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 شملًمقف

 هودي اًمـجػي
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 احلؿد هلل رّب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمّقدكو حمّؿد وآًمه اًمطقبلم اًمطوهرين.

ً  أ 1إرسمعون طمديثًو ذم من يؿالء إرض ىمسطًو وقمدًٓ  يمتويب إذا ومرهمً من شمبقض مجع ومفرس مو أن أ طمبب

ً  إمم تى أصحوسمـو رضوان اهلل شمعومم قمؾقفم ذم موٓكو وإمومـو صوطمى اًمعٍم واًمزمون يم  اًمذريعي، ومؾذا راضمع

ومجعً هذه اًموضمقزة اعمرشمبي قمغم ىمرون اعمصـػلم،  ـموب اهلل صمراه وضمعل اجلـي مثواه (ق1389-1293) مي اًمطفرايًمؾعاّل 

 ش.احلجي  ذم اًمذريعي»سق وؾمؿقتفو سمـ ـهذا اًم ذم ذيؾه مآظمذ اًمذريعي سمعضًو ومجوء سمحؿد اهلل قمغم ً  ضػأو

 قمكّم سموًمؼبول. ن  ن م  أواعمرضمو من صوطمى اًمرؾموًمي 

 ل.ٔاواًمصالة واًمسالم قمغم اًمرؾمول و طمول   واحلؿد هلل قمغم يمل  

 1449ذي اًمؼعدة احلرام  13

 هودي اًمـجػي

  

                                                           

اكدوظمته ظمداوكد )چفل طمديٌ ق سمؼم اعمؼدؾمي وشمرمجه إمم اًمػورؾمقي إ ؾمتوذ ضمويو ضمفوكبخش وـم بعً سموؾمم 1411ـمبع ؾمـي . 1

 (امقد قمدل )چفل طمديٌ پػمامون دادگسؽم ضمفونسموؾمم  أيضوً  عذم ـمفران. يمام شم رضمم وـم ب 1424ذم ؾمـي  (گسؽم ضمفوندرسموره قمداًمً

 .مّرشمون
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اًمؽؾقـي  سمن حمّؿد سمن إسمراهقم سمن أسمون اًمرازيًمعالن اًمرازي اًمؽؾقـي وهو أسمواحلسن قمكم  ( أظمبور اًمؼوئم)

، ذيمره اًمؽوذمسمن يعؼوب اًمؽؾقـي واطمد اًمعدة اًمذين يروى قمـفم قمن ؾمفل سمن زيود ذم يمتوسمه ظمول صمؼي اإلؾمالم حمّؿد 

 2اًمـجور.

. قمكم سمن حمّؿد سمن إسمراهقم سمن أسمون اًمرازي اًمؽؾقـي اعمعروف سمعاّلن يؽـّي أسمواحلسن. صمؼي، قملم»ىمول اًمـجور: 

صَمـَو قمكم سمن حمّؿد. وىمتل قَماّلن سمطريق ] أظمبور اًمؼوئمًمه يمتوب  صَمـَو ضمعػر سمن حمّؿد ىمول طَمد  [، أظمؼمكو حمّؿد ىمول: طَمد 

 3ش.ومخوًمفش شموىمف قمـه ذم هذه اًمسـي»ذم احلٍ ومخرج:  مؽي، ويمون اؾمتلذن اًمصوطمى 

يمام قمن اًمذهبي ذيمره اًمشقخ  271أو ؾمـي  254ًمعبود سمن يعؼوب اًمرواضمـي اعمتورم ؾمـي  ( أظمبور اعمفدي)

 4ذم اًمػفرؾمً.

 5ش.و... قمبود سمن يعؼوب اًمرواضمـي قمومي اعمذهى ًمه يمتوب أظمبور اعمفدي »ىمول اًمشقخ: 

ي اًمؽوذم من همالة اًمشقعي ورؤس ـقمبود سمن يعؼوب إؾمدي اًمرواضم»وىمول اًمذهبي ذم مقزان آقمتدال: 

ؼي... ىمول )اًمؼوؾمم سمن زيمريو اعمطرز(: أضمراه احلسلم ويمون اًمبدع ًمؽـه صودق ذم احلديٌ... وىمول أسموطموشمم: ؿمقخ صم

ىمطـي قمبود سمن يعؼوب ؿمقعي أقمددشمه ٕىموشمل سمه مع اعمفدي... وىمول اًمدار :مؽػوومًو ومرأيً ؾمقػًو ومؼؾً عمن هذا؟ ىمول

 6ش.صدوق

 . ومراضمعه.اهلل قمؾقفم ؾمالمقمغم قمؾو مؼومه ووٓئه إمم آل حمّؿد  أىمول: ىمول اًمذهبي ذم مقزاكه مطوًمبًو ذم ؿملن اًمرضمل شمدّل 

                                                           

 .345، ص1، جاًمذريعي. 2

سمؼم ،  زكجويسمتحؼقق إؾمتوذ آيياهلل اًمسّقد موؾمى اًمشبػمي اًم ،، ـمبعي مجوقمي اعمدرؾملم682، رىمم 264، صرضمول اًمـجور. 3

 .اعمؼدؾمي

 .352، ص1، جاًمذريعي. 4

 .( اًمسّقد قمبداًمعزيز اًمطبوـمبوئياعمحّؼق ، حتؼقق 542، رىمم 343) ، ـمبعي حمّؿدصودق سمحراًمعؾوم119، صاًمػفرؾمً. 5

 .16، ص2، جمقزان آقمتدال. 6
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( ذيمره ؿمقخـو 264( ٕيب حمّؿد اًمػضل سمن ؿموذان سمن اخلؾقل اًمـقشوسموري اعمتورم )احلجي ذم إسمطوء اًمؼوئم)

 7]اًمـوري[ مع اًمـسبي إًمقه ذم اًمـجم اًمثوىمى وًمعل اعمراد مو ذيمره اًمـجور سمعـوان يمتوب اًمؼوئم.

ء واعمتؽؾؿلم وًمه ضمالًمي ذم هذه اًمطوئػي وهو ذم اًمػضل سمن ؿموذان... أطمد أصحوسمـو اًمػؼفو»ىمول اًمـجور: 

 8...ش. صمامكلم يمتوسمًو وىمع إًمقـو مـفو: ... يمتوب اًمؼوئم ه صـف موئي وكّ أن كصػه. وذيمر اًمؽـجي أأؿمفر من  هىمدر

( ذم همقبي احلجي. ٕيب إؾمحوق إسمراهقم سمن إؾمحوق إمحري اًمـفووكدي يرويه قمـه اًمـجور يمتوب اًمغقبي)

 14و  9.مـه اًمؼوؾمم سمن حمّؿد اهلؿداي ذم شمسع وؾمتلم ملشملم يمام ذيمره اًمـجورسمواؾمطتلم وؾمؿع 

كامـمي اًمؽوذم إؾمدي يرويه قمـه ضمعػر سمن ىموًمويه ؾمحوق إسمراهقم سمن صوًمح إإ( ًمؾحجي. ٕيب يمتوب اًمغقبي)

ّٓ يم»قمن ؿمقخه أمحد سمن كوح:  سمواؾمطي واطمدة وىمول اًمـجور طمويمقوً   11ش.توب اًمغقبي...اكؼرضً يمتبه، ومؾقس أقمرف مـفو إ

ؾمحوق، يموذم، صمؼي، ٓ سملس سمه ىمول زم أسمواًمعبوس إإسمراهقم سمن صوًمح آكامـمي يؽـي سمليب »ىمول اًمـجور: 

ّٓ يمتوب اًمغقبي أظمؼمكو سمه...  12ش.أمحد سمن قمكم سمن كوح: اكؼرضً يمتبه ومؾقس أقمرف مـفو إ

ذم قمٍم اإلموم  ي، من وضموه اًمواىمػ( ًمؾحجي. ًمؾحسن سمن قمكم سمن أيب محزة ؾمومل اًمبطويـي اًمؽوذميمتوب اًمغقبي)

 13.يليت ىمريبًو... يمتوب اًمؼوئم ]ًمه[و اًمرضو 

( ًمؾحجي. ٕيب اًمػضل اًمـوذي، اًمعبوس سمن هشوم اعمتورم ؾمـي قمنمين وملشملم، يمام ذيمره يمتوب اًمغقبي)

 14اًمـجور أو ىمبؾفو سمسـي قمغم شمرديده.

يب صمؼي، ضمؾقل ذم أصحوسمـو يمثػم اًمروايي اًمعبوس سمن هشوم أسمواًمػضل اًمـوذي إؾمدي قمر»ىمول اًمـجور: 

َبقْس. ًمه يمتى مـفو... يمتوب اًمغقبي... وموت  بَْقس يمرس إؾمؿه ومؼقل قم   15ش.ؾمـي قمنمين وموئتلم أو ىمبؾفو سمسـي قم 

 16( ًمؾحجي. ٕيب حمّؿد قمبداًموهوب اًمبوورائي أو اعمودرائي. ذيمره اًمـجور.يمتوب اًمغقبي)

                                                           

 .255، ص6، جيعياًمذر. 7

 .844، رىمم 346، صرضمول اًمـجور. 8

 .21، رىمم 19، صرضمول اًمـجور. 9

 .74، ص16، جاًمذريعي. 14

 .75، ص16، جاًمذريعي. 11

 .13، رىمم 15، صرضمول اًمـجور. 12

 .76، ص16، جاًمذريعي. 13

 .76، ص16، جاًمذريعي. 14

 .741، رىمم 284، صرضمول اًمـجور. 15

 .76، ص16، جاًمذريعي. 16
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 17ش.سموحمّؿد ًمه يمتوب اًمغقبيقمبداًموهوب اعمودرائي أ»ىمول اًمـجور: 

 أىمول: مل اقمرف ؾمـي وٓدشمه وووموشمه وضمعؾته ذم اًمؼرن اًمثوًمٌ فمـًو.

( ًمؾحجي. ٕيب احلسن اًمطوـمري، قمكم سمن احلسن سمن حمّؿد اًمطوئي اجلرمي من وضموه اًمواىمػي، يمتوب اًمغقبي)

 18اؾمتود احلسن سمن حمّؿد سمن ؾمامقمي. ذيمره اًمـجور و... .

ّي اعمعروف سموًمّطوـَمرّي وإكام ؾمؿى سمذًمك ًمبقعه صمقوسمًو قمكم سمن احل»ىمول اًمـجور:  سن سمن حمّؿد اًمطوئي اجلَْرمي

يؼول هلو اًمطوـَمرّيي يؽـّي أسمواحلسن، ويمون ومؼقفًو، صمؼي ذم طمديثه ويمون من وضموه اًمواىمػي وؿمقوظمفم وهو أؾمتوذ احلسن 

احلسن قمن قمغم ؿمقئًو رضمول وٓ يروي مي ومـه شمعّؾم ويمون ينميمه ذم يمثػم من اًمرضسمن حمّؿد سمن ؾَمامقمه اًمصػمذم احل

 19ش.سمل مـه شمعّؾم اعمذهى. ًمه يمتى مـفو: ... اًمغقبي...

 24( ًمؾحجي. ٕيب احلسن قمكم سمن قمؿر إقمرج اًمؽوذم اًمواىمػي ذيمره اًمـجور.يمتوب اًمغقبي)

قمكم سمن قمؿر إقمرج أسمواحلسن اًمؽوذم، يمون صحى زيمريو اعمممن ويمون واىمػًو ضعقػًو ذم »ىمول اًمـجور: 

 21ش.احلديٌ ًمه يمتوب اًمغقبي أظمؼمكو...

( ًمؾحجي. ًمؾشقخ اعمتؼدم أيب حمّؿد، ومضل سمن ؿموذان إزدي اًمـقسوسموري اًمراوي قمن يمتوب اًمغقبي)

وهو همػم يمتوب إصمبوت اًمرضمعي ًمه يمام سح سمتعدمهو اًمـجور. سمل  264واعمتورم  وىمقل قمن اًمرضو  اجلواد

اًمرضمعي سمؽتوب اًمرضمعي طمديٌ ومفذا مؼصور قمغم أطموديٌ اًمرضمعي  هذا اًمذي قمؼم قمـه اًمـجور سمعد ذيمره إصمبوت

 22وفمفور احلجي وأطمواًمه وًمذا اؿمتفر سمؽتوب اًمغقبي ويمون موضمودًا... .

 أىمول: مر آكػًو ذيمر اًمػضل سمن ؿموذان قمن رضمول اًمـجور ومراضمعه.

 23( ٕيب احلسن قمكم سمن مفزيور اًمدورىمي إهوازي.يمتوب اًمؼوئم)

فزيور إهوازي أسمواحلسن َدْوَرىمّي إصل، مومًم. يمون أسموه كٍماكقًو وملؾمؾم وىمد قمكم سمن م»ىمول اًمـجور: 

 ىمقل: اّن قمؾقًو أيضًو أؾمؾم وهو صغػم، ومّن اهلل قمؾقه سمؿعرومي هذا ٕمر وشمػّؼه وروي قمن اًمرضو وأيب ضمعػر 

                                                           

 .652، رىمم 247، صرضمول اًمـجور. 17

 .76، ص16، جياًمذريع. 18

 .667رىمم ، 254، صرضمول اًمـجور. 19

 .78، ص16، جاًمذريعي. 24

 .674، رىمم 256، صرضمول اًمـجور. 21

 .78، ص16، جاًمذريعي. 22

 .1، ص17، جاًمذريعي. 23
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ل هلم ذم سمعض وشمويمّ  [ وشمويّمل ًمه وقمظم حمّؾه مـه ويمذًمك أسمواحلسن اًمثوًمٌ واظمتص سمليب ضمعػر اًمثوي ]

ْطَعن  قمؾقه، صحقحًو اقمتؼوده. وصـف  ظمػم   اًمـواطمي وظمرضمً إمم اًمشقعي ومقه شموىمقعوت سمؽل   ويمون صمؼًي ذم روايته ٓ ي 

 24ش.اًمؽتى اعمشفورة وهي مثل يمتى احلسلم سمن ؾمعقد وزيودة... يمتوب اًمؼوئم...

 اعمذيمور آكػًو. 25( ًمػضل سمن ؿموذان إزدي اًمـقسوسمورييمتوب اًمؼوئم)

ذيمره اًمطود  ( عمحؿد سمن طمسن سمن أيب مجفور اًمعؿي اًمبٍمي اًمراوي قمن اًمرضو روج اًمؼوئموىمً ظم)

 26ذم اًمػفرؾمً.

حمّؿد سمن احلسن سمن مجفور اًمعؿي اًمبٍمي، ًمه يمتى مجوقمي مـفو، يمتوب اعمالطمم، ويمتوب »ىمول اًمشقخ: 

 ظمروج اًمؼوئم وًمه يمتوب وىمً  وًمه اًمرؾموًمي اًمذهبقي قمن اًمرضو  اًمواطمدة، ويمتوب صوطمى اًمزمون 

 27.شأظمؼمكو...

  

                                                           

 .664، رىمم 253، صرضمول اًمـجور. 24

 .1، ص17، جاًمذريعي. 25

 .(627، رىمم 413) 134، ص25، جاًمذريعي. 26

 .146، صاًمػفرؾمً. 27
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 28ذيمره اًمـجور. 332( ًمؾجؾودي اعمتورم ؾمـي  أظمبور اعمفدي)

سمن محزة سمن قمبداهلل سمن ف سموعمرقمش، اًمسّقد اًمنميف احلسن ( ًمؾحجي. ٕيب حمّؿد اًمطؼمي اعمعرويمتوب اًمغقبي)

ـي صمامن ومخسلم وصمالصمؿلة. ذيمره اًمـجور ويمون قمـد اعمتورم ؾم حمّؿد سمن احلسن سمن احلسلم سمن قمكم سمن اًمسجود 

 29اعمػمًموطمي اعمعوس ًمؾؿومم حمّؿدسموىمر اعمجؾز يمام يظفر من كؼؾه قمـه. وّسح سمه ذم ظمومتي اعمستدرك.

يمون من أضمالء هذه اًمطوئػي وومؼفوئفو، ىمدم سمغداد وًمؼقه ؿمقوظمـو ذم ؾمـي »... ىمول اًمـجور ذم ؿملن اعمصـف: 

 34ش.ومخسلم وصمالصمامئي ًمه يمتى مـفو... يمتوب ذم اًمغقبي...صمامي ي وموت ؾمـي ؾمً ومخسلم وصمالصمامئ

( ًمؾحجي. ٕيب احلسن اًمؼزويـي: طمـظؾي سمن زيمريو سمن طمـظؾي سمن ظموًمد سمن اًمعقور اًمتؿقؿي. يمتوب اًمغقبي)

 31يرويه اسمن اًمغضوئري سمواؾمطي واطمدة.

 32ذم رضموًمه. أىمول: ذيمره اًمـجور 

اّل. يرويه اًمـجور كم سمن حمّؿد سمن قمكم سمن قمؿر سمن رسموح اًمّسواق اًمؼَ ( ًمؾحجي. ٕيب احلسن قميمتوب اًمغقبي)

 33سمواؾمطتلم.

يمون صمؼي ذم احلديٌ، واىمػًو ذم اعمذهى، صحقح اًمروايي، صمبتًو، معتؿدًا قمغم مو »... ىمول اًمـجور ذم ؿملكه: 

 34ش.يرويه. ًمه يمتى مـفو... يمتوب اًمغقبي...

                                                           

 .352، ص1، جاًمذريعي. 28

 .76، ص16، جاًمذريعي. 29

 .154، رىمم 64، صرضمول اًمـجور. 34

 .76، ص16، جاًمذريعي. 31

 .384، رىمم 147، صرضمول اًمـجور. 32

 .78، ص16، جاًمذريعي. 33

 .679، رىمم 259، صرضمول اًمـجور. 34
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سمن إسمراهقم سمن ضمعػر ـعامي اعمعروف سموسمن زيـى حمّؿد وشمى اًم( ًمؾحجي. ًمؾشقخ أيب قمبداهلل اًمؽيمتوب اًمغقبي)

اًمـعامي اًمؽوشمى شمؾؿقذ صمؼي اإلؾمالم اًمؽؾقـي. ظمرَج إمم اًمشوم وهبو شمورم. ويظفر من سمعض اعمواضع ان اًمؽتوب يمون 

 36 و 35ش.قبي ذم ـمول اًمغقبيعمالء اًم»موؾمومًو أو معروومًو سمـ 

قمكم سمن أيب اًمعزاىمر اًمشؾؿغوي، اعمعروف سمليب اًمعزاىمر، اعمؼتول ذم  ( ًمؾحجي. ٕيب ضمعػر حمّؿد سمنيمتوب اًمغقبي)

 37. صوطمى يمتوب اًمتؽؾقف طمؽى قمـه سمعض ومصوًمه اًمشقخ اًمطود ذم همقبته.323

( ذيمره اًمشقخ ذم اًمػفرؾمً وقمّد اًمشقخ أيضًو رؾموًمته 381( ًمؾحجي. يمبػم. ًمؾشقخ اًمصدوق )ميمتوب اًمغقبي)

 38حيتؿل اإلحتود يمام هو اًمظوهر. ذم اًمغقبي اًمتي مّرت ذم اًمرؾموئل ومال

حمّؿد سمن قمكم سمن احلسلم سمن موؾمى سمن سموسمويه اًمؼؿي، ضمؾقل اًمؼدر يؽـي أسموضمعػر يمون ضمؾقالً »ىمول اًمشقخ: 

طموومظًو ًمألطموديٌ سمصػمًا سموًمرضمول كوىماًل ًمألظمبور مل يرذم اًمؼؿقلم مثؾه ذم طمػظه ويمثرة قمؾؿه، ًمه كحو من صمالث مئي 

أكو أذيمر مو حيرضي ذم اًموىمً من أؾمامء يمتبه مـفو... رؾموًمي ذم اًمغقبي إمم أهل مصـف وومفرؾمً يمتبه معروف و

 39ش.اًمرى واعمؼقؿلم هبو وهمػمهم و... ويمتوب اًمغقبي يمبػم...

 أىمول: اًمظوهر من يمتوب اًمغقبي اًمؽبػم هو يمتوب يمامل اًمدين ومتوم اًمـعؿي اعمطبوع مؽررًا.

سمن اًمؼوؾمم من مشوهػم متؽؾؿي اًمشقعي معوس اسمن مهوم  ( ًمؾحجي. ٕيب سمؽر اًمبغدادي حمّؿديمتوب اًمغقبي)

 332.44اًمذي شمورم 

 41أىمول: ذيمره اًمـجور ذم رضموًمه.

 42( يمتبفو إمم أهل اًمرى.381( ًمؾشقخ اًمصدوق )مرؾموًمي ذم همقبي احلجي)

 43( أيضًو ًمؾشقخ اًمصدوق.رؾموًمي صموكقي ذم اًمغقبي)

                                                           

 يليت حتً هذا اًمعـوان.. 35

 .79، ص16، جاًمذريعي. 36

 .84، ص16، جاًمذريعي. 37

 .صدراعم. 38

 .156، صاًمػفرؾمً. 39

 .84، ص16، جاًمذريعي. 44

 .1435، رىمم 381، صرضمول اًمـجور. 41

 .83، ص16، جًمذريعيا. 42

 .83، ص16، جاًمذريعي. 43
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سمعـوان اًمرؾموًمي إّوًمي واًمثوكقي  44ع اًمـجور( أيضًو ًمؾشقخ اًمصدوق ذيمر اجلؿقرؾموًمي صموًمثي ذم اًمغقبي)

 45واًمثوًمثي.

( ٕيب اًمعبوس قمبداهلل سمن ضمعػر سمن احلسلم سمن موًمك سمن ضمومع احلؿػمي اًمؼؿي يمتوب اًمغقبي واحلػمة)

 46صوطمى ىمرب آؾمـود واًمتوىمقعوت.

و مـه ؿمقخ اًمؼؿقلم ووضمففم ىمدم اًمؽوومي ؾمـي كقف وشمسعلم وموئتلم وؾمؿع من أهؾف»... ىمول اًمـجور: 

 47ش.ومليمثروا وصـف يمتبًو يمثرة يعرف مـفو: ... يمتوب اًمغقبي واحلػمة...

( ًمؾسّقد اعمعروف سموسمن أظمي ـموهر، أيب حمّؿد احلسن سمن حمّؿد سمن حيقى سمن احلسن يمتوب اًمغقبي وذيمر اًمؼوئم)

. ذيمره 358ل سمن ضمعػر سمن قمبقداهلل سمن احلسلم سمن قمكم سمن احلسلم سمن قمكم سمن أيب ـموًمى اعمتورم ذم رسمقع إوّ 

 49 و 48اًمـجور.

 339.54ؾمامء اسمن قمبداهلل اعمتورم حلسن إزوي ؾمالمي سمن حمّؿد سمن ( ٕيب ايمتوب اًمغقبي ويمشف احلػمة)

ؾمالمي سمن حمّؿد سمن إؾمامقمقل سمن قمبداهلل سمن موؾمى سمن أيب إيمرم أسمواحلسن إْرَزّي ظمول »ىمول اًمـجور: 

 51ش.، ... ًمه يمتى مـفو يمتوب اًمغقبي ويمشف احلػمة...احلسن سمن داود ؿمقخ من أصحوسمـو صمؼي، ضمؾقل أيب

 52.همرر إظمبور وكوادر أصمور( ًمؾشقخ أيب قمبداهلل اًمصػواي صوطمى يمتوب اًمغقبي ويمشف احلػمة)

ران اجلاَّمل مومم سمـي أؾمد أسمو قمبداهلل، فْ حمّؿد سمن أمحد سمن قمبداهلل سمن ىمضوقمي سمن صػوان سمن مي »ىمول اًمـجور: 

ه، وموضل. ويموكً ًمه مـزًمي من اًمسؾطون، يمون أصؾفو اّكه كوفمر ىمويض اعموصل ذم اإلمومي سملم ؿمقخ اًمطوئػي، صمؼي، ومؼق

ىمول ًمؾؼويض: شمبوهؾـي، وموقمده إمم همد صمّم طمرض]وا[ ومبوهؾه وضمعل يمّػه ذم  نْ أيدي اسمن مَحْدان وموكتفى اًمؼول سمقـفام إمم 

ومؼول  ، يمل يوم ومتلظّمر ذًمك اًمقوم ومن همدهىمومو من اعمجؾس ويمون اًمؼويض حيرض دار إمػم اسمن مَحْدان ذم صممّ يمّػه 

م  واكتػخ اًمؽّف اًمذي مّده  إمػم: اقمروموا ظمؼم اًمؼويض ومعود اًمرؾمول ومؼول: اّكه مـذ ىموم من موضع اعمبوهؾي طم 

                                                           

 .1449، رىمم 389، صرضمول اًمـجور. 44

 .83، ص16، جاًمذريعي. 45

 .83، ص16، جاًمذريعي. 46

 .573، رىمم 219، صرضمول اًمـجور. 47

 .:83، ص16، جاًمذريعي. 48

 .149، رىمم 64، صرضمول اًمـجور. 49

 .83، ص16، جاًمذريعي. 54

 .514، رىمم 192، صرضمول اًمـجور. 51

 .83، ص16، جاًمذريعي. 52
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ًمؾؿبوهؾي وىمد اؾموّدت صمّم موت من اًمغد. وموكتنم ٕيب قمبداهلل اًمصػواي هبذا ذيمر قمـد اعمؾوك وطَمظيَي مـفم ويموكً ًمه 

 53ش.وًمه يمتى مـفو: ... يمتوب اًمغقبي ويمشف احلػمة... مـزًمي.

أىمول: هذا اًمشقخ ذيك مع اًمـعامي اًمؽوشمى ذم اًمؼرائي قمغم صمؼي اإلؾمالم اًمؽؾقـي يمام ذيمره صوطمى 

 54.اًمذريعي

 55( ًمؾؼويض كعامن اعمٍمي.معومل اعمفدي)

د سمن مـصور سمن أمحد سمن طمقوان. أسموطمـقػي اًمـعامن سمن أيب قمبداهلل حمؿّ »ومؼول:  أمل أملذيمره اًمشقخ احلر ذم 

ي ذم شمورخيه ومؼول: يمون من ]أهل اًمعؾم و[ اًمػؼه بحأطمد إئؿي اًمػضالء اعمشور إًمقفم ذيمره إمػم اعمختور اعمس

 واًمدين واًمـبل مو ٓ مزيد قمؾقه وًمه قمدة شمصوكقف مـفو يمتوب ]اظمتالف[ أصول اعمذاهى وهمػمه. اكتفى.

 363ذهى اإلمومقي وصـف يمتوب... وموت ]ذم مستفل رضمى[ ؾمـي ويمون موًمؽي اعمذهى صمّم اكتؼل إمم م

 56ش.سمؿٍم...

( هو اؾمم يمتوب اًمشقخ حمّؿد سمن إسمراهقم اًمـعامي اعمعروف سمغقبي اًمـعامي واعمطبوع مالء اًمعقبي ذم ـمول اًمغقبي)

 اعمذيمور آكػو. 1318.57ذم ـمفران ؾمـي 

 58ه اًمـجور.( ٕيب موؾمى قمقسى سمن مفران اعمستعطف. ذيمر يمتوب اعمفدي)

قمقسى سمن مفران اعم ْسَتْعطيف يؽـّٰى أسموموؾمٰى ًمه قمدة يمتى مـفو: ... ويمتوب اعمفدّي، ىمرأشمه »ىمول اًمـجور: 

ّي ىمول ىمرأشمه وري ؾ لْم اًمدُّ  59.شقمغم أيب أمحد قمبداًمسالم سمن احلسلم إديى ىمول: ىمرأشمه قمغم أيب سمؽر سمن ضم 

  

                                                           

 .1454، رىمم 393، صرضمول اًمـجور. 53

 .37، ص16، جاًمذريعي. 54

 .242، ص21، جاًمذريعي. 55

 .335، ص2، جأمل أمل. 56

 .183، ص22، جاًمذريعي. 57

 .289، ص23، جاًمذريعي. 58

 .847، رىمم 297، صرضمول اًمـجور. 59
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ًمؾعاّلمي اًمؽراضمؽي اًمشقخ حمّؿد سمن قمكم سمن  قمؾقه آٓف اًمتحقي واًمسالم( اًمزمون اًمؼمهون قمغم ـمول قمؿر صوطمى)

 64... أورد ومقه أظمبور اعمعؿرين وىمصي معؿر اعمغريب واعمنمىمي وهمػم ذًمك.449قمثامن اعمتورم ؾمـي 

 اًمشقخ اًمعومل اًمثؼي أسمواًمػتح حمّؿد سمن قمكم اًمؽراضمؽي، ومؼقه»ذيمره اًمشقخ مـتجى اًمدين ذم ومفرؾمته وىمول: 

 61ش.وًمه شمصوكقف مـفو... رمحفم اهللإصحوب ىمرأ قمغم اًمسّقد اعمرشمه قمؾم اهلدى واًمشقخ اعموومق أيب ضمعػر 

 62وذيمره أيضًو اسمن ؿمفرآؿموب ذم معومل اًمعؾامء.

 63ش.قمومل وموضل متؽؾم ومؼقه حمدث صمؼي ضمؾقل اًمؼدر...»وىمول اًمشقخ احلر: 

 فو ضمواب اًمسمال قمن وضمود صوطمى اًمزمون ( ذم اًمغقبي. ًمؾشقخ اعمػقد، ومقنمعضمواسموت اعمسوئل اًم)

واًمشبفوت اًمتي أوردت قمغم همقبته وضمواسموهتو ذم قمنمة ومصول وًمذا يؼول هلو اًمػصول اًمعنمة أو اعمسوئل اًمعنم. 

 64يليت.

يوصف ذم اًمػؼه  نْ أ. ومضؾه أؿمفر من ريض اهلل قمـهحمّؿد سمن حمّؿد سمن اًمـعامن... ؿمقخـو وأؾمتوذكو »ىمول اًمـجور: 

 65ش.روايي واًمثؼي واًمعؾم ًمه يمتى: ... يمتوب اعمسوئل اًمعنمة ذم اًمغقبي، يمتوب خمتٍم ذم اًمغقبي...واًمؽالم واًم

( ًمؾحوومظ أيب كعقم أمحد سمن قمبداهلل سمن أمحد سمن إؾمحوق سمن وشمه وطمؼقؼي خمرضمه وصمبوشمهكعو ذيمر اعمفدي )

ئػه وًمعؾه سمعقـه إرسمعلم ذم أمر ( يمذا كؼل قمـه اًمسقّد سمن ـموووس ذم ـمرا434موؾمى سمن مفران اإلصػفوي اعمتورم )

 أيت. .66اعمفدي 

                                                           

 .92، ص3، جاًمذريعي. 64

 .154، صومفرؾمً مـتجى اًمدين. 61

 .118، صمعومل اًمعؾامء. 62

 .287، 2، جأمل أمل. 63

 .228، ص5، جاًمذريعي. 64

 .1467، رىمم 399، صرضمول اًمـجور. 65

 .14، ص38، جاًمذريعي. 66
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ّٓ ان ًمه: يمتوب مـؼبي »ىمول ذم معومل اًمعؾامء:  احلوومظ أسموكعقم أمحد سمن قمبداهلل اإلصػفوي، قمومي اعمذهى إ

 67.شاعمطفرين ومرشمبي اًمطقبلم ومو كزل من اًمؼرآن ذم أمػماعمممـلم 

 68حوومظ أيب كعقم اإلصػفوي... .( ًمؾرؾموًمي ذم أرسمعلم طمديثًو ذم أمر اعمفدي )

سمن موؾمى أؾمتوذ اًمشقخ قمؿران  اجلـدي، أمحد سمن حمّؿد سمن( ًمؾحجي. ٕيب احلسن اعمعروف سموسمن يمتوب اًمغقبي)

 69أيب اًمعبوس اًمـجور.

حلؼـو أ أمحد سمن حمّؿد سمن قمؿران سمن موؾمى أسمواحلسن اعمعروف سموسمن اجل ـْدي أؾمتوذكو »ىمول اًمـجور: 

 74ش.ه ًمه يمتى مـفو: ... يمتوب اًمغقبي...سموًمشقوخ ذم زموك

 71( ًمؾحجي. خمتٍم ًمؾسّقد اعمرشمه قمكم سمن احلسلم اعموؾموي.يمتوب اًمغقبي)

قمكم سمن احلسلم... أسمواًمؼوؾمم اعمرشمه طموز من اًمعؾوم مو مل يداكه ومقه أطمد ذم زموكه وؾمؿع من »ىمول اًمـجور: 

ي ذم اًمعؾم واًمدين واًمدكقو. صـف يمتبًو مـفو... يمتوب اعمؼـع ذم احلديٌ ومليمثر، ويمون متؽؾاًم ؿموقمرًا أديبًو، قمظقم اعمـزًم

 72ش.اًمغقبي...

 73(.464( ًمؾحجي. ًمشقخ اًمطوئػي أيب ضمعػر حمّؿد اًمطود )ميمتوب اًمغقبي)

اًمطود أسموضمعػر ضمؾقل ذم أصحوسمـو، صمؼي، قملم، من  حمّؿد سمن احلسن سمن قمكم»ىمول معوسه اًمـجور: 

 74ش.شمالمذة ؿمقخـو أيب قمبداهلل...

سمن احلسن سمن قمغم اًمطود، مصـف هذا اًمػفرؾمً، ًمه  حمّؿد»وىمول اًمشقخ اًمطود كػسه ذم اًمػفرؾمً: 

 75ش.مصـػوت مـفو: ... وًمه يمتوب اًمغقبي و...

 .. ذيمره اًمـجور413( اًمؽبػم ًمؾشقخ اعمػقد حمّؿد سمن حمّؿد سمن اًمـعامن اعمػقد اعمتورم يمتوب اًمغقبي)

                                                           

 .25، صمعومل اًمعؾامء. 67

 .54، ص11، جاًمذريعي. 68

 .75، ص16، جاًمذريعي. 69

 .246، رىمم 85، صرضمول اًمـجور. 74

 .77، ص16، جاًمذريعي. 71

 .748، رىمم 274، صرضمول اًمـجور. 72

 .79، ص16، جاًمذريعي. 73

 .1468، رىمم 443، صرضمول اًمـجور. 74

 .(714، رىمم 447) 159، صاًمػفرؾمً. 75
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يمتى آظمر أيضًو ذم همقبي احلجي ًمؾشقخ اعمػقد  خمتٍم ذم اًمغقبييمتوب و اًمغقبيأىمول: وذيمر اًمـجور همػم يمتوب 

وهو أيضًو موضمود يمام  اجلواسموت ذم ظمروج اعمفديوهي موضمودة يمام يليت ومـفو يمتوب  ذم اًمغقبي ةاعمسوئل اًمعنممـفو 

ًمؽتوسملم إوًملم ٓ وهذان إظمػمان مع ا ضمواسموت اًمػورىمقلّم ذم اًمغقبيومـفو  اًمـؼض قمغم اًمطؾحي ذم اًمغقبيمر ومـفو 

 76أقمؾم وضمودهو.

( ًمؾشقخ إىمدم أيب اًمػرج اعمظػر سمن قمكم سمن احلسلم احلؿداي من اًمسػراء ىمرء قمغم اعمػقد يمتوب اًمغقبي)

 77وطمرض جمؾس درس اعمرشمه واًمشقخ ومل يؼرء قمؾقفام يمام ذيمره اًمشقخ مـتجى اًمدين.

سمن قمكم سمن احلسلم احلؿداي، صمؼي، قملم، وهو من اًمشقخ اًمثؼي أسمو اًمػرج اعمظػر »ىمول اًمشقخ مـتجى اًمدين: 

ممًمػوشمه مـفو  رمحفم اهللأظمؼمكو اًمواًمد قمن وًمده قمـه  ، أدرك اًمشقخ اعمػقد و... .ؾمػراء اإلموم صوطمى اًمزمون 

 78...ش.اًمغقبييمتوب 

 79(.436( ًمؾنميف اعمرشمه قمؾم اهلدٰى أيب اًمؼوؾمم قمكم سمن احلسلم اعموؾموي )مرؾموًمي ذم همقبي احلجي)

 مّر سمعـوان ضمواسموت اعمسوئل اًمعنم. 84(.413(. ًمؾشقخ اعمػقد )ماًمػصول اًمعنمة ذم اًمغقبي)

( ٕيب قمبداهلل اجلوهري أمحد سمن حمّؿد سمن قمبقداهلل سمن احلسن سمن مو كزل من اًمؼرآن ذم صوطمى اًمزمون )

 441.81قمقوش... اعمتورم 

سمن إسمراهقم سمن أّيوب اجلوهري أسمو قمبداهلل. أمحد سمن حمّؿد سمن قمبقداهلل سمن احلسن سمن قمقّوش »ىمول اًمـجور: 

قمؿر حمّؿد سمن  أيبوأّمه ؾمؽقـي سمـً احلسلم سمن يوؾمف سمن يعؼوب سمن إؾمامقمقل سمن إؾمحوق سمـً أظمي اًمؼويض 

يوؾمف. يمون ؾمؿع احلديٌ وأيمثر واضطرب ذم آظمر قمؿره ويمون ضمّده وأسموه من وضموه أهل سمغداد أّيوم آل مّحود 

: يمتوب مؼتضى إصمر ذم قمدد إئؿي اإلصمـى قمنم، ... يمتوب مو كزل من اًمؼرآن ذم واًمؼويض أيب قمؿر. ًمه يمتى مـفو

... رأيً هذا اًمشقخ ويمون صديؼًو زم وًمواًمدي وؾمؿعً مـه ؿمقئًو يمثػمًا ورأيً ؿمقوظمـو صوطمى اًمزمون 

وؾموحمه   ى اًمشعر وطمسن اخلّط،ّعػوكه، ومؾم أرو قمـه ؿمقئًو ودمـّبته ويمون من أهل اًمعؾم وإدب اًمؼوّي وـمقّ ضي

 82ش.وموت ؾمـي أطمدى وأرسمعامئي

                                                           

 .84، ص16ج، اًمذريعي. 76

 .82، ص16، جاًمذريعي. 77

 .156، صاًمػفرؾمً. 78

 .82، ص16، جاًمذريعي. 79

 .241، ص16، جاًمذريعي. 84

 .34، ص19، جاًمذريعي. 81

 .247، رىمم 85، صرضمول اًمـجور. 82
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اعموضمى ٓؾمتتور إموم  سبى( ًمؾشقخ اعمػقد، ؾملًمه سمعض اعمخوًمػلم مو اًممسئؾي ذم ؾمبى اؾمتتور احلجي)

 .83اًمزمون

 84( ووموائدهو، ًمؾشقخ اعمػقد.مسئؾي ذم همقبي احلجي)

عػري ظمؾقػي اعمػقد سمن محزة اجلًمؾشقخ أيب يعغم حمّؿد سمن احلسن  (مسئؾي ذم موًمد صوطمى اًمزمون )

 85واجلوًمس جمؾسه، ذيمره اًمـجور وذم اًمدرضموت اًمرومقعي وهمػممهو.

ـ عامن واجلوًمس »ىمول اًمـجور:  حمّؿد سمن احلسن سمن محزة اجلعػري أسموَيْعغم ظمؾقػي اًمشقخ أيب قمبداهلل سمن اًم

]ذم[  [ ... موت زمون ]جمؾسه متؽؾم ومؼقه، ىمّقم سموٕمرين مجقعًو. ًمه يمتى مـفو: ... اعمسلًمي ذم موًمد صوطمى اًم

86ش.يوم اًمسبً، ؾمودس قمنم ؿمفر رمضون، ؾمـي صمالث وؾمتلم وأرسمع موئي ودومن ذم داره

  

                                                           

 .388، ص24، جاًمذريعي. 83

 .394، ص24، جاًمذريعي. 84

 .396، ص24، جاًمذريعي. 85

 .1474، رىمم 444، صرضمول اًمـجور. 86
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( ًمؾحجي. ًمؾشقخ اًمػؼقه اًمثؼي، حمّؿد سمن زيد سمن قمكم اًمػورد. ىمرء قمؾقه اعمػقد قمبداًمرمحون يمتوب اًمغقبي)

 87اًمـقسوسموري.

خ اجلؾقل حمّؿد سمن زيد سمن قمكم اًمػورد، ومؼقه صمؼي، ًمه يمتوب اًموصويو، يمتوب اًمشق»ىمول اًمشقخ مـتجى اًمدين: 

 88ش.اًمغقبي ىمراء قمؾقه اعمػقد قمبداًمرمحن اًمـقسوسموري 

  

                                                           

 .79، ص16، جاًمذريعي. 87

 .155، صاًمػفرؾمً. 88
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(، مؼوًمي قمروموكقي شمؽؾم ومقفو كظاًم وكثرًا طمول اعمفدي اعموقمود 834ـ ح734شوه كعؿياهلل اًموزم )ح( ًمؾمفديي)

 89اعممًمف. وـمبع ضؿن اعمجّؾد اًمراسمع من جمؿوقمي رؾموئل

( ًمؾحجي. ًمؾسقّد اًمـسوسمي هبوءاًمدين قمكم سمن همقوث اًمدين قمبداًمؽريم سمن قمبداحلؿقد اًمـقكم يمتوب اًمغقبي)

 94( و... .841توذ أيب اًمعبوس اسمن ومفد احلكّم اًمذي )شمورم اًمـجػي احلسقـي وهو أؾم

( ًمػضل سمن ؿموذان، ًمؾسّقد هبوءاًمدين قمكم سمن همقوث اًمدين قمبداًمؽريم سمن قمبداحلؿقد اًمـقكم خمتٍم اًمغقبي)

 91اًمـجػي... .

  

                                                           

 .294، ص23، جاًمذريعي. 89

 .77، ص16، جاًمذريعي. 94

 .241، ص24، جاًمذريعي. 91
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قمبداًمصؿد احلورصمي  ( ًمؾشقخ هبوءاًمدين حمّؿد اسمن اًمشقخ قمزاًمدين طمسلم سمنإصمبوت وضمود اًمؼوئم )

ـمروش من ذم شمرمجي زيد اًمشفقد ويمذا ذم مؼوم سمرائي إ اًمريوضيـؼل قمـه صوطمى  1431اًمعومكم اعمتورم ؾمـي 

اًمزيديي ذم شمرمجي إـمروش اًمـوس احلسن سمن قمكم ويمذا اًمشقخ قمبداًمـبي اًمؽوفمؿي ذم شمؽؿؾي كؼد اًمرضمول معؼمًا قمـه 

 .92سمنصمبوت وضمود صوطمى اًمزمون 

يمون موهرًا متبحرًا ضمومعًو يمومالً ؿموقمرًا أديبًو مـشًل صمؼي قمديم اًمـظػم ذم زموكه ذم اًمػؼه »مل: ىمول ذم إ

 :ومن ؿمعره ىموًمه من ىمصقدة يؿدح هبو اعمفدي  93وهمػمهو... واحلديٌ واعمعوي واًمبقون واًمريويض

 هظمؾقػي رب اًمعوعملم وفمؾّ 

 

 ديور قمغم ؾمويمـي اًمغؼماء من يمّل  

 سمظؾهإموم هدًى ٓذ اًمزمون  

 

 وأًمؼى إًمقه اًمدهر مؼود ظموار 

 قمؾوم اًمورى ذم ضمـى أسمحر قمؾؿه 

 

 يمغرومي يمف أو يمغؿسي مـؼور 

 إموم اًمورى ـمود اًمـفى مـبع اًمـ 

 

 هدى وصوطمى رس اهلل ذم هذه اًمدار 

 هلوومـه اًمعؼول اًمعنم شمبغى يمام 

 

 95 و 94شم من قموروًمقس قمؾقفو ذم اًمتعؾّ  

ؽري اًمبحراي... ز سمن اًمشقخ قمكم سمن احلسلم اًمشـوـمري إوازم اًمعس( ًمؾشقخ طمروهمقبته ذيمر اًمؼوئم ) 

ؾمواكحه وصموكقفام ذم قمالئم فمفوره. ومرغ مـه يوم و سملم أّوهلام ذم شمواريخ اإلموم اعمفدي وهو مرشمى قمغم سمو

 96. (...976اًمعنمين من ذي احلجي )

                                                           

 .114، ص1، جاًمذريعي. 92

 .155، ص1، جأمل أمل. 93

 .158، ص1، جأمل أمل. 94

 . يليت آكػًو.142، صاًمؽشؽولوهي موضمودة ذم ش وؾمقؾي اًمػوز وإمون ذم مدح صوطمى اًمزمون»هذه اًمؼصقدة شمعرف سمـ . 95

 .35، ص14، جاًمذريعي. 96
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ي اًمـوئقـي، ؿمقخ د سمن طمقدر اًمطبوـمبوئاعمػمزا رومقع اًمدين حمؿّ  ( ًمؾسّقدرؾموًمي ذم حتريم شمسؿقي صوطمى اًمزمون)

 97.اًمعالمي اعمجؾز

موٓكو مػمزا رومقع اًمدين حمّؿد اًمـوئقـي، وموضل قمومل ضمؾقل قمظقم اًمشلن طمؽقم متؽؾم : »أمل أملىمول ذم 

 98ش.موهر ًمه يمتى مـفو: ذح اًمؽوذم وهو من اعمعوسين كروي قمن موٓكو حمّؿدسموىمر اعمجؾز قمـه

ـى وإًمؼوبيمام ذم  1482ال ؾمـي ؿمو 7فون ذم إصػ أىمول: شمورم   99.اًمؽ 

ًمؾؿحّؼق اًمدامود إمػم حمّؿدسموىمر سمن  صؾوات اهلل قمؾقه( ذم اًمـفي قمن شمسؿقي صوطمى اًمزمون ذقمه اًمتسؿقي)

 1444.144ـي إؾمؽمآسمودي اعمتورم ؾمـي حمّؿد احلسق

 ًمشقخـو اًمبفوئي ويمون قمومل وموضل ضمؾقل اًمؼدر طمؽقم متؽؾم موهر ذم اًمعؼؾقوت معوس: »إملىمول ذم 

 141ش.ؿموقمرًا سموًمػورؾمقي واًمعرسمقي جمقدًا... من مصـػوشمه... رؾموًمي اًمـفي قمن شمسؿقي اعمفدي 

 واقمّدهو ًمؾطبع اًمعاّلمي اًمشقخ رضو إؾمتودي. 1449 ؾمـياًمرؾموًمي ذم  ًأىمول: وىمد ـمبع

اًمؽوؿموي اعمومم ًمؾؿحّدث اًمػقض  واًمتشويق إًمقه  ( همزًمقوت ومورؾمقي ذم فمفور اعمفدي ؿموق اعمفدي)

 142(.1491حمّؿد سمن مرشمه اعمدقمو سمؿحسن اعمتورم 

يمون وموضاًل قموعمًو موهرًا طمؽقاًم متؽؾاًم حمدصمًو ومؼقفًو حمّؼؼًو ؿموقمرًا أديبًو طمسن اًمتصـقف من : »إملىمول ذم 

 143ش.اعمعوسين...

 ل مطؾعفو:( ىمصقدة من سمحر اًمطوي1431( ًمشقخ اًمبفوئي )ماًمػوز وإمون ذم مدح صوطمى اًمزمون)

 رسي اًمؼمق من كجد ومجدد شمذيموري

 

 واًمعذيى وذي ىمور ىقمفودًا سمجرو 

ي ط... وقمورضفو مجوقمي مـفم اًمشقخ ضمعػر اخل1151وعمتـبي ذم سمكم اًمشفػم وذطمفو اًمشقخ أمحد سمن قم 

 اًمبحراي سملمر اًمشقخ اًمبفوئي. أّوًمه:

 معك اجلوريقك مدؼهي اًمدار يستس

 

 ومسؼقو ومخػم اًمدمع مو يمون ًمؾدار 

 

                                                           

 .138، ص11، جاًمذريعي. 97

 .349، ص2، جأمل أمل. 98

ـى وإًمؼوب. 99  .254، ص2، جاًمؽ 

 .178، ص14، جاًمذريعي. 144

 .249، ص2، جإمل أمل. 141

 .247، ص14، جاًمذريعي. 142

 .345، ص2، جإمل أمل. 143
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وـمبع اًمنمح ذم آظمر  1145سمن إمػم حمّؿدمعصوم احلسقـي اًمؼزويـي اعمتورم اومـفم إمػم حمّؿدإسمراهقم 

وؾمقؾي اًمػوز وذيمر ذم أّول اًمنمح شمرمجي مػصؾي ًمؾـوفمم ويظفر مـه ان اؾمؿه  1288ًمؾبفوئي ذم  اًمؽشؽول

 144. ...وإمون

 145.(1475د )مإصل اإلصػفوي اعموًم ( عمحّؿدرضو كجقى اًمدين اًمتؼميزيـتظركور اًمبٍم ذم أطموال اعم)

( عموضمد سمن ومالح سمن طمسن اًمشقبوي معوس اعمومم قمبداهلل اًمتسؽمي رؾموًمي ذم وضمه همقبي صوطمى اًمزمون )

ومال  بته ذر وضمود اإلموم مثل اًمـبي ًمطف جيى قمغم اهلل وهمق نّ أصمبً ومقه أ ( واًمراد قمؾقه ذم قمّدة مسوئل... .1421)م

 146. يؽون مـه شمعومم...

  

                                                           

 .373، ص16، جاًمذريعي. 144

 .364، ص24، جاًمذريعي. 145

 .41، ص25، جاًمذريعي. 146
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اعموؾموم سمؽػويي اعمفتدى ًمؾسّقد مػم حمّؿد سمن حمّؿد ًموطمي اعمؾؼى  ( ذم أطموال اعمفدي إرسمعون طمديثوً )

سموعمطفر واعمشفور سموًمـؼقبي احلسقـي اعموؾموي اًمسبزواري اإلصػفوي اعمعوس ًمؾعاّلمي اعمجؾز وهو ذم أطموال 

 264.147ؾقل اًمـقسوسموري اعمتورم ؾمـي سمن اخلًمؾػضل سمن ؿموذان  اًمغقبيجي وأظمبور اًمرضمعي اؾمتخرضمه من يمتوب احل

ّٓ اي رأيً اًمـسخي سمخط اعمومم إرؿمود اجلفؾي) ( اعمٍمين قمغم إكؽور اًمغقبي واًمرضمعي مل يذيمر ومقه إؾمم اعممًمف إ

 1127وؾمـي  1126ذم ؾمـلم ومرغ من يمتوسموهتو ؾمـي  حمّؿدهوؿمم اهلروي اخلراؾموي اًمػوضل اًمعومل اًمذي دون جمؿوقمي

 148. و... 1128وؾمـي 

ي اًمتوسمكم اًمبحراي ذم زمون أسمقه أورم همقبته اًمصغرى أو اًمؽؼمى ًمؾعاّلم ( ومقؿن رأي اعمفدي شمبٍمة اًموزم)

 149. ... 1147سمن ؾمؾقامن سمن إؾمامقمقل سمن ضمواد اًمؽتؽوي اعمتورم ؾمـي سّقد هوؿمم اًم

وموضل قمومل موهر مدىّمق ومؼقه قمورف سموًمتػسػم واًمعرسمقي واًمرضمول ًمه يمتوب »ذم ؿملكه:  ملإىمول اًمشقخ احلر ذم 

 114ش.يً قمـهو، رأيته ورشمػسػم اًمؼرآن اًمؽبػم

اعمتورم طمدود اعملشملم سمعد  ( ًمؾشقخ حمّؿد أيب قمزيز اخلطي اًمبحرايذظمػمة اعمحنم ذم أطموال اإلموم اعمـتظر)

 111.إًمف

( ذيمرهو شمؾؿقذه 1121( ًمؾشقخ ؾمؾقامن اًمدرازي اعموطموزي )اعمتورم ًمزمونرؾموًمي ذم حتريم شمسؿقي صوطمى ا)

 112.اًمؾمًممةاًمسامهقجي ذم إضموزشمه ًمؾجورودي واعمحدث اًمبحراي ذم 

                                                           

 .427، ص1ج، اًمذريعي. 147

 .513، ص1، جاًمذريعي. 148

 .326، ص3، جاًمذريعي. 149

 .341، ص2، جأمل أمل. 114

 .18، ص14، جاًمذريعي. 111

 .138، ص11، جاًمذريعي .112
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وهذا اًمشقخ ىمد اكتفً إًمقه رئوؾمي سمالد اًمبحرين ذم وىمته وىمول شمؾؿقذه اعمحدث اًمصوًمح : »... اًمؾمًممةىمول ذم 

 وصػه: يمون هذا اًمشقخ أقمجوسمي ذم احلػظ واًمدىمي ورسقمي اإلكتؼول ذم اجلواب اًمشقخ قمبداهلل سمن صوًمح اًمبحراي ذم

قمـً ًمه مجقع مومًو ذم قمٍمه وطمقدًا ذم دهره إذرمثؾه ىمط ويمون صمؼي ذم اًمـؼل ضوسمطًو إأواعمـوفمرات وـمالىمي اًمؾسون مل 

طمسن اًمتؼرير قمجقى اًمتحرير سمػضؾه مجقع احلؽامء ويمون ضمومعًو جلؿقع اًمعؾوم قمالمي ذم مجقع اًمػـون  اًمعؾامء وأىمر  

مجؾي  ظمطقبًو ؿموقمرًا مػّوهو ويمون أيضًو ذم همويي إكصوف ويمون أقمظم قمؾومه احلديٌ واًمرضمول واًمتواريخ... ًمه 

ّٓ ان أيمثرهو رؾموئل مـفو...رؾموًمي ذم حتريم شمسؿقي اًمصوطمى   113...ش.من اعمصـػوت إ

 1349.114ووىمف كسخي مـه )ًمؾرضويي( ذم ن ( ومورد عمحّؿدسموىمر اعمجؾز وىمد ـمبع سمنيراقمالئم اًمظفور)

قمومل وموضل موهر حمّؼق مدىّمق قماّلمي ومفومي ومؼقه متؽؾم حمّدث صمؼي صمؼي ضمومع ًمؾؿحوؾمن : »إملىمول ذم 

 115ش.ـمول اهلل سمؼوئهأواًمػضوئل ضمؾقل اًمؼدر قمظقم اًمشلن 

قمـوان إرسمعون  ( ًمؾؿػمًموطمي اعمعوس ًمؾعاّلمي اعمجؾز مّر حتًيمػويي اعمفتدى ذم معرومي اعمفدي )

 116.طمديثوً 

(. 1147. ًمؾسّقد هوؿمم سمن ؾمؾقامن اًمبحراي )اعمتورم ؾمـي  (ذم مو كزل من اًمؼرآن ذم اًمؼوئم احلجي اعمحجي)

 117.ٍم وومرغ مـه ؾمـي ؾمبع وشمسعلم وأًمفإكتفى ومقه إمم موئي وقمنمين آيي من أّول اًمؼرآن وآظمرهو ؾمورة اًمع

 .شمبٍمة اًموزمذم ذيل يمتوسمه ومّر ذيمره آكػًو وشمرمجته سموًمػورؾمقي مرارًا أىمول: ىمد ـمبع اًمؽتوب 

كقػه اًمتي راهو قمـد وًمده من شمصو اًمريوض( ًمؾسقّد هوؿمم اًمبحراي اعمذيمور، قمده ذم موًمد اًمؼوئم)

 118.سمنصبفون

  

                                                           

 ومو سمعدهو. 7، صًممًممة اًمبحرين. 113

 .348، ص15، جاًمذريعي. 114

 .248، ص2، جأمل أمل. 115

 .141، ص18، جاًمذريعي. 116

 .144، ص24، جاًمذريعي. 117

 .275، ص23، جعياًمذري. 118
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ًمؾؿومم حمّؿدصودق سمن آىمو حمّؿد اًمـؿقـي )اعمتورم ؾمـي  ( ذم إصمبوت وضمود اًمؼوئم احلجي إمتوم احلجي)

 119.يران ويؼول ًمه إصمبوت احلجي( ـمبع سمن1285

)اعمتورم  ]اًمؼوضموري[ خمتٍم ومورد ًمؾسؾطون ومتحعكم ؿموه ( قمغم ؾموئر إئؿي شمػضقل اًمؼوئم اعمفدي )

( قمن أرسمع وؾمتلم ؾمـي وأرسمعي أؿمفر وىمد يمتى اًمشقخ أمحد إطمسوئي ذم اًمرد قمغم هذه اًمرؾموًمي رؾموًمي 1254

 124.دقمكم اخلواكسوري ذم اًمـجف إذفومم حمؿّ مستؼؾي رأيً إصل واًمرد قمؾقه ضؿن جمؿوقمي ذم مؽتبي اعم

( ذم أطموال اإلموم اًمغوئى ًمؾشقخ اًمػوضل درويش قمكم سمن احلسلم سمن قمكم سمن حمّؿد اًمشفوب اًمثوىمى)

 121.(1277احلوئري )اعمتورم هبو ؾمـي  اًمبغدادي

كّم اًمـجػي ( ًمؾسّقد قمبداهلل سمن حمّؿدرضو اًمشؼم احلسقـي احلقمالموت اًمظفور وأطموال اإلموم اعمستور)

 122.كوىمصي أظمر سمخطه( كسخي 1242هبو اًمؽوفمؿي )اعمتورم 

( كؼض ومقفو 1235سمن اًمسقد حمّؿدمعلم اًمـصػمآسمودي )اعمتورم ا( ًمؾسقّد دًمدار قمكم رؾموًمي ذم همقبي اإلموم)

 123.هذا اعمبحٌ كؼضًو ضمقّدًا. مطبوع ذم اًمتحػي اإلصمـو قمنمييأىموال صوطمى 

  

                                                           

 .83، ص1، جاًمذريعي. 119

 .364، ص4، جاًمذريعي. 124

 .254، ص14، جاًمذريعي. 121

 .311، ص15، جاًمذريعي. 122
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وإـمػوء اًمـػمان اعموىمودة من صوطمى اًمبقون واًمتبقون، ومورد ذم رد  ( ًمصوطمى اًمزمون وق احلّق إطمؼ)

 124.( ـمبع جمؾده إول سمطفران1344ـي اًمبوسمقي ًمؾػوضل مػمزا حمّؿدشمؼي اًمتوضمر اهلؿداي )اعمتورم طمدود ؾم

 125وهو مطبوع. ًمؾشقخ إسمراهقم سمن حمسن اًمؽوؿموي اعمعوس اعمختل أظمقورً  ( أظمبور فمفور اعمفدي)

ًمؾشقخ حمّؿدطمسن اخلوؾمػي اًمؼوئـي، يمون من شمالمقذ آيياهلل اعمجدد ؾمّقدكو مػمزا  ( أظمبور اًمؼوئم)

 126حمّؿدطمسن اًمشػمازي ذم ؾمومراء مطبوع.

ًمؾشقخ قمبداهلل اسمن اًمشقخ كوس سمن أمحد آل أيب اًمسعود اخلطي  ( ذم أطموال صوطمى اًمزمون أرضموزة)

 127اعمعوـمر.

، ومورد ًمؾشقخ حمّؿدسموىمر سمن حمّؿدضمعػر اًمبفوري وشمعقلم وىمً فمفور احلجي  (إؾمتحوًمي اًمتوىمقً)

 1333.128اهلؿداي اعمتورم ؾمـي 

ًمؾشقخ قمكم سمن زين اًمعوسمدين اًمبورضمقـي اًمقزدي احلوئري  ( ذم أطموال اإلموم اًمغوئى إًمزام اًمـوصى)

 129(، ـمبع.1333)اعمتورم ؾمـي 

ًمؾسّقد حمّؿدؾمعقد سمن ؾمّقدكو إمػم كوسطمسلم  ـتظر ( ذم إصمبوت وضمود احلجي اعماإلموم اًمثوي قمنم)

 134اعموؾموي اًمؾؽفـوي ـمبع مرشمون.

                                                           

 .294، ص1، جاًمذريعي. 124
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سمن اًمسّقد قمبداًمؽريم ا، ىمصقدة وذطمفو ًمسّقدكو اًمسقّد حمسن ( قمغم وضمود صوطمى اًمزمون اًمؼمهون)

 131( ص.148ذم ) 1333، ـمبع ذم صقدا ؾمـي 1371إملم احلسلم اًمعومكم كزيل دمشق واعمتورم هبو ؾمـي 

وأطمواًمه ًمؾسّقد مصطػى احلسـي احلسقـي اًمؽوفمؿي اعمتورم طمدود  ( ذم قمالموت اعمفدي سمشورة اإلؾمالم)

 132ذم ضمزئلم ـمبع أوهلام... . 1336ؾمـي 

، ومورد 1352ًمؾشقخ حمّؿدسموىمر اًمبػمضمـدي اًمؼوئـي اعمتورم  ( ومقؿن رأي اإلموم اًمغوئى سمغقي اًمطوًمى)

 1342.133ـمبع سموعمشفد اًمرضوي ؾمـي 

ًمؾسّقد طمسلم سمن كٍماهلل سمن صودق اعموؾموي إرومي  أطموال اإلموم اعمفدي  ( ذماًمتحػي اعمفديي)

 1335.134وـمبع ذم شمؼميز ؾمـي  1334اعمعوس... ومرغ من شملًمقػه ؾمـي 

( اعمعروف سمعالئم اًمظفور ومورد عمػمزا حمّؿد اًمؽرموي اعمدقمو سمـوفمم اإلؾمالم ـمبع ي اعمفديياًمتحػ)

 135سمنيران.

أيمؼم اهلؿداي اعمؾؼى ( ذم زمن همقبي اإلموم، ومورد ومقام يعؿل سمه ذم قمٍم اًمغقبي عمػمزا قمغمشمؽوًمقف إكوم)

 136)دسمػم(. سمـ

 1324.137سلم اًمـوري اعمتورم ( ومقؿن وموز سمؾؼوء احلجي. ًمؾحوج مػمزا طمضمـي اعملوى)

موضمود ذم  1333( ًمؾشقخ حمّؿدسموىمر اًمبفوري اهلؿداي اعمتورم ضمواب مـؽر وضمود صوطمى اًمزمون )

 138مؽتبته مع رؾموًمي أظمرى ذم هذا اعمبحٌ.

ًمؾسّقد احلوج مػمزا حمّؿدطمسلم سمن  ( ومورد ذم إصمبوت وضمود اموم اًمعٍم احلجي اًمبوًمغي واًمـعؿي اًمسوسمغي)

 1347.139وـمبع  1281( ومرغ من شملًمقػه 1315حلسقـي اعمرقمٌم اًمشفرؾمتوي اعمتورم سموحلوئر ذم )حمّؿدقمكم ا
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سموًمؾغي إردويي ًمؾسقّد حمّؿدمفدي اًمبفقؽپوري اهلـدي  ( ذم إصمبوت وضمود احلجي اعمـتظر احلجي اًمبوًمغي)

 144ـمبع سموهلـد. 1346اعمتورم 

ومورد ويملّكه شمرمجي ومستدرك ًمبوب من راى  ( أي صوطمى اًمعٍم داراًمسالم ومقؿن وموز سمسالم اإلموم)

من اجلزء اًمثوًمٌ قمنم من يمتوب اًمبحور ًمؾشقخ حمّؿد سمن ضمعػر سمن سموىمر اعمقثؿي اًمعراىمي كزيل ـمفران  احلجي 

 141... . 1314واعمتورم هبو طمدود 

 142سمن حمّؿدضمعػر ذيعتؿدار.سمن اًمشقخ طمسن ا( ومورد ًمؾؿومم حمؿود دومع ؿمبفي ـمول قمؿر احلجي )

. ًمؾؿػمزا أمحد قمكم ( واًمرد قمغم شمشحقذ إذهون واًمػرىمي اًمؼوديوكقيل اًمعرومون ذم حتؼقق وضمود إموم اًمزموندًمق)

 143شمرسي اهلـدي اعمعوس ـمبع سموهلـد.اًمواقمظ إمر

( ذم قمالموت فمفور احلجي. ًمؾشقخ حمّؿدسموىمر اًمبفوري اهلؿداي اعمتورم ذم ذيل يمتوب اًمعالئم ٓهتداء اهلوائم)

 1333.144ؿمعبون 

 145( ًمؾبفوري اعمذيمور.ذيل يمتوب اًمـور ذم اإلموم اعمستور)

 146( ًمؾبفوري اعمذيمور.ذح قمالئم اًمظفور)

وأطمواًمه، ومورد ًمؾػوضل اًمواقمظ اجلؾقل اعمػمزا إسمراهقم أملم  ( ذم مدح اإلموم اًمغوئى اًمشفوب اًمثوىمى)

 1344.147وىمد شمورم طمدود ؾمـي  1323اًمواقمظلم اإلصػفوي أًمف اًمؽتوب ذم اًمؽوفمؿقي ذم مدة شمسعي أؿمفر ؾمـي 

ومـظم ذم  1317( ىمصقدة ذم اجلواب قمن اسمن أًمود اًمذي سمعٌ إمم قمؾامء اجلعػريي ذم قموم اًمصوطمبقي)

وـمبعً  ياًمصوطمبقهبذه اًمؼصقدة وؾمامهو  ه: ومـفم اًمسقد رضو اسمن حمّؿد اهلـدي اًمـجػي إضموسم148ضمواهبو مجع

 149ًمه أيضًو. اًمؽوصمرييمع  1349

                                                           

 .259، ص6، جاًمذريعي. 144

 .24، ص8، جاًمذريعي. 141
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رؾمقي ذم مدح صوطمى إمر ًمؾؿػمزا آىمو اسمن اًمشقخ ضمعػر اسمن اعمػمزا آىمو اًمطفراي ( ىمصقدة ومواًمصوطمبقي)

 154... . 1365اًمـجػي اعمتورم هبو 

آٓف سمقً ومورد وسمعضه قمريب ذم اًمتشوق إمم صوطمى إمر  ي( مـظوم  ًمطقف ذم كحو صمالصماًمصوطمبقي)

 1334.151رىموئي اًمقزدي... شمورم طمدود وإفمفور اًمبٌ واًمشؽوى إًمقه ًمؾسّقد اعمعوس أمحد اسمن احلوج قمكم إسم

وهو سموٕردو  اًمؼمهون( ًمؾسّقد حمّؿد ؾمبطلم اًمرسؾموي مدير جمؾي اًمٍماط اًمسوى ذم أطموال اعمفدي)

 152مطبوع.

 153أيمؼم اًمـفووكدي كزيل مشفد ظمراؾمون.( ًمؾحوج اًمشقخ قمغماًمعبؼري احلسون ذم شمواريخ صوطمى اًمزمون)

...  1324طمسن سمن مرشمه اًمطبوـمبوئي اًمقزدي احلوئري اعمتورم ( ًمؾسقّد قمظوئم إمور من قمالئم اًمظفور)

وذيمر شموارخيه ومو يتعّؾق سمه ويمتى ذم هذا  ضقوء إكوار ذم أطموال ظموشمم إئؿي إسمراره أًمف أّوًٓ يمتوسمه كّ أذيمر ومقه 

 154اًمؽتوب ظمصوص قمالئم اًمظفور يؼرب من قمنمة آٓف سمقً.

 155سموؾمؿه اًمتحػي اعمفديي. ي اعمدقمو سمـوفمم اإلؾمالم مرّ ( ومورد ًمؾؿػمزا حمّؿد اًمؽرموقمالئم اًمظفور)

وأظمبور اًمغقبي واًمرضمعي ًمؾشقخ طمسن سمن قمكم سمن  ( ذم أطموال اعمفدي صوطمى اًمزمون قمـويوت مفدويي)

 156ىموؾمم اعمحّؿدآسمودي اجلرىموي اإلصػفوي.

ومورد ذم أرسمع جمؾدات  ( وهو اًمرد قمغم اًمؼوديوي ومقام يتعّؾق سملطموال احلجيهمويي اعمؼصود ذم اعمفدي اعموقمود)

 157ًمؾؿوًموي اًمسقّد قمكم احلوئري اًمالهوري... .

اعمطبوع  سمرهون اعمتؼلم( صوطمى 1338( ًمؾسّقد طمسن سمن احلسلم اًمقزدي )مهموث إّمي ذم إصمبوت اًمغقبي)

 158أطمول إًمقه ومقه... .

 1365.159( ذم إصمبوت وضمود احلجي وهمقبته ًمؾشقخ حمّؿد طمرز اًمـجػي اعمتورم يمتوب اًمغقبي)
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 164( ًمؾحجي ومورؾمقًو. شمرمجي ًمؾثوًمٌ قمنم من اًمبحور ًمؾشقخ طمسن سمن حمّؿد وزم إرومي... .يمتوب اًمغقبي)

 161... . 1324( ًمؾشقخ أمحد سمن درويش قمكم اًمبغدادي احلوئري اعمتورم هبو ذم كقف ورؾموًمي ذم همقبي احلجي)

إؾمؿفو  1324ًمواقمظ اعمتورم سمعد كؼي اهلؿداي اًمطفراي ا( ًمؾؿػمزا حمّؿدرضو سمن قمكمرؾموًمي ذم همقبي احلجي)

 162.يمشف اعمحجي ذم أطموال احلجي

 163... . 1371أيمؼم اًمعراىمي اعمتورم سموًمـجف ( ومورؾمقي ًمؾؿػمزا قمكمرؾموًمي ذم همقبي احلجي)

سمن اًمشقخ قمغم اعمؾؼى سمشقخ اًمعراىملم آل ا( ًمؾشقخ حمّؿد سمن احلسلم ىمصقدة اًمرد قمغم مـؽري احلجي )

 164اًمشقخ ضمعػر... .

وخمتٍمه ذم أظمبور ظمروضمه ًمؾشقخ إسمراهقم سمن قمبداعمحسن  ( ذم أظمبور احلجي اًمغوئى يبييموؿمف اًمر)

 1332.165اًمؽور ـمبع خمتٍمه ذم 

قمغم  1336اهلل قموعمي اعموزكدراي ـمبع سمطفران اهلل سمن طمبقى( ومورد عماّل روحيموؿمف اًمريبي ذم أرسار اًمغقبي)

 166احلجر.

( يمتبفو ذم 1324ؿػمزا طمسلم اًمـوري اًمطؼمد )اعمتوذم ( ًمؾيمشف اإلؾمتور قمن وضمه اًمغوئى قمن إسمصور)

وـمبع ذم هذه اًمسـي سمعقـه وكظؿفو اًمشقخ حمّؿدطمسلم  1318ضمواب ىمصقدة اسمن أًمود ذم أّيوم ىمالئل ذم 

 167اًمغطوء. يموؿمف

 168( ًمؾواقمظ احلوج مػمزا حمّؿدرضو اهلؿداي اعمتورم سمطفران... .يمشف اعمفجي أو اعمحجي ذم أطموال احلجي)

 169مدد اًمؼوئـي... .( ًمؾسّقد إؾمامقمقل اسمن اًمسّقد قمكمؽوايمى اًمدري ذم ذيمر اإلموم اعمفدياًم)

                                                           

 .76، ص16، جاًمذريعي. 164

 .82، ص16، جاًمذريعي. 161

 .82، ص16، جاًمذريعي. 162

 .82، ص16، جاًمذريعي. 163

 .117، ص17، جاًمذريعي. 164

 .237، ص17، جاًمذريعي. 165

 .237، ص17، جاًمذريعي. 166

 .11، ص18، جاًمذريعي. 167

 .65، ص18، جاًمذريعي. 168

 .186، ص18، جاًمذريعي. 169
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سمن اًمشقخ أيب شمراب مرودؿمتي اًمشػمازي ومورد ا( ٔىمو ضمالل اًمدين حمّؿد عمعوت اًمـور ذم يمقػقي اًمظفور)

 174مطبوع ذم جمؾدين.

 171.يموؿمف اًمريبيمّر ذيمره ذم ًمؾشقخ إسمراهقم اًمؽور  ( ذم أظمبور ظمروج احلجي خمتٍم يموؿمف اًمريبي)

 172( ًمؾحوج اًمشقخ حمّؿدسموىمر اًمبفوري اهلؿداي... .مؼوركوت فمفور احلجي)

( ذم أظمبور اعمفدي واًمرّد قمغم اًمبوسمقي ذم صمالث جمّؾدات ًمؾشقخ مؼومع اًمـصوص قمغم مػورق اًمؾصوص)

 173حمّؿدطمسن اخلوؾمػي اًمؼوئـي من شمالمقذ اعمجدد اًمشػمازي... .

( ًمؾسّقد حمّؿدشمؼي اعموؾموي إمحدآسمودي اإلصػفوي ومؾخصه وموائد اًمدقمو اًمؼوئم مؽقول اعمؽورم ذم )

 174ـمبعو.ش يمـز اًمغـوئم»اعموؾموم سمـ 

 175( ًمؾشقخ مفدي صحلم سمن قمكم اًمسوقمدي... .مـور اًمظالل ذم إصمبوت وضمود احلجي أل)

 176د اًمصوذم اًمگؾپويگوي... .سمن اعمومم حمّؿدضمواا( أًمػه اًمشقخ ًمطف اهلل مـتخى إصمر ذم اإلموم اًمثوي قمنم)

قخ قمبداًمغـي احلّر اًمعومكم ـمبع ؾمـي ش( ًمؾػوضل اعمعوس اًممـتظم اًمدرر ذم مدح اإلموم اعمـتظر )

1339.177 

وقمالئم فمفوره ًمعامداًمدين اإلصػفوي ـمبع ذم ؾمـي  ( ومورد ذم أطموال احلجي اعمفدي مـتؼم طمؼقؼي)

 178ش.1323

ًمؾسّقد حمّؿدقمكم هبياًمدين  ن وإصمبوت اعمفدي اعمـتظر ( ذم شموريخ اًمتؿفدي واعمفتدياعمفدويي)

 179اًمشفرؾمتوي.

 1324.184( ًمؾسّقد ضمعػر اًمشفقدي ـمبع ؾمـي مفدويً و اؾمالم)

                                                           

 .347، ص18، جاًمذريعي. 174

 .243، ص24، جاًمذريعي. 171

 .378، ص21، جذريعياًم. 172

 .15، ص22، جاًمذريعي. 173

 .182، ص22، جاًمذريعي. 174

 .243، ص22، جاًمذريعي. 175

 .367، ص22، جاًمذريعي. 176

 .3، ص23، جاًمذريعي. 177

 .5، ص23، جاًمذريعي. 178

 .288، ص23، جاًمذريعي. 179

 .288، ص23، جاًمذريعي. 184
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 181ئؿي اجلامقمي واًموقموظ سمطفران.أآسمودي من ( ًمؾحوج اًمشقخ ضمعػر اخلـدقاعمفدي)

 182.رعمعوت اًمـواًمدين حمّؿد اعمرودؿمتي مّر آكػًو سمعـوان ( ٔىمو ضماللاعمفدي)

ذم  1358سمن اًمسّقد إؾمامقمقل اًمعومكم اإلصػفوي أًمػه وـمبعه ؾمـي ا( ًمؾسّقد صدراًمدين اعمفدي)

 183ص.244

ر ذم يمتى اًمعومي مع شمعقلم اًمصػحي وشموريخ رقمغم مو هو مؼ ( ومقام يتعّؾق سملطمواًمه اعمفدي قمـد اجلؿفور)

... وهمػم إؾمؿه  1375بل ؾمـي اًمطبع. ًمؾشقخ مػمزا كجم اًمدين ضمعػر سمن حمّؿد اًمطفراي اًمعسؽري أًمػه ىم

 1388.184ـمبع ذم ش اعمفدي اعموقمود اعمـتظر» سمـ

وإصمبوت همقبته واًمرد قمغم اًمؼوديوكقه ًمؾسقّد قمكم اًمالهوري مطبوع  ( ذم أطموال احلجي اعمفدي اعموقمود)

 185سمؾسون إردو.

م ًمه أمحدأملم وىمد  ًمؾديمتور  اعمفدي واعمفدويي( ًمؾشقخ حمّؿدقمكم اًمزهػمي رّد سمه قمغم اعمفدي وأمحد أملم)

 186اًمشقخ حمّؿدطمسلم يموؿمف اًمغطوء.

، ومورد يمتبه ذم 1324ي ( ًمؾشقخ اعمػمزا طمسلم اًمـوري اعمتورم ؾمـاًمـجم اًمثوىمى ذم أطموال اإلموم اًمغوئى)

 187صمالصمه أؿمفر سملمر جمدد اًمشػمازي ـمبع مؽررًا.

( ًمؾحوضمي اًمـوري اعمذيمور كظؿه اًمشقخ حمّؿدطمسلم كظم يمشف اإلؾمتور قمن وضمه اًمغوئى قمن إسمصور)

 188يموؿمف اًمغطوء يمام مّر.

ركدي اسمن حمّؿد ( ًمؾؿاّل أيب احلسن اعمكور إكوار ذم قمالئم فمفور اًمغوئى قمن إسمصور قمؾقه صؾوات اجلبور)

 189(.1349ؾمويمن زاويي قمبداًمعظقم سموًمري )م

 194( عمحّؿدسموىمر اًمبفوري اهلؿداي.يمتوب اًمـور ذم اإلموم اعمستور)
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 .222، ص24، جاًمذريعي. 188

 .364، ص24، جاًمذريعي. 189
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اًمـجعي ذم كؼي اًمـؼوي اًمؾؽفـوي صوطمى ذم إصمبوت وضموده سموًمؾغي إردويي ًمؾسقّد قمكم ( وضمود احلجي)

 1351.191ط سمؾؽفـو  اًمرضمعي

 192شقخ حمّؿدسموىمر اًمبفوري اهلؿداي اعمذيمور آكػًو.( ذم همقبي احلجي، ًمؾاًموضمقزة)

 1348.193( عمػمزا حمّؿدشمؼي اًمواقمظ اعموؾموي إمحدآسمودي اعمتورم وفمقػي إكوم ذم زمن همقبي اإلموم)

ذم جمؾدين سمنصبفون ذم  ط( 1358( ومورد عماّل قمبوؾمعكم معلم اًمواقمظلم اإلصػفوي )موىموئع اًمظفور)

 194ص.228

( ومورد ًمؾحسلم اعموؾموي احلسقـي اًمعرب سموهمي إرموي ومرغ مـه احلجي ذم اعمـوم ىهدايي إكوم ومقؿن ًمؼ)

 195ص.183ذم  1332ط، شمؼميز 1331، 1ج 29

 196( عمػمزا قمبداًمرزاق اًمواقمظ اهلؿداي، ومورد ذم صمالصمي آٓف سمقً.هدايي اعمفتدي ذم طموٓت اعمفدي)

 197أيمؼم اًمـفووكدي.خ قمغم، ومورد ًمؾشق( اًمقوىموت إمحر ذم من رأي احلجي اعمـتظر)

 198سمن اًمشقخ حمّؿدطمسلم اًمتؼميزي.اًمؾشقخ طمسن  ( أكوار اًمغقوهى ذم ذح اإلموم اًمغوئى)

د قمكم سمن اًمسقّ اوسمعض ؾمػمشمه وفمفوره ًمؾسقّد مفدي  ( أرضموزة ذم مدح صوطمى اًمزمون سموب اًمػرج)

 1343.199اًمغريػي اًمبحراي اًمـجػي اعمتورم 

( وهو من يمتى اًمغقبي ًمؾشقخ حمّؿدطمسن اًمؼوئـي اعمتورم ى اًمزمونشمؽؿقل اإليامن ذم إصمبوت وضمود صوطم)

 241 و 244.ـمبع سمنيران 1325طمدود ؾمـي 
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شمّم شمصحقح هذه إوراق سمعد مرور أيمثر من صمالصملم قمومًو قمغم شملًمقػفو ومرور أيمثر من مخسلم قمومًو قمغم ووموة اًمعاّلمي ىمد . 241

ق سمبؾدة 1444ؿمعبون اعمعظم  فو اًمعبد هودي اًمـجػي ذم أيوم وٓدة احلجي صوطمى اًمعٍم واًمزمون قمغم يد ممًمػ  اًمطفراي

 .قمن احلدصمون واحلؿد هلل أّوًٓ وآظمرًا وفموهرًا وسموـمـوً  شمعوممإصػفون صوهنو اهلل 


