأ
رض عىل النجف األرشف يحرض بحث العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و بعده ح

تويف يف املدينة . العيمة الشيخ محمد حس  املامقا� و كان يف غاية الور  و التقو 
 .ه و دف  فيها 1326عام 
 .حاشية مشكاة املصابي  . حاشية عىل الرسائل: له

. 119/ 1نقباء البرش . 252/ عل�ء معارصي  . 305/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
 .496/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرسول

ولد يف النجف و اشتغل بتحصيل العلم و تخرج عىل عل�ء عرصه حتى أخذ بنصيب 
و حاز . وافر م  الفضل و صار م  العل�ء املروج� للدي  و النارشي  لألحكام

  املرجعية يف التقليد يف منطقة الس�وة و كان فقيها صالحا 
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تويف يف السابع عرش م  . مبجي محرتما و هو أجل إخوته عل� و أبعدهم صيتا
 .ه يف الس�وة و دف  يف النجف األرشف 1331ج�دي األول 

و منظومة يف . و كتاب يف الصية. كتاب كشف الغوام  يف الفرائ  م  الرشائع: له
و كتاب يف املعا� و . ليةو كتاب يف األصول اللفظية و العم. و رسالة يف املنطق. النحو
 .البيان 
و ريحانة 5/ 18الذريعة . 491/ 4و تاريخ آداب اللغة 75/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
مايض النجف و . 120/ 1نقباء البرش . 69/ 3و 317/ 1معارف الرجال . 68/ 3األدب 
 .59/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 118/ 2معجم املللف� . 16/ 3حارضها 

 : أحمد البهبها� السيد

السيد أحمد ب  السيد محمد باقر البهبها� الحائري عاا فقيه كان تلمذه عىل عل�ء 
النجف و كربيء و له االجازة م  الشيخ زي  العابدي  املازندرا� الحائري و الفاضل 
تويف . االيروا� و الشيخ محمد حس  آل يس و امل�زا أبو القاسم الطباطبائ الحائري

 .ه 1351محرم  يف
. رسالة يف املنجزات. رسالة يف الكر. رسالة مجدولة يف املواريث. تبي� القوان�: له

أنيس الطيب و تذكرة األحباب يف . رسالة يف قاعدة اليد. رسالة يف قاعدة ما ال يضم 
 .إعين األعيم يف آليل األحمدية . الغريدة النحوية. علوم متفرقة
. 287/ 21و 333/ 3و 459/ 2الذريعة . 320/ 9أعيان الشيعة  .270املعجم : ترجم يف

نقباء البرش . 84/ 2معجم املللف� . 74/ كتابهاي عرب . 206/ 1سخ  رسايان فارس 
 .270/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 91/ 1

 : الشيخ أحمد بن املوىل محمد حسن بن جعفر اآلشتيا�

املعقول تخرج عىل عل�ء طهران ثم إنتقل  فقيه مجتهد عاا فاضل جليل متتبع جامع
إىل النجف و تتلمذ عىل أعيمها و بعد أن فاز باالجتهاد عاد إىل طهران و إشتغل 

  . بالتدريس و البحث و قضاء حوائج العامة و الخاصة
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 .ه و له مللفات كف�ة قيمة 1295ج�دي الفانية سنة 15مات يف 
طرائف . تبيان السالك يف الوجود و املوجود. املكاسب حاشية. حاشية الرسائل: له

 .هدية أحمدية . قصد السبيل يف إثبات األمر ب� األمري . الحكم
 .1005و 702و 607و 195/ كتب عرب . 387/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .44/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد الربعي النجفي

و عميدا ألرسته و مرجعا . النجف األرشف يف عرصه و فقهائها األفاضل كان م  عل�ء
معروفا بالفضل و العلم و الفقاهة له سعة البا  يف الفقه و . لهم يف القضاء و الفتاو 

و كانت داره حافلة بالوجوه و الوفود م  أهل البلد و الفقراء ك� كانت . األصول
ا ندوة علمية أدبية يحتفل فيها األدباء و الشخصيات العلمية تلتقأ يف داره لكونه

و السيد . و الشيخ محمد حس� الكاظمأ. تتلمذ عىل الشيخ رايض النجفأ. الشعراء
و الشيخ محمد حس� . و الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. مهدي القزوينأ

و الشيخ . و السيد مهدي القزوينأ و الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. الكاظمأ
و اشتغل بالتدريس و التأليف و إمامة . السيد محمد تقأ بحر العلوم محس  خنفر و

 .ه 1309مات يف شهر رجب . و كان م  ذوي الور  و الصيح و النسك. الج�عة
 .رشح الرشائع يف عدة مجلدات : له

/ 1معارف الرجال . 352/ 3و 162/ 1مايض النجف . 178/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
 .117/ 1نقباء البرش . 1602/ 5مكارم اآلثار . 61/ 2معجم املللف� . 84

 .1204/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد أحمد بن السيد مرتىض األردبييل

  عاا فاضل مجتهد جليل م  مراجع التقليد و أئة الج�عة ولد يف 
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محمد كاظم أردبيل و أخذ ع  والده ثم ذهب إىل النجف األرشف و درس عىل الشيخ 
الخراسا� و املوىل الفاضل الرشبيا� و نال منه� إجازة االجتهاد و صار مقلدا يف 

 .ه 1353ذي الحجة 13مات يف . أردبيل
 .21كتاب يف املواعظ . حاشية العروة الوثقى: له

 .72/ 1تاريخ أردبيل . 291/ 16الذريعة . 99/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : أحمد آغا الخوئيني القزويني الشيخ املوىل

الشيخ املوىل أحمد الشه� بوىل آغا مصطفى ب  أحمد الخوئينأ القزوينأ عاا جليل 
ه و انتقل بعد اجتياز دراسة املقدمات و 1247ولد يف . و مصنف مكث محقق

ه إىل العتبات املقدسة و التحق ببحث الشيخ األنصاري و الشيخ 1267السطوح عام 
 .ه 1307فأ و أجيز منه� ثم انتقل إىل قزوي  و تويف هناك يف رايض النج

 .حاشية القوان� . حاشية الرياض. حاشية تفس� الصايف. حاشية االرشادات: له
رسالة . رسالة امل�اث. رسالة الجي و التفوي . رسالة البداء. حاشية نجاة العباد
معراج . املراد يف تراجم األوتادمرآة . 31اللوامع . السلال و الجواب. منجزات املري 

 .الوجيزة يف الدراية . منظومة الديات. الوصول يف علم األصول
/ 18و 99و 45و 21/ 6و 83/ 5و 53/ 3الذريعة . 135/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
 .143/ املآثر و اآلثار . 196/ شخصيت أنصاري . 45/ 25و 285و 13/ 20و 358

معجم رجال . 1296/ 4مكارم اآلثار . 170/ 1ء البرش نقبا. 176/ 2معجم املللف� 
 .555/ 2الفكر و األدب 

 : السيد أحمد املوسوي الدزفويل التسرتي النجفي

السيد أحمد ب  السيد محمد طاهر ب  إس�عيل املوسوي الدزفويل التسرتي النجفأ 
 .عاا فقيه كان م  أجيء تيميذ الشيخ الخراسا� 

كتابات أخر  متفرقة . حاشية املكاسب. حاشية الكفاية. األصولحاشية عىل فرائد : له
. 
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 .112/ هدية الرازي . 105/ 1نقباء البرش . 398/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
 .668/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ أحمد بن الشيخ محمود األهري

التقليد و م  أساتذة الفقه و ه و أصب  م  املجتهدي  و أئة الفتيا و 1307ولد عام 
 .األصول 
 .حاشية الرسائل . قاعدة ال رضر. االجتهاد و التقليد. تقريرات أستاذة النائينأ: له

 .192/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ م�زا أحمد الكفائ

ف ولد الحاج أحمد ب  محمد كاظم ب  مي حس� الكفائ الخراسا� يف النجف األرش 
ه و نشأ بها يف كنف والده محمد كاظم اآلخوند 1300يف شهر ربيع األول سنة 

و درس املقدمات و السطوح عىل عل�ء ) صاحب كتاب كفاية األصول(الخراسا� 
النجف و انتقل إىل بحث أبيه فقها و أصوال و تلمذ عليه عرش سنوات ثم أصيب بفقد 

 .والده 
فقه و شارك يف الفورة العراقية مشاركة فّعالة و ثم أكمل بعد أيام أبيه األصول و ال

عند سيطرة االنكليز عىل العراق حكم عليه باالعدام مع ستة عرش شخصا م  كبار 
 .الفّوار العراقي� فتوار  ع  األنظار و سافر إىل الحج ثم عاد إىل النجف األرشف 

ن مع ج�عة م  و بعد ثورته ضد املجلس النياب العراقأ أبعد م  النجف إىل إيرا
ه فذهب إىل مشهد االمام الرضا عليه السيم و استقر فيها و أصب  1341املراجع عام 

م  العل�ء املوجه� البارزي  و املدرس� للفقه و األصول و مات يف اليوم الفام  م  
 .ه و دف  يف حرم االمام الرضا عليه السيم 1391ذي القعدة سنة 

 .40/ 1و معجم رجال الفكر و األدب . 88/ 1تراجم الرجال : ترجم يف
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 : السيد إسحاق القمي

عاا جليل و ور  تقأ كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ األنصاري و له إجازة 
 .ه 1324و كان يف غاية الور  و التقو  إىل أن تويف سنة . منه

 .129/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : د أسد ّهللا ابن السيد حس� اإلصفها�السي

أخذ املقدمات يف أصفهان و هاجر إىل النجف و . مجتهد م  أساتذة الفقه و األصول
و تصد  للتدريس و . و السيد آغا حس� القمأ. تتلمذ عىل اآلغا ضياء الدي  العراقأ

ل الرشعية و و قام باملسائ) عبادان( و انتقل بناء عىل أمر شيوخه إىل بلدة . البحث
ذي 11و أقام بها و مات يف . غ� أنه أصيب بوعكة ألزمته العودة إىل أصفهان. الج�عة
 .ه 1399القعدة 
 .كتابات يف الفقه . رسالة عملية: له

 .811/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : السيد أسد ّهللا األشكوري

يد عبد ّهللا األشكوري النجفأ عاا السيد أسد ّهللا األشكوري اب  السيد عباس اب  الس
ترشف إىل النجف األرشف فحرض بحث الشيخ حبيب ّهللا . فقيه و مصنف جليل

الرشتأ و كان يكتب تقريره و بعد وفاة األستاذ قام املرتجم بإمامة الج�عة يف جانب 
 .ه 1333الرأس م  الحرم الرشيف تويف عام 

. املباس املشكوك. األوا�. الحبوة. 61لفقه تقريرات يف ا. 51تقريرات يف األصول : له
 .األوا� م  الذهب و الفضة . تارك الطريقت�. قاعدة الرضر. جواز نقل املوت
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و 345/ 5و 370/ 4و 29/ 25و 470/ 2و 294/ 1810/ 17و 242/ 6الذريعة : ترجم يف
. 286/ 3و 108/ 11عة أعيان الشي. 138/ 1نقباء البرش . 241/ 2معجم املللف� . 245

 .125/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2113/ 6مكارم اآلثار 

 : الشيخ أسد ّهللا الزنجا�

الشيخ أسد ّهللا ب  عيل األكي ب  رستم خان الزنجا� عاا جليل و مصنف بار  و 
مدرس ماهر درس يف سامراء عىل السيد الش�ازي الكب� و الشيخ محمد تقأ الش�ازي 

نتقل إىل النجف عىل ما يبدو و أصب  م  عل�ئها حتى وافته منيته فيها يوم ثم ا
 .ه 1354الفيثاء تاسع رجب 

 .حاشية فرائد األصول . تعليقة عىل نجاة العباد. تقريرات يف الفقه و األصول: له
الناس مسلطون عىل . قاعدة ال رضر. رسالة يف اللباس املشكوك. الخيارات. كتاب البيع
 .أموالهم 
. 159/ تاريخ زنجان . 370/ 4الذريعة . 466/ 17و 108/ 11أعيان الشيعة : ترجم يف

دائرة . 242/ 2معجم املللف� . 318/ شخصيت أنصاري . 385/ 2ريحانة األدب 
 .276/ 3معارف الرجال . 140/ 1نقباء البرش . 154/ 2املعارف 

 .633/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 68/ هدية الرازي 

 : الشيخ إس�عيل القرة باغي

و م  أساتذة األخيق . م  أكابر الفقهاء و العل�ء و املجاهدي  املراقب� األتقياء اليرة
و التهذيب و كان يف النصف األول م  القرن الرابع عرش الهجري مفاال للعلم و الفضل 

ى عليه بالعلم و و التقو  و الصيح و حس  الس�ة فإنه ما ذكر عند أحد إال و أثن
هاجر إىل النجف األرشف و أخذ ع  السيد محمد حس  الش�ازي و . الزهد و الور 

الفاضل االيروا� و الشيخ محمد حس  املامقا� و الشيخ الخراسا� و بلغ مرتبة 
االجتهاد و اشتغل بالتدريس و قرأ عليه لفيف م  الفضيء و أقام يف النجف إىل أن 

 .ه 1323مات بها 
 .حاشية فصول األصول : له
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 .445/ 4ريحانة األدب . 164/ 6الذريعة . 111/ 12أعيان الشيعة : ترجم يف
. 216/ 2نجوم الس�ء . 287/ 2معجم املللف� . 397/ 2و 114و 53/ 1معارف الرجال 
 .980/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 73/ هدية الرازي . 149/ 1نقباء البرش 

 : �عيل الزنجا�املوىل إس

أمىض . كان م  العل�ء األفاضل و أجيء املشتغل�، و م  املدرس� للفقه و األصول
 .ه 1332مدة طويلة يف النجف للتحصيل و تويف بها سنة 

 .حاشية رياض املسائل : له
/ 1نقباء البرش . 269/ 2معجم املللف� . 99/ 6الذريعة . 141/ تاريخ زنجان : ترجم يف
 .634/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 148

 : الشيخ هالل الدين إس�عيل الخوئ

ه و تويف 1300ه و هاجر إىل النجف حدود 1280عاا متتبع و أديب فاضل ولد حدود 
 .ه 1313بعد 
. تحفة العقيء. أنيس الفارد و جليس الواحد. خواص الحيوانات. أحوال الشعراء: له

هدية . اللمعات الغروية. العدد و أخبار العدد. فرقةرسالة يف علوم مت. درر األصداف
 .ديوان شعر . العل�ء
. 475/ تاريخ خوي . 321/ 2تاريخ تذكرةهاي فاريس . 393/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف

نقباء البرش . 268/ 2معجم املللف� . 345/ 18الذريعة . 866/ 2سخنوران آذربايجان 
 .537/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 145/ 1

 : السيد إس�عيل النوري

السيد إس�عيل ب  أحمد العلوي العقييل النوري النجفأ عاا جليل و فقيه كب� كان 
 .ه 1321تويف غرة شعبان . يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ األنصاري
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ملوحدي  يف كفاية ا. وسيلة املعاد يف رشح نجاة العباد. عصمة الوالية. وسيلة املعاد: له
 .أصول الدي  
و 375/ 15و 101/ 14و 203/ 2و 312/ 3أعيان الشيعة . 151/ 1نقباء البرش : ترجم يف
 .101/ 18و 84/ 25

 : السيد إس�عيل الش�ازي

السيد إس�عيل ب  السيد رىض ب  السيد إس�عيل الحسينأ الش�ازي عاا جليل و 
ه و أخذ العلم ع  اب  عمه و خال 1258فقيه بار  و أديب مشهور ولد يف ش�از عام 

أوالد أخته السيد املجدد الش�ازي و ا يخرت للتملذة و االستفادة غ�ه م  بدأ أمره إىل 
و كاد أن يتوىل الزعامة الدينية بعد السيد املجدد حيث رش  للمنصب . ح� وفاته

 .ه 1305ان سنة نظرا ألهميته إال أن القدر عاجله فتويف يف حياة املجدد يف عارش شعب
 .ديوان شعر كب� : له

 .279/ 2الحصون املنيعة . 6/ تأسيس الشيعة . 219/ 11أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 6الغدير . 23/ عل�ء معارصي  . 318/ 1شعراء الغري . 267/ 1دانشمندان فارس 

برش نقباء ال. 1564/ 5مكارم اآلثار . 109/ 1معارف الرجال . 44/ فوائد الرضوية . 29
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 72/ هدية الرازي . 225/ 3الكنى و األلقاب . 156/ 1
768. 

 : السيد إس�عيل الصدر

هو السيد إس�عيل ب  السيد صدر الدي  العاميل االصفها� م  أعاظم العل�ء و 
و . ه1271ه و نشأ بها و ترشف إىل النجف سنة 1258ولد يف أصفهان . أكابر املراجع

الزم درس الشيخ رايض النجفأ و الفقيه األوحد الشيخ مهدي ب  عيل كاشف الغطاء 
 .ه 1338ج�د  األوىل 12و استقر يف نهاية أمره يف الكاظمية و تويف فيها يف 

 .كتابات و مصنفات يف الفقه و األصول : له
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 .159/ 1البرش نقباء . 104/ تكملة أمل اآلمل . 403/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف
. 98، 17/ 3و ج 916، 255، 215، 139، 39/ 2و ج 310، 285، 115/ 1معارف رجال 
 .73/ هدية الرازي . 275/ 2نجوم الس�ء . 1565/ 5مكارم اآلثار 

 .804/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد إس�عيل الكاشا�

ان م  تيميذ الشيخ السيد إس�عيل ب  السيد عبد الرزاق الكاشا� عاا فقيه ك
 .األنصاري يف النجف و كتب كف�ا م  تقريراته يف الفقه و األصول 

 .160/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ إس�عيل بن الشيخ عيل نقي األرومي

ه و وفد عىل النجف األرشف و درس عىل الشيخ محمد طه نجف و 1295ولد يف سنة 
عيل الخونساري و غ�هم و بلغ مرتبة عالية  شيخ الرشيعة االصفها� و املوىل محمد
 .يف الفقه و الفضيلة ثم عاد إىل تييز 

. الرسائل الرتتيبية. األنوار االس�عيلية يف األذكار و األدعية. التكملة يف رشح التبرصة: له
آيات . تبرصة األصول. مجمع السعادة. مفاتي  الصية. تحية الزائر. الرصاط املستقيم

رسالة يف . القواعد الرشعية. الشكية. الديات. الحدود. الرضاعية. الرثيةا. األحكام
األربعون . كتاب الطهارة. حاشية الفضول. لغات القرآن. إثبات الصانع. ء الدبر وطى
 .الرجال . التفرس. حديفا
/ 10و 297/ 6و 409/ 4و 488و 316/ 3و 415/ 2و 441و 42/ 1الذريعة : ترجم يف
/ 1نقباء البرش . 304/ 21و 31/ 20و 330/ 18و 184/ 17و 34/ 15و 189/ 11و 96
 .405شخصيت أنصاري . 908و 598و 213و 156كتابهاي عرب . 162

 .110/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ إس�عيل املحالت
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الشيخ إس�عيل ب  محمد عيل ب  زي  العابدي  املحيت النجفأ عاا كب� و محقق 
ه إىل النجف 1293ه و درس فرتة يف طهران و بروجرد ثم قدم عام 1269فن  ولد يف مت

األرشف و اشتغل عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ ثم استقل بالبحث و التصنيف إىل أن 
 .ه 1343ربيع األول 13تويف يف 
و  الدرر اللوامع يف جملة م  مسائل الفقه و األصول. الحاشية عىل امللل و النحل: له

رسالة . رسالة يف رد الشبهة األملانية. الرد عىل املسيحية و املادية. ديوان شعر. الرجال
. لباب األصول يف أصول الفقه. اللئايل املرشوطة. الكل�ت املوجزة. يف اللباس املشكوك
 .نور العلم و االاان يف أصول الدي  . نفائس الفوائد
/ 18و 134/ 8و 221/ 6الذريعة . 405/ 3شيعة أعيان ال. 163/ 1نقباء البرش : ترجم يف
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 371/ 24و 242/ 24و 276/ 18و 263/ 18و 120
1161. 

 : السيد إس�عيل املرندي

السيد إس�عيل ب  نجف الحسينأ املرندي التييزي عاا جليل معّمر كان يف النجف 
 .ه 1318ول ربيع األ 4تويف يف . م  تيميذ الشيخ األنصاري

 .مفتاح الرياض . درر الفوائد يف األخيق. رسالة يف التعادل و الرتاجي : له
رشح . تفس� القرآن. حاشية املكاسب. رشح ديوان أم� امللمن� عليه السيم. املوازي 

 .روضة البهية 
/ 21و 292و 662/ 13و 262و 131/ 8و 173و 165/ 6و 203/ 3الذريعة : ترجم يف
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 165/ 1نقباء البرش . 195/ ت أنصاري شخصي. 331
1191. 



 94: الصفحة

 : الشيخ أكرب الرشتي

إنالشيخ أكي ب  املوىل طاهر الرشتأ عاا فقيه و أنه كان يف النجف م  أجيء تيميذ 
 .العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و بعد تكميله عاد إىل رشت 

 .175/ 1البرش  نقباء: ترجم يف
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 حرف الباء 

 : الشيخ باقر ابن الشيخ حس� آل مروة الزراري

عاا جليل و أديب فاضل و ناثر مجيد هاجر إىل . م  العل�ء األبرار و األتقياء األخيار
فاشتغل عىل عل�ئها يف . النجف األرشف بعد أن قرأ مقدمات العلوم يف جبل عامل

بلغ مكانة سامية فاشتغل بالتدريس و التعليم مدة فكان الفقه و األصول حتى 
مات يف عنفوان شبابه سنة . الفضيء يحرضون دروسه يف السطوح و يستفيدون منه

 .ه 1303
 .ديوان شعر : له

و 147/ 1معارف الرجال . 109/ تكملة أمل اآلمل . 534/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 208/ 1البرش نقباء . ه1295تويف ما يقارب سنة : فيه
875. 

 : السيد باقر ابن السيد عيل بن أحمد الشخص

فقيه جليل أصويل عاا فاضل م  أساتذة الفقه و األصول انتقل بصحبة والده إىل 
ه و أكمل املقدمات و حرض الخارج عىل امل�زا محمد حس� 1316النجف سنة 
و حاز عىل . و الشيخ محمد رضا آل ياس�. االصفها�و الشيخ محمد حس� . النائينأ

مرتبة االجتهاد و االستنباط و واصل التدريس و كان عىل جانب كب� م  التواضع و 
الور  و الدي  و أصب  م  املدرس� األعيم و أقام يف النجف إىل أن مات فيها يف شهر 

 .ه 1381رمضان 
 .ديوان شعر . تقريرات أبحاث شيوخه: له
 .65/ 3مايض النجف . 304/ 7شعراء الغري . 171/ جامع األنساب : جم يفتر 
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معجم رجال الفكر . 213/ 1نقباء البرش . 185و 133/ 3و 200و 81/ 2معارف الرجال 
 .722/ 2و األدب 

 : الشيخ باقر آل حيدر

ب الشيخ باقر ب  الشيخ عيل ب  محمد عيل ب  حيدر البطائحأ عاا كب� و أدي
ء عىل األفاضل ثم ذهب إىل سامراء فحرض  ولد يف سوق الشيوخ و تعلم املباد . شهيد

و بعد وفاة السيد الش�ازي الكب� . عىل املجدد الش�ازي حتى عّد م  ميزي تيميذه
إنتقل إىل النجف و حرض عىل عل�ئها فتويف والده فعاد إىل سوق الشيوخ للقيام 

صلت له الرياسة التامة و صار مسمو  الكلمة يف مقامه ففنيت له الوسادة و ح
ه شارك يف الجهاد و لكنه مرض و تويف يف 1333الدولة و امللة و ملا وقعت الحرب عام 

 .ه 1334محرم 
ه نقل فيها ع  1317م  أوله إىل مبحث األوامر فرغ منها عام ) القوان�(حاشية : له

 .سائر الحوايش عىل الكتاب 
 .215/ 1رش نقباء الب: ترجم يف

 : الشيخ املوىل باقر التسرتي

الشيخ املوىل باقر ب  غيم عيل التسرتي النجفأ عاا خب� و متتبع مضطلع و فقيه 
كان م  تيميذ الشيخ األنصاري و الشيخ املوىل عيل الخلييل و الشيخ م�زا . معروف

تويف سنة . الحس� الخلييل و كان ماهرا يف علوم األدب متبحرا يف اللغة و يف الرج
 .ه 1327
الفوائد النافعة يف العلوم . التذكرة يف الحكايات النادرة. تحديد األماك  الرشيفة: له

الحاشية عىل التعليقة . تعليقات عىل الفوائد الرجالية لوحيد البهبها�. األربعة عرش
 .ة مجموعات كف� . قطعة م  رشح النصاب. دستور العمل يف الحج و املزار. البهبهانية

منتخب م  فرو  الكايف و . منتخب حوايش االيضاح يف املناسك. مجموعة األشعار
 .روضته 
  375/ 3الذريعة . 218/ 1نقباء البرش . 537/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف
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شخصيت . 422/ 22و 398/ 22و 69/ 20و 57/ 20و 163/ 8و 40/ 6و 22/ 4و 
معجم املللف� . 370/ 2مجلة لغة العرب س . 157/ 1مايض النجف . 200/ أنصاري 

 .302/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 131/ 1معارف الرجال . 36/ 3

 : الشيخ امل�زا باقر الزنجا�

الشيخ امل�زا باقر ب  محمد مهدي الزنجا� النجفأ عاا فقيه و مدرس جليل ولد يف 
جف و كانت عمدة تلمذه ه و اشتغل عىل عل�ء الن1312شهر رمضان 22زنجان يف 

عىل آية ّهللا امل�زا محمد حس� النائينأ فقد كتبت له إجازة صّدق فيها اجتهاده يف 
 .ه 1353
. كان مدرسا معروفا يف النجف األرشف يدرس الفقه و األصول و له طيب أفاضل: أقول

 .يف النجف رحمة ّهللا و رضوانه عليه . ه1394تويف عام 
. الحاشية عىل املكاسب م  البيع. حاشية عىل الكفاية. القواعدتنقي  . تقريرات: له

 .الحاشية عىل فرائد األصول 
/ 6و 217/ 6و 187/ 6و 464/ 4و 371/ 4الذريعة . 226/ 1نقباء البرش : ترجم يف
 .642/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 154

 : السيد محمد باقر السلطا�

هاجر إىل النجف األرشف . أساتذة الفقه و األصولعاا فقيه أصويل مجتهد محقق م  
 .ه و تتلمذ عىل السيد أبو الحس  االصفها� 1355عام 

ثم عاد إىل مدينة قم و . و الشيخ محمد حس� االصفها�. و الشيخ عبد النبأ العراقأ
واصل التدريس و البحث و التأليف و أصب  م  كبار األساتذة املحقق� يف حوزة قم 

 .و تخرج عىل يديه عدد كب� م  املحقق� املقدسة 
 .الخيارات . الفوائد الفاطمية يف األصول. االستصحاب. األدب الفاريس: له

 .رشح منظومة التنكابنأ . الواجب املطلق املرشوط
 .680/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 : الشيخ محمد باقر القامويس البغدادي

النجف و فقهائها كان م  أجيء تيميذ العيمة الفقيه الشيخ محمد طه م  أعيم 
نجف و إستفاد كف�ا م  السيد املجدد محمد حس  الش�ازي و صار م  املراجع 
للخواص يف التدريس و للعوام يف االقتداء و األيت�م و كان م  الزهد و الور  و 

 .عروف� التقو  بكان يأتم به أتقياء الناس و أبرارهم امل
 .ه 1352تويف يف ذي القعدة 

 .189/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد باقر الكلبايكا�

كان يف النجف األرشف م  العل�ء العامل� و األتقياء املتورع� و م  أجيء تيميذ 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و كان دقيق النظر عميق الفكر حس  التقرير و جيّد 

م سلك سبيل جهاد النفس و تهذيبها و العبادة إىل أن تويف يف كربيء عام التعب� ث
 .ه 1332
 .الخيارات . الخلل يف الصية. التعادل و الرتاجي . االستصحاب: له

/ 7و 203/ 4و 24/ 2الذريعة . 190/ 1نقباء البرش . 185/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
 .279/ 7و 247

 : كنهويالسيد محمد باقر الكشم�ي الل

السيد محمد باقر ب  أب الحس  محمد ب  عيل الرضوي القمأ الكشم�ي نزيل 
ولد يف السابع م  شهر صفر . لكنهو مجتهد كب� و مرجع دينأ م  عل�ء عرصه

ه و قرأ املقدمات و السطوح عىل والده ثم توجه إىل العتبات املقدسة و بقأ 1286
رشيعة االصفها� و العيمة امل�زا حس� يف النجف تسع سن� حرض فيها عىل شيخ ال

الخلييل و اآليت� الكاظم� اليزدي و الخراسا� ثم عاد إىل لكنهو فصار مرجعا يف 
التقليد و التدريس و االمامة و كان عىل جانب عظيم م  الور  و التقو  و سيمة 

 .الذات و صفاء النية 
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القول املصون يف فسخ نكاح . ب يف مسألة الحجابإسداء الرغا: له تصانيف كف�ة منها
صوب الديم النوافث يف أن الوصية قبل . الروضة الغنّاء يف حرمة الغناء. املجنون

 القبول هل هأ للموىص له أم للوارث ؟
 .192/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد باقر املحالت

طالب املحيت عاا جامع و السيد محمد باقر ب  السيد إس�عيل ب  السيد أب 
ه و أخذ املقدمات يف ش�از ثم هاجر إىل النجف 1317ولد أوائل عام . مصنف بار 

ه ثم حرض عىل املحقق� النائينأ و العراقأ فقها و أصوال و أخذ الرجال 1341عام 
ع  السيد أب تراب الخوانساري و التفس� و املناظرات ع  املجاهد البيغأ و حرض 

 .سيد أب الحس  االصفها� عىل ال
 .ه 1381و مات يف عام 

 .الفوائد الرضوية . تقريرات العراقأ يف ثيث مجلدات. حّل معاقد األصول: له
 .رسالة يف النفأ و االثبات 

 .196/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد باقر البهاري

. الشيخ محمد باقر ب  جعفر البهاري الهمدا� عاا جامع و فقيه كب� و متفن  متتبع
حرض بحث امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ . كان يف النجف األرشف يستقأ العلم م  أبطالها

تويف . و امل�زا حس� الخلييل و املوىل محمد كاظم الخراسا� و السيد حس  الرتك
 .ه 1333رحمه ّهللا يف 

» الطلع النضيد«و . رسالة يف أحوال أخطب خوارزم. تسايد املكارم و تفضي  املظاا: له
رشح « حاشية عىل : ك� له تآليف كف�ة ا تطبع. يف إبطال املنع م  لع  يزيد

في� يتعلق بأب عبد ّهللا » الدرة الغروية«و » قطر الند «يف النحو و رشح » األلفية
الطلع «يف جفر األئة و » بدر األمة«و » رك الدرةمستد«الحس� عليه السيم و 

عليه� السيم و » فضائل حمزة و جعفر«يف إبطال املنع م  لع  يزيد و » النضيد
  » فضل ع�ر«
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عقد «يف تكملة » أبهى الدرر«عىل ما فعل بالكتب م  التحريف و » التنبيه«و 
يف دفع املظاا » سيح الحازم«يقة االاان و يف حق» البيان«يف االمام املنتظر و » الدرر
إىل » الدعوة الحسينية«و ) جواب الب  حجر الهيفمأ عىل منعه م  ذم معاوية(

مواهب ّهللا السنية يف استحباب البكاء عىل الحس� عليه السيم عىل قواعد العامة و 
لعتبة م  يف تقبيل الرتاب و استحباب تقبيل ا» نفار اللباب«و » إعين الدعوة«

ع  دخول األباعد يف منع الحائ  و الجنب عنها » تنزيه املشاهد«املشاهد املرشفة و 
للسيد حجة االسيم الرشتأ االصفها� مع ضم حوائ و » تلخيص الرسائل الرجالية«و 

يف » روح الجوامع«فرائد أخر  يف ثيث مجلدات و رسالة يف عف�ن ب  عي  و 
و هو ترجمته » بسط النور«و » )عج(االمام املستور  كتاب النور، يف«الرجال و 

الحاشية «و » الصحي  و األعم«و » الفوائد األصولية«و » القوان�«الفارسية و حاشية 
لألنصاري » املكاسب«للشيخ األنصاري و حاشية عىل » فرائد األصول«عىل » الجديدة

ت يف جواب النرصا� و و رشح آيا» كتاب الصوم«له أيضا و » الرضاعية«و حاشية عىل 
الهتداء الهوائم يف عيمات الحجة القائم » كتاب العيئم«و » )ص(وفاة النبأ «كتاب 
دعوة «و رسالة فارسية يف استحالة توقيت ظهور الحجة و » ذيل كتاب العيئم«و 

يف أمر االمام و » إيضاح املرام«يف مدرك أفعال العباد جواب لألشاعرة و » الرشاد
نكر وجوده يف هذه األزمنة و رسالة أخر  يف الجواب عنه و رسالة يف جواب م  أ 

أصول «و » إثبات مذهب االسيم«تكليف الكفار بالفرو  و رسالة جابلقا و جابرسا و 
و دفع » رسالة العصمة«قبل ظهور الحجة و » بعث األموات«الفاريس و » الدي 

يف » املقاصد العلية«حاشية عىل الوصمة يف رد م  أنكر عصمة األئة عليهم السيم و 
تزويج «و » مفارقة األجزاء للقبول«و » الجمع ب� فاطميت�«و » النفلية«رشح 
املجاهدة لدي  «و » دي  املقتول«و » املولود م  الزنا«يف املدة القليلة و » الصغ�ة
للسيد املحدث الجزائري القائل فيه بجواز » منبع الحياة« و حاشية عىل » الحق
يف أصول الدي  لإلسرتابادي و » حياة األرواح«عمل بقول األموات و حاشية عىل ال
و » رسالة يف العدالة«يف طعنه عىل الشيعة يف أمر الصحابة و » جواب إظهار الحق«
مقارنات ظهور «يف معنى التفصيل و رّد ما ذكروه يف الفضل ب� الخلفاء و » التحصيل«

 .يف غيبته عليه السيم » الوجيزة«و » رشح عيئم الظهور«و » الحجة
 .242/ 2و . 407و 175/ 4الذريعة . 151147/ 13أعيان الشيعة : ترجم يف

كتابهاي عرب . 418/ فوائد الرضوية . 358/ شخصيت أنصاري . 379/ 6ريحانة األدب 
 .144/ 2معارف الرجال . 87/ مصفى املقال . 912، 609، 441، 183/ 



/ 2، بزركان همدان 2165/ 6مكارم اآلثار . 201/ نقباء البرش . 92/ 9معجم املللف� 
 .269/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 51
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 : الشيخ محمد باقر األصطهبانات

الشيخ محمد باقر ب  عبد املحس  ب  رساج الدي  األصطهبانات الش�ازي عاا كب� و 
راء و درس عىل السيد الش�ازي الكب� ثم سافر إىل سام. كان يف أصفهان. حكيم جليل

كان رحمه ّهللا عيمة يف املعقول و . و بعد وفاته ترشف إىل النجف فاشتغل بالتدريس
استشهد علنا يف االنقيب . املنقول و محققا يف الفقه و األصول و له تصانيف كف�ة

 .ه 1326الدستوري يف 
م الدي  و الفرض تزيد عىل ألف رسالته املبسوطة يف أحكا: له تصانيف كف�ة منها

الخيار  يف كراسة أزيد م  مائتأ . رسالة يف حدوث العاا مع بع  فرو  البيع. بيت
 .بيت 
 .213/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد باقر الزنجا�

كان يف النجف . السيد محمد باقر ب  السيد فت  ّهللا املوسوي الزنجا� عاا جليل
ميذ العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و حرض عىل الشيخ الخراسا� األرشف م  تي 

 .ه 1317تويف عام . أيضا
 .منهج السداد و هو رشح عىل الطهارة و الصية و الصوم م  كتاب نجاة العباد : له

 .219/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ باقر القمي النجفي

 .امل و فقيه نبيه و ور  تقأ الشيخ باقر ب  املوىل محمد القمأ عاا ع
كان يف سامراء مدة طويلة مستفيدا م  بحث املجدد الش�ازي و هو م  املهاجري  
األول� إليها ثم عاد إىل النجف و أقام الج�عة يف الجامع الهندي الذي كان م  أول 
أيام تأسيسه محل إمامة األوتاد األتقياء م  رجال العلم مفل العيمة الشيخ حس� 

  نجف و الشيخ جواد نجف و الشيخ محمد طه 
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نجف و الشيخ محمد رضا الطالقا� و غ�هم و ليس املرتجم بأقل منهم عل� و تفقها 
ه 1334شعبان م  23تويف يوم األحد . و قوال و تقو  و زهدا و له كرامات و مقامات

. 
 .220/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : يالشيخ محمد باقر القائين

الشيخ محمد باقر ب  محمد حس  القائينأ عاا كب� و فقيه محدث كان م  أفاضل 
تيميذ السيد الش�ازي الكب� يف سامراء مدة و له االجازة ع  الفاضل االيروا� و 
العيمة النوري و املوىل لطف ّهللا املازندرا� و الشيخ محمد حس  املامقا� النجفأ و 

الشيخ محمد األسرتابادي و كان فقيها محدثا متبحرا دائم  الشيخ جعفر التسرتي و
تويف . االشتغال حس  الس�ة بلغ مرتبة االجتهاد و له م  العمر اثنان و عرشون سنة

 .ه 1352ذي الحجة 14ليلة الجمعة 
 .تعليقة الرياض . بداية املعرفة. إيضاح الطريق. إكفاء املكائد. آيات األحكام: له

 .الرجبية . ذخ�ة املعاد يف إجازة أفيذ األكادر. يوان شعر فاريسد. الدرة البيضاء
الع� . العوائد الغروية يف رشح الفوائد الغروية. صمصام املهدي. سفينة الق�ش

مك� . مفتاح الفردوس. كييت أحمر. فاكهة الذاكري . الباهرة يف رشح التبرصة
وثيقة الفقهاء يف . نور املعرفة .منجى املتح�. األساس يف أحوال أب الفضل العباس

 .وقائع الشهور . رشح االرشاد
 .260/ تاريخ عل�ء خراسان . 318/ بهارستان . 92/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 25و 377/ 24و 260/ 17و 97/ 16و 354/ 15و 161/ 10و 133/ 3و 280/ 2الذريعة 
 .166/ عارصي  عل�ء م. 88/ مصفى املقال . 418/ الفوائد الرضوية . 127

. 2104/ 6مكارم اآلثار . 76/ هدية الرازي . 204/ 1نقباء البرش . 92/ 9معجم املللف� 
 .960/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 حرف التاء 

 : الشيخ املوىل محمد تقي الباوزئ�ي القمي

الش�ازي حرض عليه يف كان عاملا فقيها و محدثا جليي م  قدماء تيميذ السيد املجدد 
و ا تصدر منه إجازة االجتهاد إال . و صدرت له االجازة منه. النجف مدة طويلة

 .للمرتجم و للشيخ محمد حس  الناظر الطهرا� 
 .ه 1307تويف حدود 
 .238/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا محمد تقي الكركا�

ققا اشتغل بطلب العلم أوال يف قم ثم م  أعاظم العل�ء و أجيهم كان مدرسا مح
هاجر إىل النجف و تلمذ عىل العيمة الشيخ هادي الطهرا� و امل�زا حس� الخلييل 

ه 1336مدة طويلة و رجع إىل طهران و صار مرجعا للعامة و الخاصة إىل أن تويف عام 
. 

 .241/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ املوىل محمد تقي الكلبايكا�

اا جليل كان يف النجف األرشف م  قدماء تيميذ شيخنا الخراسا� و أجيئهم و بعد ع
عودته إىل كلبايكان صار مرجعا لألمور الرشعية موجها موثقا به عند العامة و الخاصة 

 .و له حاشية الرسائل 
 .241/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد محمد تقي القمي

ب  السيد إسحاق القمأ عاا أديب ور  صال  قرأ يف النجف  السيد محمد تقأ
األرشف عىل عل�ئها سنينا ثم عاد إىل قم و حصلت له املرجعية مخترصة إىل أن تويف 

 .ه 1344ج�د  األوىل 24يوم الجمعة 
نظم كتاب التبرصة و أس�ها ). عليها السيم (الدرة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء : له

 .نظومة التبرصة امل
. 245/ 1نقباء البرش . 127/ 9معجم املللف� . 93/ 8و 324/ 3الذريعة : ترجم يف

 .1014/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

السيد محمد تقأ ب  السيد حس  ب  السيد إبراهيم بحر العلوم عاا تقأ و مدرس 
الشيخ النائينأ نحو اثنتأ عرش سنة و  ه يف النجف و درس عىل1318جليل ولد عام 

كان يحرض خيلها دروس األساتذة األخري  كالشيخ آغا ضياء العراقأ و الشيخ محمد 
 .حس� االصفها� و السيد أب الحس  االصفها� و الشيخ محمد رضا آل يس 

كان معروفا بالتقى و الور  و كان يقيم صية الج�عة ظهرا يف جامع الشيخ : أقول
نصاري يف الحويش الكب� و ليي يف مسجد الشيخ الطويس و كان العل�ء يقصدون األ 

تويف . ك� و أن املرتجم طبع رسالة للتقليد. املسجدي  و قد صليت سن� طويلة خلفه
 .ه 1393سنة 
تعليقة عىل . واقعة الطف. تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول. رشح بلغة الفقيه: له

 .الهادي الش�ازي  رسالة السيد عبد
 .249/ 1نقباء البرش . 62/ 3مشهد االمام . 166/ 1الفوائد الرجالية : ترجم يف

 .215/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 132/ 3معارف الرجال 
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 : السيد محمد تقي القزويني

 .السيد محمد تقأ ب  امل�زا رضا القزوينأ عاا محقق و فاضل جليل 
لنجف األرشف م  تيميذ العيمة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه و كتب كف�ا كان يف ا

يف الفقه و األصول حتى عّد م  أجيء العل�ء و املجتهدي  و كان م  املدرس� يف 
 .ه 1333النجف يحرض مجلس درسه ج�عة م  أفاضل طلبة العلم تويف يف عام 

. حاشية رياض املسائل. بديعة يف أصول الفقه. رسالة يف ماء البرئ. برهان العصمة: له
 .رشح نهج البيغة . طرائف الحكمة). عليه السيم (رسالة يف تسمية الحجة 
 .نظم املجايل . نظم األلوف. نهاية التحرير. مناظر األنوار. املنتخب م  نهج البيغة

نظومة م. منظومة التجليات. نظم مقاصد االشارات. منظومة الطب. منظومة املنطق
الرسالة . الرسالة االس�عيلية. أنوار االرشاق. حقائق الهدايات. الهدايات يف االمامة

. ديوان شعر كب�. منظومة يف البيان. منظومة يف العرفان. الرسالة الصمدية. االسحاقية
 .القصيدة الفخرية يف االمامة 

و 147، 100/ 6و 358، 98، 62/ 3و 415/ 2الذريعة . 131/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 23و 279/ 22و 34/ 21و 124/ 17و 155/ 150و 119/ 14و 126/ 11و 215/ 10
الكرام . 99/ قصص العل�ء . 190/ 4الغدير . 162/ 25و 397، 229/ 24و 135، 114
. 256/ 1نقباء البرش . 1967/ 6مكارم اآلثار . 134/ 9معجم املللف� . 229/ 1اليرة 

 .985/ 2دب معجم رجال الفكر و األ 

 : الشيخ محمد تقي الربوجردي

الشيخ محمد تقأ ب  عبد الكريم اليوجردي عاا بار  و فاضل جليل ولد يف بروجرد 
و أخذ األوليات فيها ثم هاجر إىل النجف فحرض عىل الشيخ محمد حس� النائينأ و 

 .الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد أب الحس  االصفها� 
ه رحمه ّهللا أنه حرض خمس مرّات دورة األصول عىل الشيخ آغا ضياء سمعت من: أقول
  و مع األسف ا يحالفه الحظ يف التدريس و إدارة . العراقأ
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و بأمر م  املرجع الكب� السيد حس� اليوجردي إنتقل إىل طهران للتدريس و . الناس
شة و لكنه ا يستطع أن إقامة صية الج�عة يف مسجد رئييس يسمى بسجد الشي

 .يف طهران و دف  يف قم املقدسة 1391تويف رحمه ّهللا عام . يندمج يف املجتمع
 .41نهاية األفكار و هو تقريرات يف األصول : له

معجم رجال . 259/ 1نقباء البرش . 972/ كتابهاي عرب . 395/ 24الذريعة : ترجم يف
 .232/ 1الفكر و األدب 

 : بزواريالسيد محمد تقي الس

كان م  تيميذ الشيخ . السيد محمد تقأ ب  السيد كاظم السبزواري عاا جليل
تويف . فبلغ درجة عالية و مرتبة سامية ك� يظهر م  مللفاته. األنصاري مدة طويلة

 .ه 1312عام 
ففأ األصول، مجلد تام يف مباحث األلفاظ . تقريرات بحث األنصاري فقها و أصوال: له

 .التقليد و بع  حجية الظ  و االستصحاب  و االجتهاد و
أولها الصية إىل آخر السجود و صية الج�عة و الصوم إىل : و يف الفقه ثيث مجلدات

كفاراته، و ثانيها خلل الصية و صية املسافر و الوقف و االجازة و الره ، و ثالفها 
 .إحياء املوات و التجارة 

 .265/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : خ محمد تقي اآلميلالشي

الشيخ محمد تقأ ب  املوىل محمد ب  عيل ب  محمد اآلميل الطييس الطهرا� عاا 
ولد بطهران يف . فقيه و حكيم فاضل م  وجوه عل�ء طهران و مراجع األمور بها

ه 1329ه و أخذ األوليات بها ثم هاجر إىل النجف األرشف حدود 1304ذي القعدة 11
 سنة يدرس عىل الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ ضياء فبقأ فيها أربعة عرش

  و تويف عام . الدي  العراقأ
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 .ه أقول كان معروفا يف أوساط عل�ء الحوزة باالجتهاد و التحقيق و الفهم 1391
 .الشكر . قاعدة ال رضر. الرضا . حاشية منظومة السبزواري. حاشية املكاسب: له

 .رشح االشارات . رشح العروة الوثقى. لصيةا. قاعدة التجاوز
. 897، 855، 730، 351، 195/ فهرست كتابهاي جاب . 267/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 .75/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد تقي اإلصفها�

ه و قرأ 1262ربيع الفا� 22الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ محمد باقر االصفها� ولد يف 
املقدمات عىل والده ثم سافر إىل النجف األرشف و حرض عىل السيد الش�ازي الكب� 
و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و الشيخ رايض النجفأ و كان ذا حافظة غريبة و 
استحضار لرؤوس املسائل الفقهية م� أّهله ألن يعّد م  الفحول و األجيء و غدا 

 .مرجعا و مقلدا لجمع م  امللمن� 
أرسار الزيارة يف . حقائق األرسار يف ترجمة السابع عرش م  البحار. كتاب املتاجر: له

. حقائق األرسار أيضا يف رشح الجامعة بالعربية. رشح زيارة الجامعة الكب�ة بالفارسية
 .العنايات الرضوية . حاشية أوائل الفرائد للشيخ االنصاري. دالئل األصول
 .خواص األدعية . خواص اآليات

 .247/ 1نقباء البرش : جم يفتر 

 : السيد محمد تقي الخراسا� اإلصفها�

السيد محمد تقأ ب  السيد محمد رضا ب  السيد يوسف الحسينأ النجفأ مسكنا و 
و انتقل مع أبيه إىل 1275ولد يف الكاظمية عام . دفنا عاا فقيه و أخيقأ فاضلم

ه فأدرك الشيخ 1300أصفهان و أخذ املقدمات فيها ثم ترشف إىل النجف األرشف يف 
امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ فاستفاد منه مدة يف األواخر و تلمذ عىل األستاذي  امل�زا 

  الخلييل و املوىل 
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. الخراسا� و أخذ مراتب األخيق و السلوك ع  العيمة املوىل حس� قىل الهمدا�
 .ه 1350تويف يوم مولد النبأ صىل ّهللا عليه و آله عام 

 .255/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد تقي الطهرا� املقدس

  عاا ور  و الشيخ محمد تقأ ب  مرتىض الطهرا� املولد النجفأ املسك  و املدف
ه و كان يف النجف م  تيميذ األعيم املشاه� 1281فقيه نبيه ولد يف طهران عام 

امل�زا حس� الخلييل و املوىل محمد كاظم الخراسا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و 
و لقب باملقدس لشدة ورعه و . استفاد أيضا م  تيميذ املوىل حس� قىل الهمدا�

 .ه يف النجف و دف  فيها 1358شوال عام 29تويف يف . هقداسة نفسه و تقوا
 .رسالة يف وجوب الحجاب ). األربعون حديفا (كتاب : له

 .269/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 حرف الجيم 

 : الشيخ جعفر البديري

الشيخ جعفر ب  أحمد ب  سيف البديري النجفأ م  الفقهاء األجيء و مراجع التقليد 
عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الفقيه السيد م�زا الطالقا� و عندما تويف تلمذ 

ه قام مقامه يف إمامة الج�عة يف الرواق الرشيف و 1315السيد الطالقا� املذكور عام 
الصح  املطهر مدة أربع و خمس� سنة و لحس  س�ته و استقامته رجع إليه جمع 

 .ه 1369 تويف يف. يف التقليد و طبعت رسالته
 .مصباح األنام يف رشح رشائع االسيم . التذكرة رسالة عملية فتوائية: له

. 165/ 2مشهد االمام . 179/ 1معارف الرجال . 362و 190/ 3مايض النجف : ترجم يف
 .121/ املطبوعات النجفية . 278/ 1نقباء البرش . 132/ 3معجم املللف� 
معجم رجال . 268/ 15أعيان الشيعة . 244/ 1 املللف� العراقي�. 176/ كتابهاي عرب 
 .102/ 31الذريعة . 222/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ جعفر ابن الشيخ باقر محبوبة

كان عاملا فاضي ملرخا جليي . الشيخ جعفر ب  الشيخ باقر ب  الشيخ جواد محبوبة
لسطوح و ولد يف النجف األرشف و أخذ املقدمات و ا. متتبعا ثقة حجة مللفا ورعا

و . و امل�زا عيل االيروا�. و السيد تقأ الحيل. الخارج م  الشيخ محمد حس� شليلة
. و امل�زا محمد حس� النائينأ. و السيد أبو القاسم الخوئ. الشيخ عبد الحس� الحيل
 .و الشيخ مهدي املازندرا� 
إىل التأليف و ثم انرصف . و الشيخ محمد رضا آل يس. و الشيخ ضياء الدي  العراقأ

  و كان عىل جانب كب� . البحث و التحقيق و بلغ جهدا فيه مفمرا
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ج�دي األوىل 3الزم الفراش يف السن� األخ�ة و تويف . م  التواضع و األخيق و الور 
 .ه 1377
. 13مايض النجف و حارضها . تعليقات عىل فرائد األصول و الكفاية و املكاسب: له

 .م  آليل األخبار  املختار
. 281/ 3مايض النجف . 777/ كتابهاي عرب . 169/ 20و 22/ 19الذريعة : ترجم يف

 .296/ املطبوعات النجفية . 104/ مصفى املقال . 63و 74/ مصادر الدراسة 
 .253/ 1معجم املللف� العراقي� . 378/ 13معجم املللف� . 81/ 3معارف الرجال 
 .1154/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 595/ 46جلة العرفان م. 280/ 1نقباء البرش 

 : الشيخ جعفر ابن الشيخ حسن

 .عاا جليل م  أعيم العلم و الفضل و األدب و الخطابة و الفقه و األصول 
. تتلمذ عىل امل�زا حس� الخلييل. و كان يف الخطابة و إلقاء املحارضات ينحدر كالسيل

و بلغ مرتبة رفيعة يف . شيخ محمد كاظم الخراسا�و الشيخ محمد طه نجف و ال
مات . الفضل و رصح شيوخه عىل طول باعه يف االطي  عىل القواعد و أقوال األكابر

 .ه 1355ربيع الفا� 22يف 
 .و مللفات أخر  يف الفقه و األصول . املواريث. صية املسافر. أحكام الخلل: له

 .إجازة ع  الشيخ عبد 
/ 1معارف الرجال . 77/ 3مايض النجف و حارضها . 283/ 1البرش  نقباء: ترجم يف
236. 

 : السيد جعفر القزويني

كان يف النجف م  . السيد جعفر ب  السيد حس� ب  السيد جواد الحسينأ عاا فقيه
تيميذ الشيخ األنصاري ثم السيد حس� الكوهكمري و عاد إىل قزوي  فصار مرجعا 

 .ه 1316 و تويف. عاما لسائر األمور
 .288/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ جعفر التسرتي

الشيخ جعفر ب  املوىل حس� ب  الحس  التسرتي م  أعاظم العل�ء و أجيء الفقهاء 
) املخترص(قرأ املرتجم مع الشيخ محمد حس  آل يس الكاظمأ . املشاه� يف عرصه

سد ّهللا الكاظمأ ثم رحل إىل النجف و للعضدي عىل الشيخ إس�عيل ب  الشيخ أ 
حرض بحث صاحب الجواهر ثم اشتغل بالتدريس و إمامة الج�عة و الوعظ و 

منهج (االرشاد و التصنيف حتى أصب  م  كبار املراجع و مشاه� العل�ء و كتب 
ه عند عودته م  1303و تويف ليلة األربع� عرشي  صفر عام . لعمل املقلدي ) الرشاد
 .االمام الرضا عليه السيم زيارة 
 .مجالس البكاء . الخصائص الحسينية. أصول الدي  أو الحدائق يف أصول الدي : له

 .ء األصول  مباد . املجالس الفيث عرش. فوائد املشاهد. منهج الرشاد
و 166/ 7و 186/ 2الذريعة . 393/ 15أعيان الشيعة . 92/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
 .208/ شخصيت أنصاري . 259/ 3ريحانة األدب . 359/ 16و 185/ 23

املطبوعات النجفية . 330/ كتابهاي عرب . 67/ فوائد الرضوية . 13/ عل�ء معارصي  
املآثر و . 137/ 3معجم املللف� . 284/ 1نقباء البرش . 164/ 1معارف الرجال . 157/ 

 .467و 400/ 1نجوم الس�ء . 839/ 3مكارم اآلثار . 138/ اآلثار 
 .301/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد جعفر الحيل

السيد جعفر ب  السيد حمد ب  السيد محمد حس  الحيل م  ولد الحس� ذي 
ولد يف النصف م  شهر شعبان م  عام . الدمعة أحد أعيم األدب املشاه� يف عرصه

ام شبابه و حرض انتقل إىل النجف األرشف أي. ه يف قرية السادات م  قر  الحلة1277
يف الفقه و األصول عىل العيمت� الشيخ آغا رضا الهمدا� و امل�زا حس  الخلييل و 

 .ه 1315شعبان 23تويف املرتجم يف . إختص بالفاضل الرشبيا�
 .ديوان شعر : له
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. 171/ 1معارف الرجال . 45/ 3مجلة لغة العرب . 401/ 15أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر . 288/ 1نقباء البرش ). سحر بابل و سجع البيبل (مة ديوانه مقد

 .441/ 1و األدب 

 : الشيخ جعفر ابن الشيخ عبد الحسن ابن الشيخ رايض

عاا فاضل مجتهد م  أعيم النجف و رؤسائها حس  الس�ة ملثر عىل نفسه يدفع 
تتلمذ عىل . ما يلزم و اك املكروه ع  طالب العلم إذا حّل به و ينترص له بكل 

 .و الشيخ آغا رضا الهمدا� . الشيخ محمد طه نجف
و تصد  للتدريس و البحث و التأليف و خرج مع . و الشيخ محمد كاظم اآلخوند
 .ه 1344ذي القعدة 14تويف . املجاهدي  ملحاربة االنكليز

 .ه االستداليل الكب� الفق. 51مبا� األحكام الجعفرية . فيح املتق�. رسالة عملية: له
. 286/ 2مايض النجف . 284/ 16و 45/ 19الذريعة . 354/ 15أعيان الشيعة : ترجم يف

 .290/ 1نقباء البرش . 140/ 3معجم املللف� . 176/ 1معارف الرجال 

 : السيد م�زا جعفر الطباطبائ

ذهب إىل . يلالسيد اآلغا م�زا جعفر ب  عيل نقأ الطباطبائ عيمة متبحر و فقيه جل
و العيمة امل�زا عبد الرحيم ) اليهان(النجف و تتلمذ عىل خاله السيد عيل مللف 

النهاوندي و السيد حس� الكوهكمري و صار م  أعاظم العل�ء و مراجع األمور و 
 .ه 1321صفر 22تويف بها فجأة يف ظه�ة األربعاء 

إجت�  املحدث و الجنب و . مسافةإّن األربعة . إقرار املري . االعراض ع  امللك: له
إّن . معنى أجمعت العصابة. م�اث العم. الحبوة. امليت عىل ماء ال يفأ إال لواحد

القضاء ع  . سقوط الوت�ة يف السفر. رشطية املسافة للقرص. السيم مخرج ال غ�ه
. نجاسة أهل الكتاب. مشكوك الكرية بي حالة سابقة. كراهة لبس السواد. امليت
منجزات . طهارة ولد الزنا. طهارة عرق الجنب م  الحرام. ارة العص� العنبأطه

  . املري 
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 .الغسالة . الفائتة يف وقت الفريضة. حكم املقيم بعد تجاوز املسافة. طيق املري 
و 176/ 15و 30/ 11و 30/ 11و 251/ 10الذريعة . 47/ 16أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم . 220/ 2معارف الرجال . 293/ 1نقباء البرش . 141/ 3املللف� معجم . 54/ 16

 .395/ 1رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ امل�زا نجم الدين جعفر العسكري

ولد يف . الشيخ م�زا نجم الدي  ب  امل�زا محمد العسكري عاا متتبع و مصنف بار 
و حرض أبحاث جمع م   ه و انتقل مع والده إىل النجف األرشف1313سامراء عام 

األساتذة يف وقته كالشيخ محمد جواد البيغأ و الشيخ محمد حس� االصفها� و 
ثم انتقل إىل . امل�زا أب الحس  املشكينأ و امل�زا عيل االيروا� و عاد إىل سامراء

 .ه 1395بغداد و تويف عام 
  ( عيل ب  أب طالب . الرسول األعظم مع خلفائه).   (أم� امللمن� . أبو طالب: له
 .فضائل الشيعة . عيل و الوصية. عيل و الشيعة. عيل و السنة. عيل و الخلفاء). 

 .الوضوء يف الكتاب و السنة ).   (مقام أم� امللمن� . محمد و عيل
و 9/ 11و 93و 50/ 8و 176و 242و 121و 114و 101و 100/ 7: الذريعة: ترجم يف
و 72/ 18و 244/ 17و 271و 112و 104و 96/ 16 و330و 329/ 15و 249/ 14و 243
و 66و 635/ كتابهاي عرب . 112/ 25و 343/ 24و 290/ 23و 427/ 22و 69و 40/ 19
. 330و 307و 250و 49/ معجم املطبوعات النجفية . 442/ مصفى املقال . 993و 887

هدية . 299/ 1نقباء البرش . 388/ 3معجم املللف� العراقي� . 307/ 9معجم املللف� 
 .892/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 153/ الرازي 

 : السيد جعفر ابن السيد محمد بن جعفر بن رايض بن حس� بن محمد الحسيني

عاا خب� و مللف محقق درس العلوم االسيمية يف النجف و انرصف إىل األنساب و 
استفاد م  العل�ء و  الرجال و التاريخ و أكث فيه نظ� و نثا و انتقل إىل إيران و

  الفضيء و األعيان و ألف يف النسب كتبا كف�ة و اتسع 
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 .ه 1332تويف عام . أفق معلوماته و كان آية يف الحفظ و الذكاء و حس  السليقة
 .مناهل الرضب . مصابي  الظلم. األساس. الدر املنتظم. رياض األقحوان: له

الدرة . الحديقة البهية. و ضياء العامل� الرصاط األبلج معارج السالك�. معجم األرشاف
 .نفحة قومس� . عقود اليواقيت. عي أهل السلوك. نفحة بغداد. النخبة. األبدية

زاد . معاا اليق� يف أصول الدي . مشجرة الجوهرة. مسارح األنظار. النفحة املدنية
الدروس يف . التيار. االرشاد. عتقاداتاال . الفقاة. مشايخ االجازة. األربع� حديفا. املسافر

. البلد األم�. الحدائق النرضة. جواهر املقال. الدرة الغالية. غنية الطالب. رشح القطر
. الدر النضيد. الذريعة يف وفيات أعيان الشيعة. بهجة الناظري . تلخيص املغنأ
و . البحر التيار .شقائق النع�ن. ميزان األدب اليناس. الدر الق�س. الشهاب الفاقب

 .أكث هذه التآليف يف األنساب 
و 319/ 11و 102و 74/ 8و 459/ 4و 377/ 2الذريعة . 81/ 16أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم . 397/ 2معارف الرجال . 252و 137/ 24و 354/ 22و 45/ 21و 32/ 15

 .162/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 299/ 1نقباء البرش . 145/ 3املللف� 

 : الشيخ جعفر بن محمد بن عبد ّهللا العوامي البحرا�

ه و درس املقدمات عند 1281عاا فاضل و مللف متتبع ولد يف قرية العوامية عام 
والده ثم توجه إىل النجف األرشف و درس عند الشيخ محمد حس� االصفها� و 

يف العلوم الدينية  السيد محمد العاميل و غ�ه� م  العل�ء الكبار و بلغ مرتبة عالية
ثم انرصف إىل التأليف فكانت كتبه التأ وصفها تربو عىل أربع� مللفا و انتقل إىل 

 .ه 1341رضوان ّهللا تعاىل عام 
الدرر اليهوتية يف جواب . و الصية بهجة القلوب يف الطهارة. االرشاقات النورية: له

. مناسك الحج. أرصاد األدلة يف القبلة. رواش  النفحات القدسية. املسائل السيهاتية
ع� ).   (عقود الج�ن يف تاريخ فاطمة الزهراء . إغاثة الغريق يف صية اآليات

 .الشهداء كعبة األحزان يف مقتل سيد ).   (االنسان يف ترجمة االمام الحس  املجتبى 
 .ديوان شعر )  (مظهر األشجان يف تاريخ االمام الرضا 
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/ 1نقباء البرش . 147/ 3معجم املللف� . 194/ 22و 194/ 9و 93/ 5الذريعة : ترجم يف
 .208/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 209/ 1املعجم . 296

 : الشيخ جعفر النقدي

ّهللا املعروف بالنقدي عاا خب� متبحر و أديب الشيخ جعفر ب  الحاج محمد ب  عبد 
ه و نشأ عىل أبيه و انتقل إىل 1303رجب 14ولد يف الع�رة ليلة . شاعر معروف

النجف األرشف و حرض األصول عىل صاحب الكفاية و يف الفقه عىل السيد محمد 
رة بأمر كاظم اليزدي و أصب  مرموقا يف األوساط العلمية و األدبية و انتقل إىل الع�

ه و استمر يف 1337ه و تقبل القضاء يف الع�رة عام 1334م  السيد كاظم اليزدي عام 
 .ه 1370ه و مات فجأة يف اليوم السابع م  محرم عام 1343القضاء حتى عام 

 .األنوار العلوية و األرسار املرتضوية . االسيم و املرأة. أباة الضيم يف االسيم: له
 .تنزيه االسيم . تداب� املنازل).   (تاريخ االمام� الكاظم� . الباقيات الصالحات
 .زينب الكي  . زهرة األدباء. ذخائر العقبى. الدروس األخيقية. الحجاب و السفور

غزوات أم� ).   (غرة الغرر يف أحوال األئة االثنأ عرش . ضبط التاريخ باألحرف
منظومة عقد . مسجد السهلة و الكوفةفضل ).   (فاطمة بنت الحس� ).   (امللمن� 
. نزهة املحب�. املولد النبوي الرشيف. مواهب يف إاان أب طالب. من  الرح�ن. الدرر

 .وسيلة النجاة . نور األنوار يف األدعية و العوذ و األذكار
/ 12و 278/ 11و 7/ 10و 144/ 8و 119/ 7و 254/ 6و 435و 63/ 2الذريعة : ترجم يف
/ 2شعراء الغري . 227/ 6ريحانة األدب . 124/ 24و 244/ 23و 289و 14/ 15و 72
و 303و 279و 221و 145و 101و 57/ كتابهاي عرب . 237/ عل�ء معارصي  . 76
مصادر الدراسة . 991و 990و 951و 934و 926و 650و 627و 508و 507و 389و 354
و 348و 260و 258و 208و 207و 79/ املطبوعات النجفية . 111/ مصفى املقال . 41/ 
معجم املللف� العراقي� . 148/ 3معجم املللف� . 182/ 1معارف الرجال . 373و 356
 .1297/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 296/ 1نقباء البرش . 254/ 1
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 : السيد جعفر ابن السيد محمد رضا ابن السيد جواد الجزائري التسرتي

ولد يف تسرت و أخذ املقدمات . الرجال و الدراية و الحديثم  أعيم العلم و الفضل و 
. ه هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض الطالقا�1341و يف . و أكمل السطوح

و . و الشيخ عبد الحس� الرشتأ. و الشيخ حبيب األردبييل و الشيخ عبد ّهللا القوجا�
و . و السيد أبو الحس  االصفها�. و امل�زا أحمد اآلشتيا�. السيد حس� البادكوب
 .امل�زا حس� النائينأ 

و امل�زا أبو الحس  . و الشيخ محمد حس� الكمبا�. و الشيخ ضياء الدي  العراقأ
 .و الشيخ محمد رضا آل يس . و امل�زا عيل االيروا�. املشكينأ

أن مات  و تصد  للتدريس و البحث يف النجف إىل. و السيد أبو تراب الخونساري
 .ه يف سانحة تصادم سيارة عند عودته م  كربيء 1393محرم 10
 .بحث يف الرجال . حاشية عىل العروة الوثقى. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

 .339/ 1معجم رجال الفكر و األدب . شجرة مباركة: ترجم يف

 : الشيخ جعفر بن الشيخ محمد بن محمد التربيزي

ه و بقأ فيها عرش 1314ه يف تييز و هاجر إىل النجف عام 1290 عاا فقيه ولد يف
سن� تلمذ عىل املامقا� و الرشبيا� و شيخ الرشيعة و املوىل الخراسا� ثم عاد إىل 

 .ه 1364تييز و تويف عام 
و حجية القطع و . االجزاء و العام و الخاص. مبا� األصول. روائع األصول: له

و رسالة يف . و كتاب الصية. و كتاب الطهارة. خ�ات يف الزكاةو دالئل ال. االستصحاب
تذكرة العباد . رشح العقيدة الزينبية. الكتاب املستب�. و كتاب البيع. اللباس املشكوك

. 
 .302/ 1نقباء البرش . 45/ 19و 255/ 11و 249/ 8و 40/ 4الذريعة : ترجم يف

 .292/ 1ب معجم رجال الفكر و األد. 149/ 3معجم املللف� 
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 : الشيخ جعفر ابن الشيخ محمد الخرضي النجفي

و كان له . درس يف النجف األرشف. أديب فاضل شاعر بليغ. كان م  الفضيء األجيء
مات يف النجف . النظم الرائق و النث الفائق قال الشعر و طرق جميع فنونه و أبوابه

 .ه 1302: ه و قيل1303عام 
 .كب�  ديوان شعر: له

 .204/ 2مايض النجف . 261/ 2الحصون . 182/ 16أعيان الشيعة : ترجم يف
 .497معجم رجال الفكر و األدب . 1410/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ جعفر الرشقي النجفي

الشيخ جعفر ب  الشيخ محمد حس  الرشقأ النجفأ م  مشاه� عرصه يف العلم و 
بها عىل والده الذي كان م  أكابر عل�ء ه يف النجف و نشأ 1259ولد عام . األدب

عرصه و حرض عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ م�زا حبيب ّهللا الرشتأ و 
الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و بلغ درجة سامية يف الفقه 
و األصول و نقل العيمة الحاج محمد حس  كبة الذي كان تلميذه، أنه كان م  

 .ه 1309تويف يف النجف . جتهدي امل
 .رسالة يف الفقه . كتاب� يف علم األصول. كتاب يف علم الفقه. ديوان شعر: له

 .رسالة يف األصول 
 .283/ 1نقباء البرش . 174/ 4أعيان الشيعة . 518/ 9الذريعة : ترجم يف
. 230/ 2معارف الرجال . 393/ 2مايض النجف . 54/ 2شعراء الغري . 200/ 9الحصون 

مكارم . 276/ نهضة العراق . 250/ 1معجم املللف� العراقي� . 146/ 3معجم املللف� 
 .741/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 160/ 5اآلثار 

 : السيد جعفر ابن السيد محمد عيل ابن السيد محمد رضا

  هاجر إىل . كان عاملا فاضي فطنا فقيها عادال محتاطا عابدا زاهدا
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النجف األرشف و حرض عىل الشيخ قاسم النجفأ و الشيخ زي  العابدي  املازندرا� 
ثم انتقل بعد مدة طويلة إىل مدينة كربيء و تصّد  للتدريس و البحث إىل أن مات 

 .ه 1317: ه و قيل1316فيها سنة 
 .رسالة يف الفرائ  . الرسالة امل�اثية. الرسالة الرشطية: له

/ لباب األلقاب . 434/ كتابهاي عرب . 145/ 16و 201/ 11و 443/ 1 الذريعة: ترجم يف
 .1029/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 292/ 1نقباء البرش . 77

 : السيد جعفر األشكوري النجفي

السيد جعفر ب  السيد معصوم الحسينأ األشكوري النجفأ عاا فقيه كان م  أجيء 
 .ه و دف  بها 1315شتأ تويف يف النجف حدود تيميذ الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الر 

 .تقريرات يف الفقه . تقريرات يف األصول: له
 .151/ 3معجم املللف� . 189/ 16أعيان الشيعة . 303/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 .125/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد جليل األرومي

ا و بعد وفاة الفاضل االيروا� كان عاملا كامي جليي اشتغل يف النجف عىل عل�ئه
هاجر إىل سامراء و تابع الدرس عىل عل�ئها و بعد وفاة السيد الش�ازي الكب� 
إستدعاه الفاضل الرشبيا� إىل النجف فأجابه و بعد قليل عاد إىل وطنه فصار مرجعا 

 .ه 1320موجها إىل أن تويف بعد 
 .307/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : العاميل القزويني السيد ج�ل الدين

  السيد ج�ل الدي  ب  السيد عبد الكريم ب  السيد أحمد العاميل 
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ولد حدود . األصل القزوينأ املولد و املسك  و املدف  عاا جامع و فقيه متبحر
ه و نشأ يف قزوي  ثم هاجر إىل أصفهان فاشتغل عىل الشيخ محمد باقر 1270

باقر االصفها� حتى صدرت له االجازة منه فهاجر إىل الفشارك و الشيخ محمد 
النجف و كربيء و استفاد م  عل�ئها حتى صدرت له االجازة م  الشيخ زي  
العابدي  و املوىل لطف ّهللا املازندرا� النجفأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ ثم عاد إىل 

 .ه 1330ه و تويف حدود 1304قزوي  يف 
 .كتاب املصابي  يف الفقه . ئةرسالة يف القرا: له

 .314/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد ج�ل الدين التربيزي

السيد ج�ل الدي  ب  السيد أب القاسم ب  السيد محمد رضا الطباطبائ التييزي 
ه و نشأ بها ثم حرض بحث الخارج عىل 1326النجفأ عاا جليل ولد يف النجف عام 

ينأ و الشيخ آغا ضياء الدي  العراقأ و السيد أب الحس  امل�زا محمد حس� النائ
يف النحو و ) األلفية(كان يحفظ . االصفها� و غ�هم و اشتغل بالتدريس يف السطوح

يف املبدأ و ) التحفة(للشيخ موىس الفيحأ و ) أرجوزة املنطق(يف الفقه و ) الدرّة(
بحث األلفاظ للحاج مهدي يف م) منظومة األصول(املعاد للسيد مهدي البحرا� و 

 .ه 1369ربيع الفا� 9األزري و غ�ها تويف رحمه ّهللا يوم السبت 
 .307/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد ج�ل الدين الكلبايكا�

. السيد ج�ل الدي  ب  السيد حس� الكلبايكا� أحد مراجع العرص يف النجف األرشف
ه و أخذ األوليات يف بلده ثم هاجر 1295ان يف ولد يف قرية سعيد آباد م  قر  كلبايك
  إىل أصفهان و قرأ السطوح ثم انتقل إىل 
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ه و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم 1319النجف يف 
تويف . اليزدي و الشيخ آغا رضا الهمدا� و اختص أخ�ا بامل�زا محمد حس� النائينأ

ل أدركت هذا السيد الجليل املعروف بالزهد و العرفان و صليت أقو . ه1377عام 
 .تحت الساباط )  (خلفه يف مسجد الصح  الواقع عند جهة رأس االمام 

جواز البقاء عىل تقليد . تقريرات شيوخه. االجتهاد و التقليد. إجت�  األمر و النهأ: له
 .الطهارة . الصية. كتاب االجازة. رسالة يف الرتيث. رسالة يف الغيبة. امليت
 .ذخ�ة العباد ليوم املعاد . الوصايا. املكاسب
. 84/ 3مشهد االمام . 349/ شخصيت أنصاري . 252/ 16أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم املللف� . 198و 186/ معجم املطبوعات النجفية . 285/ 1معارف الرجال 
 .1109/ 3كر و األدب معجم رجال الف. 309/ 1نقباء البرش . 264/ 1العراقي� 

 : السيد ج�ل الدين الهمدا� الشه� باألفغا�

السيد ج�ل الدي  ب  السيد صفدر ب  السيد عيل الشه� باألفغا� م  أعاظم 
ه بقرية أسد آباد 1254الفيسفة و كبار رجال الدي  الشيعة املصلح� ولد يف شعبان 

موجودة و معروفة لد  بنأ عمه و م  توابع همدان يف إيران و ا تزل دار والدته 
نشأ عىل أبيه نشأة طيبة فعنى برتبيته و . ذوي قرابته املعارصي  م  سكنة أسد آباد

ء بنفسه و كانت تلوح عليه آنذاك أمارات النبوغ فقد كان اتاز بذكاء  لقنه املباد 
الده ه و كان و 1264مفرط و فراسة غريبة و فكر دقيق فسافر به والده إىل قزوي  يف 
ه سافر به والده إىل 1266يدرسه خيل هذه الفرتة و يغذيه العلم و املعارف و يف 

طهران و ترشف بخدمة العيمة السيد صادق السنكلجأ و استفاد منه و ألبسه العّمة 
و البزة الروحية و بعد أشهر هاجر إىل العراق و زار مرجع الشيعة لشيخ األنصاري و 

رس خيلها املقدمات و أخذ الفقه و األصول و الحديث و بقأ أربع سن� يف النجف د
  التفس� و الكيم و الهيئة عىل أساتذة مهرة و استطا  
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لكثة ذكائه و قوة حافظته أن يبلغ يف هذه السن� القليلة مبالغ الشيوخ و يحوز عىل 
ترك النجف  ثم. سمعة طائلة فقد تألق نجمه يف األوساط النجفية و هو شاب مقبل

األرشف و تجول يف العاا االسيمأ و دعا املسلم� إىل التمسك بدينهم و إلتزام تعاليم 
ربهم و اللحاق بركب العلم لبناء مجتمع إسيمأ حضاري متقدم، فكان له دور كب� 
يف توعية األمة يف العاا العرب و خاصة يف مرص و آستانة و له محطات و محارضات و 

و يكفأ الشيعة االمامية فخرا . ريخنا الحديث يفتخر بها االنسان املسلممواقف يف تا
يف قبال مرص و رجالها أن يكون معلمها األول و رئيس نهضتها الحديفة الشيخ عبده 
تلميذا للمرتجم له فقد رصح غ� مرة بأنه أخذ منه كل ما عنده و اعرتف بالعجز ع  

ه اب  أخته امل�زا لطف ّهللا األسدآبادي و أصدق م  كتب عن. تحديد منزلته العلمية
تويف يف استانبول يف شهر شوال . الهمدا� تلميذه و خريج مدرسته الذي كان بخدمته

 .ه و دف  هناك 1314عام 
فهو م  همدان و أجداده و أرسته عاشوا يف أسد آباد م  همدان و بيوتهم و قبورهم 

و أما نسبته إىل األفغان فكان تعمية لألمر و رجاء لبلوغ . ال تزال معروفة و موجودة
الهدف و حصول الغاية و لو ال ذلك ملا سمأ بحكيم االسيم و ال لّقب بفيلسوف 

 .فليس له يف األفغان أية عيمة . الواسعةالرشق و ال كانت له هذه الشهرة 
الحقائق . مجلة العروة الوثقى. رسالة يف الرد عىل الدهري�. تاريخ األفغان: له

 .إنتقاد الفيسفة الطبيعي� . الج�لية
 .313310/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد ج�ل الدين األفجئي

الدي  الحسينأ األفجئأ عاا جليل  السيد ج�ل الدي  ب  السيد مهدي ب  امل� قوام
و مرجع مطا  هاجر إىل النجف األرشف يف عرص الشيخ مرتىض األنصاري و حرض بعد 

  وفاته عىل الشيخ رايض النجفأ و امل�زا 
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حس� الخلييل و كان ورعا تقيا صالحا جليي تور  ع  املرجعية و االفتاء إال أن وجوه 
و ألزموه فصار مرجعا عاما لألمور الرشعية تويف املرتجم حدود العامة توجهوا إليه 

 .ه 1330
 .315/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ ج�ل الدين النائيني

ولد الشيخ ج�ل الدي  ب  محمد حس  ب  محمد جعفر النائينأ النجفأ يف نائ� و 
أسه ثم هاجر إىل النجف األرشف و نشأ يف كنف والده و درس املقدمات يف مسقط ر 

تتلمذ يف الفقه و األصول عىل الشيخ موىس الخوانساري و امل�زا محمد حس� النائينأ 
و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد محمود الشاهرودي و نال درجة االجتهاد م  

ه و م  السيد محمود الشاهرودي و الشيخ 1367السيد إبراهيم االصطهبانات سنة 
ثم عاد إىل وطنه و اشتغل بالشلون العلمية و الدينية حتى يوم . ضياء الدي  العراقأ

 .ه يف نائ� و دف  يف مقيتها 1397محرم الحرام 14وفاته يف 
 .رسالة يف الرتتب . حاشية املكاسب. قاعدة ال رضر. االجتهاد و التقليد: له

 .تقريرات أبحاث النائينأ 
 .1263/ 3و معجم رجال الفكر و األدب 133/ 1تراجم الرجال : ترجم يف

 : السيد جواد ابن السيد حس� الحسيني

هاجر . كان عاملا فاضي تقيا نقيا حس  األخيق طيب النفس سليم الصدر شاعرا أديبا
إىل النجف األرشف فأقام فيها نحو تسع سن� تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� 

و الشيخ . و الشيخ محمد كاظم الخراسا�. و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ. الكاظمأ
ثم عاد إىل عاملة و تصد  للتدريس و البحث و التوجيه و االرشاد . محمد طه نجف

 .ه 1341و مات يف ج�دي األوىل 
 .رسالة يف جواز الجمع ب� الفرائ  بدون سفر و ال مطر . رسالة يف األخيق: له

 .ت يف الحث عىل الصلوات مفتاح الجنا. شمس النهار يف الرد عىل املنار
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 .169/ 2شعراء الغري . 125/ تكملة أمل . 79/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
 .876/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 327/ 1نقباء البرش . 165/ 3معجم املللف� 

 : الشيخ امل�زا جواد األردبييل

كان يف النجف م  تيميذ العيمة  .الشيخ امل�زا جواد ب  صادق األردبييل عاا فقيه
السيد حس� الكوهكمري و كتب كف�ا م  تقريرات بحفه ثم عاد إىل أردبيل و تويف 

 .ه 1303فيه عام 
 .330/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ م�زا جواد آغا امللك

أخيقأ الشيخ امل�زا جواد آغا ب  امل�زا شفيع امللك التييزي نزيل قم عاا فقيه و 
و اشتغل فيها عىل أعيم الدي  و أخذ . كان يف النجف األرشف. فاضل و ور  ثقة

مراتب السلوك م  األخيقأ الشه� املوىل حس� قيل الهمدا� و أكمل نفسه عليه و 
تلمذ يف الفقه و األصول عىل العيمة الشيخ آغا رضا الهمدا� و غ�ه م  العل�ء و عاد 

 .ه 1343و استوط  قم و تويف يوم عيد األضحى ه 1320إىل إيران يف 
 .الس� و السلوك . أرسار الصية: له

ريحانة األدب . 47/ 2الذريعة . 1344تويف سنة : و فيه38/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
 .166/ 3معجم املللف� . 51/ كتابهأ عرب . 137/ عل�ء معارصي  . 397/ 5

 .1242/ 3فكر و األدب معجم رجال ال. 329/ 1نقباء البرش 

 : الشيخ جواد ابن الشيخ عبد الحس� بن محمد حسن ابن الشيخ مبارك النجفي

فقيه فاضل عاا محقق تقأ صال  يرتدي ثوب الور  و الوقار و عىل جانب عظيم 
م  الك�ل و األدب و حس  األخيق ولد يف النجف األرشف و نشأ و قرأ فيها و كان 

  ثم تصد  . و غ�ه. م  تيميذ املوىل لطف ّهللا املازندرا� النجفأ



 124: الصفحة

ذاكرات العلمية ب� جيسه األفاضل و كان للتدريس و كان ال ينفك مجلسه م  امل
 .ه 1311مات سنة . ملجلسه كان دوّي م  كثة املناظرات العلمية

حاشية عىل . رسالة يف الحس  و القب . رشح الروضة البهية. حاشية فرائد األصول: له
 .رشح الروضة إىل آخر الصية . بع  مباحث الرسائل

/ شخصيت أنصاري . 292/ 13و 155/ 4ريعة الذ. 498/ 18أعيان الشيعة : ترجم يف
نقباء . 166/ 3معجم املللف� . 195/ 1معارف الرجال . 160/ 3مايض النجف . 409
 .1149/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 332/ 1البرش 

 : السيد جواد الطاهري القمي

ب  السيد عيل رضا النجفأ الطاهري القمأ هاجر إىل ) محمد تقأ(السيد جواد 
قال عنه . جف و تتلمذ عىل الشيخ محمد تقأ االصفها� و الشيخ مرتىض األنصاريالن

املوىل : املوىل في  ّهللا الدربندي يف مقدمة كتابه التحفة الجوادية يف الرد عىل الصوفية
األعظم و السيد األجل األكرم ثرة الدوحة العلوية و نور الحديقة الفاطمية سيد 

و املسلم� الداعأ إىل سبيل الرشاد و م  هو للدي  عميد  املجتهدي  و ظه� االسيم
 .ه 1303مات عام 1266ألف كتاب تقاليد األحكام . و ع�د
. 21قوان� األصول . غنائم األيام يف الفقه. رشح تهذيب األصول. 31أجوبة املسائل : له

 .ينابيع الحكم . مناهج األحكام يف الفقه. 61مقاليد األحكام 
و 518و 244و 147/ 2و 341، 28/ 1إيضاح املكنون . 126/ 17يان الشيعة أع: ترجم يف
املآثر و . 77لباب األلقاب . 223و شخصيت أنصاري . 288/ 25و 1/ 22الذريعة . 562
. 259/ 1هدية العارف� . 337/ 1نقباء البرش . 167/ 3معجم املللف� . 153اآلثار 

 .1011/ 3معجم رجال الفكر و اآلداب 

 : �زا جواد التربيزيالشيخ م

ولد الشيخ جواد ب  الشيخ أحمد املعروف باملجتهد التييزي يف بيت العلم و االاان و 
  تلقى دروسه األولية يف بلده ثم انتقل إىل النجف األرشف 
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و درس عىل الشيخ األنصاري و السيد حس� الكوهكمري ثم عاد إىل بلده و تصد  
 . الزعامة و الرجعية

لقد كان مع أخيه م  العل�ء الكبار املتنارصي  للسيد الش�ازي الكب� يف فتو  تحريم 
تحكم إثن� و أربع� سنة يف إيران : (التنباك، حيث كتب رسالة إىل الشاه نارص الدي 

و ألجل الطمع تبيع الوط  قطعة قطعة إىل االفرنج و لكننا نح  األذربايجيون ال 
 ) .نسعى يف ذلك ما دامت األرواح يف أبداننانسم  بهذه الصفقة و 

 .ه و نقلت جفته إىل النجف و دف  هناك 1313مات عام 
 .319/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ جواد الرشتي

أدرك بحث الشيخ . الشيخ جواد ب  عبد الكريم الرشتأ عاا كب� و متكلم جليل
يخ رايض النجف و السيد املجدد األنصاري نحو سنت� و تلمذ بعده عىل الفقيه الش

الش�ازي سنينا طويلة ثم رجع إىل رشت فقام بتكاليف الرش  و نه  بأعباء املرجعية 
 .ه 1309حتى تويف يف 
 .332/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ جواد ابن الشيخ عيل آل محي الدين

ولد يف النجف . فقيه عاا فاضل شاعر ماهر أديب بليغ مللف متتبع و م  املعمري 
و الشيخ . األرشف و قرأ عىل عل�ء أرسته و حرض عىل الشيخ محمد حس  الجواهري

ثم تصد  للتدريس و البحث و واظب . و الشيخ مرتىض األنصاري. محس  خنفر
عليه� و كان معروفا بتدريس اللمعة و هو م  األئة العدول و له إمامة ج�عة يف 

 .ه 1322شوال 4مات . الصح  الحيدري
ملحق . رسالة يف الطهارة. ديوان شعر. أرجوزة يف أوقات االستخارة م  أيام األسبو : له

 .منظومة يف أحكام الشكوك الواقعة يف الصية . أمل اآلمل
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. 248140/ الحايل و العاطل . 126/ تكملة أمل . 174/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1معارف الرجال . 115/ مصفى املقال . 303/ 3جف مايض الن. 115/ 1دائرة املعارف 

 .334/ 1نقباء البرش . 166/ 3معجم املللف� . 181
 .1174/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ جواد الطارمي

الشيخ جواد ب  املوىل محرم عيل ب  القاسم عاا مصنف و مدرس جليل و خطيب 
ه ثم هاجر إىل قزوي  و 1263بزنجان عام  بار  ولد يف ناحية م  نواحأ الطارم العليا

ه و تلمذ عىل املجدد 1289درس املقدمات عىل عل�ئها ثم هاجر إىل النجف يف 
كمري و الفاضل االيروا� و املامقا� حتى صار م   الش�ازي و السيد حس� الكوه

 .ه 1325شوال 2أعاظم العل�ء تويف يف 
 .تكميل االاان . أفضل املجالس.  العقائداألصول الجعفرية يف. االرث و الديات: له

 .رشح تبرصة العيمة الحيل . ربيع املجتهدي . حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول
رشح نهج . رشح مغنأ اللبيب. رشح الصمدية. رشح منظومة السيد بحر العلوم

 .منتخب العلوم . مشكل الرجال. البيغة
و 179/ 2و . 443/ 1الذريعة . 318/ تاريخ زنجان . 182/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
و 65/ 21و 121/ 14و 363و 362/ 13و 76/ 10و 285/ 8و 176/ 6و 418/ 4و 259
 .89/ عل�ء معارصي  . 363/ شخصيت أنصاري . 385/ 2ريحانة األدب . 417/ 22

 .339 /1نقباء البرش . 1717/ 5مكارم اآلثار . 167/ 3معجم املللف� . 191/ 4الغدير 
 .816/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 83/ هدية الرازي 

 : الشيخ جواد بن الشيخ محمد فاضل اإليروا�

ء عىل  ه و قرأ املباد 1287سنة ولد يف النجف األرشف يف شهر شعبان : يف املايض
فضيء عرصه كالشيخ عبد عيل الخ�ييس و الشيخ حس  امل�زا ثم أتم بقية دروسه 
عند املرحوم الشيخ إبراهيم السل�يس و حرض يف الفقه و األصول عىل شيخ الرشيعة 

  االصفها� و السيد كاظم اليزدي و الشيخ 
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الفلسفة عىل السيد حس� الرتك و غدا م  العل�ء محمد كاظم الخراسا� و درس 
 .ه 1382و انتقل إىل رحمة ّهللا عام . البارزي  يف النجف األرشف

 .كتابات يف الرياضيات . تعليقة عىل الخيارات. تعليقة عىل الرياض: له
معجم . 159/ 2مشهد االمام . 53/ 2مايض النجف . 362/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .194/ 1و األدب رجال الفكر 

 : املوىل جهانك� خان بن محمد خان اإلصفها� القشقا�

رغب يف . عاا كب� متبحر و حكيم متأله و فيلسوف مرتاض جامع املعقول و املنقول
تحصيل العلم و قد بلغ م  العمر أربع� سنة فرتك التجارة و أخذ املقدمات و درس 

رشف و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس  و هاجر إىل النجف األ . املعقول و املنقول
صاحب الجواهر بجّد و إتقان و استجىل غوام  العلوم و كادت أن تنحرص فيه بذلك 

ثم عاد إىل أصفهان و تصد  للتدريس يف الفقه و . العرص فقد طبق ذكره البيد
و كان . األصول و الرياضيات و الحكمة و تخرج عليه جمع غف� م  أفاضل الطيب

ثوقا لد  كافة املجاالت و هكذا قىض حياته الكراة بالتدريس و البحث و موجها مو 
 .ه 1328رمضان 13االفادة و االرشاد و العبادة و مات 

 .رشح نهج البيغة . ديوان شعر فاريس: له
 .161/ 2دانشمندان فارس . 246/ تذكرة القبور . 103/ تاريخ أصفهان : ترجم يف
. 313/ 2فارسنامة نارصي . 191/ 4الغدير . 169/  الرشيف الريض. 122/ 14الذريعة 

زندكا� جهار . 344/ 1نقباء البرش . 163/ 3معجم املللف� . 88/ فوائد الرضوية 
 .1001/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 189/ سوقأ 
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 حرف الحاء 

 : الشيخ حبيب ابن الشيخ حسن الخاقا� النجفي

الشيخ شب� فقيه أصويل عاا محقق فاضل مجتهد، هاجر  حبيب اب  الشيخ حس  اب 
إىل النجف األرشف و تتلمذ فيها عىل عل�ئها مفل الشيخ األنصاري و حصل عىل إجازة 

و عاد إىل املحّمرة و أصب  عاملها و مرجعها الجليل و تصد  للتقليد و الفتيا . االجتهاد
 .ع عرش الهجري و االمامة يف شطر م  النصف األول م  القرن الراب

 .رسالة يف رشح املنطق . رسالة عملية. رسالة يف االمامة: له
 .198/ 4مشهد االمام . 467معجم رجال الفكر و األدب . 350/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حبيب آل إبراهيم العاميل

الشيخ حبيب ب  محمد ب  الحس  ب  إبراهيم املهاجر العاميل عاا كب� و أديب 
ه و نشأ بها ثم هاجر إىل النجف 1304ولد يف حنويه عام . يل و مصنف مكثجل

فحرض عىل عل�ء عرصه كشيخ الرشيعة االصفها� و الشيخ عيل ب  باقر الجواهري و 
امل�زا محمد حس� النائينأ و السيد أب الحس  االصفها� و غ�هم و أجازه السيد أبو 

لبنان و استقر يف بعلبك حيث قام بالتوجيه و الحس  االصفها� و غ�ه ثم عاد إىل 
 .ه 1384شوال 10و تويف . االرشاد
الحقائق يف الجوامع و . الجواب النفيس. االنتصار. االسيم يف معارفه و فنونه: له

  ) عليه السيم(ذكر  الحس� . الخطاب املن� يف ذكر  عيد الغدير. 21الفوارق 
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. فصول الكيم يف تاريخ االسيم. الرصاط املستقيم. أصول الدي  سبيل امللمن� يف. 21
نهج التدريس . منهج الحق. املطالب املهمة. محمد الشفيع. املحارضات الع�رية

 .اليتيمة . و قل جاء الحق. االبتدائ
/ 20و 243/ 16و 35/ 15و 140/ 12و 183/ 7و 170/ 5و 360/ 2الذريعة : ترجم يف
 .936، 926/ كتابهاي عرب . 140/ 25و 415/ 24و 185/ 23و 156و 129

معجم . 198/ 4مشهد االمام . 350/ 1نقباء البرش . 306/ 1معجم املللف� العراقي� 
 .877/ 2رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ حبيب آل محبوبة

النجفأ عاا  الشيخ حبيب ب  الشيخ محمد حس  ب  الشيخ محمد عيل آل محبوبة
كان م  فقهاء بيت آل محبوبة و عل�ئه األجيء حرض عىل الشيخ . فقيه ور  جليل

محمد حس� الكاظمأ و الشيخ محمد طه نجف و غ�ه� م  أعيم عرصه تويف عام 
 .ه 1336
 .21رشح الزبدة للشيخ البهائ العاميل : له

 .289/ 3النجف مايض . 299/ 13الذريعة . 351/ 1نقباء البرش : ترجم يف
 .1154/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 185/ 3معجم املللف� 

 : الشيخ م�زا حبيب ّهللا الرشتي

الشيخ امل�زا حبيب ّهللا ب  امل�زا محمد عيل خان الرشتأ عاا ملسس و محقق 
مدقق م  أكابر عل�ء عرصه و أساتذة فقهاء أوانه املشاه� درس املقدمات و 

وي  ثم هاجر إىل النجف األرشف قبل وفاة صاحب الجواهر بفيث السطوح يف قز 
سن� فحرض بحفه يوما فعرضت له شبهة فعرضها و ا يسمع جوابا ثم قصد الشيخ 
األنصاري فعرض شبهته العلمية عليه فأجابه الشيخ األنصاري و أبان له الفرق ب� 

يخ األنصاري و الزمه الحكومة و الورود فبهت و استغرب االصطيح و الزم بحث الش
ما فاتنأ بحث م  «: مقتبسا م  أنواره و مغرتفا م  بحار علومه و م� يلثر عنه قوله

  أبحاث 
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الشيخ منذ حرضت بحفه إىل يوم تشييعه مع أ� كنت مستغنيا ع  الحضور قبل وفاته 
انت حوزته تعّد و ملا تويف الشيخ األنصاري انتهى إليه أمر التدريس فك. »بسبع سن� 

باملئات و أكثهم م  شيوخ العل�ء و أفاضل الفقهاء و املجتهدي  و ا يك  يف زمانه 
أرقى منه تدريسا و أكث نفعا ألنه كان وحيد عرصه يف ابتكار األفكار الحسنة و 
التحقيقات املستحسنة و حيوة التعب� و رشاقة البيان و ا يرض أن يقلده أحد لكثة 

الفتو  و شدة إحتياطه فيها و كان دائم العبادة مواظبا عىل السن  كف� تورعه يف 
تويف رحمه ّهللا ليلة الخميس . الصية و الصمت، الدائم يف العبادة حتى يف السفر

 .ه 1312ج�د  الفانية 14
 .التعادل و الرتاجي  . بدائع األفكار. االمامة. إجت�  األمر و النهأ. االجازة: له

. القضاء و الشهادات. كاشف الظيم يف علم الكيم. الغضب. تقليد األعلم. التقريرات
 .رشح الرشائع . حاشية عىل تفس� الجيل�

 .95/ 20أعيان الشيعة . 172/ 2األعيم . 162/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 16و 374و 203/ 4و 63/ 3و 324/ 2و 267و 122/ 1الذريعة . 23/ تأسيس الشيعة 

 .224/ شخصيت أنصاري . 307/ 2ريحانة األدب . 141و 237/ 17و 75
و 453و 195و 189و 120/ كتابهاي عرب . 93/ فوائد الرضوية . 50/ عل�ء معارصي  

/ املآثر و اآلثار . 456/ 25نامة  لغت. 112/ لباب األلقاب . 726و 546و 468و 454
 .85/ 5ان رجال إير . 357/ 1نقباء البرش . 204/ 1معارف الرجال . 144

 .596/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 229/ 26الذريعة . 138/ 2نجوم الس�ء 

 : السيد حبيب ّهللا ابن السيد محمد هاشم الحسيني املشهدي

م  كبار الفقهاء األفاضل و العل�ء املتبحري  و العرفاء املمتازي  الصالح� و الشعراء 
هاجر إىل . و أخذ املقدمات م  فضيء عرصه)  (ولد يف بلدة االمام الرضا . املجيدي 

و السيد محمد حس  الش�ازي . النجف األرشف و تتلمذ عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ
و حصل عىل مرتبة عالية م  االجتهاد و الفقاهة و استقل . و الفاضل الدربندي
مامة غ� أنه ه عاد إىل وطنه و أتته الزعامة و الرئاسة و اال 1298بالتدريس و يف حدود 
  آثر العزلة و العبادة 
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و كانت له . و السلوك و ابتعد ع  الشهرة و اشتغل بالتهجد و املناجاة و السلوك
ه 1327شعبان 28قريحة و قادة و شاعرية جيدة ينظم بالعربية و الفارسية و مات يف 

 .مسموما 
 .اللباس املشكوك . ديوان شعر. التعادل و الرتجي : له

 .123/ 3مقدمة ديوانه . 189/ 3معجم املللف� . 231/ 9الذريعة : ترجم يف
 .483/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 84/ هدية الرازي . 363/ 1نقباء البرش 

 : الشيخ حبيب الدجييل

الشيخ حبيب ب  الشيخ موىس ب  الشيخ عيل الدجييل النجفأ عاا جليل و ور  
قدمات ع  بع  األفاضل ثم حرض يف الفقه و األصول ولد يف النجف و أخذ امل. صال 

عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ عيل ب  الشيخ باقر الجواهري و كان م  
 .ه 1359ذي الحجة 8تويف يف . أصحابه
نجاة (تعاليق و حوايش عىل كف� م  كتب الفقه و األصول منها حاشية عىل : له

 . الطهارة. ملللف الجواهر) العباد
 .352/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد م�زا حسن البجنوردي

ه يف قرية خداشاه م  منطقة بجنورد م  محافظة خراسان ثم درس 1316ولد عام 
املقدمات يف بلده ثم هاجر إىل مشهد خراسان ثم انتقل إىل النجف األرشف و تلمذ 

النائينأ و السيد أبو الحس  عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و امل�زا محمد حس� 
و بلغ مستو  رفيعا يف الفقه و األصول و الفلسفة و مدرسا للفقه و . االصفها�

 .األصول عىل مستو  أبحاث الخارج 
كان ظريفا و متكل� يقيم صباح يوم الخميس م  كل أسبو  مجلس عزاء عىل : أقول

  ء و تطرح سيد الشهداء عليه الصية و السيم و يجتمع لديه العل�
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 .يف مجلسه األبحاث العلمية و تأت املناقشات و الكل�ت م  كل جانب 
 .ه 1395مرض يف األيام األخ�ة م  حياته و انتقل إىل رحمة ّهللا سنة 

ذخ�ة . حاشية العروة الوثقى. القواعد الفقهية ست مجلدات. منتهى األصول: له
كتاب يف الحكمة . إجت�  األمر و النهأ. وسيلة النجاة حاشية. رسالة يف الرضا . املعاد
. 

. 313/ 1معارف الرجال . 919/ كتابهاي عرب . 303/ 2مايض النجف : ترجم يف
/ 1نقباء البرش . 313/ 1املللف� العراقي� . 124و 347و 186/ املطبوعات النجفية 

 .202/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 385

 : العظيمي الشيخ حسن الشاه عبد

كان م  العل�ء الفقهاء و األصولي� املتبحري  تلمذ عىل السيد حس� الكوهكمري 
 .ه بقليل 1300حتى عّد م  أفاضل تيميذه تويف بعد سنة 

 ) .الذخ�ة(تقريرات منها مجلد يف تام مباحث أصول الفقه س�ه : له
 .369/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : �الشيخ امل�زا حسن األصفها 

كان يف النجف م  أجيء تيميذ الشيخ امل�زا حبيب ّهللا . عاا فقيه و مدرس جليل
الرشتأ و كتب كف�ا م  تقريراته ثم عاد إىل أصفهان و صار م  املراجع الروحي� 

 .ه 1320حتى يوم وفاته حدود 
 .378/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ م�زا حسن اليزدي

نة يزد و شّب فيها و درس املقدمات عىل عل�ئها ثم سافر إىل ه بدي1324ولد عام 
درس الفقه و األصول عىل أساط� النجف و عّد م  كبار . أصفهان ثم النجف األرشف

  تيمذة الشيخ ضياء الدي  األراك و الشيخ 
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سب ثم و كان يدرّس كتاب الكفاية و املكا. النائينأ و الشيخ محمد حس� االصفها�
و ) مسجد الرتك يف الحويش الصغ�(خارج الفقه و األصول يف مسجد الشيخ األنصاري 

و كان حس  التقرير جدا يتسم بالهدوء يف . يحرض عنده بع  الفضيء م  الحوزة
أبحاثه و دروسه لّ� العريكة مع تيمذته ك� أنه كان طيّب األخيق مع إتزان و وقار 

فاجأه املوت و هو يف الخمسينات م  . ل�ء و األفاضليف معارشته محبوب ب� الع
ه و دف  يف مقية 1379ربيع الفا� سنة 12عمره و تويف يف النجف يوم الخميس 

 .أستاذه الشيخ ضياء الدي  العراقأ بالصح  العلوي الرشيف 
 .156/ 1تراجم الرجال : ترجم يف

 : السيد حسن بن السيد أحمد اليزدي

ليل درس عىل السيد محمد كاظم اليزدي و اآلخوند الخراسا� و عاا ور  و مجتهد ج
 .ه 1358بعد وفاته� انتقل م  النجف إىل كربيء و تويف 

حاشية عىل . لسان املصنف. منتخب الوسائل. الدر الساطع يف أصول الدي  القاطع: له
 .مللة هدية النملة إىل مرجع ا. الرضائية. الربائية. أع�ل الجمعة. كفاية األصول
/ 25و 442/ 22و 311/ 18و 190/ 11و 66/ 10و 67/ 8و 244/ 2الذريعة : ترجم يف
/ 3معجم املللف� . 380/ 1نقباء البرش . 914و 767و 350و 196/ كتابهاي عرب . 216
 .123/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 197

 : السيد حسن الكاشا�

� عاا ور  و فقيه جليل و أصويل السيد حس  ب  السيد أحمد ب  رك  الدي  الكاشا 
قرأ يف النجف األرشف عىل الشيخ املوىل عيل الخلييل و السيد . بار  و مصنف مكث

حس� الكوهكمري و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و 
  املوىل لطف ّهللا األسك و غ�هم و قد 
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. هلالء مرصح� باجتهاده و مش�ي  إىل بع  تصانيفهصدرت له االجازة م  جميع 
ه فصار م  مراجع الدي  و تويف عام 1297ثم هاجر إىل املشهد الرضوي حدود 

 .ه 1342
. 51كوثر الحياض يف التعليق عىل الرياض . تعليقة عىل مبحث ألفاظ القوان�: له

نتائج . 201وضة البهية املوائد الحسنية يف التعليق عىل الر . 71مفتاح مقفيت األصول 
 .هداية األبرار يف رشح الرشائع . 51األفكار 
و 43/ 24و 213/ 23و 350/ 21و 182/ 18الذريعة . 4/ 21أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و األدب . 381/ 1نقباء البرش . 198/ 3معجم املللف� . 168/ 25
 .158/ 1تراجم الرجال . 1030/ 3

 : رسالسيد حسن املد

السيد حس  ب  السيد إس�عيل ب  امل� عبد الباقأ املعروف باملدرس عاا تقأ و 
ه و أخذ املقدمات يف أصفهان ثم هاجر إىل 1287ولد يف . مناضل بار  و رئيس جليل

النجف و تلمذ عىل عل�ء النجف و خاصة السيد محمد كاظم اليزدي و املوىل محمد 
نهاوندي و مكث يف مدينة النجف األرشف سبع سن� و كاظم الخراسا� و املوىل عيل ال

و م  . عاد إىل أصفهان ثم إىل طهران و حارب سلطة رضا شاه بهلوي الديكتاتورية
خيل املجلس النياب كان له صوت مدو ألجل ح�ية الدي  و صيانة النواب و املجلس 

اله مرت� حاولت السلطة الغاشمة اغتي. م  التعدي عىل حدود املذهب و الرش 
فأخطأوه مرة و أصابوه يف الفانية إال أنه نجا فاجتمع به رضا شاه فحادثه و وجده 

فتآمروا عليه و خنقوه يف . مرصا عىل معارضته للدولة و املجلس في� ال يوافق الرش 
السج  بعد أن نفأ الحد  قر  خراسان و ذلك يوم الفام  و العرشي  م  شهر 

و بعد إنتصار الفورة االسيمية يف إيران إهتم به . اكه و دف  هن1350رمضان عام 
رجال الفورة فشيدوا رصحا مجلي عىل قيه و أسموا الكف� م  الشوار  الرئيسية و 

 .املدارس باسمه، ك� أصدروا نقودا عليها صورته 
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رسائل يف األصول الجارية يف . األصول جوامع. أصالة الياءة. أجوبة املسائل املختلفة: له
 .رسالة عملية . الشك، يف أصالة الصحة، يف العدالة، يف قاعدة ال رضر

 .مناسك الحج . رشح املخترص النافع
/ 5و 124/ 4و 114/ 3الذريعة . 268/ تذكرة القبور . 432/ 22أعيان الشيعة : ترجم يف
الكرام . 110/ الفوائد الرضوية . 267/ 5ريحانة األدب . 307/ 2روضات الجنات . 247
/ 2مكارم اآلثار . 260/ 3معجم املللف� . 402/ 3مستدرك الوسائل . 334/ 1اليرة 
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 381/ 1نقباء البرش . 302/ 1هدية العارف� . 376
1180. 

 : السيد امل�زا حسن السبزواري

السيد عبد الغفور العرييض السبزواري عاا  السيد امل�زا حس  ب  السيد إس�عيل ب 
ه و نشأ بها ثم هاجر إىل 1255ولد يف سبزوار عام . كب� و فقيه جليل ور  صال 

النجف األرشف فأقام عرشي  عاما تلمذ خيلها عىل الشيخ مرتىض األنصاري و السيد 
ينيا حس� الكوهكمري و غ�ه� م  فحول عرصه ثم رجع إىل سبزوار فصار مرجعا د

 .ه عند رجوعه م  الحج 1332و زعي� روحيا قتل قرب املدينة املنورة عام 
 .384/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا حسن القمي

نشأ يف . الشيخ امل�زا حس  ب  الشيخ باقر ب  املوىل محمد القمأ النجفأ عاا جليل
مذهبه و حرض بحث الشيخ حجر أبيه الذي كان م  أوتاد العل�ء يف النجف و سلك 

محمد كاظم الخراسا� و كان م  أجيء تيميذه و م  العل�ء األتقياء ثم ذهب إىل 
 .ه 1370طهران و تويف عام 

 .388/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ حسن اللنكرا�

  كان يف النجف م. الشيخ حس  ب  شكور ب  حاتم النجفأ عاا فقيه و ور  جليل
حضار أبحاث الحج و األعيم مدة طويلة و قد كتب له تقريراتهم يف الفقه و األصول 
و له تصانيف و حواش عىل الكتب العلمية و الرسائل العملية تويف رحمه ّهللا يوم 

 .ه 1361ج�د  األوىل 9االثن� 
ئج نتا. حاشية نجاة العباد. حاشية عىل طهارة الرياض. حاشية رسالة الرشبيا�: له

 .املله�ت الغروية . األفكار
معجم رجال . 495/ 1نقباء البرش . 230/ 3معجم املللف� . 45/ 24الذريعة : ترجم يف

 .1130/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ آغا م�زا حسن ال�اقي

كان . الشيخ آغا م�زا حس  ب  امل�زا صادق الااقأ الكاشا� عاا جليل و فقيه فاضل
ميذ الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  أعيم وقته و كانت يف النجف م  تي 

 .ه 1320له يد طوىل يف الفقه و إحاطة تامة بفروعه و أصوله تويف بعد 
 .400/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حسن بن عبد ّهللا الهشرتودي

  للتدريس كان فاضي جليي أدرك درس الشيخ مرتىض األنصاري و تخرج عليه و تصد
و التأليف و عاد إىل وطنه و واصل عمله الفكري و مات يف كرند عند عودته م  

 .العراق يف إحد  زياراته إىل العتبات 
مح  األبرار يف . تقريرات أستاذه الشيخ األنصاري يف مباحث االجتهاد و التقليد: له

 .ترجمة املجلد العارش م  البحار 
. 4630/ 4كتابهاي فاريس . 160/ 20الذريعة . 160/ 22أعيان الشيعة : ترجم يف

 .241/ 3معجم املللف� . 411/ 1نقباء البرش . 242/ شخصيت أنصاري 
 .284/ 1معجم رجال الفكر و األدب 
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 : السيد حسن آغا الرضوي

السيد آغا حس  ب  السيد عزيز ّهللا ب  الحس  الرضوي القمأ عاا فقيه و أديب 
ف إىل النجف فتلمذ عىل الشيخ الرشيعة األصفها� و إختص ببحث املوىل ترش . جليل

 .ه 1352ه و تويف رحمه ّهللا عام 1326محمد كاظم الخراسا� و عاد إىل قم عام 
كفاية (تقريرات دروس أساتذته يف الفقه و األصول و قد طبع رشحه املزجأ عىل : له

 .ديوان شعر ). األصول 
 .412/ 1 نقباء البرش: ترجم يف

 : الشيخ حسن الخاقا�

الشيخ حس  ب  الشيخ عيل ب  الشيخ حس� الخاقا� النجفأ عاا جليل و ور  تقأ 
ه فقرأ املقدمات عىل أفاضلها ثم انتقل يف بحث 1300ولد املرتجم يف النجف عام 

الخارج عىل السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و املوىل محمد 
 .ه 1381راسا� و تويف يف شهر رمضان عام كاظم الخ

 .نجاة العامل� . 21رشح املعاا . 31رشح اللمعة . 31التحقيقات الحقيقية : له
نقباء البرش . 359و 120/ معجم املطبوعات النجفية . 200/ 2مايض النجف : ترجم يف

كتابهاي . 128/ 2معارف الرجال . 316/ 1معجم املللف� العراقي� . 1408/ 4و 424/ 1
 .470/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 946و 174/ عرب 

 : الشيخ حسن ابن الشيخ عيل ابن الشيخ عبد ّهللا حرز الدين النجفي

فقيه أصويل عاا مجتهد كيمأ ثقة تقأ عارف كريم الطبع سخأ الخلق له التبحر و 
فهمها و كان م   و)  ( التضلع يف جميع األخبار و األحاديث النبوية و أهل البيت 

  الذي  يشار إليهم بالتقى و الور  و الصيح و كان 
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سخيا يحب الفقراء و يكره التظاهر و التصنع فيطوف متنكرا عىل بيوت الفقراء و 
قرأ عىل . ملك األموال الطائلة و أنفقها يف هذا السبيل. العلويات م  ج�انه و يكرمهم
 .ه 1304الشيخ محمد حس� الكاظمأ ثم تويف عام الشيخ املرتىض األنصاري و 

 .رسالة يف علم الكيم . األصول العملية. كتاب يف الفقه. الجامع يف الحديث: له
 .رسالة يف األصول . رسالة يف العروض. رسالة يف املنطق

. 231/ 1معارف الرجال . 164/ 2مايض النجف . 328/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
 .404/ 1و األدب معجم رجال الفكر 

 : الشيخ امل�زا حسن العلياوي

الشيخ امل�زا حس  ب  الشيخ عيل ب  عبد ّهللا العلياوي عاا جليل و فقيه فاضل و 
ه و مكث فيها أكث م  عرش 1297ترشف إىل النجف يوم الغدير م  عام . مرجع تقأ

املوىل لطف ّهللا  سن� تلمذ خيلها عىل الحجج الرشبيا� و املامقا� و االيروا� و
 .ه 1358و امل�زا محمد عيل املرندي و تويف يف ربيع األول عام . املازندرا�

. 31جامع السعادة يف املواعظ . بدائع االسيم يف رشح رشائع االسيم. إحقاق الحق: له
دالئل . الحبل املت� يف املواعظ. حاشية املتاجر. حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول

. رشح األربع� حديث. 31زالل املقال يف املواعظ . رسالة يف دف  امليت. 31هادة الش
الآليل املخزونة يف تفس� . كنز الغرائب. عقائد االاان. رصاط النجاة. الشمس املضيئة
. منتخب املراث. مجمع املعارف. الحجة البيضاء. 31مشكاة األنوار . سورة الكوثر
 .هان يف تفس� القرآن نظم الي . 31مصائب األبرار 
/ 3و 211/ 20الذريعة . ز املقدمة/ 1بهجة األمل . 209/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
. 256/ 3معجم املللف� . 180/ عل�ء معارصي  . 122/ 1سخنوران آذربايجان . 240

 .901/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 416/ 1نقباء البرش . 1823/ 5مكارم اآلثار 
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 : الشيخ حسن الفرطويس النجفي

و ان الشيخ حس  ب  الشيخ عي  . إن آل الفرطويس م  البيوت املعروفة بالنجف
الفرطويس النجفأ م  أعيم هذا البيت و انه كان عاملا فاضي و فقيها كامي قد تلمذ 
عىل املجدد الش�ازي و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و السيد مهدي القزوينأ و 

 .ه 1321و غ�هم و تويف حدود ) اليهان(عيل مللف  السيد
 .الفقه االستداليل . 81رشح رشائع االسيم : له

 .320/ 13و 286/ 16الذريعة . 222/ 5و 3/ 23أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم . 255/ 1معارف الرجال . 63/ 3مايض النجف . 329/ شخصيت أنصاري 

معجم رجال الفكر و األدب . 88/ هدية الرازي  .425/ 1نقباء البرش . 267/ 2املللف� 
2 /936. 

 : السيد حسن الجائيس

السيد حس  الجائيس ب  السيد كلب عابد ب  كلب حس� الجائيس النص� اآلبادي 
ه و نشأ عىل أعيم وقته و أفاضله 11282  6ولد بلكنهو يف . عاا جليل و فقيه فاضل
مدة يشتغل عىل أعيم الدي  و الفقهاء  ه و بقأ فيها1302ثم هاجر إىل النجف يف 

. األساط� و رجع إىل لكنهو فأصاب مرجعية و رياسة و قام بإمامة الجمعة و الج�عة
 .ه 1348ربيع الفا� 8تويف يوم الخميس 

 .رسالة عملية باالردو : له
 .428/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا حسن آغا القره داغي التربيزي

امل�زا حس  آغا ب  امل�زا محمد باقر ب  امل�زا أحمد امللقب باملجتهد التييزي الشيخ 
  عاا جليل و فقيه كب� و رئيس مطا  ولد يف تييز و نشأ 
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بها ثم هاجر إىل النجف األرشف و أدرك العيمة الشيخ األنصاري و السيد حس� 
املوىل عيل النهاوندي حتى أجازه باالجتهاد الكوهكمري مدة طويلة ثم الزم أبحاث 

ه 1338تويف يف ج�دي الفانية سنة . فعاد إىل آذربيجان و أصب  م  أكابر زع�ء الدي 
. 
 .رسالة عملية . كتاب الطهارة. رسالة يف مقدمة الواجب. ترشي  األصول: له

 .230/ شخصيت أنصاري . 185/ 4الذريعة . 96/ 21أعيان الشيعة : ترجم يف
نقباء البرش . 276/ 3معجم املللف� . 387/ شهداء الفضيلة . 116/ عل�ء معارصي  

 .290/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 177/ 5ريحانة األدب . 387/ 1

 : السيد حسن ابن السيد محمد باقر املوسوي الحائري

 .عاا جليل و فقيه بار  و مصنف ماهر و م  أساتذة الفقه و األصول 
 . النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� هاجر إىل

و اشتغل بالتأليف و التصنيف و كان كف� البحث و . و امل�زا محمد تقأ الش�ازي
 .ه 1380التتبع و التحقيق ثم عاد إىل مدينة كربيء و استوطنها إىل أن مات يف سنة 

 مباحث األصول و الطهارة و تقريرات بحث شيخه الخراسا� يف. االمامة الكي : له
هدي امللة إىل أن . رشح اللمعة. الخمس و الوقف و الخيارات و الطيق و القضاء

 .فدك م  النحلة 
 .1004و 123و 90/ كتابهاي عرب . 203/ 25و 48/ 14الذريعة : ترجم يف

/ 1نقباء البرش . 312/ 1معجم املللف� العراقي� . 387و 93/ املطبوعات النجفية 
 .389/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 389

 : ابن الشيخ محمد حسن) الصغ�(الشيخ حسن 

عاا كب� و فقيه أصويل نحرير و زعيم متضلع جليل و م  كبار أساتذة الفقه و 
األصول تقأ إمام ج�عة و رصي  اللهجة سخأ اليد كريم الطبع أب النفس تزعم 

  تخرج عىل امل�زا الحركة العلمية يف النجف بعد والده و 
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و الشيخ محمد حس� . و اآلخوند محمد كاظم الخراسا�. حبيب ّهللا الرشتأ
 .ه 1345تويف يف محرم . الكاظمأ

 .رشح رشائع االسيم . تعليقة عىل فرائد األصول: له
. 140/ 10شعراء الغري . 362شخصيت أنصاري . 227/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
 .393/ 1نقباء البرش . 247/ 1معارف الرجال . 104/ 2النجف مايض 

 .366/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 120فوائد الرضوية . 1829/ 5مكارم اآلثار 

 : الشيخ حسن الربوجردي

الشيخ حس  ب  الشيخ محمد رحيم اليوجردي املشهدي عاا جليل متبحر و مرجع 
نجف عىل الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  كان م  األعيم و تلمذ يف ال. ثقة ور 

أعيم عرصه حتى بلغ الذروة ك� كان م  املتبحري  يف الفقه و أصوله ثم عاد إىل 
 .ه 1315املشهد املقدس و تويف بعد 

 .398/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حسن ابن الشيخ مطر بن سحاب الخفاجي النجفي

 .املبجل الكامل املتضلع يف الفقه و األصول الفقيه الور  التقأ و العاا 
تتلمذ عىل الشيخ محمد . م  أجيء هذه العائلة و أعيمها و م  الصلحاء األتقياء

و غ�ه� م  شيوخ عرصه و أساتذة . و الشيخ محمد طه نجف. حس� الكاظمأ
و و انرصف إىل التدريس بعد أن بلغ مرتبة االجتهاد و صنف كف�ا يف الفقه . وقته

ج�دي األوىل 13مات . األصول غ� أن كتاباته تلفت و ا يبق منها سو  كراريس
 .ه 1329
 .غاية املرام يف تحقيق األصول و الفرو  م  األحكام : له

 .356/ 3مايض النجف . 18/ 16الذريعة . 75/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال . 443/ 1نقباء البرش . 295/ 3معجم املللف� . 237/ 1معارف الرجال 
 .1210/ 3الفكر و األدب 
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 : السيد حسن الصدر

ولد يف . السيد حس  ب  السيد هادي ب  السيد عيل م  أعاظم عل�ء عرصه املتفنن�
ء و املقدمات فيها ثم  ه و تعلم املباد 1272شهر رمضان 29الكاظمية يوم الجمعة 

الحكمة و الكيم عىل امل�زا باقر الشك و الشيخ هاجر إىل النجف األرشف و حرض يف 
محمد تقأ الكلبايكا� و أخذ الفقه و األصول ع  ج�عة م  تيميذ صاحب الجواهر 

ه هاجر إىل سامراء و انضم إىل تيميذ املجدد 1297و الشيخ مرتىض األنصاري و يف 
ه و ميزي الش�ازي و ما مضت السنون إال و أصب  م  أركان بحفه و عمد حوزت

ه إىل 1314ه فعاد يف 1312تيميذه و بقأ بها إىل أن تويف السيد الش�ازي الكب� عام 
تويف ببغداد ليلة الخميس . الكاظمية و بدأ بالتصنيف و التأليف و االفتاء و املرجعية

 .ه 1354ربيع األول 11
ترجمة اليسد ذكر  املحسن� يف . ذكر  ذوي النهأ. تأسيس الشيعة لعلوم االسيم: له

 .سبيل الرشاد . الرد عىل فتاو  الوهابي�. تكملة أمل اآلمل. محس  األعرجأ
 .الغالية ألجل األنظار العالية . عيون الرجال. الشيعة و فنون االسيم. سبيل الصالح�
نهاية . نزهة أهل الحرم�. منى الناسك يف املناسك. املسائل املهمة. مختلف الرجال
 .الحديث  الدراية يف علم
 ) .املقدمة( 351/ تأسيس الشيعة . 356/ 23أعيان الشيعة . 239/ 2األعيم : ترجم يف

و 333و 298و 137/ 3و 408و 359/ 2و 58و 54و 16/ الذريعة . 160/ تكملة أمل 
و 92و 83/ 8و 234و 28/ 7و 272و 48و 25/ 6و 411و 495و 216و 162/ 4و 397
و 3/ 16و 381و 232/ 15و 273/ 14و 150/ 13و 140/ 12و 149/ 11و 41و 39/ 10
/ 22و 369و 217/ 20و 370/ 19و 354و 51و 300و 280و 65و 41و 20/ 18و 234
. 364/ شخصيت أنصاري 423/ 3ريحانة األدب . 72/ 25و 400و 114/ 24و 320

/ كتابهاي عرب . 123/ فوائد الرضوية . 107/ عل�ء معارصي  . 13/ شهداء الفضيلة 
مصادر . 163/ 31نامه دهخدا  لغت. 973و 950و 644و 580و 405و 394و 140

 .83/ الدراسة 
معجم املللف� . 299/ 3معجم املللف� . 249/ 1معارف الرجال . 130/ مصفى املقال 
نجوم . 2015/ 6مكارم اآلثار . 762/ معجم املطبوعات العربية . 320/ 1العراقي� 
. 85/ هدية الرازي . 238/ 26مجلة العرفان  .445/ 1نقباء البرش . 267/ 2الس�ء 

 .801/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 : الشيخ حسن عيل البدر القطيفي

 .الشيخ حس  عيل ب  الشيخ عبد ّهللا القطيفأ عاا مللف و أديب جليل 
ه و درس املقدمات يف القطيف ثم هاجر إىل النجف 1278ولد يف النجف حدود 

قه و األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف و فحرض الف
ه و دف  1334الشيخ هادي الطهرا� حتى حصلت له االجازة و تويف يف الكاظمية عام 

 ) . (بجنب قي الشيخ املفيد يف رواق الكاظم� 
النجاة  روح. دعوة املوحدي  إىل ح�ة الدي . حاشية الكفاية. حاشية فرائد األصول: له

 .ديوان شعر . العمدة نظم الزبدة. رسالة يف وجوب تقليد األعلم. و ع� الحياة
 .تحقيق الحق و إبطال الباطل . وسيلة املبتدئ� إىل عبائر املنطقي�

. 261/ 3شعراء الغري . 265/ 11و 209/ 8الذريعة . 379/ أنوار البدري  : ترجم يف
 .453/ 1نقباء البرش . 324/ 1معجم املللف� العراقي� 

 : الشيخ حسن عيل الطهرا�

 .الشيخ حس  عيل ب  الحاج محمود الطهرا� م  أعاظم عل�ء عرصه 
كان يف النجف األرشف م  املشتغل� عىل العل�ء ثم هاجر إىل سامرّاء مع شيخه 
م العيمة املوىل عيل الدماوندي و رشيك بحفه العيمة السيد عزيز ّهللا الطهرا� و ه
م  أوائل املهاجري  فكان يحرض بحث سيدنا الش�ازي الكب� و كان يقرأ بأمر السيد 

: نقل ع  الشيخ األنصاري أنه قال. شيئا م  نهج البيغة قبل رشو  أستاذه يف البحث
إ� أدرس لفيثة امل�زا محمد حس  الش�ازي و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ 

ألتقياء األبرار و الصلحاء األخيار و كان م  املدرس� و كان م  ا. حس  الطهرا�
تويف يف املشهد الرضوي يف رابع شهر رمضان . بسامراء يف حياة السيد املجدد الش�ازي

 .ه 1325
 .454و 172/ 1نقباء البرش : ترجم يف



 144: الصفحة

 : السيد حس� الربوجردي

إىل النجف األرشف و حرض عىل كان م  العل�ء املحقق� و الفقهاء األفاضل هاجر 
املوىل محمد كاظم الخراسا� حتى عّد م  أجيء تيميذه و تويف يف أواخر ربيع األول 

 .ه 1354
 .889/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� الرشتي

م  أعاظم العل�ء و أفاضل الفقهاء كان يف النجف األرشف م  تيميذ العيمة الشيخ 
فاته حرض عىل الشيخ الرايض النجفأ و غ�ه و ملا هاجر الش�ازي األنصاري و بعد و 
ه ترشف املرتجم له تلك الهجرة يف أوائلها و الزم بحث السيد 1291إىل سامراء يف 

الش�ازي حتى تبحر و عي قدره و سمت مرتبته يف العلم و أصب  يف مصاف املشاه� 
ار مرجعا بها إىل أن تويف حدود و املقدم� م  تيميذ املجدد ثم عاد إىل رشت و ص

 .ه 1310
 .501/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� السارودي

م  العل�ء األعيم و الفضيء األجيء كان يف النجف األرشف و تتلمذ عىل ج�عة م  
مشاه� املدرس� و كبار العل�ء منهم شيخنا العيمة امل�زا حس� الخلييل الطهرا� و 

ه و حصل عىل زعامة روحية و رياسة دينية إىل 1320رجع إىل بيده يف حدود  غ�ه ثم
 .أن تويف 
 .502/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حس� الشاهرودي

  درس املقدمات يف شاهرود و حرض أبحاث السطوح يف مشهد االمام 
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النائينأ و الشيخ ضياء الرضا عليه السيم ثم قدم النجف و حرض بحث امل�زا حس� 
الدي  العراقأ و السيد أب الحس  األصفها� و صار وكيي للسيد أب الحس  األصفها� 
يف سامراء للتدريس و إدارة الحوزة العلمية فيها ثم عاد إىل النجف و مرض يف قلبه و 

 .ه 1373رجب 7تويف يوم الجمعة 
 .534/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : نيالسيد حس� القزوي

فقيه نبيه كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ 
الرشيعة األصفها� ثم عاد إىل قزوي  و أصب  م  رؤسائها الديني� إىل أن تويف يف 

 .ه 1352رمضان 
 .889/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ اآلغا حس� القزويني

ف م  تيميذ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد عاا ور  ثقة كان يف النجف األرش 
و ملّا عاد . كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و كان م  الزهاد و النساك

إىل بيده للمعالجة حصلت له املرجعية التامة مع أنه ا يتصّد لها و ا يطلبها و إ�ا 
 .ه 1330تويف قبل . كان ذلك لوثوق الناس به

 .506/ 2قباء البرش ن: ترجم يف

 : الشيخ املوىل حس� القمي

م  أكابر العل�ء و أجيء الفقهاء أدرك صاحب الجواهر و تلمذ عىل الشيخ مرتىض 
األنصاري و كان مستحرضا لكل�ت الشيخ و آرائه و مطالبه يوض  مشكيت أقواله و 

 .ه 1315عاد إىل بيده و تويف بعد . يحّل معضيت عباراته
 .507/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ املوىل حس� الالكا�

م  أكابر الفقهاء و ثقات العل�ء أصله م  قرية الكان م  توابع رشت كان يف النجف 
األرشف م  تيميذ الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  الفطاحل عاد إىل بيده 

و صار م  أعاظم العل�ء املوجه� املوثوق ه و حصلت له املرجعية التامة 1300بعد 
 .ه 1310بهم إىل أن تويف قبل 

 .510/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا حس� الالهيجي

عيمة محقق و فقيه متبحر و مدرس جليل درس يف كربيء ثم هاجر إىل النجف و 
خ مرتىض سك  فيها و الزم بحث الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر فاختص بالشي
استقل . ه1281األنصاري ميزما أبحاثه حتى تألق نجمه و ملا تويف الشيخ األنصاري يف 

ه كان أحد املدرس� 1288ملا ترشفت إىل النجف يف : قال صاحب التكملة. بالتدريس
 .ه 1306املحرتم� املعروف� بالور  و شدة االحتياط و تويف يف الكاظمية يف 

 .510 /2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� مروة العاميل

كان م  العل�ء األجيء و الفقهاء الكامل� كان مشهورا بالور  و التقى هاجر إىل 
النجف األرشف فتلمذ عىل العل�ء األكابر و املدرس� األفاضل حتى بر  يف الفقه و 

إىل أن األصول و غ�ه� ثم رجع إىل الشام و نزل فيها بطلب م  شيعتها فكان مرجعا 
 .ه 1320تويف قبل 
 .513/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد حس� األصفها�

كان السيد حس� املعروف باملجتهد ب  السيد أب تراب املوسوي األصفها� عاملا جليي 
و كان نزيل كنجه و م  العل�ء املراجع فيها و كانت له رياسة دينية يف تلك األطراف 

ه يف املسائل و املشاكل و قد عّمر يف طاعة ّهللا طويي إىل أن تويف يف أصفهان يرجع إلي
 .ه 1320يف 

 .517/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حس� الرساب

 .السيد حس� ب  امل�زا آغا الحسينأ الرساب عاا جليل و فقيه فاضل 
و املوىل محمد كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ محمد حس� الكاظمأ 

الفاضل الرشبيا� و غ�ه� م  الفقهاء األعيم و كان م  الصلحاء األخيار و األجيء 
 .ه 1340األتقياء تويف يف النجف بعد 

 .536/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حس� السكاك

  السيد حس� ب  السيد أب تراب ب  امل�زا مرتىض الحسينأ الشه� بالسكاك عاا ور 
هاجر إىل النجف األرشف بعد أن أخذ األوليات يف بيده و حرض بحث . و فاضل جليل

امللسس امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ ست سن� و ملا تقدم و بر  و أحّس م  نفسه 
ه و صار مرجعا ألمور الناس يف دينهم و دنياهم و 1303الكفائة عاد إىل قزوي  يف 

 .ه 1303مات عام 
 .517/ 2لبرش نقباء ا: ترجم يف
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 : السيد حس� بن أحمد املعروف بالسيد حسون الرباقي

 .ه يف محلة الياق م  النجف األرشف 1261ولد يف النجف سنة 
و كان له ولع شديد بتدوي  التاريخ و البحث و التنقيب ع  األخبار و اآلثار و 

 .ثان� مجلدا الحوادث و أصبحت مللفاته كف�ة تكاد أن تفوق عىل 
بهجة . تاريخ بنأ أمية. البقعة البهية. براقية الس�ة. إكس� املقال. إرشاد األمة: له

. تاريخ قم. ترجمة الشيخ املفيد. تاريخ مسجد الحنانة. التاريخ املجدول. امللمن�
الحرسة الكامنة . الجوهرة الشعشعانية. الجوهرة الزهرة. جيء الع�. تغي� األحكام

 .رات للزف
قريش . عقد اللللل و املرجان. الس�ة الباريقية. الرس املكنون. رسالة السهو و النسيان

منبع . معدن األنوار. كشف النقاب. كشف األستار. قيئد الدر و املرجان. و أحوالهم
تاريخ . اليتيمة الغروية. الهاوية يف تاريخ يزيد ب  معاوية. الرشف النخبة الجلية
رسالة إكس� . تاريخ الكوفة. تاريخ كربيء الدرة البهية. ة الحائريةالروضة الحسيني

رسالة يف تحقيق الحنانة و . رسالة يف تاريخ الشيخ املفيد. املقال يف مشاه� الرجال
 .الفوية 

اللللل و . الكشكول).   (قرة الع� فيم  عّمر قي أب الحسن� . الشجرة يف األنساب
 .املنتخب م  تاريخ قم . مخترص مقاتل الطالب�. لورديةمخترص الحدائق ا. املرجان
و 138و 78/ 3الذريعة . 419/ 5أو 42/ 25أعيان الشيعة . 251/ 2األعيم : ترجم يف
و 166/ 4و 93و 14/ 7و 296و 290و 286و 285و 250و 280و 282و 164و 151
/ 15و 27/ 13و 280و 170/ 12و 104و 56/ 11و 104و 91/ 8و 293و 124/ 5212
/ 25و 440/ 22و 220و 21و 211و 194/ 20و 389و 73/ 18و 162و 74/ 17و 296
مصفى املقال . 169/ 2مشهد االمام . 84/ 3مايض النجف . 131/ 26و 275و 157
نقباء . 336/ 1املللف� العراقي� . 114املطبوعات النجفية . 16مصادر الدراسة . 193
 .224/ 1م رجال الفكر و األدب معج. 2116/ 6مكارم اآلثار . 523/ 2البرش 

 : السيد حس� الحيدري

السيد حس� ب  السيد أحمد ب  السيد حيدر الكاظمأ كان عاملا فقيها و كان م  
أجيء العل�ء و أفاضل الفقهاء و أخذ املقدمات يف الكاظمية و تلمذ عىل بع  



ه ثم سك  عل�ئها ثم هاجر إىل النجف فتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و غ� 
  بغداد قائا بالوظائف الرشعية و مرجعا لألحكام 
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 .ه 1320ج�د  الفانية 18الدينية إىل أن تويف يف 
 .آثار و مسودات يف التاريخ و األخيق و املواعظ : له

 .527/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� سميسم النجفي

ولد يف . لشيخ محمد سميسم النجفأالشيخ حس� سميسم ب  الشيخ أحمد ب  ا
ء و أخذ مقدمات العلوم ثم حرض  ه و نشأ بها فتعلم املباد 1263النجف يف حدود 

عىل الشيخ محمد كاظم اليزدي و الشيخ عيل الجواهري و أجيز منهم و تويف يف 
 .ه 1340
 .هية الدرر املضيئة يف رشح الروضة الب. تحقيق األحكام يف بيان الحيل و الحرام: له
 .ء البديع يف رشح الرشائع  آلىل. شعر

 .358/ 18و 298/ 26و 174/ 26الذريعة . 528/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� ابن املوىل حسن الخ�مي الرشتي

 .عاا فاضل متضلع فقيه أصويل متبحر م  أساتذة الفقه و األصول 
ّهللا الرشتأ و غ�ه م  عل�ء هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل امل�زا حبيب 

و عاد إىل مدينة رشت فيقى فيها إقباال منقطع النظ� إذ أصب  م  عل�ئها . الدي 
األفذاذ و مرجعها الكب� يف الدنيا و الدي  و أصاب زعامة و رياسة و جاها عريضا و 

 .ه 1320نفوذا ممتدا و مات حدود 
 .رسالة يف االستصحاب . رسالة يف القضاء: له

 .563/ 2نقباء البرش . 250/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 : السيد حس� ابن السيد حسن العلوي العرييض

  فقيه أصويل و مجتهد جليل و حكيم فيلسوف و جامع متضلع يف العلوم 
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العقلية و م  العل�ء األفاضل يف العلوم النقلية هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ 
�زا محمد حس  الش�ازي و سافر بصحبته إىل سامراء و عندما وجد عىل السيد امل

ه بالعودة إىل 1300أستاذه فيه قابلية االجتهاد و الهداية و االرشاد أمره أستاذه سنة 
سبزوار فرجع و تصد  للتدريس و البحث يف العلوم معقوال و منقوال فقها و أصوال و 

 .ه 1352ظر قوي الحافظة و مات يف شوال كان غزير املادة رسيع االنتباه دقيق الن
حاشية فرائد . م  سورة حم السجدة8تفس� آية . تفس� آية النور. أصالة الياءة: له

. رسالة يف النية. رسالة يف اللباس املشكوك. رسالة يف آية الخيفة. حجية الظ . األصول
 .منظومة يف الفلسفة . معنى البداء
شخصيت أنصاري . 491/ 1و 328و 336/ 4الذريعة . 127/ 25أعيان الشيعة : ترجم يف
 .172/ املآثر و اآلثار . 569/ 1نقباء البرش . 319/ 3معجم املللف� . 368/ 

هدية . 379/ تاريخ عل�ء خراسان . 1896/ 6مكارم اآلثار . 219/ 3مطلع الشمس 
 .95/ الرازي 

 : الشيخ امل�زا حس� الخلييل

مل�زا خليل ب  عيل ب  إبراهيم الطهرا� النجفأ م  أكابر الشيخ امل�زا حس� ب  ا
ه و نشأ عىل أبيه و أخيه املوىل 1230ولد يف النجف يف . فقهاء عرصه و أجيء عل�ئه

عيل الخلييل ثم حرض عىل الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و م  بعده عىل 
ة غريبة بعامة فروعه الشيخ األنصاري فحصلت له إملام تام يف الفقه و األصول و إحاط

كان ال يدرس إال يف : يقول السيد حس  الصدر يف التكملة. م  العبادات و املعاميت
الفقه و له فيه اآلراء العالية و التنبيهات الجليلة و كان عىل جانب عظيم م  التقو  
. و الور  و كثة الصية و العبادة صبورا عىل الطاعات و العبادات و عىل مكاره الزمان
و كان م  كبار املدرس� يف النجف األرشف و م  أجيء مراجع التقليد يف سائر البيد 

و كان رك  النهضة االيرانية الرك� و زعيمها الكب� و كان كف� األنس . االسيمية
  بسجدي الكوفة و السهلة و العبادة فيه� 
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قام الحس� عليه السيم يف كربيء ماشيا و كان معتادا عىل زيارة م. و القيام بوظائفه�
و تخرج م  . ه1326تويف يوم الجمعة عارش شهر شوال . عىل قدميه يف أكث الزيارات

امل�زا محمد تقأ الكركا� و : منهم. مدرسته العلمية عدد كب� م  التيمذة اليمع�
ى اللواسا� و السيد حس� الواعظأ القزوينأ و السيد محمد اللواسا� و السيد يحي

السيد م�زا آغا الدولة آبادي و اآلغا السيد م�زا األفجهأ و اآلغا حس� نجم آبادي و 
السيد محمد التفريش و السيد محمد إمام الجمعة يف طهران و السيد عيل النخجوا� 
و السيد مصطفى النخجوا� و الشيخ مرتىض األشتيا� و اآلغا كاظم الزنجا� و الشيخ 

حكيم النجفأ و الشيخ كاظم الدولة آبادي و الشيخ عبد الحس� الجواهري و كاظم ال
الشيخ رشيف الجواهري و الشيخ صادق الجواهري و السيد مشكور الطالقا� و أخيه 
السيد مجيد الطالقا� و بع  بنأ عمه� كالسيد محمد تقأ الطالقا� و السيد 

خ عبد الحس� العاميل و الشيخ عبد صادق الطالقا� و السيد أحمد الطالقا� و الشي
الحس� الكاظمأ م  آل الشيخ أسد ّهللا و الشيخ غيم حس� املرندي و الشيخ جعفر 
الش�ازي و الشيخ صادق الش�ازي و الشيخ عيل الدامغا� نزيل همدان و اب  خالته 

أحمد  السيد حس  الطهرا� و الشيخ عيل ب  فضل ّهللا املازندرا� الحائري و الشيخ
ب  مي آغا الحكمأ القزوينأ و املوىل محمد صادق القمأ و الشيخ أبو قاسم القمأ 
و الشيخ محمد تقأ املقدس الطهرا� و امل�زا فرج ّهللا التييزي و الشيخ امل�زا عبد 

 .الرحيم الكيل بري و الشيخ محمد اب  املرتجم له و املجاز منه 
 .رشح نجاة العباد . بكتاب يف الغص. كتاب يف االجازة: له

 .389/ 1رجال إيران . 9/ 26أعيان الشيعة . 196/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ عل�ء معارصي  . 33/ 10الذريعة . 248/ شخصيت أنصاري . 159/ 2ريحانة األدب 

مكارم اآلثار . 276/ 1معارف الرجال . 226/ 2مايض النجف . 135/ فوائد الرضوية . 92
. 894/ 3مكارم اآلثار . 343/ 1معجم املللف� العراقي� . 573/ 2لبرش نقباء ا. 894/ 3

 .150/ 1معجم أدباء األطباء . 652/ 19نامه  لغت
 .518/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 : السيد حس� بحر العلوم

السيد حس� ب  السيد رضا ب  السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائ النجفأ م  
ه و تلمذ يف األصول عىل املوىل 1221ولد يف النجف األرشف يف . عل�ء عرصه مشاه�

كان م  أكابر «: قال صاحب التكملة. مقصود عيل و يف الفقه عىل صاحب الجواهر
كان أحد املجتهدي  يف : و يف الطليعة» فقهاء عرصه و أعلمهم و أحد أركان الطائفة
 .ه 1306سنة  الزم  الذي انتهى إليهم أمر التقليد تويف

 .إجازة ملحمد ب  إس�عيل املوسوي . إجازة ملحمد جعفر ب  عيل نقأ الطباطبائ: له
كتاب . رشح الدرة. ديوان. تخميس االثنأ عرشيات. أرجوزة يف رشح الدرة املنظومة

 .كتاب يف الفقه . يف األصول
. 19/ 6 أعيان الشيعة. 241/ 13و 248/ 9و 7/ 4و 479و 184/ 1الذريعة : ترجم يف

. 51/ 2أحس  الوديعة . 210معجم رجال الفكر و األدب . 581/ 2نقباء البرش 
 .155فوائد الرضوية . 130/ 1الفوائد الرجالية . 272/ 8الحصون املنيعة 
 .342/ 1املللف� العراقي� . 219/ 3شعراء الغري . 288/ 1معارف الرجال 

 : السيد حس� البادكوب

ضا ب  السيد موىس الحسينأ البادكوب م  أجيء العل�ء و السيد حس� ب  السيد ر 
ه و تعلم األوليات 1293ولد يف قرية خود دالن م  قر  بادكوبة يف . أفاضل الفيسفة

يف بلده ثم انتقل إىل طهران و تقدم يف تعلم العلوم االسيمية ثم هاجر إىل النجف 
ا� و الفقه عىل الشيخ األرشف فحرض يف األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراس

محمد حس  املامقا� ثم أصب  مرموقا و مشارا إليه يف الفضل و مقدرا عند العل�ء و 
األجيء لكثة علمه و غزارة فضله و كان املرتجم له مع الشيخ محمد حس� الكمبا� 

تويف ليلة الفام  و . كفريس رهان دارت عليه� رحى هذه العلوم يف النجف زمنا طويي
 .ه 1358لعرشي  م  شهر أيلول عام ا
 .حاشية الشوارق . حاشية األسفار. حاشية طهارة الشيخ: له
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معجم رجال الفكر و األدب . 584/ 2نقباء البرش . 366/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
1 /198. 

 : السيد حس� بن السيد عباس األشكوري

انتقل إىل النجف و قرأ عىل شيوخها و تخرج ء و املقدمات يف قزوي  ثم  درس املباد 
عليها و استقل بالتدريس فكانت له حوزة يحرضها لفيف م  األفاضل و تصد  

ه 1349المامة الج�عة يف الروضة الحيدرية مقام أخيه السيد أسد ّهللا إىل أن تويف عام 
. 
 .القضاء . ايةحاشية الرسائل و املكاسب و الكف. مباحث األلفاظ. األدلة العقلية: له

 .البيع . الصوم
 .590/ 2نقباء البرش . 135/ 1ريحانة األدب . 139/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

 .126/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2685/ 7نامة  لغت. 73/ 26أعيان الشيعة 

 : املوىل حس� بن عبد عيل التربيزي املعروف بالتوتنجي

متتبع و م  أساتذة الفقه و األصول و الكيم و عاا نحرير و فقيه متبحر و أصويل 
ه و تخرج عىل الشيخ محمد حس  1314العقائد ولد يف تييز و هاجر إىل النجف عام 

ه 1325و يف سنة . املامقا� و شيخ الرشيعة األصفها� و غ�ه� م  أساط� الفقهاء
 .ه 1360عاد إىل تييز و استقل للتدريس و التصنيف و مات عام 

هداية األنام يف حقيقة االاان و االسيم . بحر الفوائد. إزالة الوساوس و األوهام :له
 :حاشية املكاسب . 41

عل�ء . 366/ شخصيت أنصاري . 172/ 25و 44/ 3و 530/ 1الذريعة : ترجم يف
نقباء . 18/ 4معجم املللف� . 5458/ 5و 243/ 1كتابهاي فاريس . 188/ معارصي  
 .323/ 1م رجال الفكر و األدب معج. 597/ 2البرش 
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 : حس� عبد الكريم الكاظمي

تتلمذ عىل السيد محمد كاظم . فقيه فاضل عاا جليل م  أساتذة الفقه و األصول
و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه� م  الشيوخ و كبار املدرس� و . اليزدي

قصار  جهده يف االشتغال حتى حاز أفاضل املحقق� و قد جّد و اجتهد و كان يبذل 
ه فنال 1339ثم هاجر إىل الكاظمية سنة . مرتبة سامية و اشتغل بالتدريس و البحث

بها حظا عظي� و حصل له إقبال م  امللمن� عليه و واصل التدريس و الوظائف 
 .ه 1348ذي الحجة 3الرشعية و مات 

 .خيصة الفقه . حاشية الكفاية: له
 .145/ عل�ء معارصي  . 231/ 7الذريعة . 138/ 2لوديعة أحس  ا: ترجم يف

 .597/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 598/ 2نقباء البرش 

 : السيد حس� الدزفويل

السيد حس� ب  السيد عبد الكريم املوسوي الدزفويل م  عل�ء عرصه كان م  تيمذة 
�ئه يف النجف فقد الشيخ مرتىض األنصاري و غ�ه و م  أكابر عرصه و أعاظم عل

قطنها مدة طويلة حتى حاز درجة سامية و مكانة جليلة و كان م  األخيار األبرار و 
 .ه 1322الصلحاء األتقياء إىل أن تويف يف 

 .طريق النجاة . ذخ�ة العبادة: له
 .598/ 2نقباء البرش . 249/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 : الشيخ حس� ابن الشيخ عيل آل مغنية العاميل

ه يف النجف و عاد إىل جبل عامل أيام الطفولة فدرس املقدمات و 1280ولد سنة 
ه و درس 1308ء ثم توجه مع املحقق السيد محس  األم� إىل العراق عام  املباد 

  الرسائل عىل شيخ الرشيعة األصفها� و خارج األصول 
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 الشيخ آقا رضا الهمدا� و عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الفقه خارجا عىل
و قد شهد باجتهاد املرتجم له كل م  الشيخ آقا رضا . الشيخ محمد طه نجف

الهمدا� و الشيخ محمد طه نجف و السيد محمد ب  السيد محمد تقأ الطباطبائ 
 .ه يف صيدا و نقل إىل قريته ط�دبا يف جبل عامل 1359آل بحر العلوم و تويف سنة 

 .ديوان شعر : له
تكملة أمل اآلمل . 64/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 103/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف
 .601/ 2نقباء البرش . 189

 : السيد حس� بن عيل بن أب طالب الحسيني النجفي الهمدا�

الهمدا� النجفأ عاا فاضل  السيد حس� ب  السيد عيل ب  السيد أب طالب الحسينأ
كان جده السيد أبو طالب م  أفاضل الفقهاء و صلحائهم و م  تيميذ . و كامل بار 

و املرتجم له م  الفضيء األجيء، و كان م  تيميذ العيمة الشيخ . صاحب الجواهر
 .عيل القمأ و أصحابه 

رسالة يف . صية و األخيقرسالة يف ترجمة ال. التفلل الحسينية يف القرعة الرضوية: له
فوز االجتهاد يف رشح الوضوء البيا� املروي ع  . رشح الصمدية. تعي� الفرقة الناجية

. نهج الي يف أدعية الرس. مدارج القبول. قايض الحاجات يف صلوات الحوائج. ح�د
 .هدية امللوك يف الس� و السلوك 

/ 16و 362/ 13و 98/ 1و 113/ 4 و229/ 4الذريعة . 604/ 2نقباء البرش : ترجم يف
 .214/ 25و 237/ 20و 5/ 17و 368/ 16و 179

 : السيد حس� البختياري

السيد حس� ب  السيد عيل ب  السيد أب القاسم البختياري النجفأ عاا فاضل و 
ه و نشأ بها و تلمذ املقدمات فيها ثم هاجر 1304ولد بأصفهان عام . مدرس معروف

بحث الشيخ محمد كاظم الخراسا� و صار مدرسا يف الفقه و  إىل النجف و حرض عىل
 .ه 1368ثم عاد إىل إيران و تويف عام . األصول



 156: الصفحة

 .رسالة يف قاعدة ال رضر و ال رضار . حاشية وسيلة النجاة: له
 .605/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد آغا حس� الربوجردي

السيد أحمد الطباطبائ اليوجردي م  كبار السيد آغا حس� ب  السيد عيل ب  
ه و 1292ولد املرتجم له يف شهر صفر . املراجع و مشاه� عل�ء الشيعة املعارصي 

ء و بع  مقدمات العلوم و قرأ قس� م  املقدمات  نشأ عىل أبيه فتلقى عنه املباد 
ا ثم عىل غ�ه ثم هاجر إىل أصفهان لتكميل دروسه فمكث فيها عرش سن� تقريب

هاجر إىل النجف و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ الرشيعة 
ه إىل بروجرد و أصب  1328األصفها� و حصل عىل إجازة االجتهاد منه� و عاد يف 
ه تلبية لدعوة عل�ئها 1364املرجع يف تلك املنطقة حتى يوم حلوله يف مدينة قم عام 

ه قلّده الجمع 1365أبو الحس  األصفها� عام و االستقرار فيها و بعد وفاة السيد 
الكب� م  امللمن� يف إيران و أصب  يف أيامه األخ�ة املرجع العام للشيعة بي مناز  و 

 .ه 1380شوال 18مات يف 
تعليقة عىل رجال . حاشية العروة الوثقى. تعليقة عىل كفاية األصول. جامع الفرو : له

تجريد أسانيد . تعليقة عىل رسائل الشيعة. املقال تعليقة عىل منهج. رجال النجايش
حاشية فهرست . مجمع الفرو . املسائل الفقهية. تجريد أسانيد التهذيب. الكايف

أسانيد . أسانيد االستبصار. بيّنات الشيعة. سند الصحيفة السجادية. منتجب الدي 
 .تجريد فهرست الشيخ الطويس . أسانيد علل الرشائع. الخصال
و 239و 122/ كتابهاي عرب . 248/ عل�ء معارصي  . 603/ 2تاريخ بروجرد : ترجم يف
مشهد . 605/ 2نقباء البرش . 31/ 1الفوائد الرجايل . 972و 799و 622و 286و 242
معجم رجال الفكر و . 1/ مايض النجف . 328و 146/ مصفى املقال . 45/ 2االمام 
 .231/ 1األدب 
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 : لشيخ عيل القديحي البالديالشيخ حس� بن ا

الشيخ حس  ب  الشيخ عيل ب  الشيخ حس  ب  الشيخ عيل ب  الشيخ سلي�ن 
ه و 1302ولد يف النجف األرشف عام . البحرا� و هو اب  صاحب كتاب أنوار البدري 

قرأ العلوم االسيمية عىل أيدي العديد م  عل�ء النجف األرشف و أجيز م  بعضهم و 
. عاا فاضل و مللف مكث و تقأ صال : لطهرا� يف نقباء البرش بقولهوصفه الشيخ ا

 .ه يف القدي  بالقطيف 1387تويف يف شهر ذي القعدة عام 
 .كنز الدرر . رياض املدح و الرثاء: مللفات كف�ة تقدر بأربع و عرشي  كتابا منها: له

حفة األحباب يف تاريخ ت. إظهار الحزن املرتاكم. كنز املناقب و املصائب. كنز الفوائد
سعادة . تفري  القلوب. نزهة الناظري. ناجأ العباد. التحفة الحسينية. عمر الخطاب
 .ديوان شعر . مهيج األشجان. سفينة املسك�. رو  الجنان. نعم املتجر. الداري 
/ كتابهاي عرب . 196/ 12و 410و 409/ 3الذريعة . 34/ أعيم العوامية : ترجم يف
معجم رجال الفكر و . 610/ 2نقباء البرش . 382و 305/ وعات النجفية املطب. 994
 .156/ 3أعيم الفقافة االسيمية يف البحري  . 105األدب 

 : الشيخ حس� الحيل النجفي

الشيخ حس� ب  الشيخ عيل ب  حس� الحيل النجفأ أحد عل�ء العرص يف النجف 
أبيه الجليل و قرأ املقدمات و ه و نشأ عىل 1309األرشف ولد املرتجم يف حدود 

السطوح عىل لفيف م  األفاضل و كانت عمدة تلمذته يف الفقه و األصول عىل الحجة 
الشيخ النائينأ فقد حرض دروسه سن� طواال حتى نبغ نبوغا باهرا و برز ب� أقرانه 

 .ه يف النجف األرشف 1394متميزا بغزارة الفضل و دقة النظر تويف عام 
راه مدرسا يف مقية أستاذه النائينأ يف الصح  العلوي الرشيف لبحث كنت أ: أقول

األصول و قد تحلق م  حوله لفيف م  األفاضل و كان متواضعا جدا ك� أنه كان 
 .متعاونا كف�ا مع املرجع الكب� السيد محس  الحكيم رحمه ّهللا تعاىل 
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إلحاق الولد الشبهة بالزواج . ار بأزيد منهمعاملة الدين. أخذ األجرة عىل الواجبات: له
 .تقريرات دروسه يف الفقه و األصول . الدائم
/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 603/ 2نقباء البرش . 286/ 1معارف الرجال : ترجم يف
442. 

 : الشيخ حس� العصامي النجفي

و فاضل الشيخ حس� ب  الشيخ عيل ب  الشيخ حس� العصامأ النجفأ عاا جليل 
كان م  الفقهاء و األجيء تلمذ يف النجف عىل الشيخ رايض و م  يف طبقته م  . كامل

 .ه 1300املدرس� و تويف بعد 
 .رسالة يف املفاهيم و العموم و الخصوص : له

 .188/ 6أعيان الشيعة . 611/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� القمي

الش�وا� األصل القمأ عاا كب� و فقيه فاضل و الشيخ حس� ب  امل�زا عيل محمد 
أدرك حياة الشيخ األنصاري و حرض بعده عىل الشيخ رايض النجفأ و ملا . ور  صال 

بر  و مهر يف الفقه و األصول و حصل عىل ثروة علمية عاد إىل طهران و قام بالنشاط 
 .ه 1336محرم 11الدينأ إىل أن تويف يف 
 .املوعظة الشافية . البش� النذير يف أحوال يوم القيامة: له تصانيف كف�ة منها

 .623/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� الهمدا�

الشيخ حس� ب  الشيخ عيل رضا ب  محمد عيل محمد الهمدا� النجفأ عاا بار  و 
  ه و نشأ بها ثم 1303ولد يف همدان يف . تقأ صال 
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ف فأتم دراسة السطوح عىل لفيف م  األفاضل و قرأ عىل هاجر إىل النجف األرش 
الحجة السيد أب تراب الخوانساري و حرض قليي عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و 

 .ه 1396الزم بحث الشيخ النائينأ و السيد أب الحس  األصفها� و تويف سنة 
س ج�عة العل�ء كان يعيش يف النجف منزويا زاهدا ناسكا و مشاركا يف تأسي: أقول

 .ه 1959يف النجف األرشف أيام الشيوعي� يف العراق بعد ثورة أربعة عرش توز عام 
 .622/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حس� الطريحي النجفي

الشيخ حس� ب  الشيخ عيل ب  الشيخ محمد الطريحأ النجفأ فقيه فاضل و عاا 
نه كان م  أعاظم العل�ء و أخيارهم و جليل قال تلميذه الحاج محمد حس  كبة أ 

 .ه 1310م  املعروف� بالياعة يف الفقه و أصوله تويف يف النجف حدود 
 .600/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حس� الح�مي

السيد حس� ب  السيد عيل ب  السيد هاشم الح�مأ أحد مراجع العرص يف النجف 
شيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ الرشيعة ه و حرض عىل ال1298ولد يف . األرشف

األصفها� و السيد محمد كاظم اليزدي و اشتغل بالتدريس فتخرج عليه جمع م  
 .ه رجع إليه جمع يف التقليد 1365الفضيء و بعد وفاة السيد أب الحس  األصفها� يف 

املغرب كان يدرس رحمه ّهللا يف مسجد الهندي بحث الخارج م  الفقه و يصيل : أقول
  و العشاء ج�عة يف الصح  الرشيف العلوي مقابل مقية 
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ه يف النجف األرشف 1379السيد الحبوب و كان مرجعا م  مراجع النجف و تويف سنة 
. 
تعليقة عىل . هداية املسرتشدي . حاشية وسيلة النجاة. تقريرات يف الفقه و األصول: له

حاشية عىل كفاية . حاشية املكاسب. ملسائل النجفيةا. مناسك الحج. ذخ�ة الصالح�
 .حاشية عىل رسالة امل�زا النائينأ . األصول
. 386/ املطبوعات النجفية . 165/ 3مشهد االمام . 366/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

. 620/ 2نقباء البرش . 358/ 1معجم املللف� العراقي� . 1003/ كتابهاي عرب جاب 
 .450/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 9887عدد مجلة املوسم ال

 : الشيخ حس� ابن الحاج فتح ّهللا 

 .فقيه أصويل مجتهد جليل جامع كامل م  أساتذة الفقه و األصول 
ه إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ 1317هاجر سنة 

لم و تصد  للتدريس و البحث الرشيعة األصفها� و أخذ منهم النصيب الوافر م  الع
ه عاد إىل بلده و واصل التدريس و أصب  م  كبار العل�ء و مات يف 1331و يف عام 
 .ه 1366
حاشية طهارة . املصائب. القضاء و الشهادات. صية املسافر. الجي و التفوي : له

 .تقريرات شيوخه يف الفقه . حاشية املكاسب. الشيخ
 .640معجم رجال الفكر و األدب . 28/ عل�ء زنجان . 345/ تاريخ زنجان : ترجم يف

 : الشيخ حس� بزي العاميل

هاجر إىل النجف . الشيخ حس� ب  محمد ب  أسعد آل بزي العاميل فقيه أديب
األرشف و تلمذ عىل شيخنا املوىل محمد كاظم الخراسا� و غ�ه م  أعيم املدرس� و 

 .ه إىل جبل عامل 1310عاد حدود 
  كتاب ناموس األحكام يف رشائع االسيم عليه إجازتا : له آثار منها
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 .االجتهاد إحداه� م  الشيخ حس  مطر و الفانية م  الشيخ أحمد الكاظمأ 
 .ه 1342تويف حدود . و ديوان شعر) ناقص(األربعون حديفا 

 .644/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حس� الكاشا�

 .حس� امللقب بعلم الهد  ب  السيد هبة ّهللا الكاشا� الرضوي السيد 
عاا جليل و ثقة تقأ درس يف النجف األرشف مدة طويلة و حرض عىل الشيخ كاظم 
الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و غ�ه� م  األعاظم و كان بها إىل سنة 

 .ه 1352
 .بهجة التنزيل يف التفس� و التأويل : له
 .668/ 2نقباء البرش : يف ترجم

 : السيد حس� الكاشا�

السيد حس� ب  السيد محمد باقر الحسينأ الش�ازي الكاشا� النجفأ م  أفاضل 
كان يف النجف األرشف م  تيميذ : قال املحقق الطهرا�. الفقهاء و أجيء العل�ء

ش�ازي عدة الشيخ مرتىض األنصاري مدة طويلة و حرض أيضا عىل السيد املجدد ال
سن� حتى سطع نجمه و بان فضله عىل غ�ه و عّد يف مصاّف أفذاذ عرصه و مقدمأ 

 .ه 1313تويف يف النجف . أوانه حكت زوجته أنها سمعت شهادة املجدد باجتهاده
 .538/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا حس� النوري

إمام أئة الحديث و الرجال يف  الشيخ امل�زا حس� ب  محمد تقأ النوري الطييس
  األعصار املتأخرة و م  أعاظم عل�ء الشيعة و كبار رجال 
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م  قر  نور ) يالو(ه يف قرية 1254شوال 18ولد يف . االسيم يف القرن الرابع عرش
ه بدرس الشيخ 1280إحد  بيد طيستان درس يف طهران و كربيء و التحق عام 

درجة االجتهاد م  أستاذه شيخ العراق� ثم درس عىل السيد املجدد األنصاري و نال 
ه فتوجه إىل 1291الش�ازي يف النجف حتى يوم توجه السيد الكب� إىل سامراء عام 

ه عاد إىل 1312سامراء بعد سنة و لزم أستاذه املجدد و عند وفاة السيد الش�ازي عام 
كان . ول املحقق الطهرا� يف ترجمتهالنجف و استقر فيها و ألف كتبا قيمة جدا يق

الشيخ النوري أحد �اذج السلف الصال  التأ ندر وجودها يف هذا العرص فقد إمتاز 
بعبقرية فذة و كان آية م  آيات ّهللا حيث كملت فيه مواهب غريبة و ملكات 
 رشيفة أّهلته ألن يعّد الطليعة م  عل�ء الشيعة الذي  كرّسوا حياتهم طوال أع�رهم
لخدمة الدي  و املذهب و حياته صفحة مرشقة م  األع�ل الصالحة و و لعل أفضل 
بأن : كتاب أنجزه هو مستدرك الوسائل حيث قال عنه الشيخ الخراسا� مللف الكفاية

الحجة للمجتهد يف عرصنا هذا ال تتم قبل الرجو  إىل املستدرك و االطي  عىل ما فيه 
راجع . (ه1320اء لفيث بق� م  ج�دي الفانية عام تويف ليلة األربع. م  األحاديث

 ) .و فيه ترجمة مخترصة قيمة ع  الشيخ النوري545/ 2كتاب نقباء البرش 
حاشية منتهى . جنة املأو . تحفة الزائر. يف ذرية موىس امليقع. البدر املشعشع: له

ة الفانية الصحيف. شاخة طوب. سيمة املرصاد. دار السيم أربع مجلدات. املقال
 .الفي  القديس . فصل الخطاب. ظل�ت الهاوية. الصحيفة الرابعة السجادية. العلوية

مستدرك وسائل . مستدرك بحار األنوار. اللللل و املرجان. كلمة طيبة. كشف األستار
يف تعي� مولد . ميزان الس�ء. مواقع النجوم. يف استدراك البحار. معاا العي. الشيعة

. نفس الرح�ن يف فضائل سل�ن. يف أحوال االمام الغائب. النجم الفاقب. اءخاتم األنبي
 .و غ� ذلك 
 .139/ 27أعيان الشيعة . 282/ 2األعيم . 89/ 1أحس  الوديعة ج : ترجم يف

/ 9و 132/ 7و 222/ 6و 159/ 5و 149/ 4و 488و 68/ 3الذريعة . إيضاح املكنون
  11/ 18و 408و 231/ 16و 23و 20/ 15و 3/ 13و 213و 79/ 12و 1234
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. 264و 69/ 24و 312و 277و 235و 230/ 23و 200و 7/ 21و 368/ 19و 388و 124و 
 .257شخصيت أنصاري . 389/ 3ريحانة األدب . 430/ 1رجال إيران 

و 667و 587و 343و 255كتابهاي عرب . 149فوائد الرضوية . 70عل�ء معارصي  
. 140/ 32نامة  لغت. 544/ 2الكنى و األلقاب . 963و 962و 867و 840و 737و 690

مستدرك . 86مصادر الدراسة . 159/ 1مايض . 266/ 1مازندران . 155املآثر و اآلثار 
معجم املطبوعات . 271/ 1معارف الرجال . 159مصفى املقال . 877/ 3الوسائل 
 .364/ 3معجم املللف� العراقي� . 46/ 4معجم املللف� . 1228العربية 

هدية األحباب . 543/ 2نقباء البرش . 210/ 2نجوم الس�ء . 1461/ 5مكارم اآلثار 
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 371/ 2مجلة لغة العرب س . 101هدية الرازي . 180
1307. 

 : السيد حس� الهمدا�

كامل السيد حس� اب  السيد محمد تقأ الهمدا� عاا جليل و فقيه فاضل و أخيقأ 
حرض يف النجف األرشف عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و املوىل حس� قيل الهمدا� و 

عاد إىل همدان يف . امل�زا حس� الخلييل و غ�هم حتى اشتهر باملقامات العلمية
 .ه 1344ه و صار م  مراجع األمور فيها إىل أن تويف عام 1318حدود 
الدر . تنبيه الراقدي  و ج�ل الوافدي . ضويةالتحفة الرضوية إىل الشيعة املرت: له

رشح زيارة الجامعة بالفارسية . رشح األس�ء الحسنى. املنضود يف أجوبة مسائل اليهود
. 

 .عصارة الفقل� يف حقيقة النشأت� . الشموس الطالعة يف رشح الزيارة الجامعة
اللباب يف خطابات لب . الكييت األحمر يف تفس� الفقل األكي. القسطاس املستقيم

 .نسك التلويث يف جواب أهل التفليث . مخلص األصول يف دي  آل الرسول. الكتاب
/ 14و 89/ 13و 187/ 10و 78/ 8و 442/ 4الذريعة . 415/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال . 101/ هدية الرازي . 542/ 2نقباء البرش . 203/ 22و 80/ 17و 234

 .1338الفكر و األدب 
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 : الشيخ حس� ابن الشيخ محمد تقي

فقيه أصويل و عاا محقق كامل م  األعيم و م  أساتذة الفقه ولد يف النجف و تخرج 
الذي بقأ ناقصا عند موته فأكمله ) األنوار الغرية(عىل والده و كتب بقية كتاب أبيه 

 .ه 1302ه و تويف عام 1285باسم أبيه سنة 
 .مشقية رشح املعة الد: له

 .38/ 1الكرام اليرة . 48/ 14و الذريعة . 102/ 25أعيان الشيعة : ترجم يف
 .1237/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 228/ 3مايض النجف 

 : السيد حس� بن سيد محمد مهدي ابن السيد حسن

فقيه أصويل و أديب شاعر ولد يف الحلة و قرأ أوليات العلوم و انتقل إىل النجف 
امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و املوىل الفاضل محمد االيروا� و امل�زا لطف  فحرض عىل

كان و . ّهللا املازندرا� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و اشتغل بالتدريس و التأليف
 .ه 1325ذي الحجة 21قورا جليي مهابا حس  األخيق كف� التواضع مات 

. رسالة يف مقدمة الواجب. ديوان شعر. ةحاشية رشح اللمع. حاشية فرائد األصول: له
 .نفائس األحكام 

شعراء الحلة . 122/ 3البابليات . 662/ 2نقباء البرش . 176/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1معجم املللف� العراقي� . 64/ 4معجم املللف� . 274/ 1معارف الرجال . 126/ 2
/ 3م رجال الفكر و األدب معج. 554و 474و 212و 159و 30/ 3مايض النجف . 354
989. 

 : السيد حس� ابن السيد محمود ابن سيد إبراهيم العاميل

ولد يف جبل عامل . السيد حس� العاميل م  املجتهدي  الكامل� كف� التأليف و التتبع
ه و حرض عىل 1350و درس املقدمات و السطوح ثم توجه إىل النجف عام . ه1326

  و الشيخ محمد  السيد أبو الحس  األصفها�
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حس� الكمبا� و الشيخ محمد عيل الكاظمأ و السيد حس� الح�مأ و السيد 
الحكيم ثم أوفد بعد وفاة السيد محس  األم� إىل الشام ليتوىل املسلولية الدينية 

ه و دف  يف مدخل 1397فذهب إىل هناك و أصب  زعي� روحيا يف دمشق و تويف عام 
 .زينب عليها السيم يف الشام  مقام السيدة

عقيد الشيعة يف . املتعة يف االسيم. العصمة. مصباح الداعأ. حاشية الدر الفم�: له
. تاريخ مشهد االمام الحس� يف حلب. رسالة يف الجمع ب� الصيت�. االمام الصادق

لك يف أقرب املسا. منهاج الصالح�. قواعد إستنباط األحكام. حاشية العروة الوثقى
 .حكم مال املجهول املالك 

/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 452/ 1نقباء البرش . 103مصادر الدراسة : ترجم يف
1233. 

 : السيد حس� الجزائري

السيد حس� اب  السيد محمود ب  أحمد الجزائري عاا بار  و فقيه ور  كان م  
 الشيخ م�زا حس� الخلييل تيميذ الشيخ عبد الرحيم التسرتي و تلمذ يف النجف عىل

آباد و نه  بأعباء املرجعية و كان م  العل�ء العامل� و  و غ�ه ثم عاد إىل خرم
 .ه 1323األتقياء املتورع� املروج� للدي  إىل أن تويف عام 

 .آثار منها نجوم العلوم : له
 .652/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : حس� القميالسيد حس� بن سيد محمود املعروف بآغا 

ه و شّب فيها و أتم 1282م  أجيء العل�ء و مشاه� املراجع ولد يف بلدة قم عام 
ه لتكميل العلوم الرشعية فأدرك بحث 1311العلوم العربية ثم توجه إىل النجف عام 

امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و حرض عىل املوىل النهاوندي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� 
  د كاظم اليزدي و السيد محم
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و ملا . و غ�هم و الزم أبحاث هلالء األعاظم مدة غ� قص�ة حاز فيها درجة سامية
ه رش  للزعامة و زادت وجاهته و عظم 1365تويف السيد أبو الحس  األصفها� يف 

 .ه 1366ربيع األول عام 14شأنه إال أن األجل ا اهله حيث مرض و تويف يوم األربعاء 
. الرسالة الرضاعية. الرسالة الربائية. الرسالة االرثية. ذخ�ة العباد. الذخ�ة الباقية: له

. مخترص األحكام. مجمع املسائل. مجمع الرسائل. طريق النجاة. صحة املعاميت
 .هداية األنام . منتخب األحكام. مناسك الحج
. 194ل�ء معارصي  ع. 185املطبوعات النجفية . 255/ 27أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم رجال . 653/ 2نقباء البرش . 61/ 4معجم املللف� . 167/ 3معارف الرجال 
 .1016/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ حس� الحوالوي النجفي

الشيخ حس� ب  الشيخ مشكور الشيخ محمد جواد الحوالوي النجفأ عاا أديب و 
غ�ه م  األجيء ثم حرض يف الفقه و ه و نشأ عىل أبيه و 1313ولد عام . تقأ صال 

 .األصول عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد امل�زا عبد الهادي الش�ازي 
كان م  العل�ء األجيء البارزي  يف النجف األرشف و م  أئة الج�عة يف : أقول

تويف  .الصح  الرشيف عرفناه منذ طفولتنا و إقتدينا به يف أداء صية العشائ� كف�ا
 .ه 1388عام 
 .نسك الصائم . منظومة يف النكاح: له

 .1201/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 153/ 34الذريعة . 145/ 23الذريعة : ترجم يف
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 : السيد حس� ابن السيد موىس ابن السيد محمد عيل الحسيني

صول و الزع�ء فقيه فاضل و مجتهد كب� و م  مراجع العرص و أساتذة الفقه و األ 
ولد يف سامراء و هاجر إىل النجف األرشف بصحبة والده و فيها أنهى . الديني�

و تتلمذ يف تكميل الدروس العالية عىل امل�زا محمد حس� . املقدمات و األوليات
و السيد محمد . و السيد أبو الحس  األصفها� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ. النائينأ

ه عاد إىل سبزوار و منها 1348و يف سنة . شيخ الرشيعة األصفها�الف�وزآبادي و 
إستوط  مشهد االمام الرضا عليه السيم و حاز عىل شهرة واسعة و ساعد الطيب و 

 .ه 1386العامل� و قام بآثر خالدة مشكورة و مات يف شوال 
 .هداية األنام . مناسك الحج. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له
معجم رجال الفكر و األدب . 657/ 2نقباء البرش . 5458/ 5كتابهاي فاريس : جم يفتر 
2 /664. 

 : السيد حس� ابن السيد هاشم العوامي البحرا�

فقيه أصويل و عاا جليل مجتهد و شاعر فاضل أديب كامل م  الشعراء و العباقرة 
اء ثم عاد إىل البحري  و تتلمذ يف النجف األرشف و أصب  م  العل�ء األتقي. الخالدي 

 .ه 1358تصّد  للتقليد و الوظائف الرشعية و مات يف رمضان 
حوايش و رشوح يف التوحيد و . تعليق عىل رشح منظومة السبزواري يف الحكمة: له

 .ديوان شعر . الفقه و املنطق
 .668/ 2نقباء البرش . 376/ أنوار البدري  . 120/ 2أعيم العوامية : ترجم يف
 .502/ 2رجال الفكر و األدب  معجم
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 : الشيخ املوىل حس� قىل الهمدا�

الشيخ املوىل حس� قىل ب  رمضان الشوندي النجفأ م  أعاظم العل�ء و أكابر فقهاء 
ه و إنتقل 1239ولد يف قرية الشوندي عام . الشيعة و خاتة عل�ء األخيق يف عرصه

املقدمات عىل عل�ئها ثم ذهب إىل سبزوار و تعلم عىل ء و  إىل طهران و تعلم املباد 
املوىل هادي السبزواري ثم ذهب إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ األنصاري و 

و بعد وفاة الشيخ . الزم درسه سن� طواال و تلمذ يف األخيق عىل السيد عيل التسرتي
ا يتطلب الرياسة إّال أن  ه لزم بيته و انزو  و ا يتصد للفتو  و1281األنصاري عام 

الخواص م  أهل العلم و الفضل و التقى و الدي  ا يرتكوه و شأنه فألزموه بالتدريس 
قال . و كان له درس يف األخيق بداره صباح كل يوم و بعده يدرس الفقه و األصول

ج�ل السالك� و نخبة الفقهاء الرباني� و : تلميذه السيد حس  الصدر يف التكملة
دة الحك�ء و املتكلم� و زبدة املحقق� و األصولي� كان م  العل�ء باّل و عم

شعبان 28تويف يف . بأحكام ّهللا جالسا عىل كريس االستقامة ترشق عليه أنوار امللكوت
 :م  تيميذه . ه1311

السيد أحمد الكربيئ و صهر املرتجم له عىل ابنته السيد أبو القاسم األصفها� و 
آغا الدولت اآلبادي و الشيخ باقر القامويس و الشيخ محمد باقر البهاري و  السيد

الشيخ باقر النجم آبادي و السيد محمد تقأ الشاه عبد العظيم و السيد محمد تقأ 
األصفها� و امل�زا جواد آغا التييزي و السيد حس  الصدر و السيد محمد سعيد 

يخ عيل القمأ و السيد عيل الهمدا� و ولد الحبوب و الشيخ آغا رضا التييزي و الش
املرتجم له الشيخ عيل و الشيخ محمد البهاري و هو أجلهم و أعظمهم و السيد 

 .محمود الطالقا� النجفأ و الشيخ موىس رشارة 
. الخلل يف الصية. تقريرات شيخه يف الفقه و األصول. تذكرة املتق� يف األخيق: له

 .قضاء و الشهادات ال. صية املسافر. الره 
/ 7و 376و 46/ 4الذريعة . 109/ 27أعيان الشيعة . 86/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
 .261/ شخصيت أنصاري . 376/ 6ريحانة األدب . 83/ 15و 311/ 11و 249
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/ 4مكارم اآلثار . 41/ 4معجم املللف� . 270/ 1معارف الرجال . 148/ فوائد الرضوية 
 .1339/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 674/ 2نقباء البرش . 1087

 : السيد حكمة ّهللا البخارائ

عاا فقيه و صال  تقأ كان يف النجف األرشف م  تيميذ املوىل لطف ّهللا املازندرا� 
الزمه مدة طويلة و استفاد منه و م  غ�ه كف�ا و عاد إىل وطنه فقام بالوظائف و 

تويف عام . ر م  مراجع األمور يف سائر األحكام و القضاياحصل عىل تقدير و صا
 .ه 1311
 .679/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حمزة عيل القزويني

عاا جليل و فقيه فاضل جاور النجف األرشف عدة سن� مشتغي بالعلوم الرشعية 
سيد حرض عىل الشيخ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و ال

محمد كاظم اليزدي و غ�هم و الزم أبحاث هلالء مدة غ� قص�ة حتى حاز قسطا 
وافرا م  الفقه و األصول ثم عاد إىل قزوي  و صار مرجعا و رئيسا فيها تويف بعد 

 .ه 1325
 .682/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد حيدر الحيل

الحيل أديب كب� م  مشاه� السيد حيدر ب  السيد سلي�ن الصغ� ب  السيد داوود 
ه درس العلوم 1246ولد يف الحلة ليلة النصف م  شعبان عام . شعراء العراق يف عرصه

العربية يف الحلة و درس العلوم االسيمية يف النجف عىل أساط� العلم و تخصص يف 
السيد السند الصال  . قال عنه الشيخ النوري. مجال نظم الشعر خاصة يف الرثاء

و ليس . إمام شعراء العراق بل سيّد الشعراء يف الندب و املراث عىل االطيقالصفأ 
  أدل عىل 
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ذلك م  تيوة مراثيه و إنشادها يف مآتم املحافل الشيعية يف سائر الديار حتى حفظها 
 .ه 1304ربيع األول عام 9تويف ليلة األربعاء . كف� م  العامة و الخاصة

. مجموعة يف أحوال الشعراء املعارصي  له. العقد املفصل. ديوان شعر. الدر اليتيم: له
 .مجموعة يف أحوال ورثاء السيد جعفر ب  السيد مهدي القزوينأ 

. 269/ 9الذريعة إىل تصانيف الشيعة . 153/ 2البابليات . 181/ 1األعيم : ترجم يف
. 788/ العربية  معجم املطبوعات. 290/ 1معارف الرجال . 338/ 1ريحانة األدب 

. 40/ نهضة العراق األدبية . 685/ 2نقباء البرش . 173/ معجم املطبوعات النجفية 
 .443/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد حيدر ابن السيد إس�عيل الصدر

عاا مجتهد محقق بار  كف� الفضل غزير العلم دائم االشتغال كف� املذاكرة قل� 
ل و ا يفت  بابا للبحث العلمأ و املناقشة و كان محمود دخل مجلسا ألهل الفض
ولد يف سامراء و هاجر بصحبة والده إىل كربيء فقرأ و نال حظا . الس�ة حس  األخيق

م  الفضل ثم انتقل إىل النجف األرشف الك�ل درسه فقرأ و تتلمذ و تفوق ب� أقرانه 
النظر وجودة الفكر و قوة التفر  و أصب  آية يف الفقه و األصول يرجع إليه يف عمق 

تصد  للتدريس و التصنيف و مات ج�دي األوىل . و إحاطة باألدلة و اعتدال بفادها
 .ه 1356
رسالة يف تبعي  . رسالة يف املعا� الحرفية. حاشية الكفاية. األوضا  اللفظية: له

 .الشبهة الحيدرية . األحكام لتبعي  األسباب
ريحانة األدب . 479/ 2الذريعة . 145/ تذكرة القبور . 246/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف

نقباء . 1566/ 5مكارم اآلثار . 90/ 4معجم املللف� . 188/ 1معارف الرجال . 422/ 3
 .806/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 683/ 2البرش 



 171: الصفحة

 : الشيخ حيدر عيل الفروشا�

ان إىل النجف األرشف فحرض عىل الشيخ هاجر م  أصفه. عاا كب� و فقيه كامل
األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و غ�ه� م  األعاظم ثم عاد إىل أصفهان 

 .ه 1300فأصاب حظا م  املرجعية و قام بالتكاليف الدينية و تويف حدود 
 .691/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ حيدر قيل خان الكابيل

حمد خان الكابيل الشه� بالرسدار الكابيل عاا جامع الشيخ حيدر قيل خان ب  نور م
 .و فيلسوف فاضل م  أكي عل�ء الشيعة يف هذا القرن 

ه إىل الكاظمية و تعلم 1304ه يف كابل و انتقل مع أبيه يف 1293محرم 18ولد يف 
ء فيها ثم انتقل إىل النجف و قرأ الفقه و األصول عىل الشيخ محمد عيل  املباد 

و بالجملة فهو م  نوابغ الرجال و أبطال و . الشيخ عيل أصغر التييزيالرشتأ و 
فرسان البيان و أساط� الفضيلة أحاط بالعلوم القداة و الحديفة معقوال و منقوال 

تويف يوم . فخيها و تضلع فيها و ذلك فضل ّهللا يلتيه م  يشاء و ّهللا واسع عليم
 .ه 1372الفيثاء رابع ج�دي األوىل عام 

تبرصة الحر يف تحقيق . 51األربعون حديفا يف فضائل أم� امللمن� عليه السيم : له
تحفة األحباب يف بيان آيات الكتاب و سوره و ما . تحفة األجلة يف معرفة القبلة. الكر

التحص� يف صفات . إىل الفارسية ترجمة إنجيل برنايا م  االنكليزية. يتعلق بالقرآن
جمع . رشح دعاء الندبة. ترجمة املراجعات للسيد رشف الدي  إىل الفارسية. العارف�

رشح خطبة زينب . رشح تهذيب املنطق. 31الدرر النف�ة . و تحقيق ديوان أب طالب
 .غاية التعديل . العلم الشاخص. رشح المية أب طالب. رشح دعاء الصباح)  ( 
 .منظومة يف علم الكيم . كشف القنا . تعليقات عىل نهج البيغة. ب يف املساحةكتا

 .ديوان شعر بالعربية و الفارسية 
 .139/ 8و 410و 406و 317/ 3و 366/ 2و 493و 415/ 1الذريعة : ترجم يف
 .673/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 693/ 2نقباء البرش . 189/ 1الغدير 
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 خاء حرف ال

 : الشيخ خرض الدجييل

الشيخ خرض ب  الشيخ عباس ب  الشيخ عيل ب  الشيخ عبد ّهللا الدجييل النجفأ عاا 
ء و  ه و نشأ عىل حب الفضيلة فقرأ املباد 1303ولد حدود . جليل و ور  تقأ

مقدمات العلوم و درس السطوح عىل لفيف م  أهل الفضل ثم حرض بحث الشيخ 
ه و الشيخ ضياء الدي  العراقأ يف األصول و حاز م  العلم عيل الجواهري يف الفق

 .ه 1383مات عام . قسطا وافرا
 .رشح العروة الوثقى . حاشية الكفاية. دروس أستاذه العراقأ: له آثار كف�ة منها
 .كتاب يف األخيق 

 .699/ 2نقباء البرش . 99/ 4مشهد االمام . 276/ 2مايض النجف : ترجم يف
 .566/ 2الفكر و األدب معجم رجال 

 : الشيخ خليل الصوري

الشيخ خليل ب  الشيخ إبراهيم ب  الشيخ محمد الصوري العاميل عاا جليل و فاضل 
ء و قرأ مقدمات العلوم و يف  ه و نشأ فتعلم املباد 1283ولد يف صور عام . كامل
محمد طه ه هاجر إىل النجف األرشف فحرض عىل امل�زا حس� الخلييل و الشيخ 1308

نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة 
ه حصلت له االجازة م  األخ� ثم ذهب إىل مدينة 1322األصفها� و غ�هم و يف سنة 

الكوت يف العراق مندوبا ع  أستاذه الخلييل و ألزمه السيد اليزدي بالبقاء و تويف عام 
 .ه 1340
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 .حياة النفوس . حياة القلوب. أنيس النفوس يف أخبار املواعظ و األخيق: له
. صفوة الكيم يف مواعظ الحس� عليه السيم و أدعيته و خطبه و حكمه و مصائبه

النور البهأ و الحق . النفحات الغروية. نفائس الكيم يف فضل العلم. الفوائد الخليلية
 .نابيع األحكام يف رشح رشائع االسيم ي. الجيل يف أصول الدي  و فروعه

/ 24و 248/ 24و 242/ 24و 334/ 16و 51/ 15و 122/ 7و 467/ 3الذريعة : ترجم يف
 .704/ 2نقباء البرش . 337/ 6أعيان الشيعة . 286/ 25و 364

 .813/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ امل�زا خليل التربيزي

زا حس  ب  امل�زا محمد باقر التييزي امللقب باملجتهد الشيخ امل�زا خليل آغا ب  امل�
قرأ املقدمات و السطوح عىل والده بتييز ثم قدم إىل النجف . عاا جليل و ثقة ور 

و حرض عىل املوىل النهاوندي ك� أوصاه والده و تلمذ عليه عدة سن� و كتب 
رض أيضا عىل الشيخ تقريرات بحفه و عرضها عليها فكتب عليه األستاذ تقريضا و ح

محمد كاظم الخراسا� و امل�زا أب القاسم األوردبادي ثم عاد إىل تييز و طبع 
 .ه 1368تقريراته هناك و حصلت له وجهة و مرجعية تويف يف رمضان عام 

 .كتاب الفقه و األصول . تقريرات أستاذه النهاوندي يف الفقه: له
معجم رجال . 275نقباء البرش . لةشهداء الفضي. 230شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .290/ 1الفكر و األدب 
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 حرف الدال 

 : الشيخ دخيل النجفي

كان م  . الشيخ دخيل ب  أب دخينة الشيخ محمد النجفأ فقيه فاضل و عاا جليل
تيميذ السيد مهدي القزوينأ و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الزم الشيخ الكاظمأ 

 .ه 1305تويف عام . نال درجة االجتهاد منه حتى
. حاشية عىل مكاسب الشيخ مرتىض األنصاري. أنوار الفقاهة رشح عىل الرشائع: له

 .الفقه االستداليل . رسالة عملية. الرد عىل األخبارية
 .286/ 16و 182/ 10و 437/ 2الذريعة . 395/ 6أعيان الشيعة : ترجم يف

معارف الرجال . 713/ 2نقباء البرش . 163/ 2لنجف مايض ا. 263/ شخصيت أنصاري 
 .401/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 252/ 2
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 حرف الراء 

 : السيد راحت حس� الهندي

السيد راحت حس� الهندي ب  السيد طاهر حس� الهندي عاا جليل و فقيه كامل 
ه و قرأ السطوح 1324لنجف يف ه و قرأ املقدمات يف الهند ثم هاجر إىل ا1297ولد يف 

عىل األساط� م  العل�ء ثم حرض الخارج عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ 
الرشيعة األصفها� و السيد محمد كاظم اليزدي و غ�هم حتى بلغ يف الفقه و األصول 
و غ�ه� درجة سامية و نال االجازة م  أكث مشايخه ثم رجع إىل الهند و قام 

 .يس و التأليف و االمامة بالتدر
 .بسط اليدي  . أنوار القرآن يف تفس� كب�. االنتصار. إرسال اليدي  يف الصية: له

. فلسفة دعاء. قاطع اللجاج يف م�اث األزواج. سبيل الهد  يف فضائل العلم و العل�ء
 .مخترص القواعد . مرآة قاديا�. مأخذ الياء
و 307/ 16و 8/ 17و 141/ 12و 109/ 3و 438و 360/ 2و 507/ 1الذريعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و األدب . 716/ 2نقباء البرش . 267/ 21و 203و 281/ 20و 8/ 19
3 /1350. 

 : الشيخ رايض التربيزي

ولد يف . الشيخ رايض ب  الشيخ محمد حس� ب  رضا التييزي عاا بار  و فقيه فاضل
النجف األرشف و حرض عىل الشيخ آغا ضياء ه درس يف قم مدة ثم هاجر إىل 1325

و له آثار يستفاد منها أنه مجتهد و . الدي  العراقأ و غ�ه م  املحقق� املدرس�
 .محقق 



 176: الصفحة

املسائل . املحاورات. ديوان شعر. قضاة الفطرة. خيصة الكيم يف فقه األحكام: له
 .عقد اللقاح . التداخلية
 .296/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 717/ 2نقباء البرش . 232/ 7الذريعة : ترجم يف

 : الشيخ رايض ابن الشيخ محمد الخاليص الكاظمي النجفي

هاجر إىل النجف . فقيه أصويل عاا محقق مجتهد أديب م  مشاه� فقهاء عرصه
األرشف و تتلمذ بها عىل الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  الشيوخ ثم عاد إىل 

و كان يف . مية فاشتغل بالتدريس و نرش األحكام و إقامة الج�عة و التأليفالكاظ
 .ه 1347تويف يف ج�دي الفانية . الوقت نفسه م  األعاظم األوتاد و األخيار العباد

جواز البقاء عىل تقليد . حاشية القوان�. حاشية الرسائل. إجت�  األمر و النهأ: له
 .أصول العقائد  منظومة يف. رشح املعاا. امليت
. 144/ عل�ء معارصي  . 104/ 31أعيان الشيعة . 126/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

 .474/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 717/ 2نقباء البرش . 150/ 3معجم املللف� 

 : الشيخ آغا رضا بن محمد باقر التربيزي النجفي

كب� و فقيه جليل و أخيقأ الشيخ آغا رضا ب  محمد باقر التييزي النجفأ عاا 
ء هناك ثم هاجر إىل النجف و  ه و قرأ املباد 1265ولد بتييز يف . معروف و تقأ ثقة

الزم السيد حس� الكوهكمري و غ�ه يف الفقه و األصول ثم الزم املوىل حس� قيل 
الهمدا�، حتى صار وحيد عرصه يف التقى مع ما هو عليه م  جيلة القدر و التبحر 

الفقه و األصول و دقة النظر فيه� و كان يلم الناس يف مسجد شيخ الطائفة  يف
 .ه 1331الطويس و تويف يوم الجمعة ثالث شوال 
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 .نهج السداد يف رشح االرشاد . الحاشية عىل املكاسب. تقريرات يف األصول و الفقه: له
معجم رجال الفكر و . 741/ 2نقباء البرش . 420/ 24و 219/ 6الذريعة : ترجم يف
 .293/ 1األدب 

 : الشيخ رضا الخم�ا� الرشتي

عاا بار  و فاضل كامل و فقيه صال  كان م  تيميذ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه 
يف النجف األرشف و تصدر بها للتدريس و البحث مدة و تخرج عليه بع  أهل العلم 

الرشاد و نرش األحكام و سائر الوظائف حتى ثم عاد إىل بلده و اشتغل باالمامة و ا
 .ه 1339يوم وفاته عام 
 .728/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ آغا رضا الرشتي

كان يف النجف . الشيخ آغا رضا اب  امل�زا حس  الرشتأ عاا كب� و رئيس جليل
ابر املدرس� األرشف م  أجيء تيميذ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و حرض عىل غ�ه م  أك

أيضا حتى بلغ الذروة يف الفقه و األصول و صار م  أعاظم العل�ء ثم عاد إىل رشت و 
 .ه 1323حصل عىل زعامة تامة و رياسة دينية إىل أن تويف حدود 

 .747/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ رضا ابن املوىل الشيخ صادق ابن امل�زا محمد

ور  جليل م  أساتذة الفقه و األصول تتلمذ عىل  عاا فاضل مجتهد مهذب متواضع
 .ه 1351أبيه الفقيه الزعيم امل�زا صادق املتوىف 

ثم هاجر إىل النجف و أخذ ع  شيوخها و عاد إىل . و عمه الفقيد امل�زا عبد العيل
 .مدينة قم و تصد  للتدريس و التأليف و البحث 
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 .رشح ترشي  األفيك . خيصة الحساب رشح. حاشية عىل كتاب الصية: له
 .رشح الخطبة الطتنجية . رشح أيقان الشيخ هادي الطهرا�. رشح خطبة البيان

 .295/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ رضا الرشتي

كان م  األجيء األفاضل . الشيخ رضا ب  الشيخ طالب الرشتأ عاا فقيه و ور  صال 
األرشف فحرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ حتى أجازه فعاد إىل هاجر إىل النجف 

و الظاهر أنه غ� ما . ه1323بيده و حصلت له املرجعية و الرئاسة إىل أن تويف يف 
 .تقدم لتغاير والديه� و ّهللا العاا 

 .755/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد رضا الهندي

املوسوي الهندي النجفأ عاا جليل و أديب السيد رضا ب  السيد محمد ب  هاشم 
ه و ذهب مع والده إىل سامراء ثم عاد 1290كب� ولد يف النجف يف ثام  ذي القعدة 

إىل النجف و حرض يف الفقه و األصول عىل والده و الشيخ محمد طه نجف و السيد 
محمد آل بحر العلوم و الشيخ حس  ب  صاحب الجواهر و الشيخ املوىل حس  

ك� و أنه أبد  يف نظم الشعر و بلغ . بيا� و الشيخ حس  الكاظمأ الخراسا�الرش
ثم ذهب بأمر م  السيد أبو الحس  األصفها� إىل . مرتبة عالية يف الشعر و األدب

الفيصلية فكان مرجعا يف األحكام هناك إىل أن تويف يف الفا� و العرشي  م  ج�دي 
 .و دف  يف النجف . ه1362األوىل 
 .الرحلة الحجازية . ديوان. درر البحور. بلغة الراحل يف املعتقدات و األخيق: له

رشح غاية . سبيكة العسجد يف صناعة التاريخ بأبجد. الرد عىل القصيدة البغدادية
امليزان العدل ب� . الكوثرية. الصاحبية. رشح الآليل الكاظمية. االيجاز يف تام الفقه

 .يف العروض و القوايف . رشح الكايفالوايف يف . الحق و الباطل
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/ 8و 147/ 3الذريعة . 770/ 2و 769/ 2نقباء البرش . 23/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 18و 1/ 15و 43/ 14و 375/ 13و 136/ 13و 218/ 10و 168/ 10و 368/ 9و 119
 .81/ 4شعراء الغري . 207/ 9الحصون املنيعة . 16/ 25و 315/ 23و 183
معارف الرجال . 288/ املطبوعات النجفية . 758/ كتابهاي عرب . 32و 23/ 6لغدير ا
/ 2نقباء البرش . 473/ 1معجم املللف� العراقي� . 164/ 4معجم املللف� . 324/ 1
 .1348/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 768

 : الشيخ آغا رضا الهمدا�

النجفأ م  أكابر العل�ء املحقق� و  الشيخ آغا رضا ب  الشيخ محمد هادي الهمدا�
الزم درس السيد املجدد الش�ازي سن� طواال و برز ب� . م  مشاه� مراجع عرصه

تيمذته الكامل� بروزا ظاهرا و عّد م  أعاظم تيميذ السيد املجدد و أبرعهم يف 
ل عاد إىل النجف يف حياة أستاذه فالتف حوله جمع م  أهل الفضل و اشتغ. الفقه

بالتدريس و التأليف و االمامة و غ�ها م  الوظائف و كان يقيض أكث أوقاته يف 
املطالعة و التدريس و الكتابة و البحث و كان يف غاية االعراض ع  الدنيا و الزهد 

ه و علق عىل 1312رجع الناس إليه يف التقليد بعد وفاة أستاذه الش�ازي يف سنة . فيها
ي  و لكنه كره الزعامة و الرئاسة فكانت حياته بعد املرجعية نجاة العباد لعمل املقلد

مرض بالسل فسافر إىل سامراء و تويف صباح األحد . ا تتغ� ع� كانت عليها قبلها
 .ه و دف  يف الرواق م  جانب أرجل االمام� 1322صفر 28
ة حاشي. حاشية رياض املسائل. تقريرات أستاذه الش�ازي يف الفقه و األصول: له

 .مصباح الفقيه . الفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية. حاشية نجاة العباد. املكاسب
 .الوجيزة الهداية 

 .62/ 32أعيان الشيعة . 52/ 3األعيم . 179/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
. 166و 49/ 25و 115/ 25و 115/ 21و 341/ 16و 12/ 10و 219/ 6و 376/ 4الذريعة 

 .75/ عل�ء معارصي  . 370/ شخصيت أنصاري . 377/ 6ريحانة األدب 
  معارف الرجال . 323و 230/ املطبوعات النجفية . 853و 680/ كتابهاي عرب 
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/ 2نقباء البرش . 473/ 1معجم املللف� العراقي� . 164/ 4معجم املللف� . 323/ 1
 .1339/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 105/ هدية الرازي . 776

 : السيد رضا الخوئ

السيد رضا ب  السيد مهدي الحسينأ الخوئ عاا جليل و فقيه فاضل و ثقة ور  كان 
يف النجف األرشف م  تيميذ السيد املجدد الش�ازي ثم املوىل محمد الفاضل االيروا� 
و غ�ه� و عاد إىل تييز فكان م  القائ� بالوظائف الرشعية هناك م  الج�عة و 

 .ه 1323غ�ها تويف حدود سنة 
 .رشح عىل حاشية تهذيب املنطق . حاشية عىل الفصول. جامع الفوائد: له

 .حاشية عىل رشح التجريد . 41كشف األستار ع  غوام  األرسار . منظومة يف املنطق
 .164/ 4معجم املللف� . 65/ 5الذريعة . 103/ 32أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم رجال الفكر . 104/ هدية الرازي . 775/ 2نقباء البرش  .119/ 3معارف الرجال 
 .537/ 2و األدب 

 : السيد ريض األصفها�

عاا فقيه كامل كان م  أجيء تيميذ الشيخ محمد كاظم الخراسا� و املتكلم� يف 
 .ه 1333درسه تويف حدود 

 .783/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد ريض املستنبط

 .السيد أحمد ب  السيد نرص ّهللا املوسوي عاا فاضل السيد رىض ب  
ه و نشأ بها و أخذ املقدمات و بع  السطوح ثم هاجر إىل 1270ولد بتييز يف 

النجف األرشف فحرض عىل السيد حس� الكوهكمري و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و 
  املوىل عيل النهاوندي و املوىل محمد فاضل االيروا� و غ�هم 



 181: فحةالص

ثم عاد إىل تييز بعد أن قام ثا� عرشة سنة يف النجف و صار م  املراجع فيها حتى 
 .ه 1347يوم وفاته عام 

 .حاشية املكاسب . تقريرات شيوخه: له
معجم رجال الفكر و األدب . 784/ 2نقباء البرش . 420/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

3 /1197. 

 : الشيخ امل�زا ريض الزنوزي

شيخ امل�زا ريض ب  امل�زا محمد حس  الزنوزي التييزي عاا جليل و فاضل بار  ال
تلمذ عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة 

 .األصفها� ثم عاد إىل تييز و صار م  املراجع بها إىل أن تويف 
حاشية كفاية . حاشية العروة الوثقى. التوحيد. تقريرات أستاذه يف الفقه و األصول: له

رسالة يف الكنى و . رسالة عملية. حاشية نجاة العباد. حاشية مجمع املسائل. األصول
الفهرست الرتتيبأ لرجال الكيش و . فيح العامل. ضمنيات كتب الرجال. األلقاب

 .القضاء و الشهادات . النجايش و خيصة العيمة الحيل
. 3761/ 3كتابهاي فاريس . 403/ عل�ء معارصي  . 232/ أنصاري  شخصيت: ترجم يف

 .294/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 784/ 2نقباء البرش 

 : السيد رفيع األنزلجي

عاا فقيه و كامل جليل درس يف النجف األرشف عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه 
 فيها مدة يف االشتغال ثم عاد إىل م  كبار املدرس� و مشايخ األعيم يف النجف قىض

بيده و صار مرجعا لألمور بها و أصاب رياسة دينية يف تلك األطراف إىل أن تويف بعد 
 .ه 1320عام 

 .785/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ رمضان عيل الرشتي

مل�زا حبيب عاا جليل و فقيه فاضل و ثقة صال  كان يف النجف األرشف م  تيميذ ا
ّهللا الرشتأ و غ�ه م  األعيم ثم عاد إىل رشت و القى إقباال منقطع النظ� و حاز ثقة 

تويف حدود . الخاصة و العامة و صار م  املراجع املحرتم� و أئة الج�عة املوثق�
 .ه 1325
 .788/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ روح ّهللا القزويني

ن يف النجف األرشف م  تيميذ امل�زا حس� الخلييل و السيد عاا و فقيه كامل كا
محمد كاظم اليزدي و غ�ه� م  عل�ء عرصه ثم عاد إىل قزوي  و كان م  مراجع 

 .ه 1355األمور و رجال الدي  إىل أن تويف حدود 
 .789/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد ريحان ّهللا الربوجردي

  السيد جعفر املوسوي املعروف بالكشفأ عاا كب� و فقيه السيد آغا ريحان ّهللا ب
ء و السطوح يف بروجرد و  ه و قرأ املباد 1266ولد يف حدود . جليل و زعيم مطا 

أصفهان ثم هاجر إىل النجف األرشف فحرض أبحاث عل�ء ذلك العرص و مدرسيه 
ة و العامة يف األعاظم حتى حاز درجة سامية ثم عاد إىل إيران و صار مرجعا للخاص

التدريس و الفتيا و االمامة و الخطابة و كان فقيها متبحرا و أصوليا متضلعا خب�ا و 
محدثا بارعا و مفرسا فاضي و بالجملة فقد كان جامعا للفضائل و الفواضل و السجايا 

ج�دي 28و تويف يف . الحميدة رجع إليه الناس يف التقليد و طبعت رسالته العملية
 .ه 1328 األول عام
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الشموس الطالعة . ترجمة خيص األذكار. فواكه الفقهاء. ريحان القلوب يف األخيق: له
 .يف رشح زيارة الجامعة 

/ 14و 341/ 11و 1/ 4الذريعة . 503/ 2تاريخ بروجرد . 7/ 40أعيان الشيعة : ترجم يف
 .658/ 2دانشمندان فارس . 156/ املآثر و اآلثار . 365/ 16و 234

/ 5مكارم اآلثار . 790/ 2نقباء البرش . 126/ آثار باستا� آذربيجان . 72/ لباب األلقاب 
/ 1تراجم الرجال . 1080/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 472/ 1نجوم الس�ء . 1858
218. 



 184: الصفحة

 حرف الزاي 

 : السيد زكريا القزويني

يف أعىل درجات الوعأ و التقى و الصيح  كان م  أكابر العل�ء و أفاضل املجتهدي  و
و النسك و م  أولئك األفذاذ الذي  جمعوا ب� العلم و العمل لقد أخذ العلم ع  
الشيخ مرتىض األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و غ�ه� ثم سك  يف قم و كان 

 .ه 1313م  العل�ء البارزي  فيها حدود سنة 
 .791/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : لشيخ زلف عيل ابن الشيخ مناف القايضا

أخذ املقدمات يف بلده ثم سافر إىل النجف األرشف و أخذ . عاا فاضل مجتهد متتبع
و عاد إىل زنجان . و الفاضل الرشبيا� الشيخ محمد. ع  السيد محمد حس  الش�ازي

 .ه 1345و اشتغل بالتدريس و البحث و التصنيف و مات ج�دي الفانية 
رشح منظومة . رشح خطبة العقيلة زينب. 21أرسار الطفوف . أرجوزة يف الفقه: له

 .كم ترك األول لآلخر . السيد بحر العلوم
 .و ا يذكر سائر مللفاته 139/ 18الذريعة . 387/ تاريخ زنجان : ترجم يف

معجم رجال . 792/ 2نقباء البرش . 185/ 4معجم املللف� . 420/ شخصيت أنصاري 
 .636/ 2ألدب الفكر و ا



 185: الصفحة

 : السيد زين العابدين التنكابني

السيد زي  العابدي  ب  السيد أب الحس  ب  السيد عيل ب  عبد الباقأ الحسينأ 
هاجر إىل العراق و درس يف كربيء عىل الشيخ زي  . التنكابنأ عاا فقيه و صال  تقأ

د الش�ازي و يف النجف األرشف الزم العابدي  املازندرا� و يف سامراء عىل السيد املجد
بحث امل�زا حس  الخلييل ثم عاد إىل إيران و استقر يف قزوي  و صار مرجعا لألمور 

 .ه 1331إىل أن تويف عام 
 .795/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد زين العابدين الطهرا�

أعاظم العل�ء و السيد زي  العابدي  ب  السيد أب القاسم الطباطبائ الطهرا� م  
ه فاتصل بالسيد املجدد الش�ازي و 1289هاجر إىل النجف األرشف عام . أجيء الفقهاء

الزمه مستفيدا م  بحفه و مقتبسا م  علومه و ملا هاجر أستاذه إىل سامراء سنة 
ه لحقه بعد عام واحد فواظب عىل حضور أبحاثه حتى حصل يف الفقه و 1291

م املتنوعة حظا عظي� و صار م  الجامع� املتبحري  و األصول و غ�ه� م  العلو 
 .ه 1303ه عاد إىل طهران و تويف يف حدود سنة 1297املللف� األكابر و يف عام 
نظم . حبيب املوحدي . جليس الصالح�. أنيس السالك�: له آثار كف�ة جليلة منها

تعليقات . عىل الفصول تعليقات. بديع االيجاز. طريق النجاة. مقاصد املعاا. الحياة
 .شبه الرشح عىل الرسائل 

 .797/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ زين العابدين املرندي

الشيخ زي  العابدي  ب  إس�عيل ب  زي  العابدي  التييزي املرندي النجفأ م  
 ء يف أوائل تحصيله ه و تعلم املباد 1266ولد يف سنة . أجيء العل�ء و أفاضل الفقهاء

  عىل املوىل محمد الهرزندي ثم ترشف إىل 
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ه و كان عمدة 1299النجف األرشف يف عرص السيد حس� الكوهكمري املتويف عام 
تلمذه عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و بلغ درجة سامية يف العلم و التقو  و صار 

 .ه 1340ذي القعدة 12مرجع التقليد لجملة م  أهل آذربيجان و تويف يف 
 .منهاج العباد . كتابات يف الفقه و األصول: له

 .437/ شخصيت أنصاري . 169/ 23الذريعة . 164/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
/ هدية الرازي . 124/ 4مشهد االمام . 799/ 2نقباء البرش . 334/ 1معارف الرجال 

 .651/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 106

 : لدينالشيخ زين العابدين شمس ا

. الشيخ زي  العابدي  ب  الحاج سليم ب  محمد ب  محس  عاا فقيه و فاضل جليل
ولد يف النجف األرشف فأتم سطوح الفقه و األصول عىل لفيف م  الفضيء و حرض 
عىل الشيخ محمد حس� آل كاشف الغطاء و السيد أب الحس  األصفها� و الشيخ 

آل ياس� و غ�هم و الزم أبحاث هلالء  محمد عيل الخراسا� و الشيخ محمد رضا
 .ه 1397تويف عام . الفطاحل مدة طويلة حتى حاز قسطا وافرا م  العلم

 .801/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد زين العابدين القمي

السيد امل�زا زي  العابدي  ب  السيد جواد الرضوي القمأ عاا كب� و فقيه صال  كان 
غي مدة طويلة عىل الشيخ محمد طه نجف و امل�زا حس� يف النجف األرشف مشت

الخلييل و الشيخ هادي الطهرا� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد 
كاظم اليزدي ثم عاد إىل إيران و استقر يف طهران للمعالجة فصارت له وجاهة و 

 .ه 1327مرجعية و تويف بعد سنة 
 .800/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد زين العابدين الكاشا�

عاا كب� و  السيد زي  العابدي  ب  السيد محمد ب  السيد حس� الكاشا� الحائري
تقأ صال  كان م  العل�ء األجيء و الفقهاء األفاضل البارع� املتبحري  و كان م  
تيميذ الشيخ محمد كاظم الخراسا� يف النجف مدة ثم صار وكيي ع  السيد 
اليوجردي يف الكويت فكان هناك مرجعا لألمور الرشعية و بعد سنت� مرض و تويف يف 

 .ه 1375قم عام 
 ) .مناسك الحج(رجوزة يف الحج أ: له

 .804/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ زين العابدين املازندرا� البارفرويش

ه و قرأ املقدمات هناك و هاجر إىل النجف عام 1227ولد يف قرية بارفروش عام 
ه و درس عىل صاحب الجواهر و الشيخ عيل ب  الشيخ جعفر الكب� و استقر يف 1250

صب  شيخ الفقهاء و املجتهدي  و أحد مراجع املسلم� و تويف يف شهر ذي كربيء و أ 
ه يف كربيء و دف  عند باب الصح  الرشيف املسّ�ة بباب قايض 1309القعدة عام 
 .الحاجات 

رشح رشائع االسيم املسمى . رسالته الصغر  كيه� لعمل املقلدي . رسالته الكي : له
كتاب يف األصول م  أوله إىل . حوايش عىل الجواهر. سائلحوايش عىل امل. بزينة العباد

 .كتاب الذخ�ة مجمو  م  أجوبة مسائله مرتب عىل أبواب الفقه . آخره
 .تقريرات أستاذه يف األصول و يف الفقه . مناسك الحج
 .339/ 33أعيان الشيعة . 106/ 3األعيم . 1171أحس  الوديعة : ترجم يف
فوائد . 269شخصيت أنصاري . 145/ 5ريحانة األدب . 93/ 12و 20/ 10الذريعة 
معجم . 331/ 2معارف الرجال . 5املآثر و اآلثار . 69قصص العل�ء . 169الرضوي 
 .313منتخب التواريخ . 805/ 2نقباء البرش . 888/ 3مكارم اآلثار . 198/ 4املللف� 

 .227/ 1تراجم الرجال . 199/ 1معجم رجال الفكر و األدب 
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 حرف الس� 

 : الشيخ ستار بن الشيخ عبد الوهاب األردبييل

عاا فاضل مجتهد م  أفضل تيميذ الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ الزم مجلس درسه عدة 
سنوات و استفاد منه كف�ا و كتب تقريرات دروسه و هأ يف ست مجلدات و أقام يف 

 .ه 1312النجف و مات يف عام 
 .96/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 808/ 2و نقباء البرش 377/ 4الذريعة : ترجم يف

 : السيد سلطان عيل املرعيش النجفي

السيد سلطان عيل ب  السيد إبراهيم ب  محمد الحسينأ التسرتي عاا جليل و فقيه 
ه و تعلم شيئا م  الفقه و األصول يف طهران ثم هاجر 1265صال  ولد يف تسرت عام 
يف و عرشة بعد الفيثائة و األلف فيزم أبحاث كبار املدرس� إىل النجف األرشف يف ن

و أعاظم العل�ء يومذاك و كان عمدة تلمذته عىل امل�زا حس� الخليل و الشيخ 
 .محمد كاظم الخراسا� 

 .مبجي يف األوساط الدينية و األندية العلمية . كان رشيفا جليي و عاملا نبيي
 .ه 1332تويف عام 
 .825/ 2نقباء البرش : ترجم يف



 189: الصفحة

 : السيد ابن السيد حسن الهندي

جاء إىل النجف . عاا فاضل مجتهد جليل م  األفاضل املتتبع� و األجيء الباحف�
و امل�زا باقر الزنجا� و غ�ه� م  . األرشف و حرض عىل السيد أبو القاسم الخوئ

 .األساتذة 
. رشح حمد ّهللا يف املنطق. رشح الروضة البهية. يمبحث يف الك. تقريرات شيوخه: له

 .608/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 21رشح كفاية األصول . رشح رياض املسائل
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 حرف الش� 

 : الشيخ شعبان الكيال�

الشيخ شعبان ب  مهدي ب  عبد الوهاب الكيي� النجفأ م  الفقهاء األعيم و مراجع 
ه يف كيين و نشأ بها 1275ولد الشيخ شعبان يف منتصف شعبان عام . د يف عرصهالتقلي

ه فدرس عىل 1302فأخذ املقدمات ع  عل�ئها و هاجر إىل النجف األرشف عام 
الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و املوىل محمد فاضل االيروا� و الشيخ محمد حس  

عبد ّهللا املازندرا� و الزمه ذا  صيته املامقا� و املوىل محمد فاضل الرشبيا� و الشيخ 
يف األوساط العلمية و سطع نجمه ب� أهل الفضل و طيب العلم فاتسعت شهرته 
حتى أصب  م  مشاه� عل�ء النجف يف عرصه و رجع إليه الناس بالتقليد إىل أن تويف 

 .ه 1348شوال 24صبيحة الفيثاء 
صية . و الظ  و التعادل و الرتاجي األصول العملية و القطع . أحكام الخلل: له

تزويج الصغ� بالكب� و بالعكس بالعقد . مباحث األلفاظ. املتاجر. القضاء. املسافر
 .حكم العزل و انعزال الوالة . عدم وجوب الرتتيب يف فوائت امليت. االنقطاعأ

تغرق إنتقال الرتكة إىل الوارث مع الدي  املس. الطيق بعوض. املنصوب� ع  األئة
 .حاشية العروة الوثقى . للرتكة
. 144/ عل�ء معارصي  . 374/ شخصيت أنصاري . 99/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

 .598/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 838/ 2نقباء البرش . 363/ 1معارف الرجال 

 : السيد شفيع األنزلجي

  جف كان م  أعيم عرصه األفاضل و فقهائها الكامل� تلمذ يف الن
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األرشف عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  األكابر ثم رجع إىل إيران و استقر يف 
 .ه 1310األنزيل فكان فيها م  مراجع األمور تويف بعد 

 .840/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ شكر البغدادي

ولد يف بغداد عام  الشيخ شكر ب  أحمد ب  شكر البغدادي عاا كب� و فقيه جليل
ه و درس املقدمات و السطوح عىل 1292ه ثم هاجر إىل النجف األرشف يف 1272

الفضيء و العل�ء ثم حرض عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ محمد طه 
نجف و السيد محمد بحر العلوم و السيد مهدي التتنجأ و الزم الفقهاء حتى بر  يف 

و األصول و الحكمة و الكيم و األدب و اللغة و غ�ها  املعقول و املنقول م  الفقه
فأصاب خية واسعة يف كل ذلك و اشتغل بتدريس السطوح مدة و تخرج عليه خيلها 

 .ه 1357جمع م  أهل الفضل و تويف عام 
 .842/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ املوىل شكر ّهللا اللواسا�

لطف ّهللا اللواسا� نزيل طهران عيمة فاضل و فقيه  الشيخ املوىل شكر ّهللا ب  املوىل
بدأ اشتغاله بتحصيل العلم يف أصفهان ثم انتقل إىل النجف األرشف و تلمذ عىل . كب�

الشيخ مرتىض األنصاري و غ�ه و مكث عدة سن� ثم عاد إىل طهران و كان م  رجال 
 .ه 1319شوال 14الدي  املشاه� و مراجع األمور األكابر تويف يف 

 .844/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد أبو عبد ّهللا شمس الدين بن السيد أبو القاسم محمد الزنجا�

تتلمذ يف النجف عىل السيد حس� . فقيه أصويل عاا فاضل مجتهد كامل مللف متتبع
نال  و. و السيد امل�زا محمد حس  الش�ازي. الكوهكمري و الشيخ رايض النجفأ
ه، و أصب  مرجعا للتقليد و الفتيا، و 1294مرتبة االجتهاد و عاد إىل زنجان سنة 

 .ه 1313رجب 24تصّد  للتدريس و الزعامة و األمور الرشعية العامة و مات 
. تقسيم العلم. االيقاضات. االااضات. االنصاف يف الحس  و القب . أجزاء العلوم: له

. امليزان يف العروض. املناطق. مطالع الشموس. طعف  الق. رشحات امللكوت. الدروس
 .نور املنابر 
و 236/ 11و 388/ 4و 509و 507و 397/ 2الذريعة . 360/ 17أعيان الشيعة : ترجم يف
 .384/ 2ريحانة األدب . 350/ 23و 278/ 22و 146/ 21و 317/ 16

. 780/ 3رم اآلثار مكا. 50/ 1نقباء البرش . 104/ 6معجم املللف� . 61/ 1الكرام اليرة 
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 61هدية الرازي . 340/ 1نجوم الس�ء . 1661/ 5
630. 
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 حرف الصاد 

 : الشيخ صادق الربغا�

. الشيخ صادق ب  املوىل محمد تقأ الشه� اليغا� القزوينأ فقيه كب� و عاا شه�
محمد حس  صاحب الجواهر و الشيخ كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ 

عاد إىل . حس  صاحب أنوار الفقاهة و له إجازة االجتهاد م  شيخه صاحب الجواهر
 .ه 1311قزوي  و صار مرجعا كب�ا يف هذه البلدة تويف يف عام 

 .حاشية أنوار الفقاهة : له
/ 5مكارم اآلثار . 325/ شهداء الفضيلة . 864/ 2نقباء البرش . 26/ 6الذريعة : ترجم يف
 .226/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1716

 : السيد صادق التنكاب

السيد صادق كان م  خيار أهل العلم و أرشافهم درس يف طهران ثم هاجر إىل النجف 
فيزم أبحاث عل�ئها مفل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه ثم رجع إىل وطنه 

 .ه 1332تويف عام  فأصاب مرجعية و رياسة روحية إىل أن
 .857/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ صادق التنكابني النجفي

  الشيخ صادق التنكابنأ النجفأ ب  الشيخ رشيف عاا جامع و فقيه 
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ه و أخذ املقدمات يف بلده ثم هاجر إىل النجف األرشف للتكميل 1308ولد عام . تقأ
خ عبد ّهللا املامقا� و امل�زا محمد حس  النائينأ فحرض يف الفقه و األصول عىل الشي

و السيد أب الحس  األصفها� ثم اشتغل بتدريس سطوح الفقه و األصول و تويف يف 
 .ه 1358سامراء عام 
 .أحكام الخلل يف الصية و غ�ه م  املتفرقات الفقهية : له آثار منها
 .870/ 2نقباء البرش : ترجم يف

  :السيد صادق الرشتي

عاا فقيه م  األجيء كان يف النجف األرشف عدة سن� حرض عىل امل�زا حبيب ّهللا 
الرشتأ و غ�ه مدة حتى ارتو  و أحس بنفسه الكفاءة ثم عاد إىل رشت و صار م  

 .املراجع هناك إىل أن تويف 
 و م  الواض  أن تيمذة الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ يكونوا م  عل�ء القرن الرابع عرش

 .الهجري 
 .851/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد صادق القمي

م  فحول العل�ء هاجر إىل النجف األرشف و أدرك بحث الشيخ مرتىض األنصاري و 
حرض بعده درس السيد املجدد الش�ازي و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ حتى أصاب حظا 

ف ثم ذهب إىل قم و صار جسي� م  الفقه و األصول و كان م  املعروف� يف النج
 .ه 1338املرجع لعامة األمور الرشعية إىل أن تويف عام 

 .مباحث األلفاظ . األدلة العقلية. تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول: له
 .110/ هدية الرازي . 855/ 2نقباء البرش . 270/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .617معجم رجال الفكر و األدب 
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 : لشيخ صادق الجواهريا

الشيخ صادق ب  الشيخ باقر ب  الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر النجفأ عاا 
حرض عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و امل�زا حس� الخلييل . جليل و فقيه فاضل

و كان يعّد م  أجيء تيميذه و عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه 
 .ه 1329 تويف فجأة عام. نجف
 .862/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ صادق التربيزي ابن امل�زا محمد

هاجر إىل النجف و حرض عىل . فقيه كب� و مجتهد نحرير و زعيم مقلد معروف
الزم دروس املشايخ . و الفاضل الرشبيا�. و الشيخ حس  املامقا�. الفاضل االيروا�

رفيعة و أصاب فيها خية و براعة و عاد إىل تييز و حتى بلغ يف الفقه و األصول درجة 
نه  بأعباء العلم و الدي  و تقلد الزعامة الدينية و املرجعية و تخرج عليه جمع م  

و قد القى يف سبيل نرش األحكام و محاربة البد  و االلحاد عناءا كف�ا و محنا . العل�ء
 .ه 1351يف ذي القعدة و كوارث ململة و انتقل إىل مدينة قم و تويف بها 

. رشح تبرصة العيمة. الصية. الفوائد الفقهية. املقاالت الغروية. رسالة يف املشتق: له
حاشية . واجبات األحكام. رسالة عملية. رسالة يف بع  مسائل الصية. رشائط العوض�
 .ديوان شعر . حاشية عىل منهج الرشاد. وسيلة النجاة
و 24/ رجال آذربايجان . 199/ 36أعيان الشيعة . 110/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
/ عل�ء معارصي  . 392/ شهداء الفضيلة . 800/ 2سخنوران آذربايجان . 103و 65
نقباء . 226/ 3معارف الرجال . 885، 682، 485، 474، 434/ كتابهاي عرب جاب . 153
و 41/ 21و 320 /16و 135و 45/ 13الذريعة . 2065/ 6مكارم اآلثار . 873/ 2البرش 
 .291/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 392
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 : السيد صالح ك�ل الدين الحيل

السيد صال  ب  السيد حمد ب  محمد حس  الحسينأ الحيل النجفأ عاا جليل و 
كان م  األجيء األعيم حرض يف النجف عىل شيخنا املوىل محمد كاظم . فقيه فاضل

 .ه 1345محمد طه نجف و املوىل الفاضل الرشابيا� و تويف عام الخراسا� و الشيخ 
 .885/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد صالح األردبييل

السيد م� صال  ب  السيد م� عبد الرحيم املوسوي األردبييل املعروف بالعطار فقيه 
. ي و غ�هكان يف النجف م  تيميذ العيمة السيد حس� الكوهكمر . ماهر و عاا بار 

كتب م  تقريرات أستاذه يف الفقه مجلدي  جليل� و له حوايش عىل رسالة عملية 
بخطه، م  فتاواه وجوب االجتهاد عينا عىل م  له االستعداد م  باب املقدمية و له 

 .ه 1319عاد إىل أردبيل و صار م  املراجع إىل أن تويف عام . رشح عىل الرسائل
 .887/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد صالح ابن السيد محمد الحسيني النجفي

م  العل�ء األفاضل و الخطباء املتكلم� و الوعاظ األكابر ولد يف الحلة و نشأ بها و 
ه هاجر بصحبة أهله و ذويه إىل النجف األرشف و 1308قرأ مقدمات العلوم و يف 

الفضيلة يف الحوزة أقام فيها مجدا يف تحصيله و مجتهدا يف دروسه و طلب العلم و 
الدينية فحرض عند الشيخ عبد الحس� الجواهري و الشيخ سعيد الحلبأ و السيد 
عدنان السيد شي الرغيفأ و الشيخ عيل ب  الشيخ باقر الجواهري و الشيخ محمد 
كاظم الخراسا� و الشيخ جواد محيأ الدي  و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ آغا 

ة م  الفقه و األصول و املعرفة و أصب  م  العل�ء و رضا الهمدا� و بلغ الذرو 
  املجتهدي  األفاضل غ� أنه 
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انرصف إىل الخطابة و الوعظ و تخرج بها عىل السيد باقر الهندي و الشيخ جعفر اب  
الشيخ قاسم حمود فكان يرقى املني و تتدافع الج�ه� عىل اختيف طبقاتها و عىل 

و اتجاهها لإلست�  إىل أحاديفه الذي كان يعطأ بذلك لكل صنف م   اختيف رغباتها
الناس حقه يف املوضو  و قد منحه ّهللا م  خيل مواهبه الخطابية الجّمة أن تخضع 
له الج�ه� و كيف ال و هو إىل جانب هذه القيم كان كسائر أفراد أرسته موهوبا 

و الواقع . ن تكلف، خال م  الصنعةبالبيغة و الشعر و كان رسيع البديهة ينظم بدو 
أنه كان خطيبا طلق اللسان، جريئا ال تهزه العواصف، و ال تزعزعه الهزات متصلبا يف 
دينه و عقيدته، و أصب  مفخرة م  مفاخر النجف األرشف بفضله، و علمه، و 
ه، خطابته، و شارك يف العلوم يتحىل به املني إذا اعتيه، و يتحىل به الحفل إذا استمي 

أذاب القلب و أجراه م  الع�، محارض حس  )  (و إذا ذكر االمام السبط الحس� 
ه كان يف طليعة املحرض� عىل االنكليز و قد 1333و يف سنة . املحارضة لطيف املذاكرة

حتى سقطت البرصة بيد ) الشعيبية البرصة( سار ركب العل�ء املجاهدي  نحو 
ا خائف يرتقب م  حكام االنكليز حتى حدثت االنكليز ثم سقطت بغداد و هو فيه

ه عىل حكامهم فقام السيد بواجبه الدينأ يحرض القبائل يف 1338الفورة العراقية سنة 
العراق و أصب  مطاردا يف القر  و األرياف حتى ألقوا القب  عليه و نفوه م  العراق 

عاد إىل العراق  ثم. و صار عنده موضع عناية و تكريم سن�) الشيخ خزعل(إىل إمارة 
 .ه و دف  يف النجف بوادي السيم 1359شوال 21و سك  الكوفة و مات بها يوم 

 .بع  املقاالت و البحوث يف الصحف ). الباقيات الصالحات (ديوان شعر باسم : له
/ 3شعراء الحلة . 78/ 1خطباء املني الحسينأ . 377/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
  )  ( مجلة رسالة الحس� . 86/ 2مايض النجف . 155/ 4شعراء الغري . 168160

نقباء البرش . 122/ 2معجم املللف� العراقي� . 388/ 1معارف الرجال . 410/ 1س 2
 .444/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 388/ 2يف القرن الرابع عرش 
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 : السيد صالح الكيشوان

كان م  . الكاظمأ النجفأ عاا جليل السيد صال  ب  السيد عيل ب  السيد أحمد
فقهاء عرصه و أجيء وقته و هو م  أفاضل تيميذ الشيخ محمد حس� الكاظمأ 

 .ه 1308املتوىف سنة 
 .934/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد م�زا صالح القزويني

السيد م�زا صال  ب  السيد مهدي ب  السيد حس  القزوينأ الحيل عاا فقيه و 
ه و تعلم األوليات يف الحلة ثم توجه إىل 1259ولد يف الحلة أوائل سنة . كب�أديب 

النجف و درس عىل الشيخ مرتىض األنصاري و عىل خاله الشيخ مهدي كاشف الغطاء 
الحي : و وصفه الشيخ النوري بقوله. و أجيز م  املوىل عيل الخلييل و غ�ه يف االجتهاد

 .ه 1304محرم 23تويف يف ليلة . عمدة الفقهاء العظاماملعتمد زبدة العل�ء األعيم و 
 .ديوان شعر . الدرر الغروية يف رثاء العرتة املصطفوية: له

. 128/ 8الذريعة . 138/ 2البابليات . 267/ 36أعيان الشيعة . 283/ 3األعيم : ترجم يف
 .14/ 5معجم املللف� . 164/ املطبوعات النجفية . 213/ 4شعراء الغري 

نهضة . 939/ 3نقباء البرش . 339/ 2مكارم اآلثار . 126/ 2املللف� العراقي�  معجم
/ 3مايض النجف . 466/ 1نجوم الس�ء . 173و 106/ 3معارف الرجال . 319/ العراق 
 .985/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 329/ 1مجلة لغة العرب . 592

 : السيد صالح القزويني البغدادي

السيد صال  ب  السيد مهدي ب  السيد رضا القزوينأ البغدادي م  كبار العل�ء و 
ه و نشأ عىل أبيه 1208رجب سنة 17ولد يف النجف يوم الخميس . مشاه� الشعراء

ثم واصل دراسة العلوم الدينية فحرض عىل مشاه� عل�ء عرصه يف الفقه و األصول و 
  غ�ه� فهو م  الفقهاء 
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األجيء األعيم و يعّده البع  يف عداد املعارصي  لصاحب الجواهر و هو صهر الشيخ 
محمد حس  صاحب الجواهر عىل ابنته و كان م  رجال الصيح و التقى و األخيق 

 .ه 1306الفاضلة و الس�ة الطيبة تويف رحمه ّهللا يوم الجمعة خامس ربيع األول سنة 
 .939/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ صالح كاشف الغطاء

الشيخ صال  ب  الشيخ مهدي ب  الشيخ عيل ب  الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفأ 
كان فقيها فاضي و محققا بارعا م  أهل األخيق الفاضلة . فقيه فاضل و أديب جليل

 .و الس�ة الحسنة و م  األدباء الشعراء 
حس� الكاظمأ و الشيخ امل�زا حرض عىل السيد حس� الكوهكمري و الشيخ محمد 

حبيب ّهللا الرشتأ و والده الشيخ مهدي كاشف الغطاء و الشيخ رايض النجفأ و 
. السيد املجدد الش�ازي و امل�زا حس� الخلييل و السيد عيل بحر العلوم و غ�هم

 .ه ع  حدود السبع� 1317شعبان 27تويف يف النجف يف 
 .941/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : لسيد صالح ابن السيد محمد مهدي الحسيني النجفي الحيلا

. إعرتف بفضله و فقاهته كف� م  الفطاحل. عاا عامل و فقيه أصويل و أديب كب�
و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و املوىل الشيخ عيل . تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري

و . ليه ج�عة م  األفاضلو قام بالتدريس مقام والده بعد وفاته و تخرج ع. الخلييل
. كان باالضافة إىل فقاهته و ورعه م  أجيء األدباء و شاعرا م  أبرز شعراء عرصه

فهو يف الحقيقة م  أركان النهضة األدبية يف العراق يف . رص� الرتكيب قوي الديباجة
 .ه 1304محرم 23تويف . الشطر األخ� م  القرن الفالث عرش
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 ) . (مقتل أم� امللمن� . رسالة عملية. شعرديوان : له
 .313/ شخصيت أنصاري . 142/ 2البابليات . 256/ 36أعيان الشيعة : ترجم يف

و 34/ 3و 396و 385و 358و 81/ 2و 33/ 1معارف الرجال . 101/ 3شعراء الحلة 
نقباء . 126/ 2معجم املللف� العراقي� . 13/ 5معجم املللف� . 234و 214و 114
 .989/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1546/ 5مكارم اآلثار . 937/ 3لبرش ا

 : الشيخ صدر الدين املعروف بالشيخ صدرا البادكوب

ه و درس يف النجف و أصب  عاملا فاضي مجتهدا جليي متتبعا حس  1316ولد عام 
م  الس�ة و كان م  أساتذة كفاية األصول يدرسها يوميا و قد درست عنده شطرا 

و كان مميزا يف الفلسفة االلهية حيث طلب منه فضيء . الجزء األول م  الكفاية
الحوزة تدريس األسفار فبدأ بالتدريس و لك  جمعا م  طيب الحوزة املخالف� 
للفلسفة حاربوه و منعوه م  امليض يف التدريس فكّف ع  االستمرار يف تدريس 

ه يف النجف 1392مات سنة . كاسبالفلسفة و اقترص عىل تدريس الكفاية و امل
 .األرشف و دف  هناك 

 .كتابات و تعليقات عىل بع  الكتب الفلسفية : له
 .198/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 365و 313معارف الرجال : ترجم يف

 : السيد صدر الدين الصدر

السيد صدر الدي  ب  السيد إس�عيل ب  السيد صدر الدي  املوسوي العاميل 
ه و نشأ عىل أبيه و 1299ولد يف الكاظمية يف سنة . مأ فقيه جليل و عاا كب�الكاظ

تعلم األوليات عىل بع  األفاضل يف سامراء ثم انتهى به املطاف إىل النجف األرشف 
فحرض بحث املوىل محمد كاظم الخراسا� و أبحاث غ�ه م  مشاه� عرصه سن� 

و استقر بها ملدة طويلة )  (ة االمام الرضا ه إىل إيران لزيار 1339عديدة ثم سافر عام 
ه و الزم درس امل�زا محمد حس� النائينأ و يف 1344ثم عاد إىل النجف األرشف عام 

  ه ذهب إىل إيران و استقر يف قم و أصب  مقلدا بعد وفاة 1349عام 
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ربيع الفا� 19السبت الشيخ عبد الكريم الحائري إىل أن انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل يوم 
 .ه و دف  داخل املقام الرشيف لد  املعصومة عليه السيم 1372
 .مخترص تاريخ االسيم . حاشية وسيلة النجاة. حاشية العروة الوثقى. الحقوق: له

 .املهدي . ملخص كتاب الفصول يف علم األصول
/ 12الذريعة . 235/ تكملة أمل . 387/ تذكرة القبور . 384/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
، 315، 157، 34/ كتابهاي عرب . 427/ 3ريحانة األدب . 290/ 23و 184/ 2و 199
معجم املللف� . 17/ 5معجم املللف� . 164/ 31نامه دهخدا  لغت. 937، 337

/ 5مكارم اآلثار . 482/ 41مجلة العرفان س . 943/ 3نقباء البرش . 140/ 2العراقي� 
 .805/ 2ر و األدب معجم رجال الفك. 1566

 : السيد صدر الدين بن السيد حس� القهبائ النجفي األصفها�

ه و قرأ األوليات فيها ثم هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ 1301ولد يف أصفهان عام 
عىل شيخ الرشيعة األصفها� و الشيخ إبراهيم األردبييل و الشيخ أحمد الش�ازي و 

السيد محمد الف�وزآبادي و السيد محمد كاظم  الشيخ عبد الصمد السبزواري و
اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و أصب  م  العل�ء األجيء ثم عاد إىل 
أصفهان و قام فيها بالتدريس و البحث و االمامة إىل أن مات يف اليوم الخامس م  

 .ه 1372شهر ج�دي األوىل عام 
ضيت األسفار و املنظومة و هو رشح رشوق الحكمة يف حل مع. رشح الكفاية: له

ملطالب الكتاب� م  أول األمور العامة إىل آخر مبحث علم الباري أوان اشتغاله يف 
ه و هو كب� يقرب م  عرشي  ألف 1329ه إىل سنة 1317النجف األرشف م  سنة 

 .بيت 
 .147/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 186/ 14الذريعة . 389تذكرة القبور : ترجم يف
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 : السيد صدر الدين التنكابني

السيد صدر الدي  ب  محمد هاشم ب  محمد حس� التنكابنأ القزوينأ عاا فقيه و 
كان يف النجف م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و السيد املجدد . ور  جليل

تويف سنة  الش�ازي و غ�ه� ثم عاد إىل قزوي  و أصب  مرجع الخاصة و العامة إىل أن
 .ه 1316
 .951/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ صفر عيل البادكوب

كان م  العل�ء األعيم و الفقهاء األفاضل و م  رجال التقى و الصيح حرض يف 
النجف عىل الشيخ محمد االهيجأ و السيد حس� الكوهكمري و غ�ه� م  حجج 

 .ه بقليل 1300تويف بعد  ه و1299العلم و االثبات و عاد إىل وطنه عام 
 .تقريرات يف األصول : له

 .952/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ صفر عيل العراقي

ولد يف عام . الشيخ صفر عيل ب  محمد تقأ الفيجا� العراقأ عاا بار  و فاضل تقأ
ه يف فيجان و نشأ بها و تعلم األوليات فيها ثم هاجر إىل النجف األرشف سنة 1303
ه فأدرك الشيخ محمد كاظم الخراسا� و تلمذ عىل امل�زا محمد حس� النائينأ 1327

و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد أب الحس  األصفها� و الزم أبحاثهم عدة سن� 
 .ه 1379حتى عّد م  أهل الفضل البارزي  و تويف عام 

 .952/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 حرف الضاد 

 : يخ ضياء الدين العراقيالش

الشيخ ضياء الدي  ب  املوىل محمد العراقأ النجفأ مجتهد محقق م  أكابر عل�ء 
ه و نشأ يف ظل أبيه ثم هاجر إىل 1278ولد يف سلطان آباد األراك يف سنة . العرص

النجف األرشف فأدرك بحث السيد محمد الفشارك و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ 
لخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة االصفها� و محمد كاظم ا

نظرائهم يف الفقه و األصول و الحديث و الرجال و الحكمة و الكيم، و غ�ها م  
كان م  أجّيء تيمذة املوىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و كبارهم . العلوم االسيمية

� و كان مجلس درسه مفضي عىل غ�ه و اشتغل يف التدريس بعد وفاة الشيخ الخراسا 
م  نواحأ عديدة و ال سي� يف علم األصول الذي اشتهر به و تفوق و قد رقأ مني 
الدرس يف النجف أكث م  ثيث� سنة و تخّرج عليه خيلها عدد كب� يعّد باملئات م  
ل املجتهدي  األفاضل و العل�ء األكابر و أصحاب الرأي و الفتو  كل ذلك بفض

 .عبقريته و نبوغه و نظرياته العميقة و آرائه السديدة 
لقد علّق عىل رسالة الشيخ عبد ّهللا املازندرا� العملية لعمل املقلدي  بعد أن وجد 

 .عددا كب�ا م  امللمن� قد بدأوا بتقليده سيّ� يف العراق و إيران 
ساعة األوىل م  ليلة و هكذا قىض حياته ب� العلم و العمل حتى وافته منيته يف ال

ه و دف  يف الحجرة الفانية عىل يسار الداخل إىل الصح  1361ذي القعدة 28االثن� 
 .الرشيف م  الباب السلطا� 

رسالة يف تعاقب . حاشية العروة الوثقى. بدائع األفكار يف األصول: له املطبوعات التالية
 .كتاب القضاء . البيع كتاب. روائع األمايل يف فرو  العلم االج�يل. األيدي

  تعاليق عىل رسائل . إستصحاب العدم األزيل. اللباس املشكوك. املقاالت األصولية
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 .الحاشية عىل املكاسب . تعليقة كفاية األصول. حاشية جواهر الكيم. الشيخ األنصاري
 .ال رضر قاعدة . قاعدة الحج. الصية. الرشط املتأخر. رشح التبرصة. حجية القطع
/ 13و ج 219/ 6الذريعة . 392/ 7أعيان الشيعة . 190/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
 .55/ 1ريحانة األدب . 125/ 6رجال إيران . 397، 389/ 21و ج 135

، 885، 120/ كتابهاي عرب جاب . 189/ عل�ء معارصي  . 374/ شخصيت أنصاري 
 .18/ 22معجم رجال الحديث . 386/ 1معارف الرجال . 217/ فوائد الرضوية . 972

مكارم اآلثار . 280، 200/ معجم املطبوعات النجفية . 156/ 2معجم املللف� العراقي� 
 .886/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 956/ 3نقباء البرش . 2214/ 6

 : السيد ضياء الدين ابن السيد محمد بن نرص ّهللا بن أبو القاسم الحسيني

م  أئة الج�عة يف طهران عذب الحديث حس  األخيق و األدب فقيه أصويل مجتهد 
و أنهى املراحل . ه و نشأ بها و ترعر 1325جميل الطلعة ولد يف النجف عام 

 .ه 1366الدراسية و توجه إىل طهران و أقام بها سنة 
. تفس� القرآن الكريم. حاشية الوسيلة. رشح العروة الوثقى. حاشية العروة الوثقى: له
 .الة يف الصية و الخمس و النكاح و غ�ه رس

 .118/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 حرف الطاء 

 : الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد عيل

مجتهد كب� و عاا جليل و م  فضيء عرصه و أعيمه املشهوري  بالنسك و الور  و 
ف و أخذ ع  لفيف م  األعيم و هاجر إىل النجف األرش . التضلع يف علوم أهل البيت
و الشيخ محمد . و تتلمذ عىل السيد أبو تراب الخونساري. حاز درجة سامية يف العلم

و السيد محمد كاظم اليزدي و الفاضل . و الشيخ محمد كاظم الخراسا�. طه نجف
الرشبيا� و املوىل محمد االيروا� و الشيخ محمد حس  املامقا� و كان راوية 

يف مختلف األبواب ك� كان حافظا لقصص ) عليهم السيم( ث أهل البيت ألحادي
 .ه 1357تويف يف ربيع األول . العل�ء القدماء يروي منها ما يلّذ للسامع

 .تعليقة عىل القوان� . تعليقة عىل املدارك. تعليقة عىل الباب الحادي عرش: له
الفاقب يف حياة النبأ و آله  النجم. روض الجنان يف الواعظ و األخيق. ديوان شعر
 .األطائب 
. 971/ 3نقباء البرش . 159/ 2مايض النجف . 69/ 24و 275/ 11الذريعة : ترجم يف

 .400/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 378/ 1معارف الرجال 
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 حرف الع� 

 : السيد آغا عباد الزنجا�

األكابر نبغ يف الفقه فكان م  املحقق� فقيه بار  م  العل�ء األجيء و رجال األدب 
االثبات تلمذ يف النجف عىل الشيخ مرتىض األنصاري و غ�ه عاد إىل بيده فكان م  

 .ه يف النجف 1300املراجع يف التدريس و غ�ه و تويف بعد 
 .983/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عباس الكازرو�

تيميذ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و املوىل حس�  عاا جليل و فقيه كب� و كان م  أجيء
تويف . قىل الهمدا� و امل�زا حس� الخلييل له تقريرات مشائخه يف الفقه و األصول

 .ه 1317سنة 
 .985/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد امل�زا عباس الكلبايكا�

كان م  تيميذ الشيخ كان عاملا جليي ورعا صالحا م  السادة املوسوية األرشاف و 
ه و غ�ه م  أجيء عرصه و رجع إىل بيده فصار مرجعا 1270محس  خنفر املتوىف 

 .ه 1303مطاعا إىل أن تويف يف سنة 
 .985/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ عباس املشهدي

فقيه الشيخ عباس ب  الشيخ أحمد ب  الشيخ محمد النجفأ الشه� باملشهدي عاا 
كان م  عل�ء بيت املشهدي و فقهائهم األفاضل درس عىل الشيخ الفاضل الرشبيا� و 

له آثار قيمة تدل عىل سمّو درجته العلمية . ه1341عىل غ�ه م  العل�ء و مات عام 
. 
 .كتاب الصية . رشح الرشائع الصغ�. رشح الرشائع الكب�. الرسالة الرضاعية: له

 .352/ 3مايض النجف . 324/ 13الذريعة . 410/ 7ة أعيان الشيع: ترجم يف
 .1205/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 988/ 1نقباء البرش . 86/ 1معارف الرجال 

 : الشيخ عباس ابن املوىل حاجي الطهرا� النجفي

عاا جليل و مجتهد كب� و فقيه ور  درس علوم األدب و املقدمات عىل نفر م  
النجف األرشف فحرض عىل امل�زا محمد تقأ الش�ازي و  فضيء وقته و هاجر إىل

السيد إس�عيل الصدر و السيد محمد الف�وزآبادي و السيد حس  الصدر و الشيخ 
ضياء الدي  العراقأ و نال درجة سامية و عاد إىل إيران و استوط  مدينة قم و 

طهران فوافق و  اشتغل بالتدريس و االمامة و سائر الوظائف ثم طلب منه االقامة يف
 .ه 1360أصب  م  املراجع و واصل التبليغ إىل أن مات ذي القعدة 

 .رسالة يف الرضا  . الجواب الصائب ع  شبهة إاان أبو طالب. أرسار الصية: له
رشح حاشية املوىل عبد . رشح أصول الكايف. رسالة يف الوصية. رسالة يف مباحث األلفاظ

موائد الكريم لزوار عبد . رشح زيارة عاشوراء. معة الكب�ةرشح زيارة الجا. ّهللا اليزدي
 .العظيم 
 .188/ 2معارف الرجال . 340/ 20و 295/ 18و 98/ 13الذريعة : ترجم يف

 .990/ 3نقباء البرش . 59/ 5معجم املللف� 



 208: الصفحة

 : الشيخ عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء

جعفر كاشف الغطاء النجفأ عاا كب� و الشيخ عباس اب  الشيخ حس  اب  الشيخ 
ه و تعلم املقدمات و السطوح عىل العل�ء 1253فقيه جليل ولد يف النجف عام 

األفاضل ثم حرض عىل اب  عمه الشيخ مهدي ب  عيل كاشف الغطاء و الشيخ مرتىض 
األنصاري و املجدد الش�ازي و كان عىل جانب عظيم م  حس  األخيق و طيب 

 .ه 1323مة القلب و التواضع و الور  و التقى و الزهد تويف عام النفس و سي 
. رسالة يف التعادل و الرتاجي . ديوان شعر. دالئل االمامة. الدر النضيد يف التقليد: له

 .رشح الروضة البهية . رسالة يف مباحث األلفاظ. رسالة يف رد األلويس
منظومة يف رشح الدرّة . و أصولية الفوائد العباسية يف فوائد فقهية. رشح نجاة العباد

منهل . منظومة يف نظم مت األجرومية. منظومة يف الصوم و الخمس و الحج. النجفية
الورود . نبذة الغري يف أحوال الحس  الجعفري. الغ�م يف رشح رشائع االسيم

 .الجعفرية يف حاشية الرياض الطباطبائية 
، 81/ 8الذريعة . 149/ 8و 35/ 9نيعة الحصون امل. 413/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 25و 36/ 24و 216، 201/ 23و 348/ 16و 294، 238/ 13و 678/ 9و 203/ 4و 241
 .220/ فوائد الرضوية . 277/ شخصيت أنصاري . 480، 470/ 1و 103/ 23و 64

/ 3نقباء البرش . 1427/ 4مكارم اآلثار . 399/ 1معارف الرجال . 156/ 3مايض النجف 
 .1042/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 133/ دية الرازي ه. 992

 : السيد عباس الطالقا�

السيد عباس ب  السيد حس� ب  السيد عيل الطالقا� عاا جليل و فقيه فاضل ولد يف 
ه و نشأ يف بيت علم و رياسة و قرأ املقدمات عىل األفاضل ثم 1235النجف يف سنة 

شيخ مرتىض األنصاري و الشيخ رايض النجفأ و انتقل يف بحث الخارج إىل حوزة ال
الشيخ محمد حس� الكاظمأ و السيد جعفر الطالقا� و املوىل عيل الخلييل و قد 

تويف ليلة . الزم األخ� و إختص به حتى شهد باجتهاده و كان يحرتمه و يش� إليه
 .ه 1308شهر رمضان عام 16الجمعة 
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 .مجموعة يف األدعية و الزيارات . ح اللمعة الدمشقيةالهدية السنية يف رش : له
 .996نقباء البرش . 1000/ مكارم اآلثار . 334/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .821/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عباس الرميثي

الشيخ عباس ب  عبود ب  الحاج خلف الرميفأ فقيه فاضل و عاا ور  هاجر إىل 
النجف يف شبابه فدرس األوليات و مقدمات العلوم ثم حرض عىل عل�ء عرصه و الزم 
حلقات مشاه� املدرس� ثم اختص بالشيخ محمد رضا آل ياس� و م  بعده الزم 

وفاة املرتجم له يوم االثن� الخامس  الحجة السيد عبد الهادي الش�ازي حيث قال يف
 .فقدنا فقيها : ه عندما حزن عليه1379عرش م  شهر شوال عام 

 .كتابات يف الفقه . الوصية. االجارة. تقريرات أساتذته: له
 .616/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1004/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عباس عيل املراغي

يخ عبد األئة املجتهد املراغأ فقيه بار  و عاا فاضل ولد يف الشيخ عباس عيل ب  الش
ه و أكمل السطوح يف آذربايجان ثم قدم إىل النجف األرشف و حرض بحث 1303سنة 

الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و أجيز منه� و قد أمىض 
ه 1326اد إىل مراغه يف سنة اجتهاده العيمة املوىل محمد عيل النخجوا� الغروي و ع

 .ه 1360فصار مرجعا بها إىل أن تويف يف 
 .1016/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ عباس ابن الشيخ عيل كاشف الغطاء

الشيخ عباس اب  الشيخ عيل اب  الشيخ األكي جعفر كاشف الغطاء النجفأ فقيه كب� 
ه و تويف والده و هو صغ� فنشأ يف حجر 1242و مرجع جليل ولد يف النجف يف سنة 

و حرض عىل أخيه الشيخ مهدي و الشيخ رايض الفقيه النجفأ و السيد املجدد . إخوته
الش�ازي يف النجف و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ بلغ 

لة القدر و املرتجم له درجة االجتهاد و اعرتف له معارصوه بالفضل و الفقاهة و جي
 .ه 1315تويف يف ليلة االثن� الفا� م  ربيع األول سنة . سمو املكانة و نبغ نبوغا باهرا

رسائل يف . رسالة عملية يف الطهارة و الصية. رسالة يف الرشوط. ديوان شعر: له
. مجموعة مراسيت شعرية و نثية مع بع  إخوانه م  األدباء و العل�ء. األصول

 .يف رشح رشائع االسيم موارد األنام 
 .216/ 23الذريعة . 142/ 8الحصون املنيعة . 417/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف

معارف الرجال . 161/ 3مايض النجف . 293/ 4شعراء الغري . 276/ شخصيت أنصاري 
/ 4مكارم اآلثار . 1007/ 3نقباء البرش . 201/ 2معجم املللف� العراقي� . 394/ 1

 .1043/ 3جم رجال الفكر و األدب مع. 1429، 1428

 : الشيخ عباس الطارمي

الشيخ امل�زا عباس ب  عيل محمد الطارمأ فقيه فاضل و عاا جليل ولد حدود 
ه فحرض عىل شيخ الرشيعة 1317ه و قرأ املقدمات ثم هاجر إىل النجف يف سنة 1295

ي و غ�هم و األصفها� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزد
ه 1325كتب تام األصول و جملة م  كتب الفقه و قواعده و رجع إىل زنجان يف سنة 

 .ه 1351فكان م  عل�ئها و تويف يف طهران عام 
 .نتيجة الحياة . كتاب يف األصول و الفقه. ذخ�ة امل�ت. ديوان شعر بالفارسية: له
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 .61/ 5معجم املللف� . 49/ 4و 21/ 10 الذريعة. 395/ تاريخ زنجان : ترجم يف
 .817/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1012/ 3نقباء البرش 

 : السيد عباس ابن السيد محمد ابن السيد عيل املهري البحرا� املوسوي النجفي

عاا فاضل متتبع مجتهد جليل صال  ور  م  أحفاد الفقيه املفرس السيد هاشم 
قي� يف النجف األرشف و قد حرض درس السيد أبو القاسم كان م. البحرا� التوبيل

الخوئ و السيد محس  الحكيم و السيد محمود الشاهرودي و غ�هم و أوفد إىل 
الكويت م  قبل مراجع التقليد كوكيل عنهم و القيام بالوظائف الرشعية م  التوجيه 

لنجف إىل أن تويف و االرشاد و إمامة الج�عة و أقام فيها مع عدم قطع تردده ع  ا
ه يف حادث سيارة يف طريقه إىل الكويت و نقل جف�نه إىل النجف األرشف 1380عام 

 .و دف  فيها 
. رسالة يف االجتهاد و التقليد. االفاضات يف حكم مشكوك التزكية م  الحيوانات: له

 .رسالة يف املتعة . رسالة يف جملة م  الفرو  العلمية
 .201/ 2معجم املللف� العراقي� . 88/ ية املطبوعات النجف: ترجم يف

 : الشيخ عباس الجصا�

الشيخ عباس ب  الشيخ محمد حس� الجصا� الكاظمأ م  مشاه� عل�ء عرصه و 
كان م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و الشيخ محمد حس  آل ياس� و غ�ه� م  

و أهل الور  و الزهد و م  أكي  األعيم و هو م  الفقهاء األجيء و املجتهدي  األتقياء
عل�ء عرصه و أشهرهم يف العلم و العمل تويف ليلة األربعاء ثا� ربيع األول سنة 

 .ه 1306
 .131رشح الرشائع : له

  . 325/ 13الذريعة . 425/ 7أعيان الشيعة . 31/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
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معارف الرجال . 995/ 3نقباء البرش . 63/ 5معجم املللف� . 278/ شخصيت أنصاري 
 .354/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 147/ 3و . 40/ 1

 : الشيخ عباس القمي

الشيخ عباس ب  محمد رضا ب  أب القاسم القمأ عاا محدث و ملرخ فاضل ولد يف 
ه فحرض 1316قم يف نيف و تسع� و مائت� و ألف هاجر إىل النجف األرشف عام 

س العل�ء إال أنه الزم الشيخ النوري و مجلسه العلمأ لإلستفادة منه و حلقات درو 
كان دائم االشتغال شديد الولع يف الكتابة و التدوي  و البحث و التنقيب، ال يرصفه 

تويف رحمه ّهللا يف . ء و ال يحول بينه و ب� رغبته فيه و اتجاهه إليه حائل ع  ذلك يش
 .ه 1359ذي الحجة سنة 23 النجف بعد منتصف ليلة الفيثاء

سفينة البحار و . تحفة األحباب يف نوادر آثار األصحاب. تتمة املنتهى. بيت األحزان: له
. 31الكنى و األلقاب . كحل البرص. 21الفوائد الرضوية . 21مدينة الحكم و اآلثار 

 .هدية األحباب . منازل اآلخرة. مفاتي  الجنان
 .1015/ 3عجم رجال الفكر و األدب م. 998/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الباقي الش�ازي

السيد عبد الباقأ ب  السيد محمد املوسوي الش�ازي فقيه بار  و عاا جليل ولد 
ه و اشتغل بتحصيل العلوم يف النجف فقد حرض 1290املرتجم له يف حدود سنة 

و شيخ الرشيعة  أبحاث الشيخ محمد كاظم الخراسا� و امل�زا حس� الخلييل
األصفها� و رجع إىل ش�از فصار م  أجيء عل�ئها و مرجع األمور بها و تويف عام 

 .ه 1354
 .رشح التبرصة . حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول: له

. 1021/ 3نقباء البرش . 577/ 3دانشمندان فارس . 432/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
 .780/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 : الشيخ عبد الجبار الش�ازي

فقيه كب� و عاا جليل أدرك بحث العيمة الشيخ مرتىض األنصاري يف النجف و تلمذ 
 .أيضا عىل السيد امل�زا محمد حس  املجدد الش�ازي سنينا 

 .ه 1319تويف سنة 
 .1022/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الحسن الشيخ رايض

خ عبد الحس  ب  الشيخ رايض ب  الشيخ محمد آل الشيخ خرض الجناجأ الشي
ه فنشأ عىل أبيه الذي 1260النجفأ م  مشاه� عل�ء عرصه ولد يف النجف يف سنة 

كان م  كبار الفقهاء فحرض عليه و عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ 
حبيب ّهللا الرشتأ و محمد رضا كاشف الغطاء و السيد عيل بحر العلوم و امل�زا 

كان أحد عل�ء النجف : يقول صاحب التكملة. غ�هم م  أجيء و أعاظم املدرس�
بعد الشيخ الفقيه الكاظمأ و مرجعا للناس و مطاعا عند الخاص و العام و كان ميذا 

تويف رحمه ّهللا يف . و مرجعا نافعا و رجع إليه الناس بالتقليد يف بع  أنحاء العراق
 .ه 1328لسابع م  ج�د  األوىل سنة اليوم ا
 .1026/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الحس� األملوت

عاا كب� فقيه جليل أصله م  أملوت م  محاّل قزوي  كان م  قدماء تيميذ العيمة 
امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ يف النجف و كتب م  تقريراته دورة أصول تامة و عاد إىل 

 .ه 1306قزوي  فكان فيها م  املراجع املوثق� و أفاضل املدرس� إىل أن تويف 
 .1027/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ عبد الحس� األميني

أكمل دراسته األولية يف تييز . فقيه أصويل و عاا كب� و ملرخ ثبت، و محّدث مجتهد
ه و تلمذ عىل بع  األساط� حتى بلغ مرتبة االجتهاد 1336و هاجر إىل النجف سنة 

تاريخ يف خيفة عيل و الفتيا، غ� أنّه إنرصف إىل التأليف و التحقيق و حمل أعباء ال
و قد سافر . ب  أب طالب عليه السيم بعد رسول ّهللا صىل ّهللا عليه و آله االنحراف

أسس يف النجف األرشف مكتبة االمام . لتحقيق رسالته الفكرية إىل شتى أقطار العاا
ه يف طهران و نقل 1390و مات يف شهر ربيع الفا� . أم� امللمن� عليه السيم العامة

 .جف�نه إىل النجف، و دف  جنب املكتبة 
. س�تنا و سنتنا س�ة نبينا و سنته. تفس� سورة الفاتحة. أدب الزائر مل  ام الحائر: له

 .تعليق عىل كامل الزيارات . الغدير يف الكتاب و السنة و األدب. شهداء الفضيلة
، 106، 16/ جاب عرب كتابهاي . 183/ 4الغدير . يب/ 20و 259/ 11الذريعة : ترجم يف
176 ،493 ،580 ،641 ،648 ،819 ،851 ،870 ،911. 

، 327، 321، 311، 276، 253، 227، 201، 198، 177، 68، 64/ املطبوعات النجفية 
مكارم . 118، 114، 112، 108، 63، 59، 58، 48، 26/ مصادر الدراسة . 342، 328، 338
/ 2نقباء البرش . 43/ نابغة فقه . 260258/ 3معجم املللف� العراقي� . 1385/ 4اآلثار 
 .184/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 922

 : الشيخ عبد الحس� املشكيني

كان م  الفقهاء الفضيء و العل�ء األعيم يف النجف األرشف و كان يعرف باالمام الزم 
و تويف درس الفاضل املوىل محمد الرشابيا� مدة طويلة حتى عّد م  خواص تيمذته 

 .ه 1325ربيع الفا� 8يوم االثن� 
 .1029/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : املوىل عبد الحس� الربوجردي النجفي

عاا جليل و فقيه أصويل، سك  النجف و تخّرج فيها عىل مشايخها و نال مرتبة عالية 
 .ه 1336مات حدود . يف الفقه و األصول

 .الفقه االستداليل . ونرشح حديث سلال املأم: له
 .445/ 7أعيان الشيعة . 287/ 16و 200/ 13الذريعة . 9/ الدرر البهية : ترجم يف

 .229/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الحس� صادق العاميل

الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ إبراهيم ب  الشيخ صادق العاميل عاا جليل و فقيه 
ه و أتّم املقدمات يف جبل 1279يف النجف األرشف يف صفر ولد . فاضل و أديب كب�

ه و حرض عىل الشيخ محمد حس� 1300عامل و هاجر إىل النجف األرشف سنة 
الكاظمأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و امل�زا حس� الخلييل و املوىل محمد الرشابيا� 

السيد الش�ازي الكب� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و 
ه و استقر يف الخيام ثم انتقل إىل النبطية و تويف 1316ثم عاد إىل جبل عامل عام 

 .ه 1361ذي الحجة 12
تنبيه . االستفتاءات العمرية و الفتاو  الصادقية. أجوبة ع  مسائل عمر الرافعأ: له

رسالة يف . لخلييلخيصة بحث أستاذه ا. جامع الفوائد. الغافل� عىل فضائ  الوهاب�
الشذرات يف . سي�ء الصلحاء. ديوان شعر. 21مسقط املتا  . الرد عىل القس الحيل

 .منظومة يف الكيم . كتاب يف االجارة و الوصية و القضاء. مباحث العقود و االيقاعات
 .نبغة األحكام و نجعة األفهام . املواهب السنية يف فقه االمامية. منظومة يف املواريث

 .318/ 9الحصون املنيعة . 254/ تكملة أمل . 435/ 7أعيان الشيعة : م يفترج
، 130، 128/ 23و 292/ 12و 684/ 9و 445/ 4و 29/ 2الذريعة . 108/ 1دائرة املعارف 

شهداء . 170/ شخصيت أنصاري . 210/ 5شعراء الغري . 39/ 24و 241، 110، 131
معجم . 41/ 2معارف الرجال . 18/ 1الكرام اليرة . 29/ 8الغدير . 332/ الفضيلة 
  مكارم اآلثار . 230/ 2معجم املللف� العراقي� . 87/ 5املللف� 
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معجم . 292/ 45و س 485/ 31مجلة العرفان س . 1030/ 3نقباء البرش . 2237/ 7
 .1356/ 3رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الحس� آل ياس�

الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ باقر ب  الشيخ محمد حس  آل ياس� الكاظمأ عاا 
جليل و فقيه صال  درس يف الكاظمية عىل تيمذة جده و هاجر إىل النجف يف حياة 
جده ثم عاد بعد استقراره فيها فرتة إىل الكاظمية ثم توجه إىل سامراء و حرض بحث 

ربيء و حرض بحث السيد إس�عيل الصدر و الش�ازي املجدد الكب� ثم توجه إىل ك
بقأ فيها قرب سنت� حتى بلغ املرتبة العالية م  التعمق و االجتهاد فعاد إىل 

ه 1351صفر 18تويف يف الكاظمية يف . الكاظمية و قد رجع إليه يف التقليد بع  األهايل
 .و دف  يف مقية آل ياس� يف النجف األرشف 

 .صول و رسائل يف بع  املسائل الرشعية كتابات يف الفقه و األ : له
/ 2معجم املللف� العراقي� . 39/ 2معارف الرجال . 529/ 3مايض النجف : ترجم يف
 .30/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1033/ 3نقباء البرش . 225

 : الشيخ عبد الحس� مبارك

معّي الجزائري الشيخ عبد الحس� مبارك ب  الشيخ جواد اب  الشيخ عبد الحس� آل 
ه و درس املقدمات و السطوح عىل بع  1296ولد عام . فقيه صال  و عاا جليل

فضيء عرصه ثم حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم 
اليزدي و الشيخ عيل الجواهري و قد نبغ و أش� إليه بالبنان و بلغ درجة االجتهاد مع 

 .ه 1364محرم سنة 12ليلة الخميس  تويف قرب الفجر. تقى و سداد
. بشارة الزائري . إيقاظ الغافل�. أرجوزة يف املواريث. أخذ األجرة عىل الواجبات: له

الشهاب الفاقب يف رجم الغواة . رشح مقدمة الذكر . رسالة يف التقية. دواوي  شعرية
  كتاب يف . كتاب يف الفقه. كتاب يف الصية. كتاب يف الجفر. النواصب
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 .مصباح الحق إىل معرفة هداة الخلق . لللل األقوال في� يجب يف األموال. النكاح
وسيلة العابد م  إجابة . نتائج األصول. مفتاح الرشاد يف معنى التقليد و االجتهاد

 .الرائد 
مايض النجف . 127/ كتابهاي عرب . 80/ 25و 161/ 223و 114/ 3الذريعة : ترجم يف

معجم املللف� العراقي� . 196/ 1معارف الرجال . 107/ املطبوعات النجفية . 262/ 3
 .1150/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1038/ 3نقباء البرش . 226/ 2

 : الشيخ عبد الحس� مطر

الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ حس  ب  الشيخ مطر الخفاجأ عاا كب� و فقيه بار  و 
ه و نشأ نشأة عالية فتلقى مقدمات العلوم 1292نة مجاهد معروف ولد يف النجف س

ع  رجال العلم و أعيم الفضل ثم حرض الخارج عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و 
السيد محمد كاظم اليزدي و بلغ مقاما مرموقا و كان محرتما و مقدرا لد  الحكومة 

ه 1333عمري  سنة و إثر فتاو  املراجع يف وجوب الجهاد ضد الغزاة املست. العف�نية
و إصدار السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد تقأ الش�ازي الحكم بوجوب 
الجهاد، كان املرتجم له لولب هذه الحركة الجهادية م  تأليب العشائر ضد 
الييطاني� و لك  الفورة قد خرست و الغزاة دخلوا البيد االسيمية فأعطى األمان 

 .عرش شخصا كان املرتجم له منهم  لجميع املناهض� عد  أربعة
 .ه 1363ربيع الفا� سنة 15تويف يوم الخميس 

 .1040/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الحس� الجواهري

الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ عبد عيل ب  الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر 
ملقدمات و علوم ه و قرأ ا1282النجفأ عاا كب� و أديب جليل ولد يف النجف سنة 

األدب عىل لفيف م  أهل الفضل و الك�ل في  و نبغ يف الشعر و قد حرض يف الفقه 
  و األصول عىل امل�زا حس� الخلييل و الشيخ 
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محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و غ�هم 
األنامل فهو فقيه بار  و أديب فاضل و عاا و برز ب� زميئه األفاضل مشارا إليه ب

 .ه 1335تويف ليلة السبت رابع ذي الحجة سنة . جليل و شاعر كب�
 .ديوان شعر : له

 .165/ 5شعراء الغري . 439/ 7أعيان الشيعة . 185/ 2أعيم األدب : ترجم يف
 .1047/ 3نقباء البرش . 226/ 2معجم املللف� العراقي� . 122/ 2مايض النجف 
 .369/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1831/ 5مكارم اآلثار 

 : السيد عبد الحس� الالري

السيد عبد الحس� ب  السيد عبد ّهللا ب  عبد الرحيم عاا كب� و مجاهد فاضل و 
ء  ه و نشأ نشأة عالية فتعلم املباد 1264تقأ ور  ولد ليلة الجمعة ثالث صفر سنة 

فاضل ثم حرض عىل السيد الش�ازي الكب� و الشيخ محمد و املقدمات عىل بع  األ 
حس� الكاظمأ و املوىل لطف ّهللا املازندرا� و املوىل حس� قىل الهمدا� و املوىل 

ثم بعفه السيد الش�از املجدد . محمد االيروا� و بر  يف العلوم االسيمية براعة فائقة
ة و كان له دور بارز يف تنفيذ حكم السيد إىل الر و أصب  العاا البارز يف تلك املنطق

الش�ازي بحرمة التدخ� ضد الرشكات الييطانية إىل أن انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل يوم 
 .ه 1342الجمعة الرابع م  شهر شوال سنة 

 .تقريرات األصول . ترشيع الخ�ة. إكس� السعادة. إستخارة نامة. آيات الظامل�: له
 .حوايش القوان� . 21حوايش فرائد األصول . ايش الرياضحو . تقريرات الفقه
 .رسالة عقوبة حب الدنيا . رسالة االستصحاب. الخيفيات. 21حوايش املكاسب 
).   (قراءة أهل البيت . القانون امليل. رسالة املحكم و املتشابه. رسالة املد و الصا 

معارف السل�� يف . اجراتاملحك�ت يف قطع املش. كتاب التنزيل يف بع  املتشابهات
 .الوجيزة ).   (منظومة يف مصائب أهل البيت . علم االمام
  189/ 4و 278/ 2و 49/ 1الذريعة . 578/ 3دانشمندان فارس : ترجم يف
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معارف الرجال . 461/ شخصيت أنصاري . 257/ 2رجال إيران . 192/ 21و 28/ 17و 
معجم رجال . 115/ هدية الرازي . 1048/ 3نقباء البرش . 87/ 5معجم املللف� . 37/ 2

 .1118/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الحس� املحّالت

الشيخ عبد الحس� ب  عيل املدعو ب�زا بابا ب  املوىل محمد حس� األصفها� عاا 
محيت كب� م  أجيء العل�ء و أفاضل الفقهاء و أهل الور  و الدي  و التقو  ولد يف 

ه و نشأ فيها ثم هاجر إىل النجف و حرض عىل امل�زا حبيب ّهللا 1274حدود سنة 
الرشتأ و غ�ه م  أجيء عرصه ثم عاد إىل أصفهان و صار م  أعيمها املشاه� إىل 

 .ه 1323ذي الحجة 22يوم وفاته يف يوم الجمعة 
. ول كشف الغطاءرشح أص. حوايش القوان�. حوايش فرائد األصول. نامه تسليت: له

قاعدة تأخ� . مسافة املسافر. يف الرشوط ضم  العقد: رسائل مختلفة املواضيع منها
قاعدة . صية الج�عة. البلوغ. اللباس املشكوك. سجدت السهو. العدالة. ذوي األعذار
زيارة . السهو يف الصية. تعريف علم األصول. قاعدة الفحص. إصالة الياءة. االشتغال
 .التيمم . قاعدة التعارض. قاعدة البينة. تطه� املاء القليل. عاشوراء

 .مغتنم الدرر و منتخب الغزر . إصالة لزوم العقد
 .103، 98/ 7الذريعة . 168/ رجال أصفهان . 409/ تذكرة القبور : ترجم يف

معجم رجال . 1056/ 3نقباء البرش . 88/ 5معجم املللف� . 422/ شخصيت أنصاري 
 .1163/ 3دب الفكر و األ 

 : السيد عبد الحس� الحجة الحائري

السيد عبد الحس� ب  السيد عيل ب  السيد أب القاسم امللقب بالحجة الطباطبائ 
نشأ املرتجم له يف كربيء و أخذ . الحائري فقيه فاضل و عاا جليل و مرجع معروف

كاظم املقدمات ع  فضيئها ثم توجه نحو النجف و حرض عىل املوىل محمد 
  الخراسا� و غ�ه م  فحول عل�ء عرصه و مشاه� 
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مدرسيه عاد إىل مدينة كربيء و شغل منصة املرجعية الدينية و الزعامة الروحية 
 .ه 1363بجدارة و استحقاق حتى يوم وفاته يف عام 

 .1051/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الحس� املرعيش

بد الحس� ب  عيل أصغر املرعيش التسرتي فقيه بار  و عاا جليل كان السيد امل�زا ع
م  تيميذ الشيخ جعفر التسرتي و م  يف طبقته م  عل�ء عرصه و قد إختص 
بأستاذه التسرتي حتى بلغ درجة سامية يف الفقه و أصوله و غ�ه� و سافر إىل زنجبار 

ها املقدم و مرجع أهلها يف أمور فقام فيها بالوظائف الرشعية خ� قيام و صار عامل
 .ه 1323الدي  إىل أن تويف عام 

 .1060/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الحس� كمونة

السيد عبد الحس� ب  السيد عيل ب  السيد محمد آل كمونة الحسينأ النجفأ فقيه 
ء و  باد ه و أخذ فيها امل1268ولد املرتجم له يف بروجرد عام . فاضل و عاا جليل

املقدمات ثم قدم إىل النجف و درس فرتة ثم عاد إىل بروجرد ثم قدم إىل النجف و 
بأمر م  أستاذه الشيخ محمد حس� الكاظمأ استقر يف النجف األرشف و الزم أستاذه 

أصب  املرتجم له أحد العل�ء . ه و ا يحرض بعده عىل غ�ه1308حتى يوم وفاته عام 
صالح� و املللف� األفاضل األعيم تويف يف شهر رجب سنة املصنف� و الفقهاء ال

 .ه 1336
. رسالة يف قاعدة اليد. حوايش الرياض).   (األخبار املتعلقة بصيبة االمام الحس� : له

رسالة يف قاعدة م  ملك . رسالة يف قاعدة القرعة. رسالة يف قاعدة الشك بعد الفراغ
  . يف حمل فعل املسلم عىل الصحةرسالة . رسالة يف أصالة الصحة. شيئا
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 .رسالة يف ماهية املحرمات . رسالة يف تحقيق املكاسب املحرمة. الرسالة الكعبية
رسالة يف الحق و . رسالة يف أّن الكفار مكلفون بالفرو  أم ال ؟. رسالة يف املعاميت

 .تحالة املطهرة رسالة يف االس. رسالة يف نجاسة ميقأ الشبهة املحصورة. الحكم
. رسالة يف أحكام املساجد و املشاهد. رسالة يف الجمع ب� الصيت� املسقط لألذان

و كل�ته )  (رشح خطب االمام الحس� . رسالة يف ماهية البيع. رسالة يف ملك العبد
 .نور الهداية يف تفس� آية النور . منظومة يف الرجال. القص�ة و أشعاره

و 377/ 6و 205/ 2الذريعة . 519/ 2تاريخ بروجرد . 117/ 37شيعة أعيان ال: ترجم يف
 .218/ مصفى املقال . 307/ 1مايض النجف . 136/ 24و 287/ 16

معجم رجال . 1053/ 3نقباء البرش . 1908/ 6مكارم اآلثار . 88/ 5معجم املللف� 
 .1095/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الحس� الرشتي

  الشيخ عي  ب  يوسف الرشتأ عاا كب� و فقيه جليل و الشيخ عبد الحس� ب
ه و درس املقدمات يف رشت و السطوح 1292فيلسوف بار  ولد املرتجم له يف سنة 

ه فيزم أبحاث الشيخ محمد كاظم الخراسا� و 1323يف طهران ثم قدم النجف عام 
 السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها�

م  أحد أساط� الفضل و أبطال الفقه و حجج العلم و رجال الفكر و  غدا املرتجم له
كبار الحك�ء و أجيء املدرس� درس الفقه و األصول و الفلسفة عرشات السن� و 
تخرج عليه املئات م  طيب العلوم االسيمية و كان مع إصيح و تنظيم الدراسة 

انتقل إىل رحمة ّهللا . الطرق الحديفةالدينية يف النجف و تهذيب أساليبها م� يتيءم و 
 .ه 1373ج�د  الفانية 12عرص يوم الفيثاء 

 .رشح الكفاية . 61تعليقات فقهية . البيان يف تفس� القرآن. كشف االشتباه: له
اللباس . النسخ. البداء. الوضع. الوقف و املواريث. الره . القضاء. ثرات األصول
  حاشية . حاشية الشواهد الربوبية. حاشية األسفار. مجمع البيان حاشية. املشكوك
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تعليقة . تعليقة عىل املكاسب و الطهارة. موضو  العلم. رشحأ املطالع و الشمسية
 .تعليقة عىل صية الجواهر . عىل الرياض
 .738، 561/ كتابهاي عرب جاب . 19/ 18و 34/ 14الذريعة : ترجم يف
نقباء . 227/ 2املللف� العراقي� . 48/ 2معارف الرجال . 221/ ت النجفية املطبوعا
 .598/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1064/ 3البرش 

 : الشيخ عبد الحس� الحيل

الشيخ عبد الحس� ب  الحاج قاسم ب  صال  الحيل النجفأ عاا كب� و فقيه بار  و 
ه و أنهى 1314اجر إىل النجف عام ه و ه1299أديب جليل ولد أوائل محرم سنة 

املقدمات و السطوح عىل األفاضل ثم حرض الخارج يف الفقه و األصول عىل الشيخ 
محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و 
غ�هم في  براعة لفتت إليه أنظار الشيوخ و هو شاب و ظهر نبوغه و عبقريته و 

األوساط العلمية لغزارة فضله و تحقيقه و تصّد  للتدريس فقرأ عليه اشتهر يف 
ه يف املنامة عاصمة البحري  1375شعبان سنة 12تويف يوم األحد . املئات م  الطيب
 .و دف  فيها 

. نرصة املظلوم. مسائل فقهية. رشح منظومة والده يف االرث. حياة الرشيف الريض: له
 .مصار  الكرام . الشجرة امللعونة. دي  الفطرة. النقد النزيه لرسالة التنزيه
رسالة يف ترجمة شيخ . النفحات القدسية. ينابيع األحكام. الفلك القديم و الحديث
الرد عىل . رشح االثنأ عرشية يف الصية. رشح ترشي  األفيك. الرشيعة األصفها�

 .ديوان شعر كب� . منظومة يف األخيق و اآلداب. الطبيعي�
. 266/ 5شعراء الغري . 210/ 10و 292/ 8الذريعة . 450/ 7أعيان الشيعة : يف ترجم
. 372، 150/ املطبوعات النجفية . 226/ 2معجم املللف� العراقي� . 182/ 4الغدير 

معجم رجال . 1818/ 5مكارم اآلثار . 965/ كتابهاي عرب جاب . 1069/ 3نقباء البرش 
 .446/ 1الفكر و األدب 
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 : السيد عبد الحس� نور الدين

السيد عبد الحس� ب  السيد محمد آل السيد نور الدي  النباطأ العاميل عاا جليل و 
ه و نشأ 1293ولد املرتجم له يف النبطية الفوقا حدود سنة . فقيه تقأ و أديب فاضل

ألصول يف بيده فقرأ مقدمات العلوم هناك ثم هاجر إىل النجف فحرض يف الفقه و ا
عىل الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم 
اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و غ�هم و قىض يف النجف سن� طواال مواظبا عىل 
االشتغال حتى بلغ درجة عالية يف العلم و كان إىل جانب ذلك تقيا ورعا و ذا خلق 

 . ه1370فاضل و س�ة طيبة تويف عام 
 .1075/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الحس� الكاظمي

الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ حس  الدزفويل الكاظمأ فقيه 
متبحر و عاا كب� كان م  تيمذة والده يف الكاظمية فقد حرض عليه زمنا ثم هاجر 

 الخلييل و الشيخ آغا إىل النجف فحرض عىل الشيخ محمد طه نجف و امل�زا حس�
رضا الهمدا� و غ�هم حتى أصب  م  العل�ء األعيم و الفقهاء األجيء ثم عاد إىل 

 .ه 1336الكاظمية و تويف يف ج�د  األوىل سنة 
 ) .الكفاية(رشح املجلد األول م  : له

 .1034/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الحس� البغدادي

  الحاج محمد جواد البغدادي فقيه كب� و عاا جليل و تقأ الشيخ عبد الحس� ب
  معروف درس أوال يف الكاظمية ثم توجه أواخر أيام السيد 
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الش�ازي إىل سامراء و أدرك بحفه ثم هبط إىل النجف و حرض عىل امل�زا حس� 
إىل سامراء الخلييل و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� ثم عاد 

لقد كان م  العل�ء البارزي  يف علمه و . و الزم درس الشيخ محمد تقأ الش�ازي
 .رشفه و خلقه يف تيمذة الشيخ الش�ازي الكب� 

 .ه 1365تويف يوم السبت الخامس عرش م  شهر رجب سنة 
 و رشح الدرة. منار التقى).   (ذريعة األمل يف أحوال املعصوم� األربعة عرش : له

حاشية . حاشية كفاية األصول. حاشية معارج األصول. رشح تكملة الدرة. النجفية
 .خ� الزاد ليوم التناد . حاشية خيصة األقوال. الكشكول. الروضة البهية
 .341/ كتابهاي عرب . 50/ 2معارف الرجال . 29/ 10الذريعة : ترجم يف

 .244/ 1عجم رجال الفكر و األدب م. 1035/ 3نقباء البرش . 225/ 2املللف� العراقي� 

 : الشيخ عبد الحس� التسرتي

كان الشيخ عبد الحس� ب  محمد رضا التسرتي العاا الكب� م  الفقهاء و األصولي� 
البارع� و م  أجيء تيميذ الشيخ املرتىض األنصاري و م  البارزي  يف حلقة درسه و 

واضحة ب� إخوانه يجلّونه و يقدمونه و  كان له مقام رفيع عند أستاذه و ميزة
 .يرجعون إليه يف مشاكلهم العلمية و عند اختيفهم يف الرأي 

 .حاشية عىل مبحث حجيّة الظ  . تقريرات يف األصول: له
 .1045/ نقباء البرش . 280/ شخصيت إنصاري : ترجم يف

 : السيد عبد الحس� رشف الدين

  السيد جواد رشف الدي  املوسوي العامل م  السيد عبد الحس� ب  السيد يوسف ب
 .كبار عل�ء املسلم� و عباقرة الشيعة يف هذا العرص 

  ء عىل فضيئها و ذهب إىل  ه و درس املباد 1290ولد يف الكاظمية سنة 
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النجف فحرض عىل الشيخ حس  الكربيئ و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد 
لسيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و الزم كاظم الخراسا� و ا

حلقات دروسهم يف الفقه و األصول حتى سطع نجمه يف األوساط العلمية و رمق بع� 
 .االعجاب و التقدير م  قبل مشائخه األجيء 

ه عاد إىل جبل عامل مزودا بإجازات االجتهاد فكان إمامهم املقدم و 1322و يف سنة 
 .يل مرجعهم الجل

و ا يقترص جهده عىل العمل يف نرش األحكام و هداية األنام بل كان م  دعاة الوحدة 
االسيمية و التقريب ب� املذاهب ك� كان قائدا موجها و مصلحا إجت�عيا و زعي� 
وطنيا و مجاهدا ضد األجانب يف عهدي األتراك و االحتيل و عرّض نفسه للمخاطر 

 .و هوجمت داره و أحرقت مكتبته حتى صدر الحكم باغتياله 
أسس جمعية الي و االحسان ملساعدة الفقراء و كلية الجعفرية لرتبية الشباب عىل 

قىض املرتجم له حياته حافي بجيئل األع�ل و عظيم املواقف و . العلم و االاان
ة سنة خدمة الدي  حتى انتقل إىل رحمة ّهللا يوم الفيثاء العارش م  شهر ج�د  الفاني

 .ه و نقل إىل النجف و دف  يف الصح  الرشيف 1377
ثبت . إىل املجمع العلمأ العرب بدمشق. أجوبة مسائل جار هللاّ . أبو هريرة: له

فلسفة امليفاق و . الفصول املهمة. رسالة كيمية حول الرؤية. االثبات يف سلسلة الرواة
جالس الفاخرة يف مآتم العرتة امل).   (الكلمة الغراء يف تفضيل الزهراء . الوالية
 .مللفوا الشيعة يف صدر االسيم . مسائل فقهية. مسائل خيفية. املراجعات. الطاهرة

و هذه الكتب ترجمت إىل الفارسية، و االنكليزية، و األوردية، و . النص و االجتهاد
ف بغية الراغب� يف سلسلة آل رش . طبعت عدة مرات يف البيد العربية و االسيمية

 .الدي  
و له مللفات نرشت فصوال يف العرفان و ا يجمعها كتاب واحد إال يف هذه السن� 

بغية الفائز يف . زكاة األخيق. مخترص الكيم يف مللفأ الشيعة يف صدر االسيم: األخ�ة
 .تحريم نقل الجنائز املتغ�ة . نقل الجنائز

  تفس� . رشح التبرصة. لمن�سبيل امل: م  مللفاته التأ أحرقت يف ثورة العرشي 
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تعليقة عىل مبحث . رسالة يف منجزات املري . تفس� آية إ�ا وليكم هللا. آية املودة
تنزيل اآليات الباهرة يف . النصوص الجلية. رسالة يف املواريث. االستصحاب م  الرسائل
 .مسلم م  الضعفاء تحفة العل�ء فيم  أخرج عنه البخاري و . فضل العرتة الطاهرة

تحفة األصحاب يف طهارة أهل . تحفة املحدث� في� أخرج عنه الستة م  املضعف�
تعليقة عىل . الفوائد و الفرائد. بغية السائل يف لفم األيدي و األنامل. الذريعة. الكتاب

 .تعليقة عىل صحي  مسلم . صحي  البخاري
/ 18و 246/ 16و 6/ 5الذريعة . 256/ تكملة أمل . 457/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
و 253، 20/ 8و 228/ 6، و 310، 94/ 3الغدير . 194/ 3ريحانة األدب . 363/ 19و 126
، 677، 670، 631، 322، 233د 86، 22/ كتابهاي عرب جاب . 141/ 11و 335، 240/ 9
. 221/ مصفى املقال . 954، 953، 938، 842، 836، 835، 829، 786، 753، 752، 749
معجم رجال . 1080/ 3نقباء البرش . 87/ 5معجم املللف� . 51/ 2عارف الرجال م

 .736/ 2الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الرحيم الربوجردي

عاا متضلع و فقيه كب� كان م  أعاظم الرؤساء و األجيء الكبار يف املشهد الرضوي 
هر و هو مجتهد املقدس و كان م  تيميذ العيمة الشيخ محمد حس  صاحب الجوا

 .ه 1310مسلم االجتهاد و تويف يف سنة 
 .1098/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الرحيم اليزدي

السيد عبد الرحيم ب  السيد إبراهيم الحسينأ اليزدي عاا ور  و فقيه بار  و حي 
كان يف النجف األرشف و قد تلمذ فيها عىل الشيخ مرتىض األنصاري و م  يف . جامع

تويف حدود سنة . طبقته م  األساط� و قد بلغ مكانة سامية يف مختلف العلوم
 .ه 1315
 .الدرر الغروية يف العرتة الفاطمية . اليزخية. إك�ل الحجة. أزك الهدايا: له

. عقلة املستقل و علقة املستعلق. الشجرة الطيبة و الكلمة الباقية. دالئل الرشف
  اللوائ  
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معارج السلوك و . منتهى املقال يف مصائب العرتة و اآلل. اليهوتية و الكلمة املحمدية
 .معارج العارف� و مدارج السالك� . مسالك العروج
و 250، 101/ 8و 86/ 3و 282/ 2و 530/ 1الذريعة . 466/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
. 282/ أنصاري  شخصيت. 14/ 23و 182، 181/ 21و 375/ 18و 300/ 15و 35/ 13

 .1360/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1100/ 3نقباء البرش . 226/ مصفى املقال 

 : السيد عبد الرحيم الدماوندي

السيد عبد الرحيم ب  السيد م�زا بابا الحسينأ املرعيش الدماوندي فقيه جليل و عاا 
ابر السادة و أرشافهم إنه م  أعيم العلم و أساط� الفضل و أجيء الفقهاء و أك. ور 

ترشف النجف فحرض عىل الشيخ محمد حس  املامقا� و امل�زا حس� الخلييل و 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و بلغ مكانة سامية يف العلم شهد بها الفحول و 
األساط� م  تيمذته و غ�هم ثم انتقل إىل سامراء و الزم الشيخ محمد تقأ الش�ازي 

 .ه 1337ربيء لتزعم الفورة العراقية تويف أوائل سنة و توجه معه إىل ك
 .1103/ 3نقباء البرش : ترجم يف

الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ عبد الحس� ابن الشيخ محمد حس� بن عبد الرحيم 
 : األصفها�

مجتهد جليل عامل كامل مللف محقق مصنف متتبع تتلمذ عىل الشيخ زي  
امل�زا محمد هاشم الجهار سوقأ األصفها� و أقام عرش سن� العابدي  املازندرا� و 

يف النجف ثم عاد إىل طهران و واصل التدريس و االمامة و الوعظ و االرشاد إىل أن 
 .ه 1367تويف يف سنة 

ملخص املقال يف . ديوان شعر. رسالة يف بيع الوقف. جامع الشتات. بدر التنجيم: له
  بدائع . ودائع األرسار. مرشق األنوار. الدراية موجز املقال يف. أحوال الرجال
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. رشح رسالة حّأ ب  يقظان. رسالة يف الرد عىل املتصّوفة. األحكام يف رشائع االسيم
 .غنائم التبيان يف تفس� القرآن 

. 151/ شعراء أصفهان . 253/ 23و 213/ 22الذريعة . 214/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .1104/ 3نقباء البرش . 226/ مصفى املقال . 61/ 3بيء شعراء م  كر 

 .382/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الرحيم الكركوت

الشيخ عبد الرحيم ب  املوىل عبد الرحم  الكركوت األصل عاا كامل و فقيه فاضل ولد 
األرشف و  ه و قرأ املقدمات ثم توجه إىل النجف1222املرتجم له يف كرمانشاه سنة 

حرض عىل الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر حتى رصح باجتهاده و حرض عىل 
غ�ه أيضا و له إجازات أخر  م  الشيخ رايض النجفأ و الشيخ مهدي كاشف الغطاء 
و السيد عيل نقأ الحائري و السيد عيل بحر العلوم ثم عاد إىل مسقط رأسه و تويف 

 .ه 1305عام 
رس األرسار . رسالة يف الربا. دقائق األصول. بع  األحاديث االثنأ عرشية يف رشح: له

كشف األرسار يف رشح . رشح منظومة السيد مهدي القزوينأ يف األصول. مقتل فاريس
 .مجمع املسائل . ملعات األنوار يف الفقه. الدرة النجفية
، 17/ 18و 90/ 14و 165/ 12و 233/ 8الذريعة . 466/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
 .726/ 3مكارم اآلثار . 2956/ 3كتابهاي فاريس جاب . 43/ 20و 344

 .1070/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1105/ 3نقباء البرش 

 : الشيخ عبد الرحيم الكلبايس

الشيخ امل�زا عبد الرحيم ب  الشيخ محمد رضا ب  الحاج محمد إبراهيم الكلبايس عاا 
ه و ترشف إىل النجف و حرض عىل امل�زا 1254ولد يف تاسع شعبان . بار  و فقيه تقأ

  حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  مدريس وقته 
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و ملا عاد إىل أصفهان صار مرجعا للناس و إماما للج�عة و تويف يف تاسع شعبان سنة 
 .ه 1335
كشف الحجاب . رسالة يف التيمم. تفس� و معنى قرآن. تعليقة عىل فرائد األصول: له

 .مجموعة فوائد متفرقة . مجموعة يف االجازات. يف رشح خيصة الحساب
 .1454/ 5مكارم اآلثار . 332/ تذكرة القبور . 469/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف

 .1067/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1103/ 3نقباء البرش 

 : الشيخ عبد الرحيم التسرتي

الشيخ عبد الرحيم ب  الشيخ محمد عيل التسرتي م  أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء 
ه و هاجر إىل النجف و أدرك الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و 1226ولد سنة 

حرض عىل الشيخ مرتىض األنصاري مدة طويلة ثم حرض عىل السيد التسرتي و صار 
و أديبا بارعا و أخيقيا فاضي و رجاليا  فقيها كب�ا و أصوليا محققا و متكل� متضلعا

رجع إىل طهران و قام بدور العاا عىل النحو املطلوب حتى وافته . خب�ا و مللفا جليي
 .ه يف النجف األرشف 1313منيته ليلة السبت الفا� عرش م  ج�د  الفانية سنة 

 .ي  يف املواعظ إيقاظ الراقد. نتيجة األنظار منظومة يف الفقه. 61أصول الفقه : له
االك�ل و السيمة يف باب . الطهارة. قبلة الناسك. أرشف املعجزات. محاس  اآلداب
 .شمس الهد  . البدر الدجأ. اآلفاق و االقامة

أعيان . فيه عبد الرحيم ب  محمد حس� و هو تصحيف123/ 4األعيم : ترجم يف
 .124/ 20و 228/ 14، و 503، 206/ 2و 481/ 1الذريعة . 470/ 7الشيعة 

معجم املللف� . 227/ مصفى املقال . 362/ 5شعراء الغري . 280/ شخصيت أنصاري 
معجم رجال . 1106/ 3نقباء البرش . 380/ 1نجوم الس�ء . و فيه تصحيف211/ 5

 .307/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الرحيم النهاوندي

  عيل الش�ازي الشيخ عبد الرحيم ب  امل�زا نجف املستويف ب  محمد 



 230: الصفحة

ء و  ولد املرتجم له يف نهاوند و تعلم فيها املباد . النهاوندي عاا متبحر و فقيه بار 
املقدمات ثم هاجر إىل النجف فحرض عىل الشيخ املرتىض األنصاري و الزمه سنينا 

و توىل طويلة حتى صار م  أجيء تيمذته و م  الفقهاء األعيم و املحقق� املتضلع� 
 .التدريس عىل عهد أستاذه و بعد وفاته 

فعاد إىل إيران و استقر يف طهران و تويف يوم الفيثاء التاسع أو العارش م  شهر ربيع 
 .ه 1304الفا� عام 

 .مجموعة م  شعره الفاريس . العتق يف الفقه. حاشية القوان�. أصل الياءة: له
 .الوقف 
. 228/ الفوائد الرضوية . 281/ شخصيت أنصاري . 470/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم رجال . 1108/ 3نقباء البرش . 135/ 3و 228، 220، 112، 16/ 2معارف الرجال 
 .1312/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد الرحيم األنصاري

الشيخ امل�زا عبد الرحيم ب  نرص ّهللا األنصاري التييزي عاا جليل و فقيه فاضل ولد 
ه و قرأ مقدمات العلوم ثم هاجر إىل 1272ة م  نواحأ تييز حدود سنة يف قري

النجف األرشف فحرض عىل امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و 
شيخ الرشيعة األصفها� و عاد إىل تييز فكان فيها م  العل�ء األجيء إىل أن تويف يف 

 .ه 1334التاسع م  شهر صفر سنة 
. رصاط النجاة. الرشط املتأخر. الحق و الحكم. بهجة العناوي . جتهاد و التقليداال : له

. فرحة الداعأ و قرة الساعأ. عقد الج�ن يف رشح دعاء الندبة. الطلب و االرادة
نيل األما� يف رشح . مجموعة كشكول. مشكاة السالك يف ظلم املسالك. قاعدة ال رضر
 .ديوان شعر . دعاء الي��
و 57/ 21و 11/ 17و 158/ 16و 287، 38/ 15و 39/ 7و 163/ 3و 271/ 1: ترجم يف
. 1110/ 3نقباء البرش . 376/ شخصيت أنصاري . 77/ 5ريحانة األدب . 437/ 24

 .282/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1020/ 6مكارم اآلثار 
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 : السيد عبد الرزاق بن السيد عيل الحلو

ب  عيل ب  حس  املوسوي الجزائري النجفأ فقيه ور  ولد املرتجم السيد عبد الرزاق 
له يف النجف األرشف و قرأ مقدمات العلوم عىل بع  األفاضل و حرض عىل الشيخ 
محمد كاظم الخراسا� و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ 

قه حيث ألّف فيه كتبا محمد حس  املامقا� و قد أجازه األخ� و كان بارعا يف الف
تويف املرتجم له يف رابع . ك� كان عىل جانب عظيم م  الصيح و التقو . قيمة

 .ه 1337ج�د  األوىل سنة 
مدينة العادل� و رغبة . الطهارة. الرسالة الرضاعية. 181جامع األحكام يف الفقه : له

 .الراغب� 
. 269/ 2معارف الرجال . 206/ 23و 85/ 15و 191/ 11و 32/ 5الذريعة : ترجم يف

 .437/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 111/ 3نقباء البرش 

 : السيد عبد الرزاق ابن السيد محمد املوسوي النجفي املقرم

السيد عبد الرزاق اب  السيد محمد اب  السيد عباس املوسوي النجفأ عاا كامل و 
لتاريخ االسيمأ و مللف مجتهد متتبع ملرخ محقق و متضلع يف الفقه املقارن و ا

كف� البحث و الكتابة ولد يف النجف األرشف و أخذ املقدمات و السطوح م  فضيء 
عرصه و تتلمذ عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ محمد حس� األصفها� و 
امل�زا محمد حس� النائينأ و السيد أبو الحس  األصفها� و انرصف إىل التأليف و 

ن عىل جانب كب� م  الور  و التقو  و التفا� يف حّب أهل البيت البحث و كا
و التمسك بحبل مودتهم خشنا يف ذات ّهللا ال تأخذه فيه لومة الئم )  (الطاهري  

بعيدا ع  التكلف و التصنع و الرياء و كانت له خزانة كتب قيمة ك� كانت داره 
 يتجنب التدخل يف قضايا خارجة ندوة األفاضل و العل�ء و مجمع الخطباء و امللمن�

ع  نطاق عقيدته و دينه و ا تستهوه الحياة و زخارفها كان يقرأ مقتل االمام السبط 
  يف كل يوم عاشوراء يف حسينية النجفي� يف )  (الشهيد 
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تويف بالنجف األرشف . كربيء منذ طلو  الشمس إىل الظهر مع البكاء و العويل
 .ه 1391
تعليقة يف الفقه املقارن عىل املحارضات يف الفقه ).   (االمام زي  العابدي  : له

السيدة . ّرس االاان يف الشهادة الفالفة. زيد الشهيد. تنزيه املختار الفقفأ. الجعفري
قداسة . عيل األكي).   (العباس ب  أم� امللمن� . الشهيد مسلم ب  عقيل. سكينة

).   (مقتل الحس� ).   (ليلة عاشوراء عند الحس� . قمر بنأ هاشم. ميفم الت�ر
وقعة ).   (وفاة الصديقة الزهراء ).   (وفاة االمام الرضا ).   (وفاة االمام الجواد 

 ) . (يوم األربع� عند الحس� . يوم عاشوراء)  ( الحس� 
، 119، 23/ 7الذريعة . 47/ 1دراسات أدبية . 103، 21/ جامع األنساب : ترجم يف
، 88/ كتابهاي عرب . 74/ 3الغدير . 135/ 25و 430/ 24و 32/ 22و 167/ 17و 121
206 ،324 ،325 ،522 ،528 ،589 ،615 ،634 ،713 ،809 ،843 ،890 ،994 ،998 .

، 282، 275، 226، 216، 211، 208، 94/ املطبوعات النجفية . 99/ مصادر الدراسة 
معجم املللف� . 188/ 2معارف الرجال . 391، 383، 382، 343، 331، 306، 294، 285

 .1231/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 265/ 2العراقي� 

 : املوىل عبد الرسول التربيزي

عاا فاضل و أديب جليل كان م  املشاه� يف النجف، و حجة يف العلوم سيّ� األدب 
ألخيق و كثة و كان عىل جانب عظيم م  حس  ا. حتّى يقال إنّه كان سيبويه زمانه

له تصانيف بقيت . ه1300مات حدود . التواضع و م  خواص املوىل الفاضل االيروا�
 .لرداءة خطّه يف املسودة 

 .289/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 730/ 2الكرام اليرة : ترجم يف

 : الشيخ عبد الرسول الرشتي

  ميذ حبيب كان يف النجف األرشف م  العل�ء الفضيء األجيء و م  تي 
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ّهللا الرشتأ و اختص بعده بالسيد محمد بحر العلوم صاحب البلغة و تويف بعد عام 
 .ه 1326
 .1115/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الرسول الالهيجي

فقيه بار  و عاا ور  كان م  الفضيء األجيء و أئة الج�عة املوثق� و م  تيميذ 
حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه م  مدريس عرصه األكابر و كان يف بيده مرجعا امل�زا 

 .موجها و زعي� دينيا له مكانة و جيلة و احرتام 
 .و أرشنا بأن تيمذة الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ م  عل�ء القرن الرابع عرش الهجري 

 .1115/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الرسول اليزدي

عل�ء عرصه األفاضل يف يزد و م  الفقهاء املتبحري  األجيء كانت له يد  كان م 
طوىل يف الفقه و األصول إعرتف بكانته و فضله أجيء معارصوه و فحول العل�ء حرض 
يف النجف عىل السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ 

 .الرشيعة األصفها� و غ�هم 
حاشية عىل حاشية أستاذه السيد اليزدي عىل . طريق يف األخيق و العقائدإراءة ال: له

 .ه 1328نور السبل فرغ منه عام . الفوائد النجفية يف مه�ت العبادات. املكاسب
معجم رجال . 1116/ 3نقباء البرش . 370/ 24و 362/ 16و 48/ 11الذريعة : ترجم يف

 .1364/ 1الفكر و األدب 

 : طفييلالشيخ عبد الرضا ال

الشيخ عبد الرضا ب  شويرد الطفييل النجفأ فقيه بار  و عاا جليل كان املرتجم له 
  عاملا فاضي متبحرا جليي فقيها بارعا مللفا تتلمذ عىل 
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الشيخ محس  خنفر و م  بعده عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و قد شهد 
 .ه 1305باجتهاده و أجازه و تويف بعد سنة 

 .101رشح رشائع االسيم . 51رشح كتاب االستبصار : هل
. 227/ 4مشهد االمام . 273/ شخصيت أنصاري . 325، 84/ 13الذريعة : ترجم يف

معجم رجال الفكر و األدب . 1122/ 3نقباء البرش . 302، 177، 54/ 2معارف الرجال 
2 /852. 

 : الشيخ عبد الرضا الشيخ رايض

مهدي ب  الشيخ رايض النجفأ فقيه بار  و زعيم مبجل الشيخ عبد الرضا ب  الشيخ 
ء و السطوح ثم التحق بدرس الشيخ  ه و قرأ املباد 1298ولد يف النجف يف سنة 

محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ هادي الطهرا� و السيد 
 .كاظم اليزدي و السيد عيل الداماد و غ�هم 

يف األوساط العلمية و أش� إليه بالفضل و الك�ل و  فتقدم يف العلم و سط  نجمه
تيز بالخلق الفاضل و األدب الجم و أصب  زعي� ألرسته و ساهم يف الفورة العراقية 
ضد االنجليز فكان م  رجالها املخلص� و قوادها املحنك� و اشرتك بنفسه يف الجهاد 

 يف لواء املنتفك و أبىل بيءا حسنا
. له م  رجال العلم و األدب و الوطنية و الجهاد و األخيق و الصيحلقد كان املرتجم 

 .ه 1356ج�د  الفانية سنة 20انتقل إىل رحمة ربه يوم السبت 
 .رشح كتاب النكاح و الوصية م  رشائع االسيم : له

 .55/ 2معارف الرجال . 297/ 2مايض النجف . 12/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 377/ 4مجلة االعتدال س . 1123/ 3نقباء البرش 

589. 
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 : الشيخ عبد الصاحب الجواهري

الشيخ عبد الصاحب الجواهري ب  الشيخ حس  ب  الشيخ محمد حس  صاحب 
تخرج عىل شيخ الرشيعة األصفها� و السيد . الجواهر النجفأ عاا بار  و فاضل جليل

 و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و عمدة تلمذته عىل األخ� فقد أب الحس  األصفها�
كان نابها لوذعيا تقدم يف الفقه و أصوله و . اختص به و كان يقرر درسه لبع  الطلبة

 .ه 1352هو حدث السّ  متفوقا عىل زميئه تويف أواخر ذي الحجة سنة 
تعاليق عىل . ح التبرصةرش . مباحث األلفاظ و األدلة العقلية. االشارات و الدالئل: له

 .بع  كتب الفقه 
. 117/ 2مايض النجف . 141/ 10شعراء الغري . 135/ 13و 95/ 2الذريعة : ترجم يف

معجم . 1128/ 3نقباء البرش . 59/ 2معارف الرجال . 280/ 2معجم املللف� العراقي� 
 .369/ 1رجال الفكر و األدب 

 : السيد عبد الصاحب الحلو

حب ب  السيد محمد ب  السيد حس  الحلو عاا فاضل و ور  جليل السيد عبد الصا
كان م  تيميذ الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف و غ�ه� و 
م  فحول عرصه و أجيئه و كان عىل جانب كب� م  الفضل و التقى و الصيح و 

 .ه 1360حس  األخيق و طهارة النفس تويف يف ذي القعدة سنة 
رشح الرشائع يف الطهارة و . رسالة يف الهيئة و معرفة القبلة. رسالة يف املعنى الحريف: له

. رسالة يف الحج. ذخر العباد ليوم املعاد. حاشية املكاسب. منظومة يف النحو. الصية
 .رسالة يف القضايا املوجهة 

. 60/ 2معارف الرجال . 148/ 3مشهد االمام . 154/ 17و 10/ 10الذريعة : ترجم يف
 .438/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1129/ 3نقباء البرش 
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 : الشيخ عبد الصمد الديزجي

كان م  الفقهاء املتبحري  و املجتهدي  األفاضل عاملا بارعا و تقيا ورعا أدرك بحث 
الشيخ املرتىض األنصاري يف النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد حس� الكوهكمري و 

ف�ا م  تقريرات بحفه ثم ذهب إىل بيده يف حياة أستاذه و قام بالنشاط كتب ك
و عليه تكون وفاته بعد السيد الكوهكمري . الدينأ حتى انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل

 .ه 1299املتوىف عام 
 .1131/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الصمد الجزائري

سيد محمد التسرتي الجزائري فقيه جليل و السيد عبد الصمد ب  السيد أحمد ب  ال
ه و قرأ مقدمات العلوم 1243ولد يف تسرت يف ذي الحجة سنة . عاا كب� و محقق بار 

يف بيده ثم هاجر إىل النجف األرشف فحرض عىل الشيخ مرتىض األنصاري و السيد 
كب�ا محمد حس  املجدد الش�ازي و غ�ه� حتى نال حظا وافرا م  العلم و نصيبا 

م  الفضل و املعرفة و بر  يف الفقه و األصول و الرجال و الحديث و غ�ها م  
 العلوم االسيمية و أجيز م  غ� واحد م  األعيم

و لّ� وقف الشيخ عيل الخلييل عىل إجازة الشيخ جعفر التسرتي و الشيخ محمد 
يف العارش م   تويف. طاهر لإلجتهاد املعطاة للمرتجم له كتب له إجازة بوجبه�

 .ه 1337ج�د  الفانية سنة 
رسالة يف وجوب . املحاك�ت ب� صاحبأ القوان� و الفصول. التحفة النظامية: له

. فصل الخطاب. نقد البيان. تعليقة عىل الرسائل. نظم الكافية. االخفات يف األخ�ت�
 .معة الدمشقية حاشية الروضة البهية يف رشح الل. رسالة املنطق. رشح نتيجة األنظار

/ 3و 105/ 2معارف الرجال . 283/ شخصيت أنصاري . 478/ 3الذريعة : ترجم يف
/ هدية الرازي . 1205/ 4مكارم اآلثار . 1132/ 3نقباء البرش . 97/ نابغة فقه . 213
 .332/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 117
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 : الشيخ عبد العظيم البادكوب

األجيء و الفقهاء الكامل� قرأ عىل عل�ء النجف األرشف و غ�ها كان م  العل�ء 
سنينا و عاد بعد أن أصاب حظا م  العلم إىل بادكوبه فقام بالوظائف الرشعية و صار 

 .ه 1319م  مراجع أهلها و تويف سنة 
 .1136/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد العظيم الحسنكدري

رأ يف النجف األرشف عىل الفاضل املوىل محمد االيروا� فقيه ضليع و عاا متبحر ق
النجفأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه� و قد أجيز م  األول فذهب إىل طهران و 

 .ه 1334نال بع  املرجعية و تويف بعد 
 .1136/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد العيل الزنجا�

لصمد ب  املوىل عيل أكي الزنجا� عاا جليل و فقيه الشيخ عبد العيل ب  املوىل عبد ا
ه يف زنجان و أخذ املقدمات و السطوح ثم هاجر إىل 1268رجب سنة 13ولد يف . ور 

النجف األرشف فحرض عىل الشيخ محمد حس  املامقا� و املوىل محمد الرشابيا� و 
فقهاء و أبحاثهم ثم غ�ه� م  أعيم وقته و بقأ أكث م  عرش سن� ميزما لدروس ال

استجازهم فأجازوه و عاد إىل بيده و اشتغل بالتدريس و الرتويج و تويف يوم األربعاء 
 .ه 1349ج�د  الفانية 13
 .رشح دعاء الصباح . حاشية الرسائل: له

 .1141/ 3نقباء البرش . 266/ 5معجم املللف� . 73/ عل�ء زنجان : ترجم يف
 .639/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 266/ 5املللف�  معجم. 1890/ 6مكارم اآلثار 
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 : الشيخ عبد العيل املغزي

ولد الشيخ عبد العيل ب  محمد حس  ب  مي محمد حس� املغزي البسطامأ يف 
قرية مغز م  توابع مدينة شاهرود و بها نشأ و قرأ أوليّات العلوم الدينية ثم هاجر 

مذ عىل شيوخها يف الفقه و األصول منهم الشيخ حبيب ّهللا إىل النجف األرشف و تتل
الرشتأ و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و نال درجة االجتهاد م  املوىل محمد كاظم 
الخراسا� ثم عاد إىل بلده مغز و اشتغل باالرشاد الدينأ و التدريس و األع�ل 

ه و دف  يف املقية 1347� عام االجت�عية و تويف يف بلدته يوم السبت سابع ربيع الفا 
 .العامة م  البلدة 

و مجموعة متفرقات يف الفقه و األصول و 1332رسالة منجزات املري  ألفها سنة : له
 .فوائد أخر  
 .309/ 1تراجم الرجال : ترجم يف

 : املوىل عبد الغفار األوردوبادي

الذه  مقام موصوف عاا جليل و فاضل بار  و ور  تقأ له يف حدة الفكر و صفاء 
تلمذ يف النجف عىل الشيخ أبو القاسم األوردبادي و شيخ الرشيعة األصفها� فنال 
قسطا وافرا م  العلم ثم عاد إىل بيد القفقاز و أصب  مرجعا قائا بالوظائف الرشعية 
و املسلوليات الدينية إىل أن حدثت فتنة الروس فكان م  املجاهدي  يف سبيل ّهللا و 

ب� للخارج� عىل االسيم و املسلم� فأخذ وزج يف السج  و بعد أيام، قتل رميا املحار 
 .ه 1350بالرصاص عام 

 .كتابات علمية : له
معجم رجال الفكر و األدب . 1143/ 3نقباء البرش . 380/ شهداء الفضيلة : ترجم يف

1 /109. 
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 : السيد عبد الغفار املازندرا�

هاجر إىل . و فقيها جليي و أخيقيا فاضي م  رجال التقو  و الصيح كان عاملا كب�ا
النجف و أدرك األخيقأ املعروف املوىل حس� قىل الهمدا� و امل�زا حبيب ّهللا 
الرشتأ و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ عبد ّهللا 

تويف يوم . العلم و العمل و الس� و السلوكاملازندرا� حتى بلغ املراتب العالية يف 
 .ه 1365األربعاء سلخ ج�د  الفانية أو غرة ربيع األول سنة 

 .1144/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الغني البادكوب

كان م  الفقهاء األعيم و رجال العلم البارع� و املجاهدي  يف سبيل ّهللا و نرصة 
رشف عىل املوىل محمد الفاضل االيروا� و امل�زا حبيب ّهللا الدي  حرض يف النجف األ 

الرشتأ و بعد أن أكمل و بر  عاد إىل بادكوبه للقيام بوظائف الرش  الرشيف و 
عندما احتل الروس آلذربايجان وقف يف طليعة املجاهدي  ضد الروس حتى قب  

 .ه 1350عليه و سج  و قتل يف السج  عام 
 .ديوان شعر : له
معجم رجال الفكر و األدب . 1149/ 3نقباء البرش . 377/ شهداء الفضيلة : يف ترجم
1 /198. 

 : الشيخ عبد الغني بن محمد رضا

فقيه محقق بار  جيّد التحرير نقأ الكتابة م  أعيم أوائل القرن الرابع عرش أقام 
كانة ه و يظهر أنه كان عىل م1289بالنجف سن� و درس عىل أعيمها و كان بها سنة 

علمية معروفة بحيث يستفتى عنه يف املسائل الفقهية و يسأل رأيه فيها فيجيب 
 .عليها فتواءا و استدالال 
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استع�ل . لبس الحرير و الذهب يف الصية. موقف الرجل و املرأة يف الصية: له
 .الحبوة . تزكية الحيوانات. نبش القي. البقاء عىل تقليد امليت. السعوط
 .313/ 1تراجم الرجال : ترجم يف

 : السيد عبد الكريم الالهيجي

كان م  أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء و م  الحجج االثبات و املدرس� املحقق� و 
العرفاء األخيار و أصحاب الرأي و التدقيق بل هو قدوة أرباب التدقيق تتلمذ عىل 

و السيد حس� الكوهكمري و عل�ء النجف األرشف مفل الشيخ مرتىض األنصاري 
غ�ها و بعد أن حاز درجة عالية يف العلوم االسيمية عاد إىل طهران و استقر فيها و 

 .ه 1323تويف حدود . صار مدرسا بارزا و عاملا كب�ا يف تلك الفرتة يف طهران
 .1153/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد الكريم الخوئيني

راهيم الخوئينأ الزنجا� عاا بار  و فقيه ور  قرأ السطوح الشيخ عبد الكريم ب  إب
يف بيده ثم هاجر إىل النجف األرشف و كان فيها م  تيميذ شيخنا شيخ الرشيعة 
األصفها� و السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و قد الزمهم 

الك�ل ثم رجع إىل  و حرض أبحاثهم مدة طويلة مواصي االشتغال حتى بلغ درجة
 .ه 1371صفر عام 28بيده و أصب  مرجعا للملمن� هناك و تويف يف 

 .الفوائد يف املطالب . رسالة علمية. 21خودآموز كفاية . حاشية العروة الوثقى: له
. 313/ 5معجم املللف� . 1144/ 2كتابهاي جاب فاريس . 350/ تاريخ زنجان : ترجم يف

 .1155/ 3نقباء البرش 
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 : الشيخ عبد الكريم األرومي

الشيخ امل�زا عبد الكريم ب  املوىل أب طالب األرومأ عاا فاضل و بار  جليل أجازه 
السيد أب الحس  األصفها� واصفا إياه عمدة العل�ء و زبدة الفقهاء الور  التقأ 

قال فيه لد  إجازته  العاا الصفأ الحاج عبد الكريم األرومأ الشه� باملقدس و كذلك
 .ه 1358تويف سنة . له الشيخ فرج هللاّ 

 .1156/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد الكريم األعرجي

السيد عبد الكريم ب  السيد حس  ب  السيد محمد األعرجأ الكاظمأ فقيه فاضل 
تلمذ عىل . املدرس� األفاضل كان م  عل�ء عرصه األجيء و م  الفقهاء املتبحري  و

السيد املجدد الش�ازي قبل سفره إىل سامراء و عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ 
محمد حس� الكاظمأ و نال إجازة االجتهاد م  الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و مات 

 .ه 1308حدود 
 .1167/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : أبو خليل زين الدين الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ حس�

كان فقيها أصوليا و عاملا متبحرا و محققا أديبا و شاعرا مللفا متتبعا ولد يف جبع يف 
ه و 1305ه و قرأ املقدمات عىل أبيه و هاجر إىل النجف األرشف سنة 1284سنة 

و الشيخ آغا رضا . تتلمذ عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف
الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و شيخ الرشيعة األصفها� سن� طويلة و فاز  الهمدا� و

بدرجة عالية يف العلم و الفضل و الياعة و تصّد  للتدريس فتخرج عليه عدد م  
ك� أنه نظم الشعر و أجاد و أبد  و كان جيّد الخط و م  أهل . الطيب البارع�

و ) جبشيت(ه عاد إىل بلدة 1323عفاف و يف التواضع و الور  و الصيح و املروءة و ال
  استقل 
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 .ه 1360باالمامة و الج�عة و التأليف إىل أن مات 
الرحمة يف الطب و . الرد عىل الوهابية. ديوان شعر).   (أدعية النبأ و األئة : له

ة يف رسال. رسالة يف الفقه. رسالة يف السفور و الحجاب. رسالة يف األصول. الحكمة
و )  (مواعظ أهل البيت . رشح المية العرب. رسالة يف التوحيد. املفوضة و الجيية

 .حكمهم 
نقباء . 315/ 5معجم املللف� . 270/ شهداء الفضيلة . 489/ 5شعراء الغري : ترجم يف
أعيان . 444/ تكملة أمل . 529/ 43و س 65/ 31مجلة العرفان س . 1169/ 3البرش 
 .648/ 2م رجال الفكر و األدب معج. 35/ 8الشيعة 

 : الشيخ عبد الكريم الجزائري

الشيخ عبد الكريم ب  الشيخ عيل ب  الشيخ كاظم الجزائري النجفأ عاا كب� و زعيم 
ه و 1289ج�د  الفانية سنة 12ولد املرتجم له يف النجف األرشف يف . دينأ معروف

ول عىل الشيخ محمد كاظم قرأ املقدمات و السطوح عىل األفاضل ثم حرض يف األص
الخراسا� و الشيخ حس  ب  صاحب الجواهر و يف الفقه عىل الشيخ محمد طه نجف 
و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و غ�هم فقد الزم حلقات 
دروس هلالء الفطاحل سنينا عديدة حتى نال درجة االجتهاد م  بع  أساتذته و 

 .مشائخه 
ه م  رجاالت العراق البارزي  و الشخصيات االسيمية املعروفة و حياته و املرتجم ل

حافلة باملفاخر و املآثر و الكفاح و الجهاد يف سبيل ربه و أمته و وطنه و كان الشيخ 
الكب� الجليل املرتجم له يف طليعة العل�ء الذي  اشرتكوا يف الصف األول يف وجه 

له . ه1382مات يوم األحد خامس صفر سنة . االنكليز عند الحرب العاملية األوىل
 .ترجمة مفصلة يف النقباء 

رشح العروة الوثقى . تعليقة عىل كتاب املكاسب. تعليقة عىل كتاب الرياض: له
 .مجموعة شعرية . »عىل مبحث الظ  و القطع فقط «رشح الرسائل . ألستاذة اليزدي

 .رسالة عملية . رشح فرائد األصول
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معارف . 319/ 5معجم املللف� . 86/ 3مايض النجف . 505/ 5شعراء الغري : جم يفتر 
كتابهاي عرب . 1173/ 3نقباء البرش . 305/ 2معجم املللف� العراقي� . 148/ 3الرجال 
 .346/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 500/ 

 : الشيخ عبد الكريم الحائري

ردي اليزدي الحائري القمأ فقيه جليل و الشيخ عبد الكريم ب  محمد جعفر املهرج
ه فذهب إىل يزد 1276ولد يف مهرجرد م  قر  يزد يف . عاا كب� و زعيم دينأ رشيف

ء فيها ثم توجه إىل العراق و التحق بجلس السيد املجدد الش�ازي و  و تعلم املباد 
ا� بعد وفاة امل�زا محمد تقأ الش�ازي و عندما هاجر السيد محمد الفشارك األصفه

املجدد الش�ازي إىل النجف األرشف صحبه املرتجم و استفاد منه كف�ا ك� الزم درس 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و كان م  أجيء تيميذه و بارزا يف حوزة درسه ثم 
انتقل إىل كربيء و استقر فيها أيام الشيخ محمد تقأ الش�ازي يبجله و يرجع 

ه سافر إىل إيران و استقر فيها و بعد وفاة مراجع الشيعة مفل احتياطاته إليه و لكن
السيد كاظم اليزدي و الشيخ محمد تقأ الش�ازي و شيخ الرشيعة اتجه إليه عدد م  

ه مدينة قم مركزا علميا لألبحاث الدينية رغم وجود 1340املقلدي  و جعل سنة 
ائري أشد املسلم� غ�ة عىل و كان الح. عل�ء كبار فيها قبل نزول املرتجم له إليها

نواميس الرش  الرشيف فكان يعرف خفايا األمور السياسية و أرسارها الدقيقة و 
عرف قدس رسه أن ملك إيران رضا . أهداف االستع�ر م  نصب ملك أو عزل آخر

خان بأمر م  أسياده يريد القضاء عىل االسيم و الحوزات املوجودة يف إيران فتحرك 
لمحافظة عىل حوزة قم و تنميتها و قد أفل  رضوان ّهللا تعاىل عليه يف بصورة ذكية ل

ه و دف  يف حرم السيدة فاطمة 1355ذي القعدة 17تويف رحمه ّهللا ليلة السبت . ذلك
 ) .ترجمة حياته مذكورة بصورة مفصلة يف النقباء). (  (بنت االمام موىس ب  جعفر 

  . درر الفوائد يف األصول. قه و األصولتقريرات شيخه السيد الفشارك يف الف: له
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ك� و أّن له مآثر خ�ية و . كتاب النكاح. كتاب املواريث. كتاب الصية. كتاب الرضا 
 .ملسسات علمية و صحية خالدة 

 .57/ 15و 132، 118/ 8و 149/ 6الذريعة . 80/ 38أعيان الشيعة : ترجم يف
عل�ء معارصي  . 371/ شخصيت أنصاري . 66/ 1 ريحانة األدب. 275/ 2رجال إيران 

 .322، 318، 125/ 1كنجنيئة قم . 287. 225/ كتابهاي عرب . 176/ 
/ 3نقباء البرش . 2118/ 6مكارم اآلثار . 320/ 5معجم املللف� . 65/ 2معارف الرجال 

 .1365/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 118/ هدية الرازي . 1158

 : الزنجا� الشيخ عبد الكريم

عبد الكريم ب  محمد رضا ب  محمد حس  الزنجا� عاا فاضل مجتهد درس الكف� 
م  العلوم لد  أساتذتها م  الفقه و الحديث و األصول و الفلسفة و أصب  عاملا كب�ا 

 .يف العلوم االسيمية و خطيبا متفّوها جريئا 
آبادي و سافر إىل القاهرة و أخذ ع  السيد محمد كاظم اليزدي و السيد محمد الف�وز 

الهند و األقطار العربية و االسيمية و حّل ضيفا عىل امللوك و األمراء و عاد إىل النجف 
األرشف و بقأ فيها ما يقارب خمس� سنة م  دون أن يخرج منها و كان يتمتع 

 .ه 1388بشهرة واسعة مات ج�د  الفانية 
عندما عدت م  سفري إىل مرص و : لسمعت منه شخصيا أنه رحمه ّهللا قا: أقول

باكستان بعد النجاح الباهر يف رحلتأ هذه زار� آية ّهللا الشيخ محمد حس� كاشف 
الغطاء و استفرس� ع  رس نجاحه الكب� و عدم توفقه عندما زار البلدي  املذكوري  

لقاهرة و م  قبله بفرتة و جيزة قال رضوان ّهللا عليه أجبته بأنك يا شيخنا ذهبت إىل ا
تحدثت يف قضايا أدبية و إجت�عية و مفلك مفل م  يأخذ التمر إىل هجر يف ح� إننأ 
تحدثت ع  القضايا الفلسفية مفل مقارنة نظرية أينشتاي  و نظرية صدر املتأله� يف 

و أمفال هذه املسائل العقلية الفلسفية التأ تفتقر جامعات ) الزمكان( البعد الرابع 
ء منها و لهذا جاء� طه  ون املفقفون فيها متعطش� إىل معرفة يشمرص إليها و يك

  حس� و قبّل يدي قائي هذه أول يد قبلتها و آخر يد و جاء� أيضا للمرة 
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 .الفانية قائي كل� استمعت إىل االمام الزنجا� حسبت أن اب  سيناحأ يخطب 
الشيوعيون أيام الزعيم عبد الكريم ك� سمعت منه حادثة لطيفة أخر  بعد أن كان 

قاسم يستهينوا باملقدسات الدينية و منها القرآن حيث زاره يف بيته وزير الدفا  
العراقأ آنذاك لتيير موقف الزعيم تجاه األحزاب يف العراق و قال بأن عبد الكريم 
لب قاسم يلم  بالقرآن و يحمل القرآن معه دائا و إننأ وزير و حافظ ع  ظهر الق

الكف� م  اآليات القرآنية الكراة يقول الشيخ رحمه ّهللا قلت له يا سيادة الوزير 
و ) عبد الكريم قاسم(العجب كل العجب أن يضيع القرآن هذه األيام ب� حامله 

 ) .العل�ء و منهم الشيخ الزنجا�(و حاميه ) الوزير(حافظه 
 .ذخ�ة الصالح� . عروة الوثقىرشح ال. دروس الفلسفة. اب  سينا خالد بآثاره: له

 .املفل العليا يف االسيم . 21رحلة الزنجا� . الوحدة االسيمية. الكندي
/ عل�ء زنجان . 146/ 8الذريعة . 70/ 1دراسات أدبية . 374/ تاريخ زنجان : ترجم يف
معجم املللف� العراقي� . 987، 784، 674، 403، 391، 356/ كتابهاي عرب جاب . 74
 .642/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 307/ 2

 : الشيخ عبد الكريم مغنية العاميل

الشيخ عبد الكريم ب  الشيخ محمود ب  الشيخ محمد العاميل عاا بار  و فاضل 
جليل ولد ىف النجف و عاد مع أبيه إىل جبل عامل و تعلم املقدمات هناك ثم ترشف 

حس� النائينأ و السيد أب الحس   إىل النجف األرشف فحرض عىل امل�زا محمد
 األصفها� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ

ه عاد إىل جبل عامل مجازا م  بع  أساتذته و اشتغل بالتأليف و 1348و يف سنة 
 .ه 1354االرشاد حتى يوم وفاته عام 

 .21كتاب يف أصول الفقه . كتاب القضاء. العدالة. رسالة يف الطهارة. االرث: له
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 .1180/ 3نقباء البرش . 5/ 6معجم الرجال املللف� . 39/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
 .162/ 43مجلة العرفان 

 : الشيخ عبد الكريم الجزي

الشيخ عبد الكريم ب  مهدي ب  محمد باقر الجزي األصفها� فقيه فاضل و عاا كب� 
يف أصفهان و هاجر إىل  ولد يف قرية جز م  قر  ش�ل أصفهان ثم درس املقدمات

النجف األرشف و حرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و بلغ درجة عالية يف العلوم 
كان املرتجم له م  العل�ء األجيء و الفقهاء املتبحري  و العرفاء الصالح� . االسيمية

 أصاب رحمه ّهللا رياسة كب�ة و شهرة واسعة و صار مرجعا مبجي محرتما لد  كافة
الطبقات يرجعون إليه يف الخصومات و املرافعات حتى يوم وفاته ليلة الخميس 

 .ه 1339ذي الحجة سنة 13
رسالة . ديوان شعر فاريس. حجية الظ . حاشية الطهارة. تذكرة القبور. أصول الدي : له

 .صيغ العقود . الشهرة. عملية
/ 1كتابهاي فاريس . 101 /23و 93/ 19و 44/ 4الذريعة . 418/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .139/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1183/ 3نقباء البرش . 1251

 : الشيخ عبد الكريم رشارة

 .الشيخ عبد الكريم ب  الشيخ موىس آل رشارة عاا تقأ و فاضل جليل 
ه إىل بيد عاملة و تعلم 1309ه و عاد مع أبيه عام 1297ولد يف النجف األرشف سنة 

ه فحرض عىل الشيخ محمد 1319ناك ثم رجع إىل النجف األرشف عام املقدمات ه
كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و غ�هم و 

ه عاد إىل بيده مجازا م  مشايخه و نزل بنت جبيل و اشتغل بالوظائف 1329يف سنة 
 .ه 1332الرشعية و تويف عام 
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و قد إحرتقت تصانيفه، و تآليف والده ). الدرة املنظمة (رجوزة والده رشح أ: له
الدرة (الشيخ موىس يف حوادث الحريق يف بنت جبيل و ا يبق إّال رشح أرجوزة والده 

 ) .املنظمة
 .62/ 3معارف الرجال . 406/ تكملة أمل . 179/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف

 .723/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1868/ 5مكارم اآلثار . 1182/ 3نقباء البرش 

 : الشيخ عبد ّهللا القمي

م  العل�ء األجيء و الفقهاء املحقق� و الزهاد املرتاض� و أهل الك�ل و املعرفة و 
الخلق الفاضل درس عىل السيد املجدد الش�ازي يف سامراء فرتة ثم هبط إىل النجف 

ف مشتغي بالحضور عىل كبار املدرس� األرشف و سك  إحد  حجرات الصح  الرشي
ه رجع إىل قم 1310يف الفقه و األصول و بالرياضة الرشعية و العبادة و يف حدود عام 

 .ه 1310و صار مهو  الخاص و العام حتى يوم وفاته بعد 
 .1186/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد ّهللا الكاشا�

األرشف عىل الشيخ املرتىض األنصاري و غ�ه فقيه ور  و عاا كامل تلمذ يف النجف 
 .ه 1303ثم ذهب إىل خراسان فرأس بها إىل أن تويف عام 

 .1187/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد ّهللا الكلبايكا�

ء يف بيده  ه و تعلم املباد 1285عاا جليل و فقيه متبحر و محقق فاضل ولد يف سنة 
ت فيها ثم انتقل إىل النجف األرشف و اختص بالشيخ ثم هبط أصفهان فقرأ املقدما

  محمد كاظم الخراسا� و الزمه ميزمة الظل حتى 
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 .ه 1327صار م  أكابر تيمذته و أخصهم به و أقربهم إليه تويف يف سنة 
 .1187/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد ّهللا البالدي البوشهري

السيد أب القاسم ب  علم الهد  البيدي عاا جليل و فقيه ور  ولد السيد عبد ّهللا ب  
ه و تلمذ يف النجف األرشف عىل 1291ظهر يوم الخميس ثا� ج�د  الفانية سنة 

الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و السيد محمد بحر 
 .ه 1372حدود سنة  تويف. العلوم و الشيخ عبد الهادي شليلة ثم عاد إىل بوشهر

 .مشجر النسب . الهدهدية. سدول الحجاب. زالل املع� يف األربع�: له
الغيث الزابد يف ضبط ذرية محمد العابد . ضياء املستضيئ�. الهيئة الجديدة. الخلواتية

. 
 .الشمس الطالعة . الكهف الحص�. النجمية املفلفة. تذكرة األلباب يف علم األنساب

و غ� هذه الكتب م� ينوف عىل . طريق الواعظ. املقاالت العرش. السحاب الآليل
 .تأليفا 25

و 238، 168/ 10و 495/ 4و 126، 199/ 3الذريعة . 146/ جامع األنساب : ترجم يف
و 14/ 22و 167، 45/ 21و 210، 152/ 20و 20/ 19و 74/ 18و 154، 150، 46، 1/ 12
نقباء . 589/ 3رسايان فارس  سخ . 240، 84/ 16، و 257، 201، 31/ 25و 73/ 24

 .262/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1189/ 3البرش 

 : الشيخ عبد ّهللا الزنجا�

الشيخ امل�زا عبد ّهللا ب  املوىل أحمد الزنجا� عاا كب� و فقيه جليل درس يف 
الكاظمية و كربيء ثم هاجر إىل النجف األرشف و حرض بحث السيد حس� 

دة فعاد إىل الكاظمية و بقأ فرتة ثم عاد إىل النجف األرشف فاختص الكوهكمري م
 .ه 1327بامل�زا حس� الخلييل تويف 

  . رسالة يف األخيق. تسهيل الوصول إىل علم األصول. االشارات يف األصول: له
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 .ديوان شعر . رشح نجاة العباد. رسالة يف الشبهة املحصورة
معجم . 376/ شخصيت أنصاري . 183/ 4الذريعة . 433/ ن تاريخ زنجا: ترجم يف
 .632/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1191/ 3نقباء البرش . 29/ 6املللف� 

 : السيد عبد ّهللا القمي

السيد عبد ّهللا ب  السيد إسحاق ب  حس� ب  هاشم القمأ فقيه متبحر و عاا جامع 
ايض النجفأ و السيد حس� الكوهكمري و كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ ر 

امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و كان م  العل�ء املحقق� و الفقهاء البارع� االثبات ثم عاد 
عىل قم بعد أن حاز مكانة عالية فكان م  أجيء عل�ئها مرجعا يف األمور الرشعية و 

 .ه 1333غ�ها إىل أن تويف ليلة الجمعة م  ربيع األول سنة 
 .1192/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد ّهللا البهبها�

السيد عبد ّهللا ب  السيد إس�عيل ب  السيد نرص ّهللا البيدي البحرا� البهبها� عاا 
ه، و نشأ بها ثم 1256ولد يف النجف األرشف سنة . كب� و فقيه بار  و زعيم معروف

لش�ازي و الشيخ رايض النجفأ و حرض عىل السيد حس� الكوهكمري و املجدد ا
غ�هم حتى حاز رتبة عالية م  العلوم الرشعية و كان يف معركة مرشوطة و 
الديكتاتورية يف إيران مع الجناح الطالب باملرشوطة فأغتيل بإطيقات نارية يف داره 

 .ه 1328ليي يف شعبان سنة 
كل مسألة م  مجموعة الرسائل الفقهية و هأ خمس و عرشون رسالة خّص : له

 .حاشية الجواهر . مسائل الفقه العويصة برسالة
 .368/ شهداء الفضيلة . 194/ شخصيت أنصاري . 199/ 4األعيم : ترجم يف
  معارف الرجال . 182/ املآثر . 35/ 6معجم املللف� . 477/ 1رسايان فارس  سخ 
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جامع . 1193/ 3نقباء البرش . 82/ 1أحس  الوديعة . 284/ 3رجال إيران . 17/ 2
. 49/ 8أعيان الشيعة . 394/ 1نجوم الس�ء . 1684/ 5مكارم اآلثار . 2827/ األنساب 

 .276/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد عبد ّهللا بن السيد حسن الربهان السبزواري

عاا جليل و فاضل خطيب و مللف بار  هاجر إىل النجف و تخرج عىل عل�ئها يف 
ه و مات يف 1300الفقه و األصول و التفس� و الكيم و ألّف كتبا كف�ة ولد عام 

 .ه 1384شعبان 20
 .التقريرات ). ص (الكوكب األسعد يف مولد سيدنا محمد . رسالة يف البداء: له

الجوهر . حقيقة االبدا  يف تفس� كلمة االسرتجا . غاية االفادة يف أرسار الشهادة
 .اللطمة عىل منكري العصمة . تفس� آية الخيفة. سورة التوحيدالفريد يف أرسار 

معجم رجال . 1196/ 3نقباء البرش . 47/ 7و 289/ 5و 326/ 4الذريعة : ترجم يف
 .240/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد ّهللا شومان

الشيخ عبد ّهللا ب  الحس� ب  موىس شومان العاميل عاا جليل و فقيه فاضل كان يف 
جف األرشف سنينا الزم خيلها أبحاث مدريس عرصه و اختص بالشيخ محمد طه الن

نجف فكان م  أجيء تيمذته و أكابرهم نال االجازة م  مشائخه و عاد إىل جبل 
 .ه 1327عامل و كان م  املراجع الفقات و م  أهل الور  و الصيح تويف بعد 

 .1200/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : لحر العاميلالشيخ عبد ّهللا ا

الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ عبد السيم ب  الشيخ سعيد الحر العاميل عاا جليل و 
  ولد و تعلم املقدمات يف جبل عامل ثم هاجر عام . فاضل بار 
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ه إىل النجف األرشف فحرض عىل الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم 1315
يزدي و غ�هم زمنا حتى اعرتفوا بفضله و بلوغه الخراسا� و السيد محمد كاظم ال

درجة الك�ل و املعرفة و أجازوه فعاد إىل بيده و صار مرجعا ألهلها إىل أن تويف يف 
 .ه 1368سادس ربيع األول سنة 

 .1202/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد ّهللا نعمة

 العاميل م  أكابر عل�ء الشيخ عبد ّهللا ب  عيل ب  الحس� ب  الشيخ ب  عبد هللاّ 
ء يف الكوثرية عىل الشيخ حس  القبييس و  ه و تعلم املباد 1223عرصه ولد يف سنة 

حرض يف النجف بعد الهجرة إليها عىل الشيخ عيل ب  الشيخ جعفر كاشف الغطاء و 
الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر حتى تقدم يف العلم و الفضل و عرف يف 

حك ع  صاحب الجواهر . غزارة املادة وسعة االطي  و املعرفةاألوساط بالتحقيق و 
تويف . بأنه قال ا أشهد يف عمري باجتهاد واحد إال أربعة منهم الشيخ عبد ّهللا نعمة

 .ه 1303ربيع الفا� سنة 26يوم الفيثاء 
 .رسالة يف الطهارة . ديوان شعر. حاشية القواعد للعيمة الحيل: له

مكارم اآلثار . 16/ 2معارف الرجال . 270/ تكملة أمل . 60/ 8شيعة أعيان ال: ترجم يف
 .1294/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1204/ 3نقباء البرش . 762/ 3

 : الشيخ عبد ّهللا األصفها�

الشيخ عبد ّهللا ب  املوىل عيل ب  محمد ب  قدير الكفرا� الرويدشتأ األصفها� عاا 
النجف األرشف م  حضار األبحاث العالية و تيمذة  كان يف. محقق و فقيه كب�

الفقهاء املقدم� و قد إختص بامل�زا حبيب ّهللا الرشتأ زمنا طويي حتى صار م  
  أجيء تيميذه و أكابر طيبه و بعد وفاة 
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ه استقل بالتدريس و حرض عليه جمع م  الفقهاء حتى تويف سنة 1312أستاذه عام 
 .ه 1317
 .تقريرات دروس : هل

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1203/ 3نقباء البرش . 433/ تذكرة القبور : ترجم يف
139. 

 : السيد عبد ّهللا ثقة اإلسالم

السيد عبد ّهللا الشه� بفقة االسيم ب  السيد محس  الحسينأ األعرجأ األصفها� عاا 
ه و نشأ يف أصفهان 1285ول سنة ربيع األ 12ولد يف . جليل و فقيه فاضل و ثقة ور 

فتعلم األوليات عىل لفيف م  أهل الفضل ثم هاجر إىل النجف األرشف يف سنة 
ه فحرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ 1304

ه 1330ثم عاد إىل أصفهان سنة . الرشيعة األصفها� و غ�هم و أجيز منهم جميعا
يس و التأليف و االفادة و االرشاد و صار م  كبار عل�ئها و أجيء مشغوال بالتدر

 .ه 1381تويف يف أصفهان سنة . رجالها
درة الصدف يف تاريخ . الحدود و الديات. التوحيد. تقليد األعلم. إرشاد املسلم�: له

مقترص املقال يف . اللباس املشكوك. قاعدة امليسور. قاعدة م  ملك. العدالة. النجف
 .نور االاان . م الرجالعل

. 438/ شعراء إصفهان . 382/ 18و 363/ 24و 100/ 8و 297/ 6الذريعة : ترجم يف
معجم رجال . 1210/ 3نقباء البرش . 245/ مصفى املقال . 111، 46/ مصادر الدراسة 
 .326/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد ّهللا األردبييل

الشيخ امل�زا عبد ّهللا ب  محس  ب  عبد ّهللا األردبييل عاا تقأ و فاضل جليل كان 
  املرتجم له يف النجف األرشف م  تيميذ شيخ الرشيعة 
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األصفها� و غ�ه ثم اختص بالشيخ محمد كاظم الخراسا� مدة حتى صار م  األجيء 
ه 1320و مكانته فعاد إىل أردبيل حدود سنة املتضلع� البارع� و شهد أستاذه بفضله 

 .ه 1335و صار مرجعا هناك و تويف سنة 
 .1210/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عبد ّهللا مظفر النجفي

. الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ محمد ب  سعد آل مظفر النجفأ فقيه ور  و عاا صال 
و السيد محمد كاظم اليزدي و  كان م  تيميذ الشيخ عيل ب  الشيخ باقر الجواهري

غ�ه� و قد الزم أخ�ا امل�زا محمد حس� النائينأ فكان يحرتمه و يفنأ عليه ألنه 
حاز درجة سامية يف العلم و الفضل و تبحرا يف الفقه و أصوله و كان تقيا ورعا تويف يف 

 .ه 1356سنة 
 .1215/ 3نقباء البرش : ترجم يف

  :الشيخ عبد ّهللا املامقا�

الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ محمد حس  ب  الشيخ عبد ّهللا املامقا� النجفأ عاا كب� و 
ه فنشأ عىل والده الجليل فتعلم األوليات 1290فقيه بار  ولد يف النجف األرشف سنة 

و قرأ مقدمات العلوم و سطوح الفقه و األصول عليه و الزم درس والده يف الفقه و 
صدرت له االجازة منه بتصديق اجتهاده عىل ما يحك كان األصول إىل أن بر  و 

املرتجم له أحد العل�ء األجيء و الفقهاء األفاضل و رجال الصيح و التقو  و رجع 
تويف رحمه ّهللا يوم األحد . إليه يف التقليد بع  أهايل آذربايجان و العراق و غ�ه�

 .ه 1351شوال عام 16
 ) .غاية السلل(املهر بوت أحد الزوج� قبل الدخول إجابة السئول يف انتصاف : له

رسالة عملية فتوائية يف تام (إرشاد املستبرصي  ). أرجوزة يف العقود (الدرر املنضودة 
  تحفة الخ�ة يف . أصل الياءة. إزاحة الوسوسة ع  تقبيل األعتاب املقدسة). الفقه 
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ترجمة العيمة الشيخ حس  .  أحكام الحبوةتحفة الصفوة يف. أحكام الحج و العمرة
تعليقة عىل . تعليقة عىل مجمع املسائل. تعليقة عىل ذخ�ة الصالح�. املامقا�

رسالة يف الجمع ). رجال الشيخ عبد هللا (تنقي  املقال يف علم الرجال . منتخب املسائل
جوابات املسائل . ةجوابات املسائل البغدادي. جوابات املسائل البرصية. ب� فاطميت�
الحاشية عىل فرائد . الحاشية عىل العروة الوثقى. حاشية الجامع العبايس. الخوئية
الدرر املنفورة يف أجوبة . الدر املنضود يف صيغ االيقاعات و العقود. الحبوة. األصول

رسالة يف إرث . رسالة األربع� يف أربع� مسألة وردت م  جبل عامل. املسائل العرشة
رسالة يف أكل األب . رسالة يف إقرار بع  الورثة بدي  امليت و إنكار اآلخري . جةالزو 

رسالة يف السفر لإلفطار مل  عليه قضاء . رسالة يف حكم العزل ع  الحرة. م  مال ولده
. رساج الشيعة يف آداب الرشيعة. رسالة يف م  تزوجت باعتقاد أنها مطلقة. مضيق

 .الفوائد الرجالية . دفع شبهات الكفار السيف البتار يف. سلال و جواب
). حوايش عىل ملحقات املتاجر للشيخ األنصاري (القيئد الفمينة . الفوائد الطبية

كشف الريب و السوء ع  إغناء الغسل ع  . كشف األستار يف تكليف الكفار بالفرو 
 .الوضوء 

ملامقا� يف حياة مخزن املعا� يف ترجمة ا. مخزن اللئايل. مجمع الدرر اثنى عرشية
 .مرآة الك�ل يف اآلداب و السن  . مرآة الرشاد يف الوصية إىل األحبة و األوالد. والده

. املسائل الجيينية. املسائل البغدادية. املسائل البرصية. املسائل األربعينية العاملية
. حكاممعارج األفهام يف مبا� األ . مطارح األفهام يف أصول الفقه. املسائل الخوئية

مناهج . مناسك الحج الوسيط. مناسك الحج الصغ�. مقياس الهداية يف علم الدراية
 .املتق� 

منهاج . منهاج التقو . منتهى مقاصد األنام يف نكت رشائع االسيم. منتخب الرسائل
حاشية عىل (نهاية املقال يف تكملة غاية اآلمال . نتيجة التنقي . نجاة املتق�. الرشاد

هدية )  (هداية األنام يف حكم مال االمام ). ملكاسب للشيخ األنصاري خيارات ا
وسيلة . وسيلة التقى يف حاشية العروة الوثقى. هدية النملة هداية األنام. النملة
 .النجاة 
/ 4، 447/ 3، 432/ 3، 115/ 2، 528/ 1، 520/ 1، 184/ 1، و 120/ 1الذريعة : ترجم يف
154 ،4 /444 ،5 /137 ،5 /215، 5 /214 ،5 /220 ،4 /149 ،4 /158 ،4 /243 ،8 /77 ،
8 /137 ،10 /127 ،11 /49 ،11 /55 ،11 /101 ،11 /104 ،12 /185 ،15 /241 ،22 /
224 ،12 /157 ،12 /284 ،14 /13 ،14 /22 ،14 /338 ،14 /344 ،171 /141 ،18 /11 ،



18 /34 ،1 /118 ،20 /229 ،20 /230 ،20 /283 ،20 /234 ،20 /338، 20 /339 ،20 /
384 ،20 /344 ،21 /134 ،21 /180 ،22 /18 ،22 /244 ،22 /349 ،22 /405 ،  
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23 /13 ،23 /159 ،23 /184 ،24 /41 ،24 /408 ،25 /173 ،25 /215 ،25 /74 ،25 /
ريحانة األدب . 187/ رجال آذربايجان . 1/ 1تنقي  املقال . 1198/ 3نقباء البرش . 88
، 17/ كتابهاي عرب جاب . 158/ عل�ء معارصي  . 423/ خصيت أنصاري ش. 157/ 5
43 ،45 ،170 ،195 ،223 ،257 ،276 ،347 ،392 ،436 ،444 ،473 ،484 ،530 ،646 ،
647 ،712 ،737 ،739 ،790 ،819 ،826 ،827 ،834 ،835 ،889 ،912 ،919 ،944 ،974 ،
 .138/ مصفى املقال . 255/ 3ف مايض النج. 134/ 3الكنى و األلقاب . 1001، 991

، 374، 353، 347، 343، 341، 313، 312، 310، 130، 73، 64/ املطبوعات النجفية 
/ 2معجم املللف� العراقي� . 116/ 6معجم املللف� . 20/ 2معارف الرجال . 379
 .1145/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1196/ 3نقباء البرش . 332

 : ا�الشيخ عبد ّهللا الكرم

الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ محمد عيل ب  عبد الغفار الكرما� النجفأ عاا كب� و فقيه 
ور  كان م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري يف النجف األرشف فقد أدرك بحفه خمس 
سن� و حرض بعده عىل السيد محمد حس  املجدد الش�ازي مدة مديدة يف النجف 

و قد صار م  األعاظم األجيء و الفقهاء املتبحري  قبل هجرة السيد إىل سامراء 
املحقق� ك� كان م  األوتاد العبّاد و م  أعيم األدب و البارع� يف الشعر و النث إىل 

 .ه 1327شهر رمضان سنة 16أن تويف يف النجف يف 
حاشية . حاشية فرائد األصول. تنقي  املقاصد. التنبيهات يف األصول و الفقه: له
. كتاب يف األصول. قاطع النزا  يف االج� . خيصة الفقه. خيصة األصول. سباملكا

 .مصائب األولياء . مدائ  األولياء
/ 20و 58/ 17و 230، 212/ 7و 220/ 6و 465، 450/ 4و 206/ 2الذريعة : ترجم يف
/ هدية الرازي . 1209/ 3نقباء البرش . 285/ شخصيت أنصاري . 74/ 21و 242، 27
 .1073/ 3رجال الفكر و األدب  معجم. 121
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 : الشيخ عبد ّهللا املازندرا�

الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ محمد نص� الجيي� املازندرا� النجفأ م  أعاظم العل�ء و 
ه و قرأ املقدمات يف إيران ثم هاجر إىل العتبات 1256ولد يف سنة . أكابر املدرس�

املقدسة و حرض يف النجف عىل الشيخ مهدي كاشف الغطاء و املوىل محمد االيروا� 
تأ و اختص بالرشتأ و صار م  أعاظم تيمذته و أجيئهم و و الشيخ حبيب ّهللا الرش

م  مقرري درسه و تصّدر للتدريس يف حياة أستاذه فكان يحرض عليه كف� م  طلبة 
ه بزغ نجم املرتجم له أكث م  ذي قبل و 1312و بعد وفاة أستاذه عام . العلوم

األستاذ و عامة أهايل  رشحته األوساط الدينية و املرجعية و رجع إليه جملة م  تيمذة
ه يف النجف األرشف 1330رشت و مازندران و تويف يف يوم األحد رابع ذي الحجة سنة 

. 
رسائل و مللفات أخر  يف الفقه و . رسالة يف الوقف. حاشية املكاسب. أهبة العباد: له

 .حاشية نجاة العباد . رشح الرشائع كتاب التجارة، و الره ، و الطيق. األصول
حاشية عىل الجامع . منتخب املسائل. رسالة يف الطهارة و الصية. عىل النخبة حاشية
 .العبايس 
ريحانة األدب . 276/ 2رجال إيران . 248/ 2الذريعة . 23/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

 .1530/ 5مكارم اآلثار . 18/ 2معارف الرجال . 52/ 42نامه  لغت. 146/ 5
 .1138/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1219/ 3 نقباء البرش. 280/ 2نجوم الس�ء 

 : الشيخ عبد ّهللا ابن امل�زا مسيح الثا� النجفي الطهرا�

هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ حس� . فقيه أصويل و عاا فذ و مجتهد كب�
و عاد إىل طهران و تصّد  للتدريس و البحث و . و اآلقاضياء الدي  العراقأ. النائينأ
 .ه 1391ذي القعدة 24امة الج�عة و حّل قضايا الناس و مشكيتهم إىل أن مات إق
 .رسالة يف املشتق . رسالة يف املبدأ و املعاد. حاشية الكفاية. أصول الفلسفة: له

 .رسائل أخر  متفرقة يف الفقه و األصول ). ص (سن  النبأ 
 .379/ 1ب معجم رجال الفكر و األد. 1700/ 5مكارم اآلثار : ترجم يف
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 : الشيخ عبد ّهللا بن معتوق بن درويش بن معتوق

ه إىل النجف 1295عاا بار  عامل مجتهد جليل شاعر مكث أديب فاضل هاجر سنة 
األرشف و الزم أبحاث العل�ء و املدرس� عرشات السن� كالسيد أبو تراب الخوانساري 

املعرفة و عرف بالك�ل و الياعة و تصّد  و السيد مهدي القزوينأ و حاز الفضيلة و 
ه عاد إىل وطنه و ذا  صيته و أصب  له املرجعية 1337لتدريس علوم األدب و يف عام 

 .ه 1362ج�د  األوىل 1و تويف 
 .سفينة املساك� لنجاة الشاك� . الرضاعية. ديوان شعر. أرجوزة يف االمامة: له

. حاشية العروة الوثقى. املشتق و املشتق منهمنية املشتاق لتحقيق االشتقاق و بيان 
 .رسالة يف علم الهيئة 

نقباء البرش . 209/ 23و 197/ 12و 191/ 11الذريعة . 375/ أنوار البدري  : ترجم يف
 .206أعيم الفقافة االسيمية يف البحري  ج�د  الفانية . 1216/ 3

 : الشيخ عبد ّهللا القندهاري

 . نجم الدي  القندهاري عاا كب� و حجة بار  الشيخ عبد ّهللا ب  املوىل
توجه إىل النجف و حرض عىل الشيخ مرتىض األنصاري و م  يف طبقته و بر  يف 

ذهب إىل خراسان فكان . العلوم االسيمية و غ�ها براعة فائقة و بلغ منها مقاما عليّا
امة فيه و تصّدر م  أكي عل�ئه و أشهر مدرسيه و أجّل زع�ئه و أبرز املراجع الع

 .ه 1311للتدريس تويف سنة 
الرّد عىل . خوان ألوان. حّل العقال).   (ترجمة تفس� االمام العسكري . اليهان: له

 .الهداية يف تفس� آية الوالية . الفوائد البهية. رشح مشكاة األنوار. النصار 
 .داللة السالك� . تذكرة العل�ء. تحرير األصول. ديوان شعر

/ 16و 232/ 10و 274، 71/ 7و 89/ 4و 90/ 3الذريعة . 87/ 8أعيان الشيعة : م يفترج
 .349، 248/ مصفى املقال . 177/ املآثر و اآلثار . 285/ شخصيت أنصاري . 133

. ه1227ولد : و فيه846/ 3مكارم اآلثار . 1218/ 3نقباء البرش . 401/ 2مطلع الشمس 
 .1020/ 1ر و األدب معجم رجال الفك. 388/ 1نجوم الس�ء 
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 : املوىل عبد اللطيف ابن الحاج عباس عيل

عاا فاضل مجتهد جليل ور  صال  م  أساتذة الفقه و األصول أخذ العلم يف بلده و 
قرأ النحو و املنطق و األوليات عىل فضيء عرصه و سافر إىل قزوي  و أخذ بها ثم 

ه هاجر 1351و أخذ ع  أساتذتها و يف )  (الرضا انتقل إىل مدينة قم و مشهد االمام 
إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد أبو الحس  األصفها� و الشيخ محمد كاظم 

ه 1367الش�ازي ثم انتقل إىل مدينة كربيء و أخذ ع  السيد آغا حس� القمأ و يف 
الحكيم و عاد إىل النجف و حرض عىل السيد عبد الهادي الش�ازي و السيد محس  

السيد حس� الح�مأ و امل�زا آغا أصطهبانات و امل�زا السيد حس  البجنوردي و 
امل�زا هاشم اآلميل و السيد الخوئ و السيد الشاهرودي و بلغ املرتبة العالية م  
الفضل و تصّد  للتدريس و التأليف ثم عاد إىل بلده و واصل االمامة و الج�عة و 

 .ه 1400رجع إىل مدينة قم و بها تويف سنة  القضايا الرشعية ثم
حاشية عىل حاشية الشيخ محمد حس� . تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

شناخت . زنادقة در إسيم. رسالة يف صية املسافر. الكمبا� األصفها� عىل املكاسب
 .شنايس  يا إمام)  (إمام زمان 
 .86/ بزركان رامرس : ترجم يف

 : املؤمن املياميالشيخ عبد 

كان يف . الشيخ عبد امللم  ب  املوىل زي  العابدي  امليامأ عاا متبحر و فاضل جليل
النجف األرشف مدة حرض خيلها عىل فقهاء عرصه و أجيئه و اختص م  بينهم 
بالسيد حس� الكوهكمري و تلّمذ عليه طويي حتى صار م  العل�ء املتبحري  و 

و عاد إىل ميامأ مرجعا يف القضاء و االفتاء و االمامة و االرشاد  رجال الفضل املعروف�
 .إىل أن تويف 

و م  الواض  أن تيمذة اليس حس� الكرهكمري م  عل�ء القرن الرابع عرش الهجري 
. 
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 .تقريرات أستاذه يف الفقه و األصول : له
. 112/ 2و 378/ 1نجوم الس�ء . 171/ املآثر و اآلثار . 1239/ 2الكرام اليرة : ترجم يف

 .1239/ 3نقباء البرش . 1253/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عبد املجيد الهمدا�

الشيخ عبد املجيد ب  عبد الوهاب الهمدا� عاا ور  و فقيه كامل ولد يف سنة 
ه و قرأ مقدمات العلوم هناك عىل لفيف م  أهل الفضل و حرض يف النجف 1276
ه رجع إىل همدان بأمر أستاذه امل�زا 1316ىل امل�زا حس� الخلييل و غ�ه و يف سنة ع

 .ه 1338ه و 1326حس� خلييل ثم عاد إىل زيارة العتبات يف عامأ 
كان املرتجم له م  العباد و األوتاد و كانت تنسب له بع  الكرامات و القضايا و لقاء 

و جاوره سنوات حتى تويف )  (مشهد الرضا  و يف أواخر حياته ذهب إىل).   (الحجة 
 .ه 1346يف سنة 
 .مجالس املواعظ . مخترص األحكام يف تكاليف األنام: له

 .1224/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عبد املجيد الطالقا�

السيد عبد املجيد ب  السيد محمود ب  السيد عبد ّهللا الطالقا� النجفأ عاا جليل و 
و قرأ املقدمات عىل أفاضلها ثم حرض 1258ولد يف النجف األرشف يف سنة . فاضل بار 

عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة 
األصفها� و الشيخ عيل الجواهري و امل�زا حس� الخلييل و السيد م�زا الطالقا� و 

لعل�ء األجيء و كان غزير الفضل غ�هم و قد صار م  رجال الفضل املعدودي  و ا
 .ه 1358تويف سنة . دائم الذكر و كان البارز م  أعيم بيت الطالقا�

 .1227/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد عبد املحسن الحلو

السيد عبد املحس  ب  السيد عيل ب  السيد حس  الحلو املوسوي النجفأ عاا تقأ و 
ه و تلمذ عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ 1280سنة  فاضل جليل ولد يف

تويف . محمد طه نجف و كانت عمدة تلّمذه عىل العاا الجليل امل�زا أحمد التسرتي
 .ه 1347
 .كتاب رشح الرشائع يف الصية : له

معجم رجال . 1229/ 3نقباء البرش . 147/ 3مشهد االمام . 57/ 15الذريعة : ترجم يف
 .434/ 1ألدب الفكر و ا

 : الشيخ عبد املحمد زائردهام

الشيخ عبد املحمد ب  الشيخ حس  ب  الشيخ محمد صال  ب  الشيخ عيل النجفأ 
ه و قرأ املقدمات و السطوح عىل 1291ولد يف النجف سنة . فقيه فاضل و عاا ور 

ا� العل�ء و الفضيء و حرض يف خارج الفقه و األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراس
و السيد محمد كاظم اليزدي و غ�ه� س� ذكره يف النجف و عرف بالعلم و الفضل 

 .ه 1357صفر سنة 23وزانه الرشف و الور  إىل أن انتقل إىل رحمة ربه يف 
 .حاشية الرسائل ). التحقيقات (تقريرات دروس أساتذته يف الفقه و األصول : له

 .حاشية نجاة العباد 
/ 1معارف الرجال . 306/ 2مايض النجف . 229و 176/ 26، 158 /6الذريعة : ترجم يف
 .628/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1236/ 3نقباء البرش . 225

 : الشيخ عبد النبي ابن الشيخ عيل الرشيعتمدار

فقيه أصويل و صال  عابد م  أساتذة الفقه و األصول هاجر إىل النجف األرشف عدة 
ه جاورها عدة سن� و تصّد  للتدريس و 1324 سنة مرات و حرض عىل شيوخها و يف

  ه عاد إىل طهران و تصّد  1332البحث و يف 
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و أقام فيها و تويف عام )  (للمرجعية و التقليد و منها انتقل إىل مشهد االمام الرضا 
 .ه 1340
 .رموز الرياض و هو تقرير لدرس أستاذه : له

 .123/ هدية الرازي . 1243/ 3قباء البرش ن. 252/ 11الذريعة : ترجم يف

 : الشيخ عبد النبي ابن الشيخ محمد عيل ابن امل�زا آقا بن عبد الرضا النجفي األراك

فقيه مجتهد جليل و مرجع م  مراجع التقليد و أساتذة الفقه و األصول و مللف 
 ه و تتلمذ عىل الشيخ محمد كاظم1327متتبع هاجر إىل النجف األرشف سنة 

الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ عيل 
القوجا� و الشيخ مهدي املازندرا� و الشيخ محمد حس� النائينأ ثم رجع إىل إيران 
و بعد فرتة عرشة أعوام عاد إىل النجف األرشف و تصّد  للتدريس و التأليف و 

ثم عاد إىل إيران و استوط  مدينة قم و واصل البحث و قرأ عليه نفر م  األفاضل 
 .ه 1385فيها التدريس و مات عام 

الغوايل الآليل يف فرو  العلم . روح االاان. إعيم العامة يف صحة الحج مع العامة: له
 .املعاا الزلفى يف رشح العروة الوثقى . املحاك�ت ب� االعيم. االج�يل
. 866، 652، 210/ كتابهاي عرب جاب . 165/ 18و 95/ 11و 147/ 8الذريعة : ترجم يف

معجم رجال . 201، 86/ معجم املطبوعات النجفية . 354/ 2معجم املللف� العراقي� 
 .888/ 2الفكر و األدب ص 

 : السيد عبد الهادي الش�ازي

السيد م�زا عبد الهادي ب  السيد م�زا إس�عيل الحسينأ الش�ازي فقيه ثبت و تقأ 
ولد املرتجم له يف سامراء يف سنة وفاة والده . وف و م  كبار مراجع التقليدمعر 
  تعلم القراءة . ه و نشأ يف ظل السيد املجدد1305
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و الكتابة و أخذ أوليات العلوم ع  بع  فضيء الحوزة و قرأ سطوح الفقه و األصول 
ه هاجر 1326ش�ازي و يف سنة عىل اب  عمته امل�زا عيل آغا و امل�زا محمد تقأ ال

إىل النجف فحرض يف الفقه و األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ 
الرشيعة األصفها� و يف الحكمة عىل امل�زا محمد باقر األصطهبانات و يف األخيق عىل 

ه إىل سامراء ولد  هجرة الشيخ محمد تقأ 1330الشيخ آغا رضا التييزي ثم عاد عام 
ش�ازي إىل كربيء لإلرشاف عىل الفورة ضد االنكليز جاء بصحبته و هبط إىل النجف ال

كان املرتجم له أحد أساط� الفقه و . ه و الزم درس شيخ الرشيعة األصفها�1337سنة 
جهابذة الرأي و حجج العلم االثبات و أشياخ االجتهاد و األفاضل و زع�ء الطائفة و 

بدأ بالتدريس منذ ثيث� سنة و تخرج عليه . مة و نوابغهامراجعها و أحد عباقرة األ 
ه رش  1365جمع م  األفاضل الفطاحل و بعد وفاة السيد أبو الحس  األصفها� سنة 

ه توسعت مرجعيته و لكنها ا تدم 1380للمرجعية و بعد وفاة السيد اليوجردي عام 
 الكوفة و نقل جف�نه ه يف1382حيث انتقل إىل رحمة ّهللا عشية الجمعة عارش صفر 

عىل األكف و األيدي إىل النجف و وري الث  يف مقية السيد الش�ازي الكب� امليصقة 
 .لباب الطويس م  الصح  الرشيف 

كنت أترشف يف كف� م  األحيان بخدمة املرحوم الوالد إىل زيارته و لقائه ك� : أقول
مسجد (سجد الشيخ األنصاري كنت أترشف بالصية ج�عة معه ظهرا و عرصا يف م

 .الواقع يف محلة الحويش الصغ� ) الرتك
وسيلة النجاة . مناسك الحج. ذخ�ة العباد. ديوان شعر. تعليقة عىل العروة الوثقى: له
. 

. 137/ 5شعراء الغري . 1012/ 4دانشمندان فارس . 129/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم . 72/ 2معارف الرجال . 990، 909، 622، 489، 194/ كتابهاي عرب جاب 
نقباء . 380، 340، 187، 125/ معجم املطبوعات النجفية . 355/ 2املللف� العراقي� 

 .403/ 7الغدير . 226/ 3الكنى و األلقاب . 1250/ 3البرش 
 .771/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1565/ 5مكارم اآلثار 
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 : الشيخ عبد الهادي شليلة

الشيخ عبد الهادي ب  الحاج جواد ب  الشيخ كاظم البغدادي امللقب بشليلة عاا 
ه و أخذ األوليات و العلوم العربية و 1270ولد يف النجف سنة . جليل و أديب بار 

املنطق عىل بع  أساتذة الحوزة فأتقنها و بر  فيها و كان ذكيا قوي الفطنة ثم حرض 
مد حس� الكاظمأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و يف الفقه و األصول عىل الشيخ مح

الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد بحر العلوم و 
الزم املرتجم له حلقات الدروس و أبحاث العل�ء حتى بلغ درجة سامية يف . غ�هم

ر تويف عام كف� م  العلوم و الفنون و إشتهر بالياعة و الحذق يف األدب و الشع
 .ه إىل النجف األرشف 1337ه يف إيران و نقل جف�نه عام 1331
. البحر الفائ  يف أحكام الفرائ . أرجوزة يف صية املسافر. االجتهاد و التقليد: له

الدرة املنتظمة يف أصول . حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول. تعليقة عىل الفصول
العقد الفريد يف مقاصد املفيد . البناء و االعراب رشح موصل الطيب إىل أصول. الفقه

 .فراي  الفقه أرجوزة . غاية املأمول يف علمأ الفقه و األصول. و املستفيد
املخترص الشايف يف . للللة امليزان يف املنطق. كتاب يف صية املسافر. كتاب يف الرجال
منظومة يف . يعةمنتقى الشيعة يف أحكام الرش. منتقى الج�ن. العروض و القوايف

تعليقة عىل حاشية املوىل عبد . أرجوزة يف املواريث. أرجوزة يف صية الج�عة. الكيم
. رسالة يف إجازة للسيد مهدي الغريفأ. الرد عىل القصيدة البغدادية. ّهللا يف املنطق
 .رسالة يف املشتق 

 .319/ 9الحصون . 194/ 39أعيان الشيعة . 53/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
و 150/ 16و 294، 84/ 15و 21/ 11و 219/ 10و 108/ 8و 499، 483، 453/ 1الذريعة 
معارف . 84/ 2مايض النجف . 438/ شخصيت أنصاري . 119، 8/ 23و 382/ 18

 .1958/ 6مكارم اآلثار . 202/ 6معجم املللف� . 74/ 2الرجال 
 .163/ 1الفوائد الرجالية . 1255/ 3نقباء البرش 

 : الشيخ عبد الوهاب الطهرا�

  الشيخ امل�زا عبد الوهاب الحاج محمد أم� ب  الحاج محس  فقيه ور  
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و عاا بار  ترشف إىل العتبات بعد تعلم األوليات فأكمل مقدمات العلوم عند بع  
الفضيء ثم حرض عىل الشيخ املرتىض األنصاري و السيد محمد حس  املجدد الش�ازي 
و غ�ه� م  أجيء عرصه مدة طويلة حتى حاز درجة سامية م  العلم و الفضل و 
كان ورعا تقيا عىل جانب كب� م  الصيح و العبادة و النسك و القناعة و الزهد ثم 

 .ه 1312و استقر هناك حتى تويف حدود سنة )  ( هاجر إىل مشهد االمام الرضا 
 .1246/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : دنان الغريفيالسيد ع

السيد عدنان ب  السيد بش� ب  السيد عيل مشعل املوسوي الغريفأ عاا كب� و فقيه 
ه و كان م  طفولته حاّد الذكاء إىل درجة الندرة و 1283ولد يف البرصة عام . بار 

الشذوذ حيث كان يحفظ ألول وهلة كل� يقرأ أو يسمع فهاجر إىل النجف و عمره 
ان يحفظ يوم ذاك ثيث� ألف بيت و حرض يف الفقه و األصول أربع عرشة سنة و ك

عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد طه نجف و توجه إىل سامراء فحرض 
عىل السيد املجدد الش�ازي ثم أصب  يف عداد األجيء و البارزي  و الفقهاء املجتهدي  

البرصة حتى يوم وفاته يف الخامس  فعاد بأمر السيد املجدد إىل املحمرة ثم انتقل إىل
 .ه و نقل جف�نه إىل النجف الرشيف 1340م  شهر شعبان سنة 

. ديوان شعر. حاشية القوان�. حاشية العروة الوثقى. أنساب العرب. أجوبة املسائل: له
قبسة العجين . رشحان ملنظومة أستاذه السيد عيل يف الهيئة. رشح شواهد املغنأ

و كتابات و تعليقات . ميزان املقادير. منظومة يف الحج. مناسك الحج). رسالة علمية (
 .أخر  
. 147، 27جامع األنساب . 242/ أنوار البدري  . 212/ 39أعيان الشيعة : ترجم يف

 .207/ 24و 36، 34/ 17و 708/ 9و 381/ 2الذريعة . 15/ ديوان الغريفأ 
 .917/ 2رجال الفكر و األدب معجم . 1262/ 3نقباء البرش . 382/ 2شعراء الغري 
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 : السيد عقيل ابن عبد الرزاق الخلخايل الحسيني

السيد عقيل اب  عبد الرزاق اب  السيد عبد الفتاح عاا فاضل و مجتهد محقق و 
مللف متتبع و م  أساتذة الفقه و األصول متضلع مشارك يف بع  العلوم طبيب 

ف و تتلمذ فيها و اشتغل بالتأليف و التصنيف حاذق محدث هاجر إىل النجف األرش 
 .ه 1370و التحقيق و تويف عام 

. إقامة الدالالت يف عضالة الكيالت. حاشية عىل القاموس. حاشية فرائد األصول: له
 .جواهر األصول . حاشية عىل األسفار. الدر املنفور يف خيف املشهور

 .لناسور نففة الناقور عىل قرحة ا. تعليقة عىل القوان�
 .510/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 108/ 2تاريخ أردبيل : ترجم يف

 : الشيخ عيل أبو الوردي

عاا فاضل و فقيه بار  هاجر م  ش�از إىل النجف األرشف فكان يحرض دروس 
مشاه� وقته و منهم الشيخ محمد كاظم الخراسا� و قد أصاب حظا م  العلم و عاد 

 .ه 1368هاء أهل الفضل فيها إىل أن تويف قبيل سنة إىل بيده فكان م  وج
 .رسائل و تعليقات متفرقة . حاشية الكفاية. حاشية الرسائل: له

معجم رجال الفكر و األدب . 1295/ 4نقباء البرش . 438/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
1 /86. 

 : الشيخ عيل التويرسكا�

تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و فقيه ثبت و عاا كب� كان يف النجف األرشف م  
السيد محمد حس  املجدد الش�ازي و غ�ه� م  فحول العل�ء و كبار املحقق� و 
قد بلغ مكانة سامية و درجة عالية مع تقى و صيح ثم عاد إىل بيده و تويف بعد 

 .ه 1300
 .1298/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ املوىل عيل الخراسا�

كان م  الفقهاء األفاضل و العل�ء األتقياء الورع� تلمذ يف النجف عىل السيد محمد 
حس  املجدد الش�ازي و غ�ه م  األجيء و كان غزير الفضل حس  األخيق عاد إىل 

 .ه 1310ه و تويف بعد 1300بيده حدود 
 .1299/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : يل الخونساري الهمدا�الشيخ ع

فقيه كب� و عاا بار  م  أجيء عرصه و كبار رجال الفضل هاجر إىل النجف األرشف 
و الزم الشيخ مرتىض األنصاري سن� طواال حتى أصب  م  أجيء تيميذه و م  

 .املعروف� بالجيلة و غزارة الفضل و التحقيق 
 .ه 1307ما تويف يف سنة عاد إىل همدان و كان رئيسا جليي مهابا محرت 

 .و مللفات أخر  . كتاب الغصب. كتاب الصية. حاشية القوان�: له
. 1300/ 3نقباء البرش . 292/ شخصيت أنصاري . 178/ 6و 379/ 4الذريعة : ترجم يف

 .1342/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد عيل الداماد النجفي

درسة الطالبية و هاجر إىل النجف األرشف و ولد يف تييز و قرأ مقدمات العلوم يف م
هو اب  تسع عرشة سنة و أكمل املقدمات ثم حرض عىل السيد حس� كوهكمري و 
امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ هادي الطهرا� و الشيخ محمد حس  املامقا� و 

و  عرف املرتجم له يف األوساط العلمية بالفضل و التحقيق. أجيز م  بع  أساتذته
التدقيق و تصّد  للتدريس ك� رجع إليه يف التقليد بع  أهايل تييز و آذربايجان 

و كان م  رواد املجاهدي  عند هجوم بريطانيا . ه1321فطبعت رسالته العملية سنة 
ه يف النجف 1336صفر 22تويف يف . عىل العراق و نفر مع العل�ء إىل ساحات الوغى

 .األرشف 
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مصباح الظيم يف رشح . 31تقريرات األصول . نوار االلهية يف الدراية و الرجالاأل : له
 .61رشائع االسيم 
، 304/ مصفى املقال . 112/ 21و 207/ 2الذريعة . 311/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1525/ 4نقباء البرش . 218/ 7معجم املللف� . 321
559. 

 : الشيخ املوىل عيل الدماوندي

م  أكابر الفقهاء و أعيم العل�ء ترشف إىل النجف األرشف يف عرص الشيخ األنصاري و 
حرض عىل السيد حس� الكوهكمري و أصب  يف عداد رجال الفضل و البارزي  م  
تيمذة السيد انرصف همه يف األواخر إىل علوم القرآن و الحديث و اتجه إىل كتب 

 .ه 1304ذي الحجة 25س� و األحاديث حتى تويف يف التفا
 .1302/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الرشتي

كان م  الفقهاء الفضيء قرأ يف النجف األرشف عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه 
م  أكابر مدريس عرصه و كتب جملة م  تقريرات بحث أستاذه و بلغ درجة سامية 

 .ه 1310عاد إىل رشت و تويف بها بعد  يف العلم ثم
 .1302/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الزاهد املهاجرا�

عاا فاضل مللف متتبع خب� قرأ املقدمات يف همدان و هاجر إىل النجف و تتلمذ 
عىل السيد محمد حس  الش�ازي و اآلخوند الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و 

  ه عاد إىل وطنه 1321س و يف تصّد  للتدري
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 .ه 1329و اشتغل بالقضايا الرشعية و مات يف 
. صية املسافر. حاشية املكاسب. حاشية الرسائل. رسالة يف العدالة. رسالة عملية: له

 .القضاء و الشهادة 
 .1341/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 130/ هدية الرازي : ترجم يف

 : نيالشيخ عيل الفوم

عاا كب� و فقيه جليل م  أعيم أهل الفضل و أخيارهم كان يف النجف عدة سن� 
متتلمذا عىل مشاه� املدرس� و قد الزم الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ حتى عّد م  

 .ه 1326خواص تيميذه و استشهد حدود 
 .1308/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل القزويني الخويني

كان فقيها جليي و عاملا كب�ا و أديبا بارعا أدرك الشيخ األنصاري يف النجف األرشف و 
تلمذ عىل السيد حس� الكوهكمري حتى بلغ رتبة عالية ثم عاد إىل كربيء و صار 
فيها م  وجوه العل�ء و أفاضل املدرس� و اشتغل بالتأليف و التعليم و تخرج عليه 

 .ه 1318ود سنة كف�ون إىل أن تويف يف حد
 .1309/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الكنابادي

عاا محقق و فقيه متبحر م  أهل الور  و التقو  و املعروف� بالجيلة و الصيح 
تلمذ عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� مدة طويلة حتى أصب  م  كبار تيمذته و 

علم و سعة االطي  و التدقيق و صار أجيئهم و عرف يف األوساط العلمية بغزارة ال
  يقرر درس أستاذه يف حياته م  تيميذه و إستقل 
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ذي الحجة سنة 25بالتدريس بعد وفاته و عّد م  مشاه� املدرس� إىل أن تويف يف 
 .ه 1332
 .املغنأ . عنوان الياه�. حاشية الكفاية: له

معجم رجال الفكر و . 294/ 21، 352/ 15الذريعة . 1313/ 4نقباء البرش : ترجم يف
 .1114/ 3األدب 

 : الشيخ عيل اللشته نشائ

م  رجال الفضل و أعيم العلم كان محققا بارعا و فقيها خب�ا صالحا تتلمذ عىل 
الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه سن� عديدة و جاور النجف األرشف إىل أن 

 .تويف بها 
ن تيمذة الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ م  عل�ء القرن الرابع عرش و قد ذكرنا مرارا أ 

 .الهجري 
 .1314/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل املازندرا� النجفي

عاا بار  و فاضل خب� و فقيه كامل هبط النجف فحرض بحث الشيخ محمد كاظم 
املازندرا� و غ�هم و اختص الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ عبد ّهللا 

أخ�ا بالسيد اليزدي حتى وفاته و قد كان مدرسا فاضي حرض عليه كف� م  الطيب و 
 .ه 1352املشتغل� و ظل مجاورا حتى يوم وفاته يف الفام  عرش م  شعبان سنة 

 .1315/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل النجف آبادي

  الفقهاء قرأ يف النجف عىل الشيخ محمد عاا كب� م  أكابر و أجيء 
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كاظم الخراسا� و السيد محمد الفشارك األصفها� و املوىل عيل النهاوندي و الشيخ 
هادي الطهرا� و السيد محمد كاظم اليزدي و غ�هم و قد بلغ يف العلوم العقلية و 

عاد إىل . ظم م  مشايخهالنقلية درجة عالية و مكانة سامية و اعرتف بفضله األعا
أصفهان و اشتغل بالتدريس ملختلف العلوم االسيمية إىل أن تويف صب  الجمعة ثالث 

 .ه 1362عرش صفر سنة 
 .1318/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل النجفي الخوئ

كان م  أعاظم العل�ء و أكابر الفقهاء و املشايخ األجيء األبرار و م  الصلحاء و أهل 
فقد الزم درسه حتى بلغ . الور  و التقو  و هو م  أكابر تيمذة الشيخ األنصاري

مكانة سامية و أصب  م  املحقق� املدقق� و املتتبع� املاهري  و أصحاب األنظار 
الدقيقة و اآلراء القيمة يف الفقه و أصوله و قد صار مدرسا شه�ا و رّب ج�عة م  

 .ه 1309ملحرم سنة الفضيء إىل أن تويف أوائل ا
حاشية عىل مبحث . تقريرات أستاذه يف حجية الخي الواحد و يف األصل املفبت: له

 .حجية الظ  
. 88/ 7معجم املللف� . 299/ الفوائد الرضوية . 292/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 .240/ 8أعيان الشيعة . 158/ 6و 379/ 4الذريعة . 1318/ 4نقباء البرش 
 .535/ 2الفكر و األدب معجم رجال 

 : السيد عيل الهمدا�

عاا متبحر و واعظ جليل و فقيه فاضل قرأ عىل عل�ء النجف عدة سن� ثم عاد إىل 
همدان فصار مرجعا لألمور و إماما للج�عة و خطيبا ثم قط  طهران و عاد إىل 

 .ه 1333همدان و تويف بعد 
 .1322/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ عيل اليزدي

كان م  العل�ء الزهاد و الوعاظ العباد و املرتاض� املجاهدي  و الحفاظ الفقات و 
الفقهاء األجيء العدول جمع ب� العلم و العمل و قرن القول بالفعل الزم درس السيد 

حتى )  (املجدد الش�ازي يف النجف عدة سن� ثم قط  فرتة يف مشهد االمام الرضا 
 .ه 1311فيها عام  تويف
 .منظومة يف أصول الفقه : له

 .131/ هدية الرازي . 1322/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل ابن السيد أبو طالب ابن السيد عبد املطلب

ولد يف النجف . عاا جليل و فقيه فاضل و م  أهل الور  و التقى و البحث و التأليف
رصه و نال حظا وافرا م  الفضل و الك�ل ثم األرشف و أخذ ع  أبيه و ع  فضيء ع

اشتغل بالتأليف و التحقيق هاجر إىل أصفهان فسكنها قرب عرشي  عاما و تزوج فيها 
 .ه 1302و عاد إىل النجف فأقام بها إىل أن مات شهر ذي القعدة 

 .كتاب يف الحساب . حاشية عىل رشح الترصيف. تذكرة النفس يف األخيق: له
 .أصول الفقه . الكيمياءكتاب كب� يف 
معجم . 199/ 18و 120/ 6و 51/ 4و 206/ 2الذريعة . 36/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف
 .1331/ 4نقباء البرش . 1814/ 5مكارم اآلثار . 112/ 7املللف� 

 : الشيخ عيل القمي الرشتي

س در . الشيخ عيل ب  أب طالب القمأ الرشتأ عاا كب� و فقيه بار  و أديب متفن 
املقدمات يف طهران و أكمل السطوح عىل عل�ئها و الفلسفة عىل فضيء الفلسفة فيها 
ثم هاجر يف نيف ألف و ثيثئة و عرش إىل النجف و حرض عىل الشيخ محمد كاظم 
الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و امل�زا حس� الخلييل و غ�هم م  األجيء و 

  األعاظم سنوات عديدة 
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حتى أصاب حظا وافرا م  العلم و الفضل و املعرفة و الك�ل و بر  يف الفقه و 
األصول و الحديث و الرجال و الكيم و التفس� و الحكمة و التاريخ و األدب و غ�ها 
و ألف يف معظم هذه العلوم ما يدل عىل مكانة سامية و فضل غزير و تصّد  

 .يف و عرشي  و ثيثئة و ألف للتدريس حتى يوم وفاته يف ن
 .ذوقيات األرسار . ديوان شعر عرب. حوايش نجاة العباد. حاشية القوان�: له

مفتاح . طومار مجموعة رباعيات. رشح إذن الدخول للروضة الحيدرية يف النجف
 .اللسان يف التجويد 

 .1330/ 4نقباء البرش . 182/ 15و 87/ 13و 45/ 10و 669/ 9الذريعة : ترجم يف

 : السيد م�زا عيل آغا القايض

السيد م�زا عيل آغا ب  امل�زا حس� الطباطبائ التييزي القايض عاا مجتهد و تقأ 
ء هناك ثم هاجر إىل  ه و أخذ املباد 1285ولد يف تييز عام . ور  و أخيقأ كامل
محمد ه و حرض عىل املوىل محمد الفاضل الرشابيا� و الشيخ 1313النجف يف سنة 

حس  املامقا� و شيخ الرشيعة األصفها� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و امل�زا 
حس� الخلييل و كان يعّد م  أفاضل تيمذة األخ� فقد بر  يف الفقه و األصول و 
الحديث و التفس� و غ�ها و كان م  رجال األخيق أيضا انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل 

 .ه 1366يع األول سنة ليلة األربعاء سادس رب
َ◌ُه ثُمَّ َذرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم يَلَْعبُونَ 0Tتفس� القرآن م  أوله إىل قوله تعاىل : له  . قُِل اللَّ

 .1565/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل البفروئ

  الشيخ عيل ب  أحمد البفروئ اليزدي الحائري عاا كب� و فقيه فاضل 
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كان م  املعمري  و م  شيوخ االجتهاد و أبطال العلم تلمذ يف كربيء . جليلو مدرس 
عىل الشيخ محمد حس� اليزدي ثم حرض يف النجف عىل الشيخ مرتىض األنصاري و 
حك عنه أنه كان يقول كنت أسأل الشيخ محس  خنفر ع  كف� م  إعرتاضات 

كربيء و استوط  فيها و حرض العلمية و مناقشات الفقهية و األصولية ثم رجع إىل 
 .ه 1324عليه عدد كب� م  أهل العلم حتى يوم وفاته حدود سنة 

 .1340/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الجواهري النجفي

الشيخ عيل ب  الشيخ باقر ب  الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر النجفأ فقيه 
ء األعيم ثم حرض يف الفقه و قرأ املقدمات عىل جمع م  الفضي . ثبت و عاا كب�

األصول عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ محمد 
طه نجف و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ هادي 

عرف بالتحقيق و دقة . الطهرا� و قد اعرتف له معظم أساتذته ببلوغه درجة االجتهاد
لنظر ك� كان عىل جانب كب� م  التقو  و الصيح و طيب القلب و أصب  م  ا

وجوه العل�ء و أساط� الدي  و رجع إليه بعد وفاة الحجة الشيخ محمد تقأ 
الش�ازي يف التقليد فكتب حاشية عىل العروة الوثقى و لكنه مات يوم األحد السابع 

 .ه 1340م  شهر شوال سنة 
 .لوثقى حاشية العروة ا: له

نقباء . 129/ 2معارف الرجال . 120/ 2مايض النجف . 141/ 10شعراء الغري : ترجم يف
 .1351/ 4البرش 

 : الشيخ عيل الرشقي النجفي

  الشيخ عيل ب  الشيخ جعفر ب  الشيخ محمد حس  الرشقأ النجفأ 
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يها ثم حرض عىل ه و قرأ املقدمات ف1308عاا أديب و شاعر كب� ولد يف النجف سنة 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� ثم السيد محمد كاظم اليزدي ثم امل�زا حس� النائينأ 

ع� قاضيا يف . و حاز قسطا وافرا م  الفضل و أصب  يف عداد أهل العلم البارزي 
ه ثم نقل إىل بغداد فع� عضوا يف مجلس التمييز الرشعأ ثم 1346البرصة يف سنة 
ىل الوزارة يف العراق مرات إىل أن تويف يوم الفيثاء رابع ربيع الفا� صار رئيسا له و تو

 .ه 1384سنة 
ديوان الرشوقأ ديوان الرشقأ . ديوان الرشقأ الصغ�. األلواح التاريخية. األحيم: له

الطبقات ب� املوج و . ذكر  السعدون يف حياة عبد املحس  السعدون. الصغ�
قيد . الغامر و العامر يف العراق. اصف و عواصفعو . العرب و العراق. العاصفة

 .النوادي العراقية . نكت القلم. الفصي  و صيد الشوارد
معجم رجال الفكر و . 1348/ 4نقباء البرش . 519/ 9و 518/ 9الذريعة : ترجم يف
 .741/ 2األدب 

 : الشيخ عيل البالدي البحرا�

عاا بار  و فقيه فاضل ولد يف الشيخ عيل ب  الشيخ حس  ب  الشيخ عيل البيدي 
ه و تعلّم األوليات يف القطيف ثم هاجر إىل النجف فحرض عىل 1274البحري  يف سنة 

و السيد مرتىض الكشم�ي . الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ محمد طه نجف
ثم عاد إىل بيده فكان له فيها . و الشيخ محمود ذهب و الشيخ حس  ب  مطر

ه و 1340ىل أن تويف صب  الحادي عرش م  ج�د  األوىل سنة وجاهة و مرجعية إ
 .دف  يف القطيف 

النعم السابغة و . أنوار البدري  يف تراجم عل�ء القطيف و االحساء و البحري : له
جواهر . زواهر الزواجر. جامعة األبواب. رياض األتقياء الورع�. النقم الدامغة

الحق الواض  . الجوهرة العزيزة).   (الزمان جامعة البيان يف رجعة صاحب . املنظوم
 .يف أحوال العبد الصال  
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. 480/ 4و 420/ 2الذريعة . 114/ 41أعيان الشيعة . 270/ أنوار البدري  : ترجم يف
نقباء البرش . 99/ املطبوعات النجفية . 99/ كتابهاي جاب عرب . 481/ 4ريحانة األدب 

 .205/ 1لفكر و األدب معجم رجال ا. 1372/ 4

 : السيد م� عيل ابن السيد حسن ابن السيد محمد اإلصفها�

فقيه زاهد متكلم هاجر إىل النجف و أخذ ع  امل�زا محمد تقأ الش�ازي و الشيخ 
زي  العابدي  املازندرا� و السيد محمد الفشارك و السيد محمد كاظم اليزدي و 

إىل إيران و يف حركة املرشوطة ابتعد ع   الشيخ محمد كاظم الخراسا� ثم عاد
املوضو  و اختفى و توار  ع  األنظار و ا يتدخل فيها و تجنب عنها و بعد القضية 

صفر 13تويف . أقام يف أصفهان و واصل التدريس و التأليف و الخطابة و الوعظ
 .ه 1362
 .رسائل و تعليقات يف الفقه و األصول . حاشية الكفاية: له

معجم رجال . 1381/ 4نقباء البرش . 35/ رجال أصفهان . 432/ تذكرة القبور  :ترجم يف
 .143/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل أبو الحسن الخنيزي

الشيخ عيل أبو الحس  ب  حس  ب  مهدي الخنيزي القطيفأ عاا كب� و فقيه بار  
األرشف  ثم انتهى به املطاف إىل النجف1291ولد يف القطيف يف شهر رجب سنة 

فحرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد أب تراب الخوانساري و شيخ 
ه فكان له بها شأن و اعتبار و 1329الرشيعة األصفها� و غ�هم ثم عاد إىل بيده عام 

خدمات دينية كب�ة م  نرش األحكام و االرشاد و القضاء ب� الناس و التدريس و 
 .ه 1363ذي القعدة 21ة األربعاء تويف ليل. التأليف و غ�ها

 .روضة املسائل يف إثبات أصول الدي  بالدالئل . املناظرات. 21رصا  الحق : له
 .الخلسة م  الزم  يف معنى التسام  يف أدلة السن  . عدة الحامل املتوىف عنها زوجها

  قبسة . طريق النجاة. دالئل األحكام. املنهج يف العمرة و الحج. مقدمة يف أصول الدي 
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 .الرضاعية . لسان الصدق. الرسالة الشكية. العجين يف معنى الكفر و االاان
 .1390/ 4نقباء البرش . 35/ 17و 241/ 8الذريعة . 377/ أنوار البدري  : ترجم يف

 : آباديالسيد عيل خاتون 

ولد . إن السيد عيل ب  السيد محمد صادق خاتون آبادي م  العل�ء الكبار األجيء
ء فيها ثم قدم إىل النجف و التحق بدرس  ه يف إصفهان و درس املباد 1244عام 

 .الشيخ األنصاري و الشيخ محمد حس� القزوينأ 
 .�ء و عظ�ئهم و ملا نال درجة االجتهاد عاد إىل أصفهان و أصب  م  ميذ العل

 .ه 1301ه و عىل قول 1309مات يف السادس عرش م  شهر ج�دي األول عام 
 .1210/ 4مكارم اآلثار : ترجم يف

 : السيد عيل ابن السيد حس� الرساب

عاا ناسك مجتهد ور  تقأ صال  مجتهد فاضل ولد يف النجف األرشف و قرأ عىل أبيه 
حمد حس� النائينأ و السيد أبو الحس  و أساتذة عرصه ثم تتلمذ عىل الشيخ م
 .األصفها� ثم تفرغ للتأليف و العبادة 

. تقريرات أستاذه يف األصول. تعليقة عىل فرو  العلم االج�يل م  العروة الوثقى: له
 .الحق يف الفقه االستداليل 

 .672/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 536/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : النجفي الشيخ عيل الحيل

  الشيخ عيل ب  الحاج حس� ب  حمود النجفأ فقيه ناسك و عاا ور  
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درس املقدمات و السطوح عىل الفضيء يف النجف األرشف ثم حرض عىل الشيخ محمد 
طه نجف و غ�ه م  الفقهاء املدرس� حتى بلغ مكانة سامية يف الفضل كان املرتجم 

الصلحاء األبرار الذي  أجمعت عىل صيحهم و جدارتهم له أحد العل�ء األبدال و 
 .ه 1344كلمة الخواص و العوام تويف يف السابع م  شهر شعبان سنة 

 .1424/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الطريحي النجفي

الشيخ عيل ب  الحس� ب  الشيخ صايف الطريحأ النجفأ فقيه متبحر و عاا ور  كان 
خ محمد طه نجف و الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ م�زا حس� م  تيميذ الشي

النوري حتى صار فقيها بارعا و محققا متضلعا مع تقو  و زهد و هد  و ملا وقعت 
الحرب العاملية األوىل و نفر الناس للجهاد وقف إىل جانب الدعاة للجهاد و التحق 

فشل املجاهدي  و تويف فيها يف بالسيد محمد سعيد الحبوب ثم عاد إىل الشنافية بعد 
 .ه و نقل إىل النجف فدف  يف إحد  حجرات الصح  الرشيف 1333سنة 
رسالة يف إرث الزوجة و حرمانها . الدر املنفور يف عمل الساعات و األيام و الشهور: له

وسيلة السعادة يف مندوبات شهر . شوار  األحكام يف رشح رشائع االسيم. م  العقار
 .بادة رجب م  الع
و 55/ 11و 76/ 8الذريعة . 174/ 41أعيان الشيعة . 60/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
 .74/ 7معجم املللف� . 435/ 2مايض النجف . 78/ 35و 236/ 14

معجم رجال الفكر و األدب . 162/ 1األدب العرصي يف العراق . 1411/ 4نقباء البرش 
2 /837. 

 : الشيخ عيل الخاقا� النجفي

الشيخ عيل ب  الشيخ حس� ب  الشيخ عباس الخاقا� النجفأ فقيه ور  و عاا جليل 
  ه و نشأ عىل أبيه و قرأ 1255ولد املرتجم له سنة 
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املقدمات ثم حرض الفقه و األصول عىل الشيخ مرتىض األنصاري عدة سن� و كتب 
و الشيخ موىل عيل  تقريرات بحفه و كان يحرض أيضا بحث الشيخ رايض النجفأ

الخلييل و الشيخ محمد حس� الكاظمأ كان املرتجم له م  أعاظم العل�ء و أجيء 
الفقهاء و كان مسلّم االجتهاد لد  أهل الخية م  مشاه� وقته و قد عرف بورعه و 
صيحه عند مختلف طبقات الناس فأقبلوا عليه و رجع البع  إليه يف التقليد عىل 

 .ه 1334رجب سنة 26ملرتجم له يف عرص يوم االثن� تويف ا. كره منه
 .تقريرات بحث شيخ مرتىض أنصاري . تعليقه عىل الفوائد الخمس الرجالية: له

 .الدعو  بي معارض . الحاشية عىل التعليقة البهبهانية عىل الفوائد الخمس الرجالية
ثيث (للمعة رشح ا). رشح الباب الحادي عرش (زاد املحرش . رسالة يف العبادات

 .رسالة يف االستصحاب . تعليقات عىل منهج املقال) مجلدات
 .49/ 14و 40/ 6الذريعة . 15/ تاريخ األرس . 133/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف

معارف الرجال . 316/ مصفى املقال . 202/ 2مايض النجف . 290/ شخصيت أنصاري 
 .73/ 7معجم املللف�  .126/ هدية الرازي . 1405/ 4نقباء البرش . 125/ 2

 .469/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد عيل الجصا�

السيد عيل ب  السيد حس� ب  السيد موىس ب  السيد امل� إبراهيم البناء الحسينأ 
كان م  تيمذة السيد محمد حس  . املعروف بالجّصا� عاا بار  و فاضل جليل
و قد حاز قسطا وافرا م  الفضل و املعرفة  الش�ازي و الشيخ محمد كاظم الخراسا�

 .ه 1320ك� يدل عليه ما وقفت عليه م  آثاره تويف قبل 
 .ه 1305حاشية فرائد األصول فرغ منها سنة : له

 .354/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1403/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد عيل الكازرو�

الكازرو� النجفأ عاا مدرس و فاضل بار  كان م   السيد عيل ب  السيد صادق
تيمذة الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه م  كبار عل�ء وقته حاز درجة سامية و 
بلغ مكانة مرموقة كان مدرسا يحرض عليه عدد م  الطلبة و يستفيدون م  معرفته و 

 .ه 1348محرم سنة 16فضله إىل أن تويف يف 
 .1452/ 4 نقباء البرش: ترجم يف

 : السيد عيل النخجوا�

السيد عيل ب  صادق النخجوا� النجفأ فقيه تقأ و عاا ماهر كان يف النجف األرشف 
م  تيميذ الشيخ م�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ 
 محمد حس  املامقا� فكان م  أخص أصحابه بل صار معتمده يف كف� م  أع�له و
هو م  األجيء األبدال حيث هّذب نفسه عىل األخيقأ الكب� املوىل حس� قىل 

 .ه 1328انتقل إىل رحمة ّهللا حدود سنة . الهمدا� و تّوج العلم بالعمل
 .1454/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل املوسوي النجفي

كان م  . فاضلالسيد عيل ب  السيد صايف ب  السيد جاسم املوسوي النجفأ عاا 
 .ه 1322تيميذ الشيخ محمد حس� الكاظمأ تويف عام 

حاشية عىل رسائل الشيخ . كراريس يف الفقه. حاشية الرياض. حاشية فرائد األصول: له
 .كراريس يف الفقه . حاشية عىل الرياض. مرتىض األنصاري

/ 1و األدب  معجم رجال الفكر. 1456/ 4نقباء البرش . 248/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
791. 
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 : السيد عيل اإليروا�

عبد ّهللا املوسوي االيروا� يف السادس و العرشي  م  شهر  ولد السيد عيل ب  السيد
ه يف إيروان و تعلم املقدمات عىل أبيه ثم توجه إىل النجف األرشف و 1258شوال عام 

حرض عىل الشيخ األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و أصب  م  الفقهاء األفاضل 
ه و استقر 1294إىل تييز عام ه و توجه 1290ثم عاد إىل بلده عام . و العل�ء الكبار

 .ه توجه إىل العراق لزيارة املقامات املباركة و تويف هناك 1324و يف عام . فيها
 .مجموعة م  املقاالت يف علم الجفر . التنبهات. رسالة يف االحتياط: له

 .88عل�ء املعارصي  ص . 1562/ 5مكارم اآلثار : ترجم يف

 : السيد عيل الكازرو�

ب  السيد عباس ب  السيد حس� الكازرو� الش�ازي امللقب باملجتهد عاا السيد عيل 
ه و قرأ املقدمات فيها ثم هاجر إىل النجف األرشف 1277ولد يف ش�از يف سنة . بار 

فحرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه� و رجع 
 .ه 1343تويف عام . كان يلقب باملجتهد ه يف ش�از و1314إىل إيران يف سنة 

 .فوائد مرشوطيت . ديوان شعر فاريس. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له
. 743، 356/ 9و 934/ 7و 381/ 4الذريعة . 578/ 22دانشمندان فارس : ترجم يف

. 2305/ 2كتابهاي فاريس جاب . 252/ 2فارسنامه نارصي . 335/ شخصيت أنصاري 
 .1028/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1460/ 4نقباء البرش . 2157/ 6ثار مكارم اآل 

 : الشيخ عيل اإليروا� النجفي

الشيخ م�زا عيل ب  الشيخ عبد الحس� ب  عيل أصغر ب  محمد باقر االيروا� 
  ه و قرأ 1301ولد يف سنة . النجفأ عاا كب� و مدرس بار 
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األفاضل ثم حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و  مقدمات العلوم عىل بع 
و بعد ذلك تصّدر للتدريس و تخرج عليه كف�ون تويف . السيد محمد كاظم اليزدي

 .ه 1354ربيع األوىل سنة 12عرص الجمعة 
 .كتاب الطهارة . حاشية املكاسب. حاشية الكفاية. برش  املجتهدي : له كتب منها
الذهب املسكوك . رسالة يف فرو  العلم االج�يل. لخمسا. كتاب الحج. كتاب الصية

 .خ� الزاد ليوم املعاد . يف اللباس املشكوك
 .45/ 10و 284/ 7و 120/ 3الذريعة . 291/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف

 .1006، 974، 628، 396، 298/ كتابهاي عرب جاب . 378/ شخصيت أنصاري 
نقباء البرش . 426/ 2املللف� العراقي� . 54/ 2مايض النجف . 117/ 7معجم املللف� 

 .193معجم رجال الفكر و األدب . 140/ 2معارف الرجال . 1464/ 4

 : السيد عيل بن السيد عبد الكريم بن عيل الربوجردي

هاجر إىل النجف و . عاا مجتهد فقيه فاضل محقق جليل م  أساتذة الفقه و األصول
صب  فقيها بارعا كامي جليي و مرجعا للتدريس و بلغ مكانة مرموقة يف العلم و أ 

 .ه 1306و تويف يف ربيع األول . االمامة
 .رشح هداية الشيخ الحر . مباحث أصول الفقه: له

املآثر و اآلثار . 60/ رجال أصفهان . 70/ 13الذريعة . 310/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف
 .144/ 1األدب معجم رجال الفكر و . 1470/ 4نقباء البرش . 159/ 

 : السيد عيل بن السيد عيل أكرب الشاهرودي

ه و قرأ املقدمات 1336ولد يف كربيء عام . عاا جليل و أستاذ كب� يف الفقه و األصول
فيها ثم انتقل إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الزم آية 

حث األصول كل ليلة عقيب انتهاء السيد ّهللا السيد أبو القاسم الخوئ و كان مقررا لب
لقد بلغ يف الفقه و األصول مستو  عّد م  . الخوئ قدس رسه م  درس أصول الفقه

  عيون تيمذة السيد الخوئ و أجيء الحوزة العلمية لقد كان بحاثة كف� االشتغال 
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 .األصول و غ�ها بالعلم ال يفرت ع  الدراسة و التدريس و البحث يف الفقه و 
و هو يف العقد الرابع م  العمر و كان يلمل له مستقبي مرشقا غ� أن األجل وافاه 

 .ه يف النجف األرشف 1376عام 
 .الدراسات يف أصول الفقه . محارضات يف الفقه الجعفري: له

معجم املطبوعات النجفية . 809و 345و 344و 194كتابهاي عرب جاب : ترجم يف
 .374/ 1تراجم الرجال . 704/ 2معجم رجال الفكر و األدب  .305و 164

 : الشيخ عيل املظفر النجفي

الشيخ عيل ب  الشيخ عبد ّهللا ب  أحمد ب  محمد املظفر النجفأ عاا بار  و فاضل 
ه و قد تويف 1308كان م  املعارصي  للشيخ محمد حس� الكاظمأ املتوىف يف . كامل

 .بعده بقليل 
 ) .الفرائد(الحوايش عىل الرسائل . حوايش التنبيهات. الفقه أرجوزة يف: له

 .شعر . حوايش عىل الخاتة لإلستصحاب
 .1479/ 4نقباء البرش . 98/ 7الذريعة . 287/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف

 : الشيخ عيل العلياري

د ول. الشيخ عيل ب  عبد ّهللا ب  محمد العلياري عاا جليل و فقيه كب� و مللف مكث
ه و قرأ املقدمات يف بيده ثم هاجر إىل 1236يف رسدرود عىل فرسخ� م  تييز عام 

النجف فمكث فيها خمس عرشة سنة الزم أبحاث الفقهاء كالشيخ مرتىض األنصاري و 
املجدد السيد محمد حس  الش�ازي و السيد حس� الكوهكمري و الشيخ رايض 

و أجيز يف االجتهاد و الرواية مم   .النجفأ و الشيخ مهدي ب  عيل كاشف الغطاء
ه 1327ه و تويف يوم الخميس الرابع م  شهر رجب عام 1287ذكرنا م  مشايخه سنة 

. 
 .61بهجة اآلمال يف رشح زبدة املقال . إيضاح الغوام  يف تقسيم الفرائ : له

   .حاشية القوان�. حاشية رياض املسائل. حاشية الروضة البهية. حاشية ترشي  األفيك
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. رشح الجغمينأ. رياض املقاصد. دالئل األحكام يف رشح رشائع االسيم. حاشية املعاا
مناهج األحكام يف أصول . املطرز يف رشح أقسام اللغز. مشكاة الوصول إىل علم األصول

الوافية . منهاج امللة يف تعي� الوقت و القبلة. منتهى اآلمال يف علم الرجال. 51الفقه 
 . رشح لغز الكافية يف

/ دانشمندان آذربايجان . املقدمة/ 1بهجة اآلمال . 329/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 21ج 120، 41/ 17و 337، 5/ 11و 8241و 39/ 6و 159/ 3و 496/ 2الذريعة . 280
سخنوران . 192/ 4ريحانة األدب . 17/ 25و 41/ 24و 178، 176/ 8/ 23و 64

كتابهاي عرب . 96/ عل�ء معارصي  . 294/ ت أنصاري شخصي. 120/ 1آذربايجان 
 .328/ مصفى املقال . 928، 701، 107/ جاب 

/ 4نقباء البرش . 1020/ 3مكارم اآلثار . 140/ 7معجم املللف� . 98/ 3معارف الرجال 
 .900/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 128/ هدية الرازي . 1476

 : السيد عيل الكاظمي

السيد عطيفة الحسنأ الكاظمأ فقيه أديب و عاا متضلع درس املقدمات السيد عيل 
و السطوح عىل عل�ء الكاظمية و هاجر إىل النجف األرشف فحرض سنينا عىل الشيخ 
مهدي آل كاشف الغطاء و الشيخ املرتىض األنصاري و إستقر يف الكاظمية ميزما 

ه 1306عام )  (ة االمام الرضا للشيخ محمد حس  آل ياس� و تويف يف طريقه إىل زيار 
. 
 .مجموعة شعرية . أنوار الرياض يف الفقه. نهج الهد  يف رشح قطر الند : له

 .رشح منظومة نظام الدي  أحمد اليزدي 
 .287/ شخصيت أنصاري . 327/ 24الذريعة . 348/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف

 .250/ 1ل الفكر و األدب معجم رجا. 1481/ 4نقباء البرش . 151/ 7معجم املللف� 

 : السيد عيل النبي الحّ�ري

. السيد عيل ب  عفلة ب  السيد درويش املوسوي الحّ�ري عاا بار  و فاضل جليل
ه إىل النجف و حرض بعد ح� عىل 1300ولد يف الحّ�ر و هاجر بعد وفاة والده عام 
  الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد 
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جف و الشيخ محمد املامقا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة طه ن
األصفها� و السيد أب تراب الخوانساري و حاز فضي كف�ا حتى أجيز م  شيخيه 

 .ه 1357ربيع األول سنة 13تويف يف . ه1336األخ�ي  يف سنة 
 .1482/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الخوئ

ولد يف خاكمردان م  قر  خو  حدود . الشيخ عيل ب  عيل رضا الخوئ عاا جامع
ه و قرأ األوليات و مقدمات العلوم يف بيده ثم هاجر إىل النجف فحرض 1292سنة 

فيها عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ هادي الطهرا� و غ�ه� م  مشاه� 
العلوم االسيمية و أصاب م  كل منها مدريس وقته و قد شارك يف دراسة مختلف 

 .ه 1350تويف يف تاسع عرش شهر رمضان سنة . حظا و عاد إىل أرومية
تعديل األوج و . التعادل و الرتاجي . ترشي  الصدور يف وقائع األيام و الدهور: له

الوجيزة يف رد . حّل االعضال يف الجواب و السلال. الحضي  يف نفأ الجي و التفوي 
 .رشح القصيدة العينية للسيد الحم�ي . وسيلة القربة يف رشح دعاء الندبة. يةالوهاب

عقد . تذكرة العارف�. الرسالة الطبية. لسان التكملة. عقد النكاح و االخبار و االنشاء
 .ديوان شعر . منتخب األشعار. رشح القواعد. رسالة يف التناق  ب� القضيت�. الفرائد
. 82، 51/ 5و 66/ 7و 210، 204، 188/ 4الذريعة . 525/ تاريخ خوي : ترجم يف

 .149/ عل�ء معارصي  . 876/ 2سخنوران آذربايجان . 196/ 2ريحانة األدب 
 .535/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1490/ 4نقباء البرش 

 : الشيخ عيل القزويني

 .الشيخ عيل ب  عيل رضا اليزدي القزوينأ عاا جليل و فاضل تقأ 
   قزوي  و أكمل املقدمات و السطوح هناك ثم هاجر إىل النجف ولد يف
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ه فحرض دروس العل�ء األعيم و كانت عمدة تتلمذه عىل 1316األرشف يف حدود سنة 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� فقد واظب عىل حضور بحفه و الزمه حتى تويف يف سنة 

ترتيب و تنظيم ما كان كتبه م   ه فلم يحرض عىل غ�ه بعده بل عمد إىل1329
 .ه 1332تقريرات بحفه تويف عام 

 .1491/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل البحرا�

ولد يف سنة . الشيخ عيل ب  الشيخ عيل تقأ البحرا� الحائري عاا بار  و فقيه تقأ
نجف ه و تتلمذ يف خراسان و يزد و كربيء عىل عل�ئها و مدرسيها و يف ال1277

 .األرشف عىل الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه 
رسالة عملية يف الطهارة و الصية و الزكاة . نور الدي . جراغ إاان يف أصول الدي : له

 .معراج املتق� يف الس� و السلوك و األخيق كلها فارسية . و البيع و امل�اث
 .1493/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : وهكمريالسيد عيل الك

السيد عيل ب  السيد عيل تقأ ب  السيد محمد الحسينأ الكوهكمري التييزي عاا 
كان يف النجف األرشف م  تيميذ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و . بار  و فاضل ور 

الفاضل� املوىل محمد االيروا� و املوىل محمد الرشابيا� و غ�هم ثعاد إىل بيده قائا 
 .ه 1360محرم سنة 29إىل أن تويف يف بوظائف الرش  

 .1494/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ عيل النهاوندي

. الشيخ املوىل عيل ب  املوىل فت  ّهللا النهاوندي النجفأ عيمة كب� و محقق جليل
حرض عىل العيمة الشيخ مرتىض األنصاري و الزمه حتى انتقل إىل رحمة ّهللا و كان 

أصب  املرتجم له م  . تيمذة الشيخ األنصاري معرتف� باجتهاده و مصّدق� له جّل 
أكابر العل�ء و أجيء الفقهاء و أحد أساط� الدي  و العلم البارزي  و كان بحفه م  

إن الشيخ محمد كاظم الخراسا� كان كف� االهت�م . أبحاث النجف املعدودة املفّضلة
مرض يف . ي بحق أنه أحد العل�ء البارزي  يف هذا القرنله و الرعاية لجانبه و يعت

 .ه و قد ناهز الف�ن� 1322أواخر عمره و تويف يف غرة ربيع الفا� سنة 
 .كتاب الطهارة . الدماء الفيثة. ترشي  األصول الكب�. ترشي  األصول الصغ�: له

 .مقدمة الواجب . مشارق األصول
. 186/ 15و 185/ 4الذريعة . 11/ 42أعيان الشيعة  .163/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

 .387/ شهداء الفضيلة . 297/ شخصيت أنصاري . 268/ 6ريحانة األدب 
/ 7معجم املللف� . 185/ كتابهاي عرب . 319/ فوائد الرضوية . 74/ عل�ء معارصي  

/ 3 معجم رجال الفكر و األدب. 379/ 1نجوم الس�ء . 1497/ 4نقباء البرش . 165
1312. 

 : الشيخ عيل املازندرا�

كان يف . الشيخ عيل ب  امل�زا فضل ّهللا املازندرا� الحائري عاا جامع و فقيه كامل
النجف األرشف م  تيميذ امل�زا حس� الخليل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� فقد 

عاد إىل  حرض عليه� مدة و استفاد منه� كف�ا و عّد م  أهل الفضل النابه� ثم
شعبان 16ه مقي� للوظائف الرشعية إىل أن تويف يف ليلة 1324مازندران حدود سنة 

 .ه 1339
 .1500/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل الصوري

  الشيخ عيل ب  قاسم ب  درويش الصوري العاميل عاا فاضل و تقأ 
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ور  هاجر يف شبابه م  صور إىل النجف األرشف فقرأ املقدمات عىل بع  الفضيء 
العاملي� ثم حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و 
شيخ الرشيعة األصفها� و غ�هم مدة حتى صار م  أهل الفضل املعروف� و كان 

 .ه 1338ورعا ظاهر الصيح تويف بعد 
 .1501/ 4نقباء البرش : يفترجم 

 : الشيخ عيل القوجا�

كان أحد أعيم أهل . الشيخ عيل ب  الشيخ قاسم القوجا� عاا محقق و مدرس جليل
الفضل و رجال التحقيق و املعرفة األجيء الزم درس الشيخ محمد كاظم الخراسا� 

يف حياته لجمع سنينا طويلة حتى عّد م  أفاضل تيمذته و كبارهم و صار مقرر بحفه 
ه صار املرتجم له مرجعا 1329كب� م  تيميذ أستاذه و ملا تويف الشيخ الخراسا� سنة 

لتدريس الخارج م  بعده و إلتف حوله املحصلون و النابهون م  أهل العلم و كان 
 .ه 1333تويف يف شهر رمضان سنة . يحرض درسه أكث م  مائة

 .حاشية الكفاية . صولتقريرات بحث شيخه يف الفقه و األ : له
 .1503/ 4نقباء البرش . 380/ 4الذريعة . 137/ جغرافياي قوجان : ترجم يف

 .1022/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ املوىل عيل الكني

ولد يف قرية . الشيخ املوىل عيل ب  قربان عيل ب  قاسم الكنأ عاا عظيم و زعيم كب�
و السطوح يف إيران ثم هاجر إىل النجف و حرض ه و درس املقدمات 1220سنة ) ك (

و واظب عليه و أكث م  ميزمة أستاذه ) الجواهر( درس الشيخ محمد حس  صاحب 
حتى بر  يف الفقه و األصول براعة تامة و نبغ يف العلوم االسيمية األخر  نبوغا باهرا 

  و عرف 
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ى شهد أستاذه صاحب الجواهر بسداد الفكر و نفاذ الرأي و خصوبة الذه  حت
ه قبل وفاة الشيخ األنصاري بعرشة 1271باجتهاده عاد إىل طهران و طبع رسالته عام 

 .ه 1306محرم سنة 27مات يوم الخميس . أعوام و أصب  م  املراجع الكبار فيها
. توضي  املقال يف علم الدراية و الرجال. تلخيص املسائل يف الفقه. تحقيق الدالئل: له
 .و الرجال . كراريس و أجزاء يف الفقه. القضاء. الة عمليةرس

و 498، 427/ 4و 482/ 3الذريعة . 14/ 42أعيان الشيعة . 138/ 5األعيم : ترجم يف
. 227، 174/ كتابهاي عرب جاب . 319/ فوائد الرضوية . 97/ 5ريحانة األدب . 57/ 11

 .83/ ر الدراسة مصاد. 138/ املآثر و اآلثار . 100/ لباب األلقاب 
/ 4نقباء البرش . 696/ 3مكارم اآلثار . 171/ 7معجم املللف� . 111/ 2معارف الرجال 

 .122/ قصص العل�ء . 358/ 1نجوم الس�ء . 25/ عل�ء معارصي  . 1504
 .1098/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد عيل الهمدا�

كان يف النجف األرشف . و عاا جليلالسيد عيل ب  السيد كاظم الهمدا� فقيه ور  
م  تيمذة الشيخ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه� و 
حاز حظا وافرا م  العلم و التقى فقد صار م  الفقهاء األفاضل و كان يزينه ور  و 

 .ه 1379صيح عاد إىل همدان و صار له بها شأن حتى يوم وفاته يف شعبان عام 
 .1507/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل مانع النجفي

الشيخ عيل ب  مانع ب  الشيخ درويش النجفأ عاا جليل و فاضل كب� كان م  
العل�ء األعيم و مشاه� رجال الفضل و م  ذوي املكانة يف وسطه ولد يف سنة 

حرض عىل ه و قرأ مقدمات العلوم عىل لفيف م  أهل الفضل و املدرس� و 1271
  الشيخ محمد االيروا� و الشيخ حس  املامقا� 
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و الشيخ محمد الرشابيا� و الشيخ محمد طه نجف و السيد كاظم اليزدي و شيخ 
ه ذهب إىل إيران 1317الرشيعة األصفها� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و يف سنة 

خيل باكو و إستانبول و جدة و القى ثم صمم عىل الحج م  )  (لزيارة االمام الرضا 
االحرتام و التبجيل و الحفاوة و عاد إىل النجف و شارك يف الفورة ضد بريطانيا و تويف 

 .ه 1348عام 
اليتيمة . املعجزة. العقائد و الرشائع. حياة النجف).   (إثبات قي أم� امللمن� : له

 .الغروية 
 .1508/ 4نقباء البرش . 134/ 2جال معارف الر . 269/ 3مايض النجف : ترجم يف

 : الشيخ عيل الشاهرودي

الشيخ عيل ب  محمد الشاهرودي النجفأ عاا بار  و فقيه فاضل درس األوليات يف 
طهران ثم توجه إىل النجف و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� مدة حتى برز 

تقأ الش�ازي إىل كربيء سافر بأمر م  الشيخ محمد . ب� تيمذته مشارا إليه بالبنان
 .ه 1351ربيع األول سنة 20بعد وفاة الشيخ الخراسا� و تويف يف 

 .رسالة عملية . تعليقة عىل العروة الوثقى: له
 .1518/ 4نقباء البرش . 202/ 7معجم املللف� . 86/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف

 .704/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل الجواهري

الشيخ عيل الشه� بعيو  ب  الشيخ محمد املعروف بحميّد ب  الشيخ محمد حس  
نشأ املرتجم له يف كنف جّده . صاحب الجواهر النجفأ عاا كامل و فاضل بار 

صاحب الجواهر و حرض عىل الشيخ املرتىض األنصاري مدة و م  بعده عىل السيد 
  حس� الكوهكمري و الزمه حتى حظأ 
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 .ه 1317تويف يوم األربعاء سنة . باالحرتام و التعظيم م  قبل أستاذه
 .كتابات و تعليقات عىل كتب الفقه و األصول : له

. 143/ 10شعراء الغري . 289/ شخصيت أنصاري . 211/ 2تنقي  املقال : ترجم يف
/ 4نقباء البرش . 1831/ 5مكارم اآلثار . 117/ 2معارف الرجال . 122/ 2مايض النجف 

 .370/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1519

 : الشيخ عيل مرّوة العاميل

 .الشيخ عيل ب  الشيخ محمد آل مروة العاميل عاا جليل و أديب بار  
كان يف النجف األرشف م  تيمذة الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ الرشيعة 

إىل بيده و صار م  األصفها� و غ�ه� م  مدريس عرصه حاز فضيلة مرموقة فعاد 
 .ه 1339وجوه عل�ئها و مشاه� رجال الفضل فيها حتى يوم وفاته سنة 

 .1522/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل النجفي التسرتي

الشيخ عيل ب  الشيخ محمد ب  الشيخ صال  ب  الشيخ سميع النجفأ التسرتي عاا 
تلمذ عىل الشيخ مرتىض  ه و1260هاجر إىل النجف عام . كامل و فاضل ماهر
 .األنصاري و له شعر كف� 

 .و حيث أن املحقق الطهرا� جعله م  عل�ء القرن الرابع عرش أدخلناه يف هذا القرن 
 .رسالة يف البداء . دوازدة إمام. ديوان شعر فاريس: له

 .شخصيت أنصاري . 1523/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : بن إبراهيم التربيزيالسيد عيل ابن السيد محمد الطبيب ا

  م  كبار العل�ء األفاضل يف أوائل القرن الرابع عرش الهجري، مجتهد 
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جليل و طبيب نطايس ولد يف تييز و قرأ بها ثم هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ 
محمد حس  صاحب الجواهر، و عاد إىل بلده و تصّد  للتدريس و مزاولة الطب و 

 .ه 1316املرىض، و مات سنة معالجة 
 .رشح الضوابط . قانون العيج. زاد املسافري . الجدري. جامع العلل: له

 .تعليقة عىل رجال أب عيل . ذرية املصطفى. دادوستد
 .23/ 17و 9/ 12و 89، 63/ 5الذريعة . 10/ دانشمندان آذربايجان : ترجم يف

معجم رجال . 1514/ 4ء البرش نقبا. 255/ 2ريحانة األدب . 65/ عل�ء معارصي  
 .289/ 1الفكر و األدب 

 : السيد عيل ابن السيد محمد املوسوي الرامهرمزي

فقيه أصويل كب� و مجتهد عاا نحرير و م  أساتذة الفقه و األصول و مراجع التقليد 
ه و أكمل فيها املقدمات و األوليات 1303ولد يف بهبهان عام . و الفتيا يف منطقة أهواز

ه إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و 1322هاجر سنة  ثم
السيد حس� الكوهكمري و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و نال درجة االجتهاد يف 
املعقول و املنقول و عاد إىل وطنه و واصل التدريس و البحث و التأليف و االمامة و 

عي صيته و تخرج عليه جمع كف� م   أصب  م  مراجع التقليد و طارت شهرته و
و يف أيام الصيف كان يأت إىل أصفهان و . األفاضل و اجتهد يف نرش العلم و الدعوة

يدرس بحث الخارج يف مدرسة جهارباغ و قد حرضت بحفه أياما معدودة للتعرف عىل 
ذي  تويف يف شهر).   (هذا السيد الجليل عند سفري إىل إيران لزيارة االمام الرضا 

 .ه 1395القعدة 
التوحيد . بيست برسش و باسخ آن. االشتقاق أو كشف األستار. أساس النحو: له

حاشية توضي  املسائل . حاشية عروة الوثقى. جامع املسائل. الفائق يف معرفة الخالق
. 

مصباح . القواعد الكلية. يس برسش و باسخ آن. رسالة عملية. حاشية وسيلة النجاة
 .إثبات الوالية الهداية يف 
كتابهاي عرب . 677/ 3رسايان فارس  سخ . 123/ 21و 190/ 17الذريعة : ترجم يف
 .273/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 885، 855، 716، 590/ جاب 
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 : السيد امل�زا عيل الشهرستا�

حبيب ّهللا عاا بار  و ور  جليل تلقى الدرس عىل أبيه و أجيء عرصه م  امل�زا 
 .الرشتأ و املوىل محمد االيروا� و السيد محمد حس  الش�ازي 

ه إستقر يف كربيء و قام مقام والده يف التدريس و إمامة 1315و بعد وفاة والده سنة 
 .ه 1346رجب 11الج�عة و األمور الحسبية حتى يوم وفاته 

رسالة يف االعراض ع  .  البكرنتيجة يف الوالية عىل. التحفة الرضوية. ذخائر األحكام: له
 .الدر الفريد يف العزاء عىل السبط الشهيد . اللباس املشكوك. املال

. رسالة يف قبلة البلدان. كنز الفوائد. منتخب األصول. منتخب الدالئل. محاسبة النفس
األرض . الجامع يف رشح النافع. نزهة الطيب التبيان يف غرائب القرآن. رسالة يف األلغاز

التذكرة يف . رشح مفتاح الحساب. كشف الحجاب. الصحيفة النبوية. ملفتوحة عنوةا
وسيلة . الحبوة، و م�اث الزوجة، هداية املسرتشدي . الرشكة و املضاربة. رشح التبرصة

 .إىل غ�ه م  التصانيف التأ تبلغ خمس� مللفا . كنز الحساب. النجاة
و 5/ 10و 69/ 8و 25/ 4و 435، 331/ 3الذريعة . 145/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
 .209، 142، 135/ 25و 122/ 20و 294، 161، 26/ 18و 24/ 15

نجوم الس�ء . 1538/ 5مكارم اآلثار . 49/ 11معجم املللف� . 274/ 3ريحانة األدب 
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 128/ هدية الرازي . 1410/ 4نقباء البرش . 191/ 2
761. 

 : لغريفي البحرا�السيد عيل ا

السيد عيل ب  السيد محمد ب  السيد عيل املوسوي الغريفأ البحرا� النجفأ عاا 
و تلمذ عىل السيد عيل بحر 1265ولد يف النجف األرشف سنة . بار  و فاضل كامل

العلوم و الشيخ رايض النجفأ و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و الشيخ محمد حس� 
 .ه 1302تويف يف سنة . قزوينأ و السيد حس� الكوهكمريالكاظمأ و السيد مهدي ال

  أرجوزة يف . أرجوزة يف الفقه. أرجوزة يف أصول العقائد. أرجوزة يف األصول: له
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أرجوزة يف الهيئة و . أرجوزة يف نظم تحرير أقليدس. أرجوزة يف املواريث. املنطق
 .جنى الجنت� . نتائج األفكار. املقاييس يف اللغة. الهندسة
. 148، 27/ جامع األنساب . 251/ أنوار البدري  . 30/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف

و 44/ 24و 287/ 18و 148/ 5الذريعة . 15/ ديوان الغريفأ . 381/ 2الحصون املنيعة 
. 1756/ 5مكارم اآلثار . 215/ 7معجم املللف� . 121/ 2معارف الرجال . 110/ 25

 .919/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1524/ 4نقباء البرش 

 : السيد عيل ابن السيد محمد ابن السيد عيل شرب

فقيه أصويل عاا مجتهد جليل م  أساتذة الفقه و األصول و الحديث و الرجال تخرج 
عىل أعيم عرصه و تصّد  للبحث و التأليف و التحقيق سك  يف السن� األخ�ة 

لوعظ و االرشاد و أصب  م  العل�ء البارزي  و اشتغل باالمامة و ا) الكويت(
 .ه 1381املعروف� يف الكويت و مات فيها 

مجموعة تاريخ و . العمل األبقى يف رشح العروة الوثقى. السوان  الحيدر آبادية: له
 .أخيق و لغة 
. 342/ 15الذريعة . 422/ 2معجم املللف� العراقي� . 145/ 4مشهد االمام : ترجم يف

. 251/ معجم املطبوعات النجفية . 12/ 2معارف الرجال . 638/ كتابهاي عرب جاب 
 .711/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد عيل النوري النجفي

السيد عيل ب  السيد محمد ب  عيل ب  محمود املوسوي النوري النجفأ عاا جليل و 
إيران ثم رجع بعد وفاة أبيه  ه يف النجف و عاد مع أبيه إىل1300ولد سنة . ور  تقأ
ه إىل النجف األرشف و حرض يف الفقه و األصول عىل الشيخ محمد كاظم 1325سنة 

الخراسا� و شيخ الرشيعة األصفها� و قرأ الحكمة عىل الشيخ عيل محمد النجف 
  أصاب املرتجم له فضيلة . آبادي و هّذب أخيقه عىل الشيخ آغا رضا التييزي
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 .ه 1368ذي الحجة سنة 11رموقة و عل� ج� و كان ورعا تقيا تويف يف م
 .كتابات يف الفقه و األصول و الحكمة و األخيق . حاشية املكاسب: له

معجم رجال الفكر و األدب . 1528/ 4نقباء البرش . 206/ 1معارف الرجال : ترجم يف
3 /1304. 

 : رعيشالسيد رشف الدين السيد عيل ابن السيد محمد امل

كان أديبا فاضي مللفا متتبعا طبيبا نطاسيا يف النجف األرشف و أخذ ع  الشيخ 
مرتىض األنصاري و اآلغا عيل األصفها� و الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و 
امل�زا حس� الش�وا� و هو جد آية ّهللا السيد شهاب الدي  النجفأ املرعيش زاول 

ها يف مطب أستاذه باالضافة إىل أنه كان عاملا و مهنة الطب يف النجف و اشتغل ب
 .ه 1316و مات يف . فقيها
 .رشح طب األئة . قانون العيج. زاد املسافر. رسالة الجدري. جامع العلل: له

رشح ترشي  . رشح أنوار امللكوت. رسالة يف الجفر. رشح دعاء الس�ت. رسالة يف الرمل
 .حاشية املكاسب . حاشية منتهى املقال .تعي� القبلة. تاريخ تييز. األفيك

 .حاشية منظومة السبزواري . حاشية جواهر الكيم
/ 8و 73/ 4الذريعة . 10/ دانشمندان آذربايجان . 44/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف
 .293/ شخصيت أنصاري . 255/ 2ريحانة األدب . 23/ 17و 45، 9/ 12و 19

 .1185/ 3املعجم رجال الفكر و األدب . 1514 /4نقباء البرش . 193/ 7معجم املللف� 

 : السيد عيل الخلخايل املوسوي ابن السيد محمد ابن السيد زين العابدين

عاا جليل مجتهد فاضل م  أساتذة الفقه و أئة الج�عة و التقليد و الفتيا تتلمذ 
المامة عىل امل�زا محمد حس� النائينأ و الشيخ محمد حس� األصفها� ثم استقل با

  و األمور الحسبية يف النجف األرشف و الزم السيد الحكيم 
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 .ه 1393و تويف يف شهر صفر 
 .رشح العروة الوثقى . رسالة يف التيمم. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

 .511/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ عيل الغروي النجفي

مد ب  نارص الغراوي النجفأ فقيه كامل و عاا بار  ولد يف النجف الشيخ عيل ب  مح
و نشأ بها و أخذ األوليات فيها و حرض يف خارج الفقه و األصول عىل السيد م�زا 

التقريرات (الطالقا� و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و ألف م  تقريراته كتابه 
 .ه 1315صفر عام 18هد تويف يف و قد عرف ب� الناس بالعلم و الور  و الز ) الكاظمية
 .383و 381/ 4الذريعة . 1536/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل القمي النجفي

الشيخ عيل ب  الشيخ محمد إبراهيم ب  محمد عيل القمأ النجفأ فقيه بار  و عاا 
ه ثم هاجر إىل النجف األرشف فحرض يف 1273ولد يف سنة . جليل و زاهد معروف

أصوله عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و الشيخ الفقه و 
محمد كاظم الخراسا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و امل�زا حس� الخلييل و يف 
. الحديث عىل الشيخ م�زا حس� النوري و يف األخيق عىل املوىل حس� قىل الهمدا�

مية درجة عالية و أصاب حظا عظي� و أصب  م  بلغ املرتجم له يف العلوم االسي 
و عرف املرتجم له بالور  و التقى . املجتهدي  و أفاضل الفقهاء و عمره دون األربع�

و الزهد يف حطام الدي  حتى غطت شهرته بالزهد و الصيح مكانته العلمية و مقامه 
أهل هذا الزمان فقد  و كان شديد الصي إىل حد ا يألفه. الشامخ يف الفقه و االجتهاد

تويف ابنه و بعد تجهيزه و دفنه مبارشة بلغه نبأ وفاة ابنه الفا� فسجد هللا سبحانه و 
  أقام مجلس الفاتحة له� و مرض أواخر أيام 
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حياته و لزم فراش املرض أكث م  عرشة أعوام فلم يتفوه بكلمة فيها الجز  إىل أن 
 .ه 1371األربعاء الفا� و العرشي  م  ج�د  الفانية سنة توفاه ّهللا ليلة 

 .رشح التبرصة . رساج املبتدي. تنوير مرآة العقول. تدوي  حوايش الرسائل: له
مصباح : مجموعة كشكولية. رافع الغوايش ع  بع  شبهات الحوايش. صية املسافر
تقريرات . ّهللا الرشتأ تقريرات م�زا حبيب. تقريرات الحاج آغا رضا الهمدا�. األنيس

تقريرات الشيخ عبد . تقريرات موىل حس� عيل الهمدا�. حاج م�زا حس� الخلييل
رشح . رشح أسانيد الكايف. تقريرات املوىل محمد كاظم الخراسا�. ّهللا املازندرا�
 .الهداية 
/ 12و 133، 60/ 10و 471/ 4الذريعة . 34/ 41و 371/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
 .179/ املآثر و اآلثار . 104/ 21و 58/ 15و 173/ 14و 136، 82/ 13و ج 160

معجم رجال . 1323/ 4نقباء البرش . 6/ 7معجم املللف� . 143/ 2معارف الرجال 
 .1013/ 3الفكر و األدب 

 : السيد عيل ابن السيد محمد تقي ابن السيد أبو القاسم التربيزي

اتذة الفقه و األصول و كان عىل جانب كب� م  فقيه أصويل و مجتهد جليل و م  أس
الور  و التقو  و البساطة يف املأكل و امللبس و كانت له يف مدرسة السيد محمد 
كاظم اليزدي حجرة خاصة يجتمع عنده األفاضل و األجيء و تطرح عليه مسائل يف 

و كان يتوىل الفقه و غ�ه م  العلوم و ا يعرف للموازي  العرفية املتبعة أي مفهوم 
 .ه 1393ذي الحجة 12إدارة بيته بنفسه مات يف 

 .ذخ�ة املعاد . رشح النكت العقائدية. تقريرات يف األصول. رسالة عملية: له
 .ضابط التعارض . رسالة يف بيان ضابط املتزاحم�. منهج الرشاد
 .295/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 197/ املطبوعات النجفية : ترجم يف
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 : الشيخ عيل رشيعتمدار

الشيخ عيل ب  املوىل محمد جعفر الشه� برشيعتمدار م  أعاظم العل�ء ولد املرتجم 
ه و حرض عىل صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض األنصاري و والده 1242له يف سنة 

و فقد كان م  أجيء العل�ء الفحول متبحرا يف املعقول و املنقول . املوىل محمد جعفر
كان يف غاية التواضع و البساطة و الزهد يف الدنيا إىل أن انتقل إىل رحمة ّهللا يف ليلة 

 .ه 1315ج�د  األوىل سنة 26الجمعة 
 .بحر الدرر . كنز اللئايل. الجامعة النحوية و الرصفية. الطرفية يف رشح األلفية: له

مبدأ اآلمال يف قواعد علوم . رموز األقوال. منتخب األقوال. الدر الفم�. موجز املسائل
 .النخبة العراقية . منهاج الدراية. املدنية. تاج الهداية. الحديث و الدراية و الرجال

 .كتابا 72و تنوف مللفاته عىل . ع� الحق
و 251/ 11و 55/ 10و 75/ 5و 152، 155/ 3الذريعة . 30/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف
 .341/ شخصيت أنصاري . 145/ 21و 156/ 20و 149/ 18و 368/ 15

 .113/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1361/ 4نقباء البرش . 188/ 7معجم املللف� 

 : الشيخ عيل املرندي النجفي

ولد يف مرند . الشيخ عيل ب  املوىل محمد جواد ب  عيل املرندي فقيه ور  و عاا بار 
ه توجه إىل النجف 1314ه و قرأ مقدمات العلوم يف إيران و يف سنة 1287يف سنة 

فحرض درس شيخ الرشيعة األصفها� و الزمه ثم حرض عىل الشيخ محمد كاظم 
الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي حتى أصب  يعّد يف طليعة رجال الفضل و 

قلده جمع م  امللمن� فطبع رسالته . أجّيء أهل العلم و كان ورعا تقيا عابدا وادعا
تويف رحمه ّهللا ليلة الجمعة ). مناسك الحج (و ) ية امللمن�هدا(و ) هداية الشيعة(
 .ه 1370ج�د  الفانية سنة 14
حاشية فرائد . حاشية طهارة األنصاري. حاشية الرياض. تقرير مباحث األلفاظ: له

  هداية . هداية الشيعة. كتاب البيع. 111رشح التبرصة . حاشية املكاسب. األصول
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نهاية التذكرة ملدارك . الفوائد املتفرقة. لحاشية عىل الفصول يف علم األصولا. امللمن�
 .هدية الشيعة . التبرصة
/ شخصيت أنصاري . 220، 158، 148، 101/ 6و 380/ 4و 192/ 3الذريعة : ترجم يف
 .1192/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1371/ 4نقباء البرش . 377

 : ش�ازيالسيد عيل ابن السيد محمد حسن ال

م  أساتذة الفقه و األصول و أئة التقليد و الفتيا ولد يف  عاا كب� و فقيه ور  و
ه و نشأ عىل والده و أعيم عرصه و تخرج عليهم ثم حرض 1278النجف األرشف عام 

بحث والده الخاص و العام ثم التزم بحث الشيخ محمد تقأ الش�ازي يف درس خاص 
رتة ثم جاور النجف و به ليي سن� طواال يف سامراء ثم هبط الكاظمية و جاورها ف

ه بعد وفاة الشيخ محمد تقأ الش�ازي تقلد 1338تصّد  للتدريس و يف سنة 
املرجعية و رجع إليه خلق كف� يف التقليد و طبعت رسالته العملية و كان عىل س�ة و 
سنة أبيه فقد ضاهاه يف راعته الفقهية و مكانته العلمية و شاكله يف ورعه و نسكه و 

ند مختلف الطبقات سيّ� أهل العلم و الفضل و التقى و مدحه جيلة قدره ع
 .ه 1355الشعراء و األدباء و مات ربيع األول 

إجازة ملحمد عيل . إجازة لعبد الحس� األمينأ التييزي. رسالة عملية. بيع املبهم: له
دي  رسالة يف تركة امليت مع ال. إجازة لسيد عيل النقوي اللكهنوي. األردوبادي الغروي

 .رسالة يف السهو يف الصية . املستوعب
 .68/ 6ريحانة األدب . 193/ 3الذريعة . 689/ 3دانشمندان فارس : ترجم يف

الكنى و . 1564/ 4نقباء البرش . 138/ 2معارف الرجال . 236/ شخصيت أنصاري 
 .770/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 889/ 3مكارم اآلثار . 224/ 3األلقاب 

 :  الييبالسيد عيل

السيد عيل ب  السيد محمد رضا ب  السيد إس�عيل الحسينأ الكاشا� املعروف 
  ه 1311ولد يف كربيء يف سنة . باليثب فقيه جليل و عاا كب�
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ه إىل النجف لتكميل دراسته فحرض عىل 1331و ذهب مع أبيه إىل إيران ثم عاد عام 
خ الرشيعة األصفها� و اختص بالشيخ ضياء الدي  السيد محمد كاظم اليزدي و شي

العراقأ حتى بلغ مكانة سامية و أصب  مرموقا بع� االكبار زميئه الشادة أستاذه 
انتقل إىل قم و كاشان و إستقر يف األخ� حتى يوم وفاته . العراقأ بذكره و اعتزازه به
 .ه 1379يف خامس رجب سنة 

 .1432/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل ابن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء

عاا كاتب ملرخ أديب شاعر قوي الحافظة كان ذكورا نابها خب�ا باألمور العرفية و 
النوعية محيطا يف التاريخ و أحوال الرجال و أصب  م  شيوخ الفقه و األدب و التاريخ 

يف مدنها و اتصل  سافر إىل مرص و الشام و الحجاز و القسطنطينة و الهند و تجول
بعل�ئها و ملوكها ولد يف النجف األرشف و قرأ عىل فضيء أرسته و أعيم عرصه و 

ه و قد استغرقت جولته سبع سن� و 1302طارح الشعراء و عاد إىل العراق سنة 
انرصف للتأليف و البحث و املطالعة و اهتم باقتناء الكتب و إنشاء مكتبة نفيسة و 

يته فكان م  أعيان عل�ء النجف و مشاه� رجالها يقيض حوائج انتهت إليه زعامة ب
 .ه 1350محرم 1الناس دون تفريق ب� املراجع� إىل أن مات 

النواف  العنيية يف املآثر . 51سم� الحارض و أنيس املسافر . 101الحصون املنيعة : له
كاتب و الكتابة النهج الصواب يف ال. النهج الصواب إىل حل مشكيت األعراب. الرسية
. طبقات الشيعة الحصون املنيعة يف طبقات الشيعة. رجال الشيخ عيل. و الكتاب

 .مجموعة كب�ة 
/ 7الذريعة . 49/ 42أعيان الشيعة . 172/ 5األعيم . 36/ االسناد املصفى : ترجم يف
. 173/ 3و 163/ 1مايض النجف . 148/ عل�ء معارصي  . 421/ 24و 232/ 12و 24

 .1910/ 6مكارم اآلثار . 198/ 7معجم املللف� . 136/ 2لرجال معارف ا
 .1046/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1437/ 4نقباء البرش 
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 : السيد عيل السيستا�

كان يف . السيد عيل ب  السيد محمد رضا الحسينأ السيستا� فقيه كامل و عاا واعظ
امللسس املوىل عيل النهاوندي عدة سن� ثم ترشف النجف األرشف م  تيمذة الحجة 

إىل سامراء و الزم بحث السيد املجدد الش�ازي و اختص بالحجة السيد إس�عيل 
الصدر حتى أصاب حظا وافرا م  العلم مع تقى و صيح و كان حس  الس�ة فاضل 

إليه  و اتجهت)  (عاد إىل إيران و نزل مشهد االمام الرضا . األخيق سليم الذات
 .ه 1340األنظار فكان مرجعا لألمور الرشعية تويف 

 .فوائد شتى يف املسائل الفقهية . حاشية عىل املكاسب: له
 .669/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1434/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل املج�اوي

فأ عاا الشيخ عيل ب  الشيخ محمد عيل ب  الشيخ حيدر املج�اوي املنتفك النج
ه و هاجر إىل 1237ولد يف النصف م  شهر رمضان سنة . محقق و فاضل متبحر

النجف فحرض عىل الشيخ املرتىض األنصاري حتى عّد م  أجيء تيمذته و كتب كف�ا 
م  تقريرات بحفه و حرض عىل السيد حس� الكوهكمري و صار م  العل�ء املدرس� 

ور عاد إىل بلده و صار مرجعا عاما يف تلك يف النجف األرشف حتى ضاقت عليه األم
 .ه 1314النواحأ حتى تويف عام 

 .كتاب يف الرجال . ديوان شعر. منظومة يف األصول. 21حاشية القوان� : له
منظومة يف . غريب القرآن. منظومة يف املنطق. كتاب يف الفقه. سوان  األسفار

 .رشح مخترص التفتازا� . حاشية عىل الفصول. حاشية فرائد األصول. التجويد
الرسالة العملية يف العبادات إىل آخر . الرجال. تقريرات بحث شيخه املرتىض. التجويد
 .قيد الفصي  و صيد الشوارد . رشح القسم الفا� يف الكيم. رشح الرشائع. الخمس

 .نظم رسائل الشيخ األنصاري . تفس� القرآن. كتاب يف األصول
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 .446/ 6شعراء الغري . 178/ 3مشهد االمام . 235/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
. 417/ 2معجم املللف� العراقي� . 114/ 2معارف الرجال . 197/ 2مايض النجف 
و 217/ 11و 137/ 8و 178، 158/ 6و 499، 467/ 1الذريعة . 1483/ 4نقباء البرش 

 .219، 212/ 24و 52، 77/ 23و 225/ 17و 48/ 16و 326، 162/ 13و 252/ 12
 .323/ مصفى املقال . 291/ شخصيت أنصاري 

 : السيد عيل الدرجهي

كان يف . السيد عيل ب  محمد عيل ب  عبد ّهللا األصفها� النجفأ عاا فاضل ور 
النجف األرشف و حرض عىل أعيم عرصه األفاضل منهم الشيخ محمد كاظم الخراسا� 

م  أفاضل تيمذته تويف ليلة الخميس ثالث صفر سنة  فقد الزم بحفه مّدة حتى عدّ 
 .ه 1356
 .1484/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل األم� العاميل

السيد عيل ب  السيد محمود ب  السيد عيل األم� الشقرائ العاميل عاا كب� و فقيه 
ثم هاجر عىل ولد يف شقراء و تعلم األوليات فيها و يف حناويه . زعيم و أديب بار 

ه و أكمل السطوح ثم حرض عىل الشيخ محمد حس� 1290العراق يف حدود سنة 
الكاظمأ و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم 
الخراسا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و م�زا حس� الخلييل و غ�هم حتى بلغ درجة 

. بع  مشايخه حيث أجازه السيد الش�ازي الكب�سامية و صدق اجتهاده م  قبل 
ه و صار له شأن و مكان و زعامة واسعة تويف ليلة السبت 1310عاد إىل بيده عام 

 .ه 1328شوال سنة 11
 .كتاب يف املواريث . كتابات متفرقة. ديوان شعر: له

. 1539/ 4نقباء البرش . 237/ 7معجم املللف� . 142/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و . 313/ تكملة أمل . 403/ 6شعراء الغري . 475/ 1الذريعة 
 .173/ 1األدب 
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 : الشيخ عيل ثقة اإلسالم التربيزي

الشيخ امل�زا عيل ب  امل�زا موىس ب  امل�زا محمد شفيع التييزي املعروف بفقة 
ه و قرأ املقدمات يف بيده و هاجر 1277ولد يف سنة . االسيم عاا بار  و فاضل جليل

إىل العتبات املقدسة يف العراق فحرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه يف النجف 
و درس عىل الشيخ زي  العابدي  املازندرا� يف كربيء و الشيخ عيل البفروئ ثم عاد 

ستشهد عىل يد إىل تييز مشغوال بوظائف الرش  و كان م  البارزي  و ذوي الشأن ا
 .ه 1330الروس عند احتيلهم تييز يوم العارش م  املحرم عام 

. 41مرآة الكتب يف أس�ء رجال الشيعة و مللفاتهم . إيضاح األنباء. بث الشكو : له
 .مقتل سيد الشهداء . ترجمة عتبأ. رسالة الالن. حوايش غيبة الطويس

/ 18و 116/ 4الذريعة . 91/ ايجان دانشمندان آذرب. 183/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1سخنوران آذربايجان . 369/ 1ريحانة األدب . 373/ 2رجال إيران . 282/ 20و 268

مكارم . 1546/ 4نقباء البرش . 248/ 7معجم املللف� . 304/ مصفى املقال . 280274
 .325/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1235/ 6اآلثار 

 : الشيخ عيل الهمدا�

كان م  خيار أهل . خ عيل ب  نرص ّهللا الهمدا� النجفأ فقيه ور  و عاا جليلالشي
العلم و أعيم رجال الفضل و م  الصلحاء األبدال حرض عىل عل�ء عرصه كالسيد 
حس� الكوهكمري و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و خاله الشيخ آغا رضا الهمدا� و 

عه إىل سامراء لدرك خدمته و صحبته ثم كانت عمدة تلمذه عىل خاله و قد هاجر م
. ه و كان م  اليمع� و البارزي  يف تيمذة خاله1330عاد إىل النجف األرشف عام 
 .ه و دف  يف الصح  الرشيف 1339تويف ثا� ربيع األول سنة 

 .كتاب الزكاة . حاشية نجاة العباد. حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول: له
 .كتاب الصية 
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 .58/ 15و 43/ 12و 220، 158/ 6الذريعة . 196/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم رجال . 1550/ 4نقباء البرش . 254/ 7معجم املللف� . 424/ شخصيت أنصاري 
 .1343/ 3الفكر و األدب 

 : السيد عيل إمام الجمعة الدزفويل

دزفويل فقيه كامل و عاا فاضل ولد السيد عيل ب  نعمة ّهللا ب  أسد ّهللا املوسوي ال
ه و أخذ املقدمات يف طهران ثم هاجر إىل العتبات فكان م  تيميذ امل�زا 1267عام 

حبيب ّهللا الرشتأ يف النجف األرشف يف الفقه و الشيخ محمد كاظم الخراسا� يف 
ويف ت. و قد رأ  الرشتأ تقريرات بحفه يف املكاسب و قرظه و شهد باجتهاده. األصول

 .ه 1330يف النجف يف حدود سنة 
تقريرات مباحث األلفاظ . تقريرات الشيخ حبيب ّهللا يف املكاسب. كتاب الطهارة: له

 .للشيخ الخراسا� 
 .1552/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل رفيش النجفي

الشيخ عيل ب  ياس� ب  رفيش آل عنوز النجفأ فقيه ثبت و عاا كب� ولد يف النجف 
ء و حرض يف الفقه و  ه و تعلم األوليات و قرأ املباد 1260األرشف يف حدود سنة 

أصوله عىل السيد حس� الكوهكمري و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد 
لفقه و ملع اسمه يف األوساط العلمية ال سي� حس� الكاظمأ و غ�هم و قد نبغ يف ا

بعد أن شهد أستاذه الكاظمأ باجتهاده و أجازه و أرجع إليه و قد تصدر للتدريس 
تويف يوم الفيثاء . فتخرج عليه عدد كب� م  أهل الفضل و ال سي� م  العرب

 .ه 1334شوال سنة 29
 .اب يف املنطق كت. كتاب يف الفقه. كتاب يف األصول. رسالة عملية: له
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 .220/ 3مايض النجف . 217/ 11الذريعة . 369/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
 .438/ 2معجم املللف� العراقي� . 259/ 7معجم املللف� . 128/ 2معارف الرجال 
 .612/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 281/ 2نجوم الس�ء . 1555/ 4نقباء البرش 

 : ق النجفيالسيد عيل العال 

السيد عيل ب  السيد ياس� ب  السيد مطر الحسنأ العيق النجفأ عاا أديب و شاعر 
ه و تعلم األوليات و حرض عىل الشيخ محمد كاظم 1293ولد يف النجف يف سنة . بار 

الخراسا� و شيخ الرشيعة األصفها� و السيد كاظم اليزدي و الشيخ أحمد كاشف 
ارح أعيم األدب يف عرصه و هو أحد العرشة املبرشة م  الغطاء و نظم الشعر و ط

قد ذكرنا أس�ئهم يف مقدمة القرن الرابع عرش الهجري م  عل�ء (الشعراء الكبار 
إشرتك يف الجهاد عند قيام الفورة يف العراق ضد االحتيل الييطا� و ). النجف األرشف 

انكسار جيوش املسلم�  و بعد. كانت له مواقف يف الشعيبة و خدمات يف الكوت
تويف يف . أحرق بيته يف الكوت بإلقاء قنبلة فيه م  طرف الكفار و ذهب كل أثاثه

 .ه 1344النجف يف أول شهر رمضان سنة 
 .ديوان الشعر : له

. 318/ 6شعراء الغري . 332/ 9الحصون املنيعة . 369/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
. 427/ 2معجم املللف� العراقي� . 1557/ 4نقباء البرش . 133/ 2معارف الرجال 

 .897/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل ابن عبد الكريم الخنيزي

الشيخ عيل أبو عبد الكريم ب  الحاج حس  ب  حس  ب  مهدي الخنيزي عاا فقيه و 
ء و  ه و تعلم املباد 1308ه و هاجر إىل النجف سنة 1285ولد يف سنة . فاضل جليل

قدمات للعلوم الدينية ثم حرض عىل الشيخ محمد طه نجف و الشيخ محمود امل
ذهب و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و الزم حلقات أبحاثهم 

  و دروسهم حتى 
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ه مجازا م  1323عاد إىل بيده يف شعبان سنة . اعرتفوا بفضله و شهدوا بعلمه
تويف ليلة الفيثاء ثالث صفر . م  السيد أب تراب الخوانساري أساتذته املذكوري  و

 .ه يف البحري  و دف  يف القطيف 1362سنة 
 .رشح نجاة العباد . أسفار الناظري  يف رشح تبرصة املتعلم�. رشح النظام: له

 .رسالة عملية . تبرصة الناسك يف أع�ل املناسك
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1393/ 4 نقباء البرش. 377/ أنوار البدري  : ترجم يف
503. 

 : الشيخ عيل أصغر الختا�

عاا جليل و فقيه ور  و فاضل كب� م  تيمذة العيمة الشيخ هادي الطهرا� و غ�ه 
م  عل�ء عرصه األجيء نال مكانة سامية و تصّدر للتدريس فرتة و تخرج عليه خيلها 

 .ه 1343يف النجف يف حدود سنة تويف . عدد م  أهل العلم النابه�
 .رسالة العص� . التعادل و الرتاجي : له

 .1569/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل أصغر الربوجردي

السيد عيل أصغر ب  السيد شفيع الجابيقأ اليوجردي عاا كب� و فقيه جليل درس 
 .ه 1313ات يف قم عام عىل الشيخ األنصاري و والده و نال درجة االجتهاد م  أبيه م

 .كتاب الحج . األدلة العقلية. طبقات الرواة. جامع املقاصد يف األصول: له
 .1576/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل أكرب الفال أس�ي

  كان م  الفقهاء املتبحري  و العل�ء األجيء تتلمذ يف ش�از عىل الشيخ 
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ه ثم هاجر إىل العراق و حرض يف النجف 1293فيها سنة مهدي الكجوري املتوىف 
األرشف عىل الشيخ م�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه و بعد ذلك أقدم عىل الكتابة يف 
األحكام االلهية لعمل الناس يف ش�از و أد  خدمات جسيمة حتى انتقل إىل رحمة 

 .ه 1319ّهللا يف شهر ذي القعدة سنة 
 .1584/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب صدر الفضالء

الشيخ م�زا عيل أكي ب  أسد ّهللا ب  حق و يردي عاا ور  و فاضل جليل تعلم يف 
أوائل تحصيله يف طهران عىل الشيخ محمد حس  االشتيا� ثم هاجر إىل النجف و 
س حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� مدة حتى أجيز منه و عاد إىل أرومية فرأ 

بها و صار مرجعا موجها ثم رجع إىل النجف األرشف و إستقر فيها حتى يوم وفاته 
 .ه 1361عام 

 .1587/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب النهاوندي

. الشيخ املوىل عيل أكي ب  الشيخ حس� النهاوندي الخراسا� عاا محدث و فقيه ور 
السطوح يف بروجرد و أصفهان ثم توجه إىل ه و درس املقدمات و 1278ولد يف سنة 
ه و ذهب إىل سامراء و الزم درس السيد املجدد الش�ازي ثم عاد 1299العراق عام 

ه إىل النجف و حرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم 1308عام 
ل الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف و غ�هم و قد بلغ درجة عالية يف العلم و العم

ه عاد إىل إيران و استقر يف مشهد 1319و يف سنة . و غدا م  األجيء األتقياء البارع�
ه و أصب  م  أعيم الدي  الرباني� و مراجع األمور الرشعية و قد كرّس 1327عام 

تويف يوم الفيثاء . وقته للتأليف فأخرج عددا م  اآلثار القيمة و األسفار النافعة
 .ه 1369ربيع الفا� سنة 19
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الجنة . البنيان الرفيع يف أحوال خواجه ربيع. أنوار املواهب يف أرسار املناقب: له
جواهر الكل�ت يف النوادر و . جنتان مدهامتان. العالية بالجعبة الغالية كشكول

 .خزينة الجواهر يف زينة املنابر . حاشية عىل أصل الياءة م  فرائد األصول. املتفرقات
رسالة يف . رسائل العبيد إىل مراحل التوحيد. ة الروح يف رشح حديث السفينةراح

عناوي  . 21العبقري الحسان . طور سينا يف رشح حديث الكسا. الحقيقة و املجاز
الفوائد . الفت  املب� يف ترجمة الشيخ عيل الحزي . الجمعات يف رشح دعاء الس�ت

الكوكب الدري يف مناقب النبأ . له زار منييكلزار أكيي ول . الكوفية يف رد الصوفية
الياقوت األحمر يف م  رأ  الحجة . النفحات العنيية يف البيانات الخيية). ص (

 ) . (اليد البيضاء يف مناقب األم� و الزهراء ).   (املنتظر 
و 158/ 7و 159/ 6و 164، 109/ 5و 152/ 3الذريعة . 171/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 25و 360/ 21و 344، 215، 186/ 18و 263، 251، 215/ 15و 130/ 12و 56/ 10
كتابهاي . 219/ عل�ء معارصي  . 88/ شخصيت أنصاري . 269/ 6ريحانة األدب . 277
 .269/ 2معارف الرجال . 340/ مصفى املقال . 133/ عرب 

رجال الفكر معجم . 133/ هدية الرازي . 1599/ 4نقباء البرش . 2207/ 6مكارم اآلثار 
 .1313/ 3و األدب 

 : الشيخ عيل أكرب التربيزي

فقيه ور  و فاضل عفيف كان يف النجف األرشف م  املعروف� يف األوساط العلمية 
بالفضل و النزاهة و حس  الس�ة حرض عىل جملة م  العل�ء كالشيخ محمد حس  

الخراسا� و السيد املامقا� و الشيخ املوىل محمد الرشابيا� و الشيخ محمد كاظم 
 .ه 1337محمد كاظم اليزدي و غ�هم تويف يف سنة 

 .تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول : له
 .1579/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب الرتبتي

  كان م  العل�ء األجيء و م  أفاضل تيمذة الشيخ محمد كاظم 
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طويي حتى حصل عىل مراتب عالية يف العلم و العمل و الخراسا� اشتغل يف النجف 
عاد إىل تربت يف خراسان فصارت له رياسة عامة فيها و يف نواحيها حتى تويف سنة 

 .ه 1331
 .1580/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد عيل أكرب التفرييش

غ�ه يف  م  أعاظم العل�ء و أجيء الفقهاء كان م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و
النجف األرشف مدة طويلة و قد هبط طهران فكان م  أشهر املراجع الرشعية فيها 

 .مهابا مسمو  الكلمة نافذ األمر شديد التقو  
 .ه 1322تويف يف حدود سنة 

 .1581/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب الدامغا�

م  العل�ء األبرار و أهل الور  و التقى بر  يف الفقه و األصول و غ�ه� م  العلوم 
االسيمية أدرك بحث الشيخ املرتىض األنصاري يف النجف و حرض عىل عدد م  

 .ه 1310املشاه� و عاد إىل إيران و تويف يف حدود سنة 
 .1582/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب السياه دا�

كان م  أعاظم العل�ء و أجيء الفقهاء و قدمائهم يف قزوي  و كان مرجعا يف األمور 
الرشعية و غ�ها و ذا مكانة سامية لد  الناس تتلمذ يف النجف عىل امل�زا حبيب ّهللا 
 .الرشتأ و غ�ه و عاد إىل قزوي  و صار له شأن كب� فيها حتى انتقل إىل جوار ربه 

 .1582/ 4لبرش نقباء ا: ترجم يف
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 : الشيخ عيل أكرب الديزجي

الشيخ عيل أكي ب  رجب عيل الديزجأ الزنجا� عاا كب� و فقيه جليل ترشف إىل 
النجف و حرض عىل السيد الكوهكمري و قد كتب م  تقريرات بحفه يف األصول تام 

اذه يف الفقه تام مباحث األلفاظ و ألف حاشية عىل الرسائل و كتب م  تقريرات أست
 .ه 1310عاد إىل بيده و تويف حدود . كتاب الطهارة و الصية و الصوم و الغصب

 .تام مباحث األلفاظ . تقريرات أستاذه يف األصول. 21حاشية فرائد األصول : له
 .و تقريراته يف الفقه 

معجم . 378/ شخصيت أنصاري . 159/ 6الذريعة . 384/ تاريخ زنجان : ترجم يف
 .632/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1600/ 4نقباء البرش . 39/ 7املللف� 

 : الشيخ عيل أكرب الهمدا�

ولد . الشيخ م�زا عيل أكي ب  امل�زا ش� محمد الهمدا� عاا مصنف و فاضل جليل
ه و درس املقدمات يف همدان ثم هاجر إىل النجف األرشف و اتصل 1270يف سنة 

 املوىل حس� قىل الهمدا� و حرض عىل شيخ الرشيعة األصفها� و باألخيقأ الشه�
الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ م�زا حس� النوري و عاد إىل همدان و تويف يف سنة 

 .ه 1325
الدعوة الحسنى يف . خرابات. الجفر. تجويد القرآن. األعداد و األوفاق. آب حياة: له

. كأسه درويشان. الصدرية. أبو الفضل الكلبايكا� الرد عىل فرائد. األدعية الحسنى
 .ناسخ التفاس� و نارص التحرير . مفنوي صدرية
/ 7و 122/ 5و 371/ 3و 223/ 2و 2/ 1الذريعة . 58/ 41أعيان الشيعة : ترجم يف
 .5/ 24و 235/ 19و 232/ 17و 28/ 15و 216، 189/ 10و 207/ 8و 143

معجم رجال . 1601/ 4نقباء البرش . 40/ 7 معجم املللف�. 420/ 3ريحانة األدب 
 .1344/ 3الفكر و األدب 
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 : الشيخ عيل أكرب الخوانساري

كان م  أخصاء تيمذة . الشيخ عيل أكي ب  غيم حس� الخوانساري عاا فاضل بار 
ولد سنة . الحجة السيد محمد كاظم اليزدي و أفاضلهم و م  أهل العلم النابه�

 .ه 1359ج�د  الفانية 12و تويف يوم األربعاء ه 1300
رسائل فقهية يف االرث، و الطيق، و الغصب، و الرضا ، جواز أكل الصيد للمحرم : له

منار الهد  يف رشح العروة . جمع السلال و الجواب ألستاذه. عند الرضورة، املناسك
 .الوثقى 
. 1604/ 4نقباء البرش  .24/ 21و 173/ 15و 192/ 11و 242/ 5الذريعة : ترجم يف

 .553/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيل أكرب األردبييل

ولد يف . الشيخ امل�زا عيل أكي ب  امل�زا محس  األردبييل عاا متبحر و زعيم جليل
ه و حرض عىل امل�زا 1300ه و تلمذ عىل أبيه ثم هاجر إىل العراق عام 1269سنة 

ه 1311حبيب ّهللا الرشتأ و الفاضل املوىل محمد الرشابيا� و رجع إىل أردبيل يف سنة 
 .أصوله و الكيم و غ�ها م  العلوم االسيمية بعد أن تبحر يف الفقه و 

 .جواب السلال ع  زيد و زينب . تقليد امليت. بعث و نشور. أصول الدي : له
مجالس . كيفية التعليم و التعلم. كشف الخطأ. فت  العلوم. عوام الناس. عمود النور
 .معذرة العباد . األحزان
و 107/ 16و 349/ 15و 390/ 4و 129/ 3الذريعة . 117/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
نقباء . 394/ عل�ء معارصي  . 83/ رجال آذربايجان . 224/ 21و 357/ 19و 34/ 18

 .99/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 130/ 2تاريخ أردبيل . 1605/ 4البرش 
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 : السيد عيل أكرب ابن السيد محمد العلوي األردكا�

ىل النجف و الزم حوزة الشيخ مرتىض األنصاري و بلغ مرتبة عاا فاضل جليل انتقل إ
االجتهاد و التقليد و الفتيا ثم رجع إىل ش�از و سكنها و واصل التدريس و التحقيق و 
تويف . إقامة الج�عة و كانت داره مرجع العل�ء و األدباء و مجمع الفضيء و الشعراء

 .بش�از ) وادي السيم(ه و دف  يف 1310سنة 
 .حاشية نجاة العباد : له مللفات يف الفقه و األصول منها

 .106/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 660، 659/ 3رسايان فارس  سخ : ترجم يف

 : الشيخ عيل أكرب العراقي

الشيخ عيل أكي ب  محمد باقر العراقأ النجفأ عاا عامل و مللف فاضل درس عىل 
ه 1325  مدريس النجف و عاد إىل إيران عام الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه م

و استقر يف طهران و صار م  عل�ئها و مراجعها ثم عاد إىل النجف فانزو  مشغوال 
 .ه 1371صفر سنة ) ص(بالعبادة إىل أن تويف عشية الخميس يوم وفاة النبأ 

. خالف�م  كتب امل)  (آيات الحجة يف تفس� اآليات التأ يف مناقب أم� امللمن� : له
سلوة الغريب و ).   (رياض امللمن� يف أحوال املعصوم� . رسالة يف غيبة الحجة
مقاليد األظفار . ملحة النظر يف األشهر فاألشهر عىل طرز بداية الهداية. مسامرة الحبيب

 .بالطاعات و النيل بالسعادات 
/ 4البرش  نقباء. 2/ 22و 341/ 18و 225/ 12و 82/ 14و 16/ 24الذريعة : ترجم يف
 .887/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1592

 : الشيخ عيل أكرب الجلوخا�

  الشيخ عيل أكي ب  محمد حس� الجلوخا� القزوينأ فقيه بار  و عاا 
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جامع كان يف النجف األرشف م  تيمذة السيد حس� الكوهكمري و امل�زا حبيب ّهللا 
ه 1295عاد إىل قزوي  عام . جدد الش�ازي و غ�همالرشتأ و السيد محمد حس  امل

ه و كان معدودا م  1325ه و مكث فيها حتى عام 1317ثم رجع إىل كربيء عام 
عل�ء كربيء يصيل يف مكان الحجة السيد إس�عيل الصدر عندما يعتذر ع  إقامة 

 .ه 1331ثم عاد إىل قزوي  و تويف عام . الج�عة
 .1596/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل رضا القزويني

هاجر . الشيخ موىل عيل رضا ب  املوىل عيل اليزدي القزوينأ فقيه ور  و عاا ناسك
إىل النجف األرشف يف عرص الشيخ املرتىض األنصاري فاشتغل عّدة سن� و حظأ بعلم 
جم و فضل كف� زانه� ور  موصوف و تقى و نسك و عاد إىل إيران فكان فيها م  

 .ه 1313األجيء إىل أن تويف سنة 
 .1613/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل محمد الخوئ

كان م  العل�ء األبدال و رجال التقى و الفقه و الور  و النسك تتلمذ عىل الشيخ 
املرتىض األنصاري و كان م  خواصه و ميزميه و املعتمدي  عنده حتى أنه أوصاه بأن 

تويف بعد . زه هو وسميه العاا الجليل الشيخ عيل محمد الطالقا�يبارش غسله و تجهي
 .ه 1300سنة 

 .1618/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيل محمد الطالقا�

  ولد يف . فقيه كب� و عاا متضلع كان م  األجيء األعاظم عل� و عمي
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بحث الشيخ محمد حس  ه و ذهب أوائل اشتغاله إىل النجف فأدرك 1233سنة 
صاحب الجواهر عدة سن� ثم رجع إىل وطنه و عاد إىل النجف ثانية فحرض عىل 
الشيخ األنصاري و املوىل آغا الدربندي و الشيخ رايض النجفأ و صارت له مكانة ب� 
أهل الفضل و وجاهة يف األوساط العلمية و أصب  م  عل�ء عرصه و كان يقيم 

ه إىل إيران و تويف سنة 1288ألنصاري عند غيابه ثم عاد عام الصية يف مسجد الشيخ ا
 .ه يف طهران 1312
رسائل و مللفات و كتب و تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول أخذها منه يف : له

 .حياته املوىل محمود العراقأ و ا يعرف عنها ذكر و ال أثر 
رجال الفكر و األدب  معجم. 1618/ 4نقباء البرش . 243/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

1 /827. 

 : الشيخ عيل محمد بن الشيخ إبراهيم النجفي

عاا كب� و م  أساتذة الفقه و األصول و األخيق و ور  زاهد و تقأ صال  ولد يف 
بروجرد و أخذ املقدمات و توجه إىل النجف و أكمل السطوح و حرض عىل امل�زا 

شيخ محمد حس� األصفها� و السيد أبو النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و ال
ه 1373ه و 1368الحس  األصفها� و بلغ مرتبة االجتهاد و تصّد  للتدريس و يف عام 

سافر إىل إيران و طلب منه االقامة يف قم للتدريس و الفتيا و لكنه ا يتوفق فعاد إىل 
ته عاد إىل النجف و يف السن� األخ�ة و بطلب م  السيد اليوجردي و أهايل بلد

 .ه 1395محرم 5بروجرد و أقام بها و تصّد  لألحكام الرشعية و الزعامة و مات 
 .مناسك الحج . رسالة عملية. حاشية العروة الوثقى. تقريرات أستاذه األصفها�: له

 .238/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 569، 534، 523/ 2تاريخ بروجرد : ترجم يف



 314: الصفحة

 : حمد النقويالسيد عيل م

السيد عيل محمد ب  محمد ب  دلدار عيل النقوي اللكهنوئ م  العل�ء الكبار يف 
الهند بعد أن تلمذ عىل أساتذة النجف و مراجعها و نال منهم إجازات فيها غاية 

ه و 1285/ 11/ 15التبجيل حيث أجازه كل م  الشيخ رايض ب  محمد النجفأ يف 
حس� ب  محمد حس� و الشيخ عبد الحس�  الشيخ حس� الجواهري و الشيخ
ه و السيد حس� الكوهكمري و الشيخ حس  1285الطهرا� يف غرة شهر ذي الحجة 

ب  أسد ّهللا يف نفس التاريخ و الشيخ مي محمد حس� األردكا� اليزدي يف سلخ شوال 
ه و 1285ه و السيد عيل ب  محمد رضا بحر العلوم الطباطبائ يف ذي القعدة 1285

 .ه 1285شوال 24الشيخ زي  العابدي  املازندرا� يف 
 .412/ 1تراجم الرجال . 1624نقباء البرش ص : ترجم يف

 : الشيخ عيل محمد نور رشق

الشيخ عيل محمد امللقب بنور رشق ب  محمد إبراهيم الدهاقا� عاا كامل و فاضل 
إىل النجف األرشف و ه و تلقى األوليات يف أصفهان ثم هاجر 1251ولد سنة . جليل

حرض عىل الشيخ األنصاري و بعد وفاته ذهب إىل كربيء و الزم بحث الشيخ عبد ّهللا 
ه ثم استقر يف أصفهان 1300املازندرا� و أجيز منه و م  غ�ه و عاد إىل إيران سنة 

 .ه 1326مدرسا حتى تويف عام 
 .1620/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : يالشيخ عيل محمد النجف آباد

الشيخ املوىل عيل محمد ب  محمد جعفر ب  محمد رحيم األصفها� النجفأ م  
هاجر إىل النجف بعد إك�ل مقدمات العلوم و اتصل بالسيد محمد . أعاظم العل�ء

  حس  الش�ازي و الزم بحفه سنينا و لحق به عند 
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تغل بالتدريس يف املعقول هجرته إىل سامراء ثم عاد إىل النجف يف حياة أستاذه و اش
و املنقول و كان متبحرا فيه� و م  األجيء املتعمق� و العل�ء الكامل� س�ة و 
رسيرة و سلوكا و تهذيبا و كان مجلس درسه يف املسجد الهندي عامرا بأفاضل 

 .ه 1332املشتغل� و الطيب النابه� تويف يف سنة 
 .1622/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : يل مدد القائنيالسيد ع

السيد عيل مدد ب  السيد حس� ب  امل� سيد حس  املوسوي القائنأ عاا جليل و 
ه ثم تعلم 1301محرم عام 21ولد يف قرية سيددان قرب ب�جند يف . فاضل معروف

ه إىل العراق و تتلمذ 1332ء يف قائ  و أكمل السطوح يف خراسان و توجه عام  املباد 
م اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و الشيخ ضياء الدي  عىل السيد محمد كاظ

العراقأ و السيد أب الحس  األصفها� و كانت عمدة تتلمذه يف الفقه و أصوله عىل 
و قد أجيز يف االجتهاد م  النائينأ و األصفها� و تصدر . امل�زا محمد حس� النائينأ

ه 1384رجع إىل النجف عام ه إىل خراسان و 1375للتدريس يف النجف ثم ذهب عام 
 .ه 1384رمضان سنة 18و تويف يوم الجمعة 

 .منجزات املري  . قاعدة م  ملك. قاعدة ال رضر. تقريرات شيخه النائينأ: له
معجم رجال الفكر و األدب . 1626/ 4نقباء البرش . 145/ 2معارف الرجال : ترجم يف

3 /961. 

 : اسيد عيل نقي السياورزي الحسيني

التابعة ملدينة تنكاب  ) سياورز(ضل مجتهد جليل ور  تقأ صال  ولد يف قرية عاا فا
و أخذ املقدمات يف تنكاب  و سافر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ حبيب ّهللا 

 .الرشتأ و عاد إىل تنكاب  و تصّد  لألمور الرشعية 
 .ه 1325و مات بها يف 
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 .كتاب الصية : له
 .698/ 2معجم رجال الفكر و األدب . رجاالت تنكاب : يفترجم 

 : السيد عيل نقي القائني

عاا بار  و فاضل تقأ قرأ عىل عل�ء النجف يف عرصه و أجيز م  ج�عة منهم 
ه فقد أجازه يف االجتهاد بخطه عىل ظهر ما 1290الشيخ قاسم النجفأ املتوىف سنة 

 .كتبه يف جوامع االمامة 
 .1629/ 4ء البرش نقبا: ترجم يف

 : الشيخ عيل نقي الربغا�

الشيخ م�زا عيل نقأ ب  الشيخ حس  ب  محمد صال  اليغا� القزوينأ الحائري عاا 
كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ م�زا حبيب ّهللا الرشتأ و . كب� و فقيه ماهر

مدينة كربيء غ�ه م  محققأ وقته أصاب حظا عظي� يف العلم و الفضل و سك  
كوالده الجليل و تصّدر فيها لتدريس األبحاث الدينية عىل مستو  الخارج و تويف فيها 

 .ه 1320سنة 
 .كتابات يف الفقه و األصول . بدائع األصول: له

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1630/ 4نقباء البرش . 69/ تراث كربيء : ترجم يف
226. 

 : الشيخ عمران دعيبل النجفي

الشيخ عمران ب  أحمد ب  عبد الحس� ب  محس  آل دعيبل الخفاجأ النجفأ فقيه 
ه فأخذ األوليات و قرأ املقدمات و 1247ولد يف النجف يف سنة . بار  و عامل ور 

حرض عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و السيد مهدي القزوينأ و السيد محمد 
هاد مشائخه السيد القزوينأ و الهندي و الشيخ أحمد املشهدي و أجازه يف االجت

  كان رحمه ّهللا أحد . الشيخ املشهدي
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العل�ء األبرار و رجال الفضل الصلحاء مرض أواخر أيامه و انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل 
 .ه 1328يوم الفيثاء عارش ربيع األول سنة 

رسالة يف تفس� بع   .رسالة يف الرد عىل نور األبصار. رسالة يف أصول العقائد: له
).   ( فضل أم� امللمن� ).   (مصائب األئة . كتاب يف أبواب الفقه. اآليات القرآنية

الفقه . الرد عىل الصواعق املحرقة. رسالة علمية).   (فضل زيارة االمام الحس� 
 .كتاب يف الكيم و األصول الخمسة . االستداليل
 .285/ 3مايض النجف . 295/ 4عة الذري. 89/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف

معجم رجال . 1633/ 4نقباء البرش . 1314/ 4مكارم اآلثار . 87/ 3معارف الرجال 
 .575/ 2الفكر و األدب 

 : الشيخ عيىس القزويني

كان م  الفضيء األجيء و العل�ء األتقياء هاجر إىل النجف األرشف فمكث عّدة سن� 
الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و امل�زا  الزم فيها دروس الشيخ محمد كاظم

حس� الخلييل و غ�هم حتى حاز قسطا وافرا م  املعرفة و العلم باالضافة إىل الور  
 .ه و تويف بعد ذلك 1320و الصيح ثم عاد إىل بيده عام 

 .1636/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ عيىس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ شب�

ويل عاا جليل محقق فاضل متتبع م  أساتذة الفقه و األصول هاجر املحمرة فقيه أص
و كان عىل جانب عظيم م  الخية و املعرفة و الفضيلة و االطي  تصّد  للتدريس و 

 .ه 1337تتلمذ عليه نفر م  األعيم و مات عام 
. ملدينةأع�ل ا. مناسك الحج. الفرائد النفيسة يف وجوب الجمعة. رسالة عملية: له

 .نتائج األخبار 
 .24/ 24و 144/ 16و 217/ 11الذريعة . 312/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف

 .1638/ 4نقباء البرش . 198/ 4مشهد االمام 
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 : السيد عيىس ك�ل الدين

ه و نشأ عىل أبيه ثم هاجر إىل النجف 1287ولد يف قرية السادة جنوب الحلّة يف سنة 
ات عىل بع  األفاضل ثم درس عىل أخيه السيد صال  و الشيخ محمد و درس املقدم

طه نجف و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد 
كاظم اليزدي و الشيخ أحمد كاشف الغطاء ثم توجه إىل جنوب العراق للوعظ و 

ء يف وجه االستع�ر االرشاد و ملا هاجم االنكليز العراق ثار عل�ء النجف و كربي 
الييطا� و شارك املرتجم له مشاركة فّعالة يف تحشيد القو  ثم مرض يف األواخر و 

 .ه و دف  يف النجف 1373رمضان سنة 21تويف صب  الخميس 
 .رسالة يف أحوال آل ك�ل الدي  . جدول يف الفرائ . أنساب السادات: له

 .نظرات يف العقائد . املواريث الجعفرية املقامات االثنأ عرشية يف. رسالة يف الرضا 
. 307/ 3معارف الرجال . 8/ 22و 192/ 11الذريعة . 230/ 42أعيان الشيعة : ترجم يف

 .1639/ 4نقباء البرش . 179/ 3مايض النجف . 23/ 8معجم املللف� 
 .1091/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ عيىس اللواسا�

ّهللا ب  لطف ّهللا اللواسا� الطهرا� فقيه صال  و عاا  الشيخ عي  ب  املوىل شكر
ه و نشأ يف حجر والده ثم ترشف إىل النجف فحرض بحث 1277ولد يف سنة . بار 

الشيخ محمد كاظم الخراسا� و امل�زا حس� الخلييل و شيخ الرشيعة األصفها� و 
إىل طهران يف نيف و  صار يف عداد أهل العلم األفاضل و املشتغل� النابه� و عاد

عرشي  و ثيثئة و ألف و اشتغل بالتدريس و االرشاد و الوعظ حتى تويف يف ثام  
 .ه 1364صفر سنة 

 .ميزان األخوة . تحفة األحباب. جيء األبصار. أنيس العارف�: له
معجم رجال الفكر و . 1643/ 4نقباء البرش . 305/ 23و 266/ 14الذريعة : ترجم يف
 .1136/ 1األدب 
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 : الشيخ عيىس الربغا�

الشيخ عي  ب  املوىل محمد تقأ اليغا� القزوينأ عاا كب� و فقيه ور  كان م  
أجيء الفضيء و مشائخ العلم و الور  و التقى و الحلم تتلمذ عىل يد السيد حس� 

را� و الكوهكمري و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ زي  العابدي  املازند
تويف يف . أجيز منهم فرجع إىل قزوي  و صار مرجعا محرتما مقدما عىل سائر اليغاني�

 .ه 1339ج�د  الفانية سنة 
 .1637/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 حرف الغ� 

 : الشيخ غالب الحويزي

كان  .الشيخ غالب ب  الشيخ قعور ب  الشيخ صال  الحويزي عاا بار  و فقيه كامل
 .ه 1317تويف يف الحويزة يف سنة . أحد عل�ء عرصه األجيء و رجال الفضل الكامل�

برهان النجاة يف أحكام م  فقد العيمات يف قبلة : (له آثار كف�ة و قيمة منها
و عليه تقريظ الشيخ رايض النجفأ و الشيخ سعد ب  عبد ّهللا الحويزي و ) الصلوات

الشيخ جعفر التسرتي و لعله كان م  تيمذة هلالء الشيخ مهدي كاشف الغطاء و 
 .األعيم 
 .1645/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ غالم حس� القمي

عاا تقأ م  الفضيء األجيء كان عىل جانب كب� م  غزارة العلم و الور  و الصيح 
أبحاث تتلمذ يف طهران عىل امل�زا محمد حس  االشتيا� و ترشف إىل النجف فحرض 

مشايخنا األجيء مفل امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد 
ه و 1320محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و رجع إىل إيران حدود سنة 

 .ه 1337تويف سنة 
 .1650/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ غالم حس� املرندي

كربيء األعيم و فقهائها األجيء و مدرسيها املحقق� بعد أن أنهى كان م  عل�ء 
دراساته يف النجف األرشف حيث حرض يف الفقه عىل امل�زا حس� الخلييل و يف 
األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه� م  عل�ء النجف ثم سك  

 .حتى يوم وفاته كربيء و قام فيها بالوظائف م  تدريس و إمامة و غ�ه� 
 .حاشية املكاسب . حاشية طهارة الشيخ. حاشية الكفاية: له آثار منها
 .1651/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ غالم حس� الدربندي

الشيخ غيم حس� ب  عيل أصغر ب  غيم حس� الدربندي النجفأ عاا كب� و فقيه 
بيب ّهللا الرشتأ و املوىل محمد كان يف النجف األرشف م  تيمذة امل�زا ح. ماهر

 .ه 1322تويف يف النجف يف شوال . الفاضل االيروا� و الشيخ محمد حس� املامقا�
. حاشية مبحث القطع م  الرسائل. حاشية رياض املسائل. التسام  يف أدلة السن : له

 .رسالة مقدمة الواجب . رسالة الحس  و القب  العقلي�. 31حدائق األصول 
 .الحاشية عىل فرائد األصول . جامع الدرر. الرياض يف حاشية طهارة الرياض طرائق

 .الكشكول 
املآثر و اآلثار . 379/ شخصيت أنصاري . 157/ 15، و 281، 101/ 6الذريعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و األدب . 397، 21/ 2معارف الرجال . 1653/ 4نقباء البرش . 139/ 
2 /573. 

 : الشيخ غالم رضا اليزدي

الشيخ غيم رضا ب  الحاج إبراهيم اليزدي عاا كامل و فاضل بار  ولد يف خراسان 
  ه هاجر إىل 1314ه و تعلّم األوليات و يف سنة 1295سنة 
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ه هاجر إىل 1319أصفهان فقرأ فيها مقدمات العلوم عىل بع  األفاضل و يف سنة 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم  النجف األرشف فحرض عىل

ه و استقر يف يزد 1325اليزدي و امل�زا محمد باقر األصطهبانات ثم عاد إىل إيران عام 
تويف بعد . و اشتغل بالوظائف الرشعية فكان له عند أهلها مقام رفيع و احرتام موفور

 .ه 1361
 .1656/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : ا القميالشيخ غالم رض

الشيخ غيم رضا ب  الحاج رجب عيل القمأ عاا محقق و فقيه متبحر كان اشتغاله 
يف النجف األرشف عىل الشيخ مرتىض األنصاري سنت� و بعده عىل السيد محمد 
حس  املجدد الش�ازي و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ ثم ذهب إىل قم و صار مرجعا 

 .ه 1332ذي الحجة سنة 16تويف يف . فيها
 .صية املسافر . القضاء. كنوز الجواهر. قواعد األصول. حاشية فرائد األصول: له

 .مسألة الضد . إجت�  األمر و النهأ. الصية
 .712/ كتابهاي عرب . 171/ 18و 178، 164/ 17و 160/ 6الذريعة : ترجم يف

م رجال معج. 141/ هدية الرازي . 1657/ 4نقباء البرش . 298/ شخصيت أنصاري 
 .1019/ 3الفكر و األدب 

 : الشيخ غالم عيل القمي

عاا صال  ور  و فاضل جليل بارز كان م  أفاضل تيمذة الشيخ الكاظم الخراسا� و 
امليزي  منهم فقد كان م  املتكلم� يف درسه و املتكلمون يف درسه قليلون يعّدون 

به يف العلم و املعرفة عىل عىل األصابع و كان باالضافة إىل سمو مكانته و علو كع
 .جانب كب� م  الزهد و التقى و الور  و النسك و العبادة 

  .1659/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 حرف الفاء 

 : السيد فتاح ابن السيد التربيزي الرساب

فقيه فاضل و مجتهد جليل و م  أساتذة الفقه و األصول و ور  زاهد انتقل إىل 
األرشف و حرض عىل الشيخ مرتىض األنصاري و السيد محمد حس  الش�ازي و النجف 

السيد حس� الكوهكمري و بلغ مرتبة االجتهاد و االستنباط و استقل بالتدريس و 
 ) .تركية(ه و دف  يف ميناء أزم� 1311البحث و مات عند عودته م  سفر الحج سنة 

 .بات أخر  كتا. حاشية فرائد األصول. 21أصول الفقه : له
. 375/ 1رياض األنس . 160/ 6و 208/ 1الذريعة . 121/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

. 94/ 2و 312/ 1معارف الرجال . 1415/ 4مكارم اآلثار . 298/ شخصيت أنصاري 
 .671/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 142/ هدية الرازي 

 : التربيزي الشيخ فتاح ابن الشيخ محمد عيل شيخ اإلسالم داش آتا�

فقيه جليل و مجتهد فاضل و م  أساتذة الفقه و األصول هاجر إىل النجف األرشف و 
تخرج عىل مشايخها و بلغ مرتبة االجتهاد و االستنباط و عاد إىل تييز و تصّد  
للتدريس و االمامة و التأليف و مراجعة األمور الحسبية و أقام فيها إىل أن مات 

 .ه 1372
. الرسالة الفقهية. الخيارات. حاشية املكاسب. حاشية الكفاية. ئد األصولحاشية فرا: له

 .مرآة الفضيلة يف الحاشية عىل الوسيلة 
  . 827، 749، 340، 230، 21/ كتابهاي عرب جاب . 101/ آذربايجان : ترجم يف



 324: الصفحة

 : املوىل فتح عيل ابن الحاج ويل بن عيل عسكر األرغو�

ع أصويل أديب جليل شاعر فاضل مللف محقق أنهى املقدمات يف عاا فقيه متتب
مدينة زنجان و طهران ثم هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد حس� 
الكوهكمري و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ زي  

يس و التأليف و العابدي  املازندرا� و السيد محمد حس  الش�ازي و تصّد  للتدر
 .ه 1338انتقل يف أخريات حياته إىل بلدة الكوفة و مات بها سنة . البحث
 .حاشية املكاسب . تنقي  املسائل يف التعليق عىل الرسائل. تفس� القرآن: له

منظومة يف . مفتاح اللباب يف رشح خيصة الحساب. ديوان شعر. حاشية رشح اللمعة
 .مقتل أب عبد ّهللا . القطع
. 26/ 22، 346/ 21و 807/ 9و 160/ 6و 297/ 4الذريعة /. أحس  الوديعة : ترجم يف

 .48/ 8معجم املللف� . 379/ شخصيت أنصاري . 440/ تاريخ زنجان 
 .635/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1889/ 6مكارم اآلثار . 265/ 11الغدير 

 : املوىل فتحعيل السلطان آبادي

كان .  حس  السلطان آبادي ج�ل السالك� و زي  املجتهدي املوىل فتحعيل ب  املوىل
م  تيمذة الشيخ األنصاري البارزي  و م  بعد وفاته إنتقل إىل بحث السيد الش�ازي 

 .و يف نفس الوقت كان عارفا و زاهدا 
عاا عامل عارف سالك طريق النبأ : يقول املحدث النوري عنه يف كتابه دار السيم

 . عليه و آله و سلّم صاحب الكرامات الرشيفة و املقامات العالية محمد صىل هللاّ 
 .ه 1312مات عند طلو  الفجر م  يوم الخميس الرابع م  ربيع األول عام 

  .نقباء البرش مخطوط . الفوائد الرضوية: ترجم يف



 325: الصفحة

 : الشيخ فتح ّهللا شيخ الرشيعة األصفها�

الن�زي الش�ازي املعروف بشيخ الرشيعة األصفها�  الشيخ فت  ّهللا ب  محمد جواد
كان م  أكابر عل�ء الشيعة األعيم يف هذا القرن و م  أساتذة الفقه و األصول و 
املعقول و املنقول تصّد  للتدريس و البحث و التأليف و حارب االنكليز بعد وفاة 

 .ه 1339امل�زا محمد تقأ الش�ازي و تويف يف شهر ربيع الفا� عام 
إفاضة القدير يف حل . أصالة الصحة. إبانة املختار يف إرث الزوجة م  ث  العقار: له

 .الرد عىل الهداية . حاشية الفصول. إنارة الحالك يف قراءة ملك و مالك. العص�
قاعدة صدور الواحد البسيط ال . صيانة االبانة. زاد املتق�. رسالة يف علم ّهللا سبحانه

. القول الرصاح يف أحوال الصحاح. قاعدة الطهارة. قاعدة ال رضر.  الواحديصدر عنه إال
 .كتابات و تعليقات يف الرجال 

 .257/ 42أعيان الشيعة . 333/ 5األعيم . 211/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 12و 237/ 10و 176/ 6و 353، 255، 117/ 2و 59/ 1الذريعة . 373/ تذكرة القبور 

عل�ء . 360/ شخصيت أنصاري . 206/ 3ريحانة األدب . 211، 11/ 17و 103/ 15و 7
مايض النجف . 694، 77/ كتابهاي عرب جاب . 345/ فوائد الرضوية . 123/ معارصي  

/ 5مكارم اآلثار . 52/ 8معجم املللف� . 154/ 2معارف الرجال . 90/ 3و 161/ 1
 .849/ 2نقباء البرش . 280/ 2نجوم الس�ء . 1816

 .767/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ فرج أبو محمد بن املال حسن العمران البالدي

ه عاا فاضل كاتب جليل ملرخ متتبع محقق أديب شاعر هاجر إىل 1321ولد عام 
النجف األرشف و أخذ ع  بع  األساتذة و الشيوخ و األعيم و انرصف إىل التأليف و 

 :كف�ة و املطبوعة منها هأ  التصنيف فكانت مللفاته
األصوليون و األخباريون فرقة . 51األزهار االرجية . أجوبة املسائل الكويتية يف الفقه

 .الخمس عىل املذاهب الخمسة . ثرات االرشاد. تخميس اب  مجيل الحظأ. واحدة
  سقط . الروضة الندية. الروض األنيق يف الشعر الرقيق. الرحلة النجفية. الدرر و الغرر



 326: الصفحة

 .مجمع األنس . ليلة القدر. الكلم الوجيز يف خ� األراجيز. قبلة القطيف. الغوايل
 .نخبة األزهار . املرقد الزينبأ. مرشد العقول يف علم األصول. مجموعة رسائل

 .وفاة زينب الكي  . واجبات املرأة املسلمة
. 307، 91/ 20و 391، 127/ 18و 191/ 12و 273/ 11و 96/ 8الذريعة : ترجم يف

، 698، 521، 499، 494، 404، 353، 350، 339، 235، 169، 67/ كتابهاي عرب جاب 
/ املطبوعات النجفية . 33/ مصادر الدراسة . 961، 948، 840، 832، 788، 773، 748
معجم . 383، 376، 360، 315، 294، 286، 275، 212، 164، 160، 134، 84، 73، 66

 .486/ 2اقي� املللف� العر 
 .208/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1217/ 3/ 4نقباء البرش 

 : الشيخ فضعيل ابن امل�زا عبد الكريم مالبايش

م  كبار العل�ء و األدباء فقيه محقق عاا كامل مجتهد مللف متتبع أديب كب� 
 شاعر بار  سيايس محنك درس يف تييز و هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل
الشيخ محمد الفاضل االيروا� و املوىل محمد الفاضل الرشبيا� و الشيخ زي  

ه عاد إىل بلده و اشتغل 1307العابدي  املازندرا� و نال مرتبة االجتهاد و يف 
بالتدريس و التأليف و التحقيق و كان مجلسه العلمأ م  النوادي األدبية و يف عام 

إىل طهران ثم انتخب عضوا يف مجلس التمييز ه انتخب نائبا ع  بلده و سافر 1324
ج�د  األوىل 29ه سافر إىل لندن و أملانيا للمعالجة و مات هناك 1336الرشعأ و يف 

 ) .صفاء(و كان يتلخص يف شعره . ه1339
أمر اآلمر مع العلم بانتفاء . االستصحاب. أحكام الربا: أحكام األرايض الخراجية: له

. ديوان شعر فاريس و عرب. حدائق العارف�. رياض املسائل حاشية. بدا و تقية. الرشط
 .كليد دانش . رشح قصيدة عينية حم�ي. سفرنامه أوروبا. رياض األزهار
 .النف  العنيي يف أحوال السيد الحم�ي . منجزات املري . مصباح الهد 
/ 3ن رجال إيرا. 836/ 9و 289/ 6الذريعة . 298/ دانشمندان آذربايجان : ترجم يف
. 120/ عل�ء معارصي  . 487/ 1سخنوران آذربايجان . 448/ 3ريحانة األدب . 110
  .2192/ 6مكارم اآلثار . 224/ 2الغدير 



 327: الصفحة

 : الشيخ فضل ّهللا املازندرا�

ه و نشأ يف ظل والده و 1253ولد الشيخ فضل ّهللا ب  محمد حس  عيمة يف عام 
لده ثم انتقل إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ تعلم املقدمات و السطوح يف ب

األنصاري و الفاضل األردكا� و الشيخ رايض النجفأ و الشيخ زي  العابدي  املازندرا� 
 .و أصب  عاملا كب�ا و فقيها محققا 

 .ه 1345مات عام 
ة فضيلة العباد لذخ� . رشح رشائع االسيم. الوجيزة يف مناسك الحج. كتاب الطهارة: له

 .كتاب يف علم األصول . املعاد
 .92/ 2أحس  الوديعة . 126االجازة الكب�ة ص : ترجم يف

 : الشيخ فضل ّهللا ابن املوىل عباس الشهيد

شيخ االسيم و املسلم� و علم العلم و الدي  و الزعيم املذهبأ الروحأ كان يطف  
يه أصويل كب� و فق. الفضل م  جوانبه و يتدفق العلم ب� كلمه و مجاري مداده

مجتهد عاا كامل ولد يف طهران و أخذ مقدمات العلوم و هاجر إىل النجف األرشف و 
تتلمذ عىل الشيخ رايض النجفأ مدة م  الزم  ثم سافر إىل سامراء و حرض عىل 
السيد محمد حس  الش�ازي و عاد بعد سن� طويلة إىل طهران و اشتغل بالتدريس و 

مامة و املرجعية و التقليد و الزعامة و نرش مآثر دينه و رفع البحث و التأليف و اال 
أعيم الحق و إعين الواقع و الحقيقة و استمر يف جهاده و نضاله ضد الطغيان و 

ه و راح ضحية الدعوة إىل ّهللا و ضحية 1337رجب 13العبث و الفساد إىل أن قتل يف 
 .الدي  
تذكرة الغافل و إرشاد . ديوان شعر. لتقريرات دروس أشياخه يف الفقه و األصو : له

 .رسالة يف املشتق . شصت مقاله. سلال و جواب. الجاهل
. 41/ 21و 189/ 14و 248/ 12و 42/ 4الذريعة . 407/ 8أعيان الشيعة : ترجم يف

/ فوائد الرضوية . 354/ شهداء الفضيلة . 262/ 6ريحانة األدب . 96/ 3رجال إيران 
معجم . 207، 90/ 3مايض النجف . 158/ 2معارف الرجال . 879/ 47نامه  لغت. 352

. 144/ هدية الرازي . 265/ 2نجوم الس�ء . 1605/ 5مكارم اآلثار . 74/ 8املللف� 
  .1308/ 3معجم رجال الفكر و األدب 



 328: الصفحة

 : ابن امل�زا نرص ّهللا ) شيخ اإلسالم(الشيخ فضل ّهللا 

ع م  أساتذة الفقه و األصول و الحكمة سافر عاا فاضل مجتهد جليل مللف متتب
برفقة أخيه أبو عبد ّهللا إىل النجف األرشف بعد أن أخذ املقدمات يف بلده و تتلمذ 

ه عاد إىل 1339عىل السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و يف عام 
 .ه 1374وطنه و واصل التدريس و التأليف و الدعوة و مات 

حاشية رسالة حدوث العاا رسالة يف . حاشية الشوارق. منظومة السبزواريحاشية : له
. رسالة در مسألة كر. تاريخ مذهب شيعة. تاريخ علم الكيم يف االسيم. أصالة املاهية

. حاشية املنطق. تعليقات بر كتاب أوائل املقاالت. تراجم رواة و رجال مشهور زنجان
 .الواحد ال يصدر عنه إال الواحد 

 .224/ عل�ء معارصي  . 407/ أعيان الشيعة . 405/ تاريخ زنجان : رجم يفت
 .84/ مشاه� عل�ء زنجان . 364/ مصفى املقال . 193، 103/ كتابهاي عرب جاب 

 .637/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 52/ 1نقباء البرش 

 : املوىل فياض ابن املوىل محمد الرسخه ديزجي

مللف متتبع م  أساتذة الفقه و األصول إنتقل إىل النجف  فقيه متضلع حكيم بار 
األرشف و حرض دروس مشايخها و نال قسطا كب�ا م  العلم و الفضل و عاد إىل 

ه و واصل التدريس و التأليف و حرض عليه جمع م  األفاضل ك� 1326زنجان عام 
 .ه 1360و مات ذي الحجة . تصّد  أيضا للتقليد و الرياسة العامة

. الرسالة الحجابية. الفوائد. الغيبة. الزكاة. الخمس. تقرير يف ماهية الوجود. االجازة: له
 .رسالة عملية 
كتابهاي عرب . 189/ عل�ء معارصي  . 122/ 1الذريعة . 389/ تاريخ زنجان : ترجم يف
معجم رجال الفكر . 84/ 8معجم املللف� . 227/ 3معارف الرجال . 726، 389/ جاب 
  .635/ 2دب و األ 



 329: الصفحة

 حرف القاف 

 : الشيخ قاسم بن حسن بن موىس آل محيي الدين الجامعي العاميل النجفي

م  العل�ء و الشعراء األفاضل املجيدي ، و م  املللف� املتتبع�، و أهل الك�ل و 
األدب، حس  الجواب رسيع االلتفات، حلو املفاكهة، جيد الذه ، له إحاطة بعلم 

تتلمذ عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ محمد حس� . ض و القوايفالعرو 
االصفها� و السيد رضا الهندي و تصّد  للتدريس و البحث و تويف يف ربيع الفا� 

 .ه 1376
ء و بداية املنتهى بداية املهتدي و  هداية املبتد . املقالة القاسمية. معارق همدان: له

أرجوزة يف سلسلة . أ الرشيف يف خصائص الرشيف الريضكتاب وح. ء هداية املبتد 
 .كتاب البيان يف غريب القرآن . أما� الخليل يف عروض الخليل. نسب ناظمها

حاشية يف . حاشية عىل كفاية األصول لآلخوند الخراسا�. حاشية عىل طهارة الرياض
س�ة . س�ة األمناء. ديوان يف الغزل و النسيب و الروض. ديوان. دالئل التبيان. املنطق
شقائق النادي . شقائق الغياض. شقايق الربيع يف علم البديع. الشعر املقبول. األنبياء

 .كتاب يف البديع . غياض الوادي و رياض النادي. العلويات العرش. يف روائع الهادي
 .املصابي  النحوية يف رشح األلفية . مجموعة املغنى و املعاا و القوان�

 ،74/ 14، 328/ 15، 208/ 14، 197/ 14. 280/ 12لذريعة ا: ترجم يف
21 /92 ،21 /195 ،21 /407 ،25 /188 ،25 /59 ،24 /39 ،2 /245 ،25 /188 ،8 /249 ،
  .1175/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 434، 435/ 8أعيان الشيعة . 844/ 9



 330: الصفحة

  :الشيخ قاسم بن محمد تقي بن محمد األردوبادي النجفي

هاجر إىل . فقيه أصويل جليل و عاا مجتهد فاضل، و محّدث شاعر مشارك يف العلوم
ه و أكمل دراسته، و بلغ مرتبة االجتهاد و 1298النجف و تتلمذ عىل الشيوخ سنة 

ه عاد إىل تييز، و استقل بالتدريس و الج�عة و 1308الفتيا، و يف حدود عام 
إىل النجف و أقام فيها و قلده بع  أهايل ه، عاد ثانية 1315و يف سنة . التأليف

 .ه ح� زيارته إىل مشهد خراسان 1333آذربايجان إىل أن تويف عام 
 .مناهج اليق� . قبسات النار. منهج السداد. الشهب الفاقبة. مناسك الحج: له

نور . أصول الدي . املسائل الشكوية. النجم الفاقب. السهام النافذة. الشهاب املب�
و رسائل . الدرة البيضاء. التعادل و الرتاجي . مسائل األصول. رجوم الشياط�. الضياء

 .فقهية أخر  
 .346/ 1شعراء الغري . 204/ 1ريحانة األدب . 87/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف

/ 8معجم املللف� . 264/ 11الغدير . 105/ عل�ء معارصي  . 345/ شهداء الفضيلة 
 .20612/ 6مكارم اآلثار . 21/ 2الكنى و األلقاب . 62/ 1نقباء البرش . 116

 .107/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ قوام الدين

 .الشيخ قوام الدي  ب  الشيخ مرتىض م  املراجع العظام و الفقهاء الكبار 
درس عىل الشيخ األنصاري ثيثة أعوام ثم انتقل إىل درس السيد الش�ازي و بعد 

د الش�ازي الكب� النجف متوجها إىل سامراء توىل تدريس الفقه و األصول مغادرة السي
و م  تيمذته السيد أبو الحس  االصفها� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ 
محمد عيل النجف آبادي و الشيخ محمد رضا االصفها� و مات قبل النصف األول م  

 .القرن الرابع عرش 
رسالة . كفاية األصول. حاشية عىل املكاسب. تعليقة عىل الرسائل. القواعد األصولية: له

 ) .تشتمل عىل سبعة رسائل فقهية(القطرات و الشذرات . مخترصة يف الرشط املتأخر
  .نقباء البرش مخطوط : ترجم يف



 331: الصفحة

 حرف الكاف 

 : السيد كاظم ابن السيد أحمد ابن السيد محمد األم� العاميل

عر ناقد هاجر إىل النجف و طلب العلم و الفقه وفاق أقرانه و امتاز عاا عامل شا
بعلوم كف�ة و ا ير أضبط منه للعربية يف عرصه تتلمذ عىل الشيخ محمد حس  
صاحب الجواهر، و الشيخ مشكور الحوالوي فعظم علمه و حس  أخيقه و تقواه و 

كم و اآلداب ثم انتقل إىل ورعه و سخاءه و كرم طباعه و نظم الشعر يف املواعظ و الح
 .ه 1303بغداد و تويف سنة 

 .منتخب كشكول البهائ . مجاميع مشحونة بالفوائد. ديوان شعر: له
. 163/ 2معارف الرجال . 324/ تكملة أمل اآلمل . 8935/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف

 .172/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : يد أبو القاسم املفيدالسيد كاظم ابن السيد محمد رضا ابن الس

عاا كامل و مجتهد فاضل و م  أساتذة الفقه و األصول ولد يف النجف األرشف و نشأ 
ه إىل تييز و فيها قرأ مقدمات العربية و 1332فيها و عاد بصحبة والده املتوىف 

ه هاجر إىل 1315األوليات و قس� م  الفقه و األصول عىل فضيء عرصه و يف سنة 
اصل الدراسة و تتلمذ عىل املوىل الفاضل الرشبيا� و الشيخ حس  املامقا� النجف و و 

و شيخ الرشيعة األصفها� و السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم 
الخراسا� و الشيخ حس  التويرسكا� و الشيخ حس� الخلييل و الشيخ عباس كاشف 

  الغطاء و املوىل 
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الشيخ هادي الطهرا� و الشيخ عبد الرزاق اليهيجأ ثم عاد إىل عيل النهاوندي و 
 بلده و اشتغل بالتأليف و التصنيف و البحث و إمامة الج�عة و تويف عام

 .تعليقة املكاسب . تعليقة الفصول. تعليقة العروة الوثقى، تعليقة فرائد األصول: له
 .رشح التبرصة . املري رسالة يف منجزات . رسالة يف االستصحاب. حديقة األحكام

 .شمس املعرفة يف الكيم 
 .1227/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 402/ عل�ء معارصي  : ترجم يف

 : الشيخ كاظم املرندي النجفي

كان م  أشهر عل�ء املعقول و الحكمة و الفقه يف العرص األخ� تلمذ لديه ج�عة 
تويف يف . ه1338املتويف سنة منهم السيد شمس الدي  محمود الحسينأ املرعيش 

 .الغري الرشيف و دف  به 
 .حاشية عىل رشح التحرير للقوشجأ . حاشية عىل املقاصد. حاشية عىل الشوارق: له

 .22/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

 : املوىل كلب عيل القزويني

ب  العباس الرشندي القزوينأ أقام يف طهران مدة متتلمذا يف املعقول عىل  كلب عيل
املوىل عيل الزنوزي و يف الفقه و األصول عىل شيخ العراق� الطهرا� ثم سافر إىل 
النجف األرشف و تتلمذ عىل صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض األنصاري و كتب جملة 

 .ه 1304تويف بعد عام . م  تقريراته�
 .قسطاس األصول . ذوق الفقاهة و منهج العبادة. حاشية شوارق االلهام: له

 .تقريرات أبحاث شيخ العراق� الطهرا� 
  .448/ 1تراجم الرجال : ترجم يف
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 حرف الالم 

 : الشيخ لطف ّهللا بن النجفي الالرجا�

م  أساتذة  فقيه أصويل محقق متتبع عاا متضلع ماهر زاهد ور  صال  عابد ثقة
الفقه و األصول تخرج عىل الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض 
األنصاري و استقل بالتدريس و تخرج عليه جمع م  األفاضل و كان يقيم الج�عة يف 
الصح  الغروي و يأتم به لفيف م  أهل العلم و الفضل لتقواه و صيحه و ورعه غ� 

و قىض حياته يف بلس مدقع و كان صابرا يف ذات ّهللا أنه كان شديد الفاقة و الحاجة 
 .ه 1313: ه و قيل1311إىل أن مات عام 

رسالة يف بطين . حاشية فرائد األصول). إيضاح املضام� (حاشية قوان� األصول : له
ذريعة االعت�د . التقريرات. إبطال دليل االنسداد. رشح قواعد األحكام. دليل االنسداد
 .رسالة يف الطهارة و الصية . كتاب الزكاة. حق و فهم املرادعىل إحقاق ال
قواعد األحكام . الفوائد الغروية. الفرائد الغروية يف األصول الفقهية. الفوائد العلمية

 .املاهوتية . القواعد الغروية يف فقه االمامية. الغروية
 .22/ 14و 160/ 6و 500/ 2الذريعة . 18/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف

املآثر و اآلثار . 367/ الفوائد الرضوية . 45/ عل�ء معارصي  . 300/ شخصيت أنصاري 
  .155/ 8معجم املللف� . 170/ 2معارف الرجال . 154/ 
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 : املوىل لطف عيل األردبييل

الشيخ لطف عيل ب  م�زا محس  األردبييل عاا ربا� و فقيه أصويل فلسفأ وفد عىل 
ف و درس عىل صاحب الجواهر و الشيخ األنصاري و الشيخ عيل كاشف النجف األرش 

الغطاء و أصب  م  األساتذة الكبار حيث تخرج عىل يديه فحول العل�ء مفل املرحوم 
قال تلميذه الخوانساري ع  أستاذه . أبو تراب الخوانساري و السيد حكمة هللاّ 

مات عام ) ق املدقق القليل النظ�هو الفقيه النبيه البديل النحرير املحق: (األردبييل
 .ه 1336
رشح القواعد يف أربع ). الفقه (القواعد الغروية ) علم األصول(الفرائد الغروية : له

 .إيضاح املضام� املاهوتية يف استع�ل املاهوت . مجلدات
 .نقباء البرش مخطوط : ترجم يف
و قد . الكتب املللفةيحتمل أن يكون لطف ّهللا هو لطف عيل لتشابه أس�ء : أقول

  .حصل إلتباس يف سنة الوفاة و املضاف إليه لكلمة لطف 
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 حرف امليم 

 : الحسيني املعروف بالنواب الصفوي) م� لوحي(السيد مجتبى ابن السيد عيل 

عاا أديب جليل خطيب فاضل مللف متتبع شاعر ولد يف طهران يف بيت العلم و 
 املدارس الحكومية و عّ� معل� يف اللغة االنكليزية يف مدينة الفضيلة و نشأ و تعلم يف

األهواز و كانت فيه مناعة علمية قوية و حيوية أدبية جمة إتصل بالشيخ األكي 
خيل أحد سفرات الشيخ إىل إيران فرحب به ) صاحب كتاب الغدير(العيمة األمينأ 

فر إىل النجف األرشف و الشيخ األمينأ و وجد فيه قابلية حية فشجعه عىل الس
مواصلة الدراسة الحوزوية فقبل الطلب و قدم النجف ع  طريق البرصة و نزل ضيفا 
( عىل الشيخ األمينأ فألبسه الشيخ األمينأ البزة الدينية و خصص له غرفة يف مدرسة 

الواقعة يف محلة الحويش الصغ� و امليصقة ملدرسة اآلخوند الكي  يف ) البخاري
لفا� و عّ� له أساتذة يحرض عليهم يف املقدمات و السطوح و كان الشيخ الطابق ا

ء  األمينأ يتفقد أحواله و دراسته بصورة مستمرة و ملا أنهى السيد نواب املباد 
األولية و بدأ ببحث الخارج أوعز إليه الشيخ األمينأ يومذاك برتجمة املجلد األول م  

لة باللغة الفارسية فاشتغل برتجمته تحت إرشاف كتاب الغدير للفارسية ملعرفته الكام
 .الشيخ األمينأ 

و عندما وصلت أخبار دعوة أحمد الكرسوي االلحادية إىل العراق و النجف جنّد 
فدهم إىل الشيخ السيد مجتبى و الشيخ محمد الطهرا� و السيد هاشم الحسينأ و أو 

طهران ملقابلة دعوة الكرسوية فدخلوا إيران و واصلوا الجهاد و عقدوا املجالس و 
  املحافل و يف الوقت نفسه كان السيد مجتبى يختلف إىل 
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النجف ع  طريق البرصة و ينزل ضيفا عىل الشيخ األمينأ و بعد فرتة يعود إىل إيران 
معهم حول مفاسد الكرسوي و عيجه و القضاء  فاتصل بزع�ء الدي  يف قم و تحدث

عليه فأفتى آية ّهللا الفقيه املرجع السيد محمد تقأ الخوانساري بوجوب قتله فتطو  
السيد نّواب الصفوي إىل اغتياله بعدة طرق و لكنها ا تنج  و عاد إىل النجف و أخ�ا 

و بعد سن� لقضايا تم قتله عىل يد السيد حس� إمامأ و عدة م  الشبيبة امللمنة 
علمية و فكرية توجه الشيخ األمينأ إىل طهران و كان يف كل سنة ايض ستة أشهر 
منها يف طهران و إتصل السيد مجتبى بس�حته و أخذ يرتدد عليه ثم شكل منظمة يف 
طهران إنتمى إليها نفر قليل م  امللمن� املجاهدي  و كل� حاولت السلطة يومذاك 

ع و اجتمع الشاه به عدة مرات ك يفنيه ع  خطته فلم يفل  تطميعهم ا تستط
 :فأخ�ا حكم عليه باالعدام مع أربعة م  رفاقه و هم 

 .خليل طه�سبأ و السيد محمد واحدي و السيد أحمد الواحدي و ذو القدر 
 .كتابات و مقاالت يف الصحف . ترجمة املجلد األول م  كتاب الغدير للفارسية: له

 : امل� صادقي اإلصفها�السيد محسن 

السيد محس  ب  السيد محمد باقر امل� صادقأ االصفها� عاا ربا� و فقيه جليل و 
. م  تيمذة الشيخ مرتىض األنصاري و اب  أخ السيد حس  املدرس األصفها� املعروف

 .ه 1328مات عام 
الة يف صيغ رس. رسالة يف أصول الدي . رشح الدرة النجفية للسيد بحر العلوم: له

 .تقريرات دروسه يف األصول . العقود
 .509/ 2مكارم اآلثار . 59تذكرة القبور ص : ترجم يف

 : السيد محسن ابن السيد مهدي ابن السيد صالح الحكيم

 .فقيه العرص و سيد الطائفة و زعيم األمة و كب� مراجع التقليد و الفتيا 
  و قام . عية الروحية املطلقةحيث كانت له الزعامة الدينية العامة و املرج
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بشاريع و مآثر خالدة و تصّد  للتدريس و التأليف و االمامة و جاهد يف ّهللا حق 
: جهاده و ا تأخذه يف ّهللا لومة الئم، لقد حارب رحمه هللا الشيوعية امللحدة قائي

لحاد و حارب القومية الشيوعية كفر و إلحاد و االنت�ء إليه إنت�ء إىل الكفر و اال
الجاهلية و البعفية الحاقدة فإتّهم م  قبل نظام البعث بتهم ال تليق بالعاا فكيف 
باملرجع الكب� ثم حارصته الحكومة البكرية فمرض و أدخل املستشفى و رف  مقابلة 
الرسمي� حتى يوم وفاته و كان لتشييعه يف بغداد م  الرجال و النساء يوم مشهود ال 

ثم نقل الجف�ن إىل النجف و دف  يف مقيته التأ أعّدها لنفسها تحت . لهسابق 
و مات . إزدهرت عىل عهده الحوزة النجفية و نشطت الحركة الفكرية. مكتبته الكب�ة

 .ه 1390كمدا و هّ� يف ربيع األول 
 .تعليقة عىل توضي  املسائل . نهج الفقاهة. 121مستمسك العروة الوثقى : له

منهاج . دليل الناسك. رشح التبرصة. 21حقائق األصول .  الرضاعيةحاشية عىل
. رسالة يف رشح االستفناء. منهاج الناسك�. منتخب الرسائل). رسالة عملية (الصالح� 

 .تقريرات أستاذه اآلغا ضياء العراقأ . تعليقات عىل تقريرات الخوانساري
 .الدراية بحث يف . رشح املراح يف الرصف. رشح ترشي  األفيك

/ 2و 63، 60/ 14الذريعة . 382/ شخصيت أنصاري . 492/ آخران تانباك : ترجم يف
معارف . 13/ 1الفوائد الرجالية . 355/ مصفى املقال . 423/ 24و 14/ 21و 209

، 171، 70/ كتابهاي عرب جاب . 173، 121، 119/ 1مايض النجف . 121/ 3الرجال 
. 92/ 3املللف� العراقي� . 984، 928، 927، 841، 835، 368، 366، 313، 287، 226

. 349، 345، 318، 309، 197، 171، 169، 150، 147، 144، 143/ املطبوعات النجفية 
معجم . 165/ الضياء اليمع . 3319/ 1مخطوطات السيد الحكيم . 190/ 5رجال إيران 

 .423/ 1رجال الفكر و األدب 

 : يخ عبد الحس� الجواهريالشيخ محسن ابن الشيخ رشيف ابن الش

فقيه فاضل مجتهد جليل عاا شاعر ناثر بليغ متضلع يف الحكمة و الكيم و الفقه و 
  تخرج عىل أساط� النجف و استقل بالتدريس . األصول
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 .ه 1355و التأليف و اشرتك يف حرب الشعيبة ضّد االنكليز و مات سنة 
رشح شواهد األمايل . الرد عىل اب  أب الحديد. كب� ديوان شعر. كتاب يف األدعية: له

رشح أرجوزة السيد محمد باقر . رشح نهج البيغة. رشح نجاة العباد. للرشيف املرتىض
 .رشح الشهاب الفاقب . الحجة
/ 3معجم املللف� العراقي� . 123/ 2مايض النجف . 240/ 7شعراء الغري : ترجم يف
. 837/ 2نقباء البرش . 174/ املطبوعات النجفية . 577، 539/ كتابهاي عرب . 91

 .18/ 3و 362/ 1معارف الرجال 

 : السيد محسن ابن السيد عيل ابن السيد قاسم الجاليل

ولد يف سامراء و نشأ يف . م  أعيم العل�ء و رجال الدي  و أساتذة الفقه و األصول
السطوح و املقدمات م   بيت العلم و الدي  و هاجر بصحبة والده إىل كربيء و أخذ

فضيء عرصه ثم توجه إىل النجف ملواصلة دراسته فحرض عىل امل�زا حس� النائينأ و 
السيد األصفها� و بعد أن حاز مرتبة عالية م  الفضيلة و العلم عاد إىل مدينة كربيء 
يف و تزوج بابنة السيد امل�زا هادي الخراسا� و تصّد  للتدريس و البحث و االمامة 

صفر 20ثم مات . الروضة الحسينية و صح  و مقام أب الفضل العباس عليه السيم
 .ه 1391
حقيقة التناسخ و أبطاله يف . حاشية الكفاية. تنبيه األمة إىل أحاديث األئة: له

 .املنتخب م  األحاديث و الخطب . مصباح الهد  يف أصول دي  املصطفى. الفلسفة
 .شيوخه يف الفقه و األصول باالضافة إىل تقريرات 

 .356معجم رجال الفكر و األدب . 1501/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محسن األم� العاميل الشقرائ

السيد محس  ب  السيد عبد الكريم األم� الحسينأ العاميل الشقرائ نزيل دمشق 
م  منطقة جبل عامل و قرأ املقدمات عىل السيد محمد ه يف شقراء 1284ولد عام 

حس� األم� و السيد جواد مرتىض و السيد نجيب الدي  فضل ّهللا العينائ ثم توجه 
  ه إىل النجف و درس 1308عام 
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عىل السيد عيل األم� و السيد أحمد الكربيئ و الشيخ محمد باقر النجم آبادي و 
 املعروف بشيخ الرشيعة السطوح و الشيخ مي كاظم الخراسا� الشيخ مي فت  هللاّ 

بحث خارج األصول و عىل الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ طه نجف بحث خارج 
الفقه و بلغ درجة عالية يف الفقاهة و االجتهاد و التدقيق و التحقيق ثم عاد إىل 

ليف و التحقيق و تأسيس دمشق بطلب حفيث م  امللمن� يف البلد و استمر يف التأ 
امللسسات الرتبوية و االجت�عية حتى أصب  م  كبار العل�ء اليمع� يف العاا 

لقد ترك السيد املقدس املرتجم مللفات جمة تنوف عىل الخمس� يف . االسيمأ
رجب 4تويف حواىل منتصف ليلة األحد . مختلف املوضوعات العلمية و االسيمية

م يف لبنان و حمل جف�نه الطاهر يف جمو  حاشدة 1952ر آذا30ه املوافق 1371
رسمية و شعبية م  مدرسة املحسنية يف دمشق إىل مفواه األخ� لد  املدخل الغرب 

 .م  مقام السيدة زينب عليها السيم 
. أرجوزة يف عيقات املجاز. أرجوزة يف الرضا . أرجوزة يف االرث. األجرومية الجديدة: له

 .أعيان الشيعة . أصدق األخبار يف قصة األخذ بالفار. أساس الرشيعة
جزيلة . تحفة األحباب. البحر الزخار. األوائل و األواخر. إقنا  اليئم عىل إقامة املآتم

. سفينة الخائ . الروض األري . الرحيق املختوم. الدرة البهية. جناح الناه . املعا�
. كشف الغام . كشف االرتياب. نا كاشفة الق. ضياء العقول. رشح تبرصة العيمة
 .معادن الجواهر و نزهة الخواطر . املجالس السنية

. 328/ تكملة أمل . 443/ 33و ) ترجمة مفصلة( 333/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 5و 411، 41/ 3و . 472، 275، 248، 120، 7/ 2و 486، 476، 454، 274/ 1الذريعة 
/ 8معجم املللف� . 183/ 1ريحانة األدب . 196/ 12و 104/ 9و 92/ 8و 152، 107
، 168، 158، 125، 80، 75، 61/ كتابهاي عرب جاب . 184/ 2معارف الرجال . 183
222 ،254 ،274 ،311 ،313 ،322 ،333 ،346 ،347 ،355 ،357 ،363 ،404 ،494 ،516 ،
543 ،580 ،587 ،601 ،617 ،629 ،634 ،737 ،771 ،786 ،814 ،862 ،900 ،909 ،931 .

 .82/ 1فهارس كتاب الغدير . 235/ عل�ء معارصي  
  .173/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 5/ شخصيت أنصاري 



 340: الصفحة

 : السيد محسن بن السيد حس� بحر العلوم

و درس عىل أبيه و عمه صاحب اليهان القاطع و الشيخ مرتىض 1226ولد عام 
و أصب  عاملا فاضي أديبا و تويف يف النجف يف األنصاري و تلميذه امل�زا الش�ازي 

 .ه 1318محرم 22
 .ديوان شعر . كتابات يف الفقه و األصول: له

. 50/ 3مشهد االمام . 146/ 1الفوائد الرجالية . 301/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
/ 8معجم املللف� . 69/ عل�ء معارصي  . 47/ 9أعيان الشيعة . 374/ فوائد الرضوية 

 .220/ 1معجم رجال الفكر و األدب  .183

 : الشيخ محسن بن الشيخ أحمد الدجييل

فقيه عاا مجتهد تقأ ور ، أديب جليل شاعر معروف بقوة الحافظة و دمث األخيق 
و حس  الصحبة و املعارشة، و كان كف� املناظرات يف الفرو  الفقهية و املواد اللغوية 

 .� حّل يف مجلس و األدبية حيث يوقده حربا فكريا أين
. و كان راوية لرتاجم كف� م  عل�ء الشيعة االمامية و أمرائهم و رؤساء عشائرهم

و الشيخ حبيب . و الشيخ حس� الخلييل. تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ
و تصّد  للتدريس و التأليف و تويف سنة . و السيد عيل بحر العلوم. ّهللا الرشتأ
 .ه 1330
 .ديوان شعر . كتابات إستداللية يف الفقه. 61ت يف علم األصول تقريرا: له

 .رشح األمفال العربية 
 .98/ 4مشهد االمام . 281/ 2مايض النجف . 172/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف

معجم رجال الفكر و األدب . 181/ 8معجم املللف� . 182/ 2و 268/ 1معارف الرجال 
2 /564. 

 : مد حسن العلياريالشيخ محسن ابن الشيخ مح

  عامل فاضل مجتهد جليل م  أساتذة الفقه و األصول و نوابغ العلم و الفضل 
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و . أكمل املقدمات و سافر إىل النجف األرشف و حرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي
و بلغ مرتبة عالية م  الفضل و عاد إىل بلده و يف . الشيخ محمد كاظم الخراسا�

 .ه 1323عىل حياة والده سنة ) ليين(العودة مات يف قرية خيل 
رسالة يف امليزمة ب� . رسالة يف حقيقة الكعب. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

 .رسالة يف أصل الياءة . رسالة يف الحس  و القب  العقلي�. الحكم العقيل و الرشعأ
معجم رجال الفكر و . ن املقدمة/ 1بهجة اآلمال . 46/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
 .901/ 2األدب 

 : الشيخ محسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ موىس الخرضي

فقيه أصويل مجتهد و عاا شاعر كب� بديع هذا الزمان و نابغة بنأ الدنيا واسع 
تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و السيد . الك�ل

ثم ترك الفقاهة و انرصف إىل الشعر و مجالسة . رته إىل سامراءالش�ازي قبل هج
الشعراء و األدباء و منادمتهم و أبد  يف الرثاء و الغزل و كان أريحّأ الطبع خفيف 

 .ه 1302مات يف صفر . الروح رسيع البديهة يف النظم و النث
 .ديوان شعر مطبو  : له

/ 2مايض النجف . 301/ شخصيت . 297/ 9الذريعة . 194/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
. 188/ 8معجم املللف� . 30/ 3و 180/ 2معارف الرجال . 201/ 3مشهد االمام . 215

 .184/ نهضة العراق األدبية . 91/ 3معجم املللف� العراقي� 
مجلة . 1139/ 2مجلة البيان س . 147/ هدية الرازي . 181/ املطبوعات النجفية 

 .499/ 2رجال الفكر و األدب  معجم. 21/ 8الغري س 

 : املوىل محمد ابن املوىل أحمد الزنجا�

كان م  العل�ء األفاضل و املجتهدي  األجيء األدباء و املحقق� النابه� و أساتذة 
الفقه و األصول هاجر إىل النجف األرشف و أخذ ع  شيوخها و أساتذتها و عاد إىل 

  .ه 1369تويف بيده و استقل بالتدريس و التأليف و 
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حاشية . حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول. جواز البقاء عىل تقليد امليت: له
 .رشح منظومة السيد بحر العلوم . الرد عىل قاعدة اب  سينا. الكفاية
 .640/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 16/ عل�ء زنجان : ترجم يف

 : املوىل محمد األرشيف املازندرا�

توجه املوىل محمد ب  محمد مهدي األرشيف املازندرا� إىل النجف األرشف أيام شبابه 
 .و التحق بدرس الشيخ األنصاري فصار عاملا كب�ا و محققا جليي 

لقد اهتم أيضا بالجوانب الروحية و الك�الت املعنوية فبلغ درجة عالية يف التقى و 
م  محاس  العرص و مفاخر الدهر العاا : (االاان يقول عنه الشيخ املحدث القمأ

الربا� و الفقيه بي ثا� أحد مراجع االسيم و العل�ء و األعيم جمع ب� العلم و 
 ) .العمل بأحكام ّهللا فأرشقت عليه أنوار امللكوت

 .ه 1315مات عام 
 . تفس� سورة القدر. كتاب املزار. رسالة عملية. أرسار الشهادة. شعائر االسيم: له

 .678/ 3مكارم اآلثار . 28الفوائد الرضوية ص . نقباء البرش مخطوط: ترجم يف

 : السيد محمد ابن السيد محمد باقر الحسيني الف�وزآبادي

كان فقيها كب�ا و م  مراجع التقليد و الفتيا و أساتذة الفقه متضلع يف علم األصول 
ب املعرش ولد يف ف�وزآباد و متواضع ور  صال  عابد حس  األخيق كريم األعراق طيّ 

أخذ مقدمات العلوم يف مدينة يزد و هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد 
محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ حس  األردكا� و 
استقل بالتدريس و صار مرجعا للتقليد بعد وفاة أستاذه السيد اليزدي و كان محبوبا 

ور تصغأ إليه العامة إذا تحّدث بحديث لدماثة أخيقه و ل� جانبه و عند الجمه
  بشاشته و تقديره و إكباره للضعفاء 
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 .ه 1345و كانت له صية ج�عة يف الصح  الحيدري مات آخر ربيع األول 
. مناسك الحج و العمرة. رسائل يف الفقه. إزاحة الشكوك يف حكم لباس املشكوك: له

 .مجموعة األحاديث األخيقية و املواعظ . العروة الوثقى حاشية
عل�ء معارصي  . 61/ 20و 149/ 6و 69/ 5الذريعة . 97/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
 .136/ املطبوعات النجفية . 289، 287، 244/ كتابهاي عرب جاب . 137/ 

ريحانة . 2098/ 6مكارم اآلثار . 134/ 11معجم املللف� . 388/ 2معارف الرجال 
 .955/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 282/ 2نجوم الس�ء . 364/ 4األدب 

 : السيد محمد ابن السيد زين العابدين

مجتهد جليل و فقيه فاضل أخذ األوليات يف بلده ثم سافر إىل النجف األرشف و حرض 
العل�ء عىل السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و خرج مع 

بقيادة الشيخ محمد تقأ الش�ازي للجهاد ضّد االنكليز و حارب يف الرميفة و الس�وة 
ثم اعتقل بالبرصة و أفرج عنه فانتقل إىل النجف و اشتغل باالمامة و التقليد و 

 .ه 1364املرجعية إىل أن تويف عام 
/ 2و األدب  معجم رجال الفكر. كتاب يف األصول. رسالة عملية. أصول العقائد: له
511. 

 : الشيخ محمد بن الشيخ حس� بن الخليل

حاز قسطا وافرا م  العلوم و حظا وافيا م  الفقه و األصول فكان عاملا فاضي مجتهدا 
نبيي م  أساتذة الفقه و األصول و غدا م  املتنسك� و املجتهدي  و أهل العرفان و 

عاش حس  . وته يف العيش و االبكاراألذكار إنه حفظ القرآن الكريم و كان يلهج بتي 
ه 1355آثر العزلة و العبادة و تويف سنة . الخلق لطيف املعرش يّرس الجليس يف حديفه

. 
 .الخمس . جواز نقل املوت. كتاب يف الطهارة. غريب القرآن. ديوان شعر: له

 .منجزات املري  . رسالة يف اللباس املشكوك
  . 18/ 23و 330، 295/ 18و 187/ 15و 256/ 7و 245/ 5الذريعة : ترجم يف
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معارف الرجال . 898/ 3مكارم اآلثار . 244/ 2مايض النجف . 453/ 10شعراء الغري 
 .523/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 282/ 1

 : السيد محمد ابن السيد عيل ابن السيد أبو الحسن الحسيني الخرسوشاهي

 .عابد زاهد م  كبار عل�ء االمامية فقيه أصويل عاا مجتهد جليل ور  
هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و عاد إىل تييز و 

 .ه 1311استقل بالتدريس و البحث و االمامة و االرشاد و مات سنة 
 .الباقرية . األوضا  اللفظية. مشكاة املصابي  يف التعادل و الرتاجي : له

 .61/ 21و 11/ 3و 479/ 2الذريعة . 322/ 44شيعة أعيان ال: ترجم يف
معجم . 849/ كتابهاي جاب عرب . 252/ عل�ء معارصي  . 305/ شخصيت أنصاري 

 .495/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 279/ 9املللف� 

 : املوىل محمد ابن الحاج داود بن خليل الخطيب

ف محقق و أديب متتبع و عاا مجتهد و فقيه أصويل جليل و متكلم خطيب و ملل
شاعر فاضل هاجر إىل النجف و أخذ ع  عل�ئها و أعيمها و عاد إىل كربيء و واصل 

 .ه 1382التدريس و الوعظ و التأليف حتى يوم وفاته يف 
 .ديوان شعر . الدروس الفقهية يف األحكام الجعفرية. الحضانة. حاشية العروة: له

منظومة يف . صية الجمعة.  األئة االثنأ عرشصحي  الخي يف. رشح التبرصة. الره 
 .النبوة 
 .382معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمد ابن الشيخ عيل بن عبد ّهللا بن حمد ّهللا حرز الدين

فقيه ملرخ عاا متتبع فاضل جليل عارف بالعلوم الطبيعية و الكتابة الكوفية و أديب 
و الهيئة و النجوم و التاريخ و السّ� و تتلمذ عىل شيوخ  متبحر درس الفقه و األصول

  عرصه و تخرج عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ 
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و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و السيد محمد الرشموطأ و الشيخ حس  املامقا� و 
الشيخ محمد طه نجف و تصّد  للتدريس و الج�عة و التأليف و تخرج عليه نفر 

 .ه 1365األعيم و األفاضل تويف يف ج�د  األوىل م  
 .رسالة يف مراقد املعارف م  الرجال . كشف الحجاب و فوائد يف علم الحروف: له

رسالة يف املقادير و . مفتاح النجاة. معارف الرجال. مصادر األصول. املسائل الكيمية
 .ديوان ويش اليود . النوادر. نجاة الداع� و وسيلة الخاطئ�. املوازي  و املساحات

 ) .و ما يحق  به الدماء(االسيم و األمان . االحتجاج. االحتجاج عىل اليهود و النصار 
 .الفوائد الرجالية . كتاب الغيبة. رسالة يف األوقاف. رسالة يف إستنطاق الدائرة األبجدية

، 30، 58/ 24، و 377، 354، 192، 94/ 21و 301/ 20و ج 24/ 18الذريعة : ترجم يف
معجم رجال . 339، 75/ 14و 124، 44/ 11و 144/ 10و 984/ 9و 93/ 25و 340، 44

 .406/ 1الفكر و األدب 

 : املوىل محمد بن عيل أكرب ابن املوىل محمد القمي

م  كبار الفقهاء و املجتهدي  و أعاظم شيوخ الفقه و األصول و الزع�ء الديني� ولد 
العلوم و السطوح و األوليات ثم هاجر إىل النجف  يف مدينة قم و أكمل مقدمات

ه فتتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم 1317األرشف سنة 
الخراسا� و امل�زا حس� النوري و امل�زا محمد تقأ الش�ازي ثم انتقل إىل بلدة 

ضل و األعيم سامراء و تصّد  للتدريس و البحث و التأليف فقرأ عليه جمع م  األفا
ه عاد إىل بلده و واصل التدريس و قام بآثر و 1333و يف عام . و تفوق بصورة جيدة

خدمات خالدة و أجر  إصيحات هامة يف الحوزة العلمية و دعاه الشيخ عبد الكريم 
ء الزعامة و الرياسة الدينية فلبّى  اليزدي الحائري لإلنتقال إىل مدينة قم لتسلم عب

ه و بقأ املرتجم له يواصل جهاده الفكري و االصيحأ 1340ها سنة الطلب و حل في
 .ه 1370ج�د  األوىل 25إىل أن مات 

مطلع الشموس يف . حاشية العروة الوثقى. حاشية صية الجواهر. جامع الفرو : له
  .الفي  يف بيان مقتىض الدليل يف تلخيص املاء الفي  . منتخب األحكام. األصول
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. 690/ كتابهاي عرب . 343/ 1تربت باكان . 198ورقة / تذكرة شعراي قم : م يفترج
 .287/ عل�ء معارصي  . 365/ 36لغت نامه . 328/ 1كنجينه آثار قم 

 .956/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد الفاضل ابن املوىل فضل عيل الرشبيا�

يد و االستنباط و الفتيا و املعقول و املنقول م  كبار املجتهدي  و الفقهاء و أئة التقل
ه و تتلمذ 1272عرف بالزهد و النسك و الور  و التقو  هاجر إىل النجف األرشف يف 

عىل الشيخ مرتىض األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و بلغ املرتبة العالية و أصب  
 إيران و العراق و فقيها محققا أصوليا رئيس الشيعة و نارص الرشيعة و شا  تقليده يف

كان أستاذا بارعا يحرض مجلس بحفه حدود الخمس�ئة عاا و فاضل و كانت له 
ء حتى يندم و  صفات األنبياء و األولياء منها العفو عم  أساء إليه ثم يصل امليس

يرتد  ك� كان يرأف بضعفاء املشاهد املرشفة يف العراق م  أرامل و علويات و يتامى 
. ه1322بصورة خاصة و الطلبة بصورة عامة و مات يف شهر رمضان  و يعطأ األعاظم

 .و عليه دي  جسيم و ا يك  يف مرتوكاته غ� كتب الوقف و مللفاته و أثاث الفقراء 
كتاب يف أصول . رشح املعلقات السبع. حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول: له

 . كتاب الصية. كتاب املتاجر. رسالة عملية. 91الفقه 
/ 11و 385/ 4الذريعة . 188/ 46أعيان الشيعة . 176/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
 .76/ عل�ء معارصي  . 305/ شخصيت أنصاري . 184/ 3ريحانة األدب . 218

معجم . 372/ 2معارف الرجال . 554/ 3مايض النجف . 354/ 2الكنى و األلقاب 
معجم رجال الفكر و . 216/ 2لس�ء نجوم ا. 1256/ 4مكارم اآلثار . 129/ 11املللف� 
 .730/ 2األدب 

 : السيد محمد الشه� �والنا ابن السيد عبد الكريم مؤتن الرشيعة التربيزي

  فقيه أصويل كب� و عاا كامل محقق و م  أساتذة الفقه و األصول و أئة 
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حديث كريم السجايا التقليد و الفتيا و الج�عة و ور  صال  و ثقة متواضع طيب ال
كان كل جهده و فكره التدريس و البحث و . بعيد ع  التصنع و الرياء و الغش

ه 1312التأليف درس مقدمات العربية و العلوم يف تييز و هاجر بصحبة والده عام 
إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ هادي الطهرا� و الشيخ اآلقا رضا التييزي و 

زي و وصل إىل درجة االجتهاد و التقليد بتفوق و نجاح و تسلم الشيخ أحمد الش�ا
ه و اشتغل بالتدريس و التهذيب و االرشاد 1321شهادات االجتهاد و عاد إىل وطنه يف 

 .ه 1363و التأليف إىل أن تويف 
. تفس� موجز للقرآن. تعليقة عىل الفصول. براه� الحق. إرشاد األنام يف النبوة: له

طريق الهداية يف علم . رسالة يف الفرق ب� الحق و الحكم. تهاد و التقليدرسالة يف االج
الفوائد األربعة عرش يف الكيم مصباح األعيم يف مدارك األحكام مصباح . الدراية

مفتاح الطالب يف رشح . مصباح الوسائل يف رشح الرسائل. السالك� و زاد املسافري 
 .21املكاسب 
. 122، 109، 102/ 21و 170/ 15و 83/ 3الذريعة . 413/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

 .191/ عل�ء معارصي  . 661/ 2سخنوران آذربايجان . 28/ 6ريحانة األدب 
/ 10معجم املللف� . 439/ مصفى املقال . 855، 852، 608، 124، 123/ كتابهاي عرب 

 .1250/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 191

 : ر ابن الشيخ أحمد رشع اإلسالمالشيخ محمد ابن الشيخ جعف

كان عاملا فقيها أصوليا مجتهدا إشتهر باألدب الواسع و الظرافة و حس  األخيق و 
الس�ة الجميلة ب� االخوان أخذ ع  الشيخ مهدي اب  الشيخ عيل كاشف الغطاء و 
 السيد مهدي القزوينأ ثم انرصف إىل األدب ورث العل�ء و الوجوه و هنّأهم و أّرخ

حدود : ه و قيل1306كف�ا م  الحوادث و الوقائع التاريخية بشعره و مات عام 
 .ه 1307
كتاب يف . الفذلكات يف األصول. الرحلة املحمدية و النقلة االسيمية. ديوان شعر: له

 .الكشكول . الفقه و األصول
   الحصون املنيعة. 130/ 16و 169/ 10الذريعة . 347/ 15أعيان الشيعة : ترجم يف
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 .152/ 9معجم املللف� . 366/ 2معارف الرجال . 165/ 4مشهد االمام . 369/ 1
 .734/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد بن السيد محمد حس� الحسيني األصفها�

ه و هاجر إىل النجف و تلمذ عىل السيد 1322ولد يف نجف آباد م  أصفهان عام 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و املوىل آقا رضا الهمدا� و  محمد كاظم اليزدي و

السيد إس�عيل الصدر و شيخ الرشيعة األصفها� و أصب  م  أجيء الفقهاء و األعيم 
ه إىل أصفهان و استمر يف التدريس و البحث و إنجاز األمور الدينية 1327فعاد سنة 

 .ه 1358حتى وافاه أجله عام 
 .دليل االنسداد . التقريرات. 21حاشية الكفاية : له

و . 74/ 12معجم املللف� . 257/ 8و 384/ 4الذريعة . 481تذكرة القبور : ترجم يف
 .1261/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 292كتابهاي جاب عرب 

 : الشيخ محمد ابن الشيخ سلي�ن بن محمد رفيع التنكابني

نقول محّدث مفّرس شاعر رجايل فقيه أصويل عاا محقق ور  جامع املعقول و امل
أديب مللف محقق هاجر إىل النجف و قرأ عىل شيوخها و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض 

و . و الشيخ حس  كاشف الغطاء. و الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر. األنصاري
ج�د  28الشيخ محس  خنفر، و عاد إىل وطنه و تصّد  للتدريس و التأليف و تويف 

 .ه 1302الفانية 
حاشية . التأسيسات الفقهية. األعداد و األوفاق. إكليل املصائب. آداب التعليم: له

الرسالة . الدرة الفمينة. الدرة البهية. الخلل. سبيل النجاة. التكملة. الروضة البهية
الكشكول . قصص العل�ء. رشح شواهد الجامأ. رشح رشح الترصيف. املحمدية
 .مواعظ املتق� . مة يف املعا� و البيانمنظو . منظومة يف الدراية. املحمدي
، 281/ 2و 15/ 1الذريعة . 178/ 45أعيان الشيعة . 121/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 17و 145/ 16و 339، 333/ 13و 224/ 11و 96، 92/ 7، 97/ 6و 208/ 4، و 233
  . 381/ 3ريحانة األدب . 228، 136، 107/ 23و 83/ 18و 107
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، 661/ كتابهاي عرب . 9170/ قصص العل�ء . 12/ عل�ء معارصي  . 303/  شخصيت
 .320/ 1معجم رجال الفكر و األدب . مصفى املقال. 1017/ 15لغت نامه . 675، 664

 : الشيخ محمد بن محمد حس� األشكوري النجفي

بعد و . ولد يف النجف و نشأ بها و تعلم. فقيه أصويل و م  أساتذة الفقه و األصول
و الشيخ ضياء . اجتيازه مراحل املقدمات، تتلمذ عىل امل�زا محمد حس� النائينأ

و كان عىل جانب كب� م  األخيق و الدي  . و الشيخ شعبان الكيي�. الدي  العراقأ
أصيب يف . و الهدوء و حس  الحديث و طيب البيان، بعيدا ع  االرساف يف الوقت

 .ه 1356شهر رجب 25ق ف�ت حريقا يف أخريات حياته بالوسوسة و القل
مصباح العقول يف رشح . الحاشية عىل الطهارة األنصارية. الحاشية عىل الرسائل: له

 .رجال الس�مأ . تقريرات شيوخه. أصول الدي . كفاية األصول
 .127/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 115/ 21و 247/ 24الذريعة : ترجم يف

 .555/ 2تراجم الرجال 

 : الشيخ محمد بن محمد طاهر الس�وي

عاا فاضل شاعر جليل ملرخ متتبع، متضلع يف األدب و التاريخ و اللغة و الشعر، 
مللف مكث، ولد يف مدينة الس�وة و درس بها، و توىل . عارف بالرجال و بالكتب

منصب القضاء الرشعأ يف بغداد سن� عديدة، ثم انتقل بحكم وظيفته إىل النجف 
ف، و أشغل منصب القضاء ثم أحيل عىل التقاعد، و اشتغل بالتأليف و البحث و األرش 

 .رشاء املطبوعات و جمع النوادر بأيّة وسيلة كانت 
أرجوزة يف تاريخ ملحة األئة إىل ملحة ).   (إبصار الع� يف أحوال أنصار الحس� : له
. ف الترصيف يف الترصيفأرجوزة يف الرص . أرجوزة يف الربع املجيب قرط السمع. األئة

  أرجوزة يف النحو . أرجوزة يف الفلسفة العالية البلغة
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االنتباه إىل فضل . أرجوزة يف الهيئة فرائد األسيك يف هيئة األفيك. ملتقطات الصحو
تاريخ الكاظمية نزهة . تاريخ سامراء. بلغة البيغة أرجوزة يف علوم البيغة. األشباه
تاريخ النجف عنوان الرشف يف شيد . اريخ كربيء مجايل الطف بأرض الطفت. النوادي
. تخميس الكرارية. تخميس السبع العلويات). االنتباه (تخميس األشباه . النجف

تدوي  أشعار . تدوي  أشعار دعبل. تدوي  أشعار الدرمك. تدوي  أشعار أب ذيب
 .السيد نع�ن الحيل تدوي  أشعار . تدوي  أشعار سيد الحم�ي. ديك الج 

تدوي  أشعار . تدوي  أشعار الشيخ حس  نجف. تدويل أشعار الشيخ حس  قفطان
تدوي  أشعار الشيخ . تدوي  أشعار الشيخ رشيف الكاظمأ. الشيخ رجب الييس

تدوي  أشعار . تدوي  أشعار الصنوبري. تدوي  أشعار الشيخ مفل  الصيمري. مغامس
تشط� . الترصيف يف الترصيف). رجوزة عيل ب  جهم يف تكملة أ(التذكرة . العرب

خلج الرساء . الجيد الرسي. جمل اآلداب. جذوة السيم. ثرة الشجرة. الهمزية التميمية
ديوان محمد ب  طاهر ديوان . ديوان الس�وي. و شاي  السهراء يف شأن سامراء

يف مدح صاحب روضة األمان . الروض األري . رجال الشيخ محمد ب  طاهر. الس�وي
 ) .الروضة الحيدرية(الروضة العبقرية يف م  الحرضة الحيدرية . الزمان

شجرة الرياض يف مدح النبأ . رياض األزهار).   (روضة الهدي يف مدح سيد الشهداء 
عنوان الرشف . ظرفة األحكام. الطليعة م  شعراء الشيعة). يف الخط (الضبط . الفياض

. فرائد األسيك يف هيئة األفيك. و أرجوزة يف األسطرالبغنية الطيب . يف ويش النجف
َ◌امَ ( 0Tكشف اللفام ع  قوله تعاىل . قرط السمع يف الرجع املجيد َ . 0T) ثُمَّ أَِتُّوا اليصِّ

ء األسيك يف هيئة األفيك  آلىل. الكواكب الس�وية يف رشح العلوية امليمية الفرزدقية
مشارق الشمس� يف الطبيعأ و . لطف بأرض الطفمجايل ا. ملحة األئة. فرائد األسيك

امللحة يف . ملحة األمة إىل ملحة األئة. ملتقطات الصحو يف مستبطات النحو. االلهأ
نقظ املنحة . نظم السمط يف علم الخط. نزهة النوادي. مناهج الوصول. تواريخ األئة
 .و شاي  الرساء يف شأن سامراء . األلوسية
، 147/ 3، و 354، 482/ 2، و 504، 494، 491، 473، 444، 65 /1الذريعة : ترجم يف
، 240/ 7، و 304، 143، 93، 15/ 5، و 191، 149، 25، 12، 10، 7/ 4، و 291، 380، 255
، 180، 114/ 15، 30/ 13، و 318، 299، 288، 273/ 11، و 144/ 10، و 985، 449/ 9
، و 373/ 19، و 341، 258 ،180، 54/ 18، و 74/ 17، و 132، 47/ 14، و 353، 198
تاريخ آداب اللغة . 290، 214، 130/ 24، و 350، 220، 197، 194/ 22، و 35/ 21

 .491/ 4العربية 



  شعراء الغري . 68/ 3ريحانة األدب . 43/ 7األعيم . 151/ 1األدب العرصي 
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، 614، 534، 236، 223، 9/ كتابهاي عرب جاب . 265/ عل�ء معارصي  . 475/ 10
. 102، 38/ مصادر الدراسة . 29/ 2و 166/ 1مايض النجف . 992، 934، 759، 639

معجم . 354، 252، 240، 61/ معجم املطبوعات النجفية . 440/ مصفى املقال 
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 180/ 3معجم املللف� العراق� . 97/ 10املللف� 
686. 

 : السيد محمد ابن السيد صادق البغدادي الحسني

فقيه أصويل و م  مراجع التقليد و الفتيا تخرج يف النجف و تصّد  للتدريس و إقامة 
ه و كانت لديه مكتبة باملخطوطات 1394الج�عة يف الصح  الحيدري و تويف سنة 
 .ه 1383ام وضعت عنها دراسة مفصلة طبعت ع

حاشية العروة . النحو. الزكاة. االعتكاف. منظومة يف الصوم. 41صيانة االسيم : له
 .أحكام الخمس . هداية األنام لرشيعة االسيم. خ� الزاد ليوم املعاد. الوثقى

 .مناسك الحج 
 .385، 341، 311، 61/ املطبوعات النجفية . 92/ 2مشهد االمام : ترجم يف

معجم املللف� . 29/ مخطوطات البغدادي . 341/ كتابهاي عرب . 876 /2نقباء البرش 
 .248/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 143/ 3العراقي� 

 : السيد محمد ابن السيد فضل ّهللا بن خداد املوسوي

فقيه أصويل و مجتهد جليل و عاا متتبع و شاعر أديب ينظم بالفارسية و العربية و 
هاجر إىل النجف و تخرج عىل عل�ئها و شيوخها و أقام ) اشمأاله(يتخلص يف شعره 

 .ه 1342يف النجف إىل أن تويف 
. مشارق األنوار. أنوار الهد . أنوار األصول يف األصول. أنوار األحكام يف الفقه: له

 ) . (أخبار األئة . رسالة يف سهو االمام و املأموم. مشكاة األنوار
 .56/ 21و 448، 415، 414/ 2الذريعة . 150/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف

  .15/ 10معجم املللف� 
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 : السيد محمد ابن السيد محمد تقي بحر العلوم

ه و درس املقدمات ثم تخرج عىل عّمه السيد عيل صاحب 1271محرم 27ولد ليلة 
و السيد اليهان القاطع و الشيخ رايض النجفأ الفقه و الشيخ عبد الرحيم النهاوندي 

حس� الرتك الكوهكمري األصول و عىل امل�زا باقر الشك النجفأ الفلسفة و أصب  
م  أعيم الدي  و عمداء الفضيلة و العلم كانت له الرئاسة املطلقة يف الفقه و األصول 
و استقل بالزعامة املطلقة و املرجعية و كان آية يف العلم و مفخرة يف الذكاء و ميكا 

و روعة يف األخيق و الفضائل و اختص يف العلوم العقلية و الفلسفية و يف القدسية 
تويف يف . الفقهية و كانت عنده مكتبة ضخمة تعتي م  أمهات املكتبات يف العراق

 .ه 1326رجب 
 .الغيبة املحرمة . الحق و الحكم. بلغة الفقيه: له

 .381/ صيت شخ. 39/ 7و 148/ 3الذريعة . 330/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف
 .381/ 3معارف الرجال . 490/ 4تاريخ آداب اللغة العربية . 132/ كتابهاي عرب 

نجوم . 183/ املآثر و اآلثار . 147/ 1الفوائد الرجالية . 116/ 3املللف� العراقي� 
 .212/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 297/ 1الس�ء 

 : السيد محمد ابن السيد فرج ّهللا الربوجردي

قيه أصويل كب� و عاا جليل و م  أساتذة الفقه و األصول سافر إىل النجف و تخرج ف
عىل الشيخ األنصاري و غ�ه م  املشايخ و نال مرتبة راقية يف العلم ثم عاد إىل 

 .ه 1316بروجرد و واصل االشتغال ثم عاد إىل النجف و تويف بها سنة 
رات يف الدراية و الحديث أس�ه أساس تقري. 1280فاروق الحق ألفه يف النجف يف : له

 .املطالب 
 .306/ شخصيت أنصاري . 95/ 16الذريعة . 486/ 2تاريخ بروجرد : ترجم يف

  .237/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1068/ 3نقباء البرش . 654/ كتابهاي عرب 
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 : ء الشيخ محمد بن عبود الغروي الحائري الكويف القارى

مجتهد كامل، و فقيه خطيب واعظ كب� و محّدث ملرخ ثقة جليل كف� التأليف عاا 
و البحث، عابد زاهد ور ، ولد يف النجف األرشف، و نشأ و ترعر  يف رعاية والده، و 

ء اللغة العربية عىل شيوخ وقته بتفوق جيد، ثم تحول إىل حلقات درس  قرأ مباد 
ب النجفأ، و الزم الخطيب الواعظ الشيخ الفقه لد  الحجة السيد محمد سعيد الحبو 

عيل الح�مأ، ميزمة تامة بحيث كان ينتاب مجالسه و يستمع إىل مواعظه و 
 .إرشاداته بصورة متواصلة، فاقتد  به، و تخرج عليه 

 .و م  املعلوم أن تلميذ السيد الحبوب يكون م  القرن الرابع عرش الهجري 
. اري�، و أولهم سل�ن الفاريس، و سائر حوارب األئةتحفة العارف� يف أحوال الحو : له

الشجرة الطيبة يف آثار العل�ء املنتخبة، و هو يشتمل عىل . رسالة يف امللل و النحل
أحوال األئة و عدد أوالدهم، و م  رو  عنهم، و م  رو  عنهم م  العل�ء أهل 

 .كتاب يف األخبار . ه1338التصانيف أهل كل مائة سنة م  صدر االسيم حتى سنة 
 .مجمو  يف املراث . 41كنز الحافظ و مع� الوعاظ . كتاب يف األدعية و املواعظ

مجموعة تشتمل عىل طائفة م  املراث، و . مجمو  آخر يخص مجالس التعزية
مجموعة مختارة م  رائق أشعار فحول األقدم� و . النواعأ العامية، و اللطميات

مناقب السبع� يف فضل موالنا أم� . زليات و التخاميس األزريةاأللغاز و املوال و اله
 .نزهة الغري ). عليه السيم (امللمن� 
/ 24و 328/ 22و 150، 79/ 18و 35/ 13، و 145/ 10و 291/ 3الذريعة : ترجم يف
 .الشجرة الطيبة يف آثار العل�ء املنتخبة . 20/ 3خطباء املني الحسينأ . 120

/ معجم املطبوعات النجفية . 59/ مصادر الدراسة ع  النجف . 3/ 1مايض النجف 
 .1100/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 204/ 3معجم املللف� العراقي� . 361

 : الشيخ محمد بن الشيخ محمد كاظم اآلخوند الخراسا�

  ه و قرأ 1294عاا فاضل م  أعيم املجتهدي  ولد يف النجف عام 
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و حرض عىل أبيه و واصل الدراسة إىل أن بلغ مرتبة االجتهاد و أصبحت له  األوليات
حوزة تدريس بعد وفاة أبيه و كان عىل جانب م  الذكاء و الفطنة سك  الشطر 

 .ه 1355األخ� م  حياته يف مشهد خراسان و مات منفيا بطهران سنة 
 .حاشية عىل كفاية األصول . كتاب القضاء و الشهادات: له
. 1514/ 5مكارم اآلثار . 16/ 2مشهد االمام . 142/ 17و 188/ 6الذريعة : يف ترجم

 .40/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد بن الشيخ محمد حسن األنصاري

ه و هو أكي إخوته تخرج عىل والده و عىل امل�زا 1274ولد يف النجف سنة : يف املايض
حرض عىل السيد الش�ازي الكب� و أصب  عاملا حبيب ّهللا الرشتأ و له منه إجازة و 

فاضي تقيا عابدا ثم رجع إىل دزفول و أقام بها و كان هو املرجع بها بعد وفاة والده و 
ه و دف  1344تويف يف دزفول سنة . قام مقامه يف إمامة الج�عة و الدرس و التدريس

 .مع والده 
حاشية . حاشية الرسائل. الزكاة. امهداية العو . تقريرات أستاذه املحقق الرشتأ: له

 .و تعليقات أخر  . رسالة الشيخ محمد طاهر الدزفويل
/ 2مايض النجف . 443/ 1نقباء البرش . 321/ شخصيت . 185/ 25الذريعة : ترجم يف
 .189/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 155/ هدية الرازي . 46

 : نقي الكوهكمري ابن السيد عيل ابن السيد عيل) الحجة(السيد محمد 

م  كبار الفقهاء و العل�ء و أعيم الفقه و األصول و مراجع التقليد و الفتيا و الزعامة 
الدينية كان مفاال للور  و التقو  و الزهد و التواضع و الخضو  و متبحرا يف الحديث 
 و الرجال و الفقه و األصول و املعقول و املنقول أخذ املقدمات يف مدينة تييز ثم

  هاجر إىل النجف األرشف و حرض عىل 
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و السيد أبو تراب الخونساري و . شيوخها و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي
شيخ الرشيعة األصفها� و السيد محمد الف�وزآبادي و امل�زا محمد حس� النائينأ و 

ابادي و تخرج عليهم الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ عيل القوجا� و الشيخ الكن
ه عاد إىل مدينة قم و تصّد  للتدريس و االمامة و 1349بتفوق و توفيق و يف عام 

 .ه 1372التأليف و زعامة الحوزة العلمية إىل أن مات سنة 
جامع . تنقي  املطالب املبهمة يف عمل الصور املجسمة. البيع. االستصحاب: له

لوامع األنوار الغروية يف مرسيت اآلثار . ةالصي . حاشية الكفاية. األحاديث و األصول
 .الوقف . مستدرك املستدرك، يف استدراك ما فات ع  صاحب املستدرك. النبوية
معجم . 234/ 3مايض النجف . 214/ عل�ء معارصي  . 23/ 2ريحانة األدب : ترجم يف
 .682، 622، 301، 138/ كتابهاي عرب جاب . 177/ 9املللف� 
 .1104/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1494/ 4نقباء البرش . 476/ 1ك إخرتان تابنا

 : السيد محمد ابن السيد إبراهيم ابن السيد صادق اللواسا�

م  فضيء الفقهاء و أجيء العل�ء مجتهد جليل ولد يف طهران و أخذ ع  والده و ع  
األرشف و تتلمذ بع  األعيم و أكمل السطوح و مقدمات العلوم و هاجر إىل النجف 

عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ امل�زا حس� الخلييل و بلغ مرتبة االجتهاد و 
اشتغل بالتدريس و البحث و استوط  يف النجف األرشف إىل أن مات فيها يوم الرابع 

 .ه 1317م  ربيع الفا� 
 .فقه االستداليل ال. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول. إجت�  األمر و النهأ: له

 .290/ 16و 384/ 4و 268/ 1الذريعة . 211/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
 .1133/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 213/ 8معجم املللف� 

 : السيد محمد ابن السيد أبو القاسم الفشارك

  فقيه أصويل كب� و عاا عامل و محقق متتبع م  أساتذة الفقه و األصول 
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هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل أساط� الفقه و األصول ثم انتقل إىل مدينة 
سامراء و حرض عىل السيد محمد حس  الش�ازي و تصّد  للتدريس و البحث و بعد 
وفاة الش�ازي عاد إىل النجف و واصل التدريس و التأليف و قرأ عليه جمع م  

و الشيخ عبد الكريم اليزدي و الشيخ محمد رضا  امل�زا حس� النائينأ: األعيم أمفال
 .ه 1316النجفأ و أقام يف النجف إىل أن مات يوم الفالث م  شهر ذي القعدة 

 .الدماء الفيثة . الخلل يف الصية. الفرو  املحمدية. األغسال. أصالة الياءة: له
 .رسالة يف االجارة 

 .165/ تذكرة القبور . 254/ 45أعيان الشيعة . 97/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
. 341/ 4ريحانة األدب . 12/ 11و 263/ 8و 250/ 7و 185/ 16و 115، 252/ 2الذريعة 

معارف . 1435/ 4مكارم اآلثار . 130/ 10معجم املللف� . 362/ شخصيت أنصاري 
املآثر و . محمد ب  قاسم: و فيه594/ فوائد الرضوية . 264، 242، 149/ 2الرجال 
معجم رجال الفكر و األدب . 148/ هدية الرازي . 400/ 1نجوم الس�ء . 142/ اآلثار 
2 /938. 

 : السيد محمد ابن السيد محمد صادق املوسوي الخونساري

و . تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري. كان فقيها أصوليا فاضي عاملا مجتهدا جليي
بالتدريس و التأليف، و اختص به و الزمه مدة طويلة ثم عاد إىل إصفهان و اشتغل 

 .ه 1308مات سنة 
 .كتاب الحج : له

. 199/ مناهج املعارف . 79/ 10معجم املللف� . 230/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف
 .547/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد الهمدا� بن الغروي

ل خطيب متكلم أديب بار  ولد يف همدان و أكمل املقدمات مجتهد جليل عاا فاض
  و هاجر إىل النجف األرشف و حرض عىل السيد محمد 
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كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و الشيخ 
نه و محمد عيل الخونساري و بلغ مرتبة عالية م  الفضل و الك�ل و قفل إىل وط

مات يف أواسط القرن الرابع عرش . واصل االمامة و الخطابة و التوجيه و االرشاد
 .الهجري 
 .رسائل يف الحديث و التاريخ . ديوان شعر: له

 .954/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 338، 238/ 2بزركان همدان : ترجم يف

 : الشيخ محمد ابن الشيخ عبد ّهللا ابن املوىل أحمد الزنجا�

كان م  الفقهاء الشعراء و املجتهدي  األدباء و عاا فاضل متتبع م  أفاضل تيميذ 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و كانت له حلقة درس كي  يف الفقه و األصول غ� أّن 
األجل ا اهله ف�ت عىل عهد أبيه و جز  والده عليه كف�ا و ا يطق صيا فهاجر م  

إيران و بعد برهة عاد إىل الكاظمية و مات فيها سنة النجف األرشف و توجه إىل 
 .ه 1327
 .حاشية الكفاية . ديوان شعر: له

نقباء البرش . 196/ 10معجم املللف� . 386/ 10شعراء الغري . 434/ زنجان : ترجم يف
 .633/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1192/ 3

 : املوىل محمد ابن الحاج سلي�ن الزين العاميل

فاضل فقيه جليل متضلع يف الرصف و النحو و األدب شاعر مفلق ذو با  واسع يف  عاا
اللغة العربية و آدابها هاجر إىل النجف األرشف و سكنها و اشتغل بطلب العلم مدة 

عاد إىل صيدا و مات . طويلة و كانت عليه س�ت األجلة و أهل العرفان و السكينة
 .ه 1320فيها سنة 

 .كتاب يف علم الرصف . رشح النظام. ائل يف الفقهرس. ديوان شعر: له
  .272/ شهداء الفضيلة . 346/ تكملة أمل . 179/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف
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 : املوىل محمد بن عبد ّهللا بن محمد بن آل مظفر

مجتهد كب� و عاا فاضل، و م  أساتذة الفقه و األصول يف بداية القرن الرابع عرش 
ولد يف النجف األرشف و أقام و تتلمذ فيها، و تخرج عىل شيوخ عرصه و . يالهجر 

 .ه 1322تويف عام . واصل التدريس و البحث و كان ورعا صالحا تقيا
 .رسالة يف القراءة . توضي  الكيم يف رشح عىل رشائع االسيم: له

. 375/ 3 مايض النجف. 327/ 13و 495/ 4الذريعة . 279/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف
 .1218/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 246/ 10معجم املللف� 

 : السيد محمد ابن السيد عيل النوري املوسوي

فقيه جليل عاا عامل مجتهد م  أساتذة الفقه و األصول و األخيق هاجر إىل النجف 
مل�زا األرشف لتكميل مراتب العلوم فتتلمذ عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الحاج ا

حس� الخلييل و غ�ه� و بلغ مرتبة عالية م  الفضل و تصّد  للبحث و التدريس و 
التأليف و االمامة و تخرج عليه جمع م  الفضيء ثم انتقل إىل مدينة سامراء و أقام 

و واصل االمامة و ) نور(بها مدة طويلة ثم توجه إىل مازندران و استوط  بلدة 
و ) نور(آثر خالدة خ�ية و بنى مدرسة علمية يف بلدة الوظائف الرشعية و قام ب

و كان مستمرا يف الدعوة و االرشاد إىل أن مات يف طهران ) تليك رس(أخر  يف بلدة 
 .و دف  يف صح  الشاه عبد العظيم الحسينأ . ه1325سنة 
 رسالة يف خيار تبعي . اللباس املشكوك. رسالة يف التعادل و الرتاجي . االستصحاب: له

. شكوك الصية. األوامر و النواهأ. إجت�  األمر و النهأ. رسالة يف اليم�. الصفقة
 .رسالة يف القسمة 

/ 14و 183/ 11و 470، 25/ 2و 268/ 1الذريعة . 160/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
معجم املللف� . 280، 206/ 1معارف الرجال . 287/ 25و 295/ 18و 18/ 17و 217
11 /62.  
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 ): إمام الحرم� (الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمدا� 

عاا فاضل أديب كامل نحوي لغوي شاعر بالعربية و الفارسية مصنف يعّد م  
الكامل� يف العلوم األدبية تصّد  للقضاء يف الكاظمية و لّقبه نارص الدي  شاه بإمام 

ه تقرير أبحاثه و يرو  عنه عدد ضخم قرأ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و ل. الحرم�
م  العل�ء الكبار مفل الشيخ رايض ب  الشيخ محمد الفقيه النجفأ و املوىل رفيع ب  

 .ه 1303عيل الرشتأ و مات عام 
املشكاة يف مسائل الخمس و . فصوص اليواقيت يف نصوص املواقيت. بهجة الشباب: له

 .املوجز يف رشح القانون امللغز . املواعظ البالغة يف الفقه و التفس�. الزكاة
نزهة . البرش  يف الصلوات الباهرة و معاجز العرتة الطاهرة. عجائب األرسار يف التاريخ

الشجرة . ملوك الكيم. عطر العروس. رشح القصيدة األزرية. درة األسيك. القلوب
 .االجازات . عصمة األذهان يف الكشف ع  قواعد امليزان. املورقة
. 37/ 13و 90/ 8و 129/ 1الذريعة . 295/ 45و 394/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

مصفى . 389/ 10شعراء الغري . 309/ شخصيت أنصاري . 171/ 1ريحانة األدب 
 .354/ 2معارف الرجال . 253/ فوائد الرضوية . 431/ املقال 

م املللف� معج. 204/ 3املللف� العراقي� . 787، 668، 651، 623/ كتابهاي جاب عرب 
معجم . 210/ 2معارف الرجال . 396/ 1نجوم الس�ء . 183/ املآثر و اآلثار . 268/ 10

 .170/ 1رجال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد بن فضل الساروي الغروي

شاعر باللغت� العربية . عاا فاضل، مللف محقق، كف� التأليف و التصنيف و البحث
 .ه 1342مات عام . و الفارسية

أنوار . أنوار األصول يف أصول الفقه).   (أنوار االسيم يف علم االمام . أنوار األحكام: له
 .خلف الوعد . تراجم أرسته. تاريخ محمدي). ديوان الهاشمأ (الهد  
. رسالة يف الجب�ة. ديوان هاشمأ ساوري أنوار الهد . ديوان مشكاة األنوار. الخيارات

  . رسالة يف كف� السهو. رسالة يف الغصب. ومرسالة يف سهو االمام و املأم
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مشارق األنوار يف الخيارات . املتاجر. العواا يف أصول الفقه. رسالة يف النسب
مقدمة ديوان صباحأ . مشكاة األنوار ديوان عرب يف املداي  و املراث. الخيارات
 .الكاشا� 
، 997/ 9و . 280، 242/ 7، و 133، 139/ 24، و 448، 415، 414/ 2الذريعة : ترجم يف
 .283/ 17و . 57/ 14و . 244/ 12و . 88/ 5و . 1289، 994
. 175/ 3معجم املللف� العراقي� . 49/ 22و . 45، 33/ 21و . 41/ 19و . 357/ 15و 

 .658/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد الطالقا�

ه و قدم إىل النجف األرشف عام 1273ولد الشيخ محمد ب  عيل أرشف الطالقا� سنة 
حج بيت ّهللا . ه فتتلمذ عىل الشيوخ و األساتذة و نال املراتب العالية م  العلم1297

ه ثم رجع إىل النجف مقي� بها مللفا و مشتغي بالعلم مجاورا 1303الحرام عام 
بع  شيوخه و أساتذته الشيخ جعفر التسرتي و الشيخ  كان. عاما32النجف أكث م  

لطف ّهللا املازندرا� و امل�زا حس� الخلييل الطهرا� و قد أجازوه و قرظوا عىل تأليفه 
. 

ه و قال 1304أجازه شيخه الشيخ لطف ّهللا املازندرا� بفيث إجازات، إحداها سنة 
ملسدد العاا الور  الفريد أنه مع فإ� أقترص يف ثناء أخأ الفاضل املعارص ا(فيها 

حدوث سنة و شّدة تورعه و تصيه عىل كائنات األقدار قد فاز بفنون الفضل م  
الفقه و األصول و الكيم و غ�ها و ال زلت متعجبا م  رسعة س�ه مسالك العلوم 
الرشعية مع إع�ل امللكة القدسية و لعمري أنه قليل النظائر و قرة عيون أهل الفضل 

 .ه 1328تويف بعد . و البصائر
 .رشاب طهور يف الكيم . نارص األبرار ألّفه بعد خمسة أعوام سك  النجف: له

حياة . املواهب الغروية يف أصول األحكام النبوية. تحفة االخوان يف كنوز طالقان
 .االنسان رشف األبد 

  .536/ 2و تراجم الرجال . 14/ 24الذريعة : ترجم يف
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 : ملوىل محمد بن محمد حس� الخونساري النجفيا

ه 1283ه و قرأ املقدمات يف بروجرد ثم انتقل إىل النجف عام 1254ولد بخونسار سنة 
و قرأ عىل تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري مفل السيد مهدي القزوينأ و الشيخ رايض 

ن عمدة تلمذه عىل و كا. النجفأ و السيد الش�ازي الكب� و م�زا حبيب ّهللا الرشتأ
 .ه 1332تويف عام . السيد حس� الرتك

رسالة يف مقدمة . ء اللغوية رسالة املباد . كتاب يف أصول الفقه تام مبسوط: له
خرج منه مجلّد يف الطهارة و خرج منه . رشح التبرصة. رسالة يف االستصحاب. الواجب

. ع و الوقوف و الصدقاتو الوصاية و البي. أحكام الخلل و صية املسافر و االجازة
حاشية . حاشية عىل رسائله. حاشية عىل مكاسبه. حاشية عىل طهارة الشيخ مرتىض

قواعد . عىل رشح املنظومة للسبزواري الطرائف و النوارد عرب و فاريس يف املواعظ
رسالة عملية فارسية و هأ النخبة الكلباسية . قواعد الجفر فاريس. الرمل فايس

 .بضميمة فتاواه 
 .405/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

 : املوىل محمد بن هاشم بن محسن العلوي الرشموطي النجفي

فقيه أصويل عاا محقق جليل القدر، رفيع املنزلة . م  كبار أساتذة الفقه و األصول
كان أستاذا يف الفلسفة، و علم النجوم، و الفلك، و الهيئة، و الهندسة، . ثقة عدل أم�
 .م الحروف، و اآلفاق و الطب و الحساب، و عل

تتلمذ يف النجف األرشف عىل الشيخ . و قد ألف و صنف يف كل هذه العلوم و غ�ها
 .و السيد محمد حس  الش�ازي . محمد حس� الكاظمأ
ك� تتلمذ عليه كف� م  األعيم و األفاضل، إىل أن تويف . و الشيخ عيل األسرتابادي

 .ه 1308ج�دي الفانية 
إيضاح . األنوار الرشموطية. جرام الس�وية و تأث�اتها يف العنارص السفليةاأل : له

  تبرصة املستخرج� يف علم . بيان قواعد الجفر الخابية. الخيصة يف علم الحساب
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الخاتة ب� السحر و . الحكمة الجديدة. تقريرات السيد الش�ازي يف األصول. النجوم
 .71رشح الرشائع . كتاب يف علم النقطة و الرمل. رياترسالة املنط. املعجزة
و 328، 233، 149/ 13و . 324/ 3الذريعة . 110/ 47و 84/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
 .743/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 363/ 2معارف الرجال . 259/ 15

السيد محمد ابن السيد هاشم ابن م� شجاعت عيل الرضوي النجفي الهندي 
 : وسويامل

عاا عامل فقيه أصويل رجايل متتبع مشارك يف كف� م  العلوم مللف محقق يف العلوم 
ولد يف . العقلية و النقلية و اشتهر بالفضيلة و التحقيق و الغور يف املسائل املشكلة

النجف األرشف و أخذ املقدمات و السطوح و تتلمذ عىل الشيخ محس  خنفر و 
هر و الشيخ مرتىض األنصاري و استقل بالتدريس و الشيخ محمد حس  صاحب الجوا

البحث و رجع إليه بع  الناس يف التقليد و الفتيا بالنجف و تخرج عليه جمع كب� 
م  األفاضل سافر إىل سامراء و حرض عىل السيد محمد حس  الش�ازي و عاد بعد 

و قرب منه  وفاة الش�ازي إىل النجف و أقام بها و اجتمع عليه جمع كب� م  الناس
 .ه 1323أهل الفضل إىل أن مات آخر شعبان 

تقريرات أباحث كل م  أستاذه الشيخ محس  خنفر و أستاذه مرتىض األنصاري و : له
السيد حس� الرتك و امل�زا الش�ازي يف أبواب الفقه و الجبائر و الخلل الواقع يف 

. رسالة يف الدماء. الكنوز املستورةالدرر املنشورة و . الحاشية عىل فرائد األصول. الصية
 .الرصاط املستقيم و رشح املنهج القويم . الرسالة العملية يف الطهارة و الصية
الآليل الناظمة يف . فوائد متفرقة يف الفقه و األصول. العقائد و علم القراءة و غ�ها

. زة يف العروضمختص العيون الغامزة عىل خبايا الرام. مباحث أصولية. األحكام اليزمة
األضواء املزيلة للشبه الجليلة يف الرد . مطالب رجالية منتخبة م  رجال بحر العلوم

شوار  األعيم يف . السبيكة الذهبية يف األعاري  األدبية. حقائق األصول. عىل البابية
). املخترص ( الفقه املتنأ . غاية االيجاز. رسالة يف صية املسافر. رشح رشائع االسيم

. مجموعة الفوائد املتفرقة. املجموعة الجعفرية و بع  العلوم الرسمية. لكشكولا
  منتخب . مسلك الفط  النبيه. مخترص املراسم. مخترص رشح األسباب
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نظم . النصائ . ميزان املقادير. املنحة السنية يف رشح اللمعة الدمشقية. تلخيص املقال
 .الرصاط املستقيم . الآليل

. 353/ 7األعيم . 10/ 51و 110/ 49أعيان الشيعة . 182/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
و 161/ 6و 385/ 4، و 394/ 30، 216/ 20، 490/ 1الذريعة . 487/ 4الحصون املنيعة 

و 296، 9/ 16و 84، 37/ 15و 236، 61/ 14و 136/ 12و 218/ 11و 137/ 8و 30/ 7
و 324، 20/ 23و 388/ 22و 23/ 21و 208، 201، 198، 98، 80/ 20و 266، 79/ 18
. 376/ 2معارف الرجال . 450/ مصفى املقال . 656/ فوائد الرضوية . 225، 168/ 24

 .1183/ 4مكارم اآلثار . 86/ 12معجم املللف� 
 .1345/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 156/ هدية الرازي . 768/ 2نقباء البرش 

 :  النجفي القمياملوىل محمد إبراهيم بن محمد عيل

فقيه أصويل عاا ور  مجتهد تقأ صال  أخذ مدة يف كربيء ثم انتقل إىل النجف 
األرشف فحرض درس الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و الشيخ مرتىض األنصاري و 

ه ثم إنتقل إىل طهران قائا 1272تزوج بكراة الشيخ مشكور الحوالوي النجفأ املتوىف 
ه و قيل حدود 1301ج�د  الفانية 28الرشعية و مات فيها بالوظائف و القضايا 

 .ه 1300
 .الصوم . االجارة: له

. 173/ شخصيت أنصاري . 99/ 15و 122/ 1الذريعة . 371/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
 .218/ 8معجم املللف� . 144/ 2معارف الرجال . 179/ املآثر و اآلثار 
 .1012/ 3و األدب معجم رجال الفكر . 21/ 1نقباء البرش 

 : املوىل محمد إبراهيم بن عيل قيل بن محمد كاظم قلعه جوقي الغروي

عاا كامل جليل زاهد استوط  النجف األرشف و حرض عىل امل�زا حس� الخلييل و 
الفاضل محمد الرشبيا� و الشيخ محمد عيل النخجوا� و الشيخ حس  املامقا� و 

  لرشيعة السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ ا
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األصفها� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و استقل بتدريس السطوح ألكث م  مائة 
 .ه 1326طالب م  الفضيء و أصيب بالسل و مات سنة 

حاشية عىل حاشية النخجوا� ملكاسب . تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له
رسالة يف . رسالة يف قاعدة اليد. فيثةرسالة يف الدماء ال. رسالة يف القطع. األنصاري

 .كتاب يف أصول الفقه . رسالة يف االرث. اللباس املشكوك
نقباء البرش . 201/ 2الذريعة . 253/ 2تاريخ أردبيل . 211/ 7أعيان الشيعة : ترجم يف
 .102/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 18

 : الشيخ محمد إبراهيم الكلبايس النجفي

ه و نشأ بها و أخذ املقدمات ع  العل�ء و األفاضل و حرض 1322ام ولد يف النجف ع
 .عىل املحقق امل�زا النائينأ و الشيخ آغا ضياء العراقأ و أصب  م  العل�ء املعروف� 

كنت أراه يف النجف متواضعا مشهورا و معروفا بالفضيلة و العلم ك� أنه : أقول
درسة لطيب العلوم الدينية يف بداية حسب ما نقل يل بعد هروبنا م  النجف بنى م

 .ه 1396السوق الكب� ثم مات عام 
 .41مناهج األصول . درر املقال يف رشح الدراية و الرجال. تقريرات أستاذه النائينأ: له

 .349/ املطبوعات النجفية . 10/ مصفى املقال . 232/ 3مايض النجف : ترجم يف
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 18/ 1البرش  نقباء. 53/ 1معجم املللف� العراقي� 

1069. 

 : السيد محمد إبراهيم البهبها� الحسني

عاا جليل و رئيس مطا  تلمذ يف النجف األرشف عىل العيمة األنصاري و املجدد 
الش�ازي و رجع يف عرش التسع� إىل ش�از و صار مرجعا لألمور و أصدر حك� 

ه و تويف بعد 1292عىل املدرسة املنصورية بش�از عام  بوقفية قرية سهل آباد رامجرد
 .األلف و ثيثئة 

  .2/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد محمد إبراهيم املوسوي التربيزي

أديب فاضل مللف متتبع طبيب نطايس كان يف النجف األرشف و أخذ ع  الشيخ 
الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و مرتىض األنصاري و اآلغا عيل األصفها� و 

امل�زا حس  الش�وا� و هو جد آية ّهللا السيد شهاب الدي  النجفأ املرعيش زاول 
 .ه 1316مهنة الطب يف النجف و اشتغل بها يف مطب أستاذه و مات يف 

 .رشح طب األئة . قانون العيج. زاد املسافر. رسالة الجدري. جامع العلل: له
 .بيداري يابر هيز أزخطوط . رسالة يف الجفر. رشح دعاء الس�ت. الرملرسالة يف 

 .الحجاب . حاشية املكاسب. حاشية الكفاية. حاشية الطهارة. حاشية فرائد األصول
 .41طرق الوصول إىل دقائق العقول 

 .1158/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 826/ 2نقباء البرش . 81/ كلستان : ترجم يف

 : إبراهيم الخوانساري املوسوي السيد محمد

السيد امل�زا محمد إبراهيم ب  محمد صادق ب  زي  العابدي  املوسوي األصفها� 
ه يف أصفهان ثم هاجر إىل النجف األرشف و تلمذ 1269ولد سنة . عاا فاضل جليل

عىل الشيخ زي  العابدي  املازندرا� و السيد حس� الكوهكمري و اشتغل بالتدريس 
 .ه 1330حث و بلغ مرتبة االجتهاد و عاد إىل أصفهان و تويف فيها سنة و الب
. تعليقات و حواش عىل كتب الفقه و األصول. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

 .رسالة عملية 
 .1923/ 6مكارم اآلثار . 50/ تذكرة القبور . 81/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف

  .543/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 15/ 1 نقباء البرش. 296/ مناهج املعارف 
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 : املوىل محمد إس�عيل بن عيل نقي األرومي الغروي

هاجر إىل النجف . فقيه أصويل مللف متتبع م  كبار املجتهدي  و العل�ء األتقياء
. و شيخ الرشيعة االصفها�. ه و تتلمذ عىل الشيخ محمد طه نجف1318األرشف سنة 

ه عاد إىل مدينة تييز و اشتغل بالتأليف و 1328و يف . ىل محمد عيل الخراسا�و املو
 .ه 1362التصنيف و االمامة و القضايا الدينية إىل أن مات عام 

. تحية الزائر. تبرصة األصول. األنوار االس�عيلية. االرثية. األربع�. آيات األحكام: له
. الرسائل الرتتيبية. الديات. الحدود. حاشية الفصول. 21التكملة يف رشح التبرصة 

مجمع . لغات القرآن. القواعد الرشعية. الطهارة. الرصاط املستقيم. الشكية. الرضاعية
 .مفاتي  الصية . السعادة
، 143/ 11و 309/ 4و 488، 316/ 3و 415/ 2و 441، 411، 42/ 1الذريعة : ترجم يف
 .304، 251/ 21و 31/ 20و 330/ 18و 184/ 17و 34/ 15، و 189

معجم رجال الفكر و . 162/ 1نقباء البرش . 908، 598، 213، 156/ كتابهاي عرب جاب 
 .284/ 1األدب 

 : املوىل محمد إس�عيل بن محمد حسن املعزّي اإلصفها� النجفي

ه و هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ محمد كاظم 1288ولد عام 
را� و أصب  عاملا كب�ا ثم عاد إىل بلده و مات سنة الخراسا� و الشيخ هادي الطه

 .ه 1363
 .رسائل مختلفة يف الفقه و األصول . تقريرات شيخه الخراسا�. أصول االاان: له

 .مجالس املوحدي  . القضايا الغريبة و العجيبة. رشح كفاية األصول
. 369/ 19و 154 /17الذريعة . 136/ تذكرة القبور . 132/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

 .153/ 1نقباء البرش . 60/ 9معجم املللف� . 198/ رجال أصفهان 
  .151/ 1معجم رجال الفكر و األدب 
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 : املوىل محمد أم� ابن الحاج محمد األفشاري النجفي

ولد يف أفشار و درس فيها و أخذ املقدمات و . عاا فاضل مجاهد خطيب متكلم
لنجف األرشف و حرض عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ السطوح هاجر إىل ا

النائينأ و السيد أبو الحس  األصفها� و أنهى الفقه و األصول و اتصل بالسيد العارف 
الفقيه الحاج م�زا عيل القايض و بعد سن� متطاولة عاد إىل كابل و واصل البحث و 

جانب عمله التدريس إىل أن  الخطابة و عمل يف بناء مدارس و مساجد عامة إىل
حدثت الحركة املسلحة يف كابل و اعتقلوا جمعا كب�ا م  العل�ء و الخطباء و كان 

 .ه 1398م  بينهم املرتجم له و أودعوا السج  و قتلوا بها و ذلك يف 
و توضي  كتاب  رشح. دروس يف األخيق. تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول: له

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . رسائل و كتابات شتى. فرائد األصول للشيخ األنصاري
168. 

 : الشيخ محمد أم� الخوئ

الشيخ محمد أم� امللقب بصدر االسيم ب  امل�زا يحيى إمام الجمعة الخوئ عاا 
ي� العيمة ه و اشتغل عىل عل�ئها و ال س1327فاضل مللف هاجر إىل النجف يف 

 .شيخ الرشيعة و صدرت له االجازة منه مرصحا فيها ببلوغه رتبة االجتهاد 
 .182/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد أم� شمس الدين

كان يف . الشيخ محمد أم� ب  الشيخ محمد عيل ب  الشيخ تقأ الدي  عاا فقيه
شيخ محمد حس� الكاظمأ و النجف ثانية عرش عاما تلمذ خيلها عىل العيمة ال

 .ه 1329تويف عام . الشيخ محمد طه نجف و املوىل محمد كاظم الخراسا� و غ�هم
  .182/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : املوىل محسن ابن الحاج مرتىض بن قاسم بن إبراهيم بن موىس بن محمد

يف م  األعيم ثم انتقل إىل عاا كب� و م  أعيان العل�ء املعروف� تتلمذ عليه لف
 .ه 1338بغداد بإلحاح م  أهلها و أقام بها إىل أن تويف سنة 

 .111كشف الظيم يف رشح رشائع االسيم : له
 .42/ 2مايض النجف . 372/ الفوائد الرضوية . 40/ 18الذريعة : ترجم يف

 .1068/ 4مكارم اآلثار . 44/ مخطوطات البغدادي 

 : السيد زين العابدين املوسوي الخونساريالسيد محمد باقر ابن 

فقيه متضلع عاا مجتهد متبحر مللف محقق متتبع رجايل محّدث باحث خب� م  
أساتذة الفقه و األصول و الرجال و م  أفذاذ املحقق� و املتتبع� يف القرن� الفالث 
� و عرش و الرابع عرش الهجري فهو م  رجال الفقه و األصول و الحديث و التفس

التأريخ و الكيم و األدب و اللغة ولد يف خونسار و نشأ بها و أخذ املقدمات يف 
أصفهان و انتقل إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ محمد قاسم ب  محمد 
النجفأ و الشيخ محمد كاشف الغطاء ثم تصّد  للتدريس فتتلمذ عليه السيد أبو 

دي و شيخ الرشيعة األصفها� ثم توجه إىل تراب الخونساري و السيد محمد كاظم اليز 
و قيه يف . ه1313أصفهان و اشتغل بالتأليف و التصنيف و مات يف ج�د  األوىل عام 

 .أصفهان مزار معروف 
أقسام أسباب . أدب اللسان. أرجوزة يف أصول الفقه. أحس  العطية يف رشح األلفية: له

. تسلية األحزان. تلوي  النوريات. ذهبتفصيل رضوريات الدي  و امل. البييا الدنيوية
 .جواهر اآلثار و جوائز األبرار . حاشية قوان� األصول. حاشية رشح اللمعة
 .81روضات الجنات . درر النظيم يف آداب التحية و التسليم. حاشية رياض املسائل
يف  رسالة. قرة الع� و مرور النشأت�. رسالة يف جميع أبواب الفقه. رسالة يف الخمس

طرف األخبار . رسالة يف فضيلة صية الج�عة. األمر باملعروف و النهأ ع  املنكر
  لتحفة 
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 .رسالة يف ترجمة آبائه و أجداده و أرسته . األخيار
 .107/ 44أعيان الشيعة . 273/ 6األعيم . 126/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف

/ 6و 177/ 4و 458، 388، 287/ 1الذريعة  .175/ تذكرة القبور . 33/ 1إيضاح املكنون 
/ 3ريحانة األجب . 105/ 2روضات الجنات . 73/ 17و 161/ 15و 280/ 11و 175، 91
كتابهاي . 403/ فوائد الرضوية . 53/ عل�ء معارصي  . 82/ زندكا� جهار سوقأ . 366

. 161/ ثار املآثر و اآل . 222/ 2الكنى و األلقاب . 977، 495، 278، 216/ عرب جاب 
معجم . 275، 264، 120/ 3و 156/ 2و 330، 20/ 1معارف الرجال . 89/ مصفى املقال 
 .798/ 3مكارم اآلثار . 87/ 9املللف� 

/ هدية األحباب . 211/ 1نقباء البرش . 362/ 1نجوم الس�ء . 236/ مناهج املعارف 
 .541/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 379/ 2هدية العارف� . 173

 : السيد محمد باقر بن السيد عيل نقي املوسوي األصفها�

ه و أخذ املقدمات فيها ثم هاجر إىل النجف األرشف و 1235ولد يف أصفهان عام 
تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و الشيخ 

 التأليف و مهدي كاشف الغطاء و حاز مرتبة عالية يف الفقه و األصول و اشتغل يف
 .ه 1303التصنيف حتى جاء أجله عام 

 ) . (رسالة يف موارد رصف سهم االمام : له
/ 1نقباء البرش . 1006/ 3مكارم اآلثار . 58رجال أصفهان . 94تذكرة القبور : ترجم يف
 .146/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 217

 : السيد محمد باقر ابن السيد أبو القاسم الحجة الطباطبائ

ولد يف . م  كبار الفقهاء و املجتهدي  عاا بار  متكلم أصويل أديب محقق كامل
النجف األرشف و أخذ العلم و تتلمذ عىل الفاضل األردكا� و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ 
و غ�ه� و تصّد  للتدريس و البحث و الرياسة و انتقل إىل كربيء و واصل التصنيف 

  .ه 1331رجب 11ق النظر خصب الفكر تويف يوم و كان دائم املذاكرة دقي
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أرجوزة يف الرد عىل م  كّفر . أرجوزة يف النكاح. أرجوزة يف األطعمة و األرشبة: له
 .املصباح . الدرة يف النحو. أرجوزة يف الحج. أرجوزة يف الصية. الشيعة
 .مصباح الظيم . الشهاب الفاقب. الزكاة
/ 18و 248/ 14و 264، 40/ 12و 247/ 7الذريعة . 103/ 44يعة أعيان الش: ترجم يف
. 193/ 1نقباء البرش . 199/ 2معارف الرجال . 400/ فوائد الرضوية . 113/ 21و 385

 .394/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2039/ 6مكارم اآلثار . 648/ 28مجلة العرفان 

 : د عيل القايض الطباطبائالسيد محمد باقر ابن السيد محم

عاا فاضل جليل مجتهد متتبع مصنف محقق أكمل مقدمات العلوم و هاجر إىل 
ه فحرض عىل الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و السيد محمد 1308النجف األرشف سنة 

كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� و غ�هم و نبغ و تفّوق ب� أقرانه و عاد إىل 
و اشتغل بالتدريس و قام بالوظائف الرشعية و التصنيف و . ه1324مدينة تييز يف 
 .ه 1366رجب 3االمامة و تويف 

رسالة يف . الدرر الغروية. حاشية الفصول). الرسائل (حاشية يف فرائد األصول : له
 .مخزن الفوائد . رسالة يف عقد البيع. االشرتاك يف اللغة

. 228/ 20و 78/ 11و 128/ 8و 165، 154/ 6الذريعة . 533/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 3معجم املللف� . 240/ عل�ء معارصي  . 407/ شخصيت أنصاري . ريحانة األدب

/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1197/ 33مجلة العرفان س . 217/ 1نقباء البرش . 36
965. 

 : املوىل محمد باقر ابن املقدس الزنجا�

م  املجاوري  يف النجف األرشف و قد تتلمذ عىل عاا جليل و مجتهد فاضل كان 
عل�ئها و تخرج عليهم و اشتغل بالتدريس و كتابة تقريرات شيوخه و مات سنة 

 .ه 1341
 .رسالة يف الحاجة إىل علم الرجال . 31تقريرات يف غالب مباحث األصول : له

  .حاشية الرسائل 



 371: الصفحة

 .371/ 4الذريعة . الجيي� و هو تصحيف: و فيه94/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
نقباء . 69/ 9معجم املللف� . 91/ مصفى املقال . 358/ شخصيت أنصاري . 98/ 10و 

 .634/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 225/ 1البرش 

 : املوىل محمد باقر بن محمد الكرهرودي السلطان آبادي

لشيخ مرتىض األنصاري ثم عاد عاا جليل فقيه أصويل فاضل مجتهد متتبع حرض عىل ا
إىل إيران و استوط  كنكاور و تصّد  لصية الج�عة و األمور الحسبية و كانت له ب� 

 .ه 1315ربيع األول 17الطبقات منزلة عالية مات يف 
 .كشف الرموز . رشح ميمية اب  الفارض. رشح الدرة النجفية. االشارات: له

املواسعة و . ائد الدرر يف علم اللوح و القلمفر . رسالة عملية. القسامة و أحكامها
 .رسالة يف علم الكيم . رسالة يف االستصحاب. إجت�  األمر و النهأ. املضايقة
. 135/ 16و 36/ 18و 236/ 13و 110/ 8الذريعة . 115/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف

 .221/ 1نقباء البرش . 95/ 9معجم املللف� . 203/ شخصيت أنصاري 
 .679/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1544/ 5اآلثار  مكارم

 : السيد محمد باقر ابن السيد مرتىض املوسوي اإلصفها�

عاا جليل و مجتهد فاضل م  نوابغ الفقه و األصول ولد يف أصفهان و هاجر إىل 
النجف بغية االشتغال بالعلوم فتلمذ عىل فقهاء عرصه أمفال الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ 

: رج عليهم ثم عاد إىل وطنه و واصل التدريس و أصب  م  أئة الج�عة املوثق�و تخ
 .ه 1342ربيع الفا� 28إىل أن تويف 

رسالة . الجي و التفوي . حاشية املناسك. حاشية عىل املتاجر. 161الفقه و األصول : له
 .حاشية أصول الدي  . عملية
 .1766/ 5مكارم اآلثار . 224/ 1نقباء البرش . 191/ تذكرة القبور : ترجم يف

هدية . 426/ فوائد الرضوية . 111/ 44أعيان الشيعة . 358/ شخصيت أنصاري 
  .132/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 371/ 2العارف� 



 372: الصفحة

 : الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي اإلصفها�

ولد يف أصفهان . عرصه الشيخ محمد باقر ب  الشيخ محمد تقأ م  مشاه� عل�ء
ه ثم ذهب إىل النجف األرشف و اشتغل عند خاله الفقيه الشيخ حس  1235عام 

مللف أنوار الفقاهة و صاحب الجواهر و الشيخ األنصاري ثم عاد إىل أصفهان و 
 .ه 1301تخرج م  مجلس درسه ج�عة م  الفقهاء األعيم تويف يف النجف عام 

 .لب الفقه . األصول لب. رشح رسالة حجية الظ : له
 .198/ 1نقباء البرش . 287، 282/ 18الذريعة . 160/ تذكرة القبور : ترجم يف

/ 3مكارم اآلثار . 142/ املآثر و اآلثار . 185/ هدية األحباب . 404/ 3ريحانة األدب 
 .131معجم رجال الفكر و األدب . 2/ 2نجوم الس�ء . 409/ فوائد الرضوية . 1007

 : تقي ابن مال محمد بن الحس� حجة اإلسالم املوىل محمد

م  كبار الفقهاء و العل�ء و مشاه� املجتهدي  و أساتذة العلم و األدب حذا حذو 
والده يف عقيدته الشيخية و التمسك بعتقداتهم و آرائهم ولد يف تييز و أخذ 

م  ه هاجر إىل النجف و حرض عىل عل�ئها و استفاد 1270املقدمات و يف سنة 
مشايخها ثم عاد إىل موطنه و تقلد االمامة و الرئاسة و انخرط يف سلك العرفاء و 

ه و حمل 1312الدروشة و تصّد  للتأليف و االرشاد و نظم الشعر إىل أن مات عام 
 .إىل النجف و دف  فيها 

 ) .و ما خلقت الج  و االنس(تفس� آية . الفية يف الطرائف. آتشكده يف املراث: له
. مل  البرص. ء منظومة آلىل. علم الساعة. صحيفة األبرار. ديوان غزليات. خوشابدّر 

 .عدة دواوي  شعرية . نرصة الحق. مفاتي  الغيب
 .28/ 2ريحانة األدب . 321، 15/ 15و 332/ 4و 5/ 1الذريعة : ترجم يف

لغت نامة دهخدا . 767759/ 2سخنوران آذربايجان . 389/ دانشمندان آذربايجان 
 .1337/ 4مكارم اآلثار . 266/ 1نقباء البرش . 135/ 9معجم املللف� . 321 /18

  .397/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 477/ 1نجوم الس�ء 



 373: الصفحة

 : السيد محمد تقي ابن السيد أحمد ابن السيد محمد تقي الطالقا�

ميذ الشيخ مرتىض عاا كب� و فقيه جليل و مصنف بار  كان يف النجف األرشف م  تي 
ه عاد إىل 1300األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و بلغ درجة االجتهاد و يف عام 
 .ه 1325طهران و تصّد  للوظائف و املسائل الرشعية إىل أن مات يف محرم 

 .كتاب الصية . املظاهر العقلية: له
/ نصاري شخصيت أ . 164/ 21و 55/ 15الذريعة . 138/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
 .822/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 126/ 9معجم املللف� . 205

 : املوىل محمد تقي بن املوىل محمد باقر الرشيف

فقيه متبحر و مرجع يف التقليد و الفتيا و عاا جليل تلمذ عىل صاحب الجواهر و 
 .ه 1306تويف عام 

 .رسالة عملية فقهية فارسية : له
. 2587/ 2كتابهاي جاب فاريس . 105/ 1ريحانة األدب . 61/ 5الذريعة : ترجم يف

 .105/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد تقي ابن السيد أسد ّهللا الخونساري املوسوي

فقيه أصويل متبحر و مجتهد مقلد كب� و م  أفذاذ مراجع التقليد و الزع�ء الديني� 
ه إىل النجف األرشف فتتلمذ 1322سنة  و األعيم املشاه� ولد يف خونسار و هاجر

عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة 
األصفها� و الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ عيل 

و  ه إىل مدينة قم1340القوجا� و بر  و نبغ و أصب  م  الفقهاء امليزي  و عاد عام 
  لقد رجع الناس إليه يف . تصّد  للتدريس و البحث فكان م  دعائم الحركة العلمية



 374: الصفحة

 .ه 1371/ ذي الحجة / 7التقليد إىل أن مات يف همدان يف 
مناسك . تقويم الصية. ذخ�ة العباد. منتخب األحكام. حاشية العروة الوثقى: له
 .مخترص األحكام . الحج

. 622/ كتابهاي عرب جاب . 211/ عل�ء معارصي  . 516/ تابناك إخرتان : ترجم يف
 .246/ 1نقباء البرش . 214/ مناهج املعارف . 127/ 9معجم املللف� 

 .546/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد تقي الهمدا�

 املوىل محمد تقأ ب  باقر الهمدا� م  كبار العل�ء و الفقهاء ولد يف همدان عام
ه و تعلم فيها املقدمات ثم انتقل إىل أصفهان و أكمل دراسته لد  املوىل 1263

حسينعيل التويرسكا� فعاد إىل همدان و منها توجه إىل النجف األرشف و حرض بحث 
الشيخ األنصاري و نال منه إجازة االجتهاد ثم طلب الشيعة يف كردستان إيران منه أن 

هناك فلبى الدعوة و استقر فيهم و بدأ باالحتجاج يقدم عليهم و يحاجج عل�ء السنة 
و املناقشات مع عل�ء السنة يف كردستان و لك  شيخ االسيم يف سنندج أفتى بقتله 

ه هجموا عليه و قتلوه و 1314ففأ يوم التاسع و العرشي  م  شهر ربيع األول عام 
 .أبادوا مكتبته 

 .أتلفت مللفاته القيمة عند قتله : له
 .501شهداء الفضيلة . 1726/ 5مكارم اآلثار . 241/ 1نقباء البرش  :ترجم يف

 : املوىل محمد تقي بن عباس النهاوندي النجفي

الشيخ محمد تقأ النهاوندي النجفأ الطهرا� عاا جليل درس عىل والده الشيخ 
 .ه 1353عباس النهاوندي و العيمة امل�زا حس  اآلشتيا� تويف عام 

 .الحاشية عىل الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية . االسيمترجمة رشائع : له
  .92، 108/ 4الذريعة . 257، 258/ 1نقباء البرش : ترجم يف



 375: الصفحة

 : الشيخ محمد تقي بن الشيخ حسن التسرتي

م  مشاه� العل�ء و أكابر الفضيء مشهود له بالفقاهة و التحقيق درس أول أمره يف 
امل�زا الش�ازي و الشيخ محمد حس  الكاظمأ و الشيخ مرتىض  النجف فأخذ ع 

 .ه 1327األنصاري و مات يف رجب عام 
 .منتهى األمل يف رشح القواعد . رسالة لعل�ء املقلدي . وسيلة النجاة: له

 .312/ شهداء الفضيلة . 111/ 2أحس  الوديعة . 194/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
/ هدية الرازي . 250/ 1نقباء البرش . 128/ 9جم املللف� مع. 431/ فوائد الرضوية 

 .395/ 1نجوم الس�ء . 182/ املآثر و اآلثار . 390/ 2هدية العارف� . 78
 .54/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد تقي املعروف بآقا نجفي

عىل السيد  ء فيها و هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ ولد يف أصفهان و أنهى املباد 
محمد حس  الش�ازي و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و الشيخ رايض النجفأ ثم عاد 
. إىل أصفهان و ناد  بتطبيق الرشيعة االسيمية يف القصاص و أصب  م  املراجع الكبار

 .ه 1322ه و مات يف شعبان م  عام 1307ثم انتقل إىل طهران عام 
 يفه يربو عىل املائةله كتب كف�ة قيمة و يقال إّن عدد تصان

أرسار . أرسار األحكام. أرسار اآليات. االجتهاد و التقليد. آداب العارف�. آداب الصية: له
 .أنوار العارف� . االفاضات املكنونة. أصول الدي . الرشيعة

 .تأويل اآليات الباهرة يف العرتة الطاهرة . برهان االنابة. بحر الحقائق. أنيس الزائري 
ترجمة . ترجمة ثواب األع�ل. ترجمة توحيد الصدوق. األلفية و املنفليةترجمة 

جامع . جامع األدعية. ترجمة عقاب األع�ل. الس�ء و العاا م  مجلدات بحار األنوار
  .رشح الس�ء . جامع السعادات. جامع األنوار. األرسار



 376: الصفحة

 .16/ تذكرة القبور . 157/ 1أحس  الوديعة . 169/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
. 304، 36/ 3و 456، 431، 255، 185، 46، 45، 40، 38/ 2و 270، 24، 21/ 1الذريعة 

 .95/ مصفى املقال . 438/ فوائد الرضوية . 57/ 1ريحانة األدب 
/ 1نقباء البرش . 1662/ 5مكارم اآلثار . 133/ 9معجم املللف� . 214/ 2معارف الرجال 

 .50/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 101/ عل�ء معارصي  . 78هدية الرازي . 247

 : الشيخ محمد تقي ابن امل�زا محب عيل الش�ازي

م  أكابر العل�ء و الفقهاء و أعاظم املجتهدي  و األعيم و م  أشهر مشاه� عرصه يف 
 العلم و التقو  و الزهد و الور  فقيه أصويل متتبع شاعر أديب دقيق النظر و الفكر
ولد يف ش�از و نشأ و درس يف كربيء و حرض عىل السيد محمد حس  الش�ازي و 
الشيخ محمد حس� الفاضل األردكا� ثم تصّد  لتدريس جمع م  األفاضل و تخرج 
عليه جّم غف� م  أجيء العل�ء و أفاضل املجتهدي  البالغ� مرتبة االجتهاد و ملا تويف 

الزعامة الدينية و التقليد و الفتيا و التدريس و  السيد الش�ازي رش  للمرجعية و
يعتي الزعيم األول للفورة العراقية و موقد رشارتها األوىل ثم هاجر إىل النجف األرشف 
و أقام بها فقيها موجها و مرجعا ينظر القضايا العرفية و السياسية بفكرة ثاقبة و ع� 

كائد االنكليز و دسائسهم إىل أن بارصة و رباطة جأش و متانة و بطولة رائعة رغم م
 .ه 1338مات صفر 

. رشح مكاسب الشيخ األنصاري. رسالة يف صية الجمعة. رسالة يف أحكام الخلل: له
القصائد الفاخرة يف مدح العرتة . رشح منظومة السيد صدر الدي  العاميل يف الرضا 

 .الطاهرة 
 .121/ 44ان الشيعة أعي. 288/ 6األعيم . 212/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف

. 71/ 13و 218، 155/ 6الذريعة . 37/ 2دانشمندان فارس . 219/ 5تاريخ رجال إيران 
 .438/ فوائد الرضوية . 121/ عل�ء معارصي  . 65/ 6ريحانة األدب 

. 215/ 2معارف الرجال . 258/ 1مايض النجف . 465، 459، 391/ كتابهاي عرب جاب 
  مكارم اآلثار . 117/ 3جم املللف� العراقي� مع. 133/ 9معجم املللف� 



 377: الصفحة

/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 79/ هدية الرازي . 261/ 1نقباء البرش . 1534/ 5
778. 

 : ابن السيد مرتىض) مفتي الشيعة(السيد محمد تقي 

 عاا جليل ولد يف النجف األرشف و قرأ عىل والده و عيل غ�ه مقدمات العلوم ثم
سافر بصحبة أبيه إىل إيران و استوط  أردبيل و واصل الدرس و التحصيل و يف سنة 

ه عاد إىل النجف و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد 1323
ه رجع إىل أردبيل 1331كاظم اليزدي و بلغ مرتبة عالية م  الفضل و العلم و يف عام 

 .ه 1361مات يف آخر ذي القعدة  و تصّد  للج�عة و القضايا الدينية و
 .ذخ�ة العقبى . حاشية املكاسب. تقريرات شيوخه. تعليقة عىل كفاية األصول: له

 .كتاب الوقف . كتاب الطهارة. شجرة التقو . رسالة يف الفرق ب� الحق و الحكم
 .مناسك الحج 
/ 1األدب معجم رجال الفكر و . 30/ 13الذريعة . 262/ 2تاريخ أردبيل : ترجم يف
102. 

 : السيد محمد تقي املعروف بالسيد آغا القزويني النجفي

عاا محقق و فقيه أصويل و مجتهد فاضل جليل و م  أجيء العل�ء و املجتهدي  و 
أساتذة الفقه و األصول و م  تيميذ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ لقد و تصّد  للتدريس 

لبة العلم و كان متبحرا منقبا و محققا و كان يحرض مجلسه نفر كب� م  أفاضل ط
مدققا قىض سنينا م  عمره يف النجف األرشف بالتدريس و التأليف و االفادة متزودا 
م  التقو  و العبادة ثم عاد إىل قزوي  و واصل فيها جهاده العلمأ و مات سنة 

 .ه 1333
حاشية رياض . الاانترجمة القرآن يف رشائط ا. ترجمة األخبار الواردة يف االستنطاق: له

 .رشح كتاب البيان للشهيد . حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول. املسائل
  .التشج� الفاطمأ . مجامع األصول. مجامع األحكام يف رشح رشائع االسيم



 378: الصفحة

و 174، 155، 99/ 6و 184، 123، 75/ 4الذريعة . 131/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
. 129/ 9معجم املللف� . 360/ شخصيت أنصاري . 374/ 19و 128/ 13و 143/ 11

 .991/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 256/ 1نقباء البرش 

 : املوىل محمد تقي ابن محمد حس� الكاشا� الغروي

عاا جليل مجتهد فاضل فقيه نبيه مصنف محقق كف� التأليف و البحث أخذ 
و هاجر إىل النجف األرشف و أخذ ع  الشيخ املقدمات و األوليات ع  فضيء عرصه 

محمد حس  صاحب الجواهر و أقام فيها لطلب العلم و نال مرتبة االجتهاد و 
االستنباط و عاد إىل طهران و إستقر بها و تصّد  للتأليف و التدريس و البحث و تويف 

 .ه 1321
. توضي  املسائل. تتوضي  اآليا. 71بحر الفوائد . إيضاح الشبهات. إرشاد امللمن�: له

. السلال و الجواب. 41سفينة النجاة . رسالة شق القمر. جامع املواعظ. جامع األصول
 .هداية الشيعة . وسيلة النجاة. نجم الهداية. مع� العوام. ع� األصول
 .هداية املسرتشدي  . هداية الطالب�
، 563، 351، 337/ 1ن إيضاح املكنو . 125/ 44أعيان الشيعة . 288/ 6األعيم : ترجم يف
، 175، 91، 86/ 25و 71/ 24و 75/ 5و 489/ 4و 523/ 1الذريعة . 721، 18/ 2و 565
. 1032/ 3مكارم اآلثار . 135/ 9معجم املللف� . 170/ ، املآثر و اآلثار 194، 181، 178

معجم رجال الفكر . 392/ 2هدية العارف� . 253/ 1نقباء البرش . 376/ 1نجوم الس�ء 
 .1034/ 3ألدب و ا

 : السيد محمد تقي ابن السيد يوسف النجفي الكيال�

مجتهد كامل و عاا فاضل معروف بالفضل و الزهد و الور  و التقو  و حس  الخلق 
و طيب الحديث أخذ األوليات يف قزوي  ثم هاجر إىل النجف و حرض عىل الشيخ عبد 

لغ مرتبة عالية م  الفضل و اعرتف ّهللا املازندرا� و السيد أسد ّهللا االشكوري و ب
باجتهاده شيوخ العلم منهم الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و الشيخ شعبان الجيي� و 

  الشيخ ضياء الدي  العراقأ و امل�زا 



 379: الصفحة

ه رجع إىل رشت و 1322حس� النائينأ و الشيخ محمد عيل املدرس الجهاردهأ و يف 
 .ه 1359املهام الرشعية و مات تصّد  للقضايا الدينية و 

 .حاشية املكاسب . حاشية فرائد األصول. أصول الفقه: له
 .118/ 1تراجم الرجال : ترجم يف

 : الشيخ محمد جواد الحوالوي

الشيخ محمد جواد ب  الشيخ مشكور ب  محمد ب  صقر النجفأ الحوالوي عاا 
ظائف الرشعية و إمامة جليل و فقيه فاضل كان م  أجيء العل�ء القائ� بالو 

الج�عة يف النجف أخذ العلم ع  والده و ع  الشيخ مرتىض األنصاري و املجدد 
الش�ازي و رجع إليه جملة م  العشائر الرشوقي� يف التقليد و طبعت رسالته 

 .ه 1335ربيع الفا� 19العملية الفتوائية و تويف ع  عمر ناهز التسع� يف 
 .رسالته العملية الفتوائية . حاشية كفاية الطالب�: له

 .341/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد جواد الكاظمي

الشيخ محمد جواد ب  الشيخ محمد حس� ب  هاشم الكاظمأ النجفأ عاا فقيه و 
فاضل جليل كان يف النجف األرشف و درس عىل الشيخ محمد حس  آل ياس� و 

 و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و السيد أبو تراب الشيخ زي  العابدي  و املوىل لطف هللاّ 
الخونساري و استقل بعد ذلك يف النجف بالتدريس و أصب  م  العل�ء الفقهاء و 

 .ه 1328مات عام 
 .رشح بغية الخاص و العام لوالده : له

 .218/ 3مايض النجف . 36/ عل�ء معارصي  . 127/ 13الذريعة : ترجم يف
معجم رجال . 328/ 1نقباء البرش . 165/ 9معجم املللف� . 221/ 2معارف الرجال 
  .1059/ 3الفكر و األدب 



 380: الصفحة

 : الشيخ محمد جواد األصفها�

محمد حس  األصفها� عاا جليل و فقيه أديب كان يف النجف  الشيخ محمد جواد ب 
م  تيميذ العيمة الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر و نال إجازة االجتهاد منه ك� 

 .ه 1312تويف عام . أجازه بالرواية عنه
 .ترجمة رسالة نجاة العباد إىل الفارسية . بسات� الرياح� يف الفقه. بحر البكاء: له

 .الرياح� يف الفقه االستداليل . الرسالة األحمدية. تلخيص خيصة العيمةترتيب و 
 .ديوان شعر فاريس . النتايج. كنوز اللئايل. رساج الوهاج
معجم . 174/ 18و 164/ 12و 313/ 11الذريعة . 117/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .133 /1معجم رجال الفكر و األدب . 321/ 1نقباء البرش . 164/ 9املللف� 

 : السيد محمد جواد التربيزي

السيد محمد جواد ب  السيد محمد تقأ ب  أب القاسم الطباطبائ التييزي ولد يف 
ه فحرض عىل 1337ه و قرأ املقدمات فيها ثم هاجر إىل النجف يف 1315تييز يف 

الشيخ النائينأ و م�زا عيل االيروا� و الشيخ إس�عيل املحيت و الشيخ أحمد 
شتيا� و السيد أب تراب الخوانساري و غ�هم حتى أجيز يف االجتهاد و اشتغل يف اال 

 .تدريس الفقه و األصول و الحكمة 
أدركته يف النجف األرشف و هو م  العل�ء املشهوري  بالعلم و التواضع يقيم : أقول

يلقأ  الج�عة يف االيوان الذهبأ صيفا و يف الرواق عند مدخل الباب األول شتاءا و
 .ه 1387تويف عام . خطبة عيد الفطر يف كل عام يف الصح  العلوي الرشيف

. تقريرات املكاسب. أصول مباحث األلفاظ. 21بغية املهداة يف رشح وسيلة النجاة : له
 .ماء و رساب . املباحث العقلية

/ املطبوعات النجفية . 130/ كتابهاي عرب جاب . 106/ 1دراسات أدبية : ترجم يف
معجم رجال الفكر و . 321/ 1نقباء البرش . 128/ 3املللف� العراقي� . 350، 108
  .265/ 1األدب 



 381: الصفحة

 : الشيخ املوىل محمد جواد القمي

عاا محقق و فقيه جليل كان يف النجف األرشف م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري 
القضاء و االفتاء و تويف ثم رجع إىل قم و اشتغل بتدريس بحث الخارج و صار مرجع 

 .ه 1314حدود 
 .317/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد جواد بن الشيخ حسن البالغي

رك  الشيعة و ع�دها و عّز الرشيعة و سنادها صاحب القلم الذي سب  يف : يف املايض
و ه 1285ولد سنة : و يف األعيان. بحر العلوم الناهل م  موارد املعقول و املنقول

درس عىل الشيخ مي كاظم الخراسا� و الشيخ محمد طه نجف النجفأ و الشيخ آغا 
رضا الهمدا� ثم هاجر إىل سامراء فقرأ عىل امل�زا محمد تقأ الش�ازي و مكث عرشة 
أعوام ثم عاد إىل النجف و استمر يف الدرس و التأليف و كان شاعرا كب�ا أيضا و له 

 .ه 1352تويف عام . امصنفات أكث م  ثيث� مللف
. أجوبة املسائل التييزية. أجوبة املسائل البغدادية. آالء الرحم  يف تفس� القرآن: له

تزويج أم كلفوم . البيغ املب�. أنوار الهد . أعاجيب األكاذيب. أجوبة املسائل الحلية
 .الرحلة املدرسية . حاشية املكاسب. و إنكار وقوعه)  (بنت أم� امللمن� 

 .نصائ  الهد  . املصابي  يف نق  مفرتيات القادياني�. سالة التوحيد و التفليثر 
 .ديوان شعر . الهد  إىل دي  املصطفى

ريحانة األدب . 169/ 10و 38/ 1الذريعة . 68/ 17و 255/ 4أعيان الشيعة : ترجم يف
 .94/ 2الكنى و األلقاب . 161/ عل�ء معارصي  . 362/ شخصيت أنصاري . 278/ 1

، 69، 5/ كتابهاي عرب . 195، 100، 85/ املطبوعات النجفية . 61/ 2مايض النجف 
/ 1معارف الرجال . 1004، 955، 629، 627، 403، 364، 363، 298، 225، 130، 102
معجم . 333/ 1نقباء البرش . 123/ 3املللف� العراقي� . 443/ 3شعراء الغري . 196

معجم رجال الفكر و األدب . 225/ 11لغت نامه . 124/ تكملة أمل . 164/ 3املللف� 
1 /253.  



 382: الصفحة

 : الشيخ محمد جواد مغنية

ه يف 1322ولد الشيخ محمد جواد ب  الشيخ محمود ب  الشيخ محمد مغنية سنة 
قرية ط�دبا م  جبل عامل و درس عىل شيوخ قريته ثم هاجر إىل النجف و درس 

ذته السيد حس� الح�مأ رحمه ّهللا ثم عاد إىل جبل عىل عل�ئها و كان م  أبرز أسات
عامل و سك  يف ط�دبا ثم ع� قاضيا رشعيا يف ب�وت ثم مستشارا للمحكمة الرشعية 

 .العليا فرئيسا لها بالوكالة 
قّدم لإلسيم و املسلم� خدمة جليلة ال يستهان بها أبدا و ال تن  ع  الذاكرة نهائيا 

ية الكف�ة املتنوعة التأ ألفها بأسلوب شيق و جذاب و سهل م  خيل كتبه االسيم
حيث فاقت الخمس� فكان الجيل الصاعد يتلقف كتب س�حته بكل لهفة و يدرسها 
و يتمع  بها حتى أن املفقف� م  كل الديانات كانوا يرتصدون األسواق لصدور كتاب 

ختيط مع الناس دؤوبا عىل و كان شديدا يف ّهللا قليل اال . لس�حته فيبتاعوه و يقرأوه
. القراءة و التأليف و مع ذلك كان يخطب و يحارض و يشارك يف الندوات و امللترات

ه عىل املني الحسينأ يف 1400و بين� هو يتحدث يف إحد  الليايل األوىل م  محرم 
 حارة صيدا أصيب فجأة بداء و سقط م  عىل املني و انتقل إىل رضوان ّهللا بعد يوم�

 .و نقل جف�نه إىل النجف و وري الث  
زرته مرارا يف ب�وت يف السبعينات و تفضل عيل مرارا بالزيارة يف بيتأ يف مدينة : أقول

و قد سمعت منه أنه ذهب . صور عندما كان يأت أليام قليلة يف الربيع إىل جبل عامل
ة س�حة االمام إىل النجف األرشف قبل الفورة االسيمية يف إيران و ترشف بزيار 

يف بيته و تحدث معه ع  إعتداءات إرسائيل عىل جبل عامل ) طاب ثراه(الخمينأ 
و بعد انتهاء الحديث أجاب رضوان ّهللا . بصورة مسهبة و مفصلة و هو مصغ صامت

عليه بأننا يف رصا  مع شاه إيران و أنه الخائ  و العميل و يجب التعاون السقاط 
 .الحكم الجائر 
يخ مغنية إننأ استغربت هذا الجواب م  االمام و ا أفهم مغز  الحديث يقول الش

  إّال بعد هروب الشاه م  إيران و انتصار الفورة و إقامة الحكومة 



 383: الصفحة

االسيمية بقيادة االمام الخمينأ حيث وجه يف اليوم األول حرابه نحو إرسائيل و حّث 
 :الغاصبة قائي أمام العاا املسلم� عىل محاربة هذه الدويلة 

 .أن إرسائيل غدة رسطانية ال بد م  إزالتها 
الفقه عىل املذاهب . فقه االمام جعفر الصادق عليه السيم. مع بطلة كربيء: له

. فلسفة الوالية. مذاهب فلسفية. إرسائيليات القرآن. الشيعة يف امليزان. الخمسة
أهل البيت عليهم . الحارض يف جبل عاملالوضع . عقليات إسيمية. فلسفة التوحيد

املجالس . االثنا عرشية و أهل البيت عليهم السيم. السيم منزلتهم و مبادئهم
الدي  و . االمام عيل عليه السيم و علم األخيق. صفحات لوقت الفراغ. الحسينية
. يقفلسفة األخ. م  هنا و هناك. االمام عيل عليه السيم و العلم الحديث. الشباب

 .التفس� املب� كب� 
دعوة . تجارب مع محمد جواد مغنية. التفس� املب� صغ�. التفس� املب� وسط
. فلسفة املبدأ و املعاد. ب� ّهللا و االنسان. نفحات محمدية. التقريب ب� املذاهب
 علم أصول. يف ظيل نهج البيغة. التفس� الكاشف. االسيم و العقل. شبهات امللحدي 

االمام عيل عليه السيم و العقل . النبوة و العقل. ّهللا و العقل. االسيم و الحياة. الفقه
. 

فضائل . معاا الفلسفة االسيمية. املهدي املنتظر عليه السيم و العقل. اآلخرة و العقل
 .هذه هأ الوهابية . الفصول الرشعية. الشيعة و الحاكمون. االمام عيل عليه السيم

معجم رجال الفكر و األدب . 432/ 7شعراء الغري . 205/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
 .60و 55مصادر الدراسة . 1181/ 3نقباء البرش . 67/ 1

 : الشيخ محمد جواد ابن الشيخ موىس العاميل

كان م  أعاظم العل�ء و الشعراء و املللف� عاا فاضل مجتهد جليل مللف متتبع 
رشف و قد جعلها محل إقامته سن� و حرض أبحاث عل�ئها و هاجر إىل النجف األ 

مدرسيها و تتلمذ عىل الشيخ حس  الجواهري و الشيخ عيل رفيش و السيد محمد 
حس  الش�ازي و السيد محمد األصفها� و رجع إىل بيده عاملا فاضي مبلغا أحكام 

 .ه 1357ذي الحجة 6تويف يوم . الرشيعة و مرشدا إىل الدي  القويم
) ص( رسالة يف نهأ النبأ . حاشية قطر الند . جوهرة البيان. تعليقة عىل القوان�: له

  . الشهاب الفاقب يف رد اب  حجر و النواصب. رشح الزبدة. ع  الصية البرتاء



 384: الصفحة

اليواقيت يف . منظومة يف النحو. املراسيت. غرر األقوال يف الصية عىل محمد و اآلل
 .الطواغيت الرد عىل 
. 224/ 2معارف الرجال . 295/ 25و 297/ 20و 37/ 16و 249/ 14الذريعة : ترجم يف

معجم رجال الفكر و . 83/ هدية الرازي . 342/ 1نقباء البرش . 166/ 9معجم املللف� 
 .881/ 2األدب 

 : الشيخ امل�زا محمد جعفر الكرما�

له . شيخ األنصاري تويف بعد الفيثئةعاا متبحر و رئيس جليل كان م  فضيء تيميذ ال
 .تصانيف يف الفقه و األصول 

 .276/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 ): الفاضل اإليروا� (الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد 

فقيه خب� و عاا كب� درس عىل أبيه الفاضل االيروا� و تخرج عىل املشايخ و الفقهاء 
خوند الخراسا� و شيخ الرشيعة األصفها� و تصّد  و تتلمذ عىل السيد اليزدي و اآل 

 .ه 1382للتدريس و البحث و الفتيا و التأليف و تويف يف النجف عام 
 .كتابات يف الرياضيات . تعليقة عىل الخيارات. تعليقة عىل الرياض: له

 .159/ 2مشهد االمام . 53/ 2مايض النجف . 362/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

 : سن بن أب القاسم الكاشا� النجفياملوىل محمد ح

ولد يف النجف األرشف، و . م  العل�ء األجيء و املللف� األفاضل و الخطباء الورع�
قرأ املقدمات و السطوح، و سافر بصحبة والده إىل الهند، و ح� رجو  والده إىل 

، حتى يوم كربيء لإلستقرار فيها قام مقامه يف إمامة الج�عة و التوجيه و الدعوة
  .ه 1379وفاته يف ببئأ سنة 



 385: الصفحة

أحكام . »يف أصول الدي  و الطهارة و الصية «أحكام الرشيعة . أحكام الجمعة: له
أع�ل الجمعة أحكام الجمعة و خواصها و . أحكام الن�وز. أحكام املحرم. العيدي 
جهار . جامع املناسك. »م تجىل دي  االسي «التظاهرة الحسينية . تربية األوالد. سننها
خصايص الجمعة خصوصيات الجمعة . الحضارة البرشية الدينية و املعاشية. مقاله

دي  و . دي  االسيم. خطبة النكاح جهار مقالة. خصوصيات الجمعة. سن  الجمعة
 .تدن 

فهرست كتب خزانة . فلسفة �از. عقايد النجفأ. سن  الجمعة. رسالة يف االمامة
مجالس . متفرقات نجفأ. الكعبة. قيد رشق و آزادي غرب. حس الشيخ محمد 

مقدمة . مقدمة جامع املناسك. معرفة القرآن. معرفة االمام. محرم و عاشوراء. نجفأ
مناسك . مناسك النجفأ. مقياس املقادير. مقدمة النجفأ يف أرسار الحج. منطق
 .وقائع األيام . لكيموسيلة ا. نظام العاا. نصاي  دوادي. نجاة الصائ�. النجفأ
/ 7، و 214/ 5، و 202، 43/ 4، و 244/ 2، و 303، 301، 300، 298، 294/ 1: ترجم يف
، و 224/ 17، و 390، 31/ 14، و 284/ 15، و 293، 291/ 8، و 207، 174، 144، 25
، 127، 104، 102، 52/ 22، و 240، 247/ 21، و 150/ 20، و 371، 47/ 19، و 84/ 18
 .1035/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 127، 82/ 25، و 193، 249، 59 /24، و 277

 : الشيخ امل�زا محمد حسن الهزارجريبي النجفي

الشيخ امل�زا محمد حس  ب  محمد عيل النجفأ عاا جليل و فقيه كب� و رئيس 
ه و تلمذ عىل مللف الضوابط و مللف الجواهر و الشيخ 1239مقبول ولد حدود 

السيد الش�ازي و كان يعرف بالنجفأ الشتهار جّده بذلك و سكناه بها  األنصاري و
هاجر إىل أصفهان فكان بها م  أجيء العل�ء و صار رئيسا جليي و مرجعا مبجي و 
كان السيد املجدد يعظمه و يليده و يرشد إليه و لذا يرجع إليه ج�عة م  الخواص 

 .ه 1317تويف سنة . و العوام يف التقليد
 .رسالة يف رشح زيارة عاشوراء . حاشية عىل القوان�. حاشية عىل الفضول: له

كتاب يف الفقه . كتاب يف الطهارة. كتاب يف التقو . كتاب يف األصول. كتاب يف األخيق
. 

  . 163/ املآثر و اآلثار . 240/ شخصيت أنصاري . 266/ تذكرة القبور : ترجم يف
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معجم رجال . 420/ 1نقباء البرش . 238/ 2معارف الرجال . 517/ 3مايض النجف 
 .1333/ 3الفكر و األدب 

الشيخ محمد حسن ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف 
 : الغطاء

عاا عامل مجتهد جليل فاضل أديب شاعر م  أهل الفضل و الك�ل ولد يف النجف 
رصه ثم حرض الخارج م  الفقه و األصول األرشف و قرأ مقدمات العلوم عند فضيء ع

و تتلمذ عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و استقل 
ثم سافر إىل أصفهان و استوط  . بالتدريس و انرصف إىل األدب و نظم الشعر الجيد

 .ه 1323فيها و مات عام 
 .ديوان شعر : له

 .181/ 3مايض النجف . 100/ 9ن املنيعة الحصو . 25/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .1048/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 993/ 3نقباء البرش 

 : السيد محمد حسن ابن السيد األفغا� القمي النجفي

عاا فاضل ولد و نشأ يف أفغان و هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل امل�زا حس� النائينأ 
ل السيد هادي امليي� و السيد الخوئ و و السيد أبو الحس  األصفها� و كان زمي

السيد الشاهرودي يف الدراسة و بلغ مرتبة االجتهاد و عاد إىل بيده و تصّد  للقضايا 
إعتقل م  قبل السلطة . الرشعية و املسلوليات الدينية و التوجيه و الدعوة و االرشاد

 .ه 1399الحاكمة يف أفغانستان و مات يف 
 .األنصاري رشح رسائل الشيخ : له

  .623/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 : الشيخ محمد حسن ابن الشيخ عبد الكريم التربيزي الزنوزي

عاا كب� و فقيه جليل و مصنف محقق و أديب متتبع تتلمذ يف النجف األرشف عىل 
يروا� و تصّد  الشيخ مرتىض األنصاري و الشيخ مهدي كاشف الغطاء و امل�زا عيل اال

 .ه 1310شوال 26للتدريس و عاد إىل وطنه و واصل عمله و مات 
رشح تائية دعبل . رسائل يف الفقه و األصول. الحج. أصل الياءة. االستصحاب: له

 .مباحث األلفاظ . املأت� يف االمامة. الخزاعأ
 .392/ 2ريحانة األدب . 12/ 14الذريعة . 344/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف

نقباء البرش . 196/ 9معجم املللف� . 45/ عل�ء معارصي  . 231/ شخصيت أنصاري 
 .644/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 408/ 1

 : السيد محمد حسن ابن السيد محمد هادي ابن السيد أبو الحسن الهندي الرضوي

 النجف ه و هاجر إىل1325م  أجيء الفضيء و العل�ء العامل� املجتهدي  ولد عام 
األرشف و أقام بها و حرض عىل عل�ئها و شيوخها و تصّد  للتدريس و البحث و 

و مات عام . الكتابة و عاد إىل وطنه و تصّد  للوظائف الدينية و القضايا الرشعية
 .ه 1369
رسالة يف التعادل و . رشح كفاية األصول. رشح العروة الوثقى. تعليقة عىل الرياض: له

 .ة يف بحث االستصحاب التعليقأ رسال. الرتاجي 
 .609/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمد حسن بن محمد عيل امليانجي

كان عاملا كامي فاضي جليي مللفا متتبعا ولد يف تييز و أخذ املقدمات م  عل�ء 
و الفاضل عرصه هاجر إىل النجف ملواصلة الفقه و األصول فقرأ عىل الفاضل الرشبيا� 

  االيروا� و الشيخ محمد حس  املامقا� و بلغ 
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مرتبة عالية م  العلم و تصّد  للتدريس و التأليف ثم عاد إىل تييز و اشتغل 
بالوظائف الدينية و القضايا الرشعية و بعد سن� إنتقل إىل بلدة قم و أقام بها إىل أن 

 .ه 1334مات 
تلخيص . املواعظ. منجزات املري . بأخبار العرتة الطاهرة تفس� اآليات الباهرة: له

 .املجلد السابع و الفام  م  كتاب البحار 
 .287/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 215/ 26و 423/ 4الذريعة : ترجم يف

 .658/ 2تراجم الرجال 

 : الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد صادق اإلصفها�

ه 1321فاضل جليل ولد يف أصفهان و ارتحل برافقة أبيه إىل كرمانشاه و يف سنة 
هاجر إىل النجف لطلب العلوم و املعارف متتلمذا عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و 
الشيخ محمد حس� الطهرا� و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ الرشيعة 

يمية فقرأ عىل شيوخها يومذاك و نال األصفها� ك� حصل عىل بع  م  العلوم االس
مرتبة االجتهاد ثم عاد إىل كرمانشاه و استمر يف أداء مهمته الدينية م  إقامة الج�عة 

 .ه 1380تويف . و التدريس
 .رسالة حجابية فارسية . تقرير يف الفقه و األصول. الخيارات. االجارة. كتاب القضاء: له

 .133/ 1عجم رجال الفكر و األدب م. 362/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف

 : السيد محمد حسن فضل ّهللا 

السيد محمد حس  ب  السيد عيل ب  فضل ّهللا الحسينأ العاميل عاا جليل ولد يف 
ه و نشأ بها و هاجر إىل النجف فحرض أبحاث عل�ئها كامل�زا محمد 1310عيناتا يف 

أحمد آل كاشف الغطاء و  حس� النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ
  السيد أب الحس  األصفها� 
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و الشيخ محمد كاظم الش�ازي و أجيز م  النائينأ و كاشف الغطاء و األصفها� و 
 .ه 1398الشيخ محمد رضا آل ياس� و تويف سنة 

 .ديوان شعر . األخيق. تقريرات مشايخه يف الفقه و األصول: له
 .423/ 1نقباء البرش . 539/ 7غري شعراء ال: ترجم يف

 : السيد امل�زا محمد حسن الرضوي

السيد امل�زا محمد حس  ب  امل�زا أب تراب الرضوي الهمدا� م  أجيء العل�ء و 
كان يف النجف م  أجلة تيميذ الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ ثم سافر . أكابر الفقهاء

ازي الكب� ثم عاد إىل همدان و صار مرجعا لألمور إىل سامراء و حرض عىل السيد الش� 
الرشعية و م  الرؤساء املقدم� املطاع� يف تلك الديار إىل أن أدركه األجل يف عام 

 .ه 1341
 .379/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد حسن األنصاري

دزفول  الشيخ محمد حس  ب  الشيخ منصور األنصاري عاا فقيه و مرجع تقأ ولد يف
ه و نشأ بها و أخذ املقدمات ع  عل�ئها ثم هاجر إىل النجف األرشف و 1254عام 

أكمل املقدمات و حرض عىل املوىل آغا الدربندي و السيد املجدد الش�ازي و الشيخ 
ه إىل دزفول و تصّد  لإلمامة و التقليد إىل أن تويف عام 1305مرتىض و عاد بعد 

 .ه 1332
 .حاشية منهج الرشاد . حاشية عىل ملحقات كتاب الطهارة .حاشية الطهارة: له

 .حاشية الرسائل . حاشية منتخب املسائل
 .24/ 3معارف الرجال . 328شخصيت أنصاري . 443/ 1نقباء البرش : ترجم يف

  .188/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 45/ 2مايض النجف 
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 : الشيخ محمد حسن آل محبوبة

حس  ب  الشيخ محمد عيل آل محبوبة النجفأ عاا جليل و فقيه  الشيخ محمد
فاضل تلمذ عىل الشيخ محمد حس  مللف الجواهر و الشيخ مرتىض األنصاري و 
غ�ه� م  فقهاء ذلك العرص و كانت له مع جيلة قدره و تفقهه يف الدي  و تبحره 

 .ه 1306تويف يف النجف يف . يف العلم يد طوىل يف نظم الشعر
 .ديوان شعر : هل

 .419/ 1نقباء البرش . 191/ 3مايض النجف . 419/ 7شعراء الغري : ترجم يف
 .228/ شخصيت أنصاري 

 : الشيخ محمد حسن الناظر

الشيخ محمد حس  الناظر ب  املوىل محمد عيل ب  إبراهيم الطهرا� عاا جليل و 
م�زا محمد حس  كان يف النجف م  تيميذ السيد . فقيه فاضل و مدرس بار 

الش�ازي حرض عليه عدة سن� حتى أجازه و صّدق اجتهاده فعاد إىل طهران و تويف 
 .ه 1320حدود 
 .420/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا محمد حسن الكرما�

الشيخ امل�زا محمد حس  املعروف بحاج م�زا آغا الكرما� عاا جليل و فقيه بار  و 
الذي كان مرجعا عاما يف يزد للقضاء و التدريس و االمامة و غ�ها إىل أن رئيس مطا  
 .ه و كان مجازا عىل ما يقال م  السيد محمد كاظم اليزدي 1328تويف سنة 
  .392/ 1نقباء البرش : ترجم يف
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 : السيد محمد حسن األردبييل

النجفأ عاا جليل و السيد محمد حس  ب  السيد محمد عيل املوسوي األردبييل 
ه فنشأ بها و قرأ أوليات العلوم و السطوح عىل 1278فقيه تقأ ولد يف أردبيل حدود 

فضيئها ثم هاجر إىل العراق فحرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي إنه كان م  
. الصلحاء األخيار و األتقياء األبرار املنزوي  ع  الناس املشتغل� بالعبادة و املجاهدة

 .ه 1348شوال  تويف يف
 .رسالة عملية . تقريرات شيخه: له

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 422/ 1نقباء البرش . 264/ 2تاريخ أردبيل : ترجم يف
103. 

 : الشيخ محمد حسن رشيعتمدار األسرتابادي

الشيخ محمد حس  ب  املوىل محمد جعفر رشيعتمدار األسرتابادي عاا جليل و فقيه 
ه و تعلم 1249ولد يف كربيء يف شوال عام . تبع و مصنف مجيدكب� و رجايل مت

املقدمات عىل يد والده ثم انتقل إىل النجف األرشف و حرض بحث الشيخ مرتىض 
األنصاري و الشيخ مشكور الحوالوي و الشيخ محس  خنفر و الشيخ رايض و أكمل 

سنة ثم عاد إىل الفقه و األصول عندهم و شهدوا باجتهاده و هو اب  ثيث و عرشي  
طهران و حصلت له املرجعية العامة و الخاصة ك� قام بالتأليف و التصنيف و قد 

 .ه 1318م  عام 24وافاه األجل يف يوم 
. إرشاد املسلم�. األربع� يف فضائل أم� امللمن�. إثبات الفرقة الناجية. آب حياة: له

. أصل العقائد الدينية. ول الدي أصل األصول يف أص. االرشاد إىل كيفية نية العبادات
. االيجاز يف قواعد الدراية و الرجال. أنيس الواعظ�. أنيس الزاهدي . أع�ل العلوم
 .الياه� القاطعة يف رشح تجريد العقائد الساطعة . إيقاظ النائ�
حاشية . جامع الفنون. تفس� القرآن. تحفة العراق يف علم األخيق. تجويد القرآن
  . الخزائ . حياة األرواح. حل مشاكل القرآن. حاشية رشح الجامأ. لبيضاويتفس� ا
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 .مدائ  العلوم . صفات الباري. الشوار . شفاء الصدور. سفينة النجاة. زينة الصية
 .ينابيع الحكمة . مظاهر اآلثار
/ 16 و235/ 12و 47/ 11و 4/ 2و 98/ 1الذريعة . 343/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1نقباء البرش . 136/ مصفى املقال . 207/ 3ريحانة األدب . 161/ 21و 95/ 20و 178
. 239/ 2معارف الرجال . 232/ شخصيت أنصاري . 213/ 9معجم املللف� . 391

 .119/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1349/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد حسن آل مظفر

ولد . د ب  مظفر النجفأ عاا فقيه و متكلم بار الشيخ محمد حس  ب  الشيخ محم
ه و نشأ عىل والده و درس املقدمات و السطوح عىل 1301يف النجف يف شهر صفر 

أساتذة النجف ثم حرض يف األصول عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و يف الفقه عىل 
ء النجف السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ عيل ب  باقر الجواهري و أصب  م  عل�

 .ه 13751424تويف يف . و فقهائها األجيء و له مكانة سامية عند مختلف الطبقات
دالئل الصدق . الدرر الفرائد يف رشح القواعد. االيضاح ع  أحوال رواة الصحاح: له
. حاشية عىل جزئ كفاية األصول). رسالة عملية (وجيزة املسائل . ديوان شعر. 31

رسالة يف فرو  العلم االج�يل . لشيخ محمد االفصاحرجال الشيخ محمد حس  ب  ا
 .كتاب فقه إستداليل . م  الصية
/ 7شعراء الغري . 251، 131/ 8و 258/ 2الذريعة . 223/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
 .369/ 3مايض النجف . 985، 559، 366/ كتابهاي عرب . 531

الشيخ محمد : و فيه246/ 2معارف الرجال . 378، 169، 146/ املطبوعات النجفية 
 .219/ 9معجم املللف� . حس  اب  الشيخ محمد اب  الشيخ عبد ّهللا ب  أحمد مظفر

 .454/ 43مجلة العرفان س . 431/ 1نقباء البرش . 142/ 3معجم املللف� العراقي� 
  .1215/ 3معجم رجال الفكر و األدب 
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 : السيد محمد حسن املجدد الش�ازي

السيد امل�زا محمد حس  ب  امل�زا محمود الش�ازي النجفأ أعظم عل�ء عرصه و 
أشهرهم و أعىل مراجع االمامية يف سائر األقطار االسيمية بوقته ولد يف ش�از يف اليوم 

ه و أخذ املقدمات فيها ثم انتقل إىل 1230الخامس عرش م  شهر ج�د  األول عام 
س عىل الشيخ محمد تقأ مللف حاشية املعاا و ه و در 1238صفر 17أصفهان يف 

غ�ه م  األعيم حتى أصب  م  مدريس أصفهان األفاضل ثم هاجر إىل العراق يف 
ه و درس عىل صاحب الجواهر و الشيخ حس  آل كاشف الغطاء صاحب أنوار 1259

و الفقاهة و عىل الشيخ األنصاري ثم الزم األخ� يف الفقه و األصول إىل آخر حياته 
إ� : كان مرموقا و معظّ� لد  الشيخ األنصاري حيث نقل عنه بأنّه كان يكرر القول

و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و ) املرتجم له(أباحث لفيثة امل�زا محمد حس  الش�ازي 
ه أجمع زميئه م  وجوه تيميذ 1281و ملا قىض الشيخ نحبه عام . آغا حس  الطهرا�

داه و أصب  بعد ذلك املرجع الوحيد لإلمامية و وقف ضد الشيخ األنصاري عىل تق
نارص الدي  شاه عندما وقّع إتفاقية إقتصادية حول التبغ مع رشكة بريطانية و أفتى 
بحرمة التدخ� فخرست الرشكة و فاز الدي  االسيمأ يف معركته مع االستع�ر 

و سنادنا و ع�دنا سيدنا  قال تلميذه السيد حس  الصدر يف التكملة أستاذنا. الييطا�
االمام رئيس االسيم نائب االمام مجدد األحكام أستاذ حجج االسيم آية ّهللا عىل اآلنام 
كهف االسيم محيأ الرشيعة سيد األنام و يقال أن هجرته إىل سامراء كانت لإلبتعاد 

شعبان 24تويف أول ليلة األربعاء . ع  الزعامة و الرياسة و طلبا لإلنزواء و العزلة
ه يف سامراء و حمل عىل األكتاف م  سامراء إىل النجف و دف  يف مقيته التأ 1312

 .هأ عىل جنب باب الطويس م  الصح  الرشيف العلوي 
رسالة يف . حاشية النخبة. حاشية نجاة العباد. تلخيص إفادات أستاذه األنصاري: له

  .كتاب يف الفقه . ةكتاب الطهار . رسالة يف الرضا . اجت�  األمر و النهأ
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 .525/ آثار عجم . 264/ 23أعيان الشيعة . 61/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
معارف الرجال . 233/ شخصيت أنصاري . 66/ 6ريحانة األدب . 335/ 1رجال إيران 

الكنى و . 252/ هدية األحباب . 436/ 1نقباء البرش . 292/ 3معجم املللف� . 233/ 2
. 147/ 2نجوم الس�ء . 477/ فوائد الرضوية . 883/ 3مكارم اآلثار . 222/ 3 األلقاب

 .769/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 137/ املآثر و اآلثار 

 : الشيخ امل�زا محمد حسن االشتيا�

امل�زا محمد حس  ب  امل�زا جعفر االشتيا� عاا كب� و رئيس جليل و أشهر مشاه� 
ه و نشأ بها ثم هاجر إىل 1248ولد يف اشتيان حدود . أعلمهم يف عرصهعل�ء طهران و 

بروجرد لطلب العلم و استقر فيها أربعة أعوام ثم هاجر إىل النجف األرشف و استقر 
فيها و الزم الشيخ األنصاري حتى عّد م  أعاظم تيميذه و هو أول نارش لتحقيقات 

رب نارص الدي  شاه بعد أن أعطى الشيخ األنصاري يف إيران ك� أنه قدس رسه حا
لييطانيا الحق يف زر  و تصدير التبغ و خاض املعركة التأ دارت ب� العل�ء م  جهة 

 .ه 1319تويف يف عام . و الحكومة االيرانية م  جهة أخر  املس�ة بعركة التبغ
. الجارةالوقف و إحياء املوات و ا. القضاء. الخلل. مباحث األلفاظ. حاشية الرسائل: له

 .نكاح املري  . الجمع ب� القرآن و الدعاء. رسالة يف الحرج. إزالة الشكوك
 .أوا� الذهب و الفضة . االجزاء
. 491ريحانة األدب . 389/ 1نقباء البرش . ط الكب�38/ 5أعيان الشيعة : ترجم يف
ء عل�). الفهرست ( 13/ فهرست كتابهاي عرب . 309، 295، 527، 122/ 1الذريعة 
. 342/ 1نجوم الس�ء . 451/ فوائد الرضوية . 151/ املآثر و اآلثار . 70/ معارصي  

  .43/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 227/ شخصيت أنصاري 
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 : الشيخ محمد حسن املامقا�

الشيخ محمد حس  ب  عبد ّهللا ب  محمد باقر املامقا� م  أعاظم عل�ء عرصه و 
ه و تعلم املقدمات يف إيران ثم انتقل 1238ولد يف مامقان سنة . التقليدأكابر مراجع 

إىل النجف األرشف و استقر يف مدرسة الصح  الغروي يوم كان م  أهم مدارس 
النجف ثم أخذ م  قبل أهل بلده إىل تييز فقىض زمنا يف تلك املناطق ثم عاد إىل 

ي و السيد حس� الكوهكمري ه فتخّرج عىل الشيخ مرتىض األنصار 1270النجف سنة 
يف األصول و الشيخ رايض النجفأ و الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء يف الفقه و املوىل 

و كان أمر تقواه و تدينه و زهده أشهر . عيل الخلييل يف الرجال و كتب مللفات قيمة
ال يرصف م  الحقوق . م  أن يذكر كان مروجا للدي  بقوله و فعله و علمه و عمله

. ية يف رضورياته و حاجاته و كان وضعه االقتصادي قبل الرياسة و بعدها سيّانالرشع
 .ه 1323محرم 29تويف يف 
ذرائع األحيم إىل أرسار . 81برش  الوصول إىل أرسار علم األصول . أصالة الياءة: له

نهاية املقال يف . غاية اآلمال يف رشح املكاسب. الرسالة العملية. 21رشائع االسيم 
تقرير (إجازة لولده عبد ّهللا ب  حس  ب  عبد ّهللا أجزاء يف الصوم . ملة غاية اآلمالتك

حاشية عىل مكاسب الشيخ مرتىض ). بحث أستاذه الشيخ عبد الرحيم اليوجردي 
). تقرير بحث الحاج مي عيل ب  م�زا خليل (كراريس رجالية . األنصاري يف البيع
 .منتخب املسائل 

و 120/ 3و 114/ 2الذريعة . 409/ 1أعيان الشيعة . 169/ 1لوديعة أحس  ا: ترجم يف
/ 5ريحانة األدب . 188/ رجال آذربايجان . 408/ 24و 5/ 16و 214/ 11و 24/ 10
كتابهاي . 80/ عل�ء معارصي  . 386/ شهداء الفضيلة . 238/ شخصيت أنصاري . 159

معارف . 138/ املقال مصفى . 133/ 3الكنى و األلقاب . 645، 392/ جاب عرب 
/ 4مكارم اآلثار . 197/ 9معجم املللف� . ه1320مات سنة : و فيه243/ 1الرجال 
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 409/ 1نقباء البرش . 216/ 2نجوم الس�ء . 1056
1144.  
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 : الشيخ محمد حسن آل ياس�

يل م  أعاظم عل�ء عرصه و الشيخ محمد حس  ب  الشيخ ياس� ب  الشيخ محمد ع
ء عىل عل�ئها ثم  ه و نشأ بها و تعلم املباد 1220أكابر فقهائه ولد يف الكاظمية سنة 

هاجر إىل النجف و درس عىل صاحب الجواهر و الفقيه� الشيخ عيل آل كاشف 
ه ثم عاد إىل 1255الغطاء و الشيخ جواد مي كتاب و بقأ يف النجف إىل عام 

ت له الوسادة و انتهت إليه مقاليد الرياسة و املرجعية التقليدية فكان الكاظمية و ثني
مرجعها األول للدي  و الدنيا و رئيسها املطا  و تويف رحمه ّهللا يف التاسع م  شهر 

 .ه و نقل جف�نه إىل النجف األرشف 1308رجب عام 
رسالة يف أحكام  .حاشية عىل الفصول. تعليقة عىل فرائد األصول. 81أرسار الفقاهة : له
 .رسالة يف الطهارة و الصية . رسالة يف اختيف األفق للصائم. البرئ

الوجيزة يف . كان يقرأها بنفسه يف أيام عاشوراء)  (مجالس يف مصائب السبط الشهيد 
 .الطهارة و الصية 

/ 7و 155/ 6و 53/ 2الذريعة . 65/ 44أعيان الشيعة . 20/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
 .411/ شخصيت أنصاري . 48/ 25و 190/ 15و 42/ 11و 47، 254

/ 3مايض النجف . 58/ لباب األلقاب . 451/ فوائد الرضوية . 37/ عل�ء معارصي  
 .227/ 9معجم املللف� . 231/ 2معارف الرجال . 255/ مصفى املقال . 530

م رجال الفكر و معج. 463/ 1نجوم الس�ء . 450/ 1نقباء البرش . 703/ 3مكارم اآلثار 
 .69/ 1األدب 

 : الشيخ امل�زا محمد حسن القمي

كب� و فقيه جليل و مجتهد الشيخ امل�زا محمد حس  ب  امل�زا آغايس القمأ عاا 
ه و نشأ بها عىل أبيه ثم هاجر إىل أصفهان و حرض عىل 1241فاضل ولد يف قم عام 

عل�ئها ثم توجه إىل النجف يف حياة صاحب الجواهر و صاحب املوىل شكر ّهللا 
اللوايس و السيد املجدد الش�ازي و تلمذ عىل الشيخ األنصاري مدة و استفاد م  

  كف�ا و حصلت علمه و تقواه 
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له االجازة منه قبل وفاته بعام� ثم عاد إىل قم و صار معروفا بالعلم و الور  و التقى 
و الزهد موثوقا به عند العامة و الخاصة و كان مرجع األمور هناك إىل أن تويف يوم 

 .ه 1304الفام  م  شهر ربيعاألول عام 
 .مباحث األلفاظ . 31ه االستداليل الفق. تصانيف يف الفقه و األصول: له

/ شخصيت أنصاري . 38/ 19و 285/ 16الذريعة . 342/ 43أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 386/ 1نقباء البرش . 210/ 9معجم املللف� . 237
1304. 

 : الشيخ محمد حسن آل كبة

البغدادي عاا جليل و  الشيخ محمد حس  ب  الحاج محمد صال  آل كبة الربيعأ
ولد يف الكاظمية يف الفام  م  شهر رمضان املبارك عام . فقيه بار  و أديب كب�

ه لتعلم الفقه و 1299ه و تعلم املقدمات يف الكاظمية و توجه إىل النجف عام 1269
األصول فدرس أوال عىل الشيخ أحمد ب  الشيخ عبد الحس� حفيد صاحب الجواهر و 

الشيخ عيل الطريحأ و الشيخ جعفر ب  الشيخ محمد الرشقأ سبط  الشيخ حس� ب 
مللف الجواهر و ثانيا عىل الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و ثالفا 
عىل الشيخ محمد تقأ الش�ازي و م  قبله السيد الش�ازي الكب� و نال درجة 

الشيخ آغا رضا الهمدا� و الشيخ  االجتهاد و شهد له بذلك الشيخ محمد طه نجف و
عبد ّهللا املازندرا� و امل�زا محمد تقأ الش�ازي و تويف يوم الخميس التاسع م  شهر 

 .ه 1336رمضان عام 
جواب املسائل . جواب املسائل العرش. بيع أم الولد. أصول الدي . االستصحاب: له

. حاشية املعاا. ارك األحكامحاشية مد. حاشية فرائد األصول. حاشية الفصول. األربع
رسالة يف االجتزاء . حلق اللحية. الخلل يف الصية. حجية الظ . حاشية املكاسب
 .رشح االرشاد . سجدت السهو. رسالة يف األذان و االقامة. بالوضوء الناقص

 .رشح حديث تحف العقول . رشح الرشائع. رشح الدروس. رشائط حمل املطلق
  رسالة يف . رسالة يف قاعدة ما يضم . الفوائد الرجالية .رسالة يف عقد املري 
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 .ديوان شعر . ء اململوكة رسالة يف وطى. رسالة يف الوط  الرشعأ. املواسعة و املضايقة
و له يف الفقه و األصول ما يقرب م  ثيث� . صية املسافر. صية الج�عة. املواقيت

 .حجية حكم الحاكم . خاصةرسالة مفردة تامة يف مواضيع 
/ 3و 187، 24/ 2الذريعة . 72/ 42أعيان الشيعة . 213/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 11و 249، 63/ 7و 273، 272، 218، 205، 197، 168/ 165/ 6و 17/ 188/ 5و 193
و 12/ 17و 337/ 16و 297/ 15و 193، 320، 244، 76، 45/ 13و 147/ 12و 48، 30
عل�ء معارصي  . 365/ شخصيت أنصاري . 38/ 5ريحانة األدب  .113/ 25و 222/ 23
 .132/ مصفى املقال . 118/ 

 .141/ 3معجم املللف� العراقي� . 215/ 9معجم املللف� . 240/ 2معارف الرجال 
هدية الرازي . 284/ نهضة العراق األدبية . 401/ 1نقباء البرش . 1927/ 6مكارم اآلثار 

 /89. 

 : � األصفها�الشيخ محمد حس

الشيخ محمد حس� ب  الشيخ محمد باقر ب  الشيخ محمد تقأ األصفها� م  أجيء 
ه ثم هاجر إىل النجف األرشف 1266ولد املرتجم له يف أصفهان عام . عل�ء عرصه

فتلمذ يف الفقه و األصول عىل املجدد الش�ازي و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ 
الحكمة و الكيم عىل الشيخ امل�زا باقر الشك و غ�هم و ملا فرغ رايض النجفأ و يف 

ه و أقبلت الدنيا عليه و لكنه 1296م  االشتغال يف النجف رجع إىل بلده يف حدود 
 .ه إىل النجف مشتغي بتكميل النفس 1303تركها و عاد يف عام 
 .ه 1308تويف أول محرم عام 

 .تفس� القرآن . أصول العقائد أمايل يف املعارف و. أصل الياءة: له
 .199/ كتابهاي جاب عرب . 271/ 4الذريعة . 330/ تذكرة القبور : ترجم يف

/ فوائد الرضوية . 259/ 44أعيان الشيعة . 539/ 2نقباء البرش . 253/ 2معارف الرجال 
معجم رجال . 92/ هدية الرازي . 364/ 1نجوم الس�ء . 253/ 9معجم املللف� . 529
  .133/ 1فكر و األدب ال
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 : الشيخ امل�زا محمد حس� الخيابا�

الشيخ امل�زا محمد حس� ب  محمد جعفر الخيابا� عاا فقيه و فاضل جليل كان يف 
النجف األرشف م  تيميذ شيخ الرشيعة األصفها� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و 

 .ه 1392مات 
 .حاشية فرائد األصول . حاشية الكفاية. الفقه و األصولتقريرات شيوخه يف : له

 .البيع و الخيارات . الصية. الطهارة
معجم رجال الفكر و األدب . 559/ 2نقباء البرش . 367/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

2 /557. 

 : املوىل محمد حس� بن عيل بن أرشف البارفرويش

إنتقل إىل النجف و درس و بر  و فقيه كب� و عاا مجتهد جليل و متتبع فاضل، 
اجتهد عىل الشيخ محمد حس  صاحب الجواهر، و الشيخ األنصاري و غ�ه� م  
فقهاء تلك الفرتة، و بلغ يف الفقه و األصول الذروة العالية و استقل بالتدريس يف داره، 

 .ه 1308و كان يقيم الج�عة يف الصح  الرشيف إىل أن مات عام 
 .ذخائر األيام يف معرفة أحكام دي  االسيم . البيع و الره . بع  املعاميت: له

 .الطهارة . الصية. الزكاة. ذخ�ة املعاد ألهل الرشاد. ذخائر املعاد يف أصول الدي 
 .القضاء و امل�اث 

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 20، 8، 5/ 10الذريعة . 409/ 2نقباء البرش : ترجم يف
199. 

 : اإلصفها� الكمبا� الشيخ محمد حس�

الشيخ محمد حس� ب  الحاج محمد حس  مع� التجار النجفأ الشه� بالكمبا� م  
ه و تخرج يف الفقه و 1296ولد يف الفا� م  محرم . أعاظم العل�ء و أجيء الفيسفة
  األصول عىل السيد محمد الفشارك 
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لشيخ محمد كاظم الخراسا� و يف الفلسفة االصفها� و الشيخ آغا رضا الهمدا� و ا
و بعد وفاة الشيخ الخراسا� برز بشكل . عىل الحكيم امل�زا محمد باقر األصطهبانات

خاص و حرض عليه جمع م  الطيب و استقل بالتدريس يف الفقه و األصول و كان 
التفس�  جامعا متفننا حيث كان متعمقا عىل الفقه و األصول و الفلسفة، يف الكيم و

 .و التاريخ و العرفان و األدب 
 إنه كان م  نوابغ الدهر الذي  امتازوا بالعبقرية و امللكات و امللهيت

 .ه 1361ذي الحجة 5تويف ليلة األحد 
أربع قواعد . أخذ األجرة عىل الواجبات. االجتهاد و التقليد و العدالة. االجازة: له

 .حاشية املكاسب . حاشية عىل الرسائل .تحفة الحكيم. األنوار القدسية. فقهية
. الصحي  و األعم. الرشط املتأخر. ديوان غزليات. ديوان شعر فاريس. الحقيقة الرشعية
 .عيئم الحقيقة و املجاز . الطلب و االرادة. صية املسافر. صية الج�عة

هم أبواب الوسيلة يف أ . نهاية الدراية يف رشح الكفاية. موضو  العلم. املعاد. املشتق
 .الفقه 
ريحانة . 187/ 6و 430/ 3و 271، 490، 483/ 1الذريعة . 286/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .183/ 8شعراء الغري . 417/ شخصيت أنصاري . 90/ 5األدب 

، 854، 726، 437، 101، 66، 31، 20، 19، 18/ كتابهاي عرب . 190/ عل�ء معارصي  
معجم . 263/ 2معارف الرجال . 84، 66، 65، 100/ املطبوعات النجفية . 990، 973

 .134/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 560/ 2نقباء البرش . 149/ 3املللف� العراقي� 

 : الشيخ امل�زا محمد حس� النائيني

كان الشيخ امل�زا محمد حس� ب  امل�زا عبد الرحيم النائينأ النجفأ م  أعاظم 
ه و نشأ بها فتعلم 1277ولد املرتجم له يف نائ� يف . ق�عل�ء الشيعة و أكابر املحق

ء و بع  أوليات العلوم ثم انتقل إىل أصفهان فأكمل بها املقدمات و قطع  املباد 
شوطا م  األبحاث الفقهية و األصولية العالية ثم توجه إىل سامراء و درس عىل السيد 

  إس�عيل الصدر و السيد 
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و يف . األصفها� و بعد فرتة إنتقل إىل بحث السيد املجدد الش�ازي محمد الفشارك
ه و بعد وفاة السيد الش�از الكب� إنتقل مع أستاذه السيد الصدر إىل كربيء 1314عام 

و بقأ عدة أعوام ثم هاجر إىل النجف و هو كامل فالتحق بجلس بحث الشيخ 
نظام الديكتاتوري االيرا� و ملع محمد كاظم الخراسا� و تعاون معه يف محاربة ال
ه إرتفع ذكر املرتجم له و 1339نجمه و بعد وفاة شيخ الرشيعة األصفها� يف عام 

رجع إليه كف� م  أهل البيد البعيدة و أصب  مدرسا و مرجعا و راسخا يف الفقه و 
ة الفلسفة و الكيم و األصول حتى عّد مجددا يف هذا العلم ك� عدت نظرياته م�ثل
لنظريات الشيخ الخراسا� صاحب الكفاية و كان لبحفه ميزة خاصة لدقة مسلكه و 
غموض تحقيقاته في يحرض إال ذوو الكفاءة م  أهل النظر و ال مجال فيه للناشئة و 
املتوسط� لقصورهم ع  االستفادة منه فكانت اآلمال معقودة عىل تيمذته املختص� 

 .ه 1355ا� ج�دي الف26تويف يوم السبت . به
رسالة يف . حاشية نجاة العباد. حاشية العروة الوثقى. تنبيه األمة و تنزيه امللة: له

رسالة يف . رسالة يف التعبدية و التوصلية. رسالة يف التزاحم و الرتتّب. املعا� الحرفية
 .رسالة يف املعاطاة . رسالة يف الخيارات. رسالة يف الرشط املتأخر. قاعدة ال رضر

رسالة يف . أجوبة مسائل املستفت�. رسالة يف اللباس املشكوك. لة يف البيع الفضويلرسا
 .رسالة لعمل املقلدي  . رسالة يف الرتتب. أحكام الخلل يف الصية

و 149/ 6و 440/ 4الذريعة . 215/ 26أعيان الشيعة . 96/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
، 195، 22/ كتابهاي عرب . 127/ 6ريحانة األدب . 294/ 18و 183/ 14و 150 /11
/ 3مايض النجف . 303/ 46لغت نامه . 991، 930، 897، 730، 678، 287، 210، 209
 .14/ مصادر الدراسة . 113/ 3مشهد االمام . 364

/ 22معجم رجال الحديث . 284/ 1معارف الرجال . 340، 186/ املطبوعات النجفية 
. 2169/ 6مكارم اآلثار . 152/ 3معجم املللف� العراقي� . 16/ 4معجم املللف� . 18

  .1261/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 100/ هدية الرازي . 593/ 2نقباء البرش 
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 : الشيخ محمد حس� آل كاشف الغطاء

وىس ب  الشيخ الشيخ محمد حس� ب  الشيخ عيل ب  الشيخ محمد رضا ب  الشيخ م
جعفر صاحب كاشف الغطاء م  كبار رجال االسيم املعارصي  و م  أشهر مشاه� 

ه و نشأ يف بيته الجليل الطاف  بالعلم و 1294عل�ء الشيعة ولد يف النجف األرشف يف 
العل�ء نشأة طيبة و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم 

الهمدا� ك� حرض يف الفلسفة و الكيم عىل امل�زا محمد  اليزدي و الشيخ آغا رضا
آبادي و له  باقر األصطهبانات و الشيخ أحمد الش�ازي و الشيخ عيل محمد النجف

 ) .612/ 2راجع كتاب نقباء البرش (دور كب� يف العاا االسيمأ و الشيعأ 
وان الذهبأ و لكنه أدركته و صليت خلفه مرارا يف الصح  الرشيف مقابل االي: أقول

ا يصب  مقلدا و مرجعا عاما للشيعة بل كان زعي� و رئيسا يقار  الدولة و 
ه يف كرند م  1373ذي القعدة 8تويف يف فجر يوم االثن� . الحكومات االستع�رية

 .إيران و نقل جف�نه إىل النجف و شاركت يف تشييع جف�نه 
أصل . األرض و الرتبة الحسينية. د و االقتصاداالتحا. اآليات البينات: تآليفه املطبوعة
التوضي  يف بيان ما هو االنجيل و م  هو املسي  . 71تحرير املجلة . الشيعة و أصولها

. 
حاشية عىل العروة . حاشية عىل سفينة النجاة. حاشية عىل التبرصة. جنة املأو 
 .31و االسيم الدي  . حاشية عىل مجمع الرسائل. حاشية عىل ع� الحياة. الوثقى

 .الفردوس األعىل . ع� امليزان. السياسة الحسينية. 51سفينة النجاة . زاد املقلدي 
املراجعات . مختارات م  شعراء األغا�. املفل العليا يف االسيم. ء االاان مباد 
نصيحة لعموم . امليفاق العرب الوطنأ. مناسك الحج).   (مقتل الحس� . الريحانية
 .محاورة مع السف�ي  . وجيزة الكيم .املسلم�
 .339/ 6األعيم . 72/ 2األدب العرصي . 107/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 19و 165/ 16و 373/ 15و 14/ 10و 293/ 8و 489/ 4و 169/ 2و 46/ 1الذريعة 
شعراء . 27/ 5ريحانة األدب . 295/ 24و 222، 37/ 24و 232/ 23و 295/ 21و 78

  ، 6/ كتابهاي عرب جاب . 194/ ل�ء معارصي  ع. 123/ 8الغري 
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43 ،63 ،158 ،165 ،225 ،255 ،274 ،289 ،332 ،371 ،404 ،406 ،527 ،642 ،662 ،
/ 38نامه  ، لغت984، 966، 957، 943، 938، 933، 890، 833، 829، 810، 784، 779
. 157/ املقال مصفى . 50، 42/ مصادر الدراسة . 182/ 3مايض النجف . 188

، 297، 262، 229، 215، 210، 213، 206، 144، 117، 82، 73، 63/ املطبوعات النجفية 
/ 9معجم املللف� . 272/ 2معارف الرجال . 377، 364، 357، 341، 331، 306، 299
250. 

مجلة . 612/ 2نقباء البرش . 1910/ 6مكارم اآلثار . 144/ 3معجم املللف� العراقي� 
 .1048/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 958/ 36س العرفان 

 : الشيخ محمد حس� القمشهي الكب�

الشيخ املوىل محمد حس� ب  قاسم األصفها� القمشهأ م  أكابر العل�ء و أعاظم 
الفقهاء أدرك بحث الشيخ مرتىض األنصاري يف النجف قرب خمس سن� و تلمذ بعده 

امل�زا محمد حس  املجدد الش�ازي و الشيخ عىل السيد حس� الكوهكمري و السيد 
امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ حتى فاق أقرانه و هو مم  عرف بالفقاهة التامة ب� 
معارصيه و املتأخري  عنه و هو م  العل�ء املجاهدي  فقد ذهب للجهاد و محاربة 

  شهر تويف أوائل العرش الفا� م. االنكليز مع م  ذهب م  عل�ء النجف األرشف
 .ه 1336محرم عام 

. رسالة يف الخضاب. حاشية رشح اللمعة. 181أدلة الرشاد يف رشح نجاة العباد : له
. عّدة طريق التدقيق لسالك سبيل التحقيق141أصول الفقه . زيارة عاشوراء و كيفيتها

 .مجالس املواعظ 
. 176/ 7و 402/ 1الذريعة . 293/ تذكرة القبور . 214/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف

. 249/ 9معجم املللف� . 528/ فوائد الرضوية . 74/ شهرضا . 252/ شخصيت أنصاري 
  .1008/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 97/ هدية الرازي . 635/ 2نقباء البرش 
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 : الشيخ محمد حس� آل مظفر

العرص يف النجف الشيخ محمد حس� ب  الشيخ محمد ب  عبد ّهللا أحد كبار عل�ء 
ه و درس املقدمات و السطوح عىل عل�ء النجف و حرض يف 1312األرشف ولد يف 

الخارج عىل امل�زا محمد حس� النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد أب 
الحس  األصفها� و أخيه الشيخ محمد حس  حتى بلغ درجة سامية يف الفقه و 

ه يف النجف و دف  يف 1381محرم 23غ�ها و تويف يف األصول و التاريخ و األدب و 
 .مقية آل مظفر 

الفقين، الكتاب و . تاريخ الشيعة. 21)  (االمام الصادق . االسيم نشوؤه و ارتقاؤه: له
الفرحة . علم االمام. عقائد الشيعة. الشيعة و االمامة. الشعائر الحسينية. العرتة

 .ميفم الت�ر . جمة ملم  الطاق محمد ب  عيلتر . األنسية يف رشح النفحة القدسية
رسالة يف علم . رجال الشيخ محمد حس� ب  الشيخ محمد. ترجمة هشام ب  الحكم

 .القرآن تعليمه و إرشاده . الشيعة يف التاريخ).   (االمام 
/ 8شعراء الغري . 272، 191/ 14و 124، 120/ 7الذريعة . 119/ إىل ولدي : ترجم يف
مايض . 776، 662، 571، 326، 324، 234، 150، 89، 84، 82/ عرب  كتابهاي. 194

، 226، 133، 114، 95، 78/ املطبوعات النجفية . 17/ مصادر الدراسة . 370/ 3النجف 
 .247/ 2معارف الرجال . 357، 295، 262، 249

 /3معجم رجال الفكر و األدب . 646/ 2نقباء البرش . 154/ 3معجم املللف� العراقي� 
1216. 

 : الشيخ محمد حس� السلطان آبادي

الشيخ املوىل محمد حس� ب  محمد مهدي ب  محمد إس�عيل الكوهكمري 
كان املرتجم يف النجف األرشف . آبادي م  أكابر الفقهاء و أعاظم العل�ء السلطان

مواظبا عىل الحضور يف معاهد العلم و االستفادة م  كبار املدرس� و إلتحق عام 
ه 1312بالسيد الش�ازي الكب� يف سامراء و الزم درسه حتى يوم وفاته عام  ه1291

ه و دف  يف إحد  الحجرات الرشقية م  1314فهبط إىل الكاظمية إىل أن تويف عام 
  لقد . الصح  الرشيف
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بلغ مبلغا عظي� يف الفقه و األصول و الحديث و الرجال و التفس� و الكيم و الحكمة 
 .األدب  و
 .أرشف الوسائل إىل فهم الرسائل . االشارات اللطيفة الحسان. أجوبة األجوبة: له

الجامع العسكري . جامع الدي  و الدنيا. توضي  الدالئل. البيت املعمور. البحر املحيط
. 

 .رسالة يف الكيمياء . رسالة يف الفقه. حل املعاقد ع  وجوه الفرائد. الجامع الغروي
 .الصوامع . الرصاط السوي. الشهاب الفاقب. سواء الطريق. دمة الواجبرسالة يف مق
. ميم اليهان. كشف املحجة. الفواكه. الفلك املشحون. فرائ  املعارف. عجالة الراكب
 .هياكل األمان . نخبة األدعية. منتهى الوصول. منبع الحياة. املبرش املقنع

 .هداية الوالية . هداية املجاهدي 
/ 4و 185، 45/ 3و 107، 98/ 2و 276/ 1الذريعة . 271/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
، 150/ 16و 222، 95، 33/ 15و 250/ 14و 240/ 12و 75/ 7و 64، 63، 53/ 5و 493
، 189، 253/ 25و 92/ 24و 14/ 23و 359/ 22و 55، 53/ 19و 58/ 18، و 365، 312
الفوائد . 659/ 2باء البرش نق. 258/ 9معجم املللف� . 368/ شخصيت أنصاري . 200

 .678/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 95/ هدية الرازي . 530/ الرضوية 

 : الشيخ محمد حس� آيتي

الشيخ محمد حس� ضياء الدي  آيتأ الب�جندي م  أعيم الفقه و األصول و العلم و 
عىل الشيخ ه هاجر إىل النجف و أقام بها سنينا طويلة و تتلمذ 1310األدب ولد عام 

ضياء الدي  العراقأ و السيد أبو الحس  األصفها� إىل أن بلغ مرتبة االجتهاد فعاد إىل 
مسقط رأسه ب�جند و قام باملسلوليات الدينية امللقاة عىل العل�ء الكبار م  البحث 

 .ه 1395و التدريس و حّل مشاكل الناس حتى يوم وفاته عام 
درر الفريد في� روي ع  . مقامات معنوية. رارمقام األب. رشح كفاية األصول: له

 .السبط الشهيد م  الخطب و الكل�ت و األشعار 
 .2104/ 6مكارم اآلثار . 890/ 2نقباء البرش . 13/ 22الذريعة : ترجم يف
معجم رجال الفكر و . 4877/ 4و 805/ 1فهرست كتابهاي فاريس . 363بهارستان 
  .76/ 1األدب 
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 : حمد حس� الدزفويلالسيد م

السيد محمد حس� ب  آغا سيد ب  السيد محمود املوسوي عاا جليل و فقيه فاضل 
ه و قرأ األوليات هناك ثم هاجر إىل النجف 1301و ور  تقأ ولد يف دزفول سنة 

األرشف فأدرك السيد محمد كاظم اليزدي و غ�ه ثم الزم درس امل�زا محمد حس� 
ء الدي  العراقأ و نال إجازة االجتهاد م  الشيخ النائينأ عام النائينأ و الشيخ ضيا

 .ه 1362تويف يف النجف عام . ه و كان عىل جانب عظيم م  التقو  و الصيح1353
 .521/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : آبادي الشيخ محمد حس� النجم

. فقيه جليلآبادي الطهرا� عاا كب� و  الشيخ آغا حس� ب  الشيخ آغا محمد النجم
ولد يف طهران و نشأ بها و تعلم املقدمات عىل عل�ئها ثم هاجر إىل النجف األرشف 

ه و حرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ م�زا حس� الخلييل و 1305يف 
استمر يف التدريس و االشتغال بالفقه و األصول يف النجف حدود سبع عرشة سنة 

ه إىل طهران و صار 1322و تبحر و إحاطة ثم عاد عام  حتى حصل عىل براعة و خية
 .ه 1347رجب عام 7تويف يف . م  املراجع و الرؤساء يف طهران

 .642/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد حس� الهمدا� الكاظمي

م  الفقهاء األعيم املتبحري  الكامل� كان م  املعمري  تلمذ عىل صاحب الجواهر 
ه الشيخ مرتىض األنصاري مدة طويلة ثم هاجر يف حياة الشيخ إىل ثم الزم بعد
 :قال السيد الصدر يف التكملة . الكاظمية

و رأيت كتابة أستاذه العيمة إليه يلوح فيها باجتهاده و أنه مأذون م  صاحب 
 .ه 1316تويف يف كربيء حدود عام . الرش 
  .515/ 2نقباء البرش : ترجم يف



 407: الصفحة

 : السيد محمد حس� الجزائري

السيد محمد حس� املعروف بالسيد بزرك الجزائري عاا جامع و فاضل متفن  و ور  
ه ثم حرض عىل الشيخ جعفر التسرتي و السيد املجدد الش�ازي و 1275ولد يف . تقأ

السيد عبد الصمد الجزائري و قد تعلّم علوما أخر  عىل جانب تفقهه و اجتهاده 
يد يف النجوم و استخراج التقويم، تلمذ يف ذلك عىل السيد محمد النبأ فكانت له 

بر  يف هذه العلوم و . هاشم و السيد حس  املنجم و كانت له معرفة بالطب أيضا
عاد إىل تسرت و صار م  أعيم الدي  و مراجع األحكام . حصل فيها عىل مهارة و خية

 .الرشعية 
 .ه 1350تويف يف 
 .557/ 2لبرش نقباء ا: ترجم يف

 : الشيخ محمد حس� الجباوي

الشيخ محمد حس� ب  حمد ب  شهب الجباوي عامل جليل و أديب بار  ولد يف 
ه و نشأ فيها ثم هاجر إىل النجف و حرض عىل الشيخ محمد حس  1285الحلة عام 

املامقا� و الشيخ محمد الفاضل الرشابيا� و الزم الشيخ عيل رفيش و صار م  
 .ه 1352شعبان 27املحقق� و األجيء املحرتم� و تويف يوم الخميس العل�ء 
رحلة إىل مكة . الرحلة الحسينية. ديوان شعر. تقريرات مشايخه يف األصول و الفقه: له
 .رسالة يف التجويد و القراءات . شعرا
 .421/ 4شعراء الحلة . 168/ 10الذريعة . 108/ 2: 3البابليات : ترجم يف

 .195/ معجم املطبوعات النجفية . 151/ 3املللف� العراقي� . 258/ 2ل معارف الرجا
 .330/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 572/ 2نقباء البرش 

 : الشيخ محمد حس� املشغري العاميل

  الشيخ محمد حس� ب  الشيخ حس� ب  محمد العاميل املشغري عاا 
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ه ثم هاجر إىل النجف األرشف فتلمذ 1234رة عام ولد يف املشغ. فقيه و أديب بار 
عىل فقهائها األعيم حتى حصلت له االجازة م  الشيخ مرتىض األنصاري و عاد إىل 

 .ه 1324بيده و تويف يف 
 .570/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد حس� القائني

عاا عامل و  الشيخ محمد حس� ب  محمد محس  ب  عبد ّهللا الب�جندي القائنأ
أدرك يف النجف بحث الشيخ مرتىض األنصاري و تلمذ عىل . فقيه صال  و ور  تقأ

السيد حس� الكوهكمري ثم رجع إىل قائ  فصار مرجعا بها و تويف يف كربيء عام 
 .ه 1310
 .638/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد حس� الكاظمي

يخ نارص الكاظمأ النجفأ مجتهد الشيخ محمد حس� ب  الشيخ هاشم ب  الش
ه 1230ولد يف الكاظمية يف . ملسس مدرس م  أعاظم فقهاء عرصه و مشاه� عل�ئه

و قرأ املقدمات عىل لفيف م  العل�ء و الفضيء ثم هاجر إىل النجف األرشف و 
حرض عىل مشاه� املدرس� مفل الشيخ حس  كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة و 

س  صاحب الجواهر و الشيخ جواد مي كتاب و الشيخ محس  خنفر الشيخ محمد ح
قال املراغأ يف املآثر و . و الشيخ مرتىض األنصاري و نال درجة سامية يف العلم و التقى

فقيه عظيم و مجتهد معرتف له ب� املسلم� طبقت اآلفاق شهرة جيلة قدره : اآلثار
ن م  أكابر املراجع و األعاظم و و علو مقامه و درجة زهده و ورعه و تقواه فكا

طبعت رسالته العلمية و نه  بسائر التكاليف الرشعية و قام بأعباء الهداية و 
 .ه 1308محرم 22االرشاد إىل أن تويف يف 

  رسالة عملية يف . حاشية القوان�. حاشية فرائد األصول. بغية الخاص و العام: له
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هداية األنام يف رشح رشائع . نخبة العباد. منجية العباد. مناسك الحج. العبادات
. رسالة يف إجازته للسيد محمد عيل ب  امل�زا محمد الشاه عبد العظيمأ. 271االسيم 

 .رسال يف إجازته للم�زا محمد الهمدا� الكاظمأ 
 .23/ تأسيس الشيعة . 275/ 44أعيان الشيعة . 19/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
عل�ء . 254/ شخصيت أنصاري . 173/ 25و 19/ 23و 262/ 22و 131/ 3 الذريعة
/ املآثر و اآلثار . 1001، 426/ كتابهاي عرب . 530/ فوائد الرضوية . 36/ معارصي  
. 249/ 2معارف الرجال . 385/ املطبوعات النجفية . 218/ 3مايض النجف . 178

نقباء . 390/ 1نجوم الس�ء . 155/ 3معجم املللف� العراقي� . 259/ 9معجم املللف� 
 .1057/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 665/ 2البرش 

 : الشيخ محمد حس� الغروي النجفي

ء يف بروجرد و حرض درس الش�ازي الكب� يف سامراء ثم جاء إىل النجف و  قرأ املباد 
د إىل إيران و أكمل دراسته عىل األخوند الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي ثم عا

انتهى به املطاف إىل االستقرار يف بروجرد و أصب  م  الوجهاء املشهوري  و املقلدي  
 .ه و نقل جف�نه إىل قم و دف  فيها 1354البارزي  يف املنطقة حتى وافته منيته عام 

 .كتاب يف الفقه االستداليل . مجموعة يف األخيق و الصفات و القيم االنسانية: له
 ) . (ئب االمام السبط الشهيد الحس� رشح مصا
/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 93/ هداية الرازي . 561/ 2تاريخ بروجرد : ترجم يف
234. 

 : السيد محمد حس� م�دامادي بن السيد محمد جعفر األصفها�

تفقه عىل شيوخ عرصه يف النجف و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� النائينأ و السيد 
 .ه 1380األصفها� و صار مرجعا يف التقليد و الفتيا مات عام  أبو الحس 

  .ديوان شعر . العرشية. الصومية يف املواعظ. رسالة يف قاعدة اليد. رسالة عملية: له
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 .147/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 285/ تذكرة القبور : ترجم يف

 : الشيخ محمد رفيع الكزازي

عبد املحمد الكواري الكزازي النجفأ عاا كب� و فقيه جليل  الشيخ محمد رفيع ب 
كان م  أفاضل تيمذة الحجة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و كان أستاذه يقدمه و يفضله 

ه قبل 1300تويف بعد . عىل سائر تيميذه لتضلعه يف الفقه و األصول و غزارة علمه
 .أستاذه بسن� 
 .786/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : لشيخ محمد رحيم الربوجرديا

الشيخ محمد رحيم ب  امل�زا محمد اليوجردي الخراسا� عاا كب� و فقيه جليل م  
هاجر إىل النجف و درس عىل صاحب الجواهر و أصب  متبحرا يف . األعاظم املشاه�

)  (الفقه متضلعا يف األصول خب�ا بص�ا و محققا مدققا عاد إىل مشهد االمام الرضا 
 .ه 1309تويف سنة . فاشتغل بالتدريس و االفادة و أصاب رياسة و مرجعية دينية

. هدية الرضوية. رشح مخترص النافع. تقريرات يف الفقه و األصول. كتاب يف النحو: له
 .أع�ل السنة . جوامع الكيم يف رشح قواعد األحكام. البيع الفضويل

 .يف طهران بعد وفاته كانت له مكتبة ضخمة إنتقلت إىل مكتبة امللك 
. 247/ 5رجال إيران . 474/ 2تاريخ بروجرد . 272/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
 .722/ 2نقباء البرش . 144/ املآثر و اآلثار . 208/ 25و 252/ 5الذريعة 

 .236/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 700/ منتخب التواريخ . 308/ 9معجم املللف� 

 : س�الشيخ محمد رضا آل يا

الشيخ محمد رضا ب  الشيخ عبد الحس� ب  الشيخ باقر آل ياس� الكاظمأ النجفأ 
  ولد يف ربيع . فقيه متضلع م  مراجع التقليد املشاه�
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ه و درس عىل بع  العل�ء األعيم فنبغ يف الفقه و األصول نبوغا 1297األول عام 
بعلو الكعب و سمو املكانة و امتاز ع  باهرا و عرف ب� فضيء النجف و عل�ئها 

 .أكث معارصيه بالصيح و التقو  و النزاهة و الرشف 
برز ب� املرشح� للزعامة . ه1365و ملا تويف الحجة السيد أبو الحس  األصفها� عام 

العامة و اتفقت آراء األكثية عىل تقداه و تفضيله فكث مقلدوه يف كافة إنحاء 
 .ه 1370رجب 28السبت  تويف عرص. العراق
حاشية العروة . التعليقات عىل وسيلة النجاة. بلغة الراغب� يف فقه آل ياس�: له

رشح مشكيت . رشح التبرصة. سبيل الرشاد يف رشح نجاة العباد. ديوان شعر. الوثقى
 .مناسك الحج . رشح منظومة السيد بحر العلوم. العروة الوثقى
 .ب ج / 8الغدير . 382/ 8شعراء الغري . 149 /6و 147/ 3الذريعة : ترجم يف

، 109/ املطبوعات النجفية . 532/ 3مايض النجف . 387، 193، 131/ كتابهاي عرب 
معجم املللف� العراقي� . 317/ 9معجم املللف� . 41/ 2معارف الرجال . 144، 125
 .70/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 757/ 2نقباء البرش . 163/ 3

 : محمد رضا املظفر الشيخ

الشيخ محمد رضا ب  الشيخ محمد ب  الشيخ عبد ّهللا آل مظفر النجفأ عاا جليل و 
و تعلم املقدمات عىل بع  1323أديب معروف ولد يف النجف يف خامس شعبان 

األفاضل ثم حرض يف الفقه و األصول عىل الشيخ النائينأ و الشيخ آغا ضياء الدي  
عىل الشيخ محمد حس� األصفها� و صار م  العل�ء  العراقأ و درس الفلسفة

 .األفاضل 
أسس منتد  النرش و كلية الفقه و شارك يف ملترات علمية عاملية و كان : أقول

و أصب  كتابيه أصول الفقه و املنطق م  . ه1383رمضان 16متواضعا جدا تويف يف 
 .كتب الدراسة يف الحوزة 

 .عىل هامش السقيفة . عقائد الشيعة. السقيفة. 31أصول الفقه : تآليفه املطبوعة
 .31املنطق 
  . 319/ شخصيت أنصاري . 206/ 12الذريعة . 129/ 1دراسات أدبية : ترجم يف
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 .920، 636، 626، 559، 521، 405، 66/ كتابهاي عرب . 451/ 8شعراء الغري 
، 119، 83/ ت النجفية املطبوعا. 89، 20/ مصادر الدراسة . 374/ 3مايض النجف 

معجم املللف� العراقي� . 247/ 2معارف الرجال . 245، 213، 146، 136، 122، 121
 .1217/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 772/ 2نقباء البرش . 170/ 3

 : السيد محمد رضا الجزائري

السيد محمد رضا ب  السيد حس� ب  السيد رضا الجزائري النجفأ عاا فقيه صال  
درس عىل السيد الش�ازي الكب� قبل ذهابه إىل سامراء ثم اختص بالشيخ محمد 
حس� الكاظمأ و امل�زا حس� الخلييل حتّى صار م  العل�ء الفقهاء و األتقياء 
الصالح� و كان يقيم صية الج�عة يف الصح  الرشيف حتى يوم وفاته يف السابع 

 .ه 1329عرش م  شهر شعبان عام 
 .رات دروس مشايخه تقري: له

معجم رجال . 104/ هدية الرازي . 753/ 2نقباء البرش . 257/ شجرة مباركة : ترجم يف
 .338/ 1الفكر و األدب 

 : السيد محمد رضا ابن السيد محمد باقر املرعيش

فقيه أصويل متتبع، و مجتهد جليل و مصنف فاضل محقق، و م  أساتذة الفقه و 
ف األرشف، و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و كان مقي� يف النج. األصول

الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه� و بلغ الدرجة العالية م  االجتهاد و 
مات . االستنباط، و تصّد  للتدريس و التصنيف و البحث و قرأ عليه كف� م  األفاضل

 .ه 1342حدود 
جوابات . ئل االسيمبوليةجوابات املسا. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

الرسالة الكرية . جوابات املسائل اليزدية. جوابات املسائل الكرمانية. املسائل االمتحانية
 .يف تحقيق مسألة الكر 

 .293/ 17و 240، 231، 214/ 5الذريعة . 139/ 1إحقاق الحق : ترجم يف
  .1186/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 742/ 2نقباء البرش 
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 : املوىل محمد رضا بن محمد باقر التربيزي النجفي

الشيخ آغا رضا ب  محمد باقر التييزي النجفأ عاا كب� و فقيه جليل و أخيقأ 
ء فيها ثم هاجر إىل النجف  ه و قرأ املباد 1265ولد يف تييز يف . معروف و تقأ ثقة

عيمة التقأ العارف و درس الفقه و األصول عىل السيد حس� الرتك ثم اختص بال
الفقيه مرب السالك� املوىل حس� قىل الهمدا� حتى صار وحيد عرصه يف التقى و 
التذكر و التفكر و سائر مراتب املراقبة و الس� و السلوك مع ما هو عليه م  جيلة 

 .ه 1331تويف رحمه ّهللا يوم الجمعة ثالث شوال . القدر و التبحر يف الفقه و األصول
 .عدة رسائل يف مباحث علمية و تقريرات يف الفقه و األصول . اشية املكاسبح: له

 .270/ 1معارف الرجال . 371/ شخصيت أنصاري . 219/ 6الذريعة : ترجم يف
 .293/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 740/ 2نقباء البرش 

 : السيد محمد رضا الش�ازي

ه و تعلّم 1223الش�ازي يف ش�از عام ولد السيد محمد رضا ب  السيد إس�عيل 
ء فيها ثم توجه إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ األنصاري و بلغ درجة  املباد 

عالية يف الفقه ثم خرج منها متوجها إىل طهران لتوجيه الناس و إرشادهم و مات فيها 
 .ه 1302ه و عىل قول آخر سنة 1308عام 
جامع الدعوات املنجأ م  . 1256افع كتبه عام األنوار الرضوية يف رشح الن: له

 .و جيزة الرجال . مدائ  العلوم. رسالة يف صية الليل. درر اللئايل. الهلكات
 .772/ 3مكارم اآلثار : ترجم يف

 : الشيخ محمد رضا الدزفويل الربوجردي

  ه و تخرج عىل الشيخ محمد كاظم 1274ولد يف دزفول عام 
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أصب  فقيها أديبا مقلدا ببيد خوزستان و تويف يف ج�د  األوىل سنة  الخراسا� و
 .ه 1352
 .جهد املقل فقه إستداليل . تقريرات دروس شيوخه. أحوال سهل ب  زياد: له

. في  الباري يف رشح مكاسب الشيخ األنصاري. حاشية الفصول. حاشية فرائد األصول
 .منتخب منهج الرشاد . كلمة التقو 
، 156/ 6و 302/ 5الذريعة . 549/ 2تاريخ بروجرد . 283/ 9أعيان الشيعة  :ترجم يف
. 744/ 2نقباء البرش . 419/ شخصيت أنصاري . 440/ 22و 122/ 18و 406/ 16و 165

 .235/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد رضا البختياري

محمد كاظم  ه و تلمذ عىل امل�زا محمد حس  النائينأ و السيد1320ولد سنة 
اليزدي و نال درجة عالية يف الفقه و األصول و غدا رمزا يف الفقه و الجهاد ضد 

 .االستع�ر الييطا� يف ثورة العرشي  و أصب  مرجعا للتقليد و الفتو  
 .رسالة عملية . تقريرات شيوخه الشيخ النائينأ و السيد اليزدي: له

 .221معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : شيخ محمد رضا الجرقوئ اإلصبها�ال

ولد الشيخ محمد رضا ب  محمد تقأ الفرقا� الجرقوئ االصبها� الحائري يف جرقويه 
ه إىل أصفهان و 1318ثم إنتقل بعد وفاة والده سنة 1305م  توابع اصبهان سنة 

ه ذهب إىل 1329و يف عام . ء و السطوح عىل أساتذة و عل�ء أصفهان درس املباد 
لنجف األرشف و حرض قليي عىل صاحب الكفاية و عىل دروس السيد محمد كاظم ا

اليزدي و السيد محس  الكوهكمري ثم أخذ يسافر إىل إيران و الحج حتى استقر ثانيا 
يف النجف و حرض عىل السيد أب الحس  األصفها� و الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء 

  ها� و السيد محمد الف�وزآبادي الدي  العراقأ و الشيخ محمد حس� األصف
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و م�زا عيل آقا الش�ازي ثم إنتقل إىل كربيء و إستقر فيها بطلب م  املرجع السيد 
 .أب الحس  األصفها� و أصب  م  عل�ئها الكبار 

كان ير  وجوب صية الجمعة وجوبا عينيا فكان يقيمها إىل ح� وفاته مع ثلة م  
ه يف كربيء و دف  يف مقية آل الش�ازي بالصح  الحسينأ 1393ت عام ما. امللمن�
 .الرشيف 

إيضاح املقال يف إثبات وجوب . إزالة الريبة ع  حكم صية الجمعة يف زم  الغيبة: له
 .تنبيه الغافل� ع  معرفة رب العامل� . الجمعة عىل كل حال

معجم رجال الفكر و األدب . 219، 44كتابهاي عرب . 695/ 2تراجم الرجال : ترجم يف
1 /151. 

 : الشيخ محمد رضا فرج ّهللا النجفي

ولد . الشيخ محمد رضا ب  الشيخ طاهر ب  فرج ّهللا النجفأ عاا أديب و فاضل جليل
ه و درس عىل العل�ء السطوح ثم حرض بحث 1319يف النجف يوم عيد الفطر سنة 

ل كاشف الغطاء و السيد أب الحس  الخارج يف الفقه و األصول عىل الشيخ أحمد آ 
األصفها� و السيد محمد تقأ البغدادي و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ عبد 
ّهللا املامقا� و امل�زا فتّاح و الشيخ محمد رضا آل ياس� و الشيخ محمد جواد البيغأ 

بة سامية يف و السيد أب القاسم األصفها� و السيد محمد جواد التييزي و بلغ مرت
 .ه 1386العلم و التقو  تويف يف الفالث م  ربيع الفا� عام 

 .رسالة يف الحقيقة و املجاز . ديوان شعر. االعتقاد الصحي  أو عقائد الشيعة: له
 .رشح كفاية األصول . رشح كتاب الطهارة م  الرشايع. رسالة يف العروض و القوايف

املعلم و التلميذ أو سبيل . املختلف و املتفق. الغدير يف االسيم. عيل و االمامة
مناهج املتبرصي  يف . ملتقطات املطالعة مجمو  يف األدب. الحقيقة يف أصول الدي 

 .منظومة يف األصول . كذب مزاعم القسس� رد عىل النصار 
. 438/ 8شعراء الغري . 26/ 16الذريعة . 933/ 3و 754/ 2نقباء البرش : ترجم يف
  . 255، 98/ املطبوعات النجفية . 61/ 3مايض النجف . 157/ 1الغدير 
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 .756/ 2نقباء البرش . 168/ 3معجم املللف� العراقي� . 154/ 3معارف الرجال 
 .933/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : األصفها�) آغا رضا(الشيخ أبو املجد محمد رضا 

حس� اب  الشيخ محمد باقر األصفها� الشيخ أبو املجد محمد رضا ب  الشيخ محمد 
ولد يف النجف األرشف يوم الجمعة . النجفأ عاا كب� و أديب جليل و فيلسوف بار 

ه و درس املقدمات عىل العل�ء ثم قرأ عىل م�زا حبيب ّهللا الطهرا� و 1287محرم 20
اليزدي  الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ الرشيعة األصفها� و السيد محمد كاظم

و آغا رضا الهمدا� و السيد محمد الفشارك حتى صار مجتهدا يف الفقه محيطا 
بأصوله و فروعه متبحرا يف األصول متفننا ملباحفه و مسائله متضلعا يف الفلسفة خب�ا 
يف التفس� بارعا يف الكيم و العلوم الرياضية ك� أنه زاول الشعر و غدا م  الشعراء 

 .ه 1362محرم 24دوة األحد املرموق� تويف غ
االيراد و االصدار يف حل إشكاالت . إستيضاح املوارد م  قول الفاضل الجواد: له

. تنبيهات دليل االنسداد. تعريب الس� و السلوك. عويصة يف بع  مسائل العلوم
حل الدهر العاطل فيم  . جلية الحال أو سمطا اللئال يف مسألتأ الوضع و االستع�ل

لئاوي ذييسوس ) اكر(حوايش عىل أكث . حوايش عىل األسفار. األفاضل أدركته م 
. حواش عىل الكايف و غ�ه م  كتب الحديث و التفس�. الحكيم اليونا� يف الهندسة

. ذخائر املجتهدي  يف رشح معاا الدي . ديوان. حوايش إستداللية عىل نجاة العباد
نق  فلسفة . الرد عىل البهائية. اطلرجال الشيخ اب  املجد الرضا حىل الدهر الع

رسالة إستيضاح املراد م  . رسالة أداء املفروض يف رشح أرجوزة العروض. داروي 
 .الفاضل الجواد 
رسالة يف . رسالة يف الرد عىل فصل القضا يف عدم حجية فقه الرضا. الرسالة األمجدية

لئال أو جلية الحال جلية سمط ال. سقط الدر يف أحكام الكر. رسالة يف القبلة. الغناء
السيف الصنيع لرقاب منكري . الحال أو سمط اللئال يف مسألتأ الوضع و االستع�ل

يف علم العروض و القافية ملصطفى (رشح أرجوزة مصطفى التييزي . علم البديع
عالية العطر يف حكم . العقد الفم�. رشح نجاة العباد. رشح املنظومة). التييزي 
  مناظرة . معرب رسالة الس� و السلوك. الجميل إىل صدقأ جميل القول. الشعر
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 .وقاية األذهان يف أصول الفقه . النوامج و الروزنامج. نجعة املرتاد. امللم  و املعطل
، 213/ 4و 488/ 2الذريعة . 14، 17/ 7أعيان الشيعة . 747/ 2نقباء البرش : ترجم يف
و 115، 44/ 11، و 351، 48، 277/ 24و 114، 7/ 10و 343/ 9و 79/ 7و 127/ 5و 452
و 303/ 22، و 240/ 21و 209/ 17، و 287، 231، 205/ 12، و 2، 101، 92، 42/ 14
 .135/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 133/ 25

 : الشيخ محمد رضا األصفها�

كاظم  كان م  العل�ء الفضيء و الفقهاء النبيء و م  أفاضل تيميذ الشيخ محمد
الخراسا� هاجر إىل سامراء و مكث بها حدود سنت� و درس فيه� عىل الشيخ محمد 

 .ه 1334تقأ الش�ازي ثم عاد إىل النجف و كربيء و تويف فيها يوم سابع شعبان عام 
 .726/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد رضا آل املرتىض

م  تيميذ الشيخ محمد حس� الكاظمأ م  العل�ء و األجيء كان يف النجف األرشف 
و حرض بعده عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و غ�ه عدة سن� حتى أصاب خية 
و براعة يف الفقه و األصول و نال حظا منه� ثم عاد إىل بيده و قام بالوظائف 

 .الرشعية حتى يوم وفاته 

 : السيد محمد رضا الحيل

  فت  ّهللا األسرتابادي الحيل عاا أديب و شاعر السيد محمد رضا ب  أب القاسم ب
ه و قرأ املقدمات يف الحلة ثم انتقل إىل النجف و درس السطوح 1283ولد عام . طيب

عىل عل�ئها ثم حرض يف بحث الخارج م  الفقه و األصول عىل الشيخ هادي الطهرا� 
ل ذلك اته  و املوىل محمد الرشابيا� و السيد محمد كاظم اليزدي و كان خي

  الخطابة ف�قى املني يف 
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الصح  الرشيف ثم سافر إىل إيران و جاب بيدها ثم عاد إىل الحلة و استقر فيها 
 .ه 1346حتى يوم وفاته يف أواخر ذي الحجة عام 

 .نهاية البيان . لوامع الدرر. العقد الفريد. ج�ن األبحر. الحدائق الزاهرة: له
 .كنز األرواح . نهاية اآلمال). عليها السيم (صائب الزهراء فاطمة الصوارم يف م
 .الكشكول . ديوان شعر. عدة أراجيز يف الكيم. السوان  البابلية

/ 24و 366/ 18و 294، 158، 92/ 15و 130/ 5الذريعة . 168/ 1أدباء األطباء : ترجم يف
/ 1الفكر و األدب  معجم رجال. 736/ 2نقباء البرش . 170/ 1مايض النجف . 393
446. 

 : الشيخ محمد رضا الفال أس�ي

عاا كب� و فقيه جليل قرأ يف ش�از املقدمات و السطوح عىل عل�ئها و فضيئها ثم 
انتقل إىل النجف األرشف و درس عىل السيد حس� الكوهكمري و أجيز منه فرجع إىل 

 .ه 1308ش�از و صار رئيسا بها و مرجعا تاما إىل أن تويف عام 
 .731/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد رضا الطالقا�

م  أعاظم عل�ء عرصه درس املقدمات يف طهران ثم ترشف إىل النجف األرشف بعد 
ه فتلمذ عىل امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد طه نجف و الشيخ 1310سنة 

فقه و األصول مبلغا عظي� محمد كاظم الخراسا� و غ�هم سن� طواال حتى بلغ يف ال
و نال منه� حظا جسي� و مزج علمه بالعمل فقد كان م  أتقى أهل عرصه و 
أشّدهم نسكا و ورعا و أكثهم صيحا و عبادة و زهدا و كان م  املراقب� املجاهدي  
و األبدال املرتاض� لقد أخي بوته قبل أسبو  ففاضت نفسه يف الساعة التأ أخي بها 

 .ه 1336ئل عام يف أوا
  .730/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : املوىل محمد رضا بن قاسم بن محمد بن نارص الغراوي

عاا فاضل مجتهد جليل كامل مللف متتبع، كاتب محقق أديب شاعر، ضم إىل فضله 
عليهم (و علمه التقو  و الور ، و االحاطة باألخبار و البحث و تاريخ أهل البيت 

تتلمذ عىل الشيخ هادي كاشف الغطاء، و الشيخ . كتب و صنف و نظم كف�ا). يم الس
محمد جواد الحوالوي، و الشيخ عيل رفيش، و السيد محمد كاظم اليزدي، و الشيخ 

 .مهدي املازندرا� ثم تصّد  للتدريس و التأليف 
يش يف مدارك إزالة الغوا. أدلة األحكام يف رشح رشايع االسيم. األربعون حديفا: له

. أما� األديب يف اختصار مغنى اللبيب. أصدق املقال يف الدراية و الرجال. الحوايش
البضاعة . أهبة املعاد يف املبدأ و املعاد. األنوار الساطعة يف رشح الزيارة الجامعة

 .جوابات املسائل الدروقيّة . بلوغ منى الجنان يف تفس� بع  ألفاظ القرآن. املزجاة
الخ�ات . الحجة الكافية يف تعي� الفرقة الناجية. الحكم و عواا العلم و األممجوامع 

ذخائر . ديوان الغراوي. الدرة املضيئة يف الرد عىل الشيخية. الحسان يف تفس� القرآن
رسالة يف . رسالة أحس  الحديث يف املواريث. فصل القضا يف فضل االمام املرتىض

الزهر الفائق يف رشح مقدمة . يف رشح الباب الحادي عرشالزاد املدخر . أربع� حديفا
 .رشح املعتي . سبيل الرشاد يف املواعظ. زهرة العواا يف نظم أصول املعاا. الحدائق

شفاء الصدور يف اآلداب املستحبة و . الشعلة الفورية يف رد الشيخية. رشح الهداية
صحيفة األمان يف أحوال صاحب . شفاء القلوب يف تنزيه األنبياء م  الذنوب. األخيق
. العر  العاصمة يف تفضيل الزهراء فاطمة. طريق الوصول إىل علم األصول. الزمان

لب . الكنز املدخر يف آداب املسافر و السفر). يف تفس� نظم األلفية (العوائد النحوية 
سعيدة املجالس ال. لوامع الغرر. اللمع الغروية. األلباب يف غريب الحديث و الكتاب

معرفة األحوال يف . مسائل الدروقية). ديوان (محاس  الكواكب . يف املواعظ و األخيق
نصيحة . موهبة الرح�ن يف تفس� القرآن. معرفة األصول يف الرجال. علم الرجال

. نور الوايف تهجئة أحاديث الكايف. نفائس التذكرة يف رشح التبرصة. الضال يف االمامة
 .ضل سورة الفاتحة الورق الصادحة يف ف

، 240، 182، 40/ 24، و 482، 245، 121/ 2و 529، 402، 414/ 1الذريعة : ترجم يف
و 4/ 10و 784/ 9و 107/ 8و 284/ 7و 242/ 4و 249، 220/ 5و 149، 127/ 3و 378
  ، 172، 72/ 14و 138، 75، 71، 7/ 12و 52، 35/ 11
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/ 20و 340/ 19و 349، 345، 290، 145/ 18 ، و355، 240، 170، 14/ 15، و 204، 199
/ 8شعراء الغري . 747/ 2نقباء البرش . 44/ 25و 285/ 23، و 244/ 21، و 347، 127
معجم . 286/ 2معارف الرجال . 177/ مصفى املقال . 37/ 3مايض النجف . 398

/ 2نقباء البرش . 212، 107/ معجم املطبوعات النجفية . 168/ 3املللف� العراقي� 
 .911/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 767

 : امل�زا محمد رضا الرشتي

هاجر إىل النجف األرشف فأخذ . امل�زا محمد رضا ب  امل�زا كاظم الرشتأ عاا فقيه
املقدمات م  األفاضل ثم حرض عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و غ�ه و ملا بلغ درجة 

وة الفضل عاد إىل بيده و صارت له رياسة دينية سامية يف الفقه و األصول و تسنّم ذر 
 .ه 1335و مرجعية يف سائر األمور و األحكام تويف بعد 

 .767/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد رضا الطهرا�

كان م  العل�ء األبرار و . الشيخ امل�زا محمد رضا ب  عبد النبأ الطهرا� فقيه فاضل
قرأ عىل عل�ء النجف األرشف سن� طواال و له االجازة ع  الفقهاء الصلحاء األجيء 

الشيخ املرتىض األنصاري و الشيخ رايض النجفأ ثم عاد إىل طهران فكان فيها م  
 .ه 1306املراجع الدينية تويف يف سنة 

 .759/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد رضا الكلبايس

  الشيخ محمد رضا الكلبايس األصفها� عاا الشيخ محمد رضا ب  امل�زا عبد الرحيم ب
  ه و تعلم فيها ثم 1295جليل ولد بأصفهان عام 
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ه و 1323انتقل إىل طهران و استزاد الفقه و أصوله ثم هاجر إىل النجف األرشف يف 
درس عىل شيخ الرشيعة و السيد محمد كاظم و صدرت له االجازة منه� و عاد إىل 

و صار م  املراجع الدينية يف األحكام إىل )  (ر يف مشهد االمام الرضا إيران و استق
 .يوم وفاته 
 .759/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد رضا القايض التربيزي

ولد يف . السيد محمد رضا ب  امل�زا يوسف ب  باقر التييزي عاا جليل و تقأ صال 
ه 1344عىل فضيئها و عل�ئها ثم هاجر سنة ه و نشأ بها و درس 1290تييز قبل سنة 

إىل النجف و حرض عىل الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و السيد أب 
تراب الخوانساري و السيد أب الحس  األصفها� و كان يكتب جميع تقريرات دروسه 

و املقيد، يف يف الوضع، يف األوامر، يف النواهأ، يف العام و الخاص، يف املطلق : و هأ
املفاهيم، يف القطع، يف الظ ، يف الياءة و االشتغال، يف االستصحاب، يف التعادل و 

يف املياه، يف الكر، يف الطهارة، يف الصوم، يف : يف الفقه. الرتاجي ، يف االجتهاد و التقليد
لباس  البيع، يف رشائط املتعاقدي ، يف تعاقب األيادي، يف قاعدة م  ملك، يف الرضا ، يف

 .ه 1378تويف رحمه ّهللا عام . املشكوك، يف املكاسب املحرمة، و غ� ذلك

 : السيد محمد رضا الخراسا�

السيد محمد رضا ب  السيد يوسف ب  محمد الحسينأ الخراسا� األصفها� عاا فقيه 
كان م  األجيء األعيم و م  تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و أخصائه . و صال  تقأ

  أصدقاء السيد محمد حس  املجدد الش�ازي و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و و م
و حيث أنه كان ضعيف البرص م  بداية حياته ا يخرج له . غ�هم م  الطبقة العالية

  ء م  اآلثار و قد اشتد  يش
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رأ الخط مرض برصه يف خراسان قبل وفاته بفيث سن� حتى صار ال ايز الكتابة و ال يق
عليه (مه� كان قويا أو واضحا، و خيف عليه العمى م  ذلك فرأ  االمام الرضا 

يف عاا الرؤية فشافاه و أصب  يقرأ الخط الضعيف يف ظيم الليل م  دون ) السيم
نظارة بعد أن كان ال ير  الخط القوي يف النهار مع النظارة، و له م  قبيل ذلك 

ذي القعدة 22تويف يف النجف يف . إخبارات باملأتيات حكايات و قضايا، بل كرامات و
 .ه 1302
 .781/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي ابن الشيخ عباس كاشف الغطاء

. كان م  العل�ء النابغ� و امليزي  يف الفضل و الك�ل و الفقه و األصول و األدب
قه و األصول عىل والده و عىل غ�ه م  العل�ء و ولد يف النجف األرشف و حرض يف الف

نال قسطا م  العلم و بر  يف األدب و كتب بحوثا قيمة يف الصحف و املجيت و ملا 
ه قام مقامه يف الصح  الرشيف بإمامة الج�عة و 1361مات والده الشيخ هادي سنة 
 .ه 1366رجب 26واصل التأليف و التتبع و مات 

. الغيب و الشهادة. الرشيف الريض. ة يف الفرق ب� الضاد و الظاءرسال. ديوان شعر: له
فصول رائقة يف . رسالة يف الخط العرب. حاشية كفاية األصول. الصوت و ماهيته
 .الرق يف االسيم . األمفال العامية
. 418/ 8شعراء الغري . 84/ 16و 96/ 15و 188/ 14و 119/ 7الذريعة : ترجم يف
 .191/ 3و 166/ 1مايض النجف . 314/ بهاي عرب كتا. 182/ 4الغدير 

 .163/ 3معجم املللف� العراقي� . 247/ 3معارف الرجال . 259/ املطبوعات النجفية 
 .1049/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 775/ 2نقباء البرش 

 : السيد محمد رضا ابن السيد إس�عيل الش�ازي

  عاا جليل و فقيه متكلم فاضل م  كبار الفقهاء و عل�ء االمامية 
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و زع�ئها ور  صال  تقأ شاعر بالعربية و الفارسية هاجر م  ش�از إىل النجف 
األرشف و تتلمذ عىل شيوخها و أساتذتها ثم انتقل إىل كربيء و أقام بها مدة طويلة و 

و الزعامة و االمامة و بعد فرتة إنتقل إىل طهران و  عاد إىل ش�از و تصّد  للتدريس
 .ه 1300تويف بها سنة 

درر الآليل يف . جامع الدعوات املنجأ م  املهلكات. األنوار الرضوية رشح للنافع: له
 .مدائ  العلوم . العقائد. صباح الرضوي. رسالة يف أصول الفقه. أنوا  م  العلوم

. 29، 23/ جامع األنساب . 468/ 1إيضاح املكنون . 345/ 44أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 20و 293/ 6و 51/ 13و 6/ 15و 133/ 8و 52/ 5الذريعة . 611/ 2دانشمندان فارس 

/ 3مكارم اآلثار . 314/ 9معجم املللف� . 49/ 25و 283/ 15و 89/ 11و 427و 253
 .776/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 738/ 2نقباء البرش . 772

 : مد الريض ابن السيد زين العابدين الخونساريالسيد مح

هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد . عاا فاضل جليل كاتب متتبع مللف
و بلغ مرتبة . و شيخ الرشيعة األصفها�. و اآلخوند الخراسا�. محمد كاظم اليزدي

عة و االرشاد االجتهاد و االستنباط فعاد إىل أصفهان و واصل الدرس و البحث و الج�
 .ه 1374و التأليف و التصنيف و مات يف شهر ذي الحجة 

حاشية فرائد . حاشية الكفاية. جامع التنزيل. برهان املتق�. االاان. األربع�: له
ديوان شعر . دعوة الحق. 21الدرة البيضاء . الدرر و الآليل. حاشية املكاسب. األصول
. رسالة يف االسم األعظم. رسالة يف التوحيد. رسالة يف الرضا . رفرف األصول. فاريس

رسالة يف علم . رسالة يف األدعية و األذكار. رسالة فبأ بيان و تعداد االسم األعظم
رشح . 31سدرة املنتهى . سبيل أعظم. سبع منازل. زاد اآلخرة. رسالة يف الرمل. الجفر
وات عىل محمد و آل فضيلة الصل. رشح زيارة الناحية. شجرة العلوم منظوم. الكفاية
مبرشات . اللللل املنفور. الكوكب الدري. فرياد. علم الرحم . ضياء األنوار. محمد
 .هداية امللمن� . الفوائد
و 757/ 1كتابهاي جاب فاريس . 370/ شعراء أصفهان . 349/ تذكرة القبور : ترجم يف

  .550/ 2، معجم رجال الفكر و األدب 2164، 2078/ 2
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 : الشيخ املوىل محمد زمان

كان م  أعاظم الفقهاء و أكابر العل�ء و مشاه� الصلحاء و األتقياء و م  رجال 
الدي  األبدال و أولياء ّهللا املخلص� له يف األقوال و األفعال كان ال يصيل إال بالطهارة 
راء و الواقعية و كان صائم الدهر حرضا و سفرا لنذر نذره عىل نفسه هاجر إىل سام

حرض عىل السيد املجدد الش�ازي و بعد وفاة األستاذ رجع إىل الكاظمي� و مرض فيها 
ه و دف  بالرواق الرشيف 1322و تويف ليلة الخميس الفام  عرش م  شهر صفر سنة 

 .خلف االمام� اله�م� 
 .793/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد رسور الحسيني األفغا� البهسودي

ه و سافر م  أفغانستان إىل النجف و درس عىل 1340عاا فاضل جليل ولد حدود 
السيد الخوئ و السيد الحكيم و السيد محمود الشاهرودي و ألف كتاب مصباح 
األصول يف تقريرات بحث األصول للسيد الخوئ ثم عاد إىل بيده فاعتقل و استشهد 

 . ك� تواتر ذلك ع  إخواننا العل�ء األفغاني�
 .مصباح األصول : له

 .278/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 322/ املطبوعات النجفية : ترجم يف

 : السيد محمد سعيد فضل ّهللا 

السيد محمد سعيد ب  السيد نجيب الدي  آل السيد فضل ّهللا الحسنأ العاميل عاا 
و أخذ ه و ترب عىل والده ثم هاجر إىل النجف 1316جليل و فاضل تقأ ولد يف 

املقدمات و السطوح م  عل�ئها و بعد ذلك حرض عىل أبحاث امل�زا النائينأ و امل�زا 
فتاح التييزي و السيد أب الحس  األصفها� و عىل الحجة السيد عبد الهادي الش�ازي 

  ما يقرب م  خمس 
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وافرا و كان  و عرشي  سنة فبلغ يف الفقه و األصول درجة سامية و حاز منها قسطا
م  أهل الدي  و الصيح و التقو  و الزهد تويف يف النجف يف ثام  ج�د  الفانية 

 .ه 1373عام 
 .كتابات و رسائل يف الفقه و األصول . ديوان شعر: له

. 824/ 2نقباء البرش . 188/ 3و 81/ 2معارف الرجال . 27/ 56أعيان الشيعة : ترجم يف
 .941/ 2جال الفكر و األدب معجم ر . 604/ 41مجلة العرفان 

 : السيد محمد سعيد الحبوب

السيد محمد سعيد ب  السيد محمود ب  السيد قاسم الحبوب فقيه جليل و شاعر 
كان حاّد الفكر رسيع االنتقال حارض البديهة . كب� و م  كبار أعيم األدب يف عرصه

األسلوب دقة املعا� و متوقد الذه  مكثا م  النظم مجيدا يف فنونه جمع إىل براعة 
إىل جزالة الرتكيب سيلة اللفظ و كان عىل جانب ذلك فقيها جليي و عاملا جهبذا فقد 
حرض يف الفقه و األصول عىل الحجة الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ محمد 

 طه نجف
و كان عىل جانب عظيم م  التقو  و الصيح و ك�ل النفس و مكارم األخيق و لقد 

لنظم قبل وفاته بف�ن و عرشي  سنة و انرصف كليا إىل علوم الدي  و أصب  يف ترك ا
و قاد جيشا جرارا . عداد فقهاء النجف و مجتهديها األعيم و مدرسا يف الفقه و األصول

ملحاربة االنكليز يف ثورة العرشي  مع جمع كب� م  العل�ء و الفقهاء و كان عدد 
تويف رحمه ّهللا يف أوائل شعبان . ع� ألف رجلالجيش الذي رابط يف الشعيبة تس

 .ه و دف  يف النجف 1333
تقري  عىل تري  الصبيان للسيد عبد . كتابات يف الفقه و األصول. ديوان شعر: له

ديوان سعيد الحبوب ديوان . تقريظ الرحلة املكية. الكريم آل السيد حيدر الكاظمأ
 .الحبوب الكب� 
 .229/ 9الذريعة . 37/ 1الحقائق الناصعة . 159/ 45 أعيان الشيعة: ترجم يف
  . 9/ 1العراقيات . 147/ 9شعراء الغري . 184/ 2أعيم األدب . 14/ 7األعيم 
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 .176/ 3معجم املللف� العراقي� . 39/ 10معجم املللف� . 291/ 2معارف الرجال 
. 225/ 18نامه  لغت. 1821/ 5اآلثار مكارم . 14/ نهضة العراق . 814/ 2نقباء البرش 

معجم رجال الفكر و . 182، 142، 134/ 1الفوائد الرجالية . 42/ مخطوطات البغدادي 
 .387/ 1األدب 

 : السيد محمد رشيف الونك املوسوي

كان م  الفقهاء البارع� و العل�ء الكامل� نال إجازة م  املوىل محمد الفاضل 
 .ه 1323عابدي  املازندرا� و تويف بعد االيروا� و الشيخ زي  ال

 .رسالة يف الرد عىل الوهابية . رسالة عملية. تذكرة املسلم�. تبرصة الناظري : له
كشف . كشف البيان يف تربية االنسان. كتاب يف الفقه. قانون إلهأ. الرسالة النقلية

 .سحر نسيم ال. الناسخ و املنسوخ. مرآة األصول. املرام يف قانون االسيم
/ 2نقباء البرش . 3868/ 3كتابهاي فاريس جاب . 34/ 2دانشمندان فارس : ترجم يف
835. 

 : السيد محمد رشيف ابن محمد طاهر الحسيني التويرسكا�

فقيه أصويل و مجتهد جليل و عاا متتبع ولد يف النجف و أخذ املقدمات ثم حرض 
السيد عيل . الشيخ عيل الخلييل: لعىل األساتذة و الشيوخ و الزم أبحاث الفقهاء أمفا

الشيخ زي  . السيد حس� الكوهكمري. الشيخ محمد حس� الكاظمأ. بحر العلوم
و تصّد  للتدريس و انتقل إىل مدينة سامراء و تويف بها سنة . العابدي  املازندرا�

 .ه 1322
رسالة في� . رسالة يف الكعب. حاشية الرسائل. الفقه االستداليل يف عدة مجلدات: له

 .يضم  بصحيحه يضم  بفاسده 
 .68/ 10معجم املللف� . 374/ شخصيت أنصاري . 287/ 16الذريعة : ترجم يف

  .327/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 836/ 2نقباء البرش 
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 : السيد محمد صادق الحجة الطباطبائ

 :لطباطبائ محمد صادق اب  السيد محمد باقر ب  أبو القاسم الحجة ا
فقيه أصويل و عاا كب� و مللف محقق م  أعيم الفقه و األصول ولد يف كربيء و 
أخذ ع  والده و غ�ه م  العل�ء يف الفقه و األصول و الكيم و الفلسفة و غ�ها و 
بلغ درجة االجتهاد و بر  يف املعقول و املنقول ثم هاجر إىل النجف األرشف و حرض 

ه تويف والده و انتقلت 1331راسا� و كتب تقريرات دروسه و يف سنة عىل اآلخوند الخ
 .ه 1337إليه الرئاسة و استقل باالمامة و تصّد  للتدريس و الزعامة و مات سنة 

 .أحس  العدد يف نظم أحكام العدد . تقريظ األس�  يف نظم مسائل الرضا : له
. املنظومة األصولية. ىل التبرصةحاشية ع. الروض املطلول. عقد الدرر يف قاعدة ال رضر

 .الره  . االستصحاب. رسالة الغيبة. الرسالة الرضاعية. املنظومة الفقهية
 .التعادل و الرتاجي  . الدماء الفيثة. قاعدة ال رضر. التقية
معجم املللف� العراقي� . 487/ 4و 287/ 1الذريعة . 130/ 45أعيان الشيعة : ترجم يف

 .862/ 2نقباء البرش . 948، 210، 35/ ب جاب كتابهاي عر . 188/ 3
 .394/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2039/ 5مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد صادق الكاشا�

هاجر إىل . الشيخ محمد صادق ب  املوىل محمد تقأ الكاشا� فقيه كامل و عامل تقأ
ب ّهللا الرشتأ و النجف األرشف فقطنها سن� مواظبا عىل حضور درس امل�زا حبي

ه عاد إىل بيده و صار مرجعا بها إىل أن 1317امل�زا حس� الخلييل و غ�ه� و يف سنة 
 .تويف 
 .865/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد صادق آل بحر العلوم

  السيد محمد صادق ب  السيد حس  ب  السيد إبراهيم بحر العلوم عاا 



 428: الصفحة

ه و درس املقدمات و السطوح 1315ولد يف النجف األرشف عام . فاضلجليل و أديب 
عىل العل�ء و الفضيء ثم حرض درس الشيخ محمد حس� النائينأ و السيد أب 
الحس  األصفها� و غ�ه� حتى عرف يف األوساط العلمية يف النجف و عّد م  أعيم 

 .ه 1397الفضيء ثم صار قاضيا يف العراق و تويف عام 
 .الدرة البهية يف عل�ء االمامة . ديوان شعر. 31دليل القضاء الرشعأ : له

 .الصكوك الرشعية . السيسل الذهبية
. 200/ مصفى املقال . 206/ 9شعراء الغري . 210/ 12و 259/ 8الذريعة : ترجم يف

. 367/ كتابهاي جاب عرب . 173/ 1الفوائد الرجالية . 185/ 3معجم املللف� العراقي� 
. 94، 93/ مصادر الدراسة . 865/ 2نقباء البرش . 272، 170/ املطبوعات النجفية 

 .216/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد صادق القمي

قدم إىل . الشيخ املوىل محمد صادق ب  الحاج كاظم القمأ عاا كامل و فقيه نبيل
و كان جّل تلمذه عىل الشيخ  النجف األرشف و أدرك بحث امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ

امل�زا حس� الخلييل و السيد محمد كاظم اليزدي حتى بر  يف الفقه و األصول و 
 .تويف يف العرش الخامس بعد الفيث مئة 

 .871/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد صادق القره داغي التربيزي

داغأ التييزي فقيه جليل و  الشيخ امل�زا محمد صادق ب  املوىل م�زا محمد القره
ه و نشأ بها و درس املقدمات فيها 1274ولد يف تييز عام . عاا كب� و رئيس معروف
ه و حرض عىل املوىل محمد الفاضل االيروا� و الشيخ 1291ثم هاجر إىل النجف يف 

محمد حس  املامقا� و املوىل محمد الفاضل الرشابيا� و الشيخ هادي الطهرا� حتى 
  لغ يف الفقه و األصول ب
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ثم . درجة رفيعة و مكانة سامية و أصاب فيها خية و براعة و شهد له بذلك أساتذته
 .ه 1351عاد إىل تييز و تقلد الزعامة و املرجعية إىل أن تويف يف 

 .رسالة عملية . الصية. الفوائد الفقهية. املقاالت الغروية. رسالة يف املشتق: له
 .ديوان شعر . حاشية عىل منهج الرشاد. حاشية وسيلة النجاة. ات األحكامواجب

، 65، 24/ رجال آذربايجان . 199/ 36أعيان الشيعة . 110/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
نقباء . 226/ 3معارف الرجال . 885، 682، 485، 474، 434/ كتابهاي عرب جاب . 103
، 41/ 21و 320/ 16و 135، 45/ 13الذريعة  .2065/ 6مكارم اآلثار . 873/ 2البرش 
 .291/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 392

 : الشيخ محمد صادق آل مسعود

 .الشيخ محمد صادق ب  الحاج مسعود النجفأ عاا جليل و فقيه تقأ 
حرض عىل الشيخ امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد 

تى نبغ يف الفضل و بر  يف العلم و أصب  يف الطليعة تويف يف كاظم الخراسا� ح
 .ه 1336
 .876/ 2نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد صالح البهبها�

كان السيد محمد صال  ب  األم� عيل نقأ البهبها� م  أكابر العل�ء و كان م  
رجة سامية يف تيميذ الشيخ مرتىض األنصاري و غ�ه م  الفحول يف النجف فبلغ د

العلم و العمل و صار م  الفقهاء األفاضل و العل�ء األجيء فعاد إىل بهبهان فانفنت 
 .ه 1309له الوسادة و قام بالوظائف الرشعية إىل أن تويف حدود سنة 

  .936/ 3نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ محمد صالح الحائري

ولد يف كربيء .  محمد حس  الحائري عاا كب�الشيخ محمد صال  ب  امل�زا فضل هللاّ 
ه و درس املقدمات و السطوح يف الحائر الحسينأ ثم انتقل إىل النجف و 1297سنة 

درس عىل الشيخ امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد كاظم و غ�ه� م  عل�ء 
 .يها ه إىل مازندران و أصب  املرجع لألمور الرشعية ف1324النجف و عاد عام 

تفس� . بوارق األفهام. البناء املهدوم. البديعية. الباقيات الصالحات. االاان بالّ : له
الدي  القويم . الحياة الطيبة. تقريرات أساتذته. سورة الفاتحة و الحديد و آية الكريس

. 
سبائك . رسالة الكيل الطبيعأ. رسالة الحجة. بالفارسية و العربية21ديوان شعر 
الصحيفة السجادية . رشح دعاء سحر. سي�ي إاان. لرسر املوضونةا. الذهب
. نونية العجم. نهد الكواعب. املشقص املصيب. لوح محفوظ. العمل الصال . السادسة

 .اليد البيضاء 
/ 16و 125/ 12و 120/ 7و 271/ 6و 377/ 4الذريعة . 406/ تاريخ قومس : ترجم يف
/ 3نقباء البرش . 221/ عل�ء معارصي  . 62/ 25و 391/ 24و 17/ 23و 376/ 18و 383
 .1140/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 936

 : الشيخ محمد صالح اإلسرتابادي

ه و تعلم أوال ف  1248ولد الشيخ محمد صال  ب  محمد تقأ االسرتابادي يف 
االسطرالب و علم النجوم و علم األفيك و الهيئة ثم توجه إىل النجف األرشف و حرض 

الشيخ األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و الشيخ عيل كاشف الغطاء و بلغ  عىل
درجة عالية يف الفقه و األصول ثم عاد إىل طهران و استقر فيها و مات خيل الربع 

 .األول م  القرن الرابع عرش الهجري 
 .رسالة يف رشح قصيدة كعب ب  زه� . رسالة يف الطهارة. رسالة يف الربا: له

 .تراجم عل�ء االسرتاباد . منتهى املواعظ. الكشكول
  .كتاب تراجم عل�ء االسرتاباد : ترجم يف
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 : السيد محمد طاهر ابن السيد أبو القاسم الكاظمي الربوجردي

فقيه أصويل عاا مجتهد متتبع مللف و م  أساتذة الفقه و األصول ولد يف بروجرد 
فأخذ . ه م  الكاظمية إىل بلدة بروجرد و تزوج بها1290بعد أن انتقل والده عام 

مقدمات العلوم م  فضيء عرصه و تصّد  هناك للتدريس و التأليف و قد كان له 
ه هاجر إىل النجف و حرض عىل السيد محمد 1332خط جيد طاهر كإسمه و يف 

واصل كاظم اليزدي و عىل أثر قيام الحرب العاملية الفانية عاد إىل مدينة قم و 
التدريس و البحث و الدعوة و التوجيه و االرشاد بها ثم توجه إىل بروجرد بدعوة م  
شيوخها و تصّد  للمسلوليات الرشعية و الدينية إىل أن مات يف ج�د  األوىل 

 .ه 1400
معجم . رسائل يف مواضيع دينية مختلفة. تعليقات و كتابات يف الفقه و األصول: له

 .1061/ 1رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد طاهر بن السيد إس�عيل التسرتي

كان م  تيميذ العيمة األنصاري و زوج إبنته و كتب م  تقرير أبحاث الشيخ 
األنصاري تام دورة األصول و م  الفقه خلل الصية و املواريث و غ�ها و تويف 

 .ه 1318بالنجف عام 
 .ة البهية رشح الروض. التقريرات يف الفقه و األصول: له

/ و شخصيت أنصاري . 293/ 13و 377/ 4الذريعة . 376/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
 .302/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 968/ 3و نقباء البرش . 350

 : الشيخ محمد طاهر بن الشيخ محسن بن إس�عيل الكاظمي

ر ثم عىل كان عاملا قدوة مرجعا يف الرشعيات يف خوزستان قرأ عىل صاحب الجواه
الشيخ مرتىض األنصاري و الشيخ محمد مهدي الكلبايس و السيد محمد املدرس 
الشهشها� و تصّد  للتدريس و البحث و تخرج عليه نفر م  األعيم و مات عام 

  .ه يف دزفول و دف  فيها 1315
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 .ية رشح الروضة البه. التقريرات. ضياء العواا. الشار  يف رشح الرشايع: له
. 548/ فوائد الرضوية . 31/ 21و 125/ 15الذريعة . 376/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف

 .151/ املآثر و اآلثار . 974/ 3نقباء البرش . 100/ 10معجم املللف� 
 .53/ 1معجم رجال الفكر و األدب . شخصيت أنصاري. 899/ 3مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد طاهر الشاه عبد العظيمي

هاجر . حمد طاهر ب  املوىل محمد كاظم األصفها� فقيه جليل و عاا متبحرالشيخ م
م  أصفهان إىل النجف األرشف بعد أن أكمل املقدمات فحرض عىل املوىل محمد 
الفاضل االيروا� و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و الشيخ زي  العابدي  و غ�هم و قد 

االجتهاد ثم عاد إىل إيران و استقر يف رّي أجازه هلالء الفيثة مرص ح� ببلوغه رتبة 
مشهد السيد عبد العظيم الحسنأ مشتغي بالوظائف م  تدريس و إمامة و نرش 

 .ه 1310أحكام إىل أن تويف عام 
 .رسائل يف الفقه و األصول : له

/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 974/ 3نقباء البرش . 396/ تذكرة القبور : ترجم يف
149. 

 : محمد طاهر ابن الشيخ محمد حس� ابن الشيخ األحسائ الهفويفالشيخ 

و صادق عىل اجتهاده كبار فقهاء . عاا فاضل إجتاز املراحل و بلغ درجة االجتهاد
جناب قدوة الفقهاء املحقق� و زبدة الفضيء : الفقه و األصول و جاءت كل�تهم فيه

لفرو  م  األصول و بالغ ما هو املدقق� مهذب املسائل و ممهد الدالئل مستنبط ا
الغاية ثقة الفقهاء املجتهدي  الشيخ طاهر ب  محمد حس� كان املرتجم له م  

  .مشايخ االجازة و يرو  له مللفات يف الفقه و األصول و الكيم 
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معجم رجال الفكر و األدب . 306/ 2معارف الرجال . 419/ أنوار البدري  : ترجم يف
1 /90. 

 : لشيخ محمد طاهر ابن الشيخ عبد ّهللا ابن الشيخ رايضا

فقيه أصويل و علم م  أعيم الدي  و يف طليعة شعراء العرص و أدبائهم حاز عىل 
درجة االجتهاد و االستنباط و التقليد و ضّم إىل جانب فقاهته الك�ل و األدب غ� أنه 

و عكف عىل التدريس و  أمسك ع  الشعر ترفعا عىل العادة املطردة عند العل�ء
البحث و التأليف فقد تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� األصفها� و الشيخ ضياء الدي  
العراقأ و الشيخ حس� النائينأ و الشيخ محمد رضا آل ياس� و الشيخ محمد حس  
مظفر و السيد عبد الهادي الش�ازي و الشيخ محمد تقأ اآلميل و السيد حس  

 .ه 1384صدرا البادكوب و أقام يف النجف و مات عام البجنوردي و الشيخ 
. تعليقة عىل بع  مباحث املكاسب. 41بداية الوصول يف رشح كفاية األصول : له

 .ديوان شعر 
. 312/ 1معارف الرجال . 437/ 9شعراء الغري . 141/ 1دراسات أدبية : ترجم يف

جم رجال الفكر و األدب مع. 303/ 2مايض النجف . 197/ 3معجم املللف� العراقي� 
2 /590. 

 : الشيخ محمد طاهر ابن الشيخ حسن الخاقا�

فقيه أصويل حكيم و أديب جليل عاا م  مشاه� األخباري� و عل�ئهم هاجر إىل 
النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و نال مرتبة االجتهاد و تصّد  

و حصل بينه و ب� السيد املجّدد الش�ازي  للتقليد و الزعامة و االمامة و التأليف
تقاطع و اختيف و تشاجر فرتك النجف و هاجر إىل مدينة ش�از و حصلت له الزعامة 

 .ه 1325فيها و الرياسة و املرجعية إىل أن مات يف شهر صفر سنة 
  ألف 125منظومة يف الفقه تحتوي عىل . رشح اللمعت�. التحفة املحمدية: له
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 .معارج األنوار يف منازل األبرار و األرشار . بيت
. 863/ كتابهاي عرب جاب . 274/ شخصيت أنصاري . 180/ 21الذريعة : ترجم يف
 .468/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 970/ 3نقباء البرش 

 : السيد محمد طاهر الدزفويل

رتي النجفأ فقيه جليل السيد محمد طاهر ب  السيد إس�عيل املوسوي الدزفويل التس
 كان م  أبطال العلم و أساط� الفضل. و عاا كب�

ه إىل سامراء و الزم بحث السيد 1300تلمذ عىل الشيخ األنصاري زمنا ثم هاجر عام 
املجدد الش�ازي سنينا مستفيدا م  بحفه ثم عاد إىل النجف و اشتغل بالتدريس و 

 .و الزهد االفادة و كان عىل جانب عظيم م  الفقاهة 
 .ه 1318تويف يف سنة 

 .حاشية عىل اللمعة . تقريرات أستاذه يف األصول و الفقه: له
معجم رجال الفكر و األدب . 968/ 3نقباء البرش . 350/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

1 /302. 

 : الشيخ محمد طه نجف

ب� الشيخ محمد طه ب  الشيخ مهدي ب  الشيخ محمد رضا التييزي النجفأ مرجع ك
ء عىل  ه و قرأ املباد 1241ولد يف بيت العلم و التقى عام . م  مشاه� عل�ء عرصه

العل�ء و حرض الخارج يف الفقه و األصول عىل خاله الشيخ جواد نجف و الشيخ 
مرتىض األنصاري و السيد حس� الكوهكمري و الشيخ محس  خنفر و تفوق يف الفقه 

فيها منتهى الياعة و شهد باجتهاده فحول  و األصول و الحديث و الرجال و بر 
العل�ء و كبار الفقهاء و عّد يف مصاف أعيم عرصه النابه� ثم إن الناس قد رجعوا 
إليه بعد وفاة الشيخ محمد حس� الكاظمأ و السيد محمد حس  الش�ازي رغم 

  مشاركة الشيخ امل�زا حس� الخلييل له يف املرجعية و كان رحمه ّهللا 
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 .مقترصا عىل املأكل الجشب و امللبس الخش  معرضا ع  زخارف الحياة و مباهجها 
 .ه 1323تويف رحمه ّهللا ضحى يوم األحد الفالث عرش م  شهر شوال سنة 

 .الحبوة . حاشية عىل املعاا. التقية. االنصاف. أصالة الياءة. إتقان املقال: له
 .الفوائد األصولية . الفوائد السنية و الدرر النجفية. رةرسالة يف الطها. رسالة يف الحي 
كشف . كشف األستار ع  حكم الخارج ع  دار االقامة يف األسفار. القواعد النجفية

رسالة يف عقد النكاح . مناسك الحج. الحجاب يف استصحاب الكر و مطلق االستصحاب
رسالة يف . يمم ع  الغسلرسالة يف املحدث بعد الت. و املردد ب� الدائم و املنقطع
 .تعاليق و رسائل أخر  يف الفقه و األصول . أحوال جده الشيخ حس�

. 374/ 8الحصون املنيعة . 375/ 9أعيان الشيعة . 174/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
شهداء . 388/ 9شعراء الغري . 273/ شخصيت أنصاري . 245/ دانشمندان آذربايجان 

، 15/ كتابهاي عرب جاب . 547/ فوائد الرضوية . 83/ ي  عل�ء معارص. 9/ الفضيلة 
 .78/ مصادر الدراسة . 431/ 3مايض النجف . 738، 680

معجم املللف� . 300/ 2معارف الرجال . 64/ املطبوعات النجفية . 80/ مصفى املقال 
. 961/ 3نقباء البرش . 219/ 2نجوم الس�ء . 1149/ 4مكارم اآلثار . 199/ 3العراقي� 

 .1269/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد عيل اليعقوب

الشيخ محمد عيل ب  الشيخ يعقوب ب  الحاج جعفر التييزي النجفأ خطيب شه� 
ه و انتقل مع أبيه 1313ولد املرتجم له يف النجف سنة . و شاعر كب� و باحث فاضل

س  أب املحاس  الحائري و إىل الحلة و تخرج عىل الشاعر املعروف الشيخ محمد ح
ه مع جمع م  األدباء و الشعراء يف النجف جمعية الرابطة األدبية و 1351أسس عام 

لقد ملع نجمه يف مجاالت األدب و نوادي . كان عضوا فيها أوال ثم عميدا أو رئيسا لها
يه الشعر و ذا  اسمه و برز يف الخطابة و اشتهر يف املدن العراقية الكب�ة و صار ملن

  وزن كب� و لشخصه مكانة يف النفوس و كانت له مواقف مرشفة يف خدمة 
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 .ه 1385ج�د  الفانية سنة 21تويف ليلة األحد . األدب و الحوزة العلمية
ديوان الحاج حس  . جهاد املغرب العرب. الجعفريات. 31البابليات : آثاره املطبوعة

 .ديوان الشيخ عباس املي عيل البغدادي . ديوان الشيخ صال  الكواز. القيم
ديوان الشيخ . ديوان الشيخ محمد حس� أب املحاس . ديوان الشيخ عبد الحس� شكر

املقصورة . عنوان املصائب. سلوة الذاكري . الذخائر. 1ديوان اليعقوب . يعقوب الحيل
 .ف خطية محفوظة ك� أن له تآلي. نقد كتاب شعراء الحلة. العلية يف الس�ة العلوية

 .عنوان املصائب 
 .172/ 1دراسات أدبية . 113/ 1خطباء املني . 172/ 3البابليات : ترجم يف
. 248/ 9و 29/ 7و 52/ 4و 116/ 22و 353/ 15و 193/ 14و 132/ 10و 4/ 10الذريعة 

، 640، 389، 381، 376، 111/ كتابهاي عرب . 475/ 5الغدير . 505 /9شعراء الغري 
. 318/ مصفى املقال . 82، 59، 57، 41/ مصادر الدراسة . 130/ 3مايض النجف . 894

، 214، 185، 184، 183، 182، 178، 177، 175، 140، 139، 105/ املطبوعات النجفية 
/ 4نقباء البرش . 220/ 3العراقي� معجم املللف� . 320/ 2معارف الرجال . 334، 252
 .1367/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1560

 : الشيخ محمد عيل الرشتي

ه يف منطقة رشت و بعد 1252ولد الشيخ محمد عيل ب  محمد نص� الرشتأ عام 
ء إنتقل إىل النجف األرشف و درس عىل أساط� العلم يف النجف األرشف  تعلم املباد 

اري و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ و املوىل عيل خلييل و الشيخ محمد مفل الشيخ األنص
 .حس� كاظمأ و أصب  عاملا جليي و مدرسا كب�ا و جديرا يف العطاء و التعليم 

 .ه 1334تويف عام 
 .رشح الدرّة النجفية . التذكرة الغروية. املناسك. ذريعة العباد. التحفة الحسينية: له

 .رشح قصيدة مطالع األنوار . رشح زيارة عاشوراء. تبيان اللغة. ترجمة مكارم األخيق
  .ترجمة الصحيفة السجادية . رشح دعاء الصباح. رشح دعاء كميل
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 .االجازة الكب�ة . 1406/ 4مكارم اآلثار . 1548/ 4نقباء البرش : ترجم يف
 .269/ 22الذريعة 

 : الشيخ محمد عيل القمي

قرأ أول أمره عىل . محمد جعفر القمأ حي جليل و فقيه كب�الشيخ محمد عيل ب  
ه أبحاث الشيخ محمد كاظم 1318عل�ء قم ثم انتقل إىل النجف و حرض سنة 

ه إىل سامراء و درس عىل الحجة الشيخ محمد تقأ 1324الخراسا� ثم توجه عام 
 .ه 1358ة ربيع الفا� سن23الش�ازي و يف نهاية املطاف استقر يف قم و تويف يف 

رسالة يف التعادل و . رسالة يف االجتهاد و التقليد. الرد عىل الوهابية. حاشية الكفاية: له
 .رسالة يف العدالة . رسالة يف بطين الرتتب. الرسالة الرضاعية. الرتاجي 

 .كتاب الخمس . كتاب الزكاة. كتاب الصية. كتاب الطهارة. رسالة يف الوقف
 .مختارات األصول 

. 490/ 4ريحانة األدب . 167/ 20و 273/ 15و 192/ 11و 187/ 6الذريعة : يف ترجم
. 286، 145/ املطبوعات النجفية . 481/ 37نامه  لغت. 815، 292/ كتابهاي عرب جاب 

معجم رجال الفكر و األدب . 1368/ 4نقباء البرش . 217/ 3معجم املللف� العراقي� 
3 /1014. 

 : عيل نقي األرشيف الشيخ محمد عيل بن الشيخ

ه يف شاهرود ثم هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل اآلقا ضياء 1307ولد عام 
الدي  العراقأ و امل�زا حس� النائينأ و السيد أبو الحس  األصفها� و نال درجة 
عالية يف الفقه و األصول و تصّد  للتدريس و البحث و كان م  املجتهدي  املعروف� 

عاد إىل مشهد االمام الرضا عليه السيم فرتة و جيزة ثم . م  الحوزة لد  الفضيء
 .ه 1394شوال 2توجه إىل وطنه شاهرود حتى وافته منيته يف 

  و رسالة يف 31تقريرات شيخه النائينأ يف الفقه و األصول و الروائع الفقهية : له
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 .التقية و العدالة و أرث الزوجة 
 .122/ 1ال الفكر و األدب معجم رج: ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل األردوبادي

الشيخ محمد عيل ب  امل�زا أب القاسم ب  محمد تقأ األردوبادي النجفأ عاا متضلع 
ه و أت به والده حدود 1312رجب سنة 21ولد يف تييز يف . و فقيه بار  و أديب كب�

فيف م  الفقهاء ثم حرض يف ه إىل النجف فقرأ املقدمات و السطوح عىل ل1313سنة 
الفقه عىل والده و شيخ الرشيعة األصفها� و السيد م�زا عيل ب  املجدد الش�ازي و 
يف الفلسفة عىل الشيخ محمد حس� األصفها� و يف الكيم و التفس� عىل الشيخ 
محمد جواد البيغأ و الزم حلقات دروس مشايخه الفيثة املتأخري  أكث م  عرشي  

و شهد له باالجتهاد كل م  أستاذه الش�ازي و امل�زا حس� النائينأ و الشيخ سنة 
عبد الكريم الحائري و الشيخ محمد رضا أبو املجد األصفها� و السيد حس  الصدر و 
الشيخ محمد باقر الب�جندي ك� أجازه يف رواية الحديث أكث م  ست� عاملا م  

ثم إن ذكائه املفرط قد ساعده عىل . نان و غ�هاأجيء العراق و إيران و سوريا و لب
النبوغ يف كل املراحل الدراسية حيث بر  يف الشعر و التاريخ و أيام العرب و وقائعها 

باالضافة إىل ك�الته النفسية و مزاياه . حتى أصب  حجة يف علوم األدب و اللغة
 الفاضلة

صفر سنة 11وافته منيته ليلة األحد إنه أمىض حياته يف سبيله سبحانه ليي نهارا حتى 
 .ه يف كربيء و نقل جف�نه إىل النجف 1380
أدركته رحمه ّهللا عند تردده يف سوق القبلة يف النجف األرشف لزيارة بيت : أقول

 .املرجع الكب� السيد عبد الهادي الش�ازي قدس رسه 
. ر يف رشح حال املختارسبك النضا. األنوار الساطعة يف تسمية حجة ّهللا القاطعة: له

  . تقريرات يف الفقه و األصول. عّيل وليد الكعبة. منظومة يف واقعة عاشوراء
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. زهر الرياض. قطف الزهور. إبراهيم ب  مالك األشرت. سبع الدجيل. ديوان شعر كب�
الرشيف حياة . زهر الرب. الرياض الزاهرة. الحديقة املبهجة. الحدائق ذات األك�م

حياة السيد . حياة االمام املجدد الش�ازي. حمزة املفل األعىل يف ترجمة أب يعىل
رجال الشيخ امل�زا محمد . محمد أب جعفر ب  االمام عيل الهادي حياة سبع الدجيل

سبائك التي في� قيل يف االمام . الروض األغ . الرد عىل الوهابية. رد البهائية. عيل
سبائك التي في� قيل يف االمام الش�ازي و آله م  . و آله م  الشعر املجدد الش�ازي

. سبيك النظار يف رشح حال شيخ الفار املختار. الشعر سبائك التي في� قيل يف املجد
الكل�ت . الكل�ت التامات يف املظاهر العزائية. السبيل إىل الجدد إىل حلقات السند
 .مجموعة كشكولية . فل األعىلامل. الجامعة حول املظاهر العزائية
. الجوهر املنضد. تفس� القرآن. أرجوزة يف وقعة الطف. منظومة يف مناضلة أرجوزة ن�

 .حلق اللحية 
و . 289، 286/ 6و 290/ 5و 165، 154، 151/ 4و 428/ 2و 505/ 1الذريعة : ترجم يف

، 69/ 12و 325، 273/ 11و 236، 133، 38/ 10و 239/ 9و 123، 118، 116، 113/ 7
. 100/ 20و 78/ 19و 114، 113/ 18و 159/ 17و 352، 137، 135، 132، 124، 71

عل�ء معارصي  . 345/ شهداء الفضيلة . 95/ 10شعراء الغري . 205/ 1ريحانة األدب 
 .20/ 1الكنى و األلقاب . 246/ 

 .307/ مصفى املقال . 974، 644، 636، 465، 453، 282/ كتابهاي عرب جاب 
/ 4نقباء البرش . 208/ 3املللف� العراقي� . 307، 254، 250/ طبوعات النجفية امل

معجم رجال الفكر . 438/ 9أعيان الشيعة . 188، 146، 138/ 2معارف الرجال . 1332
 .108/ 1و األدب 

 : الشيخ محمد عيل ثقة اإلسالم بن الشيخ محمد باقر األصفها�

هدي كاشف الغطاء و امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ قدم إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ م
و السيد محمد حس  الش�ازي و الشيخ رايض النجفأ و أصب  م  الفقهاء املتبحري  

 .ه 1318شعبان 4و العل�ء الكامل� و مات يف 
حاشية مجمع . لسان الصدق. الكبائر. رسالة يف أصول الدي . آداب صية الليل: له

  .حاشية إرشاد األذهان . لة يف الوالياترسا. املناسك. الرسائل
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. 1348/ 4نقباء البرش . 305/ 18و 24/ 1الذريعة . 223/ تذكرة القبور : ترجم يف
 .150/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد عيل بن عيل بن آغا بن عيل حسن التربيزي

ألصول ثقة ور  زاهد طيب مجتهد فاضل و محقق عاا جليل م  أساتذة الفقه و ا
األخيق و الس�ة حس  الحديث و كان محرتما لد  العل�ء و الفضيء تتلمذ عىل 

 .ه يف قم 1395السيد أبو القاسم الخوئ و تويف سنة 
 .الصية . مصباح الهدي يف علم البدا. حاشية الكفاية. 31مصباح الفقاهة : له

 .حاشية رشح التجريد . 21رآن الكريم تفس� الق. الطهارة يف رشح العروة الوثقى
 .رسالة يف العلم االج�يل . رسالة يف الخمس. حاشية منظومة السبزواري

/ 3معجم املللف� العراقي� . 323/ املطبوعات النجفية . 853/ كتابهاي عرب : ترجم يف
 .323/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 209

 : الشيخ محمد عيل الجهاردهي

زا محمد عيل ب  نص� الدي  ب  الشيخ زي  العابدي  الجهاردهأ الرشتأ الشيخ امل�
ه 1252ربيع الفا� عام 26ولد املرتجم له ليلة الجمعة . النجفأ فقيه فاضل و عاا كب�

و ترشف إىل النجف األرشف و تخرج عىل الفحول حتى صار م  العل�ء األجيء و 
كان م  األساتذة اليمع� املشهوري  يف  الفقهاء األفاضل و املحقق� املتبحري  و

تويف . السطوح حيث كث االقبال عليه و كّث م  التدريس طوال ساعات النهار و الليل
 .ه 1334يف النجف ليلة األربعاء سلخ محرم سنة 

ترجمة مصائب . التذكرة الغروية. التحفة الحسينية. تبيان اللغة. أصول الفقه: له
تعليقات منهج املقال يف علم . ترجمة نجاة العباد. األخيق ترجمة مكارم. النواصب
 .حاشية فرائد األصول . حاشية خيصة الحساب. حاشية ترشي  األفيك. الرجال

  رشح دعاء . حاشية رشح اللمعة. حاشية قوان� األصول. حاشية رياض املسائل
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رشح . زيارة الجامعة رشح. رشح دعاء صنمأ قريش. رشح دعاء الصباح. الس�ت
رشح قواعد . رشح بع  خطب نهج البيغة. رشح الصحيفة السجادية. زيارة عاشوراء
تاريخ جهارده عىل ستة فراسخ . األدعية و األذكار. رشح الدرة النجفية. العيمة الحيل
. الخلل يف الصية. التقريرات. تعقيبات الصلوات. نواق  الرواف . م  بلده رشت
 .الرسالة الغروية يف جواب املسائل الطيية . رسالة يف التوحيد. دةذريعة العبا

رشح القصيدة . رشح الدرة عىل مبحث الصية. رشح دعاء كميل. زبدة العبادات
رشح الوقت و القبلة م  . رشح قواعد األحكام. رشح قصيدة مطالع األنوار. الجميلة
مجموعة . القبة الحسينية. يف الصلوات املستحبة و بع  األدعية الغروية. الروضة

 .وسيلة النجاة يف أصول الدي  . املناسك).   (مقتل الحس� . األدعية و األذكار
، 135، 112، 42/ 4و 428، 333، 246/ 1الذريعة ج . 81/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 11و 31/ 10و 249/ 7و 226، 178، 159، 101، 84/ 6و 382، 219، 143، 142، 139
/ 14و 354، 308، 306، 294، 259، 240، 257، 254، 250، 232/ 13و 29/ 12و 220
ريحانة . 88/ 25و 26/ 22و 63/ 20و 30/ 17و 45/ 16و 171، 141، 69، 22، 15

/ عل�ء معارصي  . 314/ مصّفى املقال . 378/ شخصيت أنصاري . 271/ 5األدب 
 .67/ 11معجم املللف� . 110

معجم رجال . 1406/ 4مكارم اآلثار . 105/ 2معارف الرجال . 1548/ 4نقباء البرش 
 .377/ 1الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد عيل النخجوا�

كان يف . الشيخ املوىل محمد عيل ب  خداداد النخجوا� النجفأ فقيه بار  و عاا كب�
م  يحرض بحث الشيخ املوىل النجف م  تيميذ املوىل محمد الفاضل االيروا� و م

عيل النهاوندي ثم اختص ببحث الفاضل املوىل محمد الرشابيا� و استقل بالبحث بعد 
 .ه 1334ربيع الفا� 17ه تويف يف كربيء أول ليلة الجمعة 1323وفاة أستاذه سنة 

. حاشية فرائد األصول. تقريرات شيوخه يف تام مباحث األصول. إج�  املنقول: له
رسائل يف أبواب . الدعاة الحسينية يف حكم بع  أنوا  التعزية. املكاسب حاشية
  .صية املسافر . صية الج�عة. الزكاة. رشح رشائع االسيم. رشح رياض املسائل. الفقه
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. 198/ 8و 220، 159/ 6الذريعة ج . 195/ 7األعيم . 220/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
 .108/ عل�ء معارصي  . 379/ شخصيت أنصاري . 152/ 6ريحانة األدب 
 .1429/ 4نقباء البرش . 6/ 11معجم املللف� 

 : السيد محمد عيل املشهدي

ولد يف . السيد محمد عيل ب  السيد صادق املدريس الرضوي املشهدي فقيه كب�
ه إىل 1263ه و اشتغل بقراءة األوليات يف خراسان ثم هاجر سنة 1239رجب 21

ألرشف و قطنها قرب عرشي  سنة حرض خيلها عىل الشيخ املرتىض األنصاري النجف ا
و الشيخ مشكور الحوالوي و الشيخ رايض النجفأ و غ�هم و الزم أبحاثهم حتى بلغ 
مكانة عالية و اعرتف له أساتذته بالفضل و العلم عاد إىل إيران بعد أن نال االجازة 

إىل أن تويف سنة )  (شهد االمام الرضا م  الشيخ األنصاري و غ�ه و استقر يف م
 .ه 1311
رسالة يف الدراية و . حاشية رشح اللمعة. حاشية القوان�. تقريرات يف األصول: له

رسالة يف مقدمة . نتائج األفكار. رشح الرشايع. أساس الفقه. رسالة يف الهيئة. الرجال
. منجزات املري . افرصية املس. أحكام الغصب. رسالة يف أقسام الواليات. الواجب

 .أساس الفقه . رسالة يف العص� العنبأ. رسالة يف شك االمام و املأموم
 .مطالب الحكمة 

. 44/ 24و 326/ 13و 177/ 6و 95/ 6الذريعة . 133/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
 .17/ 11معجم املللف� . 335/ مصفى املقال . 296/ شخصيت أنصاري 
 .603/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 1453/ 4نقباء البرش . 1078/ 4مكارم اآلثار 

 : الشيخ محمد عيل الخوانساري

الشيخ املوىل محمد عيل ب  الحاج محمد حس  ب  املوىل محمد عيل الخوانساري عاا 
ه و تعلم القراءة و 1254ولد يف خوانسار يف سنة . كب� و فقيه جليل و مرجع تقأ
  وجرد و تعلم املقدمات الكتابة فيها ثم ذهب إىل بر 
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و السطوح ثم هاجر إىل النجف و حرض عىل تيمذة الشيخ األنصاري فم  مشايخه 
السيد محمد حس  املجدد الش�ازي قبل هجرته إىل سامراء و امل�زا حبيب ّهللا 
الرشتأ و الشيخ رايض النجفأ و الشيخ محمد حس� الكاظمأ و السيد حس� 

ظّل مواظبا عىل االشتغال حتى بلغ درجة االجتهاد و قد أجازه الشيخ الكوهكمري و 
تويف ليلة . رايض النجفأ و السيد مهدي القزوينأ و رصح كل منه� باجتهاده

 .ه 1332الخميس ثا� رجب سنة 
رسالة يف . رسالة يف مقدمة الواجب. ء اللغوية رسالة يف املباد . أصول الفقه: له

 .حاشية الطهارة . حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول. ةرشح التبرص . االستصحاب
 .قواعد الجفر . قواعد الرمل. املجالس. الطرائف و النوادر. حاشية منظومة السبزواري

 .الخلل . الفوائد الجعفرية. النخبة رسالة عملية
. 168/ 1مايض النجف . 229/ 16و 149/ 7الذريعة . 158/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف

. 486/ 5مكارم اآلثار . 8/ 11معجم املللف� . 111، 56/ 3و 310/ 1عارف الرجال م
 .551/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 137/ هدية الرازي . 1382/ 3نقباء البرش 

 : السيد محمد عيل الجزائري

املفتأ السيد محمد عيل ب  السيد محمد عباس ب  السيد نعمة املوسوي التسرتي 
ه و قرأ املقدمات فيها ثم 1298ولد يف لكنهو سنة . جليل و أديب بار  اللكنهوي عاا

ه و حرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي و 1325هاجر إىل النجف األرشف يف سنة 
الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و غ�هم و قد نال حظا 

 .ه 1360ة م  العلم و الفضل و أجازه بع  العل�ء تويف يف سن
رسالة يف األصول . ديوان شعر. تخميس القصيدة العلوية لوالده. االفادات املحمدية: له

رشح زنات الطرب يف قصائد . ء القيس رشح ديوان امر . ألفها ح� إقامته يف النجف
 .مزاعم العرب يف الجاهلية . ضبط الغريب م  لغة العرب. العرب
. 1460/ 4و 1010/ 3نقباء البرش . 778/ 3اآلثار مكارم . خ/ 2شجرة مباركة : ترجم يف

  .341/ 1معجم رجال الفكر و األدب 
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 : املوىل محمد عيل بن عيل بن يوسف آل عز الدين العاميل

كان يف أعىل مقامات املهذب� و العل�ء الروحاني� مكبا عىل . عاا جليل متتبع مجتهد
عىل الشيخ عيل الخلييل الرازي و كتب له إجازة  التأليف و التصنيف تتلمذ يف النجف

فخر املحقق� و زبدة املدقق� صاحب القوة القدسية و امللكات النفسية و : فيها
لعمري أحسست فيه ك�ل النفس و بهجة األنس و عثت عىل مزايا له ا يسم  

 الزمان بفله لغ�ه
با و ترّب عىل يده ج�عة م  ثم رجع إىل صور و أصب  فقيها محدثا متكل� شاعرا كات

 .ه 1301رمضان 23العل�ء إىل أن مات 
 .روح االاان و ريحان الجنان . ديوان شعر. تحفة القاري يف صحي  البخاري: له

 .محاورة الشيخ عيل محفوظ مع زوجته البيغية . 21سوق املعارف 
و 716/ 9و 461/ 3الذريعة . 378تكلمة أمل . ط الكب�447/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 11معجم املللف� . 327/ مصفى املقال . 487/ 9شعراء الغري . 257/ 12و 263/ 11
/ 3و 357، 105/ 2معارف الرجال . 1086/ 42و س 796/ 10مجلة العرفان س . 30
 .880/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 187

 : املال محمد عيل الكنبدي

أخذ . وي الكرامات و العرفان و السلوكمجتهد فقيه ور  صال  زاهد خّ� م  ذ
السطوح يف أصفهان و هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و 

و كان يف غاية . اآلخوند الخراسا� و بلغ مرتبة االجتهاد و تصّد  للتدريس و التأليف
 .الزهد و الور  و التواضع و تهذيب النفس ثم عاد إىل قرية كنبد و مات بها 

رسالة يف . رسالة عملية. حاشية مجمع املسائل. حاشية التبرصة. تقريرات شيوخه: له
 .رشح مشكيت ديوان شعر الرشيف الريض . األخيق
  .1342/ 3معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 : الشيخ محمد عيل الرساب

درس أوال يف مشهد االمام . الشيخ محمد عيل ب  يحأ الرساب عاا جليل و ور  فاضل
ثم قدم إىل العراق و استقر فرتة يف سامراء و درس عىل أعيمها ثم انتقل إىل )  (الرضا 

ه هبط إىل النجف و 1366كربيء و حرض عىل السيد حس� القمأ و بعد وفاته عام 
تصدر لتدريس السطوح فحرض عليه عدد م  الطيب و استفادوا منه و كان يدرس 

يف الفقه و األصول و أخ�ا بدأ بتدريس تفس� القرآن و كان يحرضه أكث  عدة حلقات
م  خمس� طالبا فيهم أفاضل و نابهون و كان الجميع يفنون عىل غزارة علمه و 

 .ه 1384ذي الحجة سنة 28تبحره و تحقيقه تويف يف 
 .1559/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : غياملوىل محمد عيل بن املوىل أحمد القراجه دا

تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري، و . فقيه أصويل و متكلم مفّرس و مللف متتبع
الشيخ مهدي كاشف الغطاء و نال درجة االجتهاد ثم عاد إىل بلده تييز و تصّد  

 .ه 1310مات حدود . للتدريس و االفتاء و البحث و التأليف
 .األمر ب� األمري  . ي األصول املهمة يف أصول الد. أرسار الحج. األربع�: له

حاشية فرائد األصول . التنقيحات األصولية. تفس� سورة يس. التحفة املحمدية. البداء
. 

حديقة . حديقة البسات� يف رشح القوان�. حاشية الفصول. حاشية رياض املسائل
الفتوحات . العروض و القافية. صيغ العقود و االيقاعات. رشح أخبار الطينة. الروضة
 ) . (اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء . فضائل بلدة قم. رضويةال

/ 15و 363/ 13و 177، 95، 61/ 6و 344/ 4الذريعة . 100/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
 .438/ 4ريحانة األدب . 350/ 18و 273/ 16و 259، 197، 36

عجم م. 35/ 11معجم املللف� . 343/ عل�ء معارصي  . 425/ شخصيت أنصاري 
  .286/ 1رجال الفكر و األدب 
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 : الشيخ محمد عيل الهزارجريبي

كان يعرف بالفاضل الهزارجريبأ و هو أحد الحجج األعيم و الفقهاء األجيء إشتغل 
يف النجف عدة سن� قرأ خيلها عىل السيد حس� الكوهكمري و السيد املجدد 

و الشيخ زي  العابدي  املازندرا� ببلوغه الش�ازي رصح كل م  الفاضل� االيروا� 
 .ه 1334رتبة االستنباط و االجتهاد تويف يف النجف عام 

 .1321/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد عيل األنزلجي

كان فقيها بارعا و عاملا جليي حرض يف النجف األرشف عىل الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ 
املشاه� حتى أصب  م  رجال الفضل املعدودي  و م  سن� عديدة و عىل غ�ه م  

األعيم املتبحري  فعاد إىل أنزيل فلقأ فيها م  الحفاوة و االحرتام و التجليل و ظل 
 .ه 1320قائا بخدمة الرش  املقدس إىل أن تويف عام 

 .1295/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل الكنجي

رعا م  األجيء األفاضل و هو قفقازي هاجر م  بيده إىل كان عاملا كب�ا و فقيها با
النجف فقرأ عىل الشيخ محمد حس  املامقا� و غ�ه و بلغ درجة عالية م  العلم و 
العمل و أصب  يف مصاف املشاه� و معارف الرجال تويف ثام  ج�د  األوىل سنة 

 .ه 1346
  .1313/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : محمد عيل الرشتي الشيخ

الشيخ محمد عيل ب  محمد جعفر رشتأ عاا كب� و فقيه جامع درس عىل الشيخ 
األنصاري ثم عاد إىل بلده و أصب  مرجعا للمسلم� و مدرسا يف املعقول و املنقول و 

 .ه 1320مات عام 
 .ديوان شعر . رسالة يف املبدأ و املعاد. رسالة يف إبطال التناسخ: له

 .1366/ 4نقباء البرش  :ترجم يف

 : آبادي الشيخ محمد عيل نجف

آبادي عاملا فاضي قدم إىل النجف  كان الشيخ محمد عيل ب  محمد أم� النجف
 .ه 1298األرشف و درس عىل الشيخ األنصاري و مات عام 

 .347حياة و شخصية الشيخ مرتىض األنصاري : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل املرندي

فقيه أصويل و حكيم بار  كان يعرف بالبّكاء جمع ب� املعقول و املنقول عاا كب� و 
و بر  فيه� و أصب  يف الصف األول م  رجال العلم يف عرصه نظرا لجامعيته و 

 .ه 1320أملعيته و تويف عام 
 .1316/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل طائفة

ء تلمذ يف النجف عىل الشيخ امل�زا حبيب كان م  العل�ء األفاضل و الفقهاء األجي 
 .ه 1320ّهللا الرشتأ و غ�ه مدة طويلة و تويف يف 

  .1306/ 4نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ محمد عيل قسام النجفي

ولد يف النجف سنة . الشيخ محمد عيل قسام النجفأ خطيب كب� و مجاهد معروف
عام� و قرأ املقدمات حتى أتقنها و اشرتك يف نوادي ه و تويف أبوه و هو اب  1299

النجف و حلباتها ثم اتجه إىل الخطابة و تتلمذ فيها عىل الشيخ محمد باقر و اختص 
به و نهج نهجه و قد وهبه ّهللا حافظة قوية و صوتا عذبا و طريقة حسنة و أسلوبا 

هاد فوقف نفسه للدفا  ع  و ملا هاجم االنكليز العراق شارك املرتجم له يف الج. ملثرا
البيد بخطبه الح�سية و إثارته للرأي العام و تحريضه عىل حمل السيح فقد أقام 
النجف و أقعدها يف خطبه و يدعو الناس لإللتفاف حول زع�ء الدي  و بعد احتيل 
الييطاني� للعراق هدموا دار املرتجم له يف الحلة و هرب م  النجف و اختفى يف 

بعد فرتة عفأ عنه و منع م  الخطابة مع الخطيب الكب� السيد صال  الحيل بدرة و 
 .ه 1373ج�د  األوىل سنة 24و تويف ليلة الجمعة 

. ديوان شعر. أسنى التحف يف شعراء النجف. األخيق املرضية يف الدروس املنيية: له
 .الفنون . نقباء املجالس
 .91/ 3مايض النجف . 49/ 10 شعراء الغري. 98/ 1خطباء املني : ترجم يف

 .1426/ 4نقباء البرش . 217/ 3معجم املللف� العراقي� . 69/ املطبوعات النجفية 
 .1001/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد عيل السنقري

ه و درس املقدمات و السطوح فيها 1293ولد يف كربيء يف سابع ج�د  األوىل سنة 
ه و حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و شيخ 1326 ثم ذهب إىل النجف سنة

الرشيعة األصفها� حتى بر  يف الفقه و األصول و حاز قسطا وافرا م  علوم الحديث 
و التفس� و الكيم ثم ذهب إىل سنقر بطلب م  أهلها و بعد فرتة رجع إىل كربيء و 

  .ه 1378استقر فيها حتى وافته منيته يف سنة 
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 .الرد عىل الوهابي� ). عليها السيم (خصائص الزهراء . االلهام يف علم االمام: له
 .مرآة العقل . االمامة. مجلس. جدول يف الرضا . دح  البدعة يف إثبات الرجعة

 .األما� . الكلم الطيب
معجم املطبوعات . 319/ 5و 106/ 11و 50/ 8و 253/ 7و 47/ 1الذريعة : ترجم يف
 .690/ 2و معجم رجال الفكر و األدب . 1395/ 4نقباء البرش . 91/ النجفية 

 : الشيخ محمد عيل الخراسا� النجفي

الشيخ محمد عيل ب  حس  النيشابوري الخراسا� النجفأ عاا تقأ و واعظ متعظ 
ه و درس 1280ولد يف قرية سي�ن م  قر  نيشابور حدود سنة . م  املشاه�

إىل العراق و حرض يف الفقه و األصول عىل عدة م   املقدمات يف إيران ثم توجه
مشاه� عرصه كالسيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد حس  املامقا� و حظأ 
بقسط وافر م  العلم و الفضل إال أن همه كان منرصفا إىل الوعظ و الخطابة عىل 

عبادة و س�ة السلف الصال  و كان عىل جانب عظيم م  الور  و التقى و النسك و ال
مقدرا عند كافة العل�ء األجيء و يطلبون منه أن يعظهم و يرشدهم ك� أنه كان 
خشنا يف ذات ّهللا ال تأخذه فيه لومة الئم يأمر باملعروف كل م  ير  منه زلة أو 

 .ه 1383تويف يف عارش شهر رمضان سنة . انحرافا
ام الخميس و الجمعة يف أدركته و كنت أحرض مجالس تعزيته أيام عاشوراء و أي: أقول

 .بيوت العل�ء رحمة ّهللا عليهم أجمع� 
 .1375/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل الكاظمي الج�يل

الشيخ محمد عيل ب  الشيخ حس  ب  الشيخ محمد الج�ل الكاظمأ عاا كب� و 
قل إىل النجف ه و نشأ عىل أبيه الجليل ثم انت1309ولد يف سامراء سنة . مدرس جليل

األرشف و التزم الحجة امل�زا محمد حس� النائينأ يف مباحث الفقه و األصول ليي و 
  نهارا و صار مدرسا مشهورا 
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و عاملا ميزا و بعد وفاة أستاذه النائينأ برز املرتجم له و اتجهت أنظار الطيب و 
املحصل� املجدي  إليه فاستقل بالتدريس و انرصف إليه بكله و كان مجلس درسه م  
أكي مجالس الدرس يف النجف و استمر عىل هذا املنوال إىل يوم وفاته عرص يوم 

 .ه 1365ل سنة الخميس الحادي عرش م  ربيع األو 
. ط و هو تقريرات أستاذه النائينأ21الفوائد األصولية . رسالة يف اللباس املشكوك: له

 .كتاب يف الصية 
 .127/ املطبوعات النجفية . 286/ 1معارف الرجال . 380/ 4الذريعة : ترجم يف

 .88 /هدية الرازي . 1386/ 4و 435/ 1نقباء البرش . 211/ 3معجم املللف� العراقي� 
 .363/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : آبادي الشيخ محمد عيل الشاه

آبادي عاا جليل و تقأ  الشيخ محمد عيل ب  محمد جواد ب  الحس  الشه� بالشاه
ه ثم انتقل مع أبيه إىل طهران و قرأ املقدمات هناك 1292ور  ولد يف أصفهان سنة 

م الخراسا� و حرض عليه و عىل ثم هاجر إىل النجف فأدرك بحث الشيخ محمد كاظ
شيخ الرشيعة األصفها� و امل�زا حس� الخلييل ثم توجه نحو سامراء و درس عىل 
الشيخ محمد تقأ الش�ازي ثم انتقل إىل قم و طهران و كان م  أجيء مدرسيها و 

 .ه 1369كبار أصحاب الحوزات العلمية فيها و تويف يوم الخميس ثالث صفر سنة 
العقل و . شذرات املعارف. حاشية الكفاية. االاان و الرجعة. ان و الفطرةاالنس: له

و قد ذكرنا ترجمة والده الشيخ . منازل السالك�. مرام إسيم. القرآن و العرتة. الجهل
 .133محمد جواد األصفها� 

كتابهاي عرب . 167/ 3ريحانة األدب . 59/ 17الذريعة . 118/ تذكرة القبور : ترجم يف
معجم . 1370/ 4نقباء البرش . 47/ 11معجم املللف� . 698، 489، 110، 97/ ب جا 

  .701/ 2رجال الفكر و األدب 
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 : الشيخ محمد عيل شمس الدين

الشيخ محمد عيل ب  الشيخ تقأ الدي  ب  الشيخ محمد العاميل فقيه بار  و عاا 
كان يف النجف األرشف قد قرأ عىل عل�ء وقته فيها زمنا طويي حتى بلغ . مرور  مع

درجة سامية يف العلم و الفضل و أجيز م  قبل أساتذته فعاد إىل فوعة م  أع�ل 
حلب فصار مرجعا فيها و كث االقبال عليه و االلتفاف م  حوله و أصب  رئيسا نافذ 

و س�ة محمودة و صيح و ور  تويف عام الكلمة مطاعا ملا تحىل به م  خلق فاضل 
 .ه 1334
 .1354/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد عيل البحرا�

السيد محمد عيل ب  السيد محس  ب  عيل املوسوي الغريفأ البحرا� عاا بار  و 
ه و نشأ فيها فقرأ مقدمات العلوم عىل 1304ولد يف النجف األرشف سنة . فاضل جليل
اضل ثم حرض عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� بع  األف

و السيد عيل الداماد و امل�زا محمد حس� النائينأ و الشيخ أحمد كاشف الغطاء و 
 .ه 1368تويف يف تاسع رجب سنة 

 .1513/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل الخاليص

كان . زيز الخاليص الكاظمأ فقيه كامل و عاا جليلالشيخ محمد عيل ب  الشيخ ع
أحد أعيم هذا البيت و رجاله األكابر و كان م  تيمذة الشيخ محمد حس� الكاظمأ 

 .ه 1320و غ�ه تويف بعد عام 
 .منجية العباد يف يوم املعاد : له

. 1479/ 4نقباء البرش . 217/ 3معجم املللف� العراقي� . 19/ 23الذريعة : ترجم يف
  .476/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 : الشيخ محمد عيل نعمة العاميل

الشيخ محمد عيل ب  يحأ ب  عطوة ب  يحأ الجبعأ عاا جليل و فاضل تقأ ولد 
ه فأكمل املقدمات و حرض 1340ه و هاجر إىل النجف عام 1300يف جبع حدود سنة 

مد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم عىل شيخ الرشيعة األصفها� و السيد مح
الخراسا� و عىل امل�زا محمد حس� النائينأ و غ�ه و قد أصاب فضيلة مرموقة و 

ه عاد إىل جبل 1341و يف سنة . عل� ج� مع ور  و تقو  و حس  س�ة و رسيرة
 .ه 1380تويف عام . عامل مجازا ألهلها يف أمور الدي  و الدنيا

 .ديوان شعر : له
 .70/ 3مايض النجفأ . 494/ 9شعراء الغري . 30/ 56أعيان الشيعة : م يفترج

 .1295/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 1558/ 4نقباء البرش 

 : الشيخ محمد عيل األرو�

الشيخ محمد عيل ب  املوىل مهدي األرو� الكاشا� عاا كب� و فقيه متبحر ولد يف 
املقدمات ثم هاجر إىل العتبات املقدسة يف  ه و قرأ1250أروان م  قر  كاشان سنة 

العراق فقرأ عىل الفاضل املوىل محمد األيروا� و الشيخ زي  العابدي  املازندرا� و 
 .ه 1325حصلت له منه� االجازة و رجع إىل بلده و تويف فيه سنة 

 .1540/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد عيل األشكوري

السيد معصوم الحسينأ األشكوري عاا فاضل و كامل جليل كان السيد محمد عيل ب  
يف النجف األرشف م  تيمذة امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ و تويف يف العرشة الفالفة بعد 

 .الفيثئة و األلف 
  .1540/ 4نقباء البرش : ترجم يف



 453: الصفحة

 : السيد محمد عيل هبة الدين الشهرستا�

لسيد حس� ب  السيد محس  الحسينأ الحائري الشه� بالسيد السيد محمد عيل ب  ا
ولد املرتجم له يف . هبة الدي  الشهرستا� عاا كب� و مجتهد مجدد و مصل  معروف

ه و الزم 1319ه و ذهب إىل النجف عام 1301رجب سنة 24سامراء يوم الفيثاء 
خراسا� و شهد له حلقات أكابر املجتهدي  و الفضل و األدب كالشيخ محمد كاظم ال

إنه تيز منذ شبابه بيقظة و وعأ و طموح و همة و نزعة . عدد م  العل�ء باالجتهاد
و هأ أول مجلة عربية تظهر يف ) العلم(ه أصدر مجلته 1328إصيحية و يف سنة 

 :النجف و قد أرخ صدورها الحجة الكب� الشيخ محمد حس� كاشف الغطاء لقوله 
3T 1هبة الدي  أتاناT3T 1T3T 1م مستفيضة بعلوT3T 1T3T  1و له التاريخ أهدT3T 1T3T 3طلب العلم فريضةT و أسس

و ملا ولدت . لها مكتبة عامة يرتادها العل�ء و األدباء الشباب عىل اختيف آرائهم
ه كان مع املليدي  للمرشوطة الذي 1324فكرة املرشوطة و االستبداد يف إيران سنة 

عند احتيل الييطاني� و . كان أستاذه الشيخ محمد كاظم الخراسا� يف طليعتهم
للعراق كان مع املجاهدي  ضد بريطانيا فل� احتلت بريطانيا العراق ألقأ عليه 
القب  و سج  يف الحلة تسعة أشهر ثم أطلق رساحه و أصب  وزيرا للمعارف أيام 
الفيصل األول و حارب مستشاري الوزارات الييطاني� و االنتداب فلم يجد م  ينرصه 

ه فألزمه فيصل بقبول رئاسة مجلس التمييز الرشعأ 1340لوزارة عام فاستقال م  ا
الجعفري فوافق عىل أن ترفع درجة القضاء الجعفري م  نواب قضاة إىل قضاة 

و يف سنة . ثم نكب بذهاب برصه. ه1342فأجيب طلبه و صدر األمر بذلك سنة 
و أصبحت ه أسس مكتبة الجوادي  العامة يف الصح  الرشيف م  الكاظم� 1360

شوال سنة 26م  املكتبات العامرة إىل أن مرض و ضعفت ذاكرته و تويف عشية االثن� 
  .ه 1386
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التذكرة يف إحياء ). ص (األمة و األئة يف طرق تعي� خلفاء النبأ . أرضار التدخ�: له
. الرجال و النساءالتنبه يف تحريم التشبه ب� . التذكرة آلل محمد الخ�ة. مجد العرتة

. تنزيه التنزيل يف إثبات صيانة املصحف الرشيف م  النسخ و النقص و التحريف
. حيل املشكيت. جبل قاف. الجامعة يف تفس� سورة الواقعة. توحيد أهل التوحيد
).   ( نهضة الحس� . املعجزة الخالدة. ما هو نهج البيغة. 51الدالئل و املسائل 
. نتيجة الفكر يف الوالية عىل البكر. التحفة الرضوية. ذخائر األحكام .الهيئة و االسيم

الدر الفريد يف العزاء عىل السبط . اللباس املشكوك. رسالة يف االعراض ع  املال
رسالة يف قبلة . كنز الفوائد. منتخب األصول. منتخب الدالئل. محاسبة النفس. الشهيد
الجامع يف رشح . التبيان يف غرائب القرآن. بنزهة الطي . رسالة يف األلغاز. البلدان
. رشح مفتاح الحساب. كشف الحجاب. الصحيفة النبوية. األرض املفتوحة عنوة. النافع

الحبوة، و م�اث الزوجة، هداية . الرشكة و املضاربة. التذكرة يف رشح التبرصة
بلغ خمس� إىل غ�ه م  التصانيف التأ ت. كنز الحساب. وسيلة النجاة. املسرتشدي 
 .مللفا 
 .26/ تاريخ الصحافة . 145/ 46و 261/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
و . 87/ 8و 378/ 6و 8/ 5و 229/ 4و 486، 130، 63/ 3و 481، 214، 99/ 2الذريعة 
/ 19و 277، 105، 3/ 16و 183/ 14و 101، 37/ 12و 257، 139/ 11و 189، 44/ 10
/ 15و 5/ 10و 69/ 8و 25/ 4و 435، 331/ 3و 259/ 25و 430/ 24و 243/ 23و 32
/ 6و 274/ 3ريحانة األدب . 209، 142، 135/ 25و 122/ 20و 294، 161، 26/ 18و 24
، 67، 34/ كتابهاي عرب جاب . 201/ عل�ء معارصي  . 65/ 10شعراء الغري . 350
104 ،130 ،157 ،197 ،220 ،224 ،228 ،234 ،248 ،273 ،274 ،308 ،318 ،319 ،365، 
366 ،399 ،492 ،673 ،690 ،778 ،864 ،869 ،933 ،967 ،977 ،983 ،1003 ،1008 .

معجم املللف� . 319/ 2معارف الرجال . 337/ مصفى املقال . 54/ مصادر الدراسة 
زندكا� . 1410/ 4و 1413/ 4نقباء البرش . 49/ 11معجم املللف� . 438/ 3العراقي� 
. 128/ هدية الرازي . 191/ 2نجوم الس�ء . 1538 /5مكارم اآلثار . 227/ جهارسوقأ 

 .761/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد عيل الشاه عبد العظيمي

  السيد محمد عيل ب  السيد م�زا محمد ب  امل�زا جان الشاه عبد 
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عظيم ولد يف مشهد عبد ال. العظيمأ النجفأ فقيه ور  و عاا جليل و أخيقأ كامل
ه هاجر 1272ه و نشأ فيها فتعلّم األوليات و يف سنة 1258ج�د  األوىل سنة 17يف 

إىل النجف األرشف فأتم املقدمات و السطوح و حرض عىل الشيخ الخلييل يف الفقه و 
األصول و الحديث و الرجال ك� حرض عىل السيد املجدد الش�ازي مدة أيضا و لكنه 

ّل ما استفاده يف الفقه و األصول و العلم و الك�ل ألنه استفاد م  أستاذه الخلييل ج
 .الزمه ميزمة الظل لصاحبه 

هاجر إىل سامراء بعد وفاة أستاذه املوىل عيل الخلييل و استفاد أيضا م  السيد 
الش�ازي الكب� ثم عاد إىل النجف و أصب  له شأن كب� يف العلم و العمل حيث كان 

عل�ء الرباني� املرّوج� لرشيعة سيد املرسل� تويف يف شهر يف الظاهر و الباط  م  ال
 .ه و دف  يف النجف 1334رمضان سنة 

التكملة يف ).   (االيقاظ يف وفاة النبأ و األئة : تآليف كف�ة املطبوعة منها هأ: له
غرفة املعجزات . رشح نهج البيغة. حلية الزائري . الجوهر. عمدة مواعظ نهج البيغة

. مخترص وقعة كربيء. مخترص الكيم. اللللل املرتب يف أخبار اليامكة و آل املهلب. 21
. منظومة يف آداب الرشب و األكل. منتخب األع�ل. مسالك الذهاب إىل رّب األرباب

. تنبيه الغافل�. تلخيص األعيم. تذكرة الطالب�. األربعون حديفا. موعظة السالك�
. جامع املتفرقات. الجامع يف األخبار. املرسوم بإتام املستند التهذيب. تنبيه املنتبه�

رجال . حلية املعارشي . حلية املزك�. حلية املصل�. حلية الداع�. حقيقة نور األبصار
رشح . رسالة التوضي . رسالة التكملة. رسالة يف االستصحاب. السيد محمد عيل

لطائف . لم األنصاف لّب التفس�ك. غرفة الفضائل. عية أويل األبصار. القوان�
). منتخب الصحاح (امللتقط م  املنتخب . مستند الجرح. لطائف الهجرية. الربيعية

. منتخب التفس� يف غريب القرآن. منتخب االقبال. امللتقط م  منتخب الطريحأ
 .منتخب كتاب سليم ب  قيس . منتخب الصحاح الستة. منتخب الخيصة

وجيزة السعادة . هدية الطالب�. منتخب مهج الدعوات. بعةمنتخب كتب الرجال األر 
. 

الوسائل . وجيزة يف فضائل الضيافة و آداب األكل و الرشب. وجيزة يف فضائل الحسن�
 .وسيلة الرضوان . املرسومة بإك�ل املستند

، 409/ 4و 503/ 2و 20/ 1الذريعة . 78/ 46أعيان الشيعة . 195/ 7األعيم : ترجم يف
  219/ 12و 137/ 10و 84، 81/ 7و 292، 27/ 5و 448، 447
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، 386، 377، 374، 195، 194/ 22و 216، 205/ 20و 384/ 18و 44/ 16و 140/ 14و 
كتابهاي عرب . 232/ شخصيت أنصاري . 77، 51/ 25و 270/ 23و 442، 411، 405
/ 2يض النجفأ ما. 936، 914، 818، 523، 320، 266، 220، 219، 213، 108/ جاب 
 .322/ مصفى املقال . 220/ 3و 167

 .211/ 3معجم املللف� العراقي� . 60/ 11معجم املللف� . 317/ 2معارف الرجال 
، 316، 310، 309، 291، 257، 222، 152، 142، 129، 103/ معجم املطبوعات النجفية 

معجم . 138/ ازي هدية الر . 1557/ 5مكارم اآلثار . 1531/ 4نقباء البرش . 355، 344
 .707/ 2رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد عيىس الرشتي

فقيه محقق و عاا جليل وفد عىل النجف أيام شبابه و درس عىل عل�ئها الكبار م  
أمفال الشيخ األنصاري و الشيخ زي  العابدي  املازندرا� و بعد أن نال درجة االجتهاد 

 .بوظائفه الدينيّة م  االرشاد و التوجيه  ه عاد إىل بلده رشت و قام1295عام 
كتاب يف علم األصول يحتوي عىل عرشة . رسالة يف مقدمة الواجب. قضاء الفوائت: له

 .رسائل 
 .420/ 1تراجم الرجال . 1635/ 4نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد كاظم الخراسا�

فأ ولد يف مشهد خراسان اآلخوند الشيخ مي محمد كاظم ب  املي حس� الهروي النج
و دف  )  (ه يف مشهد أم� امللمن� 1329و تويف فجأة فجر الفيثاء يف ذي الحجة سنة 

ء يف مشهد خراسان إىل أن بلغ الفالفة و العرشي  م  عمره و قد أكمل  فيه قرأ املباد 
ف علوم العربية و املنطق و شيئا م  األصول و الفقه ثم خرج إىل العراق بعد أن توق

يف طهران ملدة ستة أشهر دارسا فيها بع  العلوم الفلسفية و بعد ذلك توّجه إىل 
  ه و درس عىل الشيخ مرتىض األنصاري الفقه و األصول 1278النجف األرشف عام 
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ملدة سنت� و بعد وفاة الشيخ األنصاري درس عىل السيد الش�ازي الكب� يف الفقه و 
ك� درس عىل الشيخ رايض ب  محمد . فرا منه يف هذي  العلم�األصول و أخذ حظا وا

و ملا خرج السيد محمد حس  الش�ازي إىل سامراء ا يخرج معه و . النجفأ الفقه
استقر يف النجف و مارس التدريس و أصب  بعد وفاة األستاذي  الشيخ حبيب ّهللا 

ه و األصول و تخرج عليه الرشتأ و الشيخ هادي الطهرا� العاا البارز لتدريس الفق
 .عدد كب� ال يحىص م  العل�ء و أهل التحقيق 

له مللفات قيمة عددها السيد األم� أكث م  خمسة عرش سفرا أهمها كفاية األصول 
 .حيث يكون مدار التدريس يف كل الجامعات الدينية الحوزوية يف عاا الشيعة 

 .حاشية األسفار . تلخيص التبرصة التكملة يف. االجتهاد و التقليد. االجارة: له
 .رشح التبرصة . الدماء الفيثة. الرضا . حاشية املكاسب. حاشية فرائد األصول

 .الوقف . كفاية األصول. القضاء و الشهادات. العدالة. الطيق
. 92/ 43و 5/ 9أعيان الشيعة . 234/ 7األعيم . 183/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 16و 184/ 14و 217/ 13و 193/ 11و 132/ 8و 220، 160/ 6و 122/ 1الذريعة 
/ 1ريحانة األدب . 299/ شخصيت أنصاري . 41/ 21و 347، 88/ 18و 142/ 17و 324
معجم . 138/ 8معجم املللف� . 136/ 1مايض النجف . 323/ 2معارف الرجال . 41

/ 38نامه  لغت. 145/ هدية الرازي . 1512/ 5مكارم اآلثار . 227/ 3املللف� العراقي� 
). الفهرست ( 45/ كتابهاي جاب عرب . 279/ 1نجوم الس�ء . 1/ 4رجال إيران . 202

 .39/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : املوىل محمد كاظم ابن الحاج حيدر النجفي

فقيه أصويل و عاا مجتهد جليل و م  أساتذة الفقه و األصول ور  صال  عذب البيان 
مقدماته يف ش�از و مدينة كربيء و عاد بصحبة والده إىل وطنه و  طيّب املعرش أنهى

بعد سن� هاجر إىل سامراء و حرض درس السيد محمد حس  الش�ازي و السيد 
  محمد الفشارك و الشيخ حس  عيل 
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ه سافر إىل النجف األرشف و 1338الطهرا� و امل�زا محمد تقأ الش�ازي و يف سنة 
لتدريس و البحث و التأليف و التقليد و الفتيا و تتلمذ عليه نفر م  األجيء تصّد  ل

 .ه 1367و األفاضل و أقام يف النجف إىل أن تويف شهر ج�د  األوىل 
. تعليقة عىل كتاب الدرر للشيخ عبد الكريم اليزدي. تعليقة عىل تقريرات النائينأ: له

. 21حاشية املكاسب . حاشية الفصول. حاشية فرائد األصول. حاشية العروة الوثقى
 .مسائل فقهية . كتاب يف األصول

. 232/ 4دانشمندان فارس . 122/ 50أعيان الشيعة . 131/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
معارف الرجال . 465، 459، 132، 129/ كتابهاي عرب جاب . 382/ شخصيت أنصاري 

 .781/ 2الفكر و األدب  معجم رجال. 241/ عل�ء معارصي  . 389/ 2و 364/ 1

 : السيد محمد كاظم ابن السيد عبد العظيم الطباطبائ اليزدي النجفي

الفقيه األصويل الكب� و الزعيم الدينأ الجليل و الفقيه األعظم و الرئيس املطلق الذي 
ال يدانيه أحد و كان بحرا متيط� عل� و تحقيقا و متانة مستحرضا للفرو  الفقهية و 

خبار له التضلع يف املعقول و املنقول و األدب و م  شيوخ الفقه و األصول متون األ 
عابد زاهد ور  تقأ ا تتمك  السياسة م  إغرائه و افتتانه و تخديره و جذبه رغم 
محاوالتها الشيطانية و مواعيدها الدنيوية الضئيلة ولد يف يزد و قرأ فيها املقدمات و 

ن و حرض أبحاث عل�ئها و تخرج عليهم و هاجر يف العلوم العربية و مىض إىل أصفها
ه و 1289ه إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ مهدي كاشف الغطاء املتوىف 1281

ه و السيد محمد حس  الش�ازي و نال مرتبة 1290الشيخ رايض النجفأ املتوىف 
ينية يف االجتهاد و الفتيا و استقل بالتدريس و البحث و تقلد زعامة الحوزات الد

العراق و إيران و شملت مرجعيته أكث األمصار االسيمية و قرأ عليه جمع غف� م  
  الشيوخ و انهالت عليه االستفتاءات م  كافة األقطار ملا كان 
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رجب 28له يف نفوس املسلم� م  النفوذ و االطاعة و االكبار و التقديس إىل أن تويف 
 .سنة 95الرشيف عىل ه و قد أطل عمره 1337
حاشية فرائد . التعادل و الرتاجي . بستان نياز. االستصحاب. إجت�  األمر و النهأ: له

رسالة . حجية الظ  يف عدد الركعات و كيفية صية االحتياط. حاشية املكاسب. األصول
العروة . الصحيفة الكاظمية. السلال و الجواب. يف إرث الزوجة م  الفم  و العقار

 .رسالة يف منجزات املري  . الكلم الجامع و الحكم النافعة. قىالوث
أعيان الشيعة . 234/ 7األعيم . 387/ إختزان تابناك . 188/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 11و 273، 220، 160/ 6و 204/ 4و 108/ 3و 25/ 2و 268/ 1الذريعة . 206/ 46
شخصيت . 391/ 6نة األدب ريحا. 18/ 23و 126/ 18و 252، 23/ 15و 248/ 12و 55

 .113/ عل�ء معارصي  . 251/ شهداء الفضيلة . 428/ أنصاري 
، 278، 277، 274، 195، 194، 193، 158، 175/ كتابهاي عرب . 596/ فوائد الرضوية 

286 ،287 ،293 ،298 ،299 ،304 ،358 ،391 ،452 ،455 ،477 ،488 ،490 ،511 ،588 ،
، 184، 121، 90، 8/ 3مايض النجف . 182/ 50غت نامه ل. 909، 855، 841، 821، 621
معجم . 326/ 2معارف الرجال . 372، 298، 286، 285، 269، 263، 236، 230، 198

نجوم . 1321/ 4مكارم اآلثار . 230/ 3معجم املللف� العراقي� . 156/ 11املللف� 
 .1358 /3معجم رجال الفكر و األدب . 145/ هدية الرازي . 279/ 2الس�ء 

 : آبادي السيد محمد كاظم الخرم

ه يف 1245م  أعاظم الفقهاء و كبار العل�ء و م  أكي أدباء و نحاة عرصه ولد عام 
ء فيها ثم توجه إىل النجف األرشف و درس عىل يدي الشيخ  آباد و تعلم املباد  خرم

 .عبد الحس� التسرتي النجفأ ثم الشيخ األنصاري 
النحو و األدب العرب حتى لقب بالنحوي مرة و إمام النحاة أخر  إنه إمتاز بتفوقه يف 
 .ه و دف  يف النجف األرشف 1340تويف عام . و سيبويه عرصه ثالفة

 .منظومة مبسوطة يف علم النحو : له
  .االجازة الكب�ة املطبوعة تحت إرشاف السيد املرعيش : ترجم يف
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 : زرك الطهرا�الشيخ محمد محسن املعروف بآغا ب

مجتهد ملرخ بحاثة محقق متضلع مللف كف� البحث و التأليف إىل جانب كب� م  
ولد يف طهران ليلة الخميس . الور  و الزهد و التقو  و الخشو  و العبادة و التهجد

ه و درس املقدمات هناك ثم انتقل عام 1293الحادي عرش م  ربيع األول عام 
حرض عىل امل�زا حس� النوري و الشيخ محمد طه ه إىل النجف األرشف و 1315

نجف و السيد مرتىض الكشم�ي و امل�زا حس� الخلييل و الشيخ محمد تقأ 
الش�ازي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد أحمد الحائري و السيد محمد 

 .كاظم اليزدي و شيخ الرشيعة األصفها� 
اقعة ضم  بيته، ب� ح� و آخر و كنت أجده كنت أزوره يف مكتبته العامة الو : أقول

طاقة متفجرة يف البحث و الدراسة رغم الشيخوخة و كان تقيا زاهدا عزوفا ع  الدنيا 
بالسيارات )  (و مباهج الحياة فكان يذهب لوحده إىل زيارة أب عبد ّهللا الحس� 

لس تعزية العامة كواحد م  الناس و يقيض حوائجه الخاصة بنفسه و يدخل عىل مجا
أب عبد ّهللا الحس� عليه السيم و يجلس حيث يجد الفراغ و املكان ال يأبه أبدا 
باملظاهر كان يصيل املغرب و العشاء ج�عة يف مسجد الشيخ الطويس و ظهرا يف 

ء املسجدان باملصل� م  األتقياء  مسجد املحقق الكرك مسجد الطريحأ و كان اتىل
مة و فريدة منها الذريعة إىل تصانيف الشيعة و هأ ست و ترك آثارا قي. و العل�ء

عرشون مجلدا و طبقات أعيم الشيعة طبعت م  مجلداته ما يخص القرن الرابع و 
الخامس و السادس و السابع و الفام  و التاسع و العارش و الفالث عرش و الرابع عرش 

السناد املصفى و غ�ه الهجري و مصفى املقال يف مصنفأ علم الرجال و املشيخة أو ا
 .م  املللفات القيمة التأ سجلت يف ترجمته فراجع 

 .م 1970فياير 20ه املوافق 1389ذي الحجة 13و تويف يوم الجمعة 
و رأيت االمام الخمينأ رحمه ّهللا ايش يف تشييع جنازته عند حمل الجف�ن الطاهر 

  .إىل بيته للدف  يف مكتبته 
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إجازته للشيخ عباس ). إجازات الرواية و الوراثة يف القرن األخ�ة الفيثة (االجازات : له
إزاحة الحلك الدامس . إحياء الداثر م  مآثر أهل القرن العارش. موىل حاجأ الطهرا�

االسناد املصفى إىل آل . النابس يف القرن الخامس. بالشموس املضيئة يف القرن الخامس
ترجمة . البدور الباهرة بعد املاية العارشة. لساطعة يف املائة السابعةاألنوار ا. املصطفى

. ترجمة العقيدة االسيمية. سيدنا املجدد الش�ازي هداية الرازي إىل املجدد الش�ازي
 .ترجمة املدنية و االسيم تعريف األنام بحقيقة املدنية و االسيم 

توضي  الرشاد يف تاريخ حرص ).  غ� مهذبة يف مجلد(تقريرات يف الفقه و األصول 
الحفاظ السادنة يف املائة الفامنة الحقايق . الفقات العيون يف سادس القرون. االجتهاد

حياة . الحقائق الراهنة يف تراجم أعيان املائة الفامنة. الراهنة يف تراجم املائة الفامنة
م برتجمة املدينة و تعريف األنا. الدر النفيس يف ترتيب رجال التأسيس. الشيخ الطويس

الذهب الخالص . الذريعة إىل تصانيف الشيعة. تفنيد قول العوام بقدم الكيم. االسيم
. رسالة حول كتاب الكايف. ذيل املشيخة. يف القرن الخامس النابس يف القرن الخامس

شجرة ). الكرام اليرة يف القرن الفالث بعد العرشة (سعداء النفوس يف القرن املنحوس 
ضياء . الضياء اليمع يف م  ثو  عباقرة القرن التاسع. سبط� و رشعه الشط�ال

ظيل الخصب يف عوايل . طبقات أعيم الشيعة. املفازات يف طرق مشايخ االجازات
 .الكرام اليرة يف القرن الفالث بعد العرشة . الظليلة. النسب

االت يف فهرست جامع المع املق. الكواكب املنتثة يف القرن الفا� بعد العرشة
محصول البدور و تلخيص ما فيه م  . مجموعة رجالية و تاريخية. السعادات الااقية

 .مصفى املقال يف مصنفأ علم الرجال . مسند األم�. مستدرك كشف الظنون. املنفور
النابغة م  الرواة . النابس يف القرن الخامس. منظومة يف العقائد. ملخص زاد السالك�

النقد اللطيف يف . نزهة البرص يف فهرست نسمة السحر. لرواة يف رابعة املئاتنوابغ ا
وفيات أعيم الشيعة بعد . وصية آقا بزرك الطهرا�. نفأ التحريف ع  القرآن الرشيف
نفائس القدس يف روح ). البدور الباهرة بعد مرور (األلف م  هجرة صاحب الرشيعة 

. نوابغ الرواة يف رابعة املئات. يف القرن الرابع عرش نقباء البرش. األنس الياقوت املزدهر
 .وفيات األعيم بعد غيبة إمام األنام . هدية الرازي إىل املجدد الش�ازي

 ) .ياقوت يواقيت الس� امللقوطة م (الياقوت املزدهر يف تلخيص رياض الفكر 
م  رياض ياقوتة الشتاتيت امللقوطة . ياقوت اليواقيت منتخب م  يواقيت الفكر

 ) .الياقوت املزدهر( اليواقيت 



، 117، 145/ 4و 71/ 3و 428، 70/ 2و 524، 308، 229، 129/ 1الذريعة : ترجم يف
  84/ 8و 34/ 7و 8/ 5، و 341، 214، 493، 383، 134
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و 151، 82/ 20و 249، 181/ 18و 202، 144، 130، 127/ 15و 31/ 13و 51، 24/ 10و 
/ 25، و 315، 271، 242، 278، 115، 2، 1/ 24و 123/ 23و 207/ 22و 130، 24، 4/ 21
. 5/ 1مقدمة كتاب تفس� التبيان . 47/ 10أعيان الشيعة . 274، 273، 207، 123، 104

، 207، 123/ 25و 315، 278، 271، 115، 1/ 24و 130، 4/ 21و 151، 82/ املقدمة 
معجم . 186/ 2عارف الرجال م. 149/ 2مشهد االمام . 52/ 1ريحانة األدب . 274

عل�ء معارصي  . 121/ 1معجم املللف� العراقي� . 321، 188/ 43املطبوعات النجفية 
مقدمة كتاب . 47/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 47/ 10أعيان الشيعة . 261

مقدمة نوابغ الرواة يف رابعة املئات لولده . الذريعة ملحمد عيل الغروي األوردبادي
 .املنزوي  عيل نقأ

 : السيد محمد مهدي ابن السيد صالح املوسوي البرصي الكاظمي

فقيه أصويل جليل مجتهد فاضل عاا عامل مللف متتبع مكث هاجر إىل النجف 
األرشف و تتلمذ عىل السيد محمد حس  الش�ازي و السيد محمد الهندي و الشيخ 

راهيم املحيت الش�ازي و محمد تقأ الش�ازي و الشيخ محمد طه نجف و امل�زا إب
الشيخ إس�عيل الرتشيزي ثم قام برحيت إىل األقطار العربية و االسيمية و أقام يف 
الكويت حدود ثيث� سنة ثم تقدم وجهاء البرصة إليه بالدعوة نحوهم فلبّى طلبهم 
عمل برغبة و استوط  فيها و قام بأداء رسالته الدينية و ألف كف�ا و أمىض عمره يف ال

 .ه و نقل جف�نه إىل النجف 1358ذي القعدة 6املفمر إىل أن مات 
 .حأ عىل الحق . حلية النجيب. بهتان الركنية. االسيم و بشائر السيم: له

زينة . ذكر  للجمهور بالفوز يوم النشور .دولة الشجرة امللعونة. خصائص الشيعة
 .صدق الخطاب . شلون الشيعة و الوهابية. سعادة املسلم� يف نرصة الدي . العباد

غرر الج�ن املنتقى . ظهور الحقيقة عىل فرقة الشيخية. صولة الحق عىل جولة الباطل
. 

لسان الحق . كشف الحق لفضله الخلق. القايض العدل. غلبة اليهان. الغرر الحسينية
. 

ورود الرشعة . هد  املنصف� إىل الحق املب�. منهاج الرشيعة يف الرد عىل اب  تيمية
 .بإباحة املتعة 
، 62/ 7و 317، 153/ 3الذريعة . 149/ 48أعيان الشيعة . 337/ 7األعيم : ترجم يف
  ، 29/ 15و 274/ 14و 94/ 12و 74/ 11و 28/ 8و 84، 168، 128
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/ كتابهاي عرب جاب . 65/ 25و 162/ 23و 302، 32/ 18و 6/ 17و 56، 38/ 16 و115
9 ،56 ،57 ،65 ،67 ،90 ،98 ،110 ،133 ،210 ،218 ،303 ،327 ،389 ،39 ،404 ،405 ،
معجم . 164/ 3معارف الرجال . 965، 934، 931، 910، 782، 691، 651، 580، 536

/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 253/ 3 معجم املللف� العراقي�. 57/ 12املللف� 
994. 

 : السيد محمد مهدي ابن السيد محمد صادق

عاا فاضل و فقيه مجتهد و محّدث ملرخ رجايل متتبع و مللف مكث ولد يف 
الكاظمية و بعد اجتياز مراحل االبتدائية و السطوح و املقدمات إنتقل إىل النجف و 

إىل بلده و استمر يف التأليف و التحقيق و إقامة  تخرج عىل أساطينها و شيوخها و عاد
الج�عة يف الصح  و الروضة الكاظمية و ا يزل مكبا عىل تلك الحال إىل أن تويف سنة 

 .ه 1391
إيقاظ . أحس  الوديعة: تصانيف كف�ة و نكتفأ بذكر املطبوعة منها فقط و هأ: له
دوائر . لساجد يف أحكام املساجدتحفة ا. اليهان الجيل يف إاان زيد ب  عيل. األمة
 .رسالة يف جواز تقليد امليت . معجم القبور. زبدة الكيم يف املنطق و الكيم. املعارف

 .كتابا و كلها ذات بحوث و مواضيع هامة قيمة 57أما مللفاته املخطوطة فتبلغ 
. 218/ 21و 31/ 12و 267/ 8و 289/ 1الذريعة . 190/ 2ريحانة األدب : ترجم يف

 .158/ 3معارف الرجال . 470/ مصفى املقال . 242/ ل�ء معارصي  ع
 .301/ مناهج املعارف . 872، 505، 369، 170، 109، 25/ كتابهاي جاب عرب 
 .138/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 255/ 3املللف� العراقي� 

 : السيد محمد هادي ابن السيد جعفر امليال�

حقق بار  و م  أئة التقليد و الفتيا و أساتذة الفقه و فقيه أصويل كب� و مجتهد م
ولد يف النجف األرشف و أخذ مقدمات العلوم و األوليات و . األصول و الحكمة االلهية

السطوح م  الفضيء و اجتاز مراحل املتون بتفوق و اجتهاد و دخل حقل بحث 
  الخارج فتتلمذ عىل شيخ الرشيعة األصفها� 
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لشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ محمد حس� و ا
األصفها� و الشيخ محمد جواد البيغأ و اليسد عيل القايض و السيد عبد الغفار 
املازندرا� ثم استقل بالتدريس و البحث و التصنيف و بلغ مرحلة االجتهاد هاجر إىل 

عىل مرصاعيه فتتلمذ عليه جمهرة م   مدينة كربيء و فت  باب التدريس هناك
ه إىل 1373األفاضل و العل�ء و بعد أن نشطت الحركة العلمية يف كربيء هاجر عام 

للزيارة غ� أن الهيئات العلمية و الطبقات الشعبية طلبت )  (مشهد االمام الرضا 
قام منه االقامة ب� ظهرانيّهم فاستجاب لهم و واصل جهاده العلمأ و الفكري و أ 

 .ه 1395رجب 30بآثر خالدة إىل أن تويف 
 .تعليقات عىل كتاب الهد  إىل دي  املصطفى . تعليقات عىل العروة الوثقى: له

 .رسالة يف التأم� و اليانصيب . 41حاشية املكاسب . تفس� سورة الجمعة و التغاب 
جارة و كتاب إستداليل يف اال . قواعد فقهية و أصولية. رسالة يف منجزات املري 

 .إتحاد الوجود و املاهية . 41محارضات يف فقه االمامية . املزارعة و املساقاة
التوصية يف الرد . تعارض األدلة. البيع املبسوط و الخيارات. أصول الدي . االستصحاب

 .رسالة يف تقو  العايل بالسافل . رسالة يف االجتهاد و التقليد. عىل وحدة الوجود
رشح . الرضوان يف الصل . الرسالة العملية. رسالة يف علم الصوت. لرسالة يف علم الرجا

) أبواب العلوم(فوائد متفرقة . فتوي املجتهد و رجوعه. كتاب البيع م  الرشائع
منظومة يف الغناء . ملتقى األبحر). عليه السيم (مقتل أب عبد ّهللا الحس� . املشتقات
 . الوصية. وسيلة النجاة. الطهارة. و حرمته
/ 1محارضات يف فقه االمامية . 236/ 3مايض النجف . 487/ كتابهاي عرب : ترجم يف
معجم املللف� العراقي� . 265/ 2معارف الرجال . 361، 68/ املطبوعات النجفية . 465
 .1255/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 260/ 3

 : الشيخ محمد هادي ابن الشيخ محمد أم� املعروف باملدرس

وجها م  وجوه العل�ء و ركنا م  أركانهم فقيها أصوليا متكل� بارعا تقيا ثقة كان 
عدال هاجر إىل النجف األرشف و كان طلبه للعلم حفيفا و حرض عىل الشيخ مرتىض 

  األنصاري و السيد محمد حس  الش�ازي 
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ليلة بلغ مرتبة و الشيخ عيل اب  الشيخ حس� آل عبد الرسول العبيس و خيل سن� ق
االجتهاد و استقل يف النجف بالتدريس لغزارة علمه عىل حداثة سنه و صارت حلقة 
درسه واسعة عند الصب  و العرص فحسده بع  القوم و نسبوا إليه قضايا شاذة 
فخذلوه غ� أن املرجع األكي يف العراق الشيخ محمد حس� الكاظمأ نفى عنه تلك 

 له بقية املراجع و خمدت أصوات املهرج� و عاد إىل التهم و وقف بجانبه و انترص
 .ه 1321طهران و واصل البحث و التدريس و مات شوال 

االتقان يف مباحث . الحق و الحكم. محجة العل�ء. الحق اليق� يف علم الكيم: له
 .الزكاة . الصوم. صية املسافر. كتاب الصية. و دائع النبوة يف الطهارة. األلفاظ
منجزات . ذخائر النبوة. البيع. الفرق ب� البيع و الصل . االرث. إعتصام املاء. الرضا 
رسالة يف إبطال . التوحيد. الوقف. منظومة يف النحو. منظومة يف الصل . املري 
. علمه تعاىل. رسالة يف االمامة. الرد عىل الشيخية. الفرق ب� الوجود و املاهية. التنجيم

 .حاشية فرائد األصول . مناسك الحج. حرمة الغناء .تفس� آية النور
 .44/ 50أعيان الشيعة . 350/ 7األعيم . 166/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
/ 7و 162/ 6و 25/ 2و 484، 334، 204/ 4و 193/ 3و 504، 499، 83، 81/ 1الذريعة 
، 62/ 16و 188، 61/ 15و 131/ 13و 44/ 12و 194، 154، 149/ 11و 8/ 10و 280
. 89، 63/ 25و 125/ 23و 29/ 22و 42/ 21و 146/ 20و 34/ 19، و 357، 175، 122

، 811، 340، 198/ كتابهاي عرب جاب . 319/ شخصيت أنصاري . 288/ 6رجال إيران 
عل�ء . 169/ هدية الرازي . 84/ 12معجم املللف� . 225/ 3معارف الرجال . 988

 .216/ 2نجوم الس�ء . 73/ معارصي  

 : خ محمد هادي ابن الشيخ عبد الرحيم الجلييلالشي

م  كبار املجتهدي  و أعيم الفقهاء، ولد بكرمانشاه و نشأ يف بيت علم و فقاهة و 
ه و تتلمذ 1308و أخذ املقدمات ع  أبيه و فضيء عرصه، و قصد النجف يف . رئاسة

هادي الطهرا�، و عىل امل�زا حبيب ّهللا الرشتأ، و السيد محمد بحر العلوم، و الشيخ 
  و بلغ مرتبة عالية . اآلخوند الخراسا�
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و تصّد  . م  املعرفة و الفضيلة و تصّد  للتدريس و البحث، و قفل إىل وطنه
للقضايا الرشعية و فّ  الخصومات و إدارة الحوزة العلمية و التأليف و البحث و 

 .ه يف شهر رمضان 1375 االمامة، إىل أن مات يف النجف عندما زارها سنة
 .القضاء . الطهارة. الطيق. التعادل و الرتاجي . و الياءة. إجت�  األمر و النهأ: له

 .املشتق . املساقاة. املزارعة
 .358/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1105/ 3نقباء البرش : ترجم يف

 : السيد محمد هاشم شهاب الدين أبو القاسم ابن السيد جالل الدين اإلصفها�

 .فقيه أصويل محقق عاا عامل كامل، أستاذ الفقه و األصول و الكيم 
ولد يف إصفهان و أخذ مقدمات العلوم و العربية م  أساتذة عرصه، و تصّد  

و يف . لقدسه و نزاهتهللتدريس و التوجيه و االرشاد و الدعوة و إمامة الج�عة 
ه هاجر إىل النجف األرشف و واصل الدراسة و البحث، و حرض أبحاث السيد 1353

أبو الحس  االصفها� و الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و 
الشيخ محمد حس� االصفها� و بلغ مرتبة عالية م  االجتهاد و فاق أقرانه و أصب  

و يف . إكبار أساتذته و اشتغل بالتدريس و قرأ عليه نفر م  األعيمموضع تقدير و 
ه خرج إىل الكوفة لإلغتسال يف فراتها، فزلت قدماه و غرق فيه 1356ج�د  األوىل 27

 .و نقل جف�نه إىل النجف و دف  يف وادي السيم 
. املكاسبحاشية . حاشية املغنأ. حاشية فرائد األصول. حاشية تجرد العيمة الحيل: له

 .رسائل متفرقة يف األخيق و التاريخ و التفس� و املواعظ 
زندكا� جيهار سوقأ . 110/ 7و 221، 162/ 6الذريعة . 179/ تذكرة القبور : ترجم يف
. 270/ مناهج املعارف . 264/ 3معارف الرجال . 447/ شخصيت أنصاري . 105/ 

  .549/ 2معجم رجال الفكر و األدب 
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 : السيد محمد هاشم ابن السيد زين العابدين الخونساري

م  كبار الفقهاء و املجتهدي  و العل�ء و األفاضل املتتبع�، العاا الور  العابد الزاهد 
سافر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري و غ�ه . املللف املحقق

علم و عاد إىل إصفهان و سادت له م  مشايخ عرصه، بلغ الذروة يف االجتهاد و ال
الرياسة و الزعامة الروحية املطلقة، و انقادت إليه الجمو  للتقليد غ� أنه لورعه و 
قدسيته و زهده، ا يهتم بها و اشتغل بالتدريس و التأليف و تتلمذ عليه طائفة م  

وادي (ه قصد النجف للزيارة فتويف يف شهر رمضان و دف  يف 1318األعيم و يف سنة 
 ) .السيم
تنبيه الحك�ء األبرار عىل ما يف كتاب . التجويد. أصول آل الرسول. االستصحاب: له

 .حاشية القوان� . حاشية رشح اللمعة. حاشية الرياض. جواهر العلم. األسفار
 .رسالة يف أحوال أب بص� . الحج. حل العس� يف أحكام العص�. حاشية املعاا

رسالة يف ). عليه اليم (رسالة يف فقه االمام الرضا .   أهل الكتابرسالة يف حرمة ذبائ
. رشح مشيخة الفقيه. رسالة يف االستصحاب. رسالة يف التجويد. رسالة يف الصوم. الصية

 .املقاالت اللطيفة . مبا� األصول منظومة. الغرة يف رشح الدرة. صيغ العقود
تذكرة القبور . 6/ 51أعيان الشيعة . 353 /7األعيم . 141/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
. 45/ 19و 219/ 11و 4/ 10و 70/ 7و 102/ 6و 442/ 4و 177و 26/ 2الذريعة . 353

 .67عل�ء معارصي  . 320شخصيت أنصاري . 191/ 2ريحانة األدب 
املآثر و . 985، 925، 885، 791، 781، 537، 458، 450، 449، 447كتابهاي عرب جاب 

 .310، 264، 120، 98/ 3معارف الرجال  .145اآلثار 
املقدمة الكرام 306مناهج املعارف . 989/ 3مكارم اآلثار . 86/ 12معجم املللف� 

 .548معجم رجال الفكر و األدب . اليرة

 : السيد محمد هاشم ابن السيد عبد ّهللا املوسوي الطسوجي

مشارك يف بع  العلوم، م  الفقهاء األصولي�، عاا جليل مجتهد محّدث أديب فاضل 
  و م  ذوي . متكلم شاعر نظم بالعربية و الفارسية و الرتكية
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اآلراء و النظريات و التحقيق و أساتذة الفقه و األصول، و أئة الج�عة و م  املللف� 
هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل شيخ الرشيعة االصفها� و السيد . املكثي 

اليزدي و الشيخ آغا ضياء الدي  العراقأ و الشيخ عبد الكريم اليزدي و محمد كاظم 
استقل بالتدريس و التأليف و بلغ درجة االجتهاد و عاد إىل إيران و استوط  بلدة 

 .و أصب  مرجعا للعامة و الخاصة ) خوي(
 .ه 1358مات عام 

الرد عىل . ديوان شعر. رجو  الشياط�. ذخر املساك�: له م  الكتب املطبوعة
شفاء الصدور يف . رشح األربع�. رسالة يف الطيق. رسالة يف أحكام األموات. داروي 
 .مرقاة التقى يف رشح قضاء العروة الوثقى . مجالس األصول. التفس�

ترجمة كتاب االحتجاج . أحس  الكل�ت يف رد الغية: له م  الكتب املخطوطة
 .21فقه القرآن . )الرسائل (رشح فوائد األصول . للفارسية
و 205/ 14و 431/ 1الذريعة . 559/ تاريخ خوي . 248/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
سخنوران . 100/ 25و 124/ 23و 342/ 21و 312/ 20و 92/ 15و 322، 134/ 16

/ 12معجم املللف� . 3283/ 3و 3530/ 2كتابهاي فاريس جاب . 1031/ 2آذربايجان 
 .462/ 2ب معجم رجال الفكر و األد. 86

 : املوىل محمد هاشم بن محمد عيل املشهدي

 .عاا محّدث فاضل متتبع جليل ملرخ ثقة، خب� بالتاريخ متكلم خطيب 
و أخذ املقدمات ثم هاجر إىل النجف األرشف ملواصلة الدراسة، . ولد يف مدينة مشهد

مسقط فحرض عىل شيوخها و أخذ ع  أساتذتها و نال مرتبة م  العلم، و عاد إىل 
و اشتغل بالتدريس و التأليف و االرشاد و ) عليه السيم(رأسه مشهد االمام الرضا 

الخطابة، و نال ثقة كافة الطبقات و أصب  محل ثقة و اعت�د مراجع التقليد، و قرأ 
 .ه 1352ذي الحجة 3إىل أن مات . عليه جمع م  األعيم

 .رسالة يف الرضا  . ربارسالة يف ال. وسيلة األمان م  تسوييت الشيطان: له
  منتخب . و كلها مطبوعة. رسالة يف القبلة. رسالة يف االرث. رسالة يف املعاميت
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 .غاية اآلمال يف حس  خواتيم األع�ل . التواريخ
 .76/ 25و 304/ 23و 39/ 22و 42/ 17و 242، 67/ 10الذريعة : ترجم يف

 .4977/ 4فهرست كتابهاي جاب فاريس 

 ): شيخ محمود ذهب (شيخ محمود بن محمد بن ذهب الظاملي النجفي ال

قرأ عىل صاحب الكفاية أصوال و هو . عاا فاضل فقيه أصويل ثقة صال  مهذب كامل
أقدم تيمذته و قرأ الفقه عىل الفقيه الشيخ محمد حس� الكاظمأ و العيمة الشيخ 

تويف عرص االثن� . الطهرا�عبد الحس� الطريحأ و قرأ فقها و أصوال عىل الشيخ 
 .ه 1324السادس عرش م  شهر ج�د  األول سنة 

رسالة يف مسألة املتنجس ال . رسالة يف التقليد. حاشية عىل رسائل الشيخ مرتىض: له
 .ينجس 
/ شخصيت أنصاري . 161/ 6و 141/ 4الذريعة . 110/ 10إعيان الشيعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 390/ 2ال معارف الرج. 12/ 3مايض النجف . 383
584. 

 : السيد محمود بن سلطان عيل املرعيش التسرتي

ولد يف طهران و هاجر إىل النجف بصحبة والده سنة . فقيه أصويل عاا مجتهد جليل
ه و درس املقدمات و حرض عىل الكاظم� الخراسا� و اليزدي و الشيخ ضياء 1305

 .ىل قم و مات فيها بعد فرتة م  التوط  و االستقرار الدي  العراقأ ثم انتقل إ
 .طرق الوصول . رشح دعاء الندبة. رشح الترصيف. تكملة تكملة االس�عيلية: له

مسىل االمامية يف . كشف القنا . الفوائد املحمودية يف علم العربية. طريق الهداية
 .ح دعاء الندبة النخبة يف رش . منجأ العباد يف يوم املعاد. األصول االعتقادية

  357/ 16و 170، 163/ 15و 261، 163/ 13و 413/ 4الذريعة : ترجم يف
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معجم . 826/ 2نقباء البرش . 81/ گلستان . 98/ 24و 20/ 23و 22/ 21و 52/ 18و 
 .1187/ 3رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمود ابن السيد عيل ابن السيد م� عبد ّهللا الحسيني

كب� و مجتهد متضلع، و م  كبار مراجع التقليد و الفتيا، و أساتذة الفقه و فقيه 
األصول، و الزع�ء الديني�، ور  صال  زاهد تقأ متواضع طيّب الحديث عذب 
البيان، كانت حياته بعيدة و منزهة ع  التكلف و التصنع و الرياء و الضوضاء، تهيم  

ولد يف نواحأ . اد إىل الدنيا مدة حياتهعليها البساطة و التقشف الواقعأ فلم ينق
شاهرود، و أخذ مقدمات العلوم يف شاهرود، و مشهد االمام الرضا عليه السيم و أنهى 

ه سافر إىل النجف األرشف، و حرض عىل الشيخ محمد 1328العلوم العربية، و يف 
و بلغ . أكاظم الخراسا� و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و امل�زا محمد حس� النائين

االجتهاد و الفتيا و تصّد  للتدريس و البحث و االمامة و التقليد و املرجعية، و واصل 
. رسالته و بذل جهده يف تطوير الحوزة و الدراسة و قام بآثر خالدة يف إيران و العراق

 .ه 1394شعبان 17إىل أن مات 
 .يف الطهارة رسالة . توضي  املسائل. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له

 .الزكاة . الخمس. صية املسافر. قواطع الصية. اللباس. الوقت. الوضوء. التيمم
. قاعدة ال رضر. قاعدة اليد. القطع. الض�ن. القضاء. علم أصول الفقه. االرث. الحج

 .علم النحو . كتاب يف الرجال
شخصيت أنصاري  .املستدركات. 219/ 1أعيان الشيعة . 512/ إخرتان تابناك : ترجم يف
، 137، 132/ معجم املطبوعات النجفية . 728، 392، 301، 288/ كتابهاي عرب . 395/ 
 .706/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 187، 143

 : املوىل محمود الگرگا� الغروي

  أخذ . م  أعيم املجتهدي  و أجيء العل�ء و أساتذة الفقه و األصول
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و توجه إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ ضياء الدي  . فضيء عرصهاملقدمات م  
و تصّد  . و بلغ مرتبة االجتهاد. العراقأ و الشيخ النائينأ و الشيخ عبد ّهللا املازندرا�

و بعد مدة . للتدريس، و عاد إىل مدينة قم و حرض عىل الشيخ عبد الكريم اليزدي
 .ه 1390و مات سنة . و املآثر الخ�يةقفل إىل گرگان و اشتغل بالقضايا الرشعية 

 .رسائل متفرقة يف الفقه . حاشية العروة الوثقى. رسالة يف التعادل و الرتاجي : له
 .273معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : املوىل محمود ابن امل�زا محمد حسن الرساب الدوزدوزا�

ىل النجف األرشف و تتلمذ هاجر إ. فقيه أصويل جليل و مجتهد كامل و عاا فاضل
و الشيخ مهدي . و الشيخ عيل أصغر الختائ التييزي. عىل الشيخ أحمد كاشف الغطاء

و عاد إىل تييز و . و بلغ مرتبة االجتهاد و االستنباط و تصّد  للتدريس. املازندرا�
 .ه 1380و مات سنة . استقل باالمامة و التأليف و االرشاد

. لب األصول يف مباحث األلفاظ. الطهارة. ذخ�ة املعاد. قىحاشية العروة الوث: له
 .منجزات املري  

 .580/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمود ابن الشيخ جعفر بن باقر العراقي امليثمي

م  كبار الفقهاء و األصولي� و املجتهدي ، و أساتذة الفقه و األصول يف بداية القرن 
. و ينتهأ نسبه إىل ميفم الت�ر صاحب أم� امللمن� عليه السيم. الهجريالرابع عرش 

ولد يف طهران و أخذ املتون و العلوم العربية يف بروجرد م  أساتذة وقته، و يف عام 
و أصب  . ه هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الشيخ مرتىض األنصاري1265

و بعد وفاة أستاذه تصّدر للتدريس . ا تقياجامعا للمعقول و املنقول خب�ا متضلعا ورع
  و التأليف 
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ه خرج م  1293و يف سنة . و البحث، و تخرج عليه جمع غف� م  أفاضل العل�ء
النجف األرشف و أقام يف همدان و بعد مدة إنتقل إىل موطنه، و بقأ فيه زعي� دينيا 

 .ه 1310: ه و قيل1306م و عاملا فاضي و رئيسا و إماما إىل أن تويف عا
خزائ  الكيم يف . الجوامع يف أصول الفقه. تقريرات شيخه يف الفقه أس�ها اللوامع: له

قوامع ). عليه السيم (دار السيم يف أحوال االمام صاحب الزمان . رشح قواعد األحكام
ائب مشكاة الن�ي  يف مناقب و مص. كفاية الراشدي  يف الرد عىل املبدع�. الفضول
 ) .عليه� السيم(الحسن� 
/ 7و 251/ 5الذريعة . 417، 339/ 2تاريخ بروجرد . 165/ 47أعيان الشيعة : ترجم يف
شخصيت . 382/ 3ريحانة األدب . 300/ 23و 63/ 21و 199، 198/ 17و 20/ 8و 155

. 1114/ 4مكارم اآلثار . 166/ املآثر و اآلثار . 716/ كتابهاي عرب . 310/ أنصاري 
 .1254/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 374/ 1جوم الس�ء ن

 : املوىل محمد آغا ابن امل�زا أبو القاسم الهندي التسويجي

تخرج عىل أساتذة النجف و . عاا فقيه جليل مجتهد م  بيت علم و دي  و زعامة
و يف حركة املرشوطة . كان يرتدد عىل الهند و أصبحت له سمعة عالية و شهرة واسعة

 .ه 1343تويف سنة . ان م  قادتها مع إجادته التامة لعدة لغات حيةك
 .رسالة عملية . وقائع األيام. تاريخ األمة: له

 .300/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمود التربيزي

و . ه يف مدينة تييز1290رمضان 16ولد الشيخ محمود ب  عيل أصغر التييزي يف 
ء العلمية فيها ثم سافر إىل النجف األرشف و درس عىل الشيخ مهدي  تعلم املباد 

كاشف الغطاء و الشيخ األنصاري و الشيخ محس  خنفر و غ�هم و ملا بلغ مستو  
  عاليا يف الفقه و األصول عاد إىل تييز 
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 .و أصب  م  العل�ء العظام فيها 
ه مرض 1310ة و عندما بلغها عام ه إىل النجف يف طريقه إىل مك1309توجه عام 

 .بالوباء و مات فيها و دف  يف مقابر املعي 
رسالة يف عدم حجية . منتهى املقاصد. الوقية يف مسألة النقية. حقائق القوان�: له

 .إبداء البداء . دكة القضاء. األصول املفبتة
العل�ء . 378/ 2ب ريحانة األد. 264عل�ء آذربايجان . 1123/ 4مكارم اآلثار : ترجم يف
 .282/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 40املعارصون 

 : املوىل محمود األصويل ابن محمد التربيزي

تتلمذ عىل . فقيه أصويل محقق و عاا متتبع جليل، و شاعر متضلع يف األدب الفاريس
ثم . الشيخ مرتىض األنصاري مدة طويلة و كان متضلعا يف األصول لذلك لقب باألصويل

 .ه 1314تويف سنة . عاد إىل تييز و تصّد  للتدريس و البحث و التأليف
رسالة يف الفقه و . الواقعة يف رياض املسائلالتأمليات يف بيان وجه التأميت : له

املقاالت التوحيدية و هأ . مشارق األصول املتعلقة بالقوان� و بع  الفضول. األخيق
 .قاردوشاب منظومة عربية تقع يف ألف بيت . منظومة فارسية

. 390/ 21و 302/ 3الذريعة . 478/ تاريخ خوي . 8/ 48أعيان الشيعة : ترجم يف
كتابهاي . 845/ كتابهاي عرب . 381/ عل�ء معارصي  . 488/ 2ربايجان سخنوران آذ
 .83826فاريس 

 : الشيخ أبو عز الدين محمود ابن السيد أبو الفضائل الزنجا�

قدوة األنام جامع املعقول و املنقول، و الفقيه األصويل و الرجايل العارف م  أساتذة 
حرض عىل السيد محمد كاظم اليزدي و  سافر إىل النجف األرشف، و. الفقه و األصول

شيخ الرشيعة االصفها� و الشيخ إس�عيل املحيت و الشيخ محمد حس� النائينأ و 
  و أصب  . الشيخ محمد حس� االصفها�
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م  كبار العل�ء و الفقهاء، كريم النفس جيد التقرير حس  الترصف، و تصّد  
 .ه 1375ج�دي األوىل 22لنجف األرشف للتدريس و التأليف و مات يف ا

. حاشية العروة الوثقى. أنوار املصاب يف علم الحساب. تقريرات يف الفقه و األصول: له
 .رسالة يف قاعدة اليد . رسالة يف الجي و التفوي . حاشية تفس� الصايف
 .مباحث علم األصول . الصيد و الذباحة. القضاء ع  امليت

/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 189/ 12معجم املللف� . 98/  تاريخ زنجان: ترجم يف
638. 

 : السيد محمود بن امل�زا عيل أصغر الطباطبائ

كان م  كبار الفقهاء و املجتهدي ، تخرج عىل الشيخ األنصاري، و الشيخ مهدي 
و . كاشف الغطاء، و الشيخ محس  خنفر و الشيخ الحوالوي و الفاضل االيروا�

 .ه 1310و مات يف مكة و دف  هناك سنة . تدريس و التأليفتصّد  لل
 .حاشية مجمع البحري  . تييز الصحي  م  الجري  يف التعادل و الرتجي : له

العجب العاجب يف أخذ . دكة القضاء يف مسائل الشهادة و القضاء. حقائق القوان�
 .صد يف علم النحو منتهى املقا. مفتاح البسملة. كاشفة الكشاف. األجرة عىل الواجب
 .إبداء البداء يف البداء . الوفية يف التقية. مواقع النجوم. املنهل الصايف
و 223/ 15و 235/ 8و . 191/ 6و . 434/ 4الذريعة . 111/ 46أعيان الشيعة : ترجم يف
/ عل�ء معارصي  . 296/ 3، ريحانة األدب 030، 201، 13/ 33و . 331/ 21و 243/ 17
/ دانشمندان آذربايجان . 660/ 2سخنوران آذربايجان . 310/ ي شخصيت أنصار . 40
 .282/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1123/ 4مكارم اآلثار . 159

 : السيد محمود الخوانساري

  ولد السيد محمود ب  عبد العظيم املوسوي الخوانساري يف مدينة 
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لفقه و غ�ها ثم ذهب إىل أصفهان و خوانسار و بها قرأ أوليات العلوم األدبية و ا
درس عىل عل�ئها و أبرزهم السيد محمد هاشم الجهارسوقأ االصبها� ثم توجه إىل 
النجف األرشف و أقام بها مدة درس عىل عل�ئها و مراجعها ثم رجع إىل بلده مل�رسة 

 .التدريس و التبليغ 
فقد وقفت عىل طرائف ( :قال أستاذه السيد الجهارسوقأ يف تقريظه عىل بع  كتبه

هذه الرسالة الرشيفة و أمعنت النظر يف لطائف تلك املقالة املنيفة فوجدتها مملوءة 
م  التحقيقات األنيقة الرفيعة العلمية و التدقيقات الرشيقة السامية السنية و هأ 
كاشفة ع  غاية إستعداد مصنفها العاا العامل الفاضل الكامل البار  املجتهد املحقق 

تويف ). ملدقق عمدة الفضيء الكامل� و زبدة العل�ء العامل� السيد املكرم املسعود ا
 .ه 1315بخوانسار سنة 

تعارض االستصحاب مع . قاعدة ال رضر. االج� . الحظر و االباحة. حجية الكتاب: له
. ياتالحيلة يف الربو. الره . الغناء. الغيبة. املعاملة املحاباتية. قاعدة الرضر. اليد
 .منظومة يف صية الجمعة . الطيق
 .805/ 2تراجم الرجال : ترجم يف

 : السيد مرتىض ابن السيد حس� اللنگرودي

فقيه أصويل، عاا عامل مجتهد فاضل، متتبع م  كبار املجتهدي ، و أساتذة الفقه و 
 و تخرج عليه نفر م . ه1383إستوط  النجف األرشف، إىل أن مات فيها سنة . األصول

 .الفضيء و األجيء 
منجزات املري  . الطهارة. الخمس. الصوم. الصية. حدوث العاا. حاشية املكاسب: له
. 

 .1132/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : السيد مرتىض ابن السيد أحمد الخرسوشاهي

  فقيه أصويل جليل و عاا مجتهد متتبع و مللف محقق، م  كبار أساتذة 
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و تتلمذ عىل الشيخ حس� النائينأ و الشيخ . ولد يف النجف األرشف. الفقه و األصول
ثم عاد إىل تييز و تصّد  للتدريس و البحث و التأليف . عبد الكريم الحائري اليزدي

 .ه 1376و االمامة و الخطابة و مات سنة 
موائد األفهام يف . الكرإمطار الدر يف مقدار . إهداء الحق� إىل معنى حديث الغدير: له

ذروة السعادة يف نية . شارات الكواكب عىل خيارات املكاسب. رشح قواعد األحكام
 .مخترص الكيم يف حكم السيم . قمع الشكوك ع  لبس املشكوك. العبادة
 .157/ 1الغدير . 251/ عل�ء معارصي  . 205/ 2و 482/ 2الذريعة : ترجم يف

/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 102/ ملطبوعات النجفية ا. 105/ كتابهاي عرب جاب 
496. 

 : الشيخ مرتىض ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء

متبحر يف الفقه و املنطق و . مجتهد جليل فقيه أصويل، و م  املللف� األدباء الشعراء
و درس مقدمات العلوم و ولد يف النجف األرشف، . العربية، و البديع و التفس�

السطوح و تتلمذ الخارج عىل والده، و عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و الشيخ 
كان . محمد طه نجف و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و السيد محمد كاظم اليزدي

مجلسه حافي بالعل�ء و أهل الفضل و األدباء و الوجوه، و تصّد  لألمور النوعية و 
 .ه 1349رمضان 25ف، و استقل بالزعامة يف عرصه إىل أن تويف العرفية يف النج

أسنى التحف يف رشح قصيدة الشيخ . 21اآليات الجلية يف تزييف شبه الوهابية : له
فوز العباد . الغرر الغروية يف األحكام الزكوية. عدة رسائل يف الفقه. محمد طه نجف
 .منظومات يف أبواب الفقه . 31يف املبدأ و املعاد 

. 106/ 23و 370، 41/ 16و 69/ 2و 472/ 1الذريعة . 41/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
معارف . 272/ املطبوعات النجفية . 148/ عل�ء معارصي  . 340/ شخصيت أنصاري 

معجم رجال . 197/ 3مايض النجف . 294/ 3معجم املللف� العراق� . 407/ 2الرجال 
  .1050/ 3الفكر و األدب 
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 : الشيخ مرتىض بن محمد حسن بن محمد إبراهيم املظاهري النجفي اإلصفها�

ه و أصب  بعد فرتة م  الدراسة و الجهد م  العل�ء األعيم و 1313ولد عام 
 .املجتهدي  العظام درس عىل كبار أساتذة النجف و ألّف كتبا قيّمة 

. رشح التبرصة). األصول  حاشية عىل كفاية(نهاية املأمول يف رشح كفاية األصول : له
 .هدية النملة ألرباب الغفلة . مقبس الياقوت يف فضل السكوت. قلع الغيبة
 .405/ 24و . 18/ 22و . 167/ 17و . 137/ 13و . 188/ 6الذريعة : ترجم يف
 .215/ 25و 

 : الشيخ مرتىض ابن الشيخ عبد الحس� آل ياس�

ه و درس املقدمات يف الكاظم� 1311ولد يف الخامس و العرشي  م  ذي الحجة سنة 
ثم هاجر إىل النجف و درس عىل املحقق النائينأ و السيد أبو الحس  االصفها� و بلغ 
مرتبة سامية يف الفقاهة و االجتهاد حتى إن أخاه الشيخ محمد رضا فقيه عرصه أرجع 
ليد إليه ج�عة م  مراجعيه يف إحتياطاته و رجع إليه جملة م  مقلدي أخيه بالتق

بعد وفاته و كان م  مدريس بحث الفقه عىل مستو  أبحاث الخارج يف النجف 
 .ه و دف  يف مقية آل ياس� 1379مات يف . األرشف
كنت أراه شيخا مهيبا وقورا محل إكرام و إحرتام و تبجيل م  قبل جميع : أقول

لذهبأ و شتاءا العل�ء و املدرس� و كان يقيم صية الج�عة صيفا يف االيوان العلوي ا
 .يف الرواق 

نال . أحد أقطاب أرسة آل ياس� العريقة، و يف طليعة رجال الّدي  و العلم و األدب
صبي  الوجه، طيب املعرش، حلو . درجة االجتهاد و هو يف العقد الفالث م  عمره

الحديث، طاهر القلب، جميل املحيّا، غزير العلم، و الفضل، و النبل، و الشهامة، و 
شديد يف عقيدته، و خش  يف ذات . اعة و االرادة، و الور ، و التقى، و التواضعالشج
  .ّهللا 
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تزعم أيام املد الشيوعأ األحمر بعد إنتصار ثورة عبد الكريم قاسم يف الرابع عرش م  
م يف العراق ج�عة العل�ء لتصدي الكفر و االلحاد و كانت الج�عة 1959توز عام 
  العل�ء و الشخصيات الفكرية التأ ذكرنا أس�ئهم يف بداية عرض عل�ء مللفة م

 .القرن الرابع عرش 
 .نظرة دامية حول مظاهرات عاشوراء . بلغة الراغب�: له

 .534/ 3مايض النجف . 255/ 11شعراء الغري . 35/ تأسيس الشيعة : ترجم يف
 .291/ 3املللف� العراقي� معجم . 41/ 2معارف الرجال . 18، 10/ مصادر الدراسة 
معجم رجال الفكر و . 196/ 24الذريعة . 1566/ 5مكارم اآلثار . 1034/ 3نقباء البرش 
 .73/ 1األدب 

 : السيد مرتىض السيد عيل نقي الخلخايل األردبييل

فقيه أصويل عاا مجتهد ور  جليل م  أساتذة الفقه و األصول، توجه إىل النجف 
تتلمذ عىل السيد حس  الكوهكمري و الشيخ عيل ب  امل�زا ه و 1276األرشف عام 

خليل الطهرا� و اشتغل بالحديث و الرواية و الرجال و تصّد  للتدريس و يف عام 
 .ه 1317ه عاد إىل بلده أردبيل و استقر فيها حتى يوم وفاته عام 1292
 .تعليقات و كتابات يف الفقه و األصول و الرجال و الحديث : له

 .98معجم رجال الفكر و األدب . 290/ 16الذريعة . 282/ 2تاريخ أردبيل : يفترجم 

 : املوىل مرتىض قليخان ابن عيل محمد خان نظام الدولة الصدر اإلصفها�

عاا فاضل جليل أديب شاعر كب�، ينظم بالفارسية و العربية تتلمذ عىل شيوخ 
االسيم الرشتأ االصفها�  النجف منهم الشيخ محس  خنفر و السيد محمد باقر حجة

  .ه 1306ثم عاد إىل طهران و مات يف ذي القعدة 
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ديوان شعر . جمرات. تتمة طراز اللغة تأليف السيد عليخان املد�. أشعة قديس: له
جواب إعرتاضات . املكاتبات و املراسيت مع األعيان و األدباء. كب� بالفارسية
 .آخوندزاده 
. 132/ 5و 109/ 2الذريعة . 204تذكرة القبور . 120/ 10ان الشيعة أعي: ترجم يف

مكارم . 197و 178/ 2معارف الرجال . 498/ 3مايض النجف . 237/ 11شعراء الغري 
 .265/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2112/ 6اآلثار 

 : السيد مرتىض بن السيد مهدي ابن السيد محمد الكشم�ي

. تهدي ، و أهل العلم و الفضيلة، و العبادة و الزهد، و النسكم  أكابر الفقهاء و املج
و كان قوّي الحفظ و االطي  . له التضلع الوافر يف علم الحديث، و الس� و األخيق

كان كف� البحث و . باألخبار و التتبع لس� األوائل، م  عل�ء و رواة الحكمة و األخيق
والده و السيدة والدته، و عىل بع  أعيم  قرأ املقدمات و األوليات عند. املطالعة

ه، هاجر إىل النجف 1284عرصه و تصّد  يف حينه للتدريس و التأليف و يف عام 
األرشف، و واصل فيها التدريس و البحث و حرض درسه جمع غف� م  الفضيء و 

 .أجيء الطيب 
خرج عىل املوىل و كان يقيم يف إحد  حجرات الصح  الحيدري، الطابق الفا� إىل أن ت

و السيد . و السيد محمد حس  الش�ازي. و الشيخ حبيب ّهللا الرشتأ. محمد األردكا�
و بلغ مرتبة عالية يف االستنباط . و الشيخ محمد حس� الكاظمأ. حس� الكوهكمري

و الخية، و االجتهاد غ� أنّه آثر العزلة و انرصف إىل التهذيب و السلوك و العبادة و 
 .ه 1333شوال حدود 13إىل أن تويف يف كربيء  التهجد،
رشح . رسالة يف معرفة البعد ب� البيد. حاشية رياض املسائل. تقويم املحسن�: له

العروة الوثقى يف . رشح القوان�. رشح الهداية. رشح اللمعة. تحرير الطويس
و ملا كان  .مواضيع و رسائل مختلفة يف العلوم االسيمية. كشف الض�ئر. االسطرالب

املرتجم له بعيدا ع  التظاهر و الشهرة فقد أتلف كافة مللفاته و ا يبق منها غ� 
 .أس�ئها يف املعاجم 

  ، 83/ 3مايض النجف . 237/ 2الذريعة . 53/ 48أعيان الشيعة : ترجم يف
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 .217/ 12معجم املللف� . 409/ 2معارف الرجال . 457/ مصفى املقال . 220
معجم رجال الفكر . 157/ هدية الرازي . 219/ 2نجوم الس�ء . 1915/ 6كارم اآلثار م

 .1081/ 3و األدب 

 : الشيخ مرتىض ابن الشيخ موىس كاشف الغطاء

. م  العل�ء املتبحري ، و أعيم الفقه و األصول، و أساتذة العلم و الفضل و الك�ل
يف الفقه و األصول، و تزعم الرئاسة، ولد يف النجف األرشف، و تخرج عىل أعيم عرصه 

غ� أن البلس و الفقر و املرض أخذ منه مأخذا عظي� سن� طويلة، فعاش يف خمول و 
 .ه 1386نسيان و مات سنة 

 .كتابات و تقريرات يف الفقه و األصول . رسالة عملية: له
 .1051معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : مشكور الحوالوي النجفيالشيخ مشكور بن محمد جواد بن 

فقيه أصويل نحرير، م  أساتذة الفقه و األصول و أئة التقليد و الج�عة، إشتهر 
ولد يف النجف األرشف و تتلمذ عىل والده و عىل الشيخ . بالتقو  و الصيح و القدسية

و . و تصّد  للتأليف و البحث و التدريس. آغا رضا الهمدا�، و امل�زا حس� الخلييل
 .كان للناس فيه وثوق أكيد و حب صادق 

 .ه 1353محرم 19تويف 
كفاية . رشح الرشائع. أرجوزة يف الصيد. تحفة النجف. تحفة املسافر أرجوزة: له

هداية السالك� م  األنام إىل حج . رسالة يف منجزات املري . الطالب� ألحكام الدي 
 .بيت ّهللا الحرام 

/ 25و 19/ 23و 93/ 18و 328/ 13و 476، 468/ 3 و483، 481/ 1الذريعة : ترجم يف
  .1202/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 176
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 : السيد مصطفى ابن السيد حس� ابن السيد محمد عيل الكاشا� الحسيني

قرأ املقدمات . فقيه جليل أصويل عاا مجتهد أديب شاعر، م  أساتذة الفقه و األصول
  كبار الفقهاء و أجيء العل�ء، ثم ذهب إىل إصفهان، لطلب عىل والده الذي كان م

العلم و بع  الدروس العالية و نال درجة االجتهاد و م  أساتذته الشيخ محمد تقأ 
 .صاحب حاشية املعاا 
ه، سافر إىل بيت ّهللا الحرام و عند عودته توجه إىل 1296و بعد وفاة والده عام 

لمذ عىل عل�ئها و تخرج عليهم و استقل بالتدريس النجف األرشف، و استوطنها و تت
 .و البحث، و كانت تحرض عليه طائفة كب�ة م  الطلبة 

و أصب  عاملا محققا أصوليا فقيها شاعرا أديبا، نظم الشعر العرب الجيد يف مدح ورثاء 
و كانت داره يف النجف حافلة بالعل�ء و أهل الفضل، و كان دمث . األئة املعصوم�

و عىل جانب عظيم م  السخاء و املروءة و الذوق . خيق لّ� الجانب عميق التفك�األ 
 .العرب إىل ما هنالك م  صفات عالية 

ه خرج مع العل�ء مجاهدا و مناضي ضد االنكليز، و بعد فشل العل�ء 1333و يف عام 
ا املطا  و إمام و خيبتهم عادوا جميعا، و أقام املرتجم له يف بلد الكاظمية و صار عامله

 .ه 1336رمضان 19ج�عتها، إىل أن مات فيها 
 .حاشية عىل رشائع االسيم . حاشية عىل رياض املسائل. حاشية عىل االرشاد: له

رسالة يف . رسالة يف حجية الظ . رسالة يف التجري. رسالة يف االجزاء. ديوان شعر
مخترص يف قاعدة ال . قرآنمخترص يف تفس� ال. كتاب يف االستصحاب. منجزات املري 

 .رضر 
 .75/ 48أعياد الشيعة . 133/ 8األعيم . 206/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
شعراء الغري . 21/ 5ريحانة األدب . 19/ 23و 1055/ 9و 350/ 3و . 274/ 1الذريعة 
 .184/ 38نامة  لغت. 75/ لباب األلقاب . 111/ عل�ء معارصي  . 324/ 11

معجم رجال الفكر . 413/ 1الكرام اليرة . 13/ 3معارف الرجال . 118/ مردان كاشان 
  .1030/ 3و األدب 
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 : السيد مصطفى املازندرا�

و هاجر إىل النجف 1245ولد السيد مصطفى ب  معصوم الحسينأ املازندرا� سنة 
عىل  ثم حرض. ه و حرض لفرتة قص�ة عىل الشيخ مرتىض األنصاري1281األرشف سنة 

 .أساط� العلم و مات يف بحر العقود األوىل م  القرن الرابع عرش 
النهأ يف املعاملة يدل . لباس املصيل. كاشف األرسار و الرسائر ع  صية املسافر: له

 .و كتابات أصولية و فقهية متفرقة أخر  . قاعدة الخيار. قاعدة اللزوم. عىل الفساد
 .822/ 2تراجم الرجال : ترجم يف

 : سيد مصطفى بن السيد محمد هادي النقويال

هاجر . كان عاملا جليي فقيها أصوليا محققا مللفا متتبعا، م  أساتذة الفقه و األصول
 .إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل الفاضل األردكا� 

و عاد إىل وطنه و تصّد  للتدريس و التأليف و االمامة، و . و السيد عيل بحر العلوم
ج�د  20د وفاة السيد محمد إبراهيم شمس العل�ء النقوي املتوىف صار مرجعا بع

 .ه 1323ه و قام مقامه يف االفتاء و االمامة إىل أن مات عام 1307الفانية 
 .حاشية زبدة األصول . حاشية عىل الروضة البهية. تعليقة عىل ترشي  األفيك: له

 .رشح دعاء العديلة . ملسائلخزانة ا. ء األصول حاشية مباد . حاشية نتائج األفكار
الفرائد البهية يف . العجالة املفحمة. عقائد االمامية االثنأ عرشية. صفوة األحكام

 .الياقوت يف أحكام املواقيت . نخبة األذكار. موعظة فاخرة. املسائل االثنأ عرشية
/ 13و 158/ 7و 227، 190، 103، 98، 39/ 6الذريعة . 78/ 48أعيان الشيعة : ترجم يف
معارف الرجال . 295/ 25و 93/ 24و 271/ 23و 134/ 16و 223، 281، 48/ 15و 258
  .1301/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 217/ 2نجوم الس�ء . 12/ 3
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 : السيد مصطفى بن السيد حسن التربيزي

تتلمذ . النحريرأحد أفذاذ األمة و عباقرة العرص، و فقيه الزمان املجتهد الكب� و العاا 
عىل اآلخوند الخوانساري، و شيخ الرشيعة االصفها�، و السيد الطباطبائ اليزدي، و 
الشيخ األوردوبادي، و املحقق النهاوندي، و عاد إىل تييز و تويف عام وفاة أبيه 

و لقد حو  عىل مجد األثيل و رشف بيته املنيع و تفرد يف األدب العرب فكان . ه1338
 .واسطة عقده يف الشعر 

 .كانت له مساجيت شعرية مع شعراء عرصه . و مرتكز لوائه
 .رسالة يف علمأ العروض و القافية . اللباس املشكوك. حاشية كفاية األصول: له

ديوان . رسائل يف الفلكيات و الرياضيات. حاشية لسان الخواص. رسالة يف العروض
 .قاعدة الخطئ� . شعر

 .178/ 5ريحانة األدب . 189/ 6الذريعة . 72/ 48أعيان الشيعة : ترجم يف
 .230/ شخصيت أنصاري . 117/ عل�ء معارصي  . 677/ 2سخ  وزان آذربايجان 

 .290/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 331/ 11شعراء الغري . 388/ شهداء الفضيلة 

 : السيد مصطفى الخميني

الفورة العظمى االسيمية  ولد السيد مصطفى والد قائد األمة االسيمية و صاحب
ء يف القرية و  االمام الخمينأ يف الخم� م  القر  املجاورة ملدينة أراك و تعلم املباد 

مدينة أراك ثم توجه إىل النجف األرشف و درس عىل الشيخ األنصاري و العل�ء 
ه و اآلخري  الكبار و بعد أن نال درجة االجتهاد عاد إىل خم� و بدأ بالنرش و التوجي

محاربة الظامل� و حّث الناس ملقاومة االقطاعي� الغاشم� حتى أنهم تآمروا عليه يف 
 .ه و قتلوه 1319سنة 

 .318عل�ء الشيعة الكبار ص : ترجم يف

 : الشيخ منصور ابن الشيخ محمد أم� الدزفويل

  . م  العل�ء العامل� و الزّهاد العابدي ، تلمذ عىل أخيه الشيخ مرتىض
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و كان يحفظ القرآن الكريم و الصحيفة . و نال درجة عالية يف الفقه و األصول
و أخ�ا أصب  م  كبار العل�ء و املللف�، و كتاباته تدل برصاحة عىل علمه . السجادية
 .ه 1294تويف سنة . الغزير
ميع أبواب منظومة يف ج. رشح نتائج األفكار. اللقطة. الغصب. تقريرات فقه أخيه: له

 .منظومة يف علم الكيم . منظومة يف املنطق. الفقه أس�ها للللة األحباب
 .منظومة يف التجويد 

/ شخصيت أنصاري . 384/ 18و 386/ 4الذريعة . 105/ 48أعيان الشيعة : ترجم يف
/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 23/ 3معارف الرجال . 52/ 2مايض النجف . 324
189. 

 : بن صالح بن أحمد بن الحكيم الحسني الطباطبائ النجفيالسيد مهدي 

فقيه محقق و عاا مجتهد و تقأ عابد، كان حافظا لخطب األخيق التأ فيها توجيه 
و إرشاد، و ربا تيها يف مجالس العل�ء و األخبار و يعتي يف طليعة أعيم عرصه و 

و تحصيل امللكات الروحية،  كانت له معرفة وافية بعلم األخيق و املعارف االلهية
و الشيخ محمد حس� . و الشيخ محمد كاظم الخراسا�. تتلمذ عىل املوىل عيل الخوئ

. و أجيز باالجتهاد. و املوىل حس� قيل الهمدا�. و الشيخ محمد طه نجف. الكاظمأ
 .ه 1312و تصّد  للتدريس و التأليف، و تويف يف جبل عامل صفر 

 .رسالة يف األجزاء . الحاشية عىل فرائد األصول. املواعظ تحفة العابدي  يف: له
 ) .رشح منظومة حجية القطع(رشح األرجوزة األصولية . رسالة يف التعادل و الرتاجي 
رشح حجية القطع م  أرجوزة الشيخ موىس رشارة يف . رشح جملة م  العبادات

 .معارف األحكام يف رشح رشايع االسيم . الطهارة. األصول
. 189/ 21و 187/ 15و 90/ 14و 70/ 13و 31/ 11و 161/ 6و 45/ 3الذريعة : م يفترج

 .14/ 1الفوائد الرجالية . 65/ 2أحس  الوديعة . 153/ 10أعيان الشيعة 
  .422/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 121/ 3معارف الرجال 
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 : السيد مهدي ابن السيد محمد التربيزي املوسوي الك�ري

ولد يف . مجتهد جليل و عاا فاضل، م  أئة الج�عة، طيّب املعرش حس  الحديث
تييز و أخذ فيها األوليات و مقدمات العلوم، و سافر إىل مدينة قم و حرض عىل 

ه، و تتلمذ عىل الشيخ محمد 1350أساتذتها و منها هاجر إىل النجف األرشف سنة 
و . و الشيخ محمد حس� االصفها�. قأو الشيخ ضياء الدي  العرا. حس� النائينأ

 .السيد أبو الحس  االصفها� 
ه، و تصّد  المامة الج�عة و التدريس و البحث فيها، إىل 1361و عاد إىل طهران عام 

 .ه 1400أن تويف سنة 
. كتاب يف الحج. رشح وسيلة النجاة. رسالة يف قاعدة ال رضر. رسالة يف االجازة: له

 .31املباحث العلقية . 21مباحث األلفاظ 
 .1090/ 3معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ مهدي ابن امل�زا جعفر ابن امل�زا محمد اآلشتيا�

أنهى دراسته يف . عاا فقيه م  أئة االجتهاد و التقليد و البيان و الخطابة و الكيم
إيطاليا و الهند و  النجف األرشف و عاد إىل طهران ثم سافر إىل برل� و باريس و

البلجيك و بخارا و القاهرة للوعظ و االرشاد و الهداية و التعرف عىل أحوال املسلم� 
 .ه 1372و مات يف . يف هاتيك األقطار

 .حاشية رشح املنظومة . رشح قانون اب  سينا. رشح األسفار. رشح الشفاء: له
واحد ال يصدر عنه إال قاعدة ال. املكاسب. حاشية الرسائل. حاشية كفاية األصول

 .الواحد 
معجم رجال الفكر و . 194/ كتابهاي جاب عرب . 257/ عل�ء معارصي  : ترجم يف
 .44/ 1األدب 

 : السيد مهدي ابن السيد مصطفى ابن السيد حسن التفرييش

  . فقيه أصويل كب� م  كبار الفقهاء و املجتهدي ، و أفاضل العل�ء املللف�
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تخرج عىل . متضلعا يف الفقه و األصول و الشعر و الحساب و التاريخ و األدب كان
ربيع 25و اشتغل بالتأليف و مات . املحّدث النوري، و الشيخ محمد حس� الكاظمأ

 .ه 1360الفا� 
. بدائع األحكام يف فقه االسيم. إفتضاح الكافري  يف إختيقات التوراة و االنجيل: له

 ) .عليهم السيم(دائع األنوار يف أحوال سابع األئة األطهار ب. بدايع األرسار
بدايع الوصول إىل . البدايع املهدوية. بدايع املواليد. بدايع الحكمة. بدايع الحساب
 .ديوان شعر . البديعة يف رشح ألفية اب  مالك. علم األصول
 .64 ،63، 62، 61/ 3و 257/ 2الذريعة . 10/ 49أعيان الشيعة : ترجم يف

، 122، 121، 120/ كتابهاي عرب جاب . 467/ مصفى املقال . 120/ 5ريحانة األدب 
/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 2241/ 6مكارم اآلثار . 30/ 13معجم املللف� . 123
311. 

 : الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد حس� الخاليص

ىل النجف األرشف بصحبة هاجر إ. م  كبار أعيم الفقه و األصول و البحث و التحقيق
والده و أخيه الشيخ رايض، و حرض عىل عل�ئها و مدرسيها و تتلمذ عىل السيد 

ثم عاد إىل وطنه بغداد و فت  باب التدريس و تخرج . و اآلخوند الخراسا�. الش�ازي
عليه جمهرة م  األفاضل و األعيم، و دونوا تقريراته يف الفقه و األصول و أصب  

ه خرج 1333و يف سنة . ليد و الفتيا و نال سمعة و مكانة و مرتبة عاليةمرجعا للتق
مع العل�ء إىل محاربة االنكليز و بعد فشلهم عاد إىل بغداد و صار يرقى املنابر و 

ه نفته السلطة الحاكمة إىل الحجاز و 1342و يف سنة . يعل  فضائ  أرباب السياسة
 .ه يف مشهد خراسان 1343سنة منها إىل إيران، و بقأ هناك إىل أن مات 

. كتاب يف الرجال. حاشية الكفاية. 21العناوي  يف األصول . 31الرشيعة السمحاء : له
رسائل يف تداخل . القواعد الفقهية. تلخيص الرسائل. منظومات يف العلوم العربية

ف رسالة يف أّن املتنجس الجا. الدراري اليمعات يف رشح القطرات و الشذرات. األغسال
. رسالة عملية. 81املنحة االلهية يف رد مخترص ترجمة التحفة االثنأ عرشية . ال ينجس

  .حاشية عىل ألفية الشهيد . رسالة يف االرث
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و 52/ 8و 188/ 6الذريعة . 162/ 48أعيان الشيعة . 122/ 2أحس  الوديعة : ترجم يف
. 134/ عل�ء معارصي  . 116/ 2ريحانة األدب . 188/ 17و 350/ 15و 186/ 14

/ 3معجم املللف� العراقي� . 147/ 3معارف الرجال . 27/ 13و 57/ 2معاجم املللف� 
. 746، 715، 639، 571، 451، 441، 366، 344، 293، 273/ كتابهاي عرب جاب . 250

 .2145/ 6مكارم اآلثار . 700/ منتخب التواريخ 
 .475/ 2األدب معجم رجال الفكر و . 180/ 45نامة  لغت

 : السيد مهدي ابن السيد حبيب ّهللا ابن السيد آقا بزرك الش�ازي

فقيه كب� و عاا مجتهد جليل، جامع للمعقول و املنقول، و م  أساتذة الفقه و 
ولد يف كربيء، و هاجر إىل النجف األرشف، و تتلمذ . األصول، و أئة التقليد و الفتيا
و السيد محمد كاظم . و امل�زا محمد تقأ الش�ازي. عىل الشيخ آغا رضا الهمدا�

 .و امل�زا محمد حس� النائينأ . اليزدي
و تصّد  للتدريس، و كان يحمل ذوقا عربيا و أدبا . و الشيخ ضياء الدي  العراقأ

عاد إىل كربيء و واصل العمل العلمأ، و أقام . ج�، ينظم الشعر العرب و الفاريس
 .ه 1380و مات يف شعبان . الحسينأالج�عة يف الصح  

 .ذخ�ة الصلحاء . الدعوات املجربة. بداية األحكام. أجوبة املسائل االستداللية: له
). عليه السيم (رسالة يف فقه الرضا . رسالة يف الجفر. رسالة يف التجويد. ذخ�ة العباد

هدية . العلوم الكشكول يف مختلف. رشح العروة الوثقى. رسالة يف املباحث األصولية
 .املستع� يف الصلوات املندوبة 

. 984، 618، 615، 391، 118/ كتابهاي عرب جاب . 115/ 50أعيان الشيعة : ترجم يف
 .770/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 166/ 3معارف الرجال . 236/ 3مايض النجف 

 : الشيخ مهدي بن عيل بن عبد عيل الساعدي النجفي

 .يلة و العلم و التحقيق، و األدب و التأليف و الشعر كان م  أصحاب الفض
  ه، و جّد يف طلب العلم و التفقه يف 1312هاجر إىل النجف األرشف عام 
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و كان راوية لحوادث القبائل العربية يف الجنوب، النازل� عىل . الدي  سن� طويلة
 .ه 1382�دي الفانية و مات ج. ضفاف دجلة و حروبهم، و عاداتهم إىل غ� ذلك

منار . مرسة الناظري  يف أخبار األئة الطاهري . مرآة األجسام. اللئايل املنظومة: له
 .منهاج االسيم يف تكلم املوت وردهم السيم . الضيل يف إثبات وجود حجة اآلل

دالئل املرشدي  . أرجوزة يف أصول الدي  و بع  القواعد الفقهية و مسائلة. الوجيزة
الفصول املهمة يف . الدي  و الفيح).   ( خيفة عيل ب  أب طالب أم� امللمن� إىل

 ) . (مرشوعية زيارة النبأ و األئة 
و 265/ 18و 246/ 16زج 180/ 12و 294، 252/ 8و 485، 457/ 1الذريعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 52/ 25و 156/ 23و 243/ 22و 18/ 21و 260/ 20
799. 

 : السيد مهدي بن السيد أحمد الحسني البغدادي

عاا : السيد مهدي ب  السيد أحمد ب  حيدر ب  إبراهيم ب  محمد العطار الحسنأ
درس أوال يف الكاظمية ثم انتقل إىل النجف و أدرك أواخر عهد . محقق مجتهد جليل

الش�ازي الشيخ مرتىض األنصاري و قرأ عىل الشيخ محمد حس� الكاظمأ و امل�زا 
الكب� و الشيخ محمد حس  آل ياس� و بلغ درجة سامية يف العلم و الفقه و أفتى 
مع عل�ء العراق يف الحرب العاملية األوىل بوجوب الجهاد ضد بريطانيا عندما أرادت 

 .ه 1336تويف يف الكاظمية سنة . غزو العراق
 .ريرات يف األصول تق. 41الصية . 61رشح رشائع االسيم . كتاب يف الفقه: له

 .رسالة عملية . رسالة يف الهيئة. رسالة يف الرجال. تعليقة عىل فرائد األصول
. 97/ 2مشهد االمام . 385/ شخصيت أنصاري . 143/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف

. 25/ 13معجم املللف� . 339/ 3معجم املللف� العراقي� . 143/ 3معارف الرجال 
  .249/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 470/ 1نجوم الس�ء 
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 : السيد مهدي املازندرا�

ه يف 1292ولد السيد مهدي ب  هادي ب  فاضل ب  حيدر املازندرا� البارفرويش عام 
فيها و تعلم يف مدينة ساري املقدمات ثم  قرية كل نش� يف منطقة ساري و نشأ

ه و 1314هاجر إىل العتبات املقدسة و التحق بالحوزة العلمية يف النجف األرشف عام 
درس عىل عل�ئها و بلغ مستو  االجتهاد و هو ك� يقول ب� العرشي  و الفيث� و 

ه يف و م  شيوخ. م  أساتذته الشيخ محمد طه نجف الذي قرأ عنده كتاب الوقف
رواية الحديث الحاج م�زا حس� النوري و املوىل محمد كاظم اآلخوند الخراسا� و 
املوىل محمد الفاضل الرشابيا� و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و الحاج آقا رضا الهمدا� 

و الشيخ محمد طه نجف و السيد محمد ب  رضا املازندرا� » مصباح الفقيه«صاحب 
مد حس  رشيعتمدار البارفرويش و الشيخ محمد حس  املامقا� الساروي و الشيخ مح

. 
و . إيضاح التبرصة مل  ال يحرضه التذكرة، و جامع اليهان يف رشح إرشاد األذهان: له

. و حاشية األربع� حديفا. و حاشية االثنأ عرشية يف املواعظ العددية. جامع الشتات
. و حاشية البنيان الرفيع. ة بحار األنوارو حاشي. و حاشية أمل اآلمل. و حاشية األلف�

 .و حاشية خاتة املستدرك . و حاشية جامع األخبار. و حاشية تفس� القمأ
و . و حاشية سبائك الذهب. و حاشية روضة الواعظ�. و حاشية الدمعة الساكبة

و حاشية مجمع البيان . و حاشية مجمع البحري . و حاشية قيئد الدرر. حاشية الصايف
. 

 .و الدالئل الفقهية يف رشح األلفية . و حاشية منهج املقال. و حاشية منتخب التواريخ
و مفتاح . و مصابي  الظيم يف رشح قواعد األحكام. و مشارق األنوار. و الكشكول

و املناهج . و ملزم الفريق� بوجوب املس  عىل الرجل�. الكرامة يف معرفة الطهارة
و املنهج األقصد يف حكم رشط . ول م  االثنأ عرشيةالسوية يف رشح املطلب األ 

 .ه 1361تويف بعد سنة . و هداية األنام. و املواهب السنية. الفاسد ضم  العقد
 .839/ 2تراجم الرجال : ترجم يف

 : السيد موىس ابن السيد مهدي ثقة اإلسالم املازندرا� النجفي
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 .ليل، متكلم نحرير مللف عاا عامل كامل، مجتهد متتبع محقق ج
ولد يف مدينة الكاظمية، و نشأ و أخذ مقدمات العلوم و األدبيات يف مازندران، و 

ه هاجر إىل النجف األرشف، و تتلمذ عىل الشيخ محمد 1350طهران، و قم، و يف 
 .و الشيخ ضياء الدي  العراقأ . حس� النائينأ

ق و التدريس، و اشتغل بالتأليف و و تصّد  للتحقي. و السيد أبو الحس  االصفها�
ه، بعفه السيد االصفها�، و السيد آغا 1364و يف . بلغ درجة عالية يف الفضل و الك�ل

حس� القمأ، إىل طهران فسافر إليها و قام بالوظائف الدينية و التوجيه و إمامة 
إىل  سافر. الج�عة و التصنيف و كان عىل جانب عظيم م  الور  و الزهد و التقو 

 .ه 1399ربيع األول 15النجف األرشف بقصد الزيارة ف�ت فيها 
 .ديوان شعر . تقريرات يف الفقه و األصول. بديع األدب يف ودائع العرب: له

رسالة يف . رسالة يف الطهارة. رسالة يف الرضا . رسالة يف أحكام الخلل. رسالة ضيائية
 .رسالة يف الغصب . يف الصوم رسالة. رسالة يف وقت الصية. املعاطاة و البيع

 .21نامة إرشاديا صحيفة إعتقاد . العقد املن� يف تحقيق ما يتعلق بالدراهم و الدنان�
 .246/ املطبوعات النجفية . 628/ كتابهاي جاب عرب . 299/ 15الذريعة : ترجم يف

 : السيد موىس ابن السيد فضل ّهللا ابن السيد هادي الكالنرتي

. ليل عاا عامل مجتهد متتبع مللف محقق، م  أساتذة الفقه و األصولفقيه أصويل ج
ولد يف همدان و أخذ األوليات و مقدمات العلوم، ثم انتقل إىل مدينة إصفهان، و أخذ 
ع  عل�ئها مدة أربع سن�، ثم هاجر إىل النجف األرشف، حيث تابع دراسته فيها 

بزوار، فدرس عىل امل�زا هادي عرش سن�، و قفل بعدها إىل بلده و منه إىل س
السبزواري، العلوم العقلية و الحكمة، ثم سافر إىل هرات، و الشام، و الحجاز، و بيت 
املقدس، و مرص، و عاد ع  طريق الهند إىل همدان، و اشتغل بالتدريس و التأليف، 

  ) .مسجد بيغمي(ه و دف  يف الجامع الذي بناه باسم 1304إىل أن مات عام 
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رسالة يف العموم و . رسالة يف الحكمة االرشاقية. رسالة يف املعقول. حاشية األسفار: له
رسالة يف التعادل و . رسالة يف املفهوم و املنطوق. رسالة يف االستصحاب. الخصوص
رسالة . رسالة يف املشتق. رسالة يف األدلة العقلية. رسالة يف االجتهاد و التقليد. الرتاجي 
رسالة يف . رسالة يف الوقف و الصدقات. رسالة يف الوضوء. خلل الواقع يف الصيةيف ال
رسالة يف الحج و الزكاة و . رسالة يف الحدود و التعزيرات. رسالة يف النفقات. البيع
. كتاب االقرار و الطيق. كتاب املكاسب املحرمة. رشح عىل فوائد األصول. الخمس

 .كتاب الجهاد . كتاب الصية
معجم رجال الفكر و . 50/ 3معارف الرجال . 138. 86/ 49أعيان الشيعة : جم يفتر 

 .1088/ 3األدب 

 : الشيخ موىس ابن الشيخ محمد النجفي الخونساري

ولد يف . فقيه أصويل نحرير، و مجتهد فاضل خب�، و م  كبار أساتذة الفقه و األصول
ثم عاد إىل النجف و . ملقدماتسافر إىل إصفهان و أخذ ا. النجف و نشأ بها و ترعر 
و . و امل�زا حس� النائينأ. و الشيخ الرشيعة االصفها�. تتلمذ عىل اآلخوند الخراسا�

 .ه 1363و مات يف . تصّد  للتدريس و البحث فتخرج عليه جمع م  األعيم
. رسالة يف قاعدة األرضر. منية الطالب. الّصية. حاشية املكاسب. تقريرات أساتذته: له

 .رسالة اللباس املشكوك 
 .205/ 23و 295/ 18و 12/ 17و 221/ 6و 386/ 4الذريعة : ترجم يف

معجم رجال الفكر و . 354/ 3معجم املللف� العراقي� . 352/ املطبوعات النجفية 
 .552/ 2األدب 

 : الشيخ موىس ابن الشيخ محسن ابن الشيخ عيل العصامي

تى أصب  فاضي أديبا مل� بالتاريخ و األدب، ه و تدرج يف التعليم ح1305ولد سنة 
فصيحا بليغا، و تخرج عىل امل�زا حس� النائينأ، و السيد حس� جواد القزوينأ، و 

  السيد حس� الح�مأ، و الشيخ أحمد كاشف 
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 .ه 1355تويف عام . الغطاء
كتاب . الدعوة الحسينيةكتاب . كتاب نتائج العاا. كتاب الياءة و الوالية العامة: له

كتاب . كتاب البيان و التبيان يف الجامعة ب� السنة و القرآن. تاريخ الفورة العراقية
كتاب العقل و . منظومة يف االمامة تبلغ ثا�ئة بيت. الضالة املنشودة يف الحياة

 .ديوان شعر . كتاب يف علم الكيم. اعتباره يف أحكام املعاش و املعاد
معجم . 74/ 3معارف الرجال . 30/ 3مايض النجف . 501/ 11راء الغري شع: ترجم يف

 .894/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 353/ 3املللف� العراقي� 

 : الشيخ موىس ابن املوىل جعفر ابن امل�زا أحمد املغا�

هاجر . فقيه زاهد متواضع، مبجل يف النجف ك� أنّه م  بيت جليل محرتم يف تييز
 .جف و تخرج عىل السيد حس� الكوهكمري إىل الن

و رجع إىل وطنه و تصّد  للتدريس و التقليد . و الشيخ األنصاري، يف الفقه و األصول
و تويف . و قد أصبحت مللفاته م  الكتب الهامة ما زالت العل�ء ترجع إليها. و الفتيا
 .ه 1307ه و قيل 1305سنة 
 .حاشية قوان� األصول  .أوثق الوسائل يف رشح الرسائل: له

. 325/ 1ريحانة األدب . 179/ 6و 473/ 3الذريعة . 42/ 49أعيان الشيعة : ترجم يف
مكارم . 51/ 3معارف الرجال . 104/ كتابهاي عرب جاب . 313/ شخصيت أنصاري 

 .288/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 1682/ 2اآلثار 

 : خ عيل األحسائالشيخ موىس ابن الشيخ عبد ّهللا ابن الشي

. قرأ مقدمات العلوم و جملة م  السطوح يف األحساء. عاا فقيه و مجتهد فاضل
و كان . حدود خمسة عرش سنة) املعتمد(هاجر إىل النجف األرشف، و سك  مدرسة 

يحرض عىل أفاضل املدرس� و متلمذا عىل ج�عة م  العل�ء فجّد و اجتهد و أجيز 
و شيخ . و الشيخ حس  مطر. سيد أبو تراب الخوانساريو تخرج عىل ال. باالجتهاد

و اشتغل بالتدريس و التأليف و . و السيد محمد كاظم اليزدي. الرشيعة االصفها�
  البحث و يف عام 
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ه سافر م  بلده إىل 1353ه عاد إىل األحساء و كانت له فيها وجاهة علمية و يف 1331
و يف عودته نو  الرجو  إىل النجف و االقامة ) ه السيمعلي(زيارة مشهد االمام الرضا 

 .ه 1353فيها ف�ت يف بلدة خانق� أواخر ربيع الفا� 
 .رسالة عملية يف العبادات . التيمم. تعليقة عىل فرائد األصول. آداب املتخيل: له

 ) .عليه السيم(النص الجيل يف إثبات اآليات النازلة يف عيل . الرضا 
 .73/ 3معارف الرجال . 446/ شخصيت أنصاري . 419/ نوار البدري  أ : ترجم يف

 .96معجم رجال الفكر و األدب 

 : اإلمام السيد موىس الصدر

ولد عام . ب  السيد إس�عيل العاميل) محمد عيل(السيد موىس ب  السيد صدر الدي  
ساتذتها م يف قم و درس و نشأ فيها و أتم املقدمات و السطوح و الخارج عىل أ 1928

م  السيد محمد باقر السلطا� و السيد محمد حس� الطباطبائ و السيد االمام 
الخمينأ و غ�هم م  كبار الفقهاء و الفيسفة يف حوزة قم حتى بلغ مرتبة سامية يف 

و قد قال فيه الشهيد آية ّهللا العظمى السيد محمد باقر . الفقه و األصول و الفلسفة
 :الصدر 

 .لسيد موىس الصدر كان مجتهدا عندما ذهب إىل لبنان إن اب  عمأ ا
ثم عاد إىل قم 2T]1[2Tم و مكث فيها حدود سنة و نصف فقط 1957هاجر إىل النجف عام 

ألول مرة ) مكتب إسيم( و قام بنشاط ثقايف واسع مفل إصدار مجلة شهرية إسيمية 
 .يف مدينة قم باالشرتاك مع مجموعة م  العل�ء الكبار الواع� 

و بطلب م  بع  امللمن� يف مدينة صور بعدما التقوا به فيها يف الفرتة األخ�ة م  
 حياة االمام املقدس السيد عبد الحس  رشف الدي  و سمعوا منه 

______________________________________ 
ذكرته يف عل�ء النجف وفاءا لبع  خدماته الجليلة عىل العاا االسيمأ و العرب و تيكا بهذا الوجود ) (1( 

 ). املبارك الذي له فضل كب� عّيل خاّصة 
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م إىل هذه البلدة الطيبة و أنجز أع�ال 1959الفناء عليه، لبى دعوتهم و قدم عام 
اللبناني� طيلة عرشي  عاما حتى يوم إخفائه يف ليبيا ما  جليلة عىل صعيد املسلم� و
كان س�حته إماما يف األخيق و الوعأ و الذكاء و . يعجز ع  إنجازه إنسان آخر

الخطابة و فهم القضايا السياسية و االجت�عية و مخلصا يف كل تحركاته و معرضا ع  
ار لخدمة جبل عامل هذه الدنيا و زخارفها و كان نشطا و دؤوبا يف الليل و النه

: أال ترتاح قليي؟ فأجاب: ففأ يوم قلت له. املنطقة املحرومة و ا يعرف الراحة أبدا
و يف يوم . سأرتاح كف�ا عندما أموت و أن االنسان عندما يكون حيا يجب أن يتحرك

إن امللكية أمر إعتباري و : فقال س�حته. أال تشرتي بيتا لك و ألوالدك: آخر قلت له
و يف األيام األوىل م  حلويل يف مدينة صور . أعتي كل بيت م  بيوت اللبناني� بيتأ

م، قال له بع  امللمن� بعد انتهاء س�حته م  خطبته، التأ ألقاها ب� 1975عام 
غ� ) املللف لهذا الكتاب(صيت الظهر و العرص م  يوم الجعة، إن السيد الغروي 

ته لهم لك يعرفوه و يصلّوا خلفه ع  ثقة فهّز برأسه معروف لد  امللمن� فلو عرّف
موافقا و عندما حان وقت إقامة صية العرص أمر� أن أتقدم و صّىل خلفأ صية 

إن املصلحة : العرص ج�عة للتزكية فرفضت و امتنعت فقال كلمة ال تزال ترن يف أذ�
 .االسيمية تقتيض ذلك 

أن جميع السياسي� اللبناني� و جميع ملوك و لقد بلغ به األمر يف السن� األخ�ة 
رؤساء الدول العربية كانوا يطأطئون رؤوسهم أمامه و ينفتحون عليه و يتأثرون 

و كان دائا املقاوم العنيد ضد إرسائيل و الصهيونية و املحذر للشعوب . بتوجيهاته
و ملتراته  العربية و االسيمية ع  خطر إرسائيل يف املنطقة و كان يعل  يف خطبه

الصحفية و يقول أن إرسائيل رش مطلق، و أن التعامل مع إرسائيل حرام، و أن إرسائيل 
تريد أن تسلخنا م  هويتنا و ثقافتنا و كياننا فيجب أن نحمل البندقية و نحاربها و 

  .نواجهها بكل سيح حتى و لو بالحجارة 
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يه، عىل يد عميل االستكبار و الصهيونية و السبب الرئييس يف اغتياله و القضاء عل
املجرم معّمر القّذايف بعد أن دعاه إىل ليبيا، هو أن س�حته كان واقفا عىل األرسار و 
الخفايا و ما يحاك ضد االسيم و العروبة يف الكواليس فكان يقف بكل شجاعة و جرأة 

و وجهوا إليه دعوة و إخيص يوحارب الصهيونية و إرسائيل يف املنطقة فتآمروا عليه 
إىل ليبيا البلد الذي يحمل باالسم شعار العداء الرسائيل و انقضوا عليه هناك خدمة 

 .ه 1399م املوافق 1978آب 31لإلستكبار و الصهيونية و ذلك يوم 
 :إنجازاته املهّمة بصورة مخترصة 

ا و أعاد تنظيم جمعية الي و االحسان يف صور و جمع التيعات و املساعدات له1
 .أوقف التسول يف صور 

أنشأ باألموال التأ جمعها لجمعية الي و االحسان ملسسة جبل عامل املهنية يف 2
اليج الش�يل اليواء األيتام و ذوي الحالة االجت�عية الصعبة و تعليمهم مهنة و حرفة 

 .لك يواجهوا بها الحياة 
الرسالة االسيمية و انطلقت أنشأ م  خيل طيب ملسسة جبل عامل املهنية كشافة 3

 .إىل كافة أنحاء لبنان و كان الهدف منها صنع رجال الغد 
أنشأ بيت الفتاة لرتقية املستو  االجت�عأ للمرأة و يف ظلها فتحت مدرسة محو 4

 .األمية و مدرسة لألشغال اليدوية و الخياطة و مدرسة فنية عالية للتمري  
تدريس طلبة العلوم الدينية عىل مستو  أّسس معهد الدراسات االسيمية ل5

و يف يوم م  األيام كان املعهد يحتض  أكث م  عرشي  طالبا إفريقيا قدموا . املقّدمات
 .م  إفريقيا لتعلم العلوم االسيمية 

سعى مع الج�ه� املخلصة سنوات النشاء املجلس االسيمأ الشيعأ األعىل لرعاية 6
مصالحها و الدفا  ع  حقوقها أسوة ببقية الطوائف شلون الطائفة و املحافظة عىل 

  الدينية يف لبنان فكان قرار مجلس النواب باالج�  يف 
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/ 5/ 13م و أصب  االمام موىس الصدر أول رئيس للمجالس يف 1967/ 12/ 16جلسة 
 .م 1969
إنفجر  و إثر خطأ فنأ م  أحد املدرب�. م1975/ 1/ 22أسس حركة املحروم� يف 7

لغم يف ع� البنية يف منطقة بعلبك أّد  إىل استشهاد ما يربو عىل عرشي  شابا كانوا 
أفواج (يتدربون عىل السيح، ملواجهة أي إعتداء إرسائييل محتمل، أعل  ع  إنشاء 

الجناح العسكري لحركة املحروم� و بارش بحاربة إرسائيل م  ) املقاومة اللبنانية أمل
 .املية املتاخمة لألرايض املحتلة عىل التيل الع

 .إنشاء مستشفى الزهراء يف ب�وت و مستوصفات يف أنحاء لبنان 8
جزاه . املئات م  املحارضات و الندوات و امللترات التأ سجلت و دونت و طبعت9

 .ّهللا ع  االسيم و املسلم� و املخلص� اللبناني� خ�ا 

 : اميلالشيخ موىس بن الشيخ أم� رشارة الع

ه يف بنت جبيل و قرأ املقدمات فيها ثم ذهب عام 1267ولد الشيخ موىس عام 
ه إىل النجف األرشف و درس عىل أساطينها أبحاث الفقه و األصول عىل مستوي 1288

بحث السطوح و الخارج و أصب  م  أساتذة بحث الخارج و تقدم عىل جميع طبقته 
ربيء و صارت له محبة خاصة يف قلوب حتى صار يشار إليه بالبنان يف النجف و ك

امللمن� ملا كان يتمتع م  ربانية جاذبة و صفاء باط  و مجلس عذب و شعر دقيق و 
 .رقيق 

ه مريضا و لك  امللمن� م  جبل عامل التفوا م  حوله 1297عاد إىل بنت جبيل عام 
أنفاسه  و غدا عاملا مشهورا بورعه و علمه و أخيقه و إرشاده و لك  املوت قب 

 .ه 1304الرشيفة عام 
 .منظومة يف األصول كب�ة و أخر  يف املواريث : له

  .403تكملة أمل اآلمل ص . 174/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
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 حرف النون 

) صاحب كتاب العبقات( شمس العل�ء السيد نارص حس� ابن السيد حامد حس� 
 : اللكهنوي املوسوي

الطائفة، فقيه أصويل متبحر محقق متتبع، محّدث رجايل واسع  م  أعاظم عل�ء
إمام يف الرجال و الحديث و األدب، قوّي الحافظة . التتبع، وافر االطي  كف� املطالعة

ال يكاد يسأله أحد ع  مطلب إال و يحيله إىل مظانه م  الكتب، مع االشارة إىل رقم 
. و له وقار و هيبة يف قلوب العامة. لهندو كان أحد األساط� و املراجع يف ا. الصفحة

أخذ مقدمات العلوم يف الهند، و هاجر إىل النجف األرشف، و أقام فيها عدة سن�، و 
درس فيها و تصّد  للتدريس، و تخرج عليه لفيف م  العل�ء األعيم، و عاد إىل 

 .ه 1361ذي الحجة 25و أقام فيها حتى تويف ) لكهنو(مدينة 
إفحام األعداء و الخصوم يف . إسباغ النائل بتحقيق املسائل. الشمسإثبات رد : له

. ديوان شعر. الخطب. االنشاءات الفارسية. 21تكذيب ما افرتوه عىل سيدتنا أم كلفوم 
. حديث السفينة. حديث الفقل�. حديث أنا مدينة العلم. حديث الط�: عبقات األنوار

مسند فاطمة بنت . الفضائل يوم خييم  ) عليه السيم(ما ظهر ألم� امللمن� 
عليه (نفحات األزهار يف فضائل األئة األطهار . املواعظ). عليه السيم (الحس� 
 .نفحات األنس . 161) السيم
 .1127/ 3معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : املوىل نظر عيل بن سلطان محمد الطهرا� الخراسا�

  ألصولي�، يف املعقول و املنقول، و أنّه كان م  املجتهدي  و الفقهاء ا
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هاجر إىل النجف األرشف، و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس  . أصويل أعمق منه فقهيا
و تصّد  للتدريس و التأليف و البحث و . و الشيخ مرتىض األنصاري. صاحب الجواهر

 خراسان حتى وافاه تخرج عليه نفر م  األفاضل ثم عاد إىل طهران و منها توّجه إىل
 .ه 1306األجل سنة 

 .حاشية فرائد األصول . إشرتاط الحس يف قبول الشهادة. إجت�  األمر و النهأ: له
 .كل�ت القرآن . مناط األحكام. كاشف األرسار. رسالة يف الغناء. حجية الخي الواحد

 .11/ 50أعيان الشيعة . 360/ 8األعيم . 111/ 1أحس  الوديعة : ترجم يف
و 117/ 18و 234/ 17و 62/ 16و 159/ 15و 269/ 1الذريعة . 257/ 2إيضاح املكنون 

فوائد الرضوية . 27/ عل�ء معارصي  . 319/ شخصية . 19/ 4ريحانة األدب . 278/ 22
نجوم . 1129/ 4مكارم اآلثار . 103/ 13معجم املللف� . 206/ 3معارف الرجال . 693/ 

 .826/ 2الفكر و األدب معجم رجال . 112/ 2الس�ء 

 : املوىل نرص ّهللا تراب ابن املوىل لطف عيل التسرتي النجفي

م  العل�ء العامل� جامع املعقول و املنقول حاوي الفرو  و األصول متكلم أديب 
نحوي لغوي شاعر ماهر م  شيوخ األدب و أساتذة الفقه و األصول هاجر إىل النجف 

كاشف الغطاء و الشيخ مرتىض األنصاري و بلغ  األرشف و تتلمذ عىل الشيخ حس 
مرتبة االجتهاد و الفتيا و قد ناظر و ناقش عل�ء بغداد و أفحمهم ثم عاد إىل دزفول 

 .ه 1311و تصّد  للتدريس و التأليف و مات عام 
 .ديوان شعر . ملعات البيان. 201ترجمة رشح اب  أب الحديد إىل الفارسية : له

 .حاشية صحاح اللغة 
. 316/ شخصيت أنصاري . 167/ 21و 345/ 18و 493/ 9و 109/ 4الذريعة : ترجم يف
  .306/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 191/ 4الغدير 
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 حرف الهاء 

 : السيد هادي ابن السيد أبو الحسن ابن السيد عيل شاه الهندي

ف األرشف يواصل كان يف النج. عاا فاضل أديب جليل، مجتهد باحث مللف متتبع
 .علمه العلمأ و األدب، و يحرض عىل الشيوخ و األساتذة 

 .ه 1384و كان حيا عام . و بعد سن� ترك النجف و توجه إىل وطنه
. ديوان شعر. تعليقة عىل القوان�. تعليقة عىل الرياض. برد الفلاد يف تطه� الفلج: له

 .رشح الروضة البهية 
 :ترجم يف 

 : الشيخ هادي ابن الشيخ زين العابدين

عاا فقيه مجتهد جليل متضلع يف الكيم و الفقه و األصول و الرجال و الحديث و م  
أئة الج�عة و التقليد عابد ور  تقأ تهيم  عىل كافة جوانب حياته الفردية و 
اء االجت�عية البساطة و الزهد حرض عىل الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ ضي
الدي  العراقأ و امل�زا أبو الحس  املشكينأ و استقل بعدهم للتدريس و التقليد و 

 .ه 1391التحقيق إىل أن تويف 
 .مناسك الحج . رشح الكفاية. رسالة عملية. تقريرات أساتذته يف الفقه و األصول: له

. 800/ 2نقباء البرش . 335/ 1معارف الرجال . 437/ شخصيت أنصاري : ترجم يف
  .652/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 125/ 4مشهد االمام 
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 : الشيخ هادي الطهرا�

الشيخ هادي ب  محمد أم� الطهرا� فقيه متبحر و فاضل مدقق، درس عىل الشيخ 
األنصاري و الفاضل االيروا� و السيد الش�ازي و عندما بلغ درجة عالية يف الفقه بدأ 

عد ذهاب السيد الش�ازي إىل سامراء و تقاطر عليه الطيب يف بالتدريس و خاصة ب
 .جلسة درسه 
 .ه 1321شوال 21مات يف 
و دائع النبوة . الحق و الحكم). األصول (محجة العل�ء ). علم الكيم (حق اليق� : له
 .و رسائل أخر  مختلفة يف األبواب الفقهية . كتاب التوحيد). الطهارة (

 .225/ 3الرجال معارف : ترجم يف

 : الشيخ هادي ابن الشيخ غدير بن مظلوم الطائ النجفي

عاا جليل فقيه زاهد ور  ناسك، م  أساتذة الفقه و األصول و التحقيق، و التتبع و 
تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� . القداسة، و كان عند العل�ء مقدما ثقة عدال

و السيد محمد كاظم . الخلييل و امل�زا حس�. و الشيخ محمد طه نجف. الكاظمأ
و كان له مجلس محرتم كاملدرسة العلمية و يحرضه وجوه أهل الفضل و . اليزدي

 .العل�ء، و تحرر فيه معضيت املسائل و الفرو  الفقهية املشكلة 
 .ه 1358مات سنة 

 .كتابات يف الفقه . كتاب يف األصول. تعليقة عىل فوائد األصول: له
 .831/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 235/ 3و 9/ 1رجال معارف ال: ترجم يف

 : السيد هادي بن حس� بن عباس الحسيني األشكوري النجفي

و . كان م  أهل الفضل و الفضيلة املرموق�. عاا جليل فاضل مللف ثقة متتبع أديب
  .ه 1367تويف عام . الكتاب املللف� الفقة الجليل التقأ



 501: الصفحة

رجال السيد . االفاضات الغروية يف معرفة اللغة العربية. م و الشيعة االماميةاالسي : له
 .مدرسة املذاهب . الشيعة م  الصحابة. هادي ب  السيد حس� ب  عباس

منهاج الشيعة . منتهى األدب يف عقايد العرب. مصباح الهداية يف معرفة م  له الوالية
نهاية . منية الراغب� يف عقايد املرصي� .العلوية يف إثبات معتقدات الشيعة الجعفرية
 .املأمول يف األصول حاشية عىل كفاية األصول 

و 124/ 21و 249/ 20و 272/ 14و 158/ 10و 188/ 4و 255، 63/ 2الذريعة : ترجم يف
معجم رجال . 591/ 2نقباء البرش . 237/ 3معارف الرجال . 405، 204، 143، 9/ 23

 .126/ 1الفكر و األدب 

 : الجناجي النجفي) صاحب كشف الغطاء(هادي بن عباس بن عيل بن جعفر  الشيخ

م  العل�ء الذي  رضبوا بسهم وافر يف الفقه و األصول، و املعقول و املنقول و األدب 
و كان مقدسا متعبدا شاعرا، م  مراجع التقليد الذي  ا ييزوا و ا . و الفضل

 .دري يشتهروا، و صار إمام ج�عة يف الصح  الحي
 .ولد يف النجف األرشف، و تتلمذ عىل الشيخ محمد كاظم الخراسا� 

و . و الشيخ فت  ّهللا االصفها�. و الشيخ محمد طه نجف. و الشيخ آغا رضا الهمدا�
محرم 9و مات . و تصّد  للتأليف و البحث و التدريس. السيد محمد كاظم اليزدي

 .ه 1361
اليهان املب� فيم  يجب ( يف جواب أيه� أو أحداه�. أجوبة مسائل جار هللا: له

).   ( أرجوزة يف مناقب االمام أب محمد الحس  الزك السبط ). إتباعه م  النبي� 
نظم الزهر لنث ). سيم ّهللا عليها (أرجوزة يف مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء 

أوجز األنباء ). اقعة الطف أرجوزة يف و (املقبولة الحسينية ). أرجوزة يف النحو (القطر 
الرد عىل . حاشية عىل الطهارة لألنصاري. جواز لع  يزيد. يف مقتل سيد الشهداء

رشح عىل التبرصة . رسالة عملية. رسالة يف الروحانيات. الرد عىل الوهابية. النصار 
ملحة الع� يف . قاموس الواجبات. قاموس املحرمات. رشح الدرة. عىل رشائع املحقق

املحمود م  شعر أحمد أو الطيب م  . مجموعة عىل طريقة الكشكول. لبيت�حل ا
هداية . مستدرك نهج). مصادر نهج البيغة (مدارك نهج البيغة . شعر أب الطيب

  ) .ملخص هداية األنام(هد  املتق� إىل رشيعة سيد املرسل� . األنام يف معرفة األحكام
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/ 5و 473/ 2و 505، 504، 497، 303/ 1الذريعة . 231/ 10أعيان الشيعة : ترجم يف
و 97، 4/ 21و 241، 98/ 20و 341/ 18و 17/ 17و 241/ 13و 234، 233/ 10و 245
 .490/ 4آداب اللغة العربية . 174/ 25و 213/ 24و 24/ 22

/ 12شعراء الغري . 433/ شخصيت أنصاري . 38/ 50أعيان الشيعة . 37/ 9األعيم 
مايض . 1004، 840، 821، 399، 104/ كتابهاي جاب عرب . 198/ 4 الغدير. 357

 .342، 318، 311/ املطبوعات النجفية . 210/ 3و 165/ 1النجف 
 .426/ 3معجم املللف� العراقي� . 126/ 13معجم املللف� . 245/ 3معارف الرجال 
 .1054/ 3األدب معجم رجال الفكر و . 1009/ 3نقباء البرش . 1429/ 4مكارم اآلثار 

 : السيد هاشم القزويني

السيد هاشم ب  السيد محمد عيل املوسوي القزوينأ عاا محقق و فقيه مدقق ولد 
يف كربيء و تعلم املقدمات فيها ثم وفد عىل النجف األرشف و تعلّم عىل 1244عام 

أصب   و عندما بلغ درجة رفيعة يف العلم و الفقه عاد إىل كربيء و. الشيخ األنصاري
 .مدرسا مشهورا فيها 

 .ه 1327تويف عام 
يف صية . يف الصية. يف الخلل. يف الياءة. يف األدلة العقلية. رسالة يف األلفاظ: له

 .يف االرث . يف صية الجمعة. املسافر
 .207كتاب السيد الش�ازي الكب� : ترجم يف

 : الشيخ هاشم بن الشيخ زين العابدين النجفي

جليل و مجتهد كب� م  أساتذة الفقه و األصول، ثقة جليل القدر رفيع فقيه أصويل 
أخذ مقدمات العلوم يف بلده ثم سافر إىل النجف األرشف، . املنزلة مللف مدرس قدير

و واصل الدراسة و تتلمذ عىل السيد حس� الكوهكمري و املوىل محمد الفاضل 
ألصولي� الفطاحل، و تصّد  االيروا� و أصب  م  العل�ء األفاضل و الفقهاء ا

للتدريس و البحث و تخرج عليه الكف� م  العل�ء و أهل الفضل و منهم الشيخ عبد 
  ّهللا اب  الشيخ حس  
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 .ه 1323مات يف النجف عام . املامقا�
 .رشح خيصة الحساب . تقريرات شيوخه يف مجلدات. 21أصول الفقه : له

 .265/ 11الغدير . 234/ 13و 210/ 2الذريعة . 5/ 50أعيان الشيعة : ترجم يف
  .288/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 269/ 3معارف الرجال 
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 حرف الياء 

 : السيد يحيى املدرس اليزدي

ه يف مدينة 1321ولد السيد يحيى ب  عيل أصغر ب  محمد تقأ املدريس اليزدي سنة 
لم املقدمات عىل عل�ئها ثم هاجر إىل قم عام يزد و بها نشأ نشأته األوىل و تع

ه فحرض أبحاث الشيخ عبد الكريم الحائري الفقهية و األصولية ثم انتقل إىل 1341
ه و درس عىل الشيخ محمد حس� النائينأ و الشيخ ضياء 1351النجف األرشف عام 

ضيء و و كان معروفا يف أوساط الف. الدي  العراقأ و السيد أبو الحس  االصفها�
العل�ء يف النجف األرشف بالعلم و الفضيلة متقنا آلراء أستاذه الشيخ ضياء الدي  
العراقأ و أصب  مرجعا آلراء الشيخ ضياء الدي  و مبانيه و منطلقاته يف مسائل علم 

 .األصول 
و شارك رحمه ّهللا يف لجنة املمتحن� للحوزة العلمية عىل مستو  السطوح و الخارج 

. آية ّهللا العظمى السيد حس� اليوجردي لتمييز الطالب النشط ع  غ�هحسب رغبة 
و كان مدرسا لعلم األصول و الفقه عىل بع  الطلبة عىل صعيد الخارج ك� كان يقيم 
صية الج�عة ليي بعد وفاة آية ّهللا العظمى السيد امل�زا إبراهيم االصطهبانات يف 

 .ه 1383كاظم اليزدي حتى يوم وفاته عام الصح  الرشيف مقابل مقية السيد 
حاشية . تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول. االجتهاد و التقليد. رسالة عملية: له

 .منجزات املري  . قاعدة ال رضر. العروة الوثقى
/ 2تراجم الرجال . 1362/ 3معجم رجال الفكر و األدب . املطبوعات النجفية: ترجم يف
867.  
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 : زا يحيى البيداباديم�

ه و نشأ برعاية 1258ولد يحيى ب  محمد شفيع الرشيف املستويف البيدابادي عام 
 .والده الذي كان حريصا عىل تحصيل العلم و كسب الفضائل 

و يبدو ك� يف تراجم الرجال أنه ذهب إىل النجف األرشف أيام شبابه لطلب العلم و 
له إجازة . ري ثم عاد إىل أصبهان بأمر م  والدهم  أساتذته بها الشيخ مرتىض األنصا

م  الشيخ مهدي ب  عيل ) ك� نص عليه يف آخر كتابه روح االسيم(حديفية مبسوطة 
قال االشكوري . كاشف الغطاء النجفأ، كتبها له و هو يف الرابع و العرشي  م  عمره

 :يف تراجم الرجال 
س� و الفقه و األصول و غ�ها م  عيمة كب� متبحر يف الكيم و الفلسفة و التف

م  كبار عل�ء أصبهان و أعيان فضيئها، له يف مللفاته تتبع . العلوم االسيمية األخر 
 .ممتاز يجمع فيها أطراف املوضو  

 ) .ه1322تم مجلده األول سنة (و أصول الدي  . االستصحاب: له
 . سورة الفاتحة و تفس�. و تفس� آية و لقد كرمنا بنأ آدم. و أصول الفقه

و روح االسيم و االاان يف معرفة االمام و تفضيله عىل . و جامع األصول و الفرو 
 .و علم االمام . و رشح رشائع االسيم. ه1318أته سنة (القرآن 
و علم . و الدرة البيضاء). يف مجلدات (و مجاميع متفرقات . و مسائل فقهية. و الفقه
 .ه 1322تاسع رجب رسالة أتها يف (االمام 
 .871/ 2تراجم الرجال : ترجم يف

 : يعقوب عيل ابن الحاج إبراهيم الزنجا�

أخذ املقدمات يف زنجان ثم هاجر إىل النجف . عاا مجتهد بار  فقيه أصويل متتبع
و . و السيد محس  التييزي الحجة. األرشف، و أخذ ع  الشيخ أحمد كاشف الغطاء

ثم عاد إىل بلده و تويف يوم الخامس م  شهر ربيع األول . الشيخ عيل أصغر الخطائ
  .ه 1365سنة 
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. خيصة األصول. الصية. التوحيد. الرضا . الخمس. البيع. أصول الدي . االمامة: له
 .خوارق العادات . عيئم الظهور
دب معجم رجال الفكر و األ . 251/ 13معجم املللف� . 399/ تاريخ زنجان : ترجم يف

2 /638. 

 : املوىل يوسف ابن امل�زا محسن بن عبد ّهللا بن لطف عيل الغروي األردبييل

فقيه أصويل مجتهد جليل عاا م  أساتذة الفقه و األصول جامع املعقول و املنقول 
هاجر إىل النجف األرشف و حرض عىل السيد حس� الكوهكمري و الفاضل الرشبيا� 

مل�زا حس� الخلييل و الشيخ عبد ّهللا املازندرا� و السيد و الشيخ حس  املامقا� و ا
محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و بلغ مرتبة االجتهاد و تصد  

 .ه 1339شعبان 11للتدريس و التأليف و االمامة إىل أن مات 
. مباحث األلفاظ .القضاء. الدماء الفيثة. املياه. الخمس. العدالة. رسالة يف االغتسال: له

 .الشك و الظ  و اليق� . التعادل و الرتاجي . االجتهاد و التقليد. التقية
تحقيق وفاة . مجموعة يف األدعية. االجازة. الوصية. منجزات املري . االستصحاب

 ) . (الصديقة الطاهرة فاطمة 
 .103/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 353/ 2تاريخ أردبيل : ترجم يف

 : يوسف ابن الشيخ عيل الفقيه العاميلالشيخ 

مجتهد جليل فقيه أصويل عاا عامل أديب شاعر متضلع م  أساتذة الفقه و األصول 
هاجر إىل النجف األرشف و تتلمذ عىل السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمود 
ذهب و غ�ه� م  األعيم و تخرج عليهم ثم عاد إىل جبل عامل و واصل البحث و 

ليف و ع� عضوا يف مجلس التمييز الرشعأ اللبنا� لفقاهته و ورعه و نزاهته ثم التأ 
  .ه 1368إستقال منه و اشتغل بالقضايا الرشعية و مات يف 
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املدنية . رشح طهارة الرشائع. ديوان شعر. حقائق االاان. أحكام األرض� يف االسيم: له
 .القول السديد . يق� يف رد الوهابي�الحق ال. مصابي  الفقيه. و االسيم
/ 12شعراء الغري . 115، 90/ 21و 332/ 13و 42، 31/ 7و 293/ 1الذريعة : ترجم يف
 .13/ 3مايض النجف . 483/ 3معجم املللف� العراقي� . 392/ 2معارف الرجال . 439

 : يلالسيد يونس ابن السيد محيي الدين تقي ابن السيد فتح عيل املوسوي األردبي

فقيه مجتهد و مرجع كب� م  مراجع التقليد هاجر إىل النجف بعد أن اجتاز املراحل 
األولية م  املقدمات و حرض عىل شيخ الرشيعة األصفها� و الفاضل الرشبيا� و 
السيد محمد كاظم اليزدي و الشيخ محمد كاظم الخراسا� و الشيخ محمد تقأ 

رجعية و عاد إىل إيران و استوط  مدينة مشهد الش�ازي و بلغ مراتب االجتهاد و امل
و أصبحت له الزعامة و الرئاسة و االمامة و التدريس إىل أن تويف سنة ) خراسان(

 .ه 1375
. قاعدة ال رضر. أصالة الصحة. صية املسافر. تعليقة العروة الوثقى. تأليف القارص: له

 .رسالة يف الرتتب . فروعات إج�يل. وجيزة املسائل
معجم رجال الفكر و . 869، 141/ كتابهاي جاب عرب . 361/ 2تاريخ أردبيل : جم يفتر 

  .99/ 1األدب 
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العل�ء الكبار من النجف األرشف يف العقدين األول و الثا� من القرن الخامس عرش 
 الهجري 

  السيد محمد الغروي
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 : يالنجف األرشف يف القرن الخامس عرش الهجر 

أملحنا يف مقدمة ما كتبنا ع  العل�ء الكبار يف النجف األرشف يف القرن الرابع عرش 
الهجري إىل األوضا  السياسية و االقتصادية و االجت�عية السيئة يف العراق فرتة حكم 
البعث و خاصة أيام صّدام الديكتاتور الدموي الجائر و نضيف هنا قائل� ال تزال 

عىل صدر أهلنا يف العراق و األوضا  العامة إىل أسوأ و العملة عصابة صدام يجفمون 
العراقية إنهارت بصورة ا يسبق لها مفيل حيث انخف  الدينار العراقأ بعد أن كان 
يساوي ثيث دوالرات أمريكية تقريبا إىل مساواة الدوالر الواحد لفيثة آالف دينار ثم 

مائت� و ألف و خمس�ئة دينار و أن ارتفع قليي و بقأ عىل التأرج  ب� ألف و 
الجو  و الفقر و املرض و الفساد و كل ما يعتي م  مضاعفات الفقر قد عّم البيد و 

 .العباد و إنا ّل و إنا إليه راجعون 
إن ضغط صدام و عصابته املجرم� يزداد عىل الحوزة العلمية يف النجف األرشف مهد 

جاهدي  ألنهم يرفضون الذل و االستسيم للعصابة العلم و االاان و األحرار و امل
و إليك أس�ء . الدموية فيساق عل�ئنا األبرار إىل غياهب السجون و ساحات االعدام

نبذة م  عل�ئنا النجفي� الذي  إستشهدوا عىل أيدي جيوزة صدام يف مطلع القرن 
 :2T]1[2Tالخامس عرش و هم 

______________________________________ 
الصادر م  ) العل�ء الشهداء يف طريق الفورة االسيمية يف العراق(نقلنا هذه األس�ء م  كتاب ) 1( 

ملسسة الشهيد للفورة االسيمية يف العراق لجنة إحياء الذكر  السنوية العارشة لشهادة املرجع الكب� السيد 
 . محمد باقر الصدر
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ية يف النجف األرشف يف بداية القرن الخامس عرش الشهداء من عل�ء الحوزة العلم
 الهجري 

 تاريخ الشهادة: 
 م1977ه 1398: العيمة السيد طاهر أبو رغيف
 م1979ه 1400: العيمة الشيخ مهدي الس�وي
 م1979ه 1400: العيمة السيد قاسم امليقع
 م1979ه 1400: العيمة السد جاسم امليقع
 م1979ه 1400: برصيالعيمة الشيخ عبد الجبار ال
 م1979ه 1400: العيمة الشيخ ناظم البرصي

 م1979ه 1400: العيمة الشيخ محمد عيل الجابري
 م1979ه 1400: العيمة الشيخ غايل األسدي

 م1979ه 1400: العيمة الشيخ عبد العظيم األسدي
 م1979ه 1400: العيمة الشيد عباس فاضل الرتك��

 م1979ه 1400: يالعيمة الشيخ محمد البش� 
 م1979ه 1400: العيمة السيد عباس الشوك

 م1979ه 1400: العيمة السيد نور محمد البلخأ األفغا�
 م1979ه 1400: العيمة الشيخ إبراهيم قني
 م1979ه 1400: العيمة الشيخ ناظم الخزاعأ

 م1979ه 1400: العيمة السيد عبد الجبار الهاشمأ املوسوي
 م1979ه 1400: خزعل السودا�العيمة الشيخ 

 م1980ه 1400: العيمة السيد محمد طاهر الحيدري
 م1980ه 1400: العيمة الشيخ عبد الجليل مال هللا

 م1980ه 1400: الحجة الشيخ حس� مع 
  م1980ه 1400: العيمة السيد كاظم الحلو
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 م1980ه 1400: العيمة السيد حس� مشكور الحلو
 م1980ه 1400: الشيخ حس  البهاديلالعيمة 

 م1980ه 1400: العيمة الشيخ عبد األم� الساعدي
 م1980ه 1400: العيمة الشيخ رشيف الجابري
 م1980ه 1400: العيمة السيد حس� امليي�
 م1980ه 1400: العيمة السيد محس  امليي�

 م1980ه 1400: العيمة السيد زب  الدي  املوسوي
 م1980ه 1400: يد زيد املوسويالعيمة الس

 م1980ه 1400: الشيخ مي مهدي بوياغجأ
 م1980ه 1400: الشيخ فرحان البغدادي
 م1980ه 1400: الشيخ ناظم النجفأ

 م1980ه 1400: السيد محمد صادق البطاط
 م1980ه 1400: الشيخ قاسم هادي ضيف

 م1980ه 1400: الشيخ صال  هادي الحسناوي
 م1980ه 1400: الشيخ محمد اليوسفأ

 م1981ه 1401: العيمة الشيخ جليل إبراهيم
 م1981ه 1401: العيمة الشيخ مهدي إبراهيم البش�ي

 م1981ه 1401: الشيخ عيل عزيز حس�
 م1982ه 1402: السيد عباس شفاء

 م1982ه 1402: السيد ضياء الدي  الهاشمأ
 م1982ه 1402: العيمة السيد عباس الحلو

 م1982ه 1402: الصاحب الحلوالعيمة السيد عبد 
 م1982ه 1402: العيمة الشيخ أيوب البهاديل

 م1982ه 1402: الحجة السيد محمد عيل الحائري
 م1982ه 1402: الحجة السيد محمد تقأ الجييل
  م1983ه 1403: الشيخ ناظم غيم املندالوي
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 م1984ه 1404: الشيخ جبار فرج هللا
 م1984ه 1404: األسديالشيخ محمد يونس 

 م1984ه 1404: العيمة الشيخ حس� جودة
 م1985ه 1405: السيد عصام شي

 م1985ه 1405: آية ّهللا السيد عبد املجيد الحكيم
 م1985ه 1405: آية ّهللا السيد عبد الصاحب الحكيم
 م1985ه 1405: الخطيب السيد جابر أبو الرسية
 م1985ه 1405: الحجة السيد محمد رضا الحكيم

 م1985ه 1405: العيمة الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم
 م1985ه 1405: العيمة السيد محمد حس� الحكيم

 م1985ه 1405: العيمة السيد حس� الحكيم
 م1985ه 1405: العيمة السيد ك�ل الدي  الحكيم
 م1985ه 1405: العيمة السيد عبد الوهاب الحكيم

 م1985ه 1405 :الحجة السيد عيء الحكيم
 م1985ه 1405: الحجة السيد محمد حس� الحكيم
 م1985ه 1405: العيمة الشيخ ماجد البدراوي
 م1986ه 1406: العيمة السيد حس� الحيدري
 م1986ه 1406: العيمة السيد جواد الحلو

 م1986ه 1406: الشيخ عبد الحكيم سلي�ن النع��
 م1986ه 1406: الشيخ جابر النع��

 م1986ه 1406: يمة الشيخ أبو حكمت الساعديالع
 م1988ه 1408: الخطيب السيد عبد الغنأ الجزائري

و أما العل�ء الذي  إعتقلوا منذ أكث م  عرشة أعوام إىل يومنا هذا م  العاا الشاب 
إىل الشيخ الكب� و األستاذ و إمام الج�عة مفل آية ّهللا السيد مرتىض الخلخايل و 

د عيء الدي  بحر العلوم و الحجة السيد عز الدي  بحر العلوم و م  الحجة السي
مختلف الجنسيات فتتجاوز املئات نسأل ّهللا سبحانه أن يكونوا أحياء يف زنزانات 

  .صدام و أن يفرّج عنهم يف القريب العاجل 
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 تعاىل عليه لقد مارس الحكم الظاا ضغطه عىل املرجع الكب� السيد الخوئ رضوان هللاّ 
فاقتاده قهرا إىل بغداد لزيارة صدام و بعد فرتة وجيزة فارق االمام الخوئ الحياة عام 

و بايعت األمة امللمنة يف العراق املرجع الكب� السيد عبد األعىل السبزواري . ه1413
فحارصت الدولة س�حته و ضيقت عليه الحركة و ألقأ القب  عىل بع  أوالده ثم 

 .العراق حتى تبقى املرجعية مشلولة و خائفة  أخرج م 
و يف هذه الفرتة بالذات إفتعل النظام الخائ  حادثة س� يف طريق النجف و كربيء و 
قتلت الحجة السيد محمد تقأ اب  االمام السيد الخوئ الذي كان لولب مرجعية 

باملرجع الكب� السبزواري السيد الخوئ يف الفرتة األخ�ة م  حياة والده و الذي إرتبط 
و م  بعده مات االمام الكب� السيد عبد األعىل . واضعا كافة خياته ب� يديه
 .ه 1414السبزواري كمدا و حزنا يف عام 

ثم بايع امللمنون املرجع الكب� السيد عيل السيستا� حفظه ّهللا تعاىل و إنهالوا عليه 
الحقوق الرشعية إليه و كان الوافدون إىل  ملعرفة أمور دينهم و قضاء حوائجهم و دفع

النجف م  الخليج و لبنان و باكستان و الهند يتدافعون لزيارة مرجعهم و مقلدهم 
فرأت السلطة الغاشمة أن تضع حدا لهذا التوجه م  قبل الناس و تدخل الفز  يف 
النار  قلوبهم فاندس بع  جيوزة النظام إىل بيت س�حته و افتعلوا مشكلة و أطلقوا

ه عىل عبد صال  كان يقوم بالخدمة يف بيت السيد 1417يف أوائل شهر شعبان 
 .السيستا� و أردوه قتيي و أرادوا أن يطلقوا النار عىل اب  املرجع فلم يعثوا عليه 

و بهذه املرسحية الظاملة حارصوا حركة املرجعية و نشاط الحوزة العلمية يف النجف 
املراقبة شديدة، حتى أن س�حة املرجع إعتزل ع  الناس و أمر و ال تزال . األرشف

بعدم دخول أحد عليه حتى ال يقعوا يف مشكلة مع الدولة و إمتنع ع  إقامة صية 
  .و سيعلم الذي  ظلموا أي منقلب ينقلبون . الج�عة مع امللمن� و غدا جليس بيته
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 : القرن الخامس عرش املنهاج الدرايس يف الحوزة الحيدرية يف

و م  الواض  أن يف ظل هذا الكابوس الصدامأ ال اك  أن يتطور املنهاج للدراسة يف 
 .الحوزة بل يبقى عىل ما كان بل يرتاجع و يس� نحو األسوأ 

فالدراسة يف الحوزة شبه جامدة و الخوف هو املسيطر عىل أجواء الحوزة و املعممون 
ء  صد العل�ء و إرتباطاتهم منترشون يف كل مكان و ال يشاملرتبطون بالنظام الجائر لر 

 .يش� باالنفراج و الخ� يف ظل هذا النظام الصدامأ الدموي السّفاح 
لقد إغتال عامل� مجتهدي  كب�ي  ه� الشيخ مرتىض اليوجردي و الشيخ م�زا عيل 

 .الغروي ك� نب� عند ترجمته� و بذلك وضع حدا لتحرك العل�ء 

�ء أئة الج�عة يف الصحن الرشيف و مقام اإلمام عيل ابن أب طالب املعظم يف أس
 العقد األول و الثا� من القرن الخامس عرش الهجري 

أقام بع  العل�ء يف الحرم الرشيف الحيدري و الرواق املبارك و الصح  املقدس يف 
 :مية ج�عة و هم هذي  العقدي  األول و الفا� م  هذا القرن بع  الصلوات اليو 

 : السيد يوسف الحكيم

كان يصيل يف محل أبيه املرجع السيد محس  الحكيم مغربا و عشاءا و إثر املجازر 
الدموية التأ ارتكبها صّدام ضد بيت السيد الحكيم و العل�ء يف النجف و امللمن� يف 

 .العراق إستنكر هذه األع�ل الوحشية و لزم بيته 

 : �ميالسيد محمد عيل الح

كان يصيل يف محل أبيه املرجع السيد حس� الح�مأ صية املغرب و العشاء ج�عة 
  .ثم منع أو إمتنع ع  إقامة صية الج�عة 
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 : السيد عبد ّهللا الش�ازي

كان يقيم صية املغرب و العشاء ثم سافر إىل إيران و استوط  يف خراسان و لقأ وجه 
 .المام عيل ب  موىس الرضا عليه السيم ربه يف جوار مقام ا

 : الشيخ عيل كاشف الغطاء

كان يصيل املغرب و العشاء ج�عة يف الزاوية الش�لية الرشقية م  الصح  الرشيف 
 .حتى يوم وفاته 

أقام صية املغرب و العشاء ج�عة : السيد أحمد حفيد املرجع السيد محمد البغدادي
البغدادي يف القسم الجنوب املقابل لإليوان الذهبأ محّل جده املرجع السيد محمد 

 ه1419م  الصح  الرشيف حتى يوم هروبه إىل إيران االسيم يف أوائل عام 

 : السيد محمد سعيد الحكيم

أقام الج�عة يف الحرم الرشيف و بعد اغتيال العامل� الشيخ الغروي و الشيخ 
 .اليوجردي تركها و الزم بيته 

 : لربوجرديالشيخ مرتىض ا

ه، 1418ذي الحجة / 19أقام صية الج�عة يف الحرم الرشيف حتى يوم إغتياله يف 
 .م 1998نيسان / 16املوافق 

 : الشيخ عيل الغروي

/ 19ه، 1419صفر / 25كان يقيم الج�عة يف الحرم الرشيف حتى يوم إغتياله يف 
 .م 1998حزيران 

 : السيد محمد الصدر

صية املغرب و العشاء و ال يزال ج�عة يف الرواق الرشيف بعد املدخل الرئييس  أقام
 .م  االيوان الذهبأ و ذلك يف محّل والده املقدس السيد محمد صادق الصدر 



 : السيد محمد تقي الخلخايل

 .يف الرواق املبارك، حتى يوم إعتقاله و إخفاء آثاره نهائيا 
عىل املتعلم� يف الحوزة الحيدرية م  العل�ء الكبار و بعد هذا العرض املخترص نأت 

و اليمع� البارزي  يف مختلف املجاالت العلمية و النشاطات االجت�عية االسيمية و 
  :هم 
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املتعلم� يف الحوزة الحيدرية من العل�ء الكبار و الالمع� البارزين يف مختلف 
 : جت�عية اإلسالمية و هماملجاالت العلمية و النشاطات اال 

 حرف األلف 

 : السيد أبو القاسم الباغميشة الكوكبي

ه و سافر إىل النجف و تخرج عىل السيد الخوئ و هو عاا جليل و 1345ولد عام 
كان يف النجف معروفا بالعلم و التقى و مدرّسا للسطوح يف . مجتهد لد  الجميع

إىل مدينة قم املقدسة و أصب  مدرسا  مدرسة السيد كاظم اليزدي الكي  ثم انتقل
ك� أنه تصّد  . لألصول و الفقه عىل مستو  بحث الخارج حفظه ّهللا و أيده

 .للمرجعية و التقليد 
 .كتاب الطهارة . رسالة يف الرضا. حاشية عىل املكاسب. مبا� االستنباط: له

. 298بوعات النجفية املط. 641املللف� العراقي� . 781كتابهاي عرب جاب : ترجم يف
 .401/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد أبو القاسم الخوئ

السيد أبو القاسم الخوئ ب  السيد عيل أكي ب  م� هاشم املوسوي الخوئ النجفأ 
ولد يف مدينة خو  م  أع�ل آذربيجان يف . أحد مراجع العرص يف النجف األرشف

ه 1330والده نشأة طيبة و يف حدود سنة ه فنشأ عىل 1317النصف م  رجب عام 
هاجر به إىل النجف األرشف فوجهه إىل الدراسة و كان اتاز بإستعداد كب� و ذكاء 
وافر فقطع مراحل الدراسة األولية و حرض عىل العيمة شيخ الرشيعة و الشيخ مهدي 

أ و كتب االصفها� و الشيخ النائينأ و الحجة الكمبا� و الشيخ ضياء الدي  العراق
 .2T]1[2Tتقريراتهم 

______________________________________ 
 . 71/ 1نقباء البرش ) 1( 
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أصب  أستاذا يف علمأ الفقه و األصول يف الحوزة العلمية يف النجف األرشف : أقول
دون مناز  لعمق تحقيقه و عذوبة بيانه و قدرته عىل إيصال أفكاره إىل اآلخري  بكل 

و ال تجد يف العاا االسيمأ عاملا درس يف النجف األرشف يف الفلث . و سهولةيرس 
األخ� م  القرن الرابع عرش و ا يحرض دروس هذا املحقق يف الفقه و األصول و 

و قد ترشفت بحضور دورة تقريبا م  بحث علم األصول عىل مجلس درسه . الرجال
بتعلم الفقه عليه لفرتة طويلة يف مسجد الخرضاء م  الصح  الرشيف ك� ترشفت 

قبل أن أترشف بالتلمذة عىل سيدنا و أستاذنا و مربينا الشهيد االمام السيد محمد 
 .باقر الصدر طاب ثراه 

و بلغ س�حته املرجعية العامة بعد وفاة املرجع الكب� السيد محس  الحكيم رضوان 
ضيقوا الخناق عليه و منعوه  ّهللا تعاىل عليه و لك  البعفي� الحاقدي  يف العراق قد

إنه رحمه ّهللا قد قام بدوره الفوري ضد نظام صّدام . م  القيام بسلولياته القيادية
الكافر أيام إنتفاضة الشعب املسلم يف العراق ضد الطغمة الديكتاتورية الصّدامية يف 
ه م  العراق عندما وهنت سلطة صدام عىل العراق بعد أن أجي عىل الخروج مع أزالم

 .الكويت 
 .ه 1413تويف يف اليوم السابع و العرشي  م  شهر صفر عام 

. 21مبا� تكملة منهاج الصالح� . 21أجود التقريرات . البيان يف تفس� القرآن: له
رسالة يف اللباس . تعليقة عىل العروة الوثقى. مستحدثات املسائل. املسائل املنتخبة

 .تعليقة عىل املسائل الفقهية . رسائلمنتخب ال. نفحات االعجاز. املشكوك
 .مناسك الحج . تلخيص املنتخب. تعليقة عىل توضي  املسائل. منتخب توضي  املسائل

إزالة املحادة ع  ملك املنافع . 231معجم رجال الحديث . تعليقة املنهج ألحكام الحج
 .رسالة يف الغروب . رسالة يف إرث الزوج و الزوجة قبل الدخول. املتضادة
. 348شخصيت أنصاري . 246/ 24و 278/ 1الذريعة . 50إخرتان تابناك : ترجم يف

و 92و 22كتابهاي عرب جاب . املقدمة189و 185و 183و 171/ 1الفوائد الرجالية 
و 914و 853و 851و 836و 821و 809و 356و 346و 344و 222و 219و 194و 137
  جم رجال مع. 285/ 1معارف الرجال . 28/ 2مشهد االمام . 962
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و 124و 111املطبوعات النجفية . 64/ 1معجم املللف� العراقي� . 17/ 22الحديث 
 .532/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 71/ 1نقباء البرش . 340و 344و 371و 198

 : الشيخ أحمد الوائيل

فيها  ه يف النجف و درس1346الشيخ أحمد ب  الشيخ حسون الليفأ الوائيل ولد عام 
و تعلم عىل أساتذتها الخطباء و العل�ء و نال املرتبة العالية يف العلم و الوعأ و 

دخل كلية الفقه و تخرج منها و التحق . املعرفة و له موهبة نظم الشعر الجيد
بجامعة بغداد و نال املاجست� يف العلوم و املعرفة االسيمية ثم سافر إىل القاهرة و 

إن الخطيب الكب� الوائيل عاا تقأ و . وراه يف نفس املوضو حصل عىل شهادة الدكت
مفقف واسع االطي  و املعرفة يف التفس� و التاريخ و العلوم الحديفة و ذو بيان ملثر 
و محبوب و مقدر لد  جميع الطبقات و عندما كان يرقى املني يف أي مكان و أية 

سون يف الشار  و عىل األرض مناسبة كان الناس يقصدونه م  أماك  نائية و يجل
و ال نعرف غ�ه خطيبا . و كان يذهب إىل الخليج اللقاء املحارضات. لإلستفادة منه

و يعتي . جامعا لهذه املواصفات محافظا عىل موقعه االجت�عأ طيلة نصف قرن
 .الخطيب املميز و عمدة الخطباء يف العاا العرب 

م  فقه . حكام السجون ب� الرشيعة و القانونأ . هوية التشيع. 21ديوان الوائيل : له
األوليات يف حياة . إستغيل األج� و موقف االسيم منه. الجنس يف قنواته املذهبية
الخلفية . جمعيات ح�ية الحيوان يف الرشيعة االسيمية. االمام عيل عليه السيم

 .الحضارية ملوقع النجف قبل االسيم 
/ 1شعراء الغري . 9/ 1دراسات أدبية . 2ط 116/ 1ينأ خطباء املني الحس: ترجم يف
 .563438ص 1س 32  ) املوسم(مجلة . 101/ 1معجم املللف� العراقي� . 93

 : السيد أحمد بن السيد يوسف الخونساري

هاجر إىل النجف و درس عىل . السيد أحمد الخونساري م  الفقهاء املجتهدي  األجيء
  شيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ السيد محمد كاظم اليزدي و ال
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النائينأ ثم عاد إىل قم و صار م  خواص تيميذ الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 
ثم توجه إىل طهران و تصد  للتقليد و التدريس و االمامة و أصب  املجتهد املرموق 

ملا كان لبع   و عندما إنترصت الفورة االسيمية يف إيران خّف دوره. يف طهران
ربيع الفا� سنة 27مات يف . أصحابه م  مواقف غ� مشجعة تجاه الفورة و قادتها

 .ه و دف  يف الروضة املقدسة للسيدة املعصومة بقم املقدسة 1405
 .توضي  املسائل . أحكام العبادات. 71جامع املدارك يف رشح املخترص النافع : له

 .رسالة عملية . حاشية العروة الوثقى
كتابهاي عرب جاب . املستدركات. 10/ 1أعيان الشيعة . 58إختزان تابناك : ترجم يف
 .196مناهج املعارف . 437

 : السيد أسد ّهللا النبوي

ه يف دزفول و 1313السيد أسد ّهللا ب  السيد عبد الحس� املوسوي النبوي ولد عام 
عل�ئها م  الشيخ ضياء درس فيها املقدمات ثم توجه إىل النجف األرشف و درس عىل 

الدي  األراك و السيد أبو الحس  االصفها� و الشيخ محمد حس� االصفها� و عندما 
استغنى ع  علوم الحوزة و أحّس باكتفائه و اجتهاده عاد إىل دزفول فصار املرجع و 

و بعد اعتداء صدام الخائ  عىل إيران ذهب إىل قم املقدسة و استقر . املوّجه فيها
 .ه 1403حتى يوم وفاته عام  فيها
 .جواز البقاء عىل تقليد امليت . حاشية عىل رشح الشمسية. أصول الفقه: له

 .كتابات يف مباحث األلفاظ باسم مناهج الحق . رسالة عملية. الصية
معجم رجال الفكر . 4970/ 4كتابهاي جاب فاريس . 392/ شخصيت أنصاري : ترجم يف

3 /1264.  
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 ف الباء حر 

 : الشيخ باقر رشيف القريش

ه و تعلم املقدمات و 1344الشيخ باقر ب  الشيخ رشيف مهدي القريش ولد عام 
ء عىل األساتذة القديري  ثم تابع دراساته الحوزوية عىل السيد عبد الكريم  املباد 

 عليخان و السيد عيل شّي و السيد موىل البعاج و السيد محمد باقر الشخص و السيد
محمود املرعيش و الشيخ بش� العاميل و الشيخ محمد طاهر الشيخ رايض و السيد 

و تصّد  للتدريس يف الفقه و األصول باالضافة إىل . محس  الحكيم و السيد الخوئ
اشتغاله بالبحث و التأليف و التتبع و املطالعة إىل جانب تواضعه و ورعه و تقواه و 

خدم الطائفة االمامية بللفاته القيمة و يراعه . هدوئه و طيب خلقه و أدبه السامأ
 .الكريم و ال يزال يخدم االسيم و الفكر بقلمه و علمه 

حياة االمام موىس ب  جعفر عليه� . 21حياة االمام الحس  ب  عيل عليه� السيم : له
لسيم حياة االمام زي  العابدي  عليه ا. 31حياة االمام الحس� عليه السيم . 21السيم 
حياة االمام . حياة االمام الجواد عليه السيم. حياة االمام الباقر عليه السيم. 21

نظام الحكم و االدارة يف . العمل و حقوق العامل يف االسيم. العسكري عليه السيم
تعليقة عىل مكاسب . مجلدات4إيضاح الكفاية . 31النظام السيايس يف االسيم . االسيم

 .تقريرات السيد الخوئ يف األصول اللفظية و العملية . الشيخ األنصاري
 .و كتب أخر  قيمة 

. 76/ 3مايض النجف . 956و 638و 323كتابهاي عرب . 192/ 4الذريعة : ترجم يف
معجم املللف� . 132/ 3معارف الرجال . 251و 155و 154املطبوعات النجفأ 

  .977/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 171/ 1العراقي� 
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 : الشيخ بهاء الدين املحالت

عاا كب� و زعيم محرتم و مقدر يف ش�از ولد يف النجف األرشف أيام دراسة والده فيها 
ثم عاد مع أبيه إىل ش�از فقرأ املقدمات و رجع إىل النجف و مكث فيها فرتة طويلة و 

بلغ مرتبة عالية يف االجتهاد درس عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ النائينأ و 
و االستنباط فرتك النجف و استقر يف ش�از و انرصف إىل الدرس و البحث و االمامة و 

ه 1401تويف عام . صار معروفا و مشهورا و مقلدا لد  بع  امللمن� يف منطقة ش�از
. 
سوز خطبات جان. راه�ب حق. أصول العقائد. تقريرات دروسه يف الفقه و األصول: له
. 

. 2472/ 2كتابهاي فاريس جاب . 312/ 11الذريعة . 469/ 2دانشمندان فارس : ترجم يف
  .287/ 1نقباء البرش 
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 حرف التاء 

 : السيد تقي الطباطبائ القمي

ولد السيد تقأ ب  املرجع السيد حس� ب  السيد محمود القمأ الطباطبائ عام 
ه 1365ء فيها ثم هاجر سنة  يه السيم و تعلم املباد ه يف مشهد االمام الرضا عل1341

إىل النجف األرشف و درس عىل السيد عبد الهادي الش�ازي و الشيخ حس� الحيل و 
 .الشيخ محمد كاظم الش�ازي و السيد الخوئ و كان يدرس السطوح لبع  الفضيء 

ه السياسية ا ه عاد إىل قم و استمر يف التدريس و حيث أن مواقف1390و يف عام 
تنسجم مع مواقف قادة الفورة االسيمية يف إيران ا يستطع أن يحقق أحيمه و 
يتحلق بفل ما يريد و لك  رجال النظام االسيمأ قد تحلوا بالخلق االسيمأ و فسحوا 
املجال أمامه لك يفيد و يستفيد و ال يزال يعيش يف ظل رحمة نظام االسيم يف إيران 

 .ركاتها و خ�اتها و يتزود م  ب
 .21مصباح الناسك يف رشح املناسك . معصومة قم. 21شهيد كربيء : له

كتاب يف . 101مبا� منهاج الصالح� ). عليه السيم (االمام أم� امللمن� . جهل حديث
الدالئل يف رشح رسالة والده آية ّهللا الفقه . رشح باب النكاح م  العروة الوثقى

 .ه 1366حس� القمأ املتوىف األعظم الحاج آغا 
  .1018/ 3معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف : ترجم يف
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 حرف الجيم 

 : الشيخ جواد التربيزي

يعرف بالشيخ امل�زا جواد التييزي و هو م  العل�ء الكبار و املجتهدي  العظام و 
ه و األصول يف حوزة قم املدرس� املعروف� عىل مستو  بحث الخارج يف الفق

ه و درس املقدمات فيها ثم انتقل إىل قم املقدسة و 1345ولد يف تييز عام . املقدسة
أكمل دروسه العالية ثم التحق إىل النجف األرشف و درس عىل آية ّهللا الشيخ م�زا 
باقر الزنجا� و السيد الخوئ و الزم أبحاثه� و مجالسه� العلمية حتى بلغ مستو  

 .فيعا مرموقا يف النجف ر 
ثم إضطر عىل ترك الحوزة الحيدرية و االستقرار يف الحوزة العلمية م  مدينة قم و 
أصب  م  أساتذتها املشهوري  يف الدقة و التحقيق و االفادة عىل مستو  بحث 

ك� أنه يعتي م  املراجع يف التقليد . الخارج يف الفقه و األصول جزاه ّهللا خ� الجزاء
 .وفاة السيد الخوئ و االمام الخمينأ رضوان ّهللا تعاىل عليه�  بعد
تعليقات عىل كتاب املكاسب للشيخ األنصاري و تعليقات عىل العروة الوثقى و : له

  .رسالة عملية و مناسك الحج 
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 حرف الحاء 

 : السيد حسن القمي الطباطبائ

محمود الطباطبائ القمأ ولد عام  السيد حس  ب  املرجع السيد حس� ب  السيد
ه يف النجف و تعلم فيها و استفاد م  والده املرجع املعروف ب�زا حس� 1329

القمأ و الشيخ النائينأ و نال درجة كب�ة يف العلم و الفقه ثم عاد إىل مشهد االمام 
و الرضا عليه السيم و حارب نظام الشاه فأبعد إىل مدينة كرج و إعتزل املجتمع 

و عند قيام الفورة االسيمية أفرج عنه و عاد إىل مشهد املقدس و . انرصف إىل العبادة
استقر فيها و مع األسف إلتّف أصحاب األط�  و األمراض النفسية حول السيد القمأ 

و لك  نظام االسيم اللطيف الرحيم سامحه . و أبعدوه ع  امليض قدما مع قادة الفورة
ديفه و فس  له املجال ب�رسة وظائفة العلمية و االجت�عية عىل بع  مواقفه و أحا

 .ك� أن له رسالة عملية و مراجعات عىل صعيد التقليد و االفتاء 
 .رسائل و تعليقات فقهية مطبوعة : له

 .1017/ 1معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف : ترجم يف

 ): والد املؤلف (السيد حس� البحريني القمشهي 

ه تقريبا يف بلدة قمشة القريبة م  مدينة إصفهان الواقعة يف طريق 1320ولد عام 
ش�از ثم انتقل إىل قم و درس فيها املقدمات ثم جاء إىل النجف و درس السطوح و 
الخارج م  الفقه و األصول لد  كبار العل�ء و خاصة املرجع الكب� السيد أبو الحس  

  ه االصفها� رحمه ّهللا و نال من
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أما بعد فإن جناب العاا (و يف إجازة إجتهاده منه . ه1355درجة االجتهاد سنة 
ع�د األنام مروج األحكام آقا سيد حس� زيد ) كلمة ال تقرأ(األملعأ و الفاضل الكامل 

توفيقه خلف مرحوم آقا سيد محمد بحرينأ قد بذل وقته و رصف عمره يف تحصيل 
و ) كلمة ال تقرأ(تشييد مبا� الفقهية و حرض لد  األساط� العظام العلوم الدينية و 

اجتهد حتى بلغ مرتبة االجتهاد فله العمل با يستنبطه و أجزت له أن يروي ما صّ  
يل روايته و أوصيه بتقو  ّهللا و الحزم و االحتياط و أن ال ينسا� م  صال  الدعوات 

عرش م  شهر ج�د  اآلخر م  سنة يف مكان االصابات و حرر ذلك يف الخامس 
: ثم تزوج م  والدت رباب بنت الشيخ عباسعيل و رزق منها ثانية أوالد). ه 1355

ستة منهم ذكور، واحد منهم يف لبنان و آخر يف إيران و أربعة يف العراق إثنان منهم و 
 ه� السيد أحمد و السيد محمود يف سج  البعفي� منذ فرتة طويلة و عىل األكث

ك� رزق منها بنتان إستشهد زوج واحدة منه� . أنه� إستشهدا و إثنان منهم أحياء
 .عىل يد صّدام 

شاهدته أول أيام دراسات الحوزوية يف النجف يدرس مكاسب الشيخ األنصاري و كان 
كان متهجدا منذ أيام . مبتعدا م  االختيط مع الناس إّال القليل م  إخوانه و أصدقائه

 ما كان يخينا و كنت أراه منذ األيام األوىل م  طفولتأ يقوم قبل الفجر شبابه عىل
بساعة أو أكث و يصيل صية الليل و يقرأ القرآن و يذهب إىل زيارة االمام عيل ب  أب 
طالب عليه السيم و يف كف� م  األحيان، و خاصة أيام الشتاء، كان أول الزائري  و 

و كان يقول . لد  فت  أبواب الحرم الرشيف عند الفجرالداخل� عىل املقام الرشيف 
 .ألوالده إن صية صبحه ا تفته طيلة حياته إّال مرّة واحدة و هو يف السفر 

حّج بيت ّهللا الحرام عىل الناقة م  النجف األرشف يف أول سفرة له إىل زيارة الكعبة 
يم يف كل يوم و عىل زيارة و كان مواظبا عىل زيارة عاشوراء الحس� عليه الس. املكرمة

م  : بالتوجه إىل كربيء أو م  بعيد: الحس� عليه السيم يف كل ليلة جمعة م  قريب
  .النجف األرشف 
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 .رأيت له كتابا يف الحديث و املوعظة بخط يده و لكنه ا يطبع : مللفاته
ه 1402شهر رجب عام تويف يف مدينة النجف بعد الظهر م  يوم الجمعة الفام  م  

و دف  يف مقية لبع  الوجهاء األتقياء يف وادي السيم فرحمة ّهللا عليه و أسكنه 
 .و وفاء لبع  حقوق الوالد أطلت يف ترجمة حياته رحمه ّهللا . الفسي  م  جنانه

 : الشيخ حس� وحيد الخراسا�

ولد يف . وحيد الخراسا� العاا الكب� و األستاذ القدير و املتتبع املجتهد الشيخ حس�
مشهد االمام الرضا عليه السيم ثم درس املقدمات يف هذه املدينة الرضوية املقدسة و 
مارس الخطابة و صار م  كبار الخطباء الذي  يتمتعون بالعلم الكف� و العقل الراج  

 ثم قدم إىل النجف و انرصف إىل البحث و الدرس و الزم آية هللاّ . و االاان القوي
و انسحب شيئا فشيئا م  عاا . السيد أبو القاسم الخوئ و الشيخ حس� الحيل

و يعتي اليوم م  األساتذة . الخطابة و انشغل يف عاا االجتهاد و الدرس و التحقيق
املعروف� املحقق� يف حوزة قم املقدسة و يحرض مجلس درسه يف الفقه و األصول 

 .املئات م  الفضيء و العل�ء 
حفظه . املعروف أنه قد عرضت عليه املرجعية و تقليد الناس له و لكنه أب و امتنعو 

  .ّهللا و سّدد خطاه 
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 حرف الراء 

 : اإلمام القائد السيد روح ّهللا الخميني

يكّل اللسان ع  وصف شخصيته و يعجز القلم ع  بيان عظمته و مسك� ذلك 
ات هذا املرجع القائد امللهم عىل إيران االسيم و االنسان الذي يسعى جاهدا رشح برك

 .ما ال يدرك كله ال يرتك كلّه : و لكنه قد قيل إن. املسلم� و العاا
ه و نشأ عىل حب العلم فجّد يف طلبه و حرض عىل صفوة م  أهل 1320ولد عام 

 االاان و العلم م  أمفال الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري يف قم و عىل غ�ه
2T]1[2T أيضا و بلغ إثر الجّد و االجتهاد يف الدروس مرتبة سامية يف العلم و االاان و

األخيق و صار معروفا يف أوساط العل�ء بعلمه و تحقيقاته و برز أستاذا محققا يف 
 .الحوزة العلمية بقم املقدسة 

ه و و عندما وجد س�حته بأن الشاه املقبور يبيع الوط  و يخون الشعب ثار يف وجه
ثارت الج�ه� امللمنة معه فنفأ إىل تركيا طيلة ثيثة عرش عاما ثم أبعد إىل العراق 
فقدم النجف و بدأ بتدريس كتاب مكاسب الشيخ األنصاري عىل مستو  الخارج و 
عندما انتهى به األمر إىل بحث الحكومة أسهب يف مسألة الحكومة االسيمية و ألول 

ق رفيع هذه املسألة السياسية الفقهية الحساسة و مرّة يتناول مرجع كب� و محق
يدرّسها بكل وضوح و تفصيل و كان لبحفه هذا دوي يف أوساط الحوزة العلمية 

و كان يقيم صية الج�عة ظهرا و عرصا يف مسجد الشيخ األنصاري و مغربا . الحيدرية
االجت�عية و و عشاء يف ساحة مدرسة السيد اليوجردي و يراقب األوضا  السياسية و 

 االقتصادية 
______________________________________ 

 . 789/ 2نقباء البرش ) 1( 
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و الرتبوية يف إيران و يبعث برسائل مفتوحة إىل الشعب املسلم يف إيران مذكّرا إياهم 
ثة مغبة الترصفات املشينة التأ يرتكبها الشاه و قد استمر عىل هذا الحال طيلة ثي 
عرش سنة مرجعا و فقيها و مقلّدا و مدرسا و مراقبا لألوضا  السياسية و االقتصادية و 

 .االجت�عية يف إيران و كذلك الظروف السياسية االقليمية و الدولية 
و جاء يوم الخيص و ثار الشعب يف إيران و نفأ س�حته عىل يد صّدام الجا� بعد 

االمارة الكويتيّة رفضت أن تستقبله و شاء ّهللا إلحاح م  الشاه إىل الكويت و لك  
و سخر ّهللا عز و جّل وسائل ) نوفل لو شاتو(سبحانه أن يحط رحاله يف ضاحية باريس 

االعيم الغرب و العاملأ أن تكون يف خدمته حيث كانوا ينقلون كل ما يجري يف محل 
ورة يف إيران و دنت إقامة االمام الخمينأ إىل العاا ساعة بعد ساعة فاشتدت الف

لحظة رحيل الشاه و بطانته و أزفت ساعة حلول النور بعد ردح طويل م  الظيم و 
عاد االمام الخمينأ إىل إيران فانبفق الفجر بعد ليال عرش و أصب  االسيم هو النظام 

و حصلت الصحوة االسيمية يف العاا كله و خاصة لد  املسلم� و . الحاكم يف إيران
االسيم، ّهللا أكي، الشيعة، أهل : لس  يف الرشق و الغرب تردد كل�ت مفلأخذت األ

البيت، والية الفقيه، آية ّهللا الخمينأ، القرآن، النظام االسيمأ، ال رشقية و ال غربية 
جمهورية إسيمية و أخذ العاا يتحدث ع  هذا النظام الجديد و ع  قدرة االسيم و 

عادية للدي  تتساقط و األحزاب العل�نية و القومية بدأت النظريات الوضعية امل
تتفكك و تتيىش و الشعائر االسيمية م  الصية و الحجاب و محاربة الخمر و الق�ر 

و الحمد هللا رب العامل� عدد قطرات ماء البحار عىل أن جعل إنتصار الحركة . تتكاثر
 .البيت عليهم السيم  االسيمية يف العاا عىل يد مرجع فقيه م  مدرسة أهل

. رشح مكاسب الشيخ األنصاري. رشح و تعليقات عىل مكاسب الشيخ األنصاري: له
. الحكومة االسيمية). رسالة عملية (تحرير الوسيلة . ّرس الصية. أربعون حديث
 .مئات الخطب و املحارضات . الجهاد األكي
يف كل لغات العاا ال تعّد و  الكتب التأ تولّت ترجمة هذا االنسان العظيم: ترجم يف
  .ال تحىص 
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 حرف الع� 

 : الشيخ عباس القوجا�

ه يف إيران و 1333الشيخ عباس ب  الحاج محمد هاتف النجفأ القوجا� ولد عام 
درس املقدمات يف مشهد االمام الرضا عليه السيم ثم هاجر إىل النجف و درس عىل 

و السيد الخوئ و السيد عبد الهادي الش�ازي و كان الشيخ محمد حس� األصفها� 
تويف يف النجف األرشف يوم . معروفا يف أوساط العل�ء بالزهد و العلم و التقى

 .ه 1410شعبان 23
تحقيق كتاب جواهر الكيم و التعليق عليه . تقريرات أستاذه يف الفقه و األصول: له

 .211ملجلداته 
/ 2املللف� العراقي� . 141/ املطبوعات النجفية . 147/ جغرافياي قوجان : ترجم يف
 .1024/ 3معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 201

 : السيد عبد األعىل السبزواري

ه يف سبزوار و 1328ولد سنة . عاا جليل و مجتهد كب� و مفرس عارف و أخيقأ ور 
ئينأ و الشيخ ضياء الدي  هاجر إىل النجف و تتلمذ عىل الشيخ محمد حس� النا

العراقأ و السيد أبو الحس  االصفها� ثم تصد  للتدريس و كان ايل إىل الحديث و 
الفقه و التفس� و يتيأ م  هذا االهت�م اليطائل لعلم أصول الفقه و كان يعتي 
األصول بهذه الضخامة يف هذا اليوم كلبا انع صاحبه م  التزود يف رياض القرآن و 

  ن السنة النبوية جنا
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فكان يدرس دورة . الرشيفة و أحاديث أهل بيت العصمة و الطهارة عليهم السيم
علم األصول مدة عام� أو ثيثة م  دون أن يقف طويي عند املسائل التأ ال أثر لها 

و كان يقيم صية الج�عة ظهرا و عرصا يف جامع . يف الفقه حسب زعمه املبارك
الكب� عند آل رشبة و مغربا و عشاء يف جامع الحويش الصغ� عند آل السيد  الحويش
 .سل�ن 
و . كان بيتنا قرب بيته يف النجف و كانت تربط ب� أهلينا الصداقة و االحرتام: أقول

كنت أراه دائا يف تنسك و تفكر و هو يف طريقه إىل التدريس أو إقامة الج�عة، و 
 .  كافة املستويات م  الناس كان متمتعا باالحرتام لد

تقلد املرجعية بعد وفاة السيد الخوئ و كان مع املسلم� املجاهدي  ضد الظلمة 
الحاكم� يف العراق فكانت الدولة تضايق مرجعيته فنفأ بع  ولده إىل خارج العراق 
و لكنه ازداد صمودا و مقاومة و معارضة للدولة الجائرة الصّدامية ك� أنه ازداد 

ح� مع األمة املظلومة املضطهدة يف العراق فكان محبوبا لد  الناس و خاصة تي 
ه يف النجف األرشف و وري الث  1414مات عام . العوائل الفق�ة و العوائل املجاهدة

 .يف أىس و حزن عام 
. أحكام العدد يف الوطأ املحرّم. إفاضة الباري يف نقد ما ألفه الحكيم السبزواري: له

حاشية العروة . حاشية جواهر الكيم. حاشية تفرس الصايف. حاشية بحار النوار. التقية
مواهب الرحم  يف تفس� . مناسك الحج. لباب املعارف. حاشية الوسيلة. الوثقى
تعليقة عىل . جامع األحكام. 301مهذب األحكام يف بيان الحيل و الحرام . القرآن
 .21منهاج الصالح� . العروة
معجم رجال الفكر و . 306املطبوعات النجفية . 204/ 2للف� العراقي� امل: ترجم يف
 .665/ 2األدب 

 : السيد عبد ّهللا الش�ازي

السيد عبد ّهللا ب  السيد محمد طاهر الش�ازي، ولد يف ش�از و هاجر إىل النجف يف 
  ه و درس عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و الشيخ 1339
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ثم تصد  للتدريس و التقليد و االمامة و لكنه ا ينج  يف كل . النائينأ محمد حس�
ذلك فتوجه إىل مشهد االمام الرضا عليه السيم بعد وفاة السيد هادي امليي� الذي 
كان مرجعا للملمن� يف املدينة الرضوية فكانت له أيام مزدحمة باملراجعات و لك  

 .ه 1405األجل وافاه ف�ت يف محرم 
الدر البي  يف . حاشية العروة الوثقى. إزاحة الشبهات. االحتجاجات العرشة: هل

عمدة الوسائل يف الحاشية . رفع الحاجب يف أخذ األجرة عىل الواجب. منجزات املري 
 .كتاب الصوم . الفطرة يف زكاة الفطرة. عىل الرسائل
تابهاي عرب جاب ك. 345/ 15و 122/ 8الذريعة . 1010/ 4دانشمندان فارس : ترجم يف
 .281و 251و 73و 67معجم املطبوعات النجفية . 731و 634و 350

/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 972/ 3نقباء البرش . 328/ 2معجم املللف� العراقي� 
782. 

 : الشيخ عبد ّهللا نعمة

ولد الشيخ عبد ّهللا ب  الشيخ محمد عيل ب  الشيخ يحيى ب  نعمة يف بلدة حبّوش 
ه و نشأ يف أحضان العلم و االاان و تعلم املقدمات ثم 1334جبل عامل عام  م 

ه و درس عىل السيد حس� الح�مأ و السيد أبو 1352هاجر إىل النجف األرشف عام 
ه عاد إىل جبل 1366و يف عام . القاسم الخوئ و بلغ درجة عالية يف الفضل و العلم

 .ه 1415اته عام عامل و قام بوظائفه الرشعية حتى يوم وف
توضي  األحكام يف رشح . تاريخ عل�ء جبل عامل. أثر التشيع يف األدب العرب: له

الفاروق األعظم االمام . سياسة الخلفاء الراشدي  يف املوازي  النفسية. رشائع االسيم
 .مدارك العروة الوثقى . القواعد الفقهية الكلية). عليه السيم (أم� امللمن� 
 .1007، 676، 527/ كتابهاي جاب عرب . 546/ 5شعراء الغري  :ترجم يف

معجم رجال الفكر و األدب يف النجف . 1559/ 4نقباء البرش . 220/ 3مايض النجف 
  .1295/ 3األرشف 
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 : الشيخ عبد املنعم الفرطويس

 الشيخ عبد املنعم ب  الشيخ حس� ب  الشيخ حس  الفرطويس عاا جليل و شاعر
. كب� و إنسان يتمتع بالخلق االسيمأ و طيب النفس و التواضع و الصدق و املحبة

ه يف النجف األرشف و قرأ عىل أبيه و بع  أساتذة النجف األرشف ثم 1334ولد عام 
حرض عىل السيد الخوئ و م  قبله عىل السيد عبد الهادي الش�ازي و السيد الحكيم 

قصائد يف املناسبات الدينية و يشارك يف الندوات و فصار عاملا جليي و كان ينظم ال
. االحتفاالت الكب�ة األدبية ك� و أن له ملحمة طويلة يف أهل البيت عليهم السيم
أصيب بالعمى يف أواخر حياته فانتقل م  العراق إىل لبنان ثم دمشق ثم أبو ظبأ و 

و نقل جف�نه إىل 1404وافته منيته فيها يف اليوم الرابع عرش م  شهر صفر عام 
 .النجف األرشف 

. رشح عىل الكفاية. نظم رواية املنفلوطأ. رشح شواهد املطول. 3/ 1ديوان شعر : له
 .ط 81) عليهم السيم(ملحمة أهل البيت 

. 7/ 6شعراء الغري . 700/ 9الذريعة . 73/ 1دراسات أدبية . 142/ إىل ولدي : ترجم يف
املطبوعات . 26/ مصادر الدراسة . 65/ 3النجف مايض . 377/ كتابهاي عرب فاريس 

 .565/ 2نقباء البرش . 351/ 2معجم املللف� العراقي� . 179/ النجفية 

 : الشيخ عبد الهادي الفضيل

ه و 1352ولد الشيخ عبد الهادي ب  الشيخ محس  البرصي األحسائ الفضيل عام 
أصب  مدرسا فيها و كان هاجر إىل النجف و درس يف كلية الفقه ثم تخرج منها و 

مم  يتابع الدروس الحوزوية عىل السيد الخوئ يف الفقه و األصول و يقوم بإلقاء 
ثم انتقل إىل . املحارضات و التأليف و النشاط الفقايف يف مختلف املناطق العراقية

القاهرة و نال درجة الدكتوراه و عاد إىل العربية السعودية و تعّ� يف جامعة عبد 
ز أستاذا للغة العربية ك� توىل رئاسة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب و له العزي

  أسلوب سهل و ميّرس رائع 
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و ال يزال شخصية علمية مباركة لد  . يف الكتابة و عرض األفكار العلمية و الدينية
لعراق و كافة املستويات الفقافية و االجت�عية يف العربية السعودية و الخليج و ا

إيران و يتمتع باالحرتام و التقدير عند الجميع و هو مم  يقل نظ�ه يف عاملنا 
 .االسيمأ هذا اليوم 

ثورة . الرتبية الدينية. األمفال يف نهج البيغة. أسلوب الدعوة االسيمية. االسيم مبدأ: له
 .خيصة املنطق . حضارتنا يف ميدان الرصا . االمام الحس� عليه السيم

يف إنتظار . نشأته و تطوره: عل� لبيغة العربية. الدي  يف اللغة و القرآن. دليل النجف
املبدأ األول . مبدأ االشتقاق يف اللغة العربية. ء أصول الفقه مباد . ملاذا اليأس. االمام

م  البعفة إىل . مصطلحان أساسيان. مشكلة الفقر. يف الفكر اليونا� قبل سقراط
 .تلخيص البيغة . دراسات يف االعراب. مخترص الرصف.  النحومخترص. الدولة

 .نقد و إقرتاح . يف علم العروض. دراسات يف الفعل
و 134و 118معجم املطبوعات النجفية . 904و 848كتابهاي عرب جاب : ترجم يف
و 524و 510و 94مجلة املوسم . 357/ 2معجم املللف� العراقي� . 336و 320و 158
 .م 1991ه 1411عام 527

 : السيد عيل السيستا�

السيد عيل ب  السيد باقر ب  السيد باقر ب  السيد عيل ب  السيد محمد رضا 
كان جده السيد عيل السيستا� . السيستا� مرجع كب� و محقق جليل و مدقق كامل

و والده السيد باقر قد قام مقام . 2T]1[2Tه فقيها كامي و عاملا واعظا 1340املتويف عام 
ه 1370والده يف الجيلة و نرش تعاليم الدي  و بث الوعأ يف الناس حتى تويف عام 

2T]2[2T . ثم إن س�حته إنتقل إىل النجف و انكب عىل الدرس لد  كبار عل�ء النجف مفل
الشيخ حس� الحيل و امل�زا باقر الزنجا� و السيد أبو القاسم الخوئ و الزم األخ� 

 رزي  املعروف� يف الحوزة و كان يهتم عىل جانب األبحاث حتى أصب  م  العل�ء البا
______________________________________ 

 . 1434/ 4نقباء البرش ) 1( 
 . 1435/ 4نقباء البرش ) 2( 
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الفقهية و األصولية بالعلوم الحديفة و الفلسفة االسيمية و األفكار الغربية املعارصة 
ك� كان عىل إطي  واسع . يناقشها و يستفيد منها يف األبحاث الدينيةف�اجعها و 

إنه يكون متواضعا و صامتا غالبا يف املجلس و . لرجال الحديث و الخوايف م  أمرهم
ذكيا يف نظرته إىل األشخاص و تقييمه لهم و ال يتطرق ملا ال يعنيه بل يتحاىش 

إرتباطه عىل أساس الدرس و العلم و املصادقة و املصاحبة مع اآلخري  و إ�ا يتم 
إن س�حته مقّدر و محرتم و محبوب لد  العل�ء و جميع الناس و إنه يقيم . الفكر

صية الج�عة يف مسجد الخرضاء محل أستاذه السيد الخوئ و يلقأ عىل فضيء 
الحوزة الفقه و األصول عىل مستو  الخارج فأقبل عليه امللمنون بعد وفاة السيد 

ئ و تصدر املرجعية العامة بعد رحيل آية ّهللا العظمى السيد عبد األعىل الخو 
و س�حته اليوم م  املراجع العامة للمسلم� الشيعة يف العاا أطال ّهللا . السبزواري

 .2T]1[2Tيف عمره الرشيف و متع ّهللا املسلم� بيكات وجوده 
. فوائد رجالية. لفقه و األصولتقريرات أساتذته يف ا. مناسك الحج. منهاج الصالح�: له

 .هوامش قيمة عىل بع  الكتب الفقهية 
 .700/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف : ترجم يف

 : الشيخ امل�زا عيل الغروي

و 1349ولد الشيخ عيل ب  أسد ّهللا ب  الحاج حس  التييزي الغروي يف تييز عام 
املقدسة ثم انتقل إىل النجف و حرض  أنهى املقدمات يف بلده و درس السطوح يف قم

و الزم أبحاث السيد . عىل السيد الخوئ و امل�زا باقر الزنجا� و الشيخ حس� الحيل
و بعد وفاة السيد . الخوئ يف الفقه و األصول و تصّد  للتدريس و البحث و التأليف
 .اجع يف النجف الخوئ أصدر رسالته العملية لتقليد الناس و يعتي هذا اليوم م  املر 

______________________________________ 
لقد حارصه النظام الصدامأ البعفأ يف الدرس و صية الج�عة و مراجعة الناس إليه يف األشهر األخ�ة ) 1( 

نسأل ّهللا أن يفرج . فاختار املرجع االعتزال و عدم الخروج م  البيت و عدم االستقبال ألحد م  املقلدي 
 . ع  جميع العل�ء و امللمن� عنه و
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لقد فجعنا عند طباعة هذا الكتاب باستشهاده عىل أيدي نظام صدام يف العراق ليلة 
م مع صهره الشيخ محمد 1998/ حزيران / 19ه املوافق 1419/ صفر / 25الجمعة 

لجمعة يف فقيه العاميل و مرافق� معه ح� زاروا االمام الحس� عليه السيم ليلة ا
كربيء و عند الرجو  إىل النجف أوقف رجال أم  صدام السيارة عىل بعد كيلومرتات 
م  كربيء و إغتالوا كل م  كان يف السيارة و ذهبوا و هذا هو ديدن هذا النظام 

 .الدموي يف العراق تجاه العل�ء و املخلص� 
ة و البيع و الخيارات و تقريرات أستاذه السيد الخوئ يف موضو  املكاسب املحرم: له

 .و حاشية الكفاية 31التنقي  يف رشح العروة الوثقى . الرضا . فرو  العلم االج�يل
 .صية الجمعة . الصية. التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة: رسالة يف القواعد الفيث

 .صية املسافر 
 .913/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 130املطبوعات النجفية : ترجم يف

 : السيد عيل بهشتي

ه و درس 1324السيد عيل ب  السيد حس  ب  إس�عيل الحسينأ البهشتأ ولد عام 
عىل كبار عل�ء النجف أمفال الشيخ النائينأ و الشيخ محمد حس� االصفها� و بلغ 
مستو  عاليا يف الفقه و األصول و صار مقّدرا لد  جميع املراجع و الفقهاء و فارضا 

إنه رجل تقأ و متواضع مضافا عىل . مية و األخيقية عىل الحوزة بأرسهاشخصيته العل
عاش و ال يزال يف النجف . مستواه الرفيع يف الفقه و االجتهاد و االاان و املعرفة

. منفقا عمره الرشيف يف التعلّم و التعليم مستفيدا م  علمه الكف� م  العل�ء
 .حفظه ّهللا و أطال ّهللا عمره 

 .يرات أساتذته الكبار يف الفقه و األصول تقر: له

 : السيد عيل الفا�

  السيد عيل ب  السيد محمد حس  ب  السيد حس� األصفها� الفا�، 
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ه يف إيران و تعلم األوليات و املقدمات فيها ثم هاجر إىل النجف 1333ولد عام 
األرشف و درس عىل السيد أبو الحس  االصفها� و السيد ج�ل الدي  الكلبايكا� و 
السيد عبد الهادي الش�ازي ثم بدأ بتدريس الفقه و األصول عىل مستو  بحث 

و ملا أجي عىل ترك النجف م  جراء السياسة الخارج يف مقية السيد الش�ازي الكب� 
البعفية ضد الحوزة العلمية يف النجف قدم إىل قم املقدسة و استقر فيها و بدأ 

 .ه 1409شوال عام 23بالتدريس و البحث حتى يوم وفاته يف 
تعليقة عىل وسيلة . ترجمة نصائ  الهد  إىل الفارسية. أنوار الهد . أربعون حديفا: له

. قبسات العقول م  الفرو  و األصول. دستور حج و عمرة. وضي  املسائلت. النجاة
 .البداء . مناسك الحج. مخترص املسائل. املختار يف الجي و االختيار. 21كتاب الطهارة 
/ معجم املطبوعات النجفية . 290/ 4ريحانة األدب . 260/ تذكرة القبور : ترجم يف
نقباء . 429/ 2معجم املللف� العراقي� . 341، 309، 308، 239، 166، 132، 125، 124
  .929/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 393/ 1البرش 
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 حرف الغ� 

 : الشيخ غالمرضا الباقري اإلصفها�

ه هاجر إىل النجف و تعلّم عىل السيدي  الخوئ و الشاهرودي و كان 1340ولد عام 
ف و أصب  عاملا جليي و مجتهدا معروفا ثم انتقل إىل مدينة مدرسا يف النجف األرش 

مشهد االمام الرضا عليه السيم لفرتة طويلة ثم انتقل إىل سوريا و درّس يف الحوزة 
العلمية القائة جوار مقام السيدة زينب سيم ّهللا عليها و أخ�ا توجه إىل إيران 

 .املدينة املقدسة للتعليم و التدريس مستوطنا يف مدينة قم و أظ  أنه استقر يف هذه 
 .حجية ظواهر الكتاب و أنوار الهداية : له

  .201/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 حرف الكاف 

 : السيد كاظم الحائري

ولد الحجة آية ّهللا السيد محمد كاظم ب  السيد عيل الحائري يف النجف و درس 
ىل األساتذة ثم انتقل إىل الحوزة و جّد يف التعليم و التعلم و ء ع األوليات و املباد 

كان منذ أيامه األوىل مواظبا عىل الدرس و متقنا له منرصفا إىل البحث و املناقشة 
ثم الزم بحث آية ّهللا العظمى . بعيدا ع  كل ما فيه إضاعة للوقت فنشأ محققا مدققا
و بعد ذلك . م  اليمع� يف حوزتهالسيد محمود الشاهرودي فقها و أصوال و كان 

تعرف عىل أبحاث الشهيد السيد الصدر و صار م  امليزم� لدروسه يف الفقه و 
األصول و املخلص� ملدرسة الشهيد الصدر الفكرية العلمية الرسالية و السياسية و 
تفاعل معها و كان م  كبار بل م  أبرز تيمذة الشهيد الصدر تحقيقا و موضوعية و 

كان السيد الشهيد يعّي عنه بالعقل املح  ألنه كان يتناول كل مسألة علمية و . يعق
هرب م  العراق إثر . سياسية و إجت�عية و تربوية م  املنظار العقيل و يدرسه

الهجمة الرشسة م  النظام عىل الحوزة و استقر يف قم و بدأ بتدريس الفقه و األصول 
وم م  أفضل الفقهاء و األساتذة عمقا و شمولية و عىل صعيد الخارج و يعّد هذا الي
و يف نفس الوقت اارس الحياة السياسية عىل الساحة . إجتهادا يف حوزة قم املقدسة

لك  س�حته أصيب بالصدا  . العراقية و له بع  املقلدي  م  امللمن� العراقي�
. الجت�عأمرض الشقيقة و اضطر إىل التخفيف م  نشاطه العلمأ و السيايس و ا

 .نسأل ّهللا أن يعافيه و يحفظه و يديم حياته املباركة 
تقريرات أبحاث السيد . تقريرات أبحاث السيد الشاهرودي يف الفقه و األصول: له

  .الجهاد . الحكومة االسيمية. القطع. محمد باقر الصدر يف الفقه و األصول
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 حرف امليم 

 : الشيخ مجتبى اللنكرا�

ه يف النجف األرشف و درس 1315شيخ مجتبى ب  الشيخ حس  ب  شكور ولد عام ال
عىل أساتيد النجف األرشف و بلغ مستو  عاليا يف الفقه و األصول و أصب  مدرسا 
معروفا لتدريس املكاسب و الرسائل و محرتما مقدرا لد  جميع املراجع الكرام يف 

أصفهان و كان م  املدرس� البارزي  ه و استقر يف 1392ذهب إىل إيران عام . النجف
 .ه 1406فيها حتى يوم وفاته عام 

كتابات متفرقة . رشح أرجوزة املنجية للسيد محمد الرضوي الكشم�ي. ديوان شعر: له
 .يف الفقه و األصول 

/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 465/ 1نقباء البرش : ترجم يف
1131. 

 : يد عيل بن السيد هادي بحر العلومالسيد محمد بن الس

ه و درس يف 1347ولد السيد محمد ب  السيد عيل ب  السيد هادي بحر العلوم عام 
النجف و أضاف عىل دراسته الحوزوية الدراسة يف كلية الفقه و تخرج بالليسانس ثم 
ر تابع الدراسة حتى نال درجة الدكتوراه و كان العضد لوالده املرحوم السيد عيل بح
العلوم و الرك  األسايس يف القضايا االجت�عية و السياسية ملرجعية السيد الحكيم 

و بعد إستييء البعث عىل . رحمه ّهللا و عنرصا نشطا يف السياسة االسيمية العراقية
النظام هرب إىل الكويت و مارس القضاء الشيعأ يف املحاكم الجعفرية ثم هرب إىل 

م  كبار رجال املعارضة النشط� عىل الساحة الدولية إنه . لندن حتى يومنا هذا
  .للبعث الجائر يف العراق 
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. ضحايا العقيدة. أضواء عىل قانون األحوال الشخصية. االجتهاد أصوله و أحكامه: له
حدوث العاا و قدمه يف الفلسفة . الدولة الفاطمية. إاان أب طالب. مواقف حاسمة
 .نساء يف أفق العقيدة . ديوان الصاحب ب  عباد. الكندي فلسفة. االسيمية

عيوب االدارة يف . النقود االسيمية. آراء ع  الشعر الحر. املطر يف الشعر العرب
 .171حلقات إسيمية . 21مقتل الحس� عليه السيم . الرشيعة االسيمية

 .932و 755و 597و 121و 68كتابهاي عرب . 280/ 8الذريعة : ترجم يف
املطبوعات . 110/ 3املللف� العراقي� . 100مصادر الدراسة . 184/ 1الفوائد الرجالية 

 .217/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 352و 219و 288و 235و 85النجفية 

 : السيد محمد الروحا�

ه و واصل 1336ولد السيد محمد ب  السيد محمود ب  السيد صادق الروحا� عام 
النجف األرشف و كان م  كبار تيمذة السيد الخوئ يف الفقه و  أبحاثه الدينية يف

األصول و قد توىل تدريس بحث الخارج فقها و أصوال لقلة م  طيب العلوم الدينية 
و لك  وضعه الرتبوي و األخيقأ و االجت�عأ جعله دائا يف . يف الحوزة الحيدرية

األرستقراطية الثية يف إيران و مواجهة املجاهدي  الفائري  الواع� و مع الطبقة 
العراق ك� هو شأن أخويه السيد مهدي ممفل الشاه يف باريس و السيد محمد صادق 

و لهذا كان عىل خيف مع الحركات التحررية االسيمية يف . أحد املدرس� يف قم
النجف األرشف و مع املرجعية الرشيدة التأ تجّسدت يف الشهيد آية ّهللا الصدر و مع 

و عندما انترصت الفورة االسيمية يف إيران . المام الخمينأ و طيبه و أعوانه و أنصارها
ء إىل إيران و لك  سمو الفورة و  أظلمت الدنيا يف وجهه و ا يجد بدا م  املجأ

رفعتها و س�ح القادة و تعاليها فتحوا صدورهم و غضوا الطرف ع� كان يقول و 
سة لك يستمر يف البحث و الدرس و التحقيق و لك  يفعل فآووه يف مدينة قم املقد

شياط� االنس املناوئ� للفورة إلتفوا م  حوله و كانوا ب� ح� و آخر ينففون السموم 
فهو ذو علم جم و خاصة يف مناقشة اآلراء األصولية العقلية و ذو . ضد قادة الفورة

  .سمعة عريضة يف أوساط عل�ء النجف و لك  مشكلته ما تقدم 
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و لعّل منحاه السيايس هذا كان نتيجة تفك�ه بأن الدولة الوحيدة الشيعية هأ إيران 
الشاه و أن االتحاد السوفيات امللحد ذات أط�  يف إيران، فإذا سقط الشاه إستوىل 
الجار الش�يل الشيوعأ عىل الدولة الشيعية املسلمة و لو باالسم و أن االمام الخمينأ 

ستطيع أن يدير الدولة و يقيم الحكومة و عليه إتخذ موقفه املتقدم م  الفورة ال ي
االسيمية و الحركات التحررية االسيمية و سبحان الذي فتّت االتحاد السوفيات 

) إيران(و سبحان الذي جعل ما يخاف عليه . العظمى و أعاد بع  دولها إىل إسيمها
 .ه 1418/ 1  / 18تويف يوم . رمخيفا بيكة االسيم لعاا االستكبا

رشح العروة . رسالة يف القبلة. حاشية املكاسب. تعليقات يف الفقه و األصول: له
 .مجموعة م  القواعد الفقهية . قاعدة ال رضر. الوثقى كتاب الطهارة منه و الصية

 .618/ 2معجم رجال الفكر و األدب . املقدمة1701الفوائد الرجالية : ترجم يف

 : محمد الشاهروديالسيد 

ه يف النجف 1344السيد محمد ب  السيد محمود ب  السيد عيل الشاهرودي ولد عام 
و تعلم املقدمات و األوليات فيها و درس السطوح عىل أساتذتها و تخرج يف بحث 

إنه عاا جليل و مجتهد محقق و . الخارج عىل أبيه املرجع السيد محمود الشاهرودي
ء بالعلم و التقى إنتقل إىل إيران بعد تسف� الحوزة و استقر معروف يف أوساط العل�

 .و ال يزال منكبا عىل البحث و الدرس . يف قم و واصل التدريس و التحقيق فيها
 .رسالة يف صية الجمعة . تقريرات يف الفقه و األصول: له

 .705/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف : ترجم يف

 : الشيخ محمد الصالحي

  ولد يف أفغانستان و تعلم املقدمات هناك ثم جاء إىل النجف األرشف 
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و درس عىل أساطينها و الزم بحث السيد الخوئ و السيد الصدر وفاق أقرانه يف العلم 
و عند تسف� الحوزة الحيدرية و التهاب أوار الحرب . و الفضل نتيجة ذكائه و اجتهاده

فغانية املسلمة ضد روسيا امللحدة ثم الحروب الدائرة األهلية يف أفغانستان استقر األ 
يف الحوزة العلمية بقم املقدسة و أصب  م  أساتذتها عىل مستو  السطوح يف الفقه 

ك� أنه يشارك القادة االسيمي� األفغان يف قيادة بع  الحركات االسيمية . و األصول
 .السيمية االستع�رية املشبوهة األفغانية ضد الحركات ا

 : السيد محمد الصدر

يف النجف األرشف و هو 1362ولد السيد محمد ب  السيد محمد صادق الصدر عام 
الوحيد لوالديه و نشأ يف الحوزة و درس عىل السيد الخوئ و االمام الخمينأ و السيد 

 .الشهيد الصدر و بلغ مستو  رفيعا يف العلم و الفقه 
ستشهاد املرجع الكب� السيد محمد باقر الصدر دّب الخوف يف نفسه و إستغل و بعد إ 

م  قبل السلطة الظاملة يف العراق فكان ساكتا عىل ظلم البعفي� و يجاريهم يف بع  
 .األحيان إذا ا يجد حسب تصوره حرمة رشعية يف ذلك 

التصدي و نتيجة لهذا الضعف النفيس سمحت له الحكومة الدموية يف العراق ب
للمرجعية م  إقامة صية الجمعة يف مسجد الكوفة و تعي� وكيء يف املدن العراقية 

 .2T]1[2Tلتوجيه الناس إىل تقليده و إدارة الحوزة النجفية 
نظرات . أشعة م  عقائد االسيم. تاريخ الغيبة الكي . تاريخ الغيبة الصغر : له

لقانون االسيمأ وجوده صعوباته ا. يوم املوعود. إسيمية يف إعين حقوق االسيم
 .حديث حول الكذب . فقه القضاء. فقه األخيق. ما وراء الفقه عرشة أجزاء. منهجه

 .كتاب الصية . مناسك الحج. منهج الصالح�. كلمة يف البداء. بحث حول الرجعة
منة املنان يف الدفا  ع  . أضواء عىل ثورة االمام الحس� عليه السيم. كتاب الصوم
 .مسائل يف حرمة الغناء . التنجيم و السحر. منهج األصول. القرآن
. 367، 82معجم املطبوعات النجفية . 808/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 .234/ 3معجم املللف� العراقي� 
______________________________________ 

/ 3ململ غيلة عىل يد زمرة صدام مساء الجمعة نعينا بإستشهاده مع ولديه السيد مصطفى و السيد ) 1( 
 و الظاهر أنه أغاض النظام . م1999/ 2/ 19ه املوافق 1419/ 11
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 : الشيخ محمد الفاضل القائيني

ه يف 1304ولد الشيخ محمد ب  الشيخ عبد الكريم املعروف بالفاضل القائينأ عام 
يف إيران ثم هاجر إىل العراق و درس ء  قائنات م  مقاطعة خراسان و تعلم املباد 

عىل الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء الدي  العراقأ و نال درجة عالية يف الفقه و 
كان يدرس الفقه و األصول عىل مستو  الخارج يف مسجد الح�ل� يف سوق . األصول

 القبلة مقابل املسجد الهندي و يدرس علم الكيم ليايل العطلة مفل ليلة الخميس و
لقد إحتال عليه الشيوعيون و أغروه نتيجة . الجمعة بعد صية املغرب و العشاء

بساطته و جهله لدسائس الساسة و مكرهم فاتخذ مواقف ضد الدولة العراقية فأبعد 
 .ه 1405م  العراق و استقر يف غرفة م  مسجد يف طهران حتى يوم وفاته عام 

الوجيزة يف األصول، مسألة الرتتب . ط مخترص الدر الفم� يف معرفة أصول الدي : له
الفقيه . علم الكيم. 21رشح الكفاية . الدرر النجفية يف أحكام الزكاة و الخمس ط. ط
 .حاشية تبرصة املتعلم� ط . 71

/ 3معجم املللف� العراقي� . 162/ املطبوعات النجفية . 140/ 8الذريعة : ترجم يف
225. 

 : الشيخ محمد إسحاق فياض

حرض . محمد إسحاق ب  الشيخ محمد رضا فياض األفغا� عاا فاضل و محقق الشيخ
عىل السيد أبو القاسم الخوئ و الزمه حتى بلغ مرتبة عالية يف العلم و الك�ل و 

و ال يزال مستمرا يف خدمة . االجتهاد و أصب  م  أساتذة النجف يف الفقه و األصول
 .العلم و الحوزة النجفية 

 .حارضات يف أصول الفقه م. الرضا : له
/ 3معجم املللف� العراقي� . 305املطبوعات النجفية . 809كتابهاي عرب : ترجم يف
  .954/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 101
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 : السيد محمد بن أسد ّهللا اإلشكوري النجفي

عاليا فيها ثم ه و درس عىل عل�ئها و بلغ مستو  1320ولد يف النجف األرشف عام 
 .سافر إىل املشهد الرضوي و نزل بها 

 ) .هل أن إزهاق الروح يكون لكل ذي نفس أم ال(البحث ع  امليتة : له
إصالة . التعليقات عىل كفاية األصول. التعليقات عىل رشح املنظومة السبزوارية

 .الفوائد األصولية . الصحة
 .310، 213، 83، 47/ 26الذريعة : ترجم يف

 : محمد بن حبيب ّهللا السبزواري الشيخ

ه يف 1318الشيخ محمد ب  حبيب ّهللا العزيزي الشه� بالسبزواري النجفأ ولد سنة 
ء الحوزوية يف مشهد االمام  قرية صغ�ة م  قر  سبزوار و درس املقدمات و املباد 

 الرضا عليه السيم و قطع شوطا كب�ا م  الدروس الفقهية و األصولية يف الحوزة
الرضوية عىل املرجع السيد حس� القمأ ثم انتقل إىل النجف و استمر يف دراساته 
عىل الشيخ النائينأ و املرجع الكب� السيد عبد الهادي الش�ازي حتى بلغ درجة 
االجتهاد و أجيز منه� و بقأ يف النجف قرابة أربع� سنة يرتدد عىل مدرسة اآلخوند 

ثم . سب و الكفاية و كان معروفا بالفضيلة و العلمالكي الخراسا� و يدرّس املكا
ه و استمر يف 1380انتقل إىل قم يف ظّل الظروف السياسية البعفية االرهابية عام 

التدريس للفقه و األصول و التفس� و إمامة الج�عة يف مسجد كب� توىل بناءه يف 
 .يف مدينة قم ه 1409و مات عام . نهاية شار  جهارمردان م  مدينة قم املقدسة

الجديد يف تفس� القرآن املجيد و يقع يف . تقريرات يف الفقه و األصول مخطوطة: له
 .سبع مجلدات مطبوعة 

  .212/ 3مستدركات أعيان الشيعة : ترجم يف
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 : الشيخ محمد آصف املحسني

عاا فاضل و إنسان جليل و شخصية موهوبة و ذو فكر عميق و صاحب رؤية 
ك� أنه كان . درس يف النجف عىل السيد الخوئ و أصب  م  تيمذته اليمع�. واسعة

يهتم بالفلسفة و الفقافة االسيمية الواسعة و كان مدرّسا يف الفقه و األصول و 
و أما اليوم فهو . ت� العربية و الفارسيةالفلسفة بكل جدارة و كان ينظم الشعر باللغ

م  الشخصيات العلمية الواعية م  العاا االسيمأ و م  قيادات املجاهدي  ضد 
إحتيل الروس أيام االتحاد السوفيات و كذلك بعد إنهيارها و له أكي ج�عة و حركة 

مقبول عىل تحارب يف أفغانستان يف سبيل االسيم و إستقيل أفغانستان و له حضور 
 .الساحة االسيمية و الدولية 

. رصاط الحق. ديوان شعر. حاشية الكفاية. تقريرات شيوخه يف الفقه و األصول: له
 .بحوث يف علم الرجال . 41حدود الرشيعة . كشكول
 .1023/ 3معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمد أم� زين الدين

 .العزيز زي  الدي  البحرا� البرصي  الشيخ محمد أم� ب  الشيخ عبد
ولد يف نهر خوز م  قر  البرصة و تعلّم فيها . عاا كب� و أديب قدير و كاتب إسيمأ

األوليات و املقدمات ثم هاجر إىل النجف فدرس عىل الشيخ ضياء الدي  األراك 
ب األصول و عىل الشيخ محمد حس� االصفها� الفقه و عىل السيد حس� البادكو 
الفلسفة فأصب  م  العل�ء الكبار و املقلدي  لبع  امللمن� يف البرصة و البحري  و 

و صار له شأن ب� جمع م  . لقد تصد  املرجعية. مفكر إسيمأ و كاتب قدير
م املوافق 1998حزيران عام / 20امللمن� و وافته املنية يف النجف األرشف يوم السبت 

 .ه 1419صفر / 26
  . ينابيعه، مناهجه، غاياته: االسيم. عند االمام الصادق عليه السيم األخيق: له
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مع الدكتور أحمد . العفاف ب� السلب و االيجاب. رساالت الس�ء. إىل الطليعة امللمنة
 .م  أشعة القرآن . أم�

نجفية املطبوعات ال. 104/ 3معجم املللف� العراقي� . 300/ 7شعراء الغري : ترجم يف
. املقدمة170/ 1الفوائد الرجالية . 179/ 1نقباء البرش . 325و 245و 199و 80و 68

 .650/ 2معجم رجال الفكر و األدب 

 : السيد محمد باقر الصدر

أستاذنا آية ّهللا العظمى االمام الشهيد السيد محمد باقر ب  السيد حيدر ب  السيد 
العاميل يكّل اللسان يف وصفه و إس�عيل ب  السيد صدر الدي  ب  السيد صال  

يعجز العقل ع  التحلق يف س�ئه و يجّف القلم ع  التعب� و العرض لخصائله و 
و يف ترجمته إقترصنا عىل النبذة املوجزة ع  حياته الصادرة ع  . علمه و عقله و قلبه

 .مركز الشهيد الصدر الفقايف يف ب�وت يف الذكر  السنوية الرابعة عرش الستشهاده 
ه املوافق 1353ذي القعدة 25ولد رضوان ّهللا عليه يف مدينة الكاظمية املقدسة بتاريخ 

و . تويف والده و عمره أربع سنوات فتولت والدته الفاضلة تربيته. مييدي1933للعام 
و عندما . تلقى يف ريعان صباه العلوم االسيمية عىل يد أخيه السيد إس�عيل الصدر

ساته التمهيدية يف الفقه و األصول و الفلسفة هاجر إىل النجف أتم يف الكاظمية درا
ه ملواصلة دراساته العليا و عمره آنذاك ثيثة عرش عاما فدرس عىل 1365األرشف عام 

منهم خاله آية ّهللا الشيخ محمد رضا : يد كبار مراجع التقليد و أساتذة الحوزة العلمية
الذي شهد له باالجتهاد و هو لّ� يزل دون  آل ياس� و آية ّهللا الشيخ عباس الرميفأ

و . العرشي  م  عمره ك� شهد له بذلك آية ّهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئ
لك  النبوغ و الذكاء الخارق قد فسحا له لك يتقدم العل�ء و املراجع و األساتذة يف 

لث م  عمره سّ  مبكر حيث أنهى الدراسات الفقهية و هو يف أواسط العقد الفا
ه و هو اب  ست 1378الرشيف ثم بدأ بتدريس أصول الفقه عىل مستو  الخارج عام 

  و عرشي  سنة و بدأ 
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ه و هو اب  تسع و عرشي  عاما فأصب  1381بتدريس الفقه عىل مستو  الخارج عام 
خارجها و م  ثم العاا البارز يف النبوغ و الذكاء و التحقيق و التدقيق يف الحوزة و 

إلتف الفضيء م  حوله و غدا األستاذ اليمع و املقلّد الواعأ و الرشيد و ملجأ الناس 
 .يف داخل العراق و خارجه 

كانت للسيد الشهيد الصدر قدرة فائقة يف طرح األفكار و النظريات يف املجاالت 
لسفة و االقتصاد و العلمية و الفكرية التأ تناولها كالفقه و األصول و التفس� و الف

املنطق فأوجد مدرسة إسيمية تتمتع بواصفات الشمولية و األصالية و العمق و 
و قد لوحظ عىل هذه املدرسة أنها جديرة . الحركة و الحيوية و النشاط و العاملية

ببناء الشخصية االسيمية املتكاملة و قادرة عىل مواجهة التحديات الفكرية و 
  طرح االسيم بإعتباره رسالة الس�ء و طريق الخيص الوحيد السياسية و متمكنة م
 .يف كل زمان و مكان 

فعىل مستو  الحوزة العلمية كانت صياغته ملنهجها صياغة عرصية موائة لحركة 
الحياة و مستجيبة يف معطياتها ملتطلبات الواقع املعاش سواء عي السياقات املدرسية 

با� أو م  خيل السعأ الجاد العطاء النموذج العلمأ ملا الحديفة األ�اط و األصلية امل
ينبغأ أن يكون عليه سلوك عاا الدي  و رمزه املتصدي الفاعل يف أوساط األمة و 

و بذلك ترك . ء االسيم و تعاليمه امللهل للتأث� عليها و تقويم حياتها عىل ضوء مباد 
داثته م  جهة و سيمة سلوك الشهيد الصدر مدرسة علمية تيزت بسيمة الخط و ح

 .و م�رسات جّل املنتسب� إليها م  طلبته األبرار م  جهة ثانية 
أما عىل املستو  الفكري فإن دراساته الفكرية إستوعبت كف�ا م  حاجات األمة 
لألصيل و الجديد م  الدراسات املتضمنة الجابات دقيقة عىل جملة م  األسئلة 

مجيبا موضوعيا ملهي كالشهيد الصدر فكانت كتاباته تفل  الحائرة و التأ ا تجد لها
يف واقعها قفزة نوعية متميزة يف عاا الفكر و الدراسات االسيمية و با يستلزم رضورة 
متابعتها و إستك�ل شوطها م  لدن أبنائه و طلبته الذي  تأمل فيهم األمة أن يشكلوا 

  .ملتميزة االمتداد الطبيعأ السليم للمدرسة الصدرية ا
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و قد جاء جهاده السيايس انعكاسا واضحا لعبقريته الفكرية املتميزة حيث قام منذ 
 :البداية م  حياته با ييل 

م مع ثلة م  العل�ء 1959ه املوافق 1377بارك والدة حزب الدعوة االسيمية عام 1
تأييد إيجاد األداة الحركية و قد كانت الغاية م  هذا ال. األعيم و املفقف� الرسالي�

القادرة عىل شّد األمة لإلسيم و إقامة حكم ّهللا يف األرض عي إيجاد تكتل يضم خ�ة 
 .طيئع األمة م  أبناء الحوزة و الجامعة 

ه و الغاية منها نرش الوعأ 1378كان املبادر األول يف تأسيس ج�عة العل�ء عام 2
 .اط الحوزة العلمية الدينأ و السيايس االسيمأ يف أوس

كان م  أبرز املساهم� يف دعم و تأييد مرجعية املقدس السيد محس  الحكيم و 3
كان وراء العديد م  مشاريعها و يف مقدمتها تأسيس املكتبات العامة يف املساجد و 

 .الحسينيات و التأ انترشت يف كافة أنحاء العراق 
االسيم مفل معاضدته لكلية أصول دعم بفكره و جهده كل مبادرة خ�ة يف خدمة 4

 .الدي  و كلية الفقه و الدورات التفقيفية داخل الحوزة العلمية 
كان عىل صلة دائة بالشباب املفقف بشكل مبارش و غ� مبارش و كف�ا ما كان بيته 5

املتواضع يعّج بالعرشات م  الزائري  م  مختلف قطاعات األمة، و قد أعطى الكف� 
توجيه رّواده و خاصة الشباب الجامعأ و ذلك عىل الصعيد الرتبوي و  م  وقته بغية

 .الفكري و السيايس 
بعد إنتصار الفورة االسيمية املباركة يف إيران، أدرك السيد الشهيد أن الظروف 6

املوضوعية قد أصبحت مهيأة لإلنتقال إىل مرحلة الرصا  السيايس مع السلطة الكافرة 
و يف زحمة تصاعد الرصا  ب� االسيم و . ة حكم ّهللا يف العراقالسقاطها تهيدا القام

  :الكفر عىل أرض املقدسات، عمد الشهيد السعيد إىل الخطوات التالية 
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بغية كرس حاجز الخوف و االرهاب، أعل  السيد الشهيد تعاطفه و تيحمه مع ) 1
معارضة السلطة الشديدة ملفل هذا الفورة االسيمية و قيادتها الفذة بالرغم م  

قدس (و قد أرسل السيد الشهيد أكث م  برقية تأييدية إىل االمام الخمينأ . التوجه
 .و قدم إقرتاحاته بخصوص دستور الدولة االسيمية يف إيران ) رسه
ساهم يف تصعيد الروح الفورية لد  الشعب العراقأ املسلم عي دفعه يف هذا ) 2

 .االتجاه 
بدء ب�رسة العزل السيايس ضد السلطة الكافرة و م  يتصل بها عي إصدار ال) 3

الفتاو  علنا بحرمة االنت�ء إىل حزب البعث الحاكم ثم حرمة الصية وراء املعمم� 
 .املرتزقة الذي  دفعتهم مخابرات السلطة القامة الصية يف املساجد 

املسلحة ضد أجهزة النظام و  االعين ع  الجواز الرشعأ بالعمليات الجهادية) 4
 .رموزه 

 : ظروف إستشهاده رضوان ّهللا عليه

لقد شّكل السيد الشهيد الصدر بطروحاته العلمية و الفكرية و الجهادية خطرا 
حقيقيا عىل مصال  االستكبار العاملأ، و تخوفا م  أن يحصل يف العراق ما حصل يف 

الدوائر الغربية برسعة و ذلك خيل  إيران، سار  االستكبار يف هذا الخطر و تحركت
م تسلم 1979ففأ توز . زيارة اللورد كارنتون، وزير الخارجية الييطانية حينذاك

صدام زمام السلطة يف بغداد و بادر إىل اعتقال السيد الشهيد و لكنه اضطر إىل إطيق 
عرفت  رساحه بعد خروج املظاهرات الج�ه�ية يف أنحاء مختلفة م  العراق و التأ

شخصا أعدمت ) 2000(ه و اعتقلت السلطة عىل إثرها 1399بإنتفاضة رجب عام 
عىل أن السيد . شخص آخر200شهيدا في� أصدرت حكم السج  امللبد عىل 83منهم 

  ه و الفانية 1391الشهيد الصدر إعتقل مرّات قبل ذلك، األوىل عام 
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ركة االسيمية و قيام السلطة بإعدام ه إثر التيحم الج�ه�ي مع الح1394عام 
 .الشهيد الشيخ عارف البرصي مع أربعة آخري  م  قياديأ حزب الدعوة االسيمية 

أما إعتقاله الفالث فقد حصل بعد االقامة الجيية الطويلة التأ فرضها عليه نظام 
البعث الحاكم حيث أقدمت السلطة عىل إعتقاله مع شقيقته بنت الهد  صبيحة يوم 

) ه1400ج�دي األوىل عام 20املوافق (مييدية 1980السبت الخامس م  نيسان عام 
لينقي إىل سجون السلطة يف بغداد ثم ليلتحقا بالجليل األعىل بعد تعذيب رهيب و 
خسيس يف ظل تعتيم إعيمأ م  دول االستكبار العاملأ و منظ�ته املّدعية ح�ية 

 .حقوق االنسان يف العاا 
لة يائسة م  النظام، حاول صدام أكث م  مرة إست�لة السيد الشهيد و و يف محاو 

مساومته فبعث له عدة وفود تعرض عليه الرتاجع ع  مواقفه و ذلك بأساليب 
الرتغيب و الرتهيب فكان جواب السيد الشهيد الرف  املطلق قائي ملبعوث القرص 

رف  يعنأ االعدام، علّق و ح� قيل له أن ال! إنكم تطلبون املستحيل: الجمهوري
 :بقوله 
إن هذا طريق آبائ و أجدادي و كلهم قضوا رصعى و قتىل في عجب أن أكون « 

و أعل  بفبات و إباء يف ندائه األخ� لشعب . »كأحدهم أنا منتظر تنفيذ حكم االعدام 
و لعل . و أؤكد لك يا شعب آبائ و أجدادي بأ� قد صممت عىل الشهادة«: العراق
و . »آخر ما تسمعونه منأ، و سأبذل آخر قطرة م  دمأ يف سبيل ّهللا م  أجلك هذا 

ه 1400ج�دي األوىل عام 23قد إستشهد رضوان ّهللا عليه يف بغداد و تم دفنه يف 
 .م 1980نيسان 9املوافق 
 ) .مسائل معقدة أصولية(غاية الفكر يف علم األصول . فدك يف التاريخ: له

بحوث يف . البنك اليربوي يف االسيم. ألسس املنطقية لإلستقراءا. إقتصادنا. فلسفتنا
دروس يف علم . الفتاو  الواضحة. تعليقه عىل منهاج الصالح�. رشح العروة الوثقى

  التفس� ). حلقات 6(سلسلة االسيم يقود الحياة . املدرسة االسيمية. األصول
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مقاالت متفرقة يف مجلة . بحث حول الوالية. بحث حول املهدي. املوضوعأ للقرآن
 .األضواء 
. وضعت كتب كف�ة عىل مستويات مختلفة يف ترجمة السيد الشهيد الصدر: ترجم يف

و خ� م  كتب يف ترجمته تلميذه العاا الجليل آية ّهللا السيد محمد كاظم الحائري 
ة تلميذه اآلخر و ما كتب و تحدث به يف مناسبات مختلف. يف مقدمة كتابه القطع

 .كتاب الشهيد الصدر . األملعأ املفكر الكب� آية ّهللا السيد محمود الهاشمأ

 : الشيخ محمد باقر بن الشيخ أحمد اآلشتيا�

ه يف طهران و أخذ املقدمات لد  مدرسيها ثم ذهب إىل النجف فحرض 1323ولد عام 
أ و السيد أبو الحس  عىل الشيخ أبو الحس  املشكينأ و اآلغا ضياء الدي  العراق

و بعد أن نال درجة االجتهاد عاد إىل طهران و . االصفها� و امل�زا حس� النائينأ
مات يف . تصّد  يف مدرسة املرو  لتدريس الفقه و األصول و قضاء حوائج الناس

 .ه و نعاه االمام الخمينأ رضوان ّهللا تعاىل عليه 1404ذي الحجة 11
رو  يف طريقأ لزيارة مقام االمام عيل ب  موىس الرضا عليه رأيته يف مدرسة امل: أقول

السيم يف خراسان و وجدته عاملا معروفا يف أوساط العلم و األمة و كان مسلوال ع  
 .أوقاف املدرسة فيأخذ ريعها و يوزعه عىل طيب املدرسة و املحتاج� 

واضيع و املسائل الدينية تآليف كف�ة يف أبواب الفقه و األصول و رسائل شتى يف امل: له
 .الطيق . الصوم. رشح الكفاية. حاشية القوان�. حاشية رشح اللمعة: منها
 .الجي و التفوي  . أحكام املساجد. صية الجمعة. م�اث الزوجة. الزكاة. النكاح

 .االجتهاد و التقليد 
 .45/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : محسن الحكيم الطباطبائالسيد محمد باقر ابن السيد 

  ولد يف النجف . السيد محمد باقر ب  السيد محس  الحكيم الطباطبائ
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 .ه و عرف منذ الصغر بجده و إجتهاده و ذكائه 1358ج�د  الفانية 25
فبعد أن أنهى املقدمات تتلمذ عىل أبيه و حرض حوزة درسه و عىل السيد محمد باقر 

وئ و اشتغل بالتدريس و اختص بالفلسفة و علوم القرآن و تردد الصدر و السيد الخ
عىل بغداد و أخذ بإلقاء املحارضات يف كلية أصول الدي  و كتابة البحوث و املقاالت 

و كان موضع ثقة أبيه مانحا إياه وكاالت عامة فقام بنشاطات . يف مجلة الكلية
و عىل مرور األيام إجتاز نشاطه . إسيمية و رعاية قيادة الحركة االسيمية يف العراق

الحدود و حطمت السدود فاعتقل نتيجة نشاطه و قدراته االجت�عية و السياسية 
م و أرسل إىل بغداد و ذلك بعد وفاة والده املرجع السيد 1972ه املوافق 1391عام 

م إعتقل 1977ه املوافق 1397و يف عام . و بعد فرتة أفرج عنه. االمام محس  الحكيم
يف خان الح�د ب� النجف و كربيء و حكم عليه )  (ام زيارة أربع� االمام الحس� أي

باالعدام ثم أبدل بالسج  امللبد و بعد فرتة حصلت ضغوط م  جهات عديدة عىل 
ه خرج م  العراق 1399و بعد شهادة السيد الصدر سنة . العراق فأخرج م  السج 

لساسة و القادة و منها سافر إىل إيران ملواصلة متوجها إىل سوريا و اجتمع فيها بكبار ا
جهاده و عمله الفوري االسيمأ و توّىل قيادة تعبئة الشعب املسلم العراقأ ضد 
النظام العراقأ و انتخب رئيسا للمجلس األعىل للفورة االسيمية يف العراق و عىل إثره 

د إخوته و اعتقال أقدم النظام السفاح يف بغداد عىل قتل ست عرش م  إخوته و أوال 
إّن الحميت الوحشية الصّدامية هذه ا . الباقأ م  إخوته و أفراد أرسته يف النجف

تم م  عزاته الصامدة و ا توقف زخم نضاله و ا يتقاعس يف الجهاد ضد صدام و 
إ�ا اشتدت عزاته و إاانه و مفابرته و كفاحه م  أجل تحرير العراق م  كابوس 

ان و العبودية و االستسيم و ا ييح قويا يف زحفه حتى يأت نرص ّهللا و الظلم و العدو 
 .الفت  بعونه و قدرته إن شاء ّهللا 

 .حقوق االنسان . ثورة الحس� عليه السيم. علوم القرآن: له
  .433/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
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 : الشيخ محمد تقي آل الفقيه

ه يف جبل عامل و 1328الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ يوسف الفقه العاميل ولد عام 
درس املقدمات لد  والده الحجة الشيخ يوسف ثم انتقل إىل النجف األرشف و حرض 
عىل السيد عبد الهادي الش�ازي و السيد أبو الحس  االصفها� و صار مجتهدا كب�ا و 

ثم عاد إىل جبل . سا لكتاب املكاسب و الكفايةمعروفا عىل صعيد الحوزة ك� كان مدّر 
عامل و استقر يف حاريص و بعد احتيل إرسائيل الغاصبة ملنطقة جبل عامل نزح إىل 
ب�وت و بعد انسحاب إرسائيل م  قسم م  جبل عامل عاد إىل الجنوب و سك  يف 

 .مدينة صور مرتددا عىل بلدته حاريص 
لكبار يف لبنان و م  الفقهاء املجتهدي  املتصدي  و يعتي هذه األيام م  العل�ء ا

و لكنه مع األسف إبتىل بشلل نصفأ نتيجة إنسداد بع  . للمرجعية و االفتاء
/ 2  / 18الرشاي� فغاب ع  الوعأ و أدخل املستشفى و ال يزال حتى يومنا هذا 

 الرقود م طري  الفراش ال يتكلم و ال يتحرك و يعيش ب�1998/ 8/ 13ه املوافق 1419
 .2T]1[2Tيف البيت و املستشفى شافاه ّهللا و جميع املرىض م  كل داء 

قواعد . جامعة النجف يف عرصها الحارض. 21جبل عامل يف التاريخ و يف يوم : له
( عمدة املتفقه . م  فلسفة الترشيع الربا يف مذهب أهل البيت عليهم السيم. الفقيه

مناهج . م  مناهج الفقيه و مبانيه. روة الوثقىمبا� الع). رسالة عملية يف العبادات 
. حجر و ط�. مكاسب الفقيه. مبا� املناسك. مناسك الفقيه). رسالة عملية ( الفقيه 
. الصية الواجبة. الصوم الواجب. ء االسيم يف مذهب أهل البيت عليهم السيم مباد 

. منجزات املري  :كتب و رسائل متعددة). ديوان شعر (الشمو  . االسيم الكامل
 .الحضانة 
 .املال املجهول املالك أو الذي ال اك  إيصاله إىل مالكه . الوصايا. الره . السلف
 .949/ 2معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمد تقي التسرتي

 الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ كاظم التسرتي ولد يف النجف عام 
______________________________________ 

 . 1999شباط 14ه املوافق 1419شوال 27مات رحمه ّهللا قبل ظهر يوم األحد ) 1( 
 . و وري الث  يف النجف األرشف يوم الخميس م  األسبو  نفسه
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ده و ه و أخذ ع  الفضيء و العل�ء و أصب  عاملا مجتهدا مرموقا ثم عاد إىل بي 1321
أنجز رحمه ّهللا كتابا قي� يف علم الرجال . واصل البحث و التدريس و إمامة الناس

إشتمل عىل أكث م  عرش مجلدات و كان هذا الكتاب مميزا و ) قاموس الرجال(باسم 
فريدا يف التحقيق و كان السيد الخوئ رحمه ّهللا يراجعه و يناقشه و يعتمد عليه يف 

 .ه 1416تويف يف تسرت قبل شهر محرم  .معظم أبحاثه الرجالية
 .رسالة سهو النبأ صىل ّهللا عليه و عىل آله . الرسالة املبرصة. تحقيق املسائل: له

جوامع . األربعينيات الفيث. 131قاموس الرجال . قضاء أم� امللمن� عليه السيم
 .بهج الصباغة يف رشح نهج البيغة . أحوال األئة
و 695كتابهاي جاب عرب . 137/ 17و 101/ 10و 96/ 7و 485 /3الذريعة : ترجم يف
/ 1نقباء البرش . 96مصفى املقال . 265نابغة فقه . 280املطبوعات النجفية . 709
 .176الرشيف الريض . 265

 : الشيخ محمد تقي الجعفري

ه و إجتاز املراحل 1346الشيخ محمد تقأ ب  الحاج عبد الكريم التييزي ولد عام 
األولية م  الدراسة إنتقل إىل النجف األرشف و درس عىل عل�ئها و تخرج عىل السيد 
عبد الهادي الش�ازي و السيد أبو القاسم الخوئ و نال درجة عالية يف الفقه و األصول 
و الفلسفة ثم رجع إىل إيران و استقر يف طهران و يعتي هذا اليوم م  كبار أساتذة 

و م  العل�ء املحرتم� املبجل� . ملحقق� فيها يف العاا االسيمأالفلسفة االسيمية و ا
لد  جميع رشائ  املجتمع و م  الذي  يقصدون و يسمعون له لإلستفادة و التزود 

 .2T]1[2Tالعلمأ منه 
 .وجدان ط . مبدأ أعىل ط. ط31إرتباط إنسان جهان . األمر ب� األمري  ط: له

و كتب أخر  . يغة يف أكث م  عرشي  مجلدرشح نهج الب. تحليل و تغي� مفنوي
 .فلسفية قيمة 

______________________________________ 
ه 1419بلغنا عند طباعة الكتاب أن املرتجم له قد إنتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل أواخر شهر رجب عام ) 1( 

يلسوفا قّل نظ�ه فله الرحمة و و بفقده خرسنا عاملا كب�ا و ف1998املوافق أواسط شهر ترشي  الفا� عام 
 . الرضوان
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و 4488/ 4و ج 1400، 218/ 1كتابهاي فاريس جاب . 92/ كتابهاي عرب جاب : ترجم يف
 .96/ معجم املطبوعات النجفية . 5392/ 5ج 

 : الشيخ محمد تقي الجواهري

ج 25ف يف الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ عبد الرسول ب  الشيخ رشيف ولد يف النج
ه و حرض عىل والده و السيد أب القاسم الخوئ و الشيخ م�زا باقر الزنجا� و 13411

 .قرض الشعر فأجاد فيه 
كان م  املدرس� البارزي  يف الحوزة العلمية و كان ميزما للمرجع الكب� السيد : أقول

و . رشاقالخوئ قدس رسه و مقي� صية الج�عة يف مسجد الجواهري يف محلة امل
لك  السلطة الغاشمة البعفية ألقت عليه القب  قبل سن� مع بع  العل�ء اآلخري  

 .14192  15فإختفت أخبارهم نهائيا إىل يومنا هذا 
 .259/ 1نقباء البرش : ترجم يف

 : الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد جواد األيروا�

مفل السيد الخوئ و  ه يف النجف األرشف و درس عىل عل�ء النجف1331ولد عام 
أصب  م  العل�ء املعروف� و قد تصّد  أخ�ا لتحقيق كتاب الحدائق النارضة يف 
أحكام العرتة الطاهرة و بقأ يف النجف األرشف رغم املح  املتتالية عليها و عىل 
امللمن� م  قبل النظام الفاسد الغاشم و لكنه قدم أخ�ا إىل إيران و ال يزال يعيش يف 

 .لقد كان أحد أركان كلية الفقه التابعة ملنتد  النرش و أساتذته . رما محرتماقم مك
 .تعليقات يف الفقه و األصول . تعليقه عىل الحدائق. تقريرات أستاذه السيد الخوئ: له

معجم . 159/ 2مشهد االمام . 54/ 2مايض النجف . 306كتابهاي جاب عرب : ترجم يف
  .194/ 1رجال الفكر و األدب 
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 : السيد محمد تقي الحكيم

ه 1341ولد يف النجف  .السيد محمد تقأ الحكيم ب  السيد سعيد الطباطبائ الحكيم
و نشأ بها و درس الفقه و األصول عىل السيد محس  الحكيم و الشيخ حس� الحيل و 
السيد الخوئ و أصب  يف مستو  رفيع يف العلوم الدينية االسيمية و صار عضو املجمع 
العلمأ يف دمشق و أستاذا يف جامعة بغداد و عضوا رئيسيا يف منتد  النرش و كتب 

 .مة منها األصول العامة للفقه املقارن مللفات قي
درست عنده يف كلية الفقه األصول و التاريخ فكان يف علمه و ثقافته يشار إليه : أقول
 .سج  لفرتة طويلة عىل يد صّدام و أطلق رساحه ملرضه و شيخوخته . بالبنان
وره يف حل الزواج املوقت و د. األصول العامة للفقه املقارن. االشرتاك و الرتادف: له

املعنى الحريف يف اللغة . مالك األشرت. شاعر العقيدة السيد الحم�ي. مشكيت الجنس
زي  . تحديده، تقسي�ته، مصادر العلم به: الوضع. ب� النحو و الفلسفة و األصول

 .أبو فراس الحمدا� . اب  عباس. الشباب
 .116/ 3ملللف� معجم ا. 257/ 1نقباء البرش . 92/ 1دراسات أدبية : ترجم يف

 .5/ 13و 123/ 1الذريعة . 296معجم املطبوعات النجفية 

 : السيد محمد جعفر مروج

السيد محمد جعفر ب  السيد محمد عيل ب  السيد محمود املرّوج عاا جليل و 
ولد بتسرت و درس املقدمات عىل أبيه و بع  العل�ء ثم انتقل إىل . مجتهد محقق

اء الدي  العراقأ و بع  كبار العل�ء ثم الزم آية ّهللا النجف و حرض عىل الشيخ ضي
عاد إىل إيران . السيد محمود الشاهرودي و كان يتمتع بالزهد و التواضع و االحتياط

  .و استقر يف قم مبجي محرتما لد  جميع العل�ء 
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لعروة حاشية ا. حاشية مناسك الشيخ النائينأ. التقية. تقريرات بع  شيوخه: له
منتهى الدراية يف . العدالة. رسالة يف تحديد الوط  الرشعأ. حديث ال تعاد. الوثقى

هداية األنام يف الفرو  الفقهية املختلة مع . نتائج األفكار يف األصول. توضي  الكفاية
 .ينابيع الفقه يف الصية . فوائدها ع  طريق االستدالل

/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 293/ 1نقباء البرش . 251شجرة مباركة : ترجم يف
1195. 

 : الشيخ محمد جواد مغنية

ه يف ط� 1322ولد الشيخ محمد جواد ب  الشيخ محمود ب  الشيخ محمد مغنية عام 
دبا و أخذ املقدمات و العلوم األولية يف منطقة جبل عامل ثم هاجر إىل النجف 

عاد إىل وطنه و توىل االمامة يف األرشف و تتلمذ عىل أساتذتها و أصب  عاملا كب�ا ف
بلدة ط�حرفا ثم صار قاضيا و تدرج يف القضاء حتى صار مستشار املحاكم الرشعية 
الجعفرية و طيلة هذه الفرتة كان يزاول الكتابة يف مواضيع إسيمية و إجت�عية و 
تربوية و ثقافية و كان الجيل الصاعد يتلقف كتب س�حته بكل لهفة و يدرسها و 

ع  فيها حتى أن املفقف� م  كل الديانات كانوا يرتصدون األسواق لصدور كتاب يتم
إن أسلوبه يف الكتابة يكون سهي و مفهوما و أدبيا و . لس�حته فيبتاعوه و يقرأوه

و م  . مبسطا و علميا و لهذا كانت مللفاته توز  يف جميع األسواق العربية بسهولة
ارض و يشارك يف امللترات و الندوات و كانت آخر خطواته رحمه ّهللا أنه يخطب و يح

محارضاته يف حسينية حارة صيدا بناسبة أيام عاشوراء الحس� عليه السيم و يف أثناء 
و . ه1400حديفه هو  عىل األرض و نقل إىل املستشفى ثم فارق الحياة و ذلك عام 
االسيمية بقيادة م  جملة ما سمعته منه أنه ذهب إىل النجف األرشف قبل الفورة 

االمام الخمينأ و ترشف بزيارة س�حة االمام يف بيته و تحدث معه ع  إعتداءات 
إرسائيل عىل جبل عامل بصورة مفصلة و االمام الخمينأ مصغ صامت و بعد إنتهاء 
م  الحديث أجاب رضوان ّهللا تعاىل عىل كيمه بأننا يف رصا  مع شاه و أنه الخائ  و 

  العميل 
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 .و يجب التعاون السقاط هذا الحاكم الجائر 
يقول الشيخ مغنية بأننأ استغربت م  هذا الجواب و ا أفهم املغز  م  الحديث 
إال بعد هروب الشاه م  إيران و انتصار الفورة و حكومة النظام االسيمأ بقيادة 

ملسلم� بحاربة االمام الخمينأ حيث وجه يف اليوم األول حرابه نحو إرسائيل و حث ا
 .هذه الدويلة الغاصبة التأ هأ بفابة غدة رسطانية ال بد م  إزالتها 

 .الفقه عىل املذاهب الخمسة . فقه االمام جعفر الصادق. مع بطلة كربيء: له
فلسفة التوحيد . فلسفة الوالية. مذاهب فلسفية. إرسائيليات القرآن. الشيعة يف امليزان

. 
االثنا . أهل البيت منزلتهم و مبادئهم. ع الحارض يف جبل عاملالوض. عقليات إسيمية

االمام عيل و علم . صفحات لوقت الفراغ. املجالس الحسينية. عرشية و أهل البيت
مع عل�ء . م  هنا و هناك. االمام عيل و العلم الحديث. الدي  و الشباب. األخيق
التفس� املب� . س� املب� وسطالتف. التفس� املب� الكب�. فلسفة األخيق. النجف
 .نفحات محمدية . دعوة التقريب ب� املذاهب. تجارب مع محمد جواد مغنية. صغ�

التفس� . االسيم و العقل. شبهات امللحدي . فلسفة املبدأ و املعاد. ب� ّهللا و االنسان
 . و العقل هللاّ . االسيم و الحياة. علم أصول الفقه. يف ظيل نهج البيغة. الكاشف

معاا . الهد  املنتظر و العقل. اآلخرة و العقل. االمام عيل و العقل. النبوة و العقل
الفصول . الشيعة و الحاكمون. فضائل االمام عيل عليه السيم. الفلسفة االسيمية

 .الشيعة و الحاكمون . هذه هأ الوهابية. فضائل االمام عيل عليه السيم. الرشعية
. 1181/ 3نقباء البرش . 60، 55/ مصادر الدراسة . 432/ 7اء الغري شعر : ترجم يف

 .66/ 1معجم رجال الفكر و األدب 

 : الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد رضا آل ياس�

ه يف النجف األرشف و نشأ بها و درس عىل عمه الشيخ 1350ولد املرتجم له عام 
ه إنتقل إىل الكاظمية بعد 1372ام مرتىض و آية ّهللا السيد أبو القاسم الخوئ و يف ع

وفاة عمه الشيخ رايض و ال يزال يقيم صية الج�عة يف صح  االمام� الكاظم� و 
 .يللف الكتب القيمة 
  االسيم . االسيم و الرق. االسيم ب� الرجعية و التقدمية: م  تآليفه املطبوعة
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تاريخ الحكم البويهأ . يدي املخترص النافعب� . االسيم و نظام الطبقات. و السياسة
الدي  االسيمأ . تاريخ املشهد الكاظمأ. تاريخ الصحافة يف الكاظمية. يف العراق

املشهد الكاظمأ يف . ّهللا ب� الفطرة و الدليل. الصاحب اب  عباد. أصوله و نظمه
 .الحتيل العف�� املشهد الكاظمأ م  بدء االحتيل املغويل إىل نهاية ا. العرص العبايس

 .املهدي املنتظر ب� التصور و التصديق . مفاهيم إسيمية. املعمى و األحاجأ و األلغاز
، 373، 151، 7/ كتابهاي عرب . 545/ 7شعراء الغري . 58/ 52أعيان الشيعة : ترجم يف
. 371، 86، 76/ املطبوعات النجفية . 530/ 3مايض النجفأ . 961، 663، 640، 583
 .133/ 3املللف� العراقي�  معجم

 : السيد محمد حس� شهاب الدين املرعيش

السيد محمد حس� املعروف بالسيد شهاب الدي  املرعيش ب  السيد محمود ب  عيل 
و درس عىل أساتذتها و عل�ئها و أكمل الفقه و 1318ولد عام . م  الفقهاء و املراجع

الشيخ مهدي املازندرا� و السيد حس  األصول عىل الشيخ ضياء الدي  العراقأ و 
ه ذهب إىل طهران و أخذ الكيم 1342الصدر و الشيخ محمد جواد البيغأ و يف عام 

و الحكمة و املنطق و الرجال و الرياضيات م  عل�ئها ثم انتقل إىل قم و تتلمذ عىل 
رجعية و الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري و بعد وفاة األستاذ تصد  للتدريس و امل

إمامة الج�عة و كان مهت� بالكتب الخطية القداة و إقتنائها منذ األيام األوىل م  
حياته فأسس مكتبة تعتي م  أوائل املكتبات يف العاا و خاصة يف إيران م  ناحية 

ه و دف  يف 1411صفر 8تويف ليلة الخميس . إحتوائها عىل الكتب القداة النادرة
 .املقدسة  مكتبته العامة يف قم

. روض الرياح�. التجويد. أنس الوحيد. أعيان املرعشي�. أجوبة املسائل الرازية: له
املسلسيت إىل مشايخ . مزارات علوي� در إيران. القبلة. الفروق. طبقات النساب�

 .مصباح الهداية يف شوار  الكفاية . مشجرات آل الرسول. 31االجازات 
 .الهداية يف رشح الكفاية . مناسك الحج. ة التفس�مقدم. املعول يف أمر املطول

 .و عرشات الرسائل و املقدمات و التحقيقات املطبوعة 
  140، 215/ 12و ج 378/ 6و ج 260/ 2الذريعة . 256/ إختزان تابناك : ترجم يف
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شخصيت . 290/ 5و ج 129/ 3ريحانة األدب . 204/ 23و ج 355، 264/ 18و ج 
، 764، 657، 516، 515/ كتابهاي جاب عرب . 217/ عل�ء معارصي  . 374 /أنصاري 
. 847/ 2نقباء البرش . 398، 396/ 2معارف الرجال . 196/ مصفى املقال . 931، 930

 .1189/ 3معجم رجال الفكر و األدب 

 ): مؤلف تفس� امليزان (السيد محمد حس� الطباطبائ 

ب  السيد محمد حس� الطباطبائ عاا جليل السيد محمد حس� ب  السيد محمد 
2T]1[2Tه يف تييز فنشأ عىل 1321ولد يف آخر ذي الحجة . و فيلسوف كب� و مفرس عارف

أفاضل أرسته و تعلم املقدمات و السطوح يف تييز ثم إستك�ال لدراسة العلوم 
و  االسيمية هاجر إىل النجف و حرض يف األصول درس الشيخ محمد حس� االصفها�
يف الفقه و األصول عىل الشيخ النائينأ و يف الرجال عىل آية ّهللا الحجة الكوهكمري و 
يف الفلسفة عىل السيد حس� البادكوب و يف الرياضيات العالية عىل السيد أبو القاسم 

ثم عاد إىل تييز و مكث فيها عرشة أعوام ثم انتقل إىل قم و أصب  . الخونساري
السيمية يف العاا االسيمأ كله مضافا عىل فقاهته و تبحره يف علم املحور يف الفلسفة ا
ه و دف  يف مقام 1402محرم 18انتقل إىل رحمة ّهللا تعاىل يف . 2T]2[2Tاألصول و الرجال 
 .السيد املعصومة بقم 

رسالة يف . رسالة يف املغالطة. رسالة يف اليهان): الكتب التأ ألفها يف النجف : (له
رسالة ). األفكار التأ يخلقها االنسان (رسالة يف االعتباريات . ة يف الرتكيبرسال. التحليل

رسالة يف . رسالة يف الصفات. رسالة يف إثبات الذات. يف النبوة و منامات االنسان
 .االنسان يف الدنيا . رسالة يف الوسائط ب� ّهللا و االنسان. األفعال

رسالة يف أنساب السادات . الة يف النبوةرس. رسالة يف الوالية. االنسان بعد الدنيا
 .الطباطبائي� يف آذربيجان 

أصول الفلسفة . 211امليزان يف تفس� القرآن ): الكتب التأ ألفها يف قم : (و له
 تعليق عىل كتاب األسفار للمّي صدر الدي  . تعليق عىل كفاية األصول. 51الواقعية 

______________________________________ 
 . 645/ 2نقباء البرش ) 1( 
 . 254/ 9أعيان الشيعة ) 2( 
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بالعربية و الفارسية (رسالة يف الحكومة االسيمية . الوحأ أو الشعور الخفأ. الش�ازي
مناظرات مع اليوفسور . مناظرات مع اليوفسور كرب  حول الشيعة). و األملانية 

. عيل عليه السيم و الفلسفة االلهية. يف االعجازرسالة . كرب  حول دور التشيع اليوم
ل كنت موركان أستاذ (مقاالت للتعريف بالشيعة . القرآن يف القرآن. الشيعة يف االسيم

 .سن  النبأ صىل ّهللا عليه و آله ). جامعة هارفرد األمريكية 
 .59/ 25و 316/ 23و 232/ 2الذريعة . 254/ 9أعيان الشيعة : ترجم يف
مكارم اآلثار . 645/ 2نقباء البرش . 5397/ 5و 3348/ 3و 387/ 1فاريس جاب  كتابهاي
 .965/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 479/ 2

 : السيد محمد حس� فضل ّهللا 

ولد السيد محمد حس� ب  السيد عبد الرؤوف ب  السيد نجيب فضل ّهللا يف النجف 
دينية أنشأتها جمعية منتد  ه و درس يف الكتاتيب ثم يف مدرسة 1354شعبان 19

ه و أكمل املقدمات و 1363النرش عىل الطريقة الحديفة ثم انتقل إىل الحوزة عام 
السطوح عىل والده و بع  أساتذة الحوزة و بعد ذلك درس أبحاث الفقه و األصول 
عىل مستو  الخارج عىل يد املرجع الدينأ السيد أبو القاسم الخوئ و السيد محس  

السيد محمود الشاهرودي و الشيخ حس� الحيل و هلالء جميعا م  الحكيم و 
ك� درس شيئا م  الفلسفة عىل الشيخ مي . الشخصيات العلمية الكب�ة يف النجف

م حيث عاد 1966ه 1385صدرا البادكوب و استمر يف الحوزة تعل� و تعلي� حتى عام 
و ألول مرة يف العرص . احأ ب�وتإىل لبنان مع والده نهائيا و استقر يف النبعة م  ضو 

الحارض أسس املعهد الرشعأ االسيمأ يف لبنان لتدريس الفقه و العلوم الدينية ك� 
 .كان يقوم بنشاطات إسيمية واسعة يف حقل الفقافة و الخدمات االجت�عية 

إنه يعتي اليوم س�حة السيد محمد حس� م  كبار الشخصيات االسيمية يف لبنان و 
اا حيث يعل  للجميع موقف االسيم يف كل مشكلة إجت�عية أو تربوية أو الع

سياسية عىل صعيد لبنان أو األمة العربية أو املسلم� أو العاا و خاصة ضد السياسة 
  األمريكية و الصهيونية العاملية 



 564: الصفحة

ترصيحاته و مواقفه و ربيبتها إرسائيل و يتلقى كبار السياسي� يف العاا بكل إهت�م 
 .ملعرفة موقف االسيمي� املناهض� لإلستع�ر يف العاا املعارص 

ك� أنه م  مراجع التقليد يف لبنان و سوريا و بع  بلدان الخليج و مم  يلخذ 
و هو يدرّس بحث الخارج فقها و أصوال عىل ثلة م  العل�ء كل . بفتاواه و أحكامه

ك� . ىل أسئلتهم و حّل مشاكلهم و فصل خصوماتهميوم و يستقبل الناس لإلجابة ع
يستقبل السياسي� و االعيمي� يف حقيل املرئ و املسمو  و الصحف و املجيت م  
كل مكان و يقيم الفرائ  اليومية ج�عة يف مسجد االمام الرضا عليه السيم يف حارة 

واسع يحرضه  و ألول مرة يف تاريخ ب�وت يقيم صية الجمعة عىل نطاق. حريك
عرشات اآلالف م  املصل� يخطب فيهم و يتحدث بكل رصاحة ع  القضايا الراهنة 

و له الدور الكب� البارز يف إنعاش الحالة االسيمية . يف لبنان و العاا العرب و االسيمأ
يف لبنان بعد صحوتها عىل يد مفجر الفورة االسيمية يف إيران االمام الخمينأ و 

كل املناسبات االسيمية و الفقافية و االجت�عية و السياسية الدعم  لس�حته يف
إنه بحق شخصية . اليمرشوط للمقاومة االسيمية و كل املناضل� ضد إحتيل إرسائيل

موهوبة فذة حفظه ّهللا ذخرا لإلسيم و املسلم� و أبعد عنه كيد األعداء و سوء 
 .األرشار 

ارة تعتي األوىل م  نوعها يف األمة االسيمية يف ك� أنه صاحب مشاريع تربوية جب
و . لبنان م  ناحية الرتبية و التعليم و النظام و االدارة و الحداثة و التطور العلمأ

 :أبرز مشاريعه ما ييل 

 ): رعاية األيتام : (أوال املربات

السيم مية االمام زي  العابدي  عليه ). ب�وت (م الدوحة 1978مية االمام الخوئ 
مية ). الجنوب (مية االمام عيل عليه السيم طريق معروب شحور ). البقا  (الهرمل 

مية السيدة خديجة عليها السيم برئ حس  ). الجنوب ( جويا )  (السيدة مريم 
  .قيد االنشاء ) البقا  الغرب(مية الحوراء زينب عليها السيم سحمر ). ب�وت (
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 : ة اإلمام الهادي عليه السالم لإلعاقة السمعية و البرصية و هي تضمثانيا مؤسس

 .مدرسة الرجاء للصم . مدرسة النور للمكفوف�

 ): التعليم األكاد�ي و التعليم املهني (ثالثا املدارس و املعاهد 

ثانوية االمام الباقر ). ب�وت (مدرسة مية االمام الخوئ الدوحة : املدارس األكاداية
مدرسة ). البقا  (ثانوية االمام الجواد عليه السيم رياق ). البقا  (ليه السيم الهرمل ع

ثانوية االمام الحس  عليه السيم ). جبل عامل (االمام عيل ب  أب طالب عليه السيم 
ثانوية ). جبل عامل (مدرسة االمام الصادق عليه السيم جويا ). ب�وت (الرويس 
دار الصادق عليه . معهد عيل األكي املهنأ و التقنأ). ب�وت ( برئ حس )  (الكوثر 

 .السيم للرتبية و التعليم 

 : رابعا املراكز الصحية

) ب�وت( مستشفى االمام الكاظم عليه السيم حارة حريك (مركز بهم  الطبأ 
 ) .الجنوب( مستشفى السيدة فاطمة الزهراء عليها السيم العباسية 

 : لعبادية و الثقافيةخامسا املراكز ا

مركز أهل البيت عليهم السيم طرابلس ). ب�وت (املركز االسيمأ الكب� حارة حريك 
مركز االمام الحس  ). البقا  ( مركز االمام الحس� عليه السيم جيال ). الش�ل (

 ) .البقا (العسكري عليه السيم رسع� 
مساجد قيد االنجاز يف زغرتا ). ن كرسوا(يف املعيرصة ) عج(مسجد االمام املهدي 

 ) .الهرمل( و يف بلدة سهلة املاء ) كرسوان(و يف بلدة زيتون ) الكورة(املتاولة 
. الحوار يف القرآن. الدي  ب� األخيق و القانون. 251) تفس�(م  وحأ القرآن : له

. قضايا هموم و: الحركة االسيمية. خطوات عىل طريق االسيم. االسيم و منطق القوة
  قضايانا . م  أجل االسيم. 41رسالة التآخأ . 101مفاهيم إسيمية عامة 
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أسلوب الدعوة يف . بحوث يف الوحدة االسيمية. دور املرأة الرسايل. عىل ضوء االسيم
. ء الوجدان عىل شاطى). رباعيات (يا ظيل االسيم . قصائد لإلسيم و الحياة. القرآن
خطوات عىل طريق . تأميت إسيمية حول املرأة. لجديدة للمرجعية الشيعيةاملعاا ا
يف آفاق الحوار االسيمأ . يف رحاب دعاء كميل. يف رحاب دعاء االفتتاح. االسيم
 .محارضة حول الحوار االسيمأ املسيحأ . محارضة حول املرجعية. املسيحأ

م  وحأ . كتاب الجهاد. االسيمقضايانا عىل ضوء . دليل املناسك. املسائل الفقهية
). الجزء الفا� (املسائل الفقهية . الجمعة مني و محراب. القرعة و االستخارة. عاشوراء

 .الندوة . رؤ  و مواقف. اليم� و العهد و النذر. يا ظيل االسيم
معجم املللف� . 280و 80املطبوعات النجفية . 309/ 8شعراء الغري : ترجم يف
العيمة فضل ّهللا و تحدي . 943/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 153/ 3العراقي� 

 .املمنو  للكاتب عيل رسور و هو خ� كتاب يرتجم بالتفصيل حياة س�حته 

 : الشيخ محمد رضا الطبيس

ه يف مشهد االمام الرضا 1322الشيخ محمد رضا ب  عباس ب  عيل الطبيس ولد عام 
يها ثم هاجر إىل قم و درس عىل السيد محمد تقأ عليه السيم و تلقى األوليات ف

الخوانساري و السيد عيل اليثب و الشيخ عبد الكريم الحائري ثم قدم إىل النجف 
األرشف فدرس عىل الشيخ محمد جواد البيغأ و الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء الدي  

 يف النجف منرصفا العراقأ و السيد أبو الحس  االصفها� و صار م  العل�ء املحرتم�
إىل التأليف و عند تصفية الحوزة العلمية الحيدرية عىل أيدي البعفي� هاجر إىل قم و 

 .ه 1404استقر فيها حتى يوم وفاته عام 
ذرائع البيان يف . 31درر األخبار . تنبيه األمة يف إثبات الرجعة ط. 81رشح التبرصة : له

األربعون . منية الراغب يف إاان أب طالب. 21الشيعة و الرجعة . 21عوارض اللسان 
مصباح . عقد الفرائد يف مخترص العقائد). عليه السيم (مقتل الحس� . م  األربع�
الدر الفم� يف التختم . نقد الفرائد. املنية يف تحقيق حكم الشارب و اللحية. الظيم
 .باليم� 
  117/ 8و ج 92/ 1 الذريعة. ، املستدركات230/ 3أعيان الشيعة : ترجم يف
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، 349، 218، 181، 16/ كتابهاي عرب جاب . 212/ 17و ج 293/ 15و ج 24/ 10و ج 
/ 3معجم املللف� العراقي� . 95، 31/ مصادر الدراسة . 965، 946، 579، 486، 392
معارف . 899/ 2نقباء البرش . 352، 246، 187، 163، 129/ املطبوعات النجفية . 167
 .828/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 188/ 2لرجال ا

 : السيد محمد سعيد الحكيم

ه يف النجف األرشف 1353ولد السيد محمد سعيد الحكيم ب  السيد محمد عيل عام 
و درس عىل أبيه العيمة السيد محمد عيل الحكيم ثم عىل جّده املرجع الكب� السيد 
محس  الحكيم و الحجة الشيخ حس� الحيل و نشأ يف الحوزة عىل العلم و التقى و 

يف النجف األرشف و لكنه تحت الرقابة م  الصيح و أصب  هذا اليوم م  املراجع 
 .الحكومة الظاملة 

كان يقيم صية الج�عة يف الحرم الرشيف و لكنه توقف عنها بعد إغتيال الحجت� 
الشيخ مرتىض اليوجردي و الشيخ م�زا عيل الغروي و إعتزل املجتمع و أصب  جليس 

 .داره 
كنت أراه منذ الطفولة مشغوال بذكر كان بيتهم قرب بيتنا يف محلة الجديدة و : أقول

 .ّهللا يف مشيه م  البيت إىل الدرس و مشغوال بالتدريس 
تقريرات أبحاث السيد الحكيم و . تعليقة عىل الكفاية. تعليقة عىل املكاسب: له

 .األحكام الفقهية، حوارات فقهية . مناسك الحج. الشيخ الحيل
 .429/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد الخاقا�

عاا جليل و مجتهد متتبع هاجر إىل النجف و درس عىل عل�ئها و أساتذتها ثم استقر 
و أقام بها و تصّد  للفتيا و التقليد و االمامة و لك  ) خرمشهر(يف املحّمرة يف إيران 

البعفأ يف العراق فطوقوا هذا  بع  أوالده و إخوانه كانوا م  املتعامل� مع النظام
  االنسان العاا و ا يسمحوا له بس�  صوت 
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الفورة االسيمية يف إيران و شّوهوا له شعارات الفورة و خطب االمام القائد الخمينأ 
فأخذ موقفا غ� مشكور تجاه االنتفاضة االسيمية يف إيران و م  بعده حصلت الحرب 

ة فانتقل إىل قم يف ظل إحرتام الفورة لشخصيته العلمية حتى وافته العراقية االيراني
 .ه 1406ج�دي األوىل 18منيته يف 

 .الصوم . الصية. مناسك الحج. الكلم الطيب. أنوار الوسائل يف الفقه: له
 .القرص و الت�م . االجارة. القضاء
املطبوعات . 275شخصيت أنصاري . 189/ 3معجم املللف� العراقي� : ترجم يف
 .470/ 2معجم رجال الفكر و األدب . 100النجفية 

 : الشيخ محمد عيل أحمديان

ه و درس يف 1341آبادي عام  ولد الشيخ محمد عيل ب  رمضان األحمديان يف النجف
و تتلمذ عىل عل�ئها و فقهائها مفل 1360أصفهان ثم قم و توجه إىل النجف عام 
عبد الهادي الش�ازي و السيد الحكيم و السيد الشيخ عبد الحس� الرشتأ و السيد 

الخوئ و أصب  م  عل�ء النجف و أساتذتها و املعروف� بالعلم و التقى و كان يرتدد 
 .عىل مدرسة الصدر و تباحث فيها 

 .ه و توىل التدريس و االرشاد فيها 1391عاد إىل أصفهان عام 
. حاشية املكاسب. الصحابة. حاشية عىل نقد الرجال للتفرييش. رشح املسالك: له

تعاليق و . األربعون حديفا. الكشكول. حاشية عىل مجمع البحري . تقريرات يف الفقه
 .هوامش عىل تفس� زبدة التفاس� 

 .941معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف : ترجم يف

 : الشيخ محمد عيل التسخ�ي

ه يف النجف 1341التسخ�ي ولد عام  الشيخ محمد عيل ب  الشيخ عيل أكي التنكابنأ
و تعلم فيها و حصل عىل البكالوريوس يف العلوم العربية و االسيمية م  كلية الفقه 

  ك� . التابعة ملنتد  النرش يف النجف
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واصل الدراسات الحوزوية و حرض بحث السيد الخوئ و الزم أبحاث و مدرسة 
فاضل و كاتب أديب يتمتع بالذكاء و خفة الروح و إنه عاا . الشهيد السيد الصدر

التواضع و طيب الخلق و حس  الحديث و صفاء النفس و االخيص املنقطع النظ� 
و نتيجة علمه و إاانه و صفاته الروحية و املعنوية الزم الفورة . يف العمل االسيمأ

تصار إىل يومنا هذا حيث االسيمية يف إيران منذ أيامها األوىل قبل االنفجار و بعد االن
أصب  مستشارا لكبار القادة يف إيران االسيم يف املجاالت الفقافية و السياسية و 
يساهم بنشاطه و فكره و علمه بكل إخيص ملا فيه خ� االسيم و املسلم� م  دون 

ك� أنه مفّل و افّل الجمهورية االسيمية يف معظم الندوات الفقافية و . أي مضايقة
لترات االسيمية عىل صعيد العاا و إنه الرجل الفذ يف نظام الجمهورية االسيمية امل

يف إيران م  جهة الخدمة و املشاركة يف الندوات و امللترات العاملية و يخرج بنجاح 
باهر م  كلها و هو نتاج الحوزة العلمية يف النجف و ثرة االسيم و املرجعية الرشيدة 

 .الهادفة 
 .م  حياة أهل البيت عليهم السيم . مع األمة و الذكريات. التوازن. ملاأل : له

معرفة . االنسان و القدر. النبّأ األمأّ . الدوافع نحو املادية. نظرة يف نظام العقوبات
نظرة يف نظام . 21دروس يف االقتصاد . املكاسب االقتصادية. الفطرة و هللاّ . الحقيقة
الكرامة . الزكاة و دورها االجت�عأ. وس يف أصول الدي در . النظرة الكونية. العبادات
 .القرآن و معرفة الطبيعة . نحو حياة أفضل. التكامل االجت�عأ لإلنسان. االنسانية

 .الهدف السامأ للحياة االنسانية 
 .308/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 : السيد محمد عيل الح�مي

ه يف النجف 1340ب  السيد عيل الح�مأ ولد عام  السيد محمد عيل ب  السيد حس�
و نشأ يف ظل والده العاا الكب� املرجع السيد حس� الح�مأ و واصل بحفه عىل أبيه 
فقها و أصوال ك� كان يحرض لد  بحث السيد الخوئ يف الفقه و األصول و نال درجة 

  كب�ة يف العلم و الفقاهة 
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كان يقيم صية الج�عة محل والده املرجع . لنجف و أساتذتهاو أصب  م  عل�ء ا
و بعد وفاته إلتف امللمنون املخلصون لوالده م  . الكب� يف الصح  الرشيف ليي

حوله و توسعت شعبيته و ازدادت محبته لد  الناس نتيجة مواقفه امللمنة و عدائه 
�عة مستنكرا ملا تقوم به للنظام الجائر يف العراق و قد إمتنع م  إقامة صية الج

ه املوافق 1419ج�د  الفا� 26ء، توىف يوم السبت  الدولة ضد الشعب اآلم  اليي
 .م 1998/ 10/ 10

 : الشيخ محمد عيل املدرس األفغا�

ه درس املقدمات يف أفغانستان 1329الشيخ محمد عيل اب  مراد عيل األفغا� ولد عام 
يه السيم ثم هاجر إىل النجف و أكمل أبحاثه لد  و تابع يف مشهد االمام الرضا عل

السيد الخوئ و السيد الحكيم و عل�ء آخري  و أصب  بفضل بيانه و علمه أن يكون 
املدرس املعروف يف علم النحو و البيغة و الرسائل و املكاسب و كان يقول لطيبه م  

ايف للدرس فليخرج م  ا يفهم دريس و ا يستوعبه نتيجة عذوبة البيان و الرشح الو 
الحوزة إذ ال يوجد عاا آخر يستطيع أن يفهم التيميذ بفل ما أرشح و أبّسط البحث 

ه نتيجة الظروف السياسية البعفية 1392لقد إضطر لرتك النجف األرشف عام . العلمأ
الجائرة الظاملة و االستقرار يف حوزة قم املقدسة و االستمرار يف التدريس حتى يوم 

 .ه 1406يف عام  وفاته
املدرس . الكيم املفيد للمدرس و املستفيد. تقريرات أبحاثه الفقهية و األصولية: له

مكررات املدرس يف رشح السيوطأ . األفضل يف رشح ما يرمز إليه و يشار يف املطول
 .21رشح جامع املقدمات . رفع الغاشية يف رشح حاشية مي عبد هللاّ . 31

معجم رجال . 207/ 3معجم املللف� العراقي� . 334/ نجفية املطبوعات ال: ترجم يف
 .1181/ 3الفكر و األدب يف النجف األرشف 

 : السيد محمد كاظم الرشيعتمداري

  السيد محمد كاظم ب  السيد حس  ب  السيد محمد الرشيعتمداري ولد 
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قدسة و منها إىل النجف ه يف تييز و تعلم املقدمات فيها ثم سافر إىل قم امل1322عام 
فحرض عىل الشيخ النائينأ و الشيخ محمد حس� االصفها� و الشيخ ضياء الدي  
العراقأ و السيد أبو الحس  االصفها� و بلغ مرتبة عالية يف االجتهاد و الفقه فقفل 

ه عائدا إىل قم و أصب  مرجعا يف التقليد و الفتيا خاصة ألهل تييز و 1369سنة 
كان م  املراجع الذي  أقاموا ملسسات دينية للتبليغ و االرشاد يف إيران و  منطقتها و
و عندما انترصت الفورة االسيمية يف إيران بقيادة االمام الخمينأ إلتف حوله . خارجها

كبار املعادي  للفورة و أوجدوا بينه و ب� الفورة و قيادتها رشخا حاول املصلحون ردمه 
ىض األمر نتيجة الرشخ إىل مشاكل كف�ة إحتوتها القيادة و رتقه فلم يفلحوا و أف

بحكمة إمامها الرشيد البص� و انتهى األمر بالسيد الرشيعتمداري إىل الجلوس يف 
 .ه 1406رجب 23البيت حتى يوم وفاته يف 

املعاميت املنهية يف . اللباس املشكوك. توضي  املسائل. إجت�  األمر و النهأ: له
 .الحج مناسك . الفقه
 .97رجال آذربيجان . 314/ 2تاريخ بروجرد . 390أخرتان تابناك : ترجم يف

 .184عل�ئ معارصي  

 : الشيخ محمد مهدي اآلصفي

ء العلوم االسيمية و حرض عىل السيد  ه و تعلم مباد 1357ولد يف النجف سنة 
 .الخوئ يف الفقه و األصول 

ي  الخراسا� و كان مجّدا يف درسه كنت أعيش معه يف مدرسة اآلخوند الك: أقول
مجتهدا يف أبحاثه ال يكل و ال ال م  املطالعة و الكتابة و كان يف معظم الليايل صيفا 
و شتاء يسهر إىل ساعات متأخرة م  الليل فأصب  مرموقا يف الحوزة العلمية يف 

 .لكلية النجف ك� أنه درس يف كلية الفقه و كان م  الرعيل األول املتخرج� م  ا
  أرسله االمام السيد محس  الحكيم إىل الكويت ليكون وكيي عنه يف 
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مسجد النقأ ثم بعد فرتة أربعة أعوام إنتقل إىل قم نتيجة مطاردة الحكومة العراقية 
و كان ملتحقا بصفوف حزب الدعوة االسيمية يف العراق منذ األيام . الظاملة لإلسيمي�
سيس ثم أصب  م  أبرز قيادييه يومنا هذا ألنه رجل عاا عامل مخلص األوىل م  التأ 

 .يحمل هموم االسيم و يعمل يف سبيل رفع كلمة ّهللا بكل إخيص و طهارة 
. حقيقة الحرية. االمامة يف الترشيع االسيمأ. أثر العلوم التجريبية يف االاان بالّ : له

املدخل إىل دراسة الترشيع . الكريم العيقة الجنسية يف القرآن. ساعات الفراغ
م  حديث . املسائل الفقهية. مدرسة النجف و تطور الحركة االصيحية فيها. االسيمأ

نظرية . النظام املايل و تداول الثوة يف االسيم. م  وحأ التقى. الدعوة و الدعاة
اق حلقات الهو ، دروس م  الفورة االسيمية يف العر . السياسة و الحكم يف االسيم

 .ثيثة 
و 64املطبوعات النجفية . 904و 823و 822و 710و 315و 17كتابهاي عرب : ترجم يف
 .243/ 3معجم املللف� العراقي� . 367و 336و 312و 311و 151و 93

 : الشيخ محمد مهدي شمس الدين

ولد منتصف شعبان عام . الشيخ محمد مهدي ب  الشيخ عبد الكريم شمس الدي 
ء األولية عىل والده الحجة الشيخ عبد الكريم شمس  لنجف و تعلم املباد ه يف ا1354

الدي  ثم انخرط يف الحوزة و درس عىل أساتذتها و أكمل الفقه و األصول عىل املرجع 
الكب� السيد محس  الحكيم و السيد الخوئ و بلغ درجة عالية يف الفقه و األصول ك� 

الفكري و االملام بكل جوانب املسألة الفقافية أو  أنه يحوز مرتبة سامية جدا يف النضج
العلمية التأ يتناولها بالبحث و الكتابة و يعتي بحق م  املفكري  االسيمي� و 

و كان يقوم بنشاطات ثقافية . أصحاب األقيم الذي  يعلون و ال يعىل عليهم أحد
إلرشاد و التوجيه واسعة يف النجف و بع  مدن العراق ك� أنه ذهب إىل الديوانية ل

  .م  قبل املرجع الكب� السيد الكب� محس  الحكيم 
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م و كان عىل جانب االمام موىس الصدر يف إنطيقاته 1969عاد س�حته إىل لبنان عام 
و نشاطاته السياسية و الفقافية و االجت�عية و جعله نائبا له يف املجلس االسيمأ 

و . بدأ بأع�له الفقافية عند عودته م  النجف بشكل مستقلالشيعأ األعىل رغم أنه 
م توىل 1978بعد إخفاء االمام الصدر م  قبل عميل االستكبار املعّمر القذايف عام 

س�حته إدارة املجلس االسيمأ الشيعأ األعىل يف ظروف لبنانية و إقليمية حرجة و 
 .رعاها يف جميع املجاالت يف داخل لبنان و خارجه 

عاا كب� و مفكر يغلب و ال يغلب يف طرح الفكر و رشحه و االستدالل عليه وليته  إنه
كان منرصفا إىل العلم و الفكر و التأليف و التوجيه حيث كان يغنأ املكتبة العربية و 
االسيمية بأفكاره النّ�ة و يوجه األجيال بقلمه و لسانه حفظه ّهللا عز و جّل و دفع 

 .عنه النقم و السوء 
. املعهد الرشعأ لتدريس العلوم االسيمية. املعهد الفنأ املهنأ يف ب�وت: منجزاته

 .مية السيدة زينب عليها السيم يف حاروف يف منطقة النبطية 
مسجد كب� قليل النظ� بنأ بأموال دفعها آية ّهللا الشيخ حس  االحقاقأ و هو أحد 

السيمية يف ب�وت تحتوي عىل كليات الجامعة ا. املراجع يف الكويت م  أصل إيرا�
مختلفة منها كليات إسيمية و منها فرو  الفندقية الخدماتية و منها كلية التقنيات 

 .الطبية 
ثورة الحس� عليه . دراسات يف نهج البيغة. نظام الحكم و االدارة يف االسيم: له

الرجال و (عليه السيم  أنصار الحس�. ظروفها االجت�عية و آثارها االنسانية: السيم
رشح . مطارحات يف الفكر املادي و الفكر الدينأ. ب� الجاهلية و االسيم). الدالالت 
العل�نية، هل تصل  حي . ثورة الحس� عليه السيم يف الوجدان الشيعأ. عهد األشرت

 محارضات يف. السلم و قضايا الحرب عند االمام عيل عليه السيم. ملشاكل كل لبنان
االمام . الغدير. دراسات و مواقف يف الفكر و السياسة و املجتمع. التاريخ االسيمأ

االحتكار يف . عقائد الشيعة االمامية). قصة حياته و ثورته (الحس� عليه السيم 
. تفس� آيات الصوم. رسالة الحقوق لإلمام زي  العابدي  عليه اليم. الرشيعة االسيمية

. يف االجت�  السيايس االسيمأ. ا عليه السيم يف ذكر  وفاتهمع وفاة االمام الرض
 .عاشوراء 

  االمام عيل عليه ). دراسة يف نهج البيغة (حركة التاريخ عند االمام عيل عليه السيم 
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االمام و السياسة و الوالية عند . التحقق الوجودي يف االسيم. السيم و الفلسفة الزمنية
 .االجتهاد و التقليد . أله�صدر املت

تحدث ع  حياة س�حته الكاتب فرح موىس يف كتابه االمام محمد مهدي شمس 
 .الدي  

 : الشيخ محمد هادي األميني

ولد الشيخ الدكتور محمد هادي ب  املقدس املحقق الشيخ عبد الحس� األمينأ ب  
والده ثم تعلم  ه يف النجف و نشأ و درس و ترعر  يف ظل1355الشيخ أحمد عام 

 .عىل أساتذة النجف و إنخرط يف التأليف و التتبع 
و نستطيع القول بأن مفيله قليل يف عاملنا املعارص م  حيث االهت�م برتاث أهل 

عاش يف النجف فرتة طويلة ثم تركها يف . البيت و االشتغال و التأليف و التحقيق
ا يف أع�له الفقافية م  ظروف سياسية قاسية قارسة و استقر يف طهران مستمر 

 .التأليف و التحقيق 
أعيم نهج . 21أصحاب أم� امللمن� عليه السيم و الرواة عنه : الكتب العربية: له

 ) .تعريب(التدخ� و الرسطان ). دراسة تاريخية (بطل فخ ). شعر (إىل أب . البيغة
 .لشيوعية ثورة و تآمر ا. الرشيف الريض. حالة املرأة االجت�عية يف عهد الفاطمي�

فاطمة . فاطمة بنت أسد. عيد الغدير يف عهد الفاطمي�. الشيوعية عدوة االنسانية
مخطوطات . فاطمة بنت االمام موىس الكاظم عليه السيم. بنت الحس� عليه السيم

مصادر ترجمة . مصادر الدراسة ع  الشيخ الطويس. مكتبة السيد محمد البغدادي
 .معجم املطبوعات النجفية . عجم رجال الفكر و األدب يف النجفم. الرشيف الريض

نهج البيغة و . 1م  نوادر مخطوطات السيد الحكيم ج . مناعة املجتمع العرب. مكة
إضافة إىل مقدمات الكتب و املقاالت يف مجيت القاهرة و . أثره عىل األدب العرب
 .لبنان و سوريا و العراق 

 .درسهائ أز مكتب واليت . پايدا إمام حس� عليه السيم ياران: الكتب الفارسية
 .عرتت در قرآن 
أخبار شعراء الشيعة ألب . أخبار السيد الحم�ي ألب عبيد ّهللا املرزبا�: التحقيقات

 .الب  ميفم البحرا� ) رشح نهج البيغة(إختيار مصباح السالك� . عبيد ّهللا املرزبا�
  أسمى املطالب لشمس الدي  الجزري . للسيد نارص حس� إفحام األعداء و الخصوم
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خصائص األئة للرشيف . االيجاز يف الفرائ  و املواريث للشيخ الطويس. الشافعأ
الدرر الباهرة م  األصداف . خصائص أم� امللمن� عليه السيم للحافظ النسائ. الريض

. ية الطف ملحمد رضا شالجأ موىسروا. ديوان طييع ب  رزيك. الطاهرة للشهيد
فضائل فاطمة الزهراء عليها السيم الب  شاه� . السقيفة و فدك ألحمد ب  صديق

املناقب للموىل حيدر عيل . كفاية الطالب للحافظ الكنجأ الشافعأ. البغدادي
 .نظم درر السمط� للحافظ الزرندي . نزل األبرار للحافظ البدخشا�. الش�وا�
 .يب / 20و 259/ 11الذريعة . 182/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

و 870و 851و 819و 648و 641و 580و 493و 176و 106و 16كتابهاي عرب جاب 
و 253و 227و 201و 189و 177و 112و 68و 64معجم املطبوعات النجفية . 911
 و108و 63و 48و 26مصادر الدراسة . 342و 328و 338و 327و 321و 311و 276
 .252/ 3معجم املللف� العراقي� . 1385/ 4مكارم اآلثار . 118و 114و 112

 : السيد محمود الهاشمي

العاا الجليل و األملعأ الفذ و املحقق املدقق السيد محمود ب  السيد عيل ب  السيد 
ولد يف النجف و نشأ فيها و فقد والده الجليل أيام صغره فرتعر  . عيل أكي الهاشمأ

 ظل جده السيد عيل أكي و أع�مه و كان معروفا منذ الطفولة ب� أقرانه يتي� يف
 .بالذكاء املفرط 

إنخرط يف الحوزة العلمية يف النجف و قطع مراحل املقدمات و السطوح يف سن� 
و . قليلة و انتقل إىل بحث السيد الخوئ فقها و أصوال ثم أبحاث السيد الشهيد الصدر

كان مم  يباحث أساتذته أثناء الدرس و بعده و األستاذ يصغأ له و يجيب عىل 
الزم س�حة .   الجميع باملحبة و التقديرمناقشاته بكل إحرتام ملا كان يتمتع لد

الشهيد الصدر و كان ألصق التيمذة به عل� و فكرا و خلقا و سلوكا و منطقا فكان 
يحرض الدرس و يقرره عىل بع  الفضيء م  نفس الحلقة ثم يناقش أستاذه ثم 

ا رغم لقد كان املرآة آلراء أستاذه الشهيد السيد الصدر يف الحوزة علمي. يكتب الدرس
صغر سنه املبّجل علميا لد  السيد الخوئ و جميع العل�ء و املفضل املكرم الحبيب 

  لد  آية 
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ّهللا العظمى السيد الشهيد الصدر حيث كان لسانه و فكره و عقله يف الحوزة و 
إعتقل مرارا م  قبل نظام البعث الصّدامأ املجرم فهرب إىل إيران إبان . خارجها
ر الفورة االسيمية و استقر يف قم املقدسة و صار محورا ملدرسة السيد الشهيد إنتصا

ك� أن االمام الخمينأ رضوان ّهللا عليه عندما علم . الفكرية و الرتبوية و السياسية
بذلك عظمه و قدره فبدأ بالتدريس عىل مستو  الخارج فقها و أصوال للفضيء م  

األقطار العربية عىل حوزة قم املقدسة و اشرتك يف  طلبة العلوم الدينية الوافدي  م 
قيادة الفورة االسيمية يف العراق ك� قام بكل إخيص بالتعاون العلمأ و الفكري و 

و عندما رأت الحوزة العلمية يف هذه الشخصية العلم و . الفقايف مع النظام االسيمأ
كث و استفادت م  علمه و التقى و النبل و الوعأ و االخيص و الذكاء تقربت منه أ

وعيه و معرفته و وجوده و أصب  هذا اليوم النجم اليمع يف حوزة قم و األمل 
املنشود للغد األفضل لد  العل�ء و قياديأ الفورة و خاصة السيد القائد الخامنئأ 

 .ك� كان كذلك لد  القائد الراحل و أستاذه الشهيد الصدر 
عظيم أن جميع العل�ء يف أنحاء العاا االسيمأ يتفقون و م� ينفرد به هذا االنسان ال

حفظه ّهللا و أبعد . عىل تيز هذه الشخصية يف خصائص قل� تتوفر يف غ�ه مجتمعة
 .عنه السوء و الرش 

. كتب أخر . 71مباحث يف علم األصول مجلدات . 21كتاب الخمس مجلدات : له
 .ّيت محارضات كف�ة مطبوعة يف مختلف الكتب و املج

 : الشيخ مرتىض الربوجردي

ه يف النجف و درس 1348الشيخ مرتىض ب  الشيخ عيل محمد النجفأ ولد عام 
املقدمات عىل أساتذتها و واصل البحث عىل السيد الخوئ و الشيخ حس� الحيل و 
كان معروفا بالفضل و االجتهاد و ال يزال يعيش يف النجف األرشف و يستمر يف 

لقد أصب  م  العل�ء و املراجع يف النجف عىل جنب املرجعية . البحثالتدريس و 
  .العليا املمفلة يف السيد السيستا� حفظه� ّهللا تعاىل 
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فجعنا عند طباعة الكتاب بأن األيادي األثيمة الدموية الصدامية يف العراق الغادرة 
بعد أداء صية الفجر ولد  خروجه أطلقت النار عىل هذا العاا الجليل ب� الطلوع� 

م  مقام االمام عيل ب  أب طالب عليه السيم عائدا إىل بيته فأردوه شهيدا عىل مرأ  
و مسمع الناس و عىل مقربة م  مقام أم� امللمن� عليه السيم و ذلك صبيحة يوم 

 .م 1998نيسان 16ه املوافق 1419الخميس التاسع عرش م  ذي الحجة عام 
 .ريرات أساتذته تق: له

 .240/ 1معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف : ترجم يف

 : السيد مرتىض الخلخايل

 .ه 1324السيد مرتىض ب  السيد جواد الخلخايل املوسوي ولد عام 
و بعد إجتياز مرحلة املقدمات و السطوح إلتحق بالحوزة العلمية يف النجف و درس 

ك� أنه . هم السيد الخوئ و السيد عبد الهادي الش�ازيعىل عل�ئها و أساتذتها و من
كان مدرّسا قديرا للمكاسب و الكفاية و الرسائل و مشاركا يف مجلس االستفتاء للسيد 
الخوئ و إماما للج�عة يف مسجد عىل املدخل الرشقأ ملدينة النجف عىل مقربة م  

 .ت أخباره نهائيا ه و انقطع1411إعتقل عىل يد النظام عام . باب الوالية

 : السيد مرتىض الف�وزآبادي

ه يف النجف 1329السيد مرتىض ب  السيد محمد الحسينأ الف�وزآبادي ولد عام 
األرشف و تعلّم املقدمات عىل بع  األعيم ثم حرض أبحاث امل�زا عيل االيروا� و 

و الحس  امل�زا أبو الحس  املشكينأ و الشيخ محمد كاظم الش�ازي و السيد أب
و عند . األصفها� ثم بدأ بالتدريس و إمامة الج�عة ليي يف مقية السيد كاظم اليزدي
ه و 1390إخراج العل�ء م  النجف األرشف و القضاء عىل الحوزة توجه إىل إيران عام 

  استوط  يف قم حتى 
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 .ه 1410ذي الحجة 17يوم وفاته يوم الفيثاء 
العذاب . السبعة م  السلف ط. ع  الكتب الفقهية و األصوليةتعليقات عىل ب: له

عناية األصول يف رشح . امللبد يف مطاع  أعداء آل محمد صىل ّهللا عليه و آله و سلم
فضائل الخمسة م  الصحاح . 31الفرو  املهمة يف أحكام األمة . 61كفاية األصول 

 .31الستة 
. 389/ 2معارف الرجال . 251/ لنجفية املطبوعات ا. 672/ كتابهاي عرب : ترجم يف

/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 292/ 3معجم املللف� العراقي� 
955. 

 : الشيخ مسلم امللكوت

العاا الفقيه املجتهد الشيخ مسلم ب  الشيخ يوسف ب  موىس التييزي امللكوت ولد 
األرشف و حرض بحث الخارج فقها و  ه و التحق بالحوزة العلمية يف النجف1343عام 

أصوال للسيد الخوئ و كان مدرسا معروفا يف الكفاية و املكاسب و الرسائل و املنظومة 
يف الفلسفة ثم استقر يف قم و بدأ بتدريس الفقه و األصول عىل مستو  الخارج و 

استشهاد آية عند انتصار الفورة االسيمية يف إيران كان م  املتعاون� مع القادة و بعد 
ّهللا السيد أسد ّهللا املد� التييزي إمام جمعة تييز ع� يف محلّه فكان الشخصية 
العلمية يف منطقة تييز و لكنه عاد إىل قم و اشتغل بالتدريس و البحث يف الحوزة 

 .القمية املقدسة 
. سفارحاشية األ . تقريرات يف املكاسب. تقريرات يف الصية. تقريرات يف األصول: له

مسجد مسجد . املحاكاة ب� األعيم ط. مباحث األلفاظ. رسالة يف الجي و التفوي 
 .است 

 : السيد مهدي الخلخايل

  ه يف 1344ولد السيد محمد مهدي الخلخايل ب  السيد فاضل عام 
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رشت و تعلّم املقدمات يف إيران ثم هاجر إىل النجف األرشف و حرض عىل الشيخ 
حس  اليزدي و الشيخ مجتبى اللنكرا� الفقه و األصول عىل مستو  السطوح م�زا 

ثم انتقل إىل بحث خارج الفقه و األصول لد  السيد الخوئ و الشيخ حس� الحيل و 
عاد إىل طهران و استقر فيها و قام بهام إمام . نال درجة عالية يف الفقه و األصول

 .توجيه األمة  الج�عة يف املسجد و حل مشاكل الناس و
 .ط 21دروس يف فقه الشيعة . تقريرات أساتذته. حاشية الكفاية: له

، 166/ املطبوعات النجفية . 821، 356/ كتابهاي عرب . 240/ 20الذريعة : ترجم يف
/ 2معجم رجال الفكر و األدب يف النجف األرشف . 252/ 3معجم املللف� العراقي� 

515. 

 : السيد نرص ّهللا املستنبط

السيد نرص ّهللا ب  السيد ريض ب  السيد أحمد املستنبط ولد يف تييز و أكمل 
املقّدمات و السطوح عىل والده و العل�ء هناك ثم انتقل إىل النجف و استمر يف 
الدراسة عىل الشيخ النائينأ و الشيخ ضياء الدي  اآلراك و الشيخ محمد حس� 

علم و املعرفة و أصب  م  العل�ء الكبار و االصفها� حتى بلغ مستو  رفيعا يف ال
ك� أنه كان يدرّس العقائد يومأ الخميس و . أجّيء األساتذة يف الفقه و األصول
و يف اآلونة األخ�ة كان يقيم صية الج�عة يف جامع . الجمعة لبع  فضيء الحوزة

ربيع 16ّهللا  مات رحمه). باب الوالية (البهبها� عند مدخل النجف م  ناحية الرشق 
 .ه يف النجف و دف  فيها 1406األول 
 .اللباس املشكوك . قاعدة التجاوز و الفراغ. العدالة. التقية. االجتهاد و التقليد: له

  .1199/ 3معجم رجال الفكر و األدب . 784/ 2نقباء البرش : ترجم يف
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 : الشيخ م�زا هاشم اآلميل

ه تلمذ عىل 1323الشيخ هاشم ب  محمد اآلميل نزيل النجف املولود حدود سنة 
 .2T]1[2Tالشيخ عبد الكريم يف قم و اآليات النائينأ و االصفها� و العراقأ يف النجف 

كان يدرّس بحث الخارج يف الفقه و األصول و يرشح آراء املحقق اآلغا ضياء : أقول
عىل املدخل الش�يل م  الصح  الرشيف ملقام الدي  العراقأ يف مسجد عمران الواقع 

إمامنا عيل ب  أب طالب عليه السيم ثم انتقل إىل مدينة قم و أصب  م  أساتذتها و 
 .ه 1413رمضان 4عل�ئها املشهوري  حتى يوم وفاته يف قم يوم الجمعة 

. رضرقاعدة ال . تزاحم الحقوق. الره . املكاسب. بيع نصف الدار. بدائع األفكار: له
 .القضاء . الرضا . اللبتس املشكوك. الصوم. قاعدة اليد
 .106معجم املطبوعات النجفية . 75/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف

 .919و 739و 130كتابهاي عرب جاب 

 : السيد هاشم معروف الحسيني

ر  السيد هاشم ب  السيد معروف ب  السيد عيل الحسينأ ولد يف بلدته جنّاتا م  ق
م و هاجر إىل النجف و قرأ عىل عل�ئها و فقهائها و نال 1919صور يف جبل عامل عام 

مرتبة سامية يف الفقه و األصول ثم قفل عائدا إىل بيده و توىل القضاء و تدرج حتى 
و يف هذه الفرتة ا يتوان ع  البحث . صار عضوا يف املحكمة الرشعية الجعفرية العليا

 .ه 1403م املوافق عام 1983أيار 19تى يوم مرضه و وفاته يف و الدرس و التأليف ح
املوضوعات يف اآلثار و . تاريخ الفقه الجعفري. ء العامة للفقه الجعفري املباد : له

م  وحأ الفورة . الشيعة ب� األشاعرة و املعتزلة. ب� التشيع و التصوف. األخبار
االنتفاضات . ة يف الفقه الجعفرياملسلولية الجزائي. الوصايا و األقاف. الحسينية
 .الشيعية 

______________________________________ 
 . 88/ 26الذريعة ) 1( 



 581: الصفحة

يف . س�ة األئة االثنأ عرش عليهم السيم. س�ة املصطفى صىل ّهللا عليه و آله
حق الزوج�  االرث و امل�اث و. نظرية العقد يف الفقه الجعفري. األحاديث املوضوعة

. 
 ) .دراسات يف الكايف و البخاري(الحديث و املحّدثون . صور مرشقة م  وحأ االسيم

 .أصول الفقه الجعفري . أصول التشيع. الوالية و الشفعة و االجارة يف الفقه االسيمأ
 .نظرات جديدة يف الفقه و املذاهب االسيمية 

ب عنه بع  أصدقائه يف مقدمة كت. 410/ 1معجم رجال الفكر و األدب : ترجم يف
 .بع  كتبه 

 : السيد يوسف الطباطبائ الحكيم

ه 1327السيد يوسف ب  السيد محس  ب  السيد مهدي الطباطبائ الحكيم ولد عام 
يف ظل أبيه العاا الجليل املرجع و تعلم م  أساط� الحوزة و  يف النجف و نشأ بها

كان س�حته يقيم . صار م  العل�ء الكبار املعروف� بالتقى و الزهد و ترك الدنيا
صية الج�عة لد  غياب والده املقدس عنها يف الصح  الحيدري الرشيف ليي و يف 

يم هتف الناس جميعا برجعيته مسجد الهندي ظهرا و عرصا و بعد وفاة االمام الحك
و تقليده طالب� منه إصدار كتاب يحتوي عىل فتاواه يف املسائل العملية و لكنه أب و 

و بعد مضايقة النظام الجائر يف بغداد عىل . رف  و اقترص عىل إمامة الج�عة فقط
خوته الحوزة و الناس إعتكف يف بيته و لك  الحكم الغاشم ا يرتكه فأعدم كوكبة م  إ 

و أوالده و أوالد إخوته و م  بنأ عموته م  آل الحكيم عىل دفعت� أواله� عام 
 :م و هم 1985/ 3/ 5م و ثانيته� يف 1983
السيد . السيد محمد حس� الحكيم. آية ّهللا السيد عبد الصاحب الحكيم: إخوانه1

 .السيد عبد الهادي الحكيم . عيء الدي  الحكيم
 .السيد عبد الوهاب الحكيم . الحكيم السيد ك�ل: أوالده2
 .السيد حس  اب  السيد عبد الهادي الحكيم : أوالد أخيه3
 .السيد محمد رضا الحكيم . السيد عبد املجيد الحكيم: بنأ عمومته4

  .السيد محمد حس  الحكيم . السيد عبد الصاحب الحكيم
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ا لفراشه حتى يوم وفاته و بعد إعدام هلالء أصيب بشلل نصفأ و عاش ميزم
ه و قد نعاه االمام الخمينأ رحمه ّهللا مذكرا املسلم� بور  1411رجب 27األربعاء 

 .الفقيد و تقواه 
أبحاث يف . الخيارات. بحث حول العلم االج�يل. كتابات يف الفقه و األصول: له

 .التفس� 
 .425/ 1معجم رجال الفكر و األدب . 288/ 2: مايض النجف: ترجم يف

 : الشيخ موىس رشارة

ولد العاا الجليل الشيخ موىس ب  عبد الكريم ب  الشيخ موىس رشارة يف النجف 
ه و عاد مع أبيه بعد مّيض أربع سنوات م  عمره إىل بلده بنت 1326األرشف عام 

جبيل و بعد أن أكمل املقدمات لد  عل�ء املنطقة انتقل إىل الحوزة العلمية يف 
درس األصول و الفقه عىل أساتذتها و عل�ئها حتى نال درجة  النجف األرشف و

ه م  املراجع الكبار مفل السيد أبو الحس  1358االجتهاد يف شهر ج�د  األوىل عام 
 .األصفها� و السيد ج�ل الدي  الكلبايكا� و الشيخ محمد حس� كاشف الغطاء 

يقول املرجع . و حس  الخلقكان فقيدنا رحمه ّهللا يتصف بالعلم و التقى و الور  
ملا كنا نلمس (ه إىل س�حة الشيخ 1372السيد حس� الح�مأ يف إحد  رسائله عام 

 ) .فيكم م  طهارة الضم� و طيب الرسيرة و غزارة العلم و الفضل
عاد إىل لبنان بعد أن بلغ درجة االجتهاد و استقر يف الهرمل مبلغا و مرشدا و مصلحا 

 .1998/ توز / 20املوافق 1419/ ربيع الفا� / 26اته يف و موجها حتى يوم وف
رشح . لجده الشيخ موىس) رشح الدرّة املنظومة يف األصول(كتاب يف األصول : له

 .مقاالت مختلفة . مسألة الغيبة، ديوان شعر. املنظومة يف االرث
  .ترجمة مخترصة ع  حياته إعداد الشباب امللم  يف الهرمل : ترجم يف
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 ترجمة مخترصة عن حياة املؤلف 

 .تلبية لدعوة بع  املللف� يف حقل الرتاجم، أدّون حيات بصورة مخترصة 
 .السيد محمد املعروف بالغروي : االسم

 السيد حس� ب  السيد محمد ب  السيد عبد هللاّ : إسم الوالد و الجد
 .اب  السيد زك الحسينأ البحرا� 

قال والدي رحمه ّهللا تعاىل أن الجد األعىل هو العاا الجليل السيد زك  :األصل
الحسينأ البحرا� قبل أكث م  مائتأ سنة قدم م  البحري  يف طريقه إىل زيارة االمام 

عىل بعد ) قمشه(عيل ب  موىس الرضا عليه السيم يف خراسان فمّر عىل قرية تدعى 
 .وب إصفهان ثان� كيلومرتا تقريبا م  جهة جن

فالتقى به امللمنون م  البلدة و ألحوا عليه البقاء فيهم و إرشادهم إىل الرصاط 
املستقيم فلبّى دعوتهم و استقر فيهم و تزوج منهم و له ذرية كب�ة و واسعة يسّمون 

م  بلدة ) أولياء عليا(يسك  معظمهم يف محلّة ) سادات بحرينأ(إىل يومنا هذا ب 
ك� أن السادات املعروف� بالحجازي يف . ك عرفت بالبحرينأو م  أجل ذل. قمشة

 .هذه البلدة ينتهون إىل أجداد سادات بحرينأ 
إنتقل والدي إىل النجف األرشف أيام شبابه و حرض عىل  :تاريخ الوالدة و محلها

عل�ئها و الزم الفقيه و املرجع الكب� السيد أبو الحس  االصفها� حتى نال درجة 
آبادي و  منه فتزوج م  السيدة رباب كراة املرحوم الشيخ عباسعيل دولت االجتهاد

ه يف 1359كنت الولد البكر له� و كانت والدت يف اليوم الفام  م  ذي الحجة عام 
  محلة الحويش 
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 .النغل م  النجف األرشف العراق ) أبو نجم(الكب� يف محلة طه�ز يف زقاق عبد ّهللا 
ختمت القرآن الكريم قبل تجاوز السنة السادسة م  العمر عند  :اإلبتدائية الدراسة

ثم دخلت الكتاتيب فدرست القراءة و ) علوية بكم(إمرأة صالحة هأ املرحومة 
الكتابة و الحساب و الهندسة و العربية و الفارسية عند املرحوم الشيخ عبد ّهللا 

 .النيشابوري يف محلة الحويش الصغ� 
عندما بلغت الفانية عرش م  سنأ العمر، أخرجنأ الوالد م   :الحوزية الدراسة

محرض الشيخ عبد ّهللا و أخذ� إىل مدرسة اآلخوند الكي  الخراسا� يف الحوزة 
العلمية املوجودة يف محلّة الحويش الصغ� حيث كانت لوالدي غرفة للتدريس و 

لبدء بدراسة الكتب التمهيدية املطالعة و املباحفة ثم سلمنأ إىل بع  األساتذة ل
الحوزوية يف النحو و الرصف و املنطق فرشعت يف الدراسة بحمد ّهللا و تقدمت و بعد 
مرور سنت� تعممت و مضيت يف تعلم الدراسات العربية الحوزوية و كل ما كنت 
أقرأ م  الدرس أباحفه مع أحد الزميء يف الدرس أو أحد أندادي ثم أكتب ذلك 

 .ه ك� كان يطلب منا األستاذ لإلحتفاظ ب
لقد درست الكف� م  كتاب املكاسب للشيخ مرتىض  :بحث السطوح و الخارج

األنصاري عىل املرجع الكب� السيد عيل السيستا� و كتاب الكفاية يف أصول الفقه عىل 
املرحوم آية ّهللا الشيخ صدرا البادكوب ثم انتقلت إىل بحث خارج األصول لألستاذ 

 آية ّهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئ و حرضت عنده دورة تقريبا م  أول الكب�
أبحاث األلفاظ إىل نهاية التعادل و الرتاجي  ك� حرضت عليه بحث الطهارة و شيئا 

و درست منظومة السبزواري . م  أبحاث الصية لد  تدريسه لكتاب العروة الوثقى
مسلم امللكوت و شيئا م  علوم الفلك عىل  يف الفلسفة عىل العاا الكب� الشيخ

و يف هذه الفرتة إنفتحت كلية الفقه التابعة لجمعية . املرحوم الشيخ عبد الجليل
منتد  النرش فالتحقت بالدورة الفالفة و حصلت منها عىل شهادة البكالوريوس يف 

  .اللغة العربية و العلوم االسيمية 
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، عىل آية ّهللا العظمى السيد الشهيد )املييدية (ائل الستينات ثم تعرفت م  قريب، أو 
الصدر و ترشفت بالحضور عىل درسه فقها و أصوال و أدركت البون الشاسع بينه و ب� 
غ�ه م  العل�ء الكبار يف دقة البحث و النهج و النظرة إىل شلون الحوزة و التبليغ و 

يف الدراسة و األمور االجت�عية و مرجعيته مشاكل العاا االسيمأ فتوفقت مليزمته 
 .الرشيدة و أصبحت بتوفيق ّهللا سبحانه م  تيميذه املقرب� لديه قدس رسّه 

و عىل جانب الدراسة، كنت أدرّس الفقه و األصول و الفلسفة يف الحوزة النجفية ك� 
عليه، بزيارات كنت أقوم، بتوجيه م  أستاذي املفّد  الشهيد الصدر رضوان ّهللا تعاىل 

و لقد أمضيت أسعد . إىل بع  املدن العراقية للتبليغ و االرشاد يف املناسبات الدينية
أيام حيات ما ينوف عىل عرشة أعوام يف ظل حنان األب و األستاذ الشهيد آية ّهللا 
العظمى السيد محمد باقر الصدر حيث إنتهلت، العلم و الوعأ و االاان و التضحية 

فكنت أقوم بكافة . الفكر و العقل و القلب م  بحر بركات وجودهو النهج و 
النشاطات العلمية و الدينية عىل مختلف األصعدة يف ظل هذه املرجعية الواعية 

مييدية ب� النجف و الكوفة،  1974الحكيمة الرشيدة حتى يوم اختبائ صيف عام 
م الهروب إىل لبنان بتوجيه م  نتيجة ميحقة و مطاردة البعفي� الصّدامي� العتقايل، ث

األستاذ الشهيد و طلبه م  إب  عمه االمام السيد موىس الصدر االهت�م بأموري و 
 .االستفادة م  إمكانيات املتواضعة يف أداء الرسالة 

بعد أن (فجئت إىل لبنان و سكنت مدينة صور، مدينة االاان و الطهارة و االباء، 
، و ترشفت بالعمل يف ظل االمام السيد موىس )ييدية م 1966أقمت فيها أشهرا عام 

فزاولت فيها النشاط الدينأ م  إقامة صية الج�عة . الصدر و دعمه و تأييده الكامل
يف مسجد صور الكب� الذي أسسه و أقام فيه صية الج�عة االمام السيد عبد الحس� 

الدراسات االسيمية الذي رشف الدي  و م  بعده االمام الصدر، و التدريس يف معهد 
أسسه االمام الصدر، إضافة إىل إلقاء املحارضات يف املناسبات املختلفة و املشاركة يف 

و كان أستاذي . مييدية 1978الجهاد ضد إرسائيل حتى يوم إخفائه يف ليبيا عام 
  العظيم الشهيد 
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صغ�ة و كب�ة م  نشاطأ و  آية ّهللا العظمى السيد محمد باقر الصدر عىل علم بكل
و قد ترشفت بزيارته و اللقاء به للمرة األخ�ة يف املدينة املنورة عند أداء . عميل

 .مييدية  1978العمرة املفردة يف شهر رجب عام 
ثم كانت الفورة االسيمية يف إيران بقيادة إمام األمة الخمينأ العظيم و صدور القرار 

بد م  االنصهار يف هذه الفورة بقدر إنصهار قائدها يف م  األستاذ الجليل أنه ال 
االسيم فكان االندفا  نحو هده الظاهرة الفريدة الحقة التأ هأ حلم األنبياء جميعا 
و كانت امليحقة و املطاردة للعنارص النشطة يف لبنان م  قبل البعث الصّدامأ و كان 

يل مرات عديدة و كان آخرها عندما أعوانه تلك األيام أقوياء يف لبنان فخططوا الغتيا
أصلوا سيارت البيجو باألسلحة النارية، و أنا يف طريقأ إىل ب�وت قرب معمل الكهرباء 
يف الجية، باألسلحة النارية و أصابت الرصاصات الع�مة و لك  ّهللا سبحانه أراد يل 

ئيل أرض جبل ثم احتلت إرسا. مييدية 1981البقاء و الحياة فسافرت إىل إيران عام 
مييدية عدت إىل مدينتأ صور  1985مييدية و بعد انسحابها عام  1982عامل يف 

التأ أحببتها و أحببت أهلها امللمن� اليرة حتى يومأ هذا و الشكر ّل و الحمد له 
وحده و كيل غبطة و رسور يف قيامأ لخدمة االسيم و أهل جبل عامل الكرام و 

 .ء خاصة أبناء صور األوفيا
أنجزت يف النجف األرشف تقريرات أبحاث الخارج يف الفقه و : املللفات املخطوطة

األصول عند حضوري عىل آية ّهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئ و الشهيد السعيد 
ك� أننأ كتبت يف بع  املسائل الفلسفية . آية ّهللا العظمى السيد محمد باقر الصدر

 .قواعد الفقهية رسائل مخترصة ال تزال موجودة و غ� مطبوعة و الفوائد الرجالية و ال
 :هأ  :املؤلفات املطبوعة

 كتاب صغ�. دار التعارف ب�وت ـه 1401إسيمنا، الطبعة الفالفة عام  -1
 كتاب صغ�. التشيع مذهب أهل البيت -2
. ب�وتم دار التعارف  1976هل أن الدي  أفيون الشعوب ؟، الطبعة الفانية عام  -3

  كتاب صغ�
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ه دار 1403الفقراء يف ظل الرأس�لية و املاركسية و االسيم، الطبعة الفانية عام  -4
 .التعارف ب�وت 

 كتاب صغ�. ه1397ّهللا، عام  -5
 كتاب صغ�. م1978ّهللا أو املادة، عام  -6
ة عىل ضوء فتاو  مناسك الحج يف خطوطه العام(الطريق إىل بيت ّهللا الحرام،  -7

 ) .السيد الصدر
 )مسائل الصوم عىل ضوء فتاو  السيد الصدر (الصيام يف شهر رمضان،  -8
 الصية آدابها و آثارها -9
ترجمة األربعون حديفا لإلمام الخمينأ قدس رسه م  الفارسية إىل العربية، عام  -10
 .م و ال تزال تتكرر طباعتها 1990ه 1411
كتاب يحتوي عىل األحكام الخاصة باملرأة يف : عة االسيميةاملرأة يف الرشي -11

 .العبادات و املعاميت 
 الحوزة العلمية يف النجف األرشف -12
كتاب يشتمل : الفقه عىل املذاهب األربعة و مذهب أهل البيت عليهم السيم -13

األربعة عىل ما أنجزه الدكتور عبد الرحم  الجزيري يف عرض آراء فقهاء املذاهب 
فأدخلت بالتعاون مع الشيخ يارس مازح مذهب أهل البيت عليهم السيم يف كل 

 .خمس مجلدات . مسألة فقهية تعرض لها الجزيري يف كتابه
مجلدان يحتوي املجلد األول عىل كل م  درس و لو : مع عل�ء النجف األرشف -14

 نهاية القرن الفالث ه إىل488قليي يف النجف األرشف م  بداية تأسيس الحوزة عام 
و يحتوي املجلد الفا� عىل كبار عل�ء النجف األرشف يف القرن الرابع . عرش الهجري

 تحت الطبع. عرش الهجري و عقدي القرن الخامس عرش الهجري
 .العظي�ن املباركان عي  و مريم عليه� السيم يف الكتاب و السنة  -15

ه الشكر و املنة عىل هذه النعمة التأ أغدقها عّيل الحمد ّل عىل إتام هذا الكتاب و ل
  .و نسأل ّهللا سبحانه القبول و املزيد م  الخدمة للعلم و االاان و املسلم� 



 588: الصفحة

 مصادر املجلد الثا� من كتاب مع عل�ء النجف األرشف 

 رياض العل�ء عبد ّهللا أفندي االصفها�
 آغا الطهرا� طبقات أعيم الشيعة الشيخ م�زا

 الذريعة إىل تصانيف الشيعة الشيخ م�زا آغا الطهرا�
 أمل اآلمل الشيخ محمد ب  حس  الحر العاميل
 إجازات البحار الشيخ محمد باقر املجليس

 مايض النجف و حارضها الشيخ باقر آل محبوبة
 أعيان الشيعة السيد محس  األم�
 معارف الرجال الشيخ حرز الدي 

 األحباب الشيخ عباس القمأهدية 
 االجازة الكب�ة السيد عبد ّهللا التسرتي
 مشهد االمام محمد عيل التميمأ

 تكملة أمل اآلمل السيد حس  الصدر
 تراجم الرجال مجلدان السيد أحمد االشكوري

مستدركات أعيان الشيعة السيد حس  األم� روضات الجنات السيد محمد باقر 
 الخونساري

 فكر و األدب يف النجف األرشف الشيخ هادي األمينأمعجم رجال ال
 أعيم هجر السيد هاشم شخص
 معاا العل�ء الشيخ عباس القمأ

  مجلدات الشيخ أبو عبد ّهللا البحرا�3أعيم الفقافة يف البحري  
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 فهرست مع كبار عل�ء النجف األرشف يف القرن الرابع عرش الهجري 
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 إنجازات الحوزة العلمية يف النجف يف القرن الرابع عرش الهجري10
 هجرياالهت�م العلمأ يف الحزة النجفية يف القرن الرابع عرش ال14
 مناهج الدراسة و كتبها16
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 الشيخ عيل الرشقأ النجفأ273
 الشيخ عيل البيدي البحرا�274
  السيد م� عيل اب  السيد حس  اب  السيد محمد االصفها�275



 608: الصفحة

 الشيخ عيل أبو الحس  الخنيزي275
 آبادي خاتون السيد عيل276
 السيد عيل اب  السيد حس� الرساب276
 الشيخ عيل الحيل النجفأ276
 الشيخ عيل الطريحأ النجفأ277
 الشيخ عيل الخاقا� النجفأ277
 السيد عيل الجصا�278
 السيد عيل الكازرو�279
 السيد عيل النخجوا�279
 السيد عيل املوسوي النجفأ279
 السيد عيل االيروا�280
 السيد عيل الكازرو�280
 الشيخ عيل االيروا� النجفأ280
 السيد عيل ب  السيد عبد الكريم ب  عيل اليوجردي281
 السيد عيل ب  السيد عيل أكي الشاهرودي281
 الشيخ عيل املظفر النجفأ282
 الشيخ عيل العلياري282
 السيد عيل الكاظمأ283
 السيد عيل النبأ الحّ�ري283
 لخوئالشيخ عيل ا284
 الشيخ عيل القزوينأ284
 الشيخ عيل البحرا�285
 السيد عيل الكوهكمري285
 الشيخ عيل النهاوندي286
 الشيخ عيل املازندرا�286
  الشيخ عيل الصوري286



 609: الصفحة

 الشيخ عيل القوجا�287
 الشيخ املوىل عيل الكنأ287
 السيد عيل الهمدا�288
 الشيخ عيل مانع النجفأ288
 الشيخ عيل الشاهرودي289
 الشيخ عيل الجواهري289
 الشيخ عيل مرّوة العاميل290
 الشيخ عيل النجفأ التسرتي290
 السيد عيل اب  السيد محمد الطبيب اب  إبراهيم التييزي290
 السيد عيل اب  السيد محمد السيد املوسوي الرامهزي291
 السيد امل�زا عيل الشهرستا�292
 الغريفأ البحرا�السيد عيل 292
 السيد عيل اب  السيد محمد اب  السيد عيل شي293
 السيد عيل النوري النجفأ293
 السيد رشف الدي  السيد عيل اب  السيد محمد املرعيش294
 السيد عيل الخلخايل املوسوي اب  السيد محمد اب  السيد زي  العابدي 294
 الشيخ عيل الغروي النجفأ295
 النجفأالشيخ عيل القمأ 295
 السيد عيل اب  السيد محمد تقأ اب  السيد أبو القاسم التييزي296
 الشيخ عيل رشيعتمدار297
 الشيخ عيل املرندي النجفأ297
 السيد عيل اب  السيد محمد حس  الش�ازي298
 السيد عيل اليثب298
 الشيخ عيل اب  الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء299
  السيد عيل السيستا�300



 610: الصفحة

 الشيخ عيل املج�اوي300
 السيد عيل الدرجهأ301
 السيد عيل األم� العاميل301
 الشيخ عيل ثقة االسيم التييزي302
 الشيخ عيل الهمدا�302
 السيد عيل إمام الجمعة الدزفويل303
 الشيخ عيل رفيش النجفأ303
 الشيخ عيل العيق النجفأ304
 خنيزيالشيخ عيل اب  عبد الكريم ال304
 الشيخ عيل أصغر الختا�305
 الشيخ عيل أصغر اليوجردي305
 السيد عيل أكي الفال أس�ي305
 الشيخ عيل أكي صدر الفضيء306
 الشيخ عيل أكي النهاوندي306
 الشيخ عيل أكي التييزي307
 الشيخ عيل أكي الرتبتأ307
 السيد عيل أكي التفرييش308
 الشيخ عيل أكي الدامغا�308
 الشيخ عيل أكي السياه دا�308
 الشيخ عيل أكي الديزجأ309
 الشيخ عيل أكي الهمدا�309
 الشيخ عيل أكي الخوانساري310
 الشيخ عيل أكي األردبييل310
 السيد عيل أكي اب  السيد محمد العلوي األردكا�311
 الشيخ عيل أكي العراقأ311
  الشيخ عيل أكي الجلوخا�311



 611: الصفحة

 الشيخ عيل رضا القزوينأ312
 الشيخ عيل محمد الخوئ312
 الشيخ عيل محمد الطالقا�312
 الشيخ عيل محمد ب  الشيخ إبراهيم النجفأ313
 السيد عيل محمد النقوي314
 الشيخ عيل محمد نور رشق314
 آبادي الشيخ عيل محمد النجف314
 السيد عيل مدد القائنأ315
 لحسينأالسيد عيل نقأ السياورزي ا315
 السيد عيل نقأ القائنأ316
 الشيخ عيل نقأ اليغا�316
 الشيخ عمران دعيبل النجفأ316
 الشيخ عي  القزوينأ317
 الشيخ عي  اب  الشيخ حس  اب  الشيخ شب�317
 السيد عي  ك�ل الدي 318
 الشيخ عي  اللواسا�318
 الشيخ عي  اليغا�319
 الشيخ غالب الحويزي320
 يم حس� القمأالشيخ غ320
 الشيخ غيم حس� املرندي321
 الشيخ غيم حس� الدربندي321
 الشيخ غيم رضا اليزدي321
 الشيخ غيم رضا القمأ322
 الشيخ غيم عيل القمأ322
 السيد فتاح اب  السيد التييزي الرساب323
  الشيخ فتاح اب  الشيخ محمد عيل شيخ االسيم داش آتا� التييزي323



 612 :الصفحة

 املوىل فت  عيل اب  الحاج ويل ب  عيل عسكر األرغو�324
 آبادي املوىل فتحعيل السلطان324
 الشيخ فت  ّهللا شيخ الرشيعة االصفها�325
 الشيخ فرج أبو محمد ب  املي حس  العمران البيدي325
 الشيخ فضعيل اب  امل�زا عبد الكريم ميبايش326
 الشيخ فضل ّهللا املازندرا�327
 الشيخ فضل ّهللا اب  املوىل عباس الشهيد327
 اب  امل�زا نرص هللاّ ) شيخ االسيم(الشيخ فضل ّهللا 328
 املوىل فياض اب  املوىل محمد الرسخه ديزجأ328
 الشيخ قاسم ب  حس  ب  موىس آل محأ الدي  الجامعأ العاميل النجفأ329
 جفأالشيخ قاسم ب  محمد تقأ ب  محمد األردوبادي الن330
 الشيخ قوام الدي 330
 السيد كاظم اب  السيد أحمد اب  السيد محمد األم� العاميل331
 السيد كاظم اب  السيد محمد رضا اب  السيد أبو القاسم املفيد331
 الشيخ كاظم املرندي النجفأ332
 املوىل كلب عيل القزوينأ332
 الشيخ لطف ّهللا ب  النجفأ اليرجا�333
 األردبييل املوىل لطف عيل334
 الحسينأ املعروف بالنواب الصفوي) م� لوحأ(السيد مجتبى اب  السيد عيل 335
 السيد محمد امل� صادقأ336
 السيد محس  اب  السيد مهدي اب  السيد صال  الحكيم336
 الشيخ محس  اب  الشيخ رشيف اب  الشيخ عبد الحس� الجواهري337
 قاسم الجييلالسيد محس  اب  السيد عيل اب  السيد 338
  السيد محس  األم� العاميل الشقرائ338



 613: الصفحة

 السيد محس  ب  السيد حس� بحر العلوم340
 الشيخ محس  ب  الشيخ أحمد الدجييل340
 الشيخ محس  اب  الشيخ محمد حس  العلياري340
 الشيخ محس  اب  الشيخ محمد اب  الشيخ موىس الخرضي341
 املوىل أحمد الزنجا�املوىل محمد اب  341
 املوىل محمد األرشيف املازندرا�342
 السيد محمد اب  السيد محمد باقر الحسينأ الف�وزآبادي342
 السيد محمد اب  السيد زي  العابدي 343
 الشيخ محمد اب  الشيخ حس� ب  الخليل343
 السيد محمد بان السيد عيل اب  السيد أبو الحس  الحسينأ الخرسوشاهأ344
 املوىل محمد اب  الحاج دواد ب  خليل الخطيب344
 الشيخ محمد اب  الشيخ عيل ب  عبد ّهللا ب  حمد ّهللا حرز الدي 344
 املوىل محمد ب  عيل أكي اب  املوىل محمد القمأ345
 املوىل محمد الفاضل اب  املوىل فضل عيل الرشبيا�346
 ملت  الرشيعة التييزي السيد محمد الشه� بوالنا اب  السيد عبد الكريم346
 الشيخ محمد اب  الشيخ جعفر اب  الشيخ أحمد رش  االسيم347
 السيد محمد ب  السيد محمد حس� الحسينأ االصفها�348
 الشيخ محمد اب  الشيخ سلي�ن ب  محمد رفيع التنكابنأ348
 الشيخ محمد ب  محمد حس� األشكوري النجفأ349
 لس�ويالشيخ محمد ب  محمد طاهر ا349
 السيد محمد اب  السيد صادق البغدادي الحسنأ351
 السيد محمد اب  السيد فضل ّهللا ب  خداد املوسوي351
 السيد محمد اب  السيد محمد تقأ بحر العلوم352
  السيد محمد اب  السيد فرج ّهللا اليوجردي352



 614: الصفحة

 ء الشيخ محمد ب  عبود الغروي الحائري الكويف القار 353
 الشيخ محمد ب  الشيخ محمد كاظم اآلخوند الخراسا�353
 الشيخ محمد ب  الشيخ محمد حس  األنصاري354
 اب  السيد عيل اب  السيد عيل نقأ الكوهكمري) الحجة(السيد محمد 354
 السيد محمد اب  السيد إبراهيم اب  السيد صادق اللواسا�355
 السيد محمد اب  السيد أبو القاسم الفشارك355
 السيد محمد اب  السيد محمد صادق املوسوي الخونساري356
 املوىل محمد الهمدا� ب  الغروي356
 الشيخ محمد اب  الشيخ عبد ّهللا اب  املوىل أحمد الزنجا�357
 املوىل محمد اب  الحاج سلي�ن الزي  العاميل357
 املوىل محمد ب  عبد ّهللا ب  محمد ب  آل مظفر358
 السيد عيل النوري املوسوي السيد محمد اب 358
 )إمام الحرم� (الشيخ محمد ب  عبد الوهاب ب  داود الهمدا� 359
 املوىل محمد ب  فضل الساروي الغروي359
 الشيخ محمد الطالقا�360
 املوىل محمد ب  محمد حس� الخونساري النجفأ361
 املوىل محمد ب  هاشم ب  محس  العلوي الرشموطأ النجفأ361
محمد اب  السيد هاشم اب  م� شجاعت عيل الرضوي النجفأ الهندي السيد 362

 املوسوي
 املوىل محمد إبراهيم ب  محمد عيل النجفأ القمأ363
 املوىل محمد إبراهيم ب  عيل قيل ب  محمد كاظم قلعه جوقأ الغروي363
 الشيخ محمد إبراهيم الكلبايس النجفأ364
 السيد محمد إبراهيم البهبها� الحسنأ364
  السيد محمد إبراهيم املوسوي التييزي365



 615: الصفحة

 السيد محمد إبراهيم الخوانساري املوسوي365
 املوىل محمد إس�عيل ب  عيل نقأ األرومأ الغروي366
 املوىل محمد إس�عيل ب  محمد حس  املعزّي االصفها� النجفأ366
 النجفأاملوىل محمد أم� اب  الحاج محمد األفغا� األقشاري 367
 الشيخ محمد أم� الخوئ367
 الشيخ محمد أم� شمس الدي 367
 املوىل محس  اب  الحاج مرتىض ب  قاسم ب  إبراهيم ب  موىس ب  محمد368
 السيد محمد باقر اب  السيد زي  العابدي  املوسوي الخونساري368
 السيد محمد باقر ب  السيد عيل نقأ املوسوي االصفها�369
 باقر اب  السيد أبو القاسم الحجة الطباطبائالسيد محمد 369
 السيد محمد باقر اب  السيد محمد عيل القايض الطباطبائ370
 املوىل محمد باقر اب  املقدس الزنجا�370
 آبادي املوىل محمد باقر ب  محمد الكرهرودي السلطان371
 السيد محمد باقر اب  السيد مرتىض املوسوي االصفها�372
 محمد باقر اب  الشيخ محمد تقأ االصفها�الشيخ 371
 املوىل محمد تقأ اب  مي محمد ب  الحس� حجة االسيم372
 السيد محمد تقأ اب  السيد أحمد اب  السيد محمد تقأ الطالقا�373
 املوىل محمد تقأ ب  املوىل محمد باقر الرشيف373
 السيد محمد تقأ اب  السيد أسد ّهللا الخونساري املوسوي373
 الشيخ محمد تقأ الهمدا�374
 املوىل محمد تقأ ب  عباس النهاوندي النجفأ374
 الشيخ محمد تقأ ب  الشيخ حس  التسرتي375
 الشيخ محمد تقأ املعروف بآقا نجفأ375
 الشيخ محمد تقأ اب  امل�زا محب عيل الش�ازي376
  اب  السيد مرتىض) مفتأ الشيعة(السيد محمد تقأ 377



 616: الصفحة

 السيد محمد تقأ املعروف بالسيد آغا القزوينأ النجفأ377
 املوىل محمد تقأ اب  محمد حس� الكاشا� الغروي378
 السيد محمد تقأ اب  السيد يوسف النجفأ الكيي�378
 الشيخ محمد جواد الحوالوي379
 الشيخ محمد جواد الكاظمأ379
 الشيخ محمد جواد االصفها�380
 التييزيالسيد محمد جواد 380
 الشيخ املوىل محمد جواد القمأ381
 الشيخ محمد جواد ب  الشيخ حس  البيغأ381
 الشيخ محمد جواد مغنية382
 الشيخ محمد جواد اب  الشيخ موىس العاميل383
 الشيخ امل�زا محمد جعفر الكرما�384
 )الفاضل االيروا� (الشيخ محمد جواد اب  الشيخ محمد 384
 ب  أب القاسم الكاشا� النجفأ املوىل محمد حس 384
 الشيخ امل�زا محمد حس  الهزارجريبأ النجفأ385
الشيخ محمد حس  اب  الشيخ عباس اب  الشيخ حس  اب  الشيخ جعفر كاشف 386
 الغطاء
 السيد محمد حس  اب  السيد األفغا� القمأ النجفأ386
 الشيخ محمد حس  اب  الشيخ عبد الكريم التييزي الزنوزي387
السيد محمد حس  اب  السيد محمد هادي اب  السيد أبو الحس  الهندي 387

 الرضوي
 الشيخ محمد حس  ب  محمد عيل امليانجأ387
 الشيخ محمد حس  اب  الشيخ محمد صادق االصفها�388
 السيد محمد حس  فضل هللاّ 388
 السيد امل�زا محمد حس  الرضوي389
  الشيخ محمد حس  األنصاري389



 617: الصفحة

 الشيخ محمد حس  آل محبوبة390
 الشيخ محمد حس  الناظر390
 الشيخ امل�زا محمد حس  الكرما�390
 السيد محمد حس  األردبييل391
 الشيخ محمد حس  رشيعتمدار االسرتابادي391
 الشيخ محمد حس  آل مظفر392
 السيد محمد حس  املجدد الش�ازي393
 الشيخ امل�زا محمد حس  االشتيا�394
 الشيخ محمد حس  املامقا�395
 الشيخ محمد حس  آل ياس�396
 الشيخ امل�زا محمد حس  القمأ396
 الشيخ محمد حس  آل كبة397
 الشيخ محمد حس� االصفها�398
 الشيخ امل�زا محمد حس� الخيابا�399
 املوىل محمد حس� ب  عيل ب  أرشف البارفروش399
 با�الشيخ محمد حس� االصفها� الكم399
 الشيخ امل�زا محمد حس� النائينأ400
 الشيخ محمد حس� آل كاشف الغطاء402
 الشيخ محمد حس� القمهيش الكب�403
 الشيخ محمد حس� آل مظفر404
 آبادي الشيخ محمد حس� السلطان404
 الشيخ محمد حس� آيتأ405
 السيد محمد حس� الدزفويل406
 آبادي الشيخ محمد حس� النجم406
 لشيخ محمد حس� الهمدا� الكاظمأا406
  السيد محمد حس� الجزائري407



 618: الصفحة

 الشيخ محمد حس� الجباوي407
 الشيخ محمد حس� املشغري العاميل407
 الشيخ محمد حس� القائنأ408
 الشيخ محمد حس� الكاظمأ408
 الشيخ محمد حس� الغروي النجفأ409
 السيد محمد جعفر االصفها�السيد محمد حس� م�دامادي ب  409
 الشيخ محمد رفيع الكزازي410
 الشيخ محمد رحيم اليوجردي410
 الشيخ محمد رضا آل ياس�410
 الشيخ محمد رضا املظفر411
 السيد محمد رضا الجزائري412
 السيد محمد رضا اب  السيد محمد باقر املرعيش412
 املوىل محمد رضا ب  محمد باقر التييزي النجفأ413
 السيد محمد رضا الش�ازي413
 الشيخ محمد رضا الدزفويل اليوجردي413
 السيد محمد رضا البختياري414
 الشيخ محمد رضا الجرقوئ االصفها�414
 الشيخ محمد رضا فرج ّهللا النجفأ415
 االصفها�) آغا رضا(الشيخ أبو املجد محمد رضا 416
 الشيخ محمد رضا االصفها�417
 آل املرتىض السيد محمد رضا417
 السيد محمد رضا الحيل417
 الشيخ محمد رضا الفال أس�ي417
 الشيخ محمد رضا الطالقا�418
 املوىل محمد رضا ب  قاسم ب  محمد ب  نارص الغراوي419
  امل�زا محمد رضا الرشتأ420



 619: الصفحة

 الشيخ محمد رضا الطهرا�420
 الشيخ محمد رضا الكلبايس420
 القايض التييزي السيد محمد رضا421
 السيد محمد رضا الخراسا�421
 الشيخ محمد رضا اب  الشيخ هادي اب  الشيخ عباس كاشف الغطاء422
 السيد محمد رضا اب  السيد إس�عيل الش�ازي422
 السيد محمد الريض اب  السيد زي  العابدي  الخونساري423
 الشيخ املوىل محمد زمان424
 األفغا� البهسوديالسيد محمد رسور الحسينأ 424
 السيد محمد سعيد فضل هللاّ 424
 السيد محمد سعيد الحبوب425
 السيد محمد رشيف الونك املوسوي426
 السيد محمد رشيف اب  محمد طاهر الحسينأ التويرسكا�426
 السيد محمد صادق الحجة الطباطبائ427
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