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وملا نسحم مساج دمحم

امللخّ �ص

إن البحوث الببليوغ راف ّي ة مهمة جدًّ ا ِّ
ّ
لكل دارس وباحث وحم ّقق ،فال بدّ له

بالئي املخطوط
البحث قد كسب أمهيته من تسليطه الضوء عىل الرتاث الك ر ّ

ا ّلذي ح ّق ق ونرش يف جم ّل ة م رياث حديث شيعة التي كانت تصدر عن دار احلديث

يف قم املقدّ سة وكانت تُعنى بنرش الرسائل يف علوم احلديث ،ومن جهة أخرى
تناوله علامء احلائر ،وال سيام أن بعضهم مل ينل ح ًظ ا واف ًي ا من الدراسة والتحقيق.

ومن األمور املهمة التي خرج هبا الباحث أن الرتاث الك ربالئي حيتاج إىل بحث

وتنقيب أكثر فأكثر ألن أغلبه حبيس املكتبات العامة واخلاصة.
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من معرفتها ومطالعتها ،واليوم هي من األبحاث التي هلا مكانتها وشأهنا ،وهذا

الكلمات المفتاحية :أعالم كربالء ،مي راث حديث الشيعة.
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Abstract
The papers of bibliography are very significant for any researcher, student and scholar, they must study and know them. Nowadays, these books are
considered the valuable papers that should be concerned. This paper brought
its importance is focusing on the heritage of Karbala handwritten. It was pubhas published the dissertations in Knowing the Prophetic Tradition. However,
bibliography is studied by the scientists of Alhaer, but it did not get very deep
study. The researcher thinks that the heritage of Karbala needs more and more
study deeply since no one can get it only either at public or private library.
Keywords: Scholars of Karbala, inheritance of Alshia speech.

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

lished and re-read in the Review of Heritage of Alshia in Qum, this review
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املقدمة
ّ

مهم ة جدًّ ا ِّ
لكل دارس وباحث وحم ّق ق ،فال بدّ له
تعدّ البحوث الببليوغ راف ّي ة ّ

ومن هذا املنطلق حاولنا ْ
أن نقدّم شي ًئ ا يف هذا السبيل ،فشـرعنا بإعداد بحث
وتكون البحث
عن ببليوغ رافيا ت راث أعالم ك ربالء يف(جم ّلة مرياث حديث شيعة)،
ّ

األول ّأولاً  :اإلجازات ،وثان ًي ا :الرتاجم ،وثال ًثا :احلديث
من حمورين :ذك رنا يف املحور ّ

وخامس ا :الفهارس ،ويف هذا املحور اعتمدت عىل ذكر
والدعاء ،وراب ًعا :الرجال،
ً

ثم
ثم املؤ ّلف ،وبعد ذلك املح ّق ق ،ومن ّ
عن وان الكتاب أو الرسالة أو اإلجازة ،من ّ
املج ّل د والسنة والصحيفة ،وذك رنا النسخ املعتمدة من أجل زيادة الفائدة للباحث
إن رغب يف إعادة العمل ،أو التعرف عىل النسخ التي ُح ّق ق فيها النص.
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من معرفة ومطالعة ما هو حم ّقق ،وما هو مطبوع ،وما به حاجة إىل طبعة جديدة،

واملحور الثاين تناولنا فيه :علامء احلائر وما هلم من نصوص حم ّق قة؛ وقصدنا
من ذلك َم ْن ِم ْن العلامء ا ّل ذين ُح ّق ق هلم الكثري ،و َم ن منهم مل يس ّل ط عليه الضوء
بشكل ٍ
كاف ،وختمنا البحث بأهم النتائج التي خرج هبا البحث.
وال بدّ هنا من التنبيه إىل مسألة مهمة هي ّ
أن الرسالة أو اإلجازة التي اعتمدها

البحث بقلم أحد أعالم حوزة ك ربالء ،وال نعني خصوص من ولد يف ك ربالء أو

كان من أرسة ك ربالئية فقط ،بل ّ
رس ا أو
دارسا أو مدّ ً
كل من أقام هبا مدة معتدًا هبا ً

مؤل ًف ا ،وبخصوص اإلجازات أوردنا اإلجازات التي كان جميزوها من أعالم ك ربالء
أو كان املجاز هبا ك ربالئ ًي ا.

وأ ّم ا إجازات األعالم املنشورة فقد كانت إ ّما عىل أساس املجيز أو املجاز ،فام

كان عىل أساس املجيز وكان ك ربالئ ًي ا فقد ذك رنا مجيع إجازاته ألهنا كلها من ت راث

295

ارغويلبب ةسارد ةعيشلا ثيدح ثاريم ةّلجم يف ءالبرك ثارت

أعالم ك ربالء ،وأ ّما إن مل يكن ك ربالئ ًي ا وكان بعض جمازيه ك ربالئ ًي ا فقد اقتصـ رنا

بالئي وأرشنا للبقية يف اهلامش ،وهكذا اإلجازات املنشورة
عىل إجازاته لل َع َل م الك ر ّ
عىل أساس املجاز فإن كان ك ربالئ ًي ا فذك رنا مجيع إجازات األعالم له وإن مل يكن

ك ربالئ ًي ا ولكن أجازه بعض أعالم ك ربالء فقد اقتصـ رنا عىل تلك اإلجازة وأرشنا إىل
الباقي يف اهلامش.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وال خيفى ّ
متخص صة تُعنى بعلوم
أن حول ّي ة(م رياث حديث الشيعة) جملة
ّ

احلديث ونرش الرسائل املتع ّلقة باحلديث الرشيف وعلم الرجال واإلجازات.

مرة واحدة عن مؤسسة دار احلديث الثقاف ّي ة  -قم
كانت تصدر يف السنة ّ

عيل
املقدسة ،من إعداد املح ّقق الشيخ مهدي املهريزي ،واملح ّق ق املفهرس الشيخ ّ
األول منها بتأريخ  ،1377ووصلت أعدادها إىل
الصدرائي اخلوئي ،ونشـر العدد ّ
مه ّي ة هذا البحث والس ّي ام أن
واحد وعرشين جملدًا ،وتو ّقفت عن الصدور ،مم ّا زاد يف أ ّ
أعدادها غري مت وافرة يف األس واق.

ويف اخلتام ال يفوتني أن أشكر ّ
كل من قدم يل املشورة والنصح والعون ،وهلل

احلمد والشكر ّأولاً
وآخرا.
ً
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أول :اإلجازات:
اً

املحور الأ ّول :م�ؤلفات علماء احلائر.

واإلجازات احلائرية هي:

الربغاين(1271هـ).
حمم د صالح
 اإلجازة ّاألوىل للموىل ّ
ّ

حمم د تقي
القزويني(1270هـ)(.)1
ّ
 واإلجازة الثانية للس ّي د ّ واإلجازة الثالثة للشيخ عبد اخلالقاليزدي(1268هـ)(.)2
ّ

عيل الفاضيل.
حتقيقّ :
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أ -إجازات الس ّي د عبد الله ش َّب ر /إجازات /عربي.

املجلد السادس عرش1386 ،هـ ،ص.556-523
النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،3488 :

ونسخة مكتبة آية اهلل املرعيش ،برقم.1427 :

الطباطبائي
ب -إجازات الميرزا جعفر
الحائري( /)3إجازات /عربي.
ّ
ّ

ٍ
ٍ
ِ
كثرية ،وهي(:)4
إجازات
أساتذته
ُأجيز الس ّي د قدس رسه من قبل
اخلونساري؛ أجازه يف نصف
اإلصفهاين
ملوسوي
حمم د هاشم ا
ّ
ّ
 -1إجازة الس ّي د ّ
ّ

رجب 1389هـ.

القزويني الشهري بالفؤاد جلبي؛ أجازه سنة 1292هـ
 -2إجازة الس ّي د مهدي
ّ

يف احلرة.
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التسرتي؛ أجازه 1291هـ.
 -3إجازة الشيخ جعفر
ّ
احلج ة
الكاظمي؛ أجازه يف ذي
حمم د حسن آل ياسني
ّ
ّ
 -4إجازة الشيخ ّ
1301هـ.
غرة رجب 1292هـ.
 -5إجازة املوىل أيب ت راب
القزويني؛ أجازه يف ّ
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

احلج ة(1296هـ).
 -6إجازة ثانية له ،بعد مالحظة رسائل املجاز يف  24من ذي ّ
احلائري؛ أجازه يف  28صفر 1290هـ.
اين
ّ
 -7إجازة الشيخ زين العابدين املازندر ّ

اين؛ أجازه يف 1299هـ.
 -8إجازة امللاّ ّ
حمم د اإليرو ّ

 -9إجازة امللاّ
احلائري؛ أجازه يف ك ربالء 6ربيع الثاين
األردكاين
حمم د حسني
ّ
ّ
ّ

1292هـ.

عم املجاز؛ أجازه
عيل
الطباطبائي ابن ّ
ّ
 -10إجازة املريزا زين العابدين آل س ّي د ّ

1292هـ.

األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د صادق
ّ
ّ
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املجلد الثالث1378 ،هـ ،ص.446-417

ِ
ه��ذه اإلج��ازات االثنتا عشـرة كتبها أساتذته واألع�لام
النسخ املعتمدة:

املعارصون له ،بخطوطهم عىل جمموعة من رسائله بخطه(.)5

ت -إجازات الحديث الموجودة في مكتبة أرموي/فهرس /عربي.

اإلجازات املوجودة فيها:
اين.
 -1إجازة الشيخ احلر
العاميل ،للشيخ يوسف البح ر ّ
ّ

وملا نسحم مساج دمحم

اإلصبعي،
 -2إجازة الشيخ حسن الدمستانيّ للشيخني :عبد احلسن بن أمحد
ّ

آبادي.
وعيل نقي بن حممد الزي ر ّ
ّ

حمم د بن
 -3إجازة الشيخ عبد اهلل بن صالح
اين ،للس ّي د ّ
ّ
السامهيجي البح ر ّ

الطبيس.
األخباري ،للموىل حممد إب راهيم
النيسابوري
حمم د
ّ
ّ
 -4إجازة املوىل ّ
ّ

عيل
حمم د باقر ا
 -5إجازة املوىل ّ
ملجليس ،للموىل كلب حسني بن فضل ّ
ّ
يزي.
الت رب ّ
الكاشاين.
ملوسوي
اقي ،للس ّي د أمحد ا
ّ
حمم د الن ر ّ
 -6إجازة املوىل مهدي بن ّ
ّ
احلسيني.
اين ،للس ّي د نور اهلل
ّ
 -7إجازة املوىل حييى البح ر ّ

عيل
حمم د بن احلسن بن زين الدين
 -8إجازة املريزا ّ
العاميل ،لألمري هباء الدين ّ
ّ
األفطيس.
التفرييش
الغروي
احلسيني
بن يونس
ّ
ّ
ّ
ّ
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احلائري.
احلسيني
عيل
ّ
ّ
ّ

العزيزي.
عيل بن حسني بن عبد العايل ،أليب حممد احلسن بن تركي
ّ
 -9إجازة ّ
يزي.
حمم د مهدي الفتوين
حمم د سميع الترب ّ
العاميل ،للشيخ ّ
 -10إجازة ّ
ّ

التوين ،للس ّي د عبد اهلل بن
حمم د بن أمحد اخلرساين
 -11إجازة نارص الدين ّ
ّ

اهلمداين املشتهر ب املري م ريان.
عيل
ّ
ّ

الكشمريي.
العاميل ،للموىل م راد
حمم د بن احلسن احلر
ّ
 -12إهناء الشيخ ّ
ّ
حمم د سديد.
حمم د باقر ا
ملجليس ،للموىل ّ
 -13إهناء املوىل ّ
ّ

ملشهدي.
عيل ا
حمم د باقر ا
ّ
ملجليس ،للموىل ّ
 -14إهناء املوىل ّ
حمم د ّ
ّ
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ازي.
حمم د باقر ا
حمم د يوسف ال ر ّ
ملجليس ،للموىل ّ
 -15إهناء املوىل ّ
ّ

األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د جعفر
ّ
ّ

املجلد الثاين عرش1383 ،هـ ،ص.446-407
النسخ املعتمدة :نسخة املحدث األرموي.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

اني(1098هـ) /إجازات /عربي.
ث -إجازات الشيخ صالح البح ر ّ

إجازاته هي(:)6

احلائري.
 -1إهناء لزين العابدين
ّ
ازي.
ملحم د تقي الش ري ّ
 -2إهناء ّ

ازي.
حمم د حسني الش ري ّ
 -3إهناء ملريزا ّ

األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د جعفر
ّ
ّ

املجلد السادس1380 ،هـ ،ص.518-481
اقي.
محم د قاسم
ج -إجازات المال
ومحم د جعفر الن ر ّ
ّ
ّ
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وفيها من اإلجازات:

ملحم د قاسم الن راقي ،له إجازة من:
ّأولاً ّ :
الطباطبائي.
عيل
ّ
 -1الس ّي د ّ

البهبهاين.
عيل
 -2املوىل ّ
ّ
حمم د ّ

الشهرستاين.
حمم د مهدي
 -3املوىل ّ
ّ

وملا نسحم مساج دمحم

احلائري.
القزويني
حمم د حسن
ّ
ّ
 -4املال ّ

اقي وأجيز من:
حمم د قاسم الن ر ّ
ملحم د جعفر بن ّ
وثان ًي اّ :
النجفي(صاحب اجل واهر).
حمم د حسن
ّ
 -1الشيخ ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د جعفر
ّ
ّ
املج ّل د الثالث1378 ،هـ ،ص.416-388

الشهرستاني(1216هـ)(/)7إجازات /عربي.
ح -إجازات الميرزا مهدي بن أبو القاسم
ّ

إجازاته هي(:)8

احلائري.
الطباطبائي
احلسيني
احلسني
عيل
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
حمم د ّ
 -1إجازة للس ّي د ّ
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اقي.
حمم د قاسم الن ر ّ
 -2املوىل ّ

األصفهاين.
حمم د باقر حجة اإلسالم الشفتي
 -2إجازة للس ّي د ّ
ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د أمحد
ّ
ّ

املجلد اخلامس1379 ،هـ ،ص.549-521

النسخ املعتمدة :نسخ مكتبة مركز إحياء الرتاث االسالم.
خ -إجازة الم لاّ أحمد الن راقي(1245هـ)( )9لم لاّ
اني(1244هـ) /إجازات/عربي.
علي اآلر ّ
ّ

عيل صدرائي اخلوئي.
حتقيقّ :

قم ،املج ّل د الثامن1381 ،هـ ،ص.450-435
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د -فهرس الصدر ّي ة في اإلجازات العل ّي ة /إجازات/عربي.

اهلمداين(1325هـ).
حمم د
عيل أكرب بن شري ّ
ّ
املؤلف :اهلمداينّ ،

هذا فهرس إجازات حتت عن وان(فهرس الصدر ّية يف اإلجازات العل ّي ة) فيه

جمموعة من املشايخ لعلامء أجالء ،وبدأ بمشايخ الس ّي د مهدي بحر العلوم ،ومشايخ

القزويني ،وانتهى وختم البحث بف وائد جليلة لطيفة ،منها فائدة يف
الس ّي د حسن
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الطربيس
النوري
عدد أحاديث الكتب األربعة ،وذكر مؤلفات أساتذة املريزا حسني
ّ
ّ
اهلندي لصاحب الفهرس
النجفي
ملوسوي
حمم د ا
ّ
ّ
ّ
ّ
الغروي ،وصورة إجازة الس ّي د ّ
اهلمداين.
عيل أكرب
ّ
ّ

املجلد احلادي عرش1382 ،هـ ،ص.523-349
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة إهل ّي ات جامعة طه ران ،حتت الرقم13222 :

عمومي و-1912ج.

ذ -مناقب الفضالء /إجازات /عربي.

حمم د حسني اخلاتون آبادي(1151هـ)(.)10
املؤلف :خاتون آبادي ،املري ّ
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اخلونساري(كان
عيل
ّ
عيل بن عني ّ
وهي إجازة كبرية كتبها للشيخ زين الدين ّ

ح ًّي ا 1150هـ) .
()11

حتقيق :جويا جهان بخش.
املجلد ال رابع1378 ،هـ ،ص.520-439
النسخ املعتمدة :نسخة فضائل السادات.

وملا نسحم مساج دمحم
ر -نزهة األنظار في مشايخ اإلجازة إلى أئمة األطهار /إجازات /عربي.

حمم د كاظم اجلزائري(ق14هـ).
املؤلف :اجلزائري ،الس ّي د ّ
ِ
أساتذته ،فله من:
وحصل عىل جمموعة إجازات من

القمي.
عيل بن إب راهيم
ّ
 -2العامل الزاهد احلاج ّ

اساين.
حمم د رضا
 -3العلاّ مة الشيخ ّ
الطبيس اخل ر ّ
ّ

القزويني.
 -4الس ّي د إب راهيم
ّ
القمي.
 -5الشيخ عباس
ّ

النهاوندي.
عيل أكرب
ّ
 -6الشيخ ّ

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

اين.
 -1الشيخ آغا بزرك الطه ر ّ

اساين.
 -7املريزا الس ّي د هادي اخل ر ّ
اين.
 -8املريزا ّ
حمم د الطه ر ّ

األوردبادي.
الغروي
عيل
ّ
ّ
 -9املريزا ّ
حمم د ّ

األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د جعفر
ّ
ّ

املجلد العرشون1388 ،هـ ،ص.511-481
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املسجد األعظم ،حتت الرقم ،291 :ونسخة

مكتبة رشف الدين الشوشرت -تصوير مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،برقم.3060 :
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ثانيًا :الرتاجم:
أ -ترجمة الس ّي د عبد الله شبر /ت راجم /عربي.

ملوسوي
حمم د بن مال اهلل ابن الس ّي د معصوم ا
املؤلف:
ّ
القطيفي ،الس ّي د ّ
ّ
القطيفي(1296هـ)(.)12
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

عيل فاضيل.
حتقيقّ :

املجلد السادس عرش1386 ،هـ ،ص.521-495
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،بالرقم،3271 :

ونسخة كتبها الشيخ آغا بزرك الطه راين ،املدرجة يف إجازات الرواية والورثة يف

القرون األخرية الثالثة(.)13

لمحم د باقر اليزدي(/)14ت راجم /عربي.
ب -السيرة الذاتية
ّ

حتقيق :الس ّي د جعفر احلسيني األشكوري.

املجلد التاسع عرش ،1387 ،ص.571-545
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النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة آية اهلل املرعيش ،حتت الرقم.2472 :
ت -السيرة الذاتية

()15

الهروي /ت راجم /عربي.
لمحم د تقي
ّ
ّ

األصفهاين(1299هـ)(.)16
اهلروي
عيل
ّ
املؤلفّ :
ّ
حمم د تقي بن حسني ّ

حمم د ج واد حممودي.
حتقيقّ :

املجلد السابع عرش1386 ،هـ ،ص.491-479
النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة آية اهلل املرعشـي ،حتت الرقم 5609 :و.10156

وملا نسحم مساج دمحم

ثالثًا :احلديث والدعاء:

أ -األربعون حدي ًث ا في فضائل أهل البيت/حديث /عربي.

احلائري(573هـ)(.)17
العلوي
حمم د ابن جعفرية
املؤلف:
ّ
ّ
ّ
احلائري ،ضياء الدين ّ
املجلد ال رابع عرش1384 ،هـ ،ص.153-115

النسخ املعتمدة :نسخة املكتبة الرضوية ،حتت الرقم.284 :
ب -أعمال مساجد الكوفة/دعاء /عربي.

ابادي(1263هـ)(.)18
حمم د جعفر رشيعتمدار االسرت ّ
املؤلف :االس رت ّ
ابادي ،م لاّ ّ
حس ون كريم.
حتقيق :فارس ّ

املجلد الثامن عرش1387 ،هـ ،ص.120-41
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حسيني جاليل.
حمم د ج واد
ّ
حتقيقّ :

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة آية اهلل املرعيش ،حتت الرقم.1703 :

ت -إيضاح األنباء في تعيين مولد خاتم األنبياء ،ومقتل الس ّي د الشهيد/

حديث /فارسي.

عيل ثقة اإلسالم التربيزي(1330هـ)(.)19
مؤلف :الت ربيزي ،الشهيد املريزا ّ

حمم د ال وانساز خويي.
حتقيقّ :

املجلد العرشون1388 ،هـ ،ص.258 -167

ث -التعقيبات والدع وات/دعاء/عربي.

املؤلف :ابن فهد احلليّ  ،الشيخ أمحد بن شمس الدين حممد بن فهد
احليل
األسدي(ت841 :هـ)(.)20
ّ
مجال الدين ّ
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حمم د ج واد نور حممدي.
حتقيقّ :

األول1377 ،هـ ،ص.102-83
املجلد ّ

النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة املرعشـي :األوىل حتت الرقم ،5651 :والثانية

حتت الرقم.8084 :

ج -شرح األربعون حدي ًث ا للهروي /شروح وحديث /عربي.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

عيل اهلروي(1299هـ).
مؤلف :اهلروي ،حممد تقي بن حسني ّ

حمم د ج واد حممودي.
حتقيقّ :

املجلد السابع عرش1386 ،هـ ،ص.543-493

النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،140 :

ونسخة مكتبة جملس الشورى ،حتت الرقم ،2893 :ونسخة مكتبة آية اهلل

املرعشـي ،حتت الرقم ،1011 :ونسخة مكتبة جامعة اصفهان ،حتت الرقم،146 :

ونسخة مكتبة جامعة إهل ّي ات طه ران ،حتت الرقم234 :ب.

ح -شرح حديث«ن ّي ة المؤمن خير من عمله» /حديث /عربي.
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بالئي(قرن.)21()12
عيل بن احلسني الك ر ّ
املؤلف :الك ر ّ
بالئي ،الشيخ ّ
حتقيق :الس ّي د صادق احلسيني األشكوري.
املجلد التاسع ،1382 ،ص.346-305

خ -شرح طرق الشيخ الطوسي /علوم حديث/عربي.

ابادي(1263هـ).
حمم د جعفر رشيعتمدار األسرت ّ
املؤلف :األس رت ّ
ابادي ،مال ّ

عيل فرخ.
حتقيقّ :

وملا نسحم مساج دمحم

املجلد الثاين1378 ،هـ ،ص.534-497

النسخ املعتمدة :نسختا املرعشـي :األوىل حتت الرقم ،3152 :الثانية حتت

الرقم.4023 :

احلائري(ت بعد
الرضوي
احلسيني
الرضوي ،سيد ويل بن نعمة اهلل
مؤلف:
ّ
ّ
ّ
ّ

981هـ)(.)22

حتقيق :قاسم شري اجلعفري.

املجلد ال رابع ،1378 ،ص.436-251

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة جامعة طه ران ،حتت الرقم.614 :

ذ -منبع األحكام /حديث /عربي.
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د -مجمع البحرين في مناقب السبطين /حديث /عربي.

التنكابني(1302هـ)(.)23
حمم د بن سليامن
املؤلف:
ّ
التنكابني ،املريزا ّ
ّ
حتقيق :محيد أمحدي جلفايي.

املجلد الثامن عرش1387 ،هـ ،ص.500-469

النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة املرعشـي ،حتت الرقم6109 :و  ،4505ونسخة

مكتبة مدرسة اإلمام الصادق بجالوس ،حتت الرقم.453 :

علي أمير المؤمنين على سائر األنبياء
ر -منهاج الحق واليقين في تفضيل
ّ
والمرسلين/حديث /عربي.

املؤلف :احلائري ،الس ّي د و ّيل بن نعمة اهلل احلسيني الرضوي احلائري(981هـ).
حتقيق :عبد اهلل ُغ ف راين.

املجلد العرشون ،1388 ،ص.80-9
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النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة نارصية مدينة لكنهو ضمن جمموعة ،ونسخة

اآلستانة الرضو ّي ة مشهد ،ضمن جمموعة حتت الرقم.2095 :

ز -مي زان السماء در تعيين مولد خاتم األنبياء/حديث /فارسي.

النوري(1320هـ)(.)24
املؤلف :النوري ،املريزا حسني املحدّث
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

حمم د كاظم رمحتي.
حتقيقّ :

املج ّل د السادس ،1380 ،ص.443-387
س -هداية السعداء في زيارة س ّي د الشهداء/حديث ودعاء /فارسي.

املؤلف :األس رتابادي ،مال حممد جعفر رشيعتمدار األسرتابادي(1263هـ).
حتقيق :محيد أمحد جلفايي.

املجلد السادس عرش ،1386 ،ص.110-93
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املسجد األعظم ،حتت الرقم.3007 :

رابعًا :الرجال:
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أ -إيجاز المقال في علم الرجال /رجال /عربي.

احلويزي(نحو 1100هـ)(.)25
حمم د
مؤلف:
ّ
ّ
احلويزي ،فرج اهلل بن ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّي د صادق
ّ
ّ
املجلد الثامن1381 ،هـ ،ص.500-479

النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،2654 :

ونسختا املكتبة الوطنية ملك ،حتت الرقمني 3601 :و ،3602ونسخ هاتني

وملا نسحم مساج دمحم

النسختني يف مكتبة الس ّي د املرعيش.
ب -اإليجاز في علمي الرجال والدراية /رجال /فارسي.

مؤلف :األس رتابادي ،مال حممد جعفر رشيعتمدار األسرتابادي(1263هـ).
املجلد اخلامس عرش1385 ،هـ ،ص.229-291
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املرعشـي ،حتت الرقم ،3311 :والنسخة

األخرى نسخة مكتبة دار احلديث ،حتت الرقم ،.366 :ونسخة مكتبة املرعيش،

حتت الرقم.3066 :

لب اللباب في علم الرجال/رجال /عربي.
تّ -

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

حتقيق :محيد أمحدي جلفايي.

حمم د جعفر رشيعتمدار األسرتابادي(م1263هـ).
مؤلف :األس رتابادي ،مال ّ

حمم د حسني مولوي.
حتقيقّ :

املجلد الثاين ،1378 ،ص.496-395
النسخ املعتمدة- :نسخة املرعيش ،حتت الرقم( -)4023ونسخة املرعيش ،2

حتت الرقم( – )5344ونسخة املرعيش  ،3حتت الرقم( – )4713ونسخة املرعيش

 ،4حتت الرقم( – )7594نسخة جامعة طه ران ،حتت الرقم( – )4124/4ونسخة
أيضا ،حتت
أخرى جلامعة طه ران ،حتت الرقم( – )994/4ونسخة جامعة طه ران ً

الرقم(.)1109/1

309

ارغويلبب ةسارد ةعيشلا ثيدح ثاريم ةّلجم يف ءالبرك ثارت

خامسًا :الفهارس:
أ -الشفا في أخبار آل المصطفى /فهرس /عربي.

حمم د رضا بن عبد املطلب التربيزي(1208هـ)(.)26
املؤلف :الت ربيزيّ ،

عيل صدرائي خوئي.
حتقيقّ :
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

املجلد الثالث عرش ،1384 ،ص.575-507

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة االستانة الرضوية ،حتت الرقم :ش،7786

ونسخة مكتبة املريزا جعفر سلطان الق رائي يف تربيز ،ونسختا مكتبة جملس
الشورى ،حتت الرقم :ش ،13656و ،13827ونسخة مكتبة الشهيد آية اهلل املريزا

الطباطبائي.
القايض
عيل
ّ
ّ
ّ
حمم د ّ

ب -كتاب الدعاء/فهرس /فارسي.

اين(1350هـ)(.)27
اين ،إسامعيل عامدي
ّ
احلائري املازندر ّ
املؤلف :املازندر ّ

احلائري.
حمم د عامدي
ّ
حتقيق :الس ّي د ّ
310

املجلد احلادي عرش ،1382 ،ص.538-527

وملا نسحم مساج دمحم

املحور الثاين :تراث علماء احلائر.

يف هذا املحور كام قدمنا أوردنا فيه ذكر علامء احلائر وما ح ّق ق من ت راثهم

وأي منه مل ينل نصي ًب ا بعد ،من أجل الرشوع
العلامء ُسلط عليه وعىل ت راثه الضوء ّ
ببعث ت راثه إىل حيز الوجود أو حماولة تسليط الضوء عىل املتبقي من الرتاث غري

املح ّق ق ملن ذكر من هؤالء األعالم.

الحلي( 841هـ).
-1ابن فهد الح ّل ي ،الشيخ أحمد بن شمس الدين بن فهد
ّ

-التعقيبات والدع وات.

األول1377 ،هـ ،ص.102-83
املج ّلد ّ
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أي من
وإجازاهتم ،وقصدنا من ذلك تقديم خدمة للباحثني الك رام
للتعرف عىل ّ
ّ

النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة املرعشـي :األوىل حتت الرقم ،5651 :والثانية

حتت الرقم.8084 :

-2األست رابادي ،للمال محمد جعفر الشريعتمدار األست رابادي(1263هـ).

-هداية السعداء يف زيارة س ّي د الشهداء.

املج ّل د السادس عرش1386 ،هـ ،ص.110-93
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املسجد األعظم ،حتت الرقم.3007 :
اإلجياز يف علمي الرجال والدراية.املج ّل د اخلامس عرش1385 ،هـ ،ص.229-291

311

ارغويلبب ةسارد ةعيشلا ثيدح ثاريم ةّلجم يف ءالبرك ثارت

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املرعشـي ،حتت الرقم ،3311 :والنسخة

األخرى نسخة مكتبة دار احلديث ،حتت الرقم ،.366 :ونسخة مكتبة املرعيش،

حتت الرقم.3066 :

 -رشح طرق الشيخ الطويس.

املج ّل د الثاين1378 ،هـ ،ص.534-497
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

النسخ املعتمدة :نسختا املرعشـي :األوىل حتت الرقم ،3152 :الثانية حتت

الرقم.4023 :

لب اللباب يف علم الرجال.
ّ -

املج ّل د الثاين1378 ،هـ ،ص.496-395

النسخ املعتمدة- :نسخة املرعيش ،حتت الرقم( -)4023ونسخة املرعشـي ،2

حتت الرقم( – )5344ونسخة املرعشـي  ،3حتت الرقم( – )4713ونسخة املرعيش

 ،4حتت الرقم( – )7594نسخة جامعة طه ران ،حتت الرقم( – )4124/4ونسخة
أيضا ،حتت
أخرى جلامعة طه ران ،حتت الرقم( – )994/4ونسخة جامعة طه ران ً

الرقم(.)1109/1
312

-أعامل مساجد الكوفة.

املج ّل د الثامن عرش1387 ،هـ ،ص.120-41
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة آية اهلل املرعيش ،حتت الرقم.1703 :
محم د رضا بن عبد المطلب التبريزي(1208هـ).
-3التبريزي،
ّ

-الشفا يف أخبار آل املصطفى.

املجلد الثالث عرش1384 ،هـ ،ص.575-507

وملا نسحم مساج دمحم

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة االستانة الرضوي ،حتت الرقم :ش،7786

ونسخة مكتبة مريزا جعفر سلطان الق رائي ،ونسختا مكتبة جملس الشورى ،حتت

الرقم :ش ،13656و ،13827ونسخة مكتبة الشهيد آية اهلل املريزا حممد عيل قايض
محم د بن سليمان التنكابني(1302هـ).
-4التنكابني ،الميرزا
ّ

-منبع األحكام.

املج ّل د الثامن عرش1387 ،هـ ،ص.500-469
النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة املرعشـي ،حتت الرقم6109 :و  ،4505ونسخة

مكتبة مدرسة اإلمام الصادق بجالوس ،حتت الرقم.453 :
محم د كاظم الج زائري(ق14هـ).
-5الج زائري ،الس ّي د
ّ
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الطباطبائي.

-نزهة األنظار يف مشايخ اإلجازة إىل أئمة األطهار.

املج ّل د العرشون1388 ،هـ ،ص.511-481

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة املسجد األعظم ،حتت الرقم ،291 :ونسخة

مكتبة رشف الدين الشوشرت -تصوير مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،برقم.3060 :
الحائري.
الرضوي
الحسيني
ولي بن نعمة الله
ّ
ّ
ّ
ّ
-6الحائري ،الس ّي د ّ

عيل أمري املؤمنني عىل سائر األنبياء واملرسلني.
-منهج احلق واليقني يف تفضيل ّ

املج ّل د العرشون ،1388 ،ص.80-9

النسخ املعتمدة :نسخة املكتبة النارصية مدينة لكنهوضمن جمموعة ،ونسخة
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مكتبة اآلستانة الرضو ّي ة مشهد ،ضمن جمموعة حتت الرقم.2095 :
-جممع البحرين يف مناقب السبطني.

املج ّل د ال رابع1378 ،هـ ،ص.436-251

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة جامعة طه ران ،حتت الرقم.614 :

الحويزي(نحو 1100هـ).
محم د
-7الحويزي ،فرج الله بن
ّ
ّ
ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

-إجياز املقال يف علم الرجال.

املج ّل د الثامن1381 ،هـ ،ص.500-479

النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،2654 :

ونسختا املكتبة الوطنية ملك ،حتت الرقمني 3601 :و ،3602ونسخ هاتني

ملرعيش.
النسختني يف مكتبة الس ّي د ا
ّ

-8الخاتون آبادي ،المير محمد حسين الخاتون آبادي(1151هـ).

-مناقب الفضالء.

املجلد ال رابع1378 ،هـ ،ص.520-439

النسخ املعتمدة :نسخة فضائل السادات.
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علي ثقة اإلسالم التبريزي(1330هـ).
 -9الشهيد الميرزا ّ

-إيضاح األنباء يف تعيني مولد خاتم األنبياء ،ومقتل الس ّي د الشهيد.

املجلد العرشون1388 ،هـ ،ص.258 -167

الحائري(573هـ).
العلوي
محم د ابن جعفرية
-10ضياء الدين
ّ
ّ
ّ

-األربعون حدي ًث ا يف فضائل أهل البيت.

املج ّل د ال رابع عرش ،1384 ،ص.153-115

وملا نسحم مساج دمحم

النسخ املعتمدة :نسخة املكتبة الرضوية ،حتت الرقم.284 :
-11عبد الله شبر.

إجازات عبد اهلل شرب.النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،3488 :

ونسخة مكتبة آية اهلل املرعيش ،برقم.1427 :

القطيفي(1296هـ).
الموسوي
محم د بن الس ّي د معصوم
-12القطيفي ،الس ّي د
ّ
ّ
ّ

ترمجة الس ّي د عبد اهلل شرب.املجلد السادس عرش1386 ،هـ ،ص.521-495
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املجلد السادس عرش1386 ،هـ ،ص.556-523

النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،بالرقم،3271 :

ونسخة كتبها الشيخ آغا بزرك الطه راين ،املدرجة يف إجازات الرواية والورثة يف

القرون األخرية الثالثة.

علي بن الحسين الكربالئي(قرن.)12
-13الكربالئي ،الشيخ ّ

-رشح حديث«ن ّي ة املؤمن خري من عمله».

املج ّل د التاسع ،1382 ،ص.346-305

اني(1350هـ).
اني ،إسماعيل عمادي
ّ
الحائري المازندر ّ
-14المازندر ّ

-كتاب الدعاء.
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املجلد احلادي عرش1382 ،هـ ،ص.538-527
-15مجموعة علماء.

احلائري.
الطباطبائي
إجازات املريزا جعفرّ
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

املجلد الثالث1378 ،هـ ،ص.446-417
ِ
ه��ذه اإلج��ازات االثنتا عشـرة كتبها أساتذته واألع�لام
النسخ املعتمدة:

املعارصون له ،بخطوطهم عىل جمموعة من رسائله بخطه.
-16مجموعة علماء.

الشهرستاين(1216هـ).
إجازات املريزا مهدي بن أبو القاسمّ

املجلد اخلامس1379 ،هـ ،ص.549-521

النسخ املعتمدة :نسخ مكتبة مركز إحياء الرتاث االسالم.
-17مجموعة علماء.

اين(1098هـ).
-إجازات الشيخ صالح البح ر ّ
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املجلد السادس1380 ،هـ ،ص.518-481

األصفهاني(1299هـ).
الهروي
علي
ّ
ّ
-18محم د تقي بن حسين ّ
ّ

السرية الذاتية ملحمد تقي اهلروي.املجلد السابع عرش1386 ،هـ ،ص.491-479
النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة آية اهلل املرعشـي ،حتت الرقم 5609 :و.10156

وملا نسحم مساج دمحم

 رشح األربعون حدي ًث ا للهروي.املج ّل د السابع عرش1386 ،هـ ،ص.543-493
النسخ املعتمدة :نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،حتت الرقم،140 :

املرعشـي ،حتت الرقم ،1011 :ونسخة مكتبة جامعة اصفهان ،حتت الرقم،146 :

ونسخة مكتبة جامعة إهل ّي ات طه ران ،حتت الرقم234 :ب.
-19الن راقي ،مال أحمد الن راقي(هـ).

إجازة امللاّ أمحد الن راقي مللاّاين(1244هـ).
عيل اآلر ّ
ّ
املج ّلد الثامن1381 ،هـ ،ص.450-435

النوري(1320هـ).
-20النوري ،الميرزا حسين المحدّ ث
ّ
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ونسخة مكتبة جملس الشورى ،حتت الرقم ،2893 :ونسخة مكتبة آية اهلل

-مي زان السامء در تعيني مولد خاتم األنبياء.

املج ّل د السادس1380 ،هـ ،ص.443-387

الهمداني(1325هـ).
محم د
علي أكبر بن شير
ّ
ّ
-21همدانيّ ،

-فهرس الصدر ّي ة يف اإلجازات العل ّي ة.

املجلد احلادي عرش1382 ،هـ ،ص.523-349
النسخ املعتمدة :نسخة مكتبة إهل ّي ات جامعة طه ران ،حتت الرقم13222 :

عمومي و-1912ج.
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اليزدي.
النجفي
محم د باقر
-22اليزدي،
ّ
ّ
ّ

اليزدي.
ملحم د باقر
ّ
-السرية الذاتية ّ

املجلد التاسع عرش1387 ،هـ ،ص.571-545

النسخ املعتمدة :نسختا مكتبة آية اهلل املرعيش ،حتت الرقم.2472 :

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
318

وملا نسحم مساج دمحم

اخلامتة

ٍ
ملستجيز أو أكثر من علامء احلائر ،أ ّم ا يف موضوع الرتاجم فوجدنا ست ترمجات

لعلامء احلائر ،أ ّم ا يف موضوع احلديث والدعاء فكان املجموع أثني عشـر بني رسالة
وبحث ك ّلها لعلامء احلائر ،ويف موضوع علم الرجال فكانت ثالثة أبحاث ،واحدٌ

ابادي ،وأ ّما يف موضوع الفهارس فكانا
للحويزي وبحثان
ملحم د جعفر األس رت ّ
ّ
ّ
حمم د
بحثني لعاملني من علامء احلائر ،وأ ّما ما ّ
خيص املحور الثاين فقد كان للمال ّ

احلائري
ابادي ستة نصوص حمققة ،وكان للس ّي د ويل بن نعمة اهلل
ّ
جعفر األس رت ّ
نصان حم ّق ّق ان ،وباقي العلامء ٍّ
نص واحد حم ّق ق.
لكل منهم ّ
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وجدت ّ
أن يف املجلة
بعد تت ّب ع املج ّل ة بأعدادها ال واحد والعشـرين جملدًا،
ُ
عشـرة أبحاث يف اإلجازة ،وأغلب ِ
ٍ
ملجيز من احلائر أو
هذه اإلجازات كانت إما

ني
َو َآ ِخ ُر َد ْع َوانا َأ ِن الحْ َ ْم دُ للِهَِّ َر ِّب ا ْل َع المَِ َ
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الهوام�ش
محم��د القزويني المعروف بالش��هيد الثالث ،وق��رأ الحكمة
محم��د تقي بن ّ
1 .1هو الس�� ّيد ّ
والكالم في أصفهان قبل أن يهاجر إلى مدينة كربالء المقدس��ة ليحضر على الس�� ّيد مير

عل��ي الطباطبائي صاحب الرياض مدة غير يس��يرة وأجازه أن ي��روي عنه ،وأجازه أيضا

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

محمد المجاهد الحائري ،لالس��تزادة ينظر :أعيان الش��يعة ،197/9 :الذريعة:
الس�� ّيد ّ

 285/8األعالم ،63/6 :تراجم الرجال.631-630 /2 :

كبيرا ،تتلمذ
عالما واع ًظ��ا ً
2 .2هو الش��يخ عب��د الخالق بن عبد الرحيم اليزدي الخراس��انيً ،
في مدينة كربالء المقدس��ة على يد الشيخ احمد بن زين الدين االحسائي ودرس اصول

محمد ش��ريف المازندراني الحائري ،لترجته ،ينظر :إيضاح المكنون/2 :
الفقه على يد ّ
 ،491الفوائ��د الرضوي��ة ،387 /1 :الذريعة ،393 /1 :طبقات أعالم الش��يعة/11 :

 ،723أعي��ان الش��يعة ،515 /11 :معج��م المؤلفي��ن ،110 /5 :تراج��م الرجال/1 :
 ،276موسوعة طبقات الفقهاء.333 /13 :

علي
محمد(المجاهد) بن
محمد ّ
عل��ي بن ّ
ّ
نقي بن حس��ن بن ّ
علي ّ
3 .3ه��و الس�� ّيد جعفر بن ّ

الحس��ني مح ّقق ثبت تصدّ ر المـرجعـية والقضاء فـي كـربالء سنوات طوال،
الطباطبائي
ّ
ّ
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علـ��ي نقـي ،والمـيـرزا عبد الـرحـيم
ودرس علـ��ى أفاضل علمائها أمثال والده المـيـرزا
ّ
الكوهكمـ��ري ،كما يـروي
الطباطبائي ،والس��ـ ّيد حس��ـين
علـ��ي
النهاون��دي ،والس��ـ ّيد
ّ
ّ
ّ
ّ

باإلج��ازة عن جملة من علم��اء عصـره ،لالس��تزادة ينظر :معارف الرج��ال،220 /2 :

أعيان الشيعة ،192 /6 :الذريعة ،22 /11 :طبقات أعالم الشيعة ،293 /13 :معجم

المؤلفي��ن ،141 /3 :معج��م رجال الفك��ر واالدب في النج��ف ،286 :تراث كربالء:
 ،272موسوعة طبقات الفقهاء ،142 /14 :وفيات األعالم.507/1 :

4 .4المجيزون ليسوا من علماء الحائر:

وملا نسحم مساج دمحم
الحجة 1313هـ.
الخليلي ،أجازه في  10من ذي
 -1إجازة الحاج الميرزا حسين
ّ
ّ

الغروي ،وه��و خال المجاز ،أج��ازه في الثالث
علي آل بح��ر العلوم
ّ
 -2إج��ازة الس�� ّيد ّ

المحرم 1291هـ.

صادق الحسيني األشكوري.360-357/1 :

6 .6إجازاته األخرى:

 -1إجازة رواية للس ّيد نجم الدين.

الجزائري.
 -2إجازة للس ّيد نعمة الله
ّ

الشيرازي.
البحراني
محمد بن مسلم
ّ
ّ
 -3إجازة للشيخ حسين بن ّ
الرازي.
لمحمد صادق
 -4إجازة
ّ
ّ

الشوشتري.
لمحمد كريم
 -5إجازة
ّ
ّ
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5 .5ينظر :فهرس النسخ المصورة لمركز إحياء التراث االسالمي ،إعداد الس ّيد جعفر والس ّيد

محمد أمين.
 -6إنهاء
لمحمد محسن بن ّ
ّ
 -7إنهاء لملك أحمد خفري.

النجفي.
 -8إنهاء للشيخ حمزة
ّ

البحراني المش��تهر
األحس��ائي
محمد ب��ن أحمد
ّ
ّ
علي بن أحم��د بن ّ
 -9إنه��اء للش��يخ ّ

بـ(الوادي).

بوناتي.
لمحمد إبراهيم بن عبد الله
 -10إنهاء
ّ
ّ
لمحمد أمين.
 -11إنهاء
ّ

الموس��وي يعود نس��به إلـى
الشهـرس��تانـي
محمد مهدي بن أبـو القاس��م
ّ
ّ
7 .7وه��و الس��ـ ّيد ّ
اإلم��ام موس��ـى الكاظم -علـيه الس�لام ،-ول��د فـي أصفهان ونش��أ بها ،وفـ��ي عنفوان

ش��بابه انتقل إلـى مدينة كـربالء المقدّ س��ة لتلقـي العلوم الدينـية إذ حضـر لدى مشاهـيـر

وتخرج على يديه
البهبهانـي،
العلماء وأقطاب الدين والمذهب وعلـى رأس��هم الوحـيد
ّ
ّ
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محمد القاضي
محمد تقي بن ّ
محمد مهدي بن ّ
وروى عنه ث َّلة من العلماء منهم :الس�� ّيد ّ
الكاظمي ،وأحمد
محمد رضا ش ّبر
ّ
ّ
التبريزي ،وله منه إجازة مبسوطة والس ّيد عبد ال َّله بن ّ

الحائري ،لالس��تزادة ينظ��ر :الفوائد الرضوي��ة،1026/2 :
األحس��ائي
ب��ن زين الدين
ّ
ّ
معارف الرجال ،84 /3 :الكنى واأللقاب ،376- 375 /2 :أعيان الشيعة،39 /15 :
الذريعة ،55/21 :دائرة المعارف الش��يعية ،128 /20 :ت��راث كربالء ،246 :وفيات

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

األعالم ،244 /1 :الحائريون.80 :

8 .8إجازات لغير علماء الحائر:

الخوئي.
الزنوزي
محمد بن شفيع
ّ
ّ
 -1إجازة للس ّيد ّ

الزنوزي.
الحسيني
محمد حسن
ّ
ّ
 -2إجازة للس ّيد مهدي بن ّ

التبريزي.
الطباطبائي ،قاضي
محمد تفي
ّ
ّ
 -3إجازة للس ّيد مهدي بن الميرزا ّ
الزنوزي.
الحسيني
 -4إجازة للس ّيد موسى بن عبد الرسول
ّ
ّ
الكاشاني.
 -5إجازة للشيخ أبي القاسم بن الشيخ أبي سعد
ّ
التبريزي.
 -6إجازة للشيخ أبي طالب
ّ

الخوئي.
الطوسجي
علي نقي بن عبد النبي
ّ
ّ
 -7إجازة للشيخ ّ
الخوئي.
السلماسي
محمد رضا
ّ
ّ
 -8إجازة للشيخ ّ
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الطوسجي.
محمد
ّ
 -9إجازة للشيخ ّ

 -10إجازة للملاّ
الخوئي.
السلماسي
محمد باقر
ّ
ّ
ّ
سرابي.
علي
ّ
 -11إجازة للملاّ حسن ّ

الزنوزي.
محمد حسن بن عبد الرسول الحسيني
ّ
 -12إجازات خمس للميرزا ّ
الزنوزي.
الحسيني
 -13إجازة للس ّيد محسن
ّ
ّ

الزنوزي.
الحسيني
محمد
ّ
ّ
علي ّ
 -14إجازة للس ّيد ّ

الزنوزي.
الحسيني
محمد حسن
ّ
ّ
 -15إجازة رواية للس ّيد مهدي بن ّ

وملا نسحم مساج دمحم
الطباطبائي.
محمد تقي
ّ
 -16إجازة في قراءة الدعوات للس ّيد مهدي بن الميرزا ّ
الزنوزي.
الحسيني
محمد حسن بن عبد
ّ
ّ
علي ّ
 -17إجازة للس ّيد ّ
الطباطبائي.
 -18إجازة للس ّيد طالب
ّ

اإليرواني.
 -20إجازة للس ّيد عبد الله
ّ

الزنوزي.
الحسيني
 -21إجازة للس ّيد عبد الله
ّ
ّ

الكاظمي.
الحسيني شبر
محمد رضا
ّ
ّ
 -22إجازة للس ّيد عبدالله بن ّ

9 .9ه��و المولى أحمد ب��ن المولى مهدي بن أبي ذر النراقي الكاش��اني ،ول��د في قرية نراق
من قرى كاش��ان ،ف��ي  14من جمادى اآلخرة س��نة 1185ه��ـ ،ودرس على يد فطاحل

محمد مهدي بحر العلوم ،والش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء في
العلم��اء من أمثال الس�� ّيد ّ
مدينة النجف االشرف ،قبل أن يرحل إلى مدينة كربالء المقدسة ليحضـر دروس الس ّيد
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الزنوزي.
محمد حسن بن عبد الرسول الحسيني
ّ
 -19إجازة للس ّيد عبد الرسول بن ّ

الشهرس��تاني ،كما يذكر
محمد مهدي
علي
ّ
الطباطبائي صاحب الرياض ،والس�� ّيد ميرزا ّ
ّ
ّ

أنه كان يحضـر درس أستاذ ّ
البهبهاني برفقة والده ،لالستزادة ينظر :الفوائد
الكل الوحيد
ّ

الرضوية ،85 /1 :مس��تند الش��يعة ،14 /1 :روضات الجن��ات ،98-95 /1 :طبقات

أعالم الش��يعة ،116 /10 :موس��وعة طبقات الفقهاء ،115 /13 :مش��اهير المدفونين
في الصحن العلوي الشريف.52-51 :

1010روضات الجن��ات ،364 /2 :الفوائد الرضوي��ة ،382 /1 :ريحانة األدب،100 /2 :
الذريع��ة ،156 /11 :طبقات أعالم الش��يعة ،396 /10 :معجم المؤلفين،241 /9 :

موسوعة طبقات الفقهاء.572 /13 :

1111ينظر :الذريعة.209/22 :

الحائري ،م��ن فضالء ومح ّققـي
الموس��وي
محمد بن مال الله بن معصوم
ّ
ّ
1212وهو الس�� ّيد ّ

وأدب��اء مدينة كـربالء المقدّ س��ة ،اش��تهـر بمـراثـي��ه آلل البـيت ،لالس��تزادة ينظر:
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تكملة أمل اآلمل ،92-91/5 :أعيان الشيعة ،350 /14 :الذريعة ،160 /4 :موسوعة

طبقات الفقهاء.371 /13 :

1313ينظر :تفصيل اإلجازة في :ميراث حديث الشيعة :ج.543-542/7

الكربالئي،
اليزدي
علي
محمد باقر بن زين العابدين
ّ
ّ
ّ
اليزدي بن الس ّيد حسين بن ّ
1414الس�� ّيد ّ

القزويني صاحب
كان م��ن علماء كرب�لاء وفقهائها ،تتلمذ فيها على يد الس�� ّيد ابراهي��م
ّ

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

محمد المجاهد ،وا ّلذي أجازه بالرواية
علي نقي بن الس ّيد حس��ن بن ّ
الضوابط والس�� ّيد ّ

عنه كما أجازه ّ
الحائري ،والشيخ آغا
القزويني
محمد حس��ين بن عباس
ّ
ّ
كل من الش��يخ ّ

الحائري ،وغيرهم ،لالس��تزادة ينظر :أعيان الش��يعة،440 /13 :
القزوين��ي
أب��ي تراب
ّ
ّ

الذريعة ،72 /7 :طبقات أعالم الش��يعة ،191 /10 :تراجم الرجال ،203 /3 :معجم

مؤلفي الشيعة ،458 :موسوعة طبقات الفقهاء.536 /13 :

األصفهاني ،جاء هذا في
اله��روي
علي
ّ
ّ
محمد تقي بن حس��ين ّ
1515ف��ي بيان نبذة من أحوال ّ
ختام كتابه نهاية اآلمال في كيفية الرجوع إلى علم الرجال.

األصفهانـي
علـ��ي بن رضا بن إس��ماعيل الهـ��روي
محمد تقي بن حس��ـين
ّ
ّ
1616هو الش��يخ ّ

الحائ��ري ،م��ن علماء مدين��ة كـربالء ،ولد بمدينة هـرات ،س��افر إلى الع��راق ولبث في
ّ

ً
محمد حس��ن صاحب الجواهر ،وفي
مدنها المقدس��ة مدة
متتلم��ذا في النجف على يد ّ
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محمد المجاهد،
كربالء على الس�� ّيدين كاظم بن قاس��م الرشتي
وعلي نقي بن حسن بن ّ
ّ

لالس��تزادة ينظ��ر :تكملة أمل األم��ل ،277 /5 :أعي��ان الش��يعة ،435/13 :الذريعة:

،413/1طبقات أعالم الشيعة ،212 /10 :ريحانة األدب ،365 /6 :معجم المؤلفين:

 ،128/9موسوعة طبقات الفقهاء ،539 /13 :وفيات األعالم.413 /1 :

الحلـي ويتصل
محمد ب��ن جعفـر بن غانم
ّ
محمد بن جعفـر بن أحمد بن ّ
محم��د بن ّ
1717ه��و ّ
علـي بن الحسـين بن علـي بن أبـي طالبُ يكنـى بابن الجعفـرية وأبي الفتح،
بزيد بن ّ
الحس��ـينـي فـي كـربالء ،لالس��تزادة
والحائري نس��بة إلـى الحائر
بالحس��ـينـي،
ويل ّق��ب
ّ
ّ
ّ

وملا نسحم مساج دمحم
ينظ��ر :تكمل��ة أم��ل األم��ل ،120 /5 :الذريع��ة306 /25 :؛طبق��ات أعالم الش��يعة:
.284-283/3

الطهـرانـي ،الش��هير
األس��تـرآبادي
محم��د جعفـر ش��ـريعتمدار بن س��ـيف
ّ
ّ
1818هو الش��ـيخ ّ

الحائري حتـى أصبح من أكابـر الفقهاء والمجتهدين ،لالستزادة ينظر:
الطباطبائي
علـي
ّ
ّ
ّ

روضات الجن��ات ،207 /2 :هدية العارفين ،257 /5 :إيض��اح المكنون،454 /2 :

الكن��ى واأللق��اب ،104 /3 :أعي��ان الش��يعة ،469 /13 :ريحان��ة األدب،207 /3 :

الذريع��ة ،49 /5 :طبقات أعالم الش��يعة ،253 /10 :الذريع��ة ،113 /18 :األعالم:
 ،122 /1معجم المؤلفين ،134 /3 :موسوعة طبقات الفقهاء.554 /13 :

محمد ش��فـيع
علـي بن المـيـرزا موس��ـى ب��ن المـيـرزا ّ
1919وه��و الش��ـيخ العارف المـيـ��رزا ّ
التبـري��زي المعـروف بثقة اإلس�لام عالم بارع وفاض��ل جلـيل ،ولد فـ��ي تبـريز ،وفـيها
ّ
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بش��ريعتمدار درس فـي كـربالء مدّ ًة طويلة من الزمن مالز ًما فـيها حلقة أس��تاذه الس��ـ ّيد

قـ��رأ مقدّ مات الفق��ه واألصول قب��ل أن يهاجـر إلـى مدين��ة كـرب�لاء لـيحضـر الدروس
البفـروئي ،لالس��تزادة ينظر:
علـي
العالـية للش��ـيخ زين العابدين
ّ
المازندرانـي والش��ـيخ ّ
ّ

أعيان الش��يعة ،5 /13 :طبقات أعالم الشيعة ،1546 /16 :ريحانة األدب،369 /1 :

موسوعة أعالم الشيعة ،92 /2 :وفيات األعالم.548 /1 :

األس��دي،
الحلـي
محمد بن فه��د
ّ
ّ
2020ه��و الش��ـيخ جمال الدي��ن أحمد بن ش��مس الدي��ن ّ
وكنـيت��ه أب��و العباس ،ولد عام  757هـ ،في مدينة الحلة ،وتتلمذ على يد أعالم من أمثال

الحائري ،والش��ـيخ أحمد بن عبد الل��ه بن المتوج
علـي بن خ��ازن
ّ
الش��ـيخ زي��ن الدين ّ

البحـرانـيُ ،دفن بالقـرب من المخـيم الحس��ـينـي ،فـي ش��ارع قبلة اإلمام الحس��ين،
ّ
لالس��تزادة ينظر :إيضاح المكنون ،236/1 :هدية العارفين ،125/1 :أعيان الش��يعة:
 ،270/2وغيرها.

2121ينظر :طبقات أعالم الشيعة ،548-547/9 :تراجم الرجال.366/1 :
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الـرضوي ،ألنَّه يعود فـي نسبه إلـى اإلمام الثامن
الحسـينـي
2222هو الس�� ّيد ولـي بن نعمة الله
ّ
ّ

الحس��ـينـي المقدّ س كما
والحائري ،نس��بة إلـ��ى الحائر
علـ��ي بن موس��ـى الـرضا،
ّ
ّ
ّ
السدة الس��نـية وتـراب العتبة الحسـينـية» وهو بذلك من
صـرح عن نفس��ه قائلاً « :ساكن ّ

أهل كـربالء األفاضل ،كان من علماء اإلمامـية المشهورين فـي القـرن العاشـر الهجـري

ا ّلذين لمع اسمهم بـين العلماء ،لالستزادة ينظر :أمل اآلمل ،339 /2 :كشف الحجب

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

واألس��تار عن أس��ماء الكتب واألس��فار ،488 :الذريعة ،23 /2 :األعالم،118 /8 :
معجم رجال الحديث.220 /20 :

التنكابني ،الشهير
علي
ّ
محمد رفيع بن عبد المطلب بن ّ
محمد بن سليمان بن ّ
2323هو الشيخ ّ

بـصاح��ب «قصص العلماء» ،كان فقيها امام ًيا جام ًعا للفنون ومؤلفا ًثرا ،الزم في كربالء
كثيرا في الفقه واألصول
القزويني
محمد باقر
ّ
الحائري ،واس��تفاد منه ً
ّ
الس�� ّيد إبراهيم بن ّ

والرج��ال وكتب تقريرات بحوثه ،تتلمذ عليه وروى عنه جماعة علماء افاضل من امثال
الس��يد علي القزويني والس��يد أحمد الكيس��مي الالهيجاني ومحمد الطهراني ومحمد

رحيم بن قاس��م التنكابني الرش��تي ،لالس��تزادة ينظر :هدية العارفين ،392 /2 :إيضاح

المكنون76 /1 :؛أ الشيعة ،150 /14 :الذريعة ،158 /2 :األعالم ،152 /6 :معجم

المؤلفي��ن ،54 /10 :معج��م رجال الفكر واألدب في النجف ،93 :موس��وعة طبقات
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الفقهاء.531 /13 :

النجفي ،ولد في قرية
الطبرسي
النوري
علي بن تقي
ّ
ّ
ّ
محمد تقي بن ّ
2424هو حسين بن الفقيه ّ

علي
محمد ّ
يالو(م��ن قرى نور إحدى كور طبرس��تان) وأتصل في بواكير حيات��ه بالفقيه ّ

البروجردي،
المحالتي ،وتوجه إلى طهران ف�لازم درس عبد الرحيم
ب��ن زين العابدين
ّ
ّ

وعك��ف على االس��تفادة من��ه ،قصد الع��راق عام  1273ه��ـ ،فمكث ف��ي النجف أربع

س��نوات ثم عاد بعدها إلى إيران ثم رجع إلى العراق عام  1278هـ ،فحضـر على الفقيه
مدينتي كربالء والكاظمية ،لالستزادة
الطهراني ،والزمه في
علي
ّ
ّ
الكبير عبد الحسين بن ّ

وملا نسحم مساج دمحم
ينظ��ر :هدية العارفي��ن ،330 /1 :الفوائ��د الرضوية ،260/1 :الكن��ى واأللقاب/2 :
 ،445معارف الرجال ،271 /1 :أعيان الش��يعة ،376 /9 :ريحانة األدب،389 /3 :

الذريع��ة ،113 /5 :طبق��ات أع�لام الش��يعة ،543 /14 :األع�لام ،257 /2 :معجم

2525ينظ��ر :هدي��ة العارفين ،816/1 :روض��ات الجنات ،357 -355/5 :أعيان الش��يعة:
 ،61-60/13طبقات أعالم الشيعة ،583-582/9 :األعالم.141-140/5 :

فقيها
التبريزي
محمد رضا بن عبد المطلب
القاضي ،م��ن أكابر علماء اإلمامية كان ً
ّ
ّ
2626ه��و ّ
شاعرا ،تتلمذ على والده عبد المطلب وعلى فقهاء كربالء والنجف من
ومحد ًثا وخطي ًبا
ً
ومحمد
العاملي،
الفتوني
ومحمد مهدي
البهبهاني،
أمثال العلاّ مة الكبير الشيخ الوحيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

النجفي ،حتى أحرز ملكة اإلجتهاد ،لالستزادة ينظر :الفوائد الرضوية:
الهزارجريبي
باقر
ّ
ّ
 ،832 /2أعيان الش��يعة ،127 /14 :الذريعة ،76/14 :طبقات أعالم الش��يعة/11 :
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المؤلفين ،46 /4 :موسوعة طبقات الفقهاء ،229 /14 :وفيات األعالم.505 /1 :

 ،558معجم المؤلفين ،315 /9 :تراجم الرجال ،691/2 :موسوعة طبقات الفقهاء:

.581 /13

البارفروشي،
الحائري ،نجل الس ّيد فضل الله
المازندراني
2727هو الس�� ّيد إس��ماعيل عمادي
ّ
ّ
ّ

لالس��تزادة ينظ��ر :الذريع��ة ،176 /3 :معجم رجال الفكر واألدب ف��ي كربالء،207 :

علماء كربالء في ألف عام.145 /2 :
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أولاً /الكتب:

امل�صادر واملراجع

1 .1األعالم ،خري الدين الزركيل ،د.ط ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان ،د.ت.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

2 .2أعيان الشيعة ،حمسن األمني(1371هـ) ،حتقيق :حسن األمني ،ط  ،5دار
التعارف للمطبوعات ،ت 1435هـ.

3 .3أمل اآلمل ،احلر العاميل(ت1104هـ) ،حتقيق :الس ّي د أمحد األشكوري ،د.ط،
نمونه ،قم-إي ران ،ت1362هـ.

4 .4إيضاح املكنون ،إسامعيل باشا البغدادي(ت 1339ه��ـ) ،د.ط ،دار إحياء
ال رتاث العريب ،د.ت.

5 .5تتميم أمل األمل ،الشيخ عبد النبي القزويني(ق12هـ) ،حتقيق :الس ّي د أمحد
احلسيني واهتامم الس ّي د حممود املرعيش ،د.ط ،اخليام ،قم -إي ران ،ت1407هـ.

6 .6ت راث ك ربالء ،سلامن هادي آل طعمه ،ط  ،1مؤسسة فرهنكي هنر مشعر،
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طه ران -إي ران ،ت 1393هـ.

7 .7ت راجم الرجال ،أمحد احلسيني األشكوري ،د.ط ،مكتبة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي ،قم -إي ران ،ت1414هـ.

عيل حمفوظ
8 .8تكملة أمل اآلمل ،حسن الصدر(ت1354هـ) ،حتقيق :د .حسني ّ

وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ ،ط ،1دار املؤرخ العريب ،بريوت -لبنان،

ت1429هـ.

وملا نسحم مساج دمحم

9 .9احلائريون ،الشيخ رحيم القاسمي ،ط ،1جممع الذخائر ومركز ك ربالء
للدراسات والبحوث ،قم-إي رانم وك ربالء -الع راق ،ت1393ش.

1010دائرة املعارف الشيعية ،الشيخ حممد حسني بن سليامن األعلمي(ت1394هـ)،
1111الذريعة ،الشيخ آغا بزرك الطه راين(ت 1389ه��ـ)،ط  ،1دار إحياء ال رتاث
العريب ،ت1430هـ.

1212روضات اجلنات ،حممد باقر املوسوي اخلونساري األصبهاين(ت1313هـ)،
ط ،1دار إحياء ال رتاث العريب ،بريوت -لبنان ،د.ت.

1313رحيانة األدب ،حممد عيل املدرس اليزدي(ت 1350هـ) ،ط  ،4مكتبة احليدري،
إي ران ،ت 1374هـ.
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ط  ،1العلم ّي ة ،قم -إي ران ،ت 1388هـ.

1414طبقات أعالم الشيعة ،الشيخ آغا بزرك الطه راين(ت 1389هـ) ،ط األوىل ،دار
إحياء ال رتاث العريب ،ت1430هـ.

1515علامء ك ربالء يف ألف عام ،سلامن هادي آل طعمة ،ط ،1جممع الذخائر
اإلسالمية ،قم -إي ران ،ت1394ش.

1616فهرس النسخ املصورة ملركز إحياء الرتاث االسالمي ،أعداد الس ّي د جعفر
والس ّي د صادق احلسيني األشكوري ،ط ،1مركز إحياء الرتاث ،قم -إي ران،
ت1419هـ.

1717الف وائد الرضوية ،الشيخ عباس القمي(ت 1359هـ) ،حتقيق :نارص باقري
بيدهندي ،د.ط ،بوستان كتاب ،قم -إي ران ،ت1385هـ.
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ارغويلبب ةسارد ةعيشلا ثيدح ثاريم ةّلجم يف ءالبرك ثارت

1818كشف احلجب واألستار عن أسامء الكتب واألسفار ،الس ّي د إعجاز حسني(ت
1286هـ) ،ط  ،2هبمن ،قم -إي ران ،ت1409هـ.

1919الكنى واأللقاب ،الشيخ عباس القمي(ت1359هـ) ،ط  ،5مكتبة الصدر،
طه ران –إي ران ،ت 1368هـ.

2020مايض النجف وحارضها ،الشيخ جعفر بن باقر آل حمبوبة(ت 1377هـ) ،ط
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

 ،2دار األض واء ،بريوت – لبنان ،ت1407هـ.

2121خمطوطات ك��رب�لاء ،سلامن ه��ادي آل طعمة ،ط  ،1املكتبة التأرخيية
التخصصية ،قم – إي ران ،ت 1392ش.

2222مستدرك الوسائل ،املريزا حسني النوري الطربيس(ت 1320ه��ـ) ،حتقيق:
مؤسسة آل البيت إلحياء ال رتاث ،ط  ،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
قم –إي ران ،ت1408هـ.

2323مستند الشيعة ،املحقق الن راقي(ت 1244هـ) ،حتقيق :مؤسسة آل البيت
إلحياء ال رتاث ،قم –إي ران ،د .ت.
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2424مشاهري املدفونني يف الصحن العلوي الشـريف ،كاظم عبود الفتالوي ،ط ،1
منشورات اإلجتهاد ،قم ،إي ران،ت 1427هـ.

2525معارف الرجال ،الشيخ حممد حرز الدين(ت 1365هـ) ،د .ط ،الوالية ،قم،
إي ران ،ت1405هـ.

2626معجم رجال احلديث ،الس ّي د أبو القاسم املوسوي اخلوئي(ت 1317هـ)،
ط ،5مؤسسة اإلمام اخلوئي اإلسالمي ،النجف ال -الع راق ،د.ت.

وملا نسحم مساج دمحم

2727معجم رجال الفكر واألدب يف النجف ،الدكتور الشيخ حممد هادي األميني،
مطبعة األدب ،النجف -الع راق ،ت 1384هـ.

2828معجم رجال الفكر واألدب يف ك ربالء ،سلامن هادي آل طعمة ،ط ،1دار
2929معجم املؤلفني ،عمر رضا كحاله(ت  1408هـ) ،د .ط ،دار إحياء ال رتاث
العريب ،د.ت.

3030معجم مؤلفي الشيعة ،عيل الفاضل القائيني النجفي ،ط  ،1مطبعة وزارة
اإلرشاد اإلسالمي ،إي ران ،د.ت.

3131موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق،
إرشاف الشيخ جعفر السبحاين ،ط  ،1اعتامد ،قم ،إي ران ،ت1422هـ.
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الرسول األكرم -دار املحجة البيضاء ،بريوت -لبنان ،ت1420هـ.

3232هدية العارفني ،إلسامعيل باشا البغدادي ،ت1339ه��ـ ،دار إحياء ال رتاث
العريب ،بريوت -لبنان ،د.ت.

حمم د صادق آل بحر العلوم(ت 1399هـ)،
3333وفيات األعالم ،العالمة الس ّي د ّ
حتقيق :مركز إحياء ال رتاث ،ط  ،1دار الكفيل ،ك ربالء -الع راق1438 ،هـ.

ثانيًا /اجملالت:

مؤس سة فرهنكي دار احلديث ،قم املشـرفة،
 -1م رياث حديث الشيعةّ ،
خويي ،األعداد من السنة -1341
ائي
مديرها املسؤول :مهدي
ّ
ّ
وعيل صدر ّ
مهريزي ّ
1389هـ.
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