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السابعة     المائة فى الساطعة النوار
الطهراني    بزرك آغا الشيخ

1/  الجأزاء عدد
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الملي
الطبري يوسإف بن علي بن محمد

الوآهي
يوسإف بن أحمد بن الحسن

الوآجأي البي الوآي
طالب أبي بن بلكد

اليوسإفي طالب أبي الدين ربيب بن الحسن
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد بن محمد

ابن ابار
أياز بن بدر بن الحسين

الرحمان عبد بن الله عبد بن محمد
ابن أبان

أياز بن بدر بن الحسين
آبادي آبدار أبداراوآادي

محمد بن أردشير بن الحسين
الكاشغري عثمان بن إبراهيم

645 المتوفى إسإحاق أبو
تشيع فيه بالغلو زمانه في  انفرد80 - 79 1 الميزان لسان في حجر ابن قال
645 مات رقة دينه وآفي
إلى يذهب وآكان الروآاية في عسر أنه إل السماع صحيح هو النجار ابن وآقال

الفلسإفة رأي يرى إنه وآيقال العتزال
وآغيرهما الفرا ماح وآابن البطر بن الفتح أبي عن روآى
أعلم فيما الشحنة بن طالب أبي بن أحمد بالجأازة عنه حدث من وآآخر

القسيني صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم
مختصرا المل في ذكر

شمس ابني وآعلي جأعفر وآأخويه القسيني محمد الدين شمس أبيه مع وآشارك
وآنجم العلوي محمد بن وآأحمد الشامي حاتم بن يوسإف آخرهم وآجأمع الدين
رضي السيد إجأازة في بشير بن محمد الدين وآصفي الموسإوي محمد الدين
 ذي5 في المجيز السيد  وآتوفي664 1 ج في لهم طاوآس بن علي الدين

664 القعدة
المودعة السإرار كتابه طاوآس ابن عن المذكورة وآالجماعة وآالده مع هو وآسإمع

الكرام الملئاكة محاسإبة وآكتابه وآالنهار الليل سإاعات في
شمس للشيخ إجأازته في القسيني محمد الدين شمس الشيخ ذلك بجميع صرح
الكبيرة الجأازة في المعالم صاحب وآنقلها العاملي أحمد بن طومان الدين
القسيني صالح بن أحمد جأده وآيأتي
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الواسإطي محمد بن إبراهيم
المامي إسإحاق أبو الشيخ
الجزيرة رسإالة في الطيبي يحيى بن فضل الدين مجد الشيخ تلميذه وآصفه

في وآحشره برحمته الله تغمده بقوله له وآدعا العامل العالم بالشيخ الخضراء
أئامته زمرة

أمره أوآائال في العلوم بتحصيل بواسإط عنده يشتغل كان بأنه وآصرح
ابن البرز

الدين عز علي بن محمد بن علي بن الحسن
البرقوهي

مباركشاه بن محمد
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البريسمي
الدين شمس نما بن جأعفر بن محمد

الحسائاي
مقرب بن علي

مقرب بن علي بن محمد
العفيف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد

الموصلي العباس أبو الدين كمال الشيخ
المصنف وآلد فكتب مصنفه وآلد على الحلي بطريق ابن تأليف العمدة كتاب قرأ

صورتها هذه المصنف وآالده عن عنه روآاية إجأازة
كهف السإلم عز الدين كمال الورع العامل العالم الوآحد الجأل علي قرأ

الجأل بن أحمد بن إبراهيم الدين تاج الجأل بن أحمد العباس أبو الطائافة
كتاب وآهو الكتاب هذا أوآل من إرادته وآبلغه سإعادته الله أدام الموصلي العفيف
أوآل ص إنه فصل إلى الله رحمه وآالدي تأليف الخبار صحاح عيون في العمدة

بالقراءة المصنف وآالدي عن عني ذلك يروآي أن له وآأذنت أسإلم من
المؤمنين أمير بمكتبة الموجأودة العتيقة النسخة في الجأازة بقية وآمحيت
بالنجف
م الحلي السإدي الحسن بن يحيى بن علي بعنوان بطريق ابن وآلد وآسإيأتي

641
أمل في  وآالمذكور9 الثقا الحسيني العباس أبو إبراهيم بن أحمد مع وآاتحاده

ظاهرا بعيد المل
اليزدي السإقنجردي أحمد

 وآقبره635 في بيزد وآالمدفون المتوفى الصالح الفاضل العالم الورع الشيخ
بها معروآف مزار
تاريخ في ذكر
أخاه وآذكر وآأوآقافها مل حظيرة منها الباقية الخيرية وآآثاره  أحواله106 ص يزد

سإنين بثمان أخيه بعد المتوفى محمد الشيخ
أكبر الله تل في حدثت له كرامة وآنقل
الذي البغدادي المعتزلي الحديد أبي لبن المعاصر الواسإطي جأعفر بن أحمد
655 في بها توفي
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نقله بعد قريش على أسإتعديك إني اللهم قوله البلغة نهج على شرحه في قال
قال غيره على عليا وآتفضيله زيد أبي بن محمد بن يحيى جأعفر أبي النقيب قول
إمامي وآكان الواسإطي جأعفر بن أحمد مع بحثت النقيب عند من خرجأت فلما

غيره على علي تفضيل من قاله فيما النقيب صدق فقال المذهب
الدين جأمال النحرير العالم الشيخ تلميذ النهاوآندي الناوآندي الحسن بن أحمد

الوراميني
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بن محمد الشيخ خطه عن نقلها كثيرة وآهي البلغة نهج على الحواشي له
عنه  معبرا731 سإنة في لنفسه نسخة إلى المؤيدي الروآبال الدين شمس
تلك إن وآقال الناوآندي الحسن بن أحمد الشيخ المغفور المرحوم بالفقيه

بياناته وآمن المذكور أسإتاذه مقالت من الحواشي
يوسإف بن الحسن بن أحمد

بالله المستنجد بن الحسن الله بأمر المستضيء بن أحمد الله لدين الناصر هو
الله بأمر المقتدي بن أحمد بالله المستظهر بن محمد بالله المقتفي بن يوسإف

المير بن أحمد بالله القادر بن الله عبد الله بأمر القائام بن محمد بن الله عبد
الموفق ابن أحمد بالله المعتضد بن جأعفر الفضل أبي بالله المقتدر بن إسإحاق

بن المهدي بن الرشيد هاروآن بن محمد المعتصم بن جأعفر المتوكل بن
العباسإي الدوآانيقي المنصور

622  وآمات575 بالخلفة له  وآبويع552 وآلد
يفاوآض الخلفاء أفاضل من كان السلطانية الداب في الطقطقي ابن قال

كان حتى بنفسه الرعية أعمال مباشرة وآأحب المامية رأي يرى وآكان العلماء
50 4 الجنان مرآة في اليافعي ذكره وآكذا بغداد دروآب في الليل في يتمشى

بني أطول الندلس صاحب الموي الناصر أن كما ملكا العباس بني أطول وآهو
بني أطول سإنجر وآالسلطان عبيد بني أطول العبيدي وآالمستنصر دوآلة أمية

سإلجوق
يوسإف الدين صلح ابن علي الدين نور الفضل الملك توفي وآفاته سإنة وآفي

العادل وآعمه العزيز أخيه عن شكاية الناصر إلى كتب الذي اليوبي
وآصاحبه بكر أبا إن مولي
علي حق بالسيف غضبا قد عثمان

قوله إلى
لقي كيف السإم هذا حظ إلى فانظر

الوآل من لقى ما الوآاخر من
إليه الناصر فكتب
يكن لم إذ حقه عليا غصبوا

ناصر بيثرب له النبي بعد
حسابهم عليه غدا فإن فابشر
الناصر المام فناصرك وآاصبر
53 4 الجنان مرآة في ما انتهى
إليهم التحبب وآيؤثر للعامة الظهور يحب كان إنه الناصر عن جأبير ابن وآقال

226 ص ليدن ط الرحلة
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الندلس ببلد له وآخطب السلطين له دانت النجار ابن عن نقل السيوطي وآقال
الصين وآبلد
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ط الخلفاء تاريخ المؤيدة وآالكلمات المسددة التوقيعات له
462 - 461 ص الهند
الظاهر وآلده إلى مشيرا له شعر وآمن
جألدي من الناس بأدنى حتى بليت
نفديه وآبأروآاح موتي يريد

جأوابه في فكتب عتابا تتضمن وآرقة يمن اسإمه له خادم إليه وآكتب
يمن يمن يمن يمن
ثمن ثمن ثمن ثمن

للمدارس مكتبات وآأسإس قصره في النفيسة المخطوطات الناصر وآجأمع
وآرباط المرزبانية وآرباط للحاج الضيافة دوآر منها أبنية وآشيد وآالمساجأد
الخلطية

بالسرداب الصفة على المنصوب الخشب من المشبك الباب الباقية آثاره وآمن
السيد بمباشرة عليه كتب  كما606 سإنة في عمله سإامراء في المقدس

السيد أخي ابن وآلعله الموسإوي معد بن الحسين بن معد الشريف الجليل
الناصر عن يروآي هذا فخار  وآالسيد630 م الموسإوي معد بن فخار النسابة

إجأازة له المترجأم
فخار عن اليقين كتابه في طاوآس ابن روآاه المؤمنين أمير فضائال له وآللمترجأم

هذا الناصر المؤلف عن المذكور
التفتازاني عن الظنون كشف في حكاه العارفين روآح أيضا وآله
المذاهب علماء قرأها  إنه324 ص السلف تجارب في قال الحديث في وآهو

عنه الروآاية إجأازة لهم بخطه هو وآكتب الناصر على جأميعا الربعة
أنجب بن علي أن العراق تأريخ خلصة في الكرملي أنستاس الب وآحكى

المام أحوال في الناضر الروآض ألف الساعي بابن المعروآف الخازن البغدادي
مجلدات خمسة في الناصر
لبن المستنصر سإيرة  هو713 - 712 1 العارفين هدية في المذكور أقول

الساعي
بعد جأديد من بغداد في وآالنتشار بالظهور الشيعة أخذت الناصر عهد وآفي

بويه آل زوآال بعد لقوها التي الضطهادات
العباس بن الحسين بن حمزة بن أحمد
الحسيني الحسن أبو الدين فخر النقيب السيد

مدحه رأيت قال الشعار ابن بخط قرأ أنه الداب مجمع في الفوطي ابن ذكر
مجلدتين في الدب أهل من جأماعة من

القسيني صالح بن أحمد
إنه العاملي أحمد بن طومان للشيخ إجأازته في التي أحمد بن محمد وآلده قال

635 في عنه بالجأازة الترجأمة صاحب وآالده عن يروآي
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بن راشد الفقيه الشيخ عن يروآي وآالده أن وآذكر
بأشهر الجأازة بعد  وآتوفي605 في البحراني إبراهيم
588 في البحراني محمد بن محمد الدين قوام الشيخ عن أيضا وآالده وآيروآي
أبي عن رطبة بن الحسين عن السوراوآي فرج ابن علي الفقيه عن أيضا وآيروآي

أبيه عن الطوسإي علي
السوراوآي عصيدة بن ثابت بن علي الدين شمس الفقيه عن الوالد يروآي وآأيضا
633 في أيضا أبيه وآاسإطة بل الدين شمس الشيخ عنه يروآي الذي
الترجأمة صاحب روآاية الصمد عبد بن للحسين إجأازته في الثاني الشهيد وآذكر
بطرقهم فرج بن علي وآعن الدين قوام وآعن راشد عن
صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم  حفيده2 ص في وآمر

الكريم عبد بن أحمد
مؤلف الحلي سإعيد ابن أحمد بن يحيى الدين نجيب الشيخ عن المجازين من

61 5 الذريعة في المذكور الفقه في الشرائاع جأامع
وآكتب بخطه الحاشية عليه وآكتب الجامع بخطه الترجأمة صاحب كتب وآقد

موجأودة  وآالنسخة681 الثانية جأمادى في بخطه للكاتب إجأازة عليه المؤلف
هناك ذكرناه كما

سإعادة بن سإعيد بن علي بن أحمد
في العلم رسإالة صاحب سإعادة بابن المعروآف البحراني الدين كمال الشيخ

مؤلف البحراني سإليمان بن علي تلميذه إلى أرسإلها مسألة وآعشرين أربع
الدين نصير الخواجأة إلى أرسإلها رسإالة في جأعلها التلميذ وآهذا الخير مفتاح

شرحها  مستدعيا672 م الطوسإي
بقوله له المترجأم وآسإمى بعضها على وآرد أقول قال ب الخواجأة وآشرحها
جأمال وآالمتكلمين الحكماء لسان النام علمة السإلم سإيف المام المولى

الرفاه بأكمل الله تلقاه سإعادة بن سإعيد بن أحمد وآالدين الملة كمال المحققين
288 - 287 13 ذ بصحيح وآليس تلميذه تأليف من الرسإالة أن بعض وآاحتمل

التشيع في الغالي الديب الحمصي المهلبي الزدي معقل بن علي بن أحمد
وآلد أنه الذهبي عن  حاكيا151 البغية في السيوطي ترجأمة

أهلها عن هناك الرفض وآتعلم الحلة إلى حمص من  وآهاجأر567
أديبا فاضل وآكان
الفارسإي علي لبي وآالتكملة اليضاح نظم
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وآأرخ فضله  وآأطرى334 ص المؤمنين مجالس في التستري القاضي وآترجأمه
644 - 1  - ع15 في وآفاته

بتمامه الذهبي كلم وآأروآد السنة تلك حوادث في الشذرات في وآترجأمه
الحجازي أحمد بن الحراني محمد بن جأعفر بن زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد

ع الصادق محمد بن جأعفر بن إسإحاق بن الحسين بن محمد بن
بحلب الشراف نقيب الدين عز الفتوح أبو المرتضى الشريف

أنشأها بمدرسإة  وآدفن653  شوال16 الخميس ليلة فجأة  وآتوفي579 بها وآلد
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حلب غربي جأوشن جأبل أعالي في بها وآدرس
الحرمة وآافر رئايسا كان أنه للذهبي السإلم تأريخ مختصر وآعن

239 ص لكهنو ط الطالب عمدة في عنبة ابن وآترجأمة
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد بن أحمد

الحلي الدين نجيب بن الدين نظام هو
بن محمد الدين نجيب أبيهما عن التي جأعفر الدين نجم وآأخوه هو يروآي
نما بن الله هبة البقاء أبي بن جأعفر

من هو الذي أحمد بن الحسن الدين جألل وآلده الترجأمة صاحب عن وآيروآي
752  سإنة2 ع في الربعين في عنه روآى مكي بن محمد الوآل الشهيد مشايخ

لنه آباء أربعة عن للروآاية وآمثل الدراية شرح في الثاني الشهيد به صرح كما
جأعفر أبيه عن الدين نجيب أبيه عن له المترجأم أحمد أبيه عن الحسن يروآي

البقاء أبي أبيه عن
المل في مختصرا ذكر

الحسن وآلده بقاء ظاهر هو كما الثامنة المائاة إلى الترجأمة صاحب بقاء وآيحتمل
752 عام إلى عنه الراوآي

الربيع أبي بن محمد بن أحمد
المشجر الخلق في الممالك تدبير في الممالك سإلوك مؤلف الدين شهاب

1309  وآ1286 بمصر  طبع227 - 226 12 الذريعة في المذكور
رأى وآلعله الخلق في مثله ألف المشجر الطب رأى لما إنه أوآله في قال

227 م للمعتصم ألفه أنه المطبوع في  وآجأاء493 م جأزلة لبن البدان تقويم
من وآأكثر القمي المؤيد الوزير فيه مدح  فإنه656 م المستعصم تصحيف وآهو

ع المؤمنين أمير لكلمات النقل
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برز بن الكريم عبد بن محمد بن محمد بن محمد الدين مؤيد هو القمي وآالوزير
كما التي الناقد ابن مكانه  وآاسإتوزر629 في الخليفة عليه قبض الذي القمي

23 ص الجامعة الحوادث في مفصل ذكر
الغني عبد بن محمد بن أحمد

الزبيب بابن المعروآف الفقيه
بن حسن الدين عز الشيخ عم ابن وآلعله مر بما الترجأمة بعد الرياض في قال

في المذكور الرموز كشف صاحب البي اليوسإفي طالب أبي الدين ربيب
أيضا الزبيب بابن  المعروآف672 شعبان في منه فرغ  الذي35 18 الذريعة

محمد بن جأعفر بن الله عبد بن محمد بن أحمد
داره في عليه بالقراءة الموسإوي علي بن معد بن محمد الدين صفي عنه يروآي
 كذا616 صفر ثامن الخميس نهار بغداد شرقي في المعلى بنهر الدوآاب بدرب

الغري فرحة في ذكر
معد بن محمد الدين صفي عن روآايته عند اليقين في طاوآس بن علي وآقال

العز أبو الدين زين الجليل الكبير العالم السيد الجأل أخبرنا قال أنه المذكور
جأعفر بن محمد بن الله عبد بن محمد المظفر أبو الدين جألل السعيد بن أحمد
على محمد جأد وآتقديم السيادة وآصف زيادة وآفيه التأريخ من ذكر ما آخر إلى

جأعفر
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النحوي الخشاب بن أحمد بن الله عبد عن يروآي الترجأمة صاحب أن ذكر ثم
خيروآن بن الحسن بن الملك عبد بن محمد منصور أبي شيخه عن روآى الذي

531 سإنة المحرم  من25 السبت في المقري
العلوي محمد بن أحمد

القسيني صالح بن أحمد بن محمد الدين شمس مع المشارك النسابة الفقيه
وآالنقيب الشامي حاتم ابن يوسإف الفقيه منهم آخر  وآجأمع2 ص في المذكور

في وآغيرهم البشير بن محمد الدين صفي وآالسيد الموسإوي محمد الدين نجم
محاسإبة وآ المودعة السإرار كتابيه في طاوآس ابن الدين رضي على القراءة
التأريخ في بخطه إجأازة لهم طاوآس ابن  وآكتب664  سإنة1 ج في الملئاكة

أحمد بن لطومان إجأازته في القسيني محمد الدين شمس كله ذلك ذكر
البحار إجأازات ضمن المطبوعة المعالم صاحب إجأازة في المنقولة العاملي
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فقيه النسابة العلوي علي بن محمد بن أحمد السيد بعنوان المل في وآترجأمه
فاضل
الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد

كبراء كبرى الدين نجم الجناب أبو الخواقي
يحصى ل عمن وآسإمع مكررا البيت وآحج الفاق إلى سإافر إنه اليافعي قال

داوآد عن يل مانك بن محمد عن القصري إسإماعيل يد عن الصل خرقة لبس
أبي عن القاسإم أبي عن إدريس بن العباس عن الفقراء خادم محمد عن

يعقوب أبي عن النهرجأوري يعقوب أبي عن الله عبد عن الطبري يعقوب
ع طالب أبي بن علي عن زياد بن كميل عن الواحد عبد عن السوسإي

النجيب أبي عن عمار ياسإر أبي من الله سإوى ما ترك أي البترك خرقة لبس ثم
السهروآردي

صغره في لذكائاه وآذلك وآالممدوآد بالمقصور كبرى وآاسإمه قال
ميراقبال عن وآنقل تراش وآلي يلقب كان إنه النس نفحات في الجامي وآقال

بابا على تتلمذ كبراء أن السمسناني الدوآلة علء عن نقل كتابه في السيستاني
إلى وآرجأع بمصر السإكندرية إلى وآمنها همدان إلى وآسإافر التبريزي فرخ

روآزبهان عند مصر إلى ذهب ثم عمار عند ثم القصري عند بدزفول خوزسإتان
خوارزم محمد وآهرب التتار هجوم وآعند خوارزم إلى ذهب ثم عمار إلى وآرجأع
على قوموا لصحابه قال ثم أقتل حتى سإأبقى قال الهرب عليه عرض لما شاه
بالعجمية شعرا ينشد وآكان بالحجارة فحارب الله سإبيل في نقاتل الله اسإم

618 في ذلك وآكان وآمات صدره على سإهم فوقع بالسهام التتار فرشقه
أخيه وآابن لل علي الدين وآرضي الحموي الدين سإعد تلميذه من اليافعي وآذكر
محمد بن علي
وآبابا الزمان عين الكيلي الدين وآجأمال الباخرزي الدين سإيف الجامي وآزاد

الطبيب البغدادي الدين وآمجد الرازي دايه الدين وآنجم الجندي كمال
بالعلوم ابتدأ حين الظاهرية بالعلوم عالما كان أنه الجمال فواتح كتابه عن وآنقل

عمار شيخه عن الباطنية
الهائام رسإالة الطرق رسإالة العشرة أصول الكتب من باشا إسإماعيل له وآذكر
بالفارسإية التصوف في الجمال فواتح الحياة عين التنوير طوالع الحدس سإر
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90 1 العارفين هدية
1175 9 الذريعة وآراجأع
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الطوسإي الحسن بن محمد بن محمد بن أحمد
672 م الطوسإي الدين نصر الخواجأه ابن الدين فخر المولى هو

بلد أوآقاف إليه وآفوض حسن الدين وآأصيل علي الدين صدر أخويه مناصب وآلي
687 لسنة الجامعة الحوادث في  كما683 في أعيد ثم عنها عزل ثم الروآم
هذا الدين فخر بابنه المشايخ شيخ محمود الدين نظام بن مباركشاه وآتزوآج

 وآقتله703  وآمات695 ملك الذي خان بايدوآ ابن خان غازان عليه أخذ ثم
الثامنة في الحسن أخوه وآيأتي
الموصلي محمد بن أحمد

بذلك له المترجأم صرح كما عصيدة بن ثابت بن علي السعيد الشيخ تلميذ من
عنده الخلف مسائال كتاب جأميع قراءته بعد لتلميذه إجأازته في

العلوي هاشم أبي بن أحمد ابن علي الرضي الدين فخر السيد هو وآالتلميذ
عصيدة ابن شيخه أن  وآذكر668 - 1  - ج7 في له كتبها التي الحسيني
بن إلياس الفقيه عن مسافر بن عربي محمد أبي الشيخ عن يروآي المذكور

عن الطوسإي الحسن بن محمد بن الحسن علي أبي الشيخ عن الحائاري محمد
الطوسإي الشيخ وآالده

مكتبة في موجأودة للطوسإي الخلف مسائال من قطعة على بخطه وآالجأازة
بالكاظمية الصدر

 موجأودة659 في المبسوط ظهر في المذكور هاشم أبي لبن أخرى إجأازة وآله
خراسإان بمشهد الرضوية المكتبة في

المهنأ بن محمد بن أحمد
المهنأ بن الدين بجمال المعروآف

بن الحسن بن المهنأ بن علي بن المهنأ بن محمد بن أحمد النسابة العالم وآهو
قتل الذي الحج أمير الحول مسلم العلء أبي بن المهنأ بن المسلم بن محمد

389 في
723 - 646 أحمد بن الرزاق عبد الفوطي ابن مشايخ من له وآالمترجأم

المختاري المطلب عبد الشريف ترجأمة في معجمه من الرابع الجزء في قال
طالعتها المطلبية الدوآحة كتاب المهنأ بن الدين جأمال شيخنا لجأله صنف إنه
في

681 المعمورة داره
الطالب عمدة في عنبة ابن سإميه وآترجأمة

إنه وآقال ذكرت كما نسبه وآسإرد أحمد الدين جأمال  بعنوان321 ص الهند ط
عقب وآله الوزراء كتاب صاحب
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موجأودين غير الوزراء وآ الدوآحة كتابيه  أن274 - 273 8-  ذ في ذكرت أقول
ص الطالب عمدة حاشية في المذكور النسب مشجرة آثاره من وآالموجأود

النسخة على مذكور هو كما التذكرة  أوآ187
المشجرة النساب  بعنوان382 2-  ذ في وآذكرتها

الناقد بن محمد بن أحمد
الناقد ابن الزهر أبو الدين نصير الحافظ الوزير

الخليفة أم موقوفات أمر إليه فوض خطاطا للقرآن حافظا بارعا أديبا كان
قبضه  بعد629 في المستنصر اسإتوزره أن  إلى4 ص في المذكور بالله الناصر

في القمي الكريم عبد بن محمد بن محمد بن محمد الدين مؤيد الوزير على
السنة تلك

الجمعة ليلة في به وآمات سإنين بالمفاصل مرض أن إلى الوزارة في فبقي
لنفسه اتخذها تربة في جأعفر بن موسإى بمشهد  وآدفن643 الوآل ربيع سإادس

292 - ص الجامعة الحوادث في ذكر كما
الكريم عبد بن محمد بن محمد بن حسين الخواجأة مات أيضا السنة هذه وآفي

23 - ص الجامعة الحوادث في كما المذكور القمي الوزير أخ برز بن
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن أحمد
المتوفى الحلي الداوآدي الحسني طاوآس ابن الفضائال أبو الدين جأمال السيد

673 في أي سإنين بتسع علي الدين رضي أخيه بعد
صاحب داوآد ابن علي بن الحسن الدين وآتقي الحلي العلمة مشايخ من هو

بن الكريم عبد وآوآلده القسيني صالح بن أحمد بن محمد الدين وآشمس الرجأال
طاوآس بن موسإى بن أحمد

بن محمد عن نما بن جأعفر بن محمد الدين نجيب منهم جأماعة عن وآيروآي
الطوسإي علي أبي عن إلياس عن مسافر بن عربي عن إدريس
عن أحمد غالب أبي بن محمد الفقيه وآمنهم
فخار بن معد بن وآفخار معد بن محمد الدين صفي

أيضا وآاسإطة بل عنهما وآيروآي
السوراوآي محمد بن الحسين الفقيه وآمنهم
صاحب الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني الصفاني عن بالجأازة وآيروآي

228 - 227 14 الذريعة في المذكور المنيرة الشمس
حشرم بن الحسين علي أبو وآمنهم
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البيع تحليل في السريع السهم الكر الملذ المحققين بشرى داوآد ابن له وآذكر
المقالة بناء القرآن شواهد الروآح المسخر الثاقب العدة الفوائاد القرض مع

الزهار الختيار الرياض زهرة العبرة عين المسائال العلوية
مجلدا وآثمانين اثنين تمام إلى

وآالتفسير وآالدراية الرجأال حقق
وآعلمني رباني داوآد ابن قال

شعر ديوان لوالده أن له المترجأم ابن عن المل في وآنقل
الحلي العلمة عمله لما مصدر الشكال حل كتابه  أن65 - 64 7 ذ في وآذكرنا

الطاوآسإي التحرير في المعالم وآصاحب داوآد وآابن
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أيضا المل في وآترجأم
الناقد بن محمد بن أحمد الناقد بن أحمد
الدين نجيب وآالد الهذلي الحلي سإعيد بن الحسن بن الكبر يحيى بن أحمد
61 5 ذ في المذكور الشرائاع جأامع  صاحب690 - 601 سإعيد بن يحيى
عن الكبر يحيى أبيه عن وآهو عنه وآيروآي الترجأمة صاحب وآالده على قرأ وآقد

وآالده عن علي أبي عن الحائاري هشام بن وآإلياس مسافر بن عربي الشيخ
الطوسإي
الشرائاع جأامع مؤلف وآلده منها  رزق598 م إدريس ابن صهر الترجأمة وآصاحب

الرياض صاحب ذكره كما
الدين سإديد مشايخ من الحسيني العلوي العريضي أحمد بن يوسإف بن أحمد

الحلي العلمة وآالد الحلي المطهر بن علي بن يوسإف
وآيروآي

الشيخ تلميذ القزوآيني الحمداني علي بن محمد بن محمد عن له المترجأم
البحراني إبراهيم بن راشد الدين نصير وآعن الدين منتجب

عابدا صالحا فقيها فاضل كان المل في قال
640 في الحجار كتاب مؤلف المصري التيفاشي يوسإف بن أحمد
الظالمة تيفاش وآتسمى البناء شامخة بافريقية أزلية مدينة تيفاش ياقوت قال

انتهى
المصريين ألفاظ فيه لسإتعماله مصر نزيل كان أنه كتابه ألفاظ من وآيظهر
الطبيب خالد أبي بن لحمد الحجار كتاب عن فيه وآينقل

263 - 17  ذ640 في ألفه وآقد
ابن الخضر

المبارك بن العزيز عبد
الديب
الناقد بن محمد بن أحمد
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد

الشريف المختار بن الله عبد
الربلي عيسى بن علي
السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
مقرب بن علي
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الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي
محمد بن وآشاح بن محفوظ
الربلي

إبراهيم بن أسإعد
نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
نجا بن أحمد بن محمد بن الحسين

الفتح أبي بن عيسى بن علي
ابن أردشير
محمد بن الحسين
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الزدي
معقل بن علي بن أحمد

الزهر أبو
الناقد بن محمد بن أحمد
الدار أسإتاذ
العلقمي بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد

السإترابادي
الحسن بن محمد
شرفشاه بن محمد

السإدي
الرحمان عبد بن قيصر بن علي
الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي
صالح بن عمر

الدين مفيد جأهيم بن محمد
في حديثا الربعون صاحب الحلي علي بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن أسإعد

610 في ألفه إنه  وآقلت410 1-  ذ العامة طرق من المؤمنين أمير مناقب
في الدهدشتي قول  وآنقلت416 1-  ذ الربعون صاحب الربلي سإعد غير وآإنه

باتحادهما الساكبة الدمعة
صحته في مشكوك وآالكتاب مجهولن فكلهما أي وآعلى
وآجأاء الصفهاني السعادات أبو سإفروآيه بن أسإعد بن القاهر عبد بن أسإعد

أيضا سإفروآيه بدل شفروآه
بن علي الدين رضي مشايخ أجألء من الدعاء شرح في الولء رشح مؤلف هو

عبد بن أسإعد الفاضل الشيخ عن اليقين كتابه  من98 الباب في فقال طاوآس
في بغداد إلى وآرد لما بذلك حدثني الصفهاني بسفروآيه جأده المعروآف القاهر
الخليفة علينا بها أنعم التي بغداد من الشرقي بالجانب  بداري635 صفر

بدرب المعروآف الدرب في المأمونية عند الجزاء خير الله جأزاه المستنصر
السعيد ابن علي الفرج أبي العالم عن البدريين بدرب آخر موضع وآفي الحوبة

الحلبي المحسن بن علي جأعفر أبي عن الراوآندي الحسين أبي
- الثقات الراوآندي القطب بن علي عن يروآي الترجأمة صاحب أن يظهر وآمنه

191 - 190 ص
السعادتين  وآإكسير22 20-  ذ السعادتين وآمطلع البحرين مجمع له وآللمترجأم

شرح الولء  وآرشح90 16-  ذ الربعين على وآالفائاق وآاحد  وآلعلهما278 2-  ذ
قريش صنمي لدعاء
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من غيره  مع257 - 256 13  وآ236 11  وآ192 8  وآ10 - 9 10-  ذ في ذكر
52 5-  ذ الدلئال  وآجأامع476 4-  ذ السؤالت وآتوجأيه الصنمين دعاء شروآح
المل أمل في وآذكر

السإفنجردي
أحمد
محمد
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المختار بن علي بن الحسن بن إسإماعيل
الدين شمس بن الحسن إسإماعيل أبو الدين تاج النقيب ابن الدين علم النقيب

بن الله عبد بن عدنان الدين عز بن الكوفة نقيب جأعفر أبي الدين عميد بن علي
مختار آل جأد الحسيني المختار عمر علي أبي
الطالبيين نقابة المختار بن الحسن الدين تاج قلد قد الجامعة الحوادث في قال
ع المؤمنين أمير مشهد نقابة في إسإماعيل الدين علم وآلده  فعين645 في

المختار بن الله عبد يأتي كما الحسن وآالده وآيأتي
نقيب القساسإي حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين ترجأمة في ذكر وآقد

الدين علم إن اللقاب معجم في الفوطي  وآقال645 توفي أنه الطالبيين
 -2 ع في مراغة وآرد العلوي القساسإي الله عبد أبي بن علي ابن إسإماعيل

ص المحقق الحلي جأعفر الدين نجم على تلمذت لي وآقال الرصد  لزيارة675
30

الهرقلي علي بن الحسن بن الحسين بن إسإماعيل
العلمة تلميذ وآمن العلماء من كان إسإماعيل بن محمد وآابنه الصالح الرجأل
كتب عدة بخطه وآيوجأد الحلي
المر صاحب زار إسإماعيل وآالده أن وآادعى

بن عزيز بن محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن إسإماعيل
الخارجأي علي بن الطواف الحسين بن علي بن الطروآش محمد بن الحسين

الحسيني النسابة المروآزي العلوي الشريف الصادق المام بن الديباج محمد بن
حقا الدين عزيز
 سإنة2  ج20 في وآلد  وآقال266 - 262 2 الدباء معجم في ياقوت ذكره هكذا
في الفخري وآمنها الكثيرة تصانيفه  وآذكر614 في بمروآ به وآاجأتمع  بمروآ572

الرازي للفخر ألفه النسب
وآالنجوم وآالصول وآالشعر وآاللغة وآالنحو بالنسب الناس أعلم وآكان قال

376 2-  ذ طالب أبي آل أنساب له
 النسخة675 في البلغة نهج بخطه كتب الذي محمد بن علي بن إسإماعيل
خراسإان بمشهد الرضوية المكتبة في الموجأودة
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العلمة الحسني العلوي العلي بتاج المعروآف هاشم بن الغر بن الشرف
610 بحلب  وآالمتوفى482 بالرملة المولود الشاعر الواعظ النسابة الحافظ
128 عاش وآأنه وآتصانيفه تواريخه وآحكى الهميان نكت في الصفدي ترجأمه

الشرف تلميذ الطي أبي بن ليحيى التأريخ عن نقل مرات ثلث عينه وآقدح سإنة
شعره من وآكثيرا البلغة نهج عليه قرأ الذي

الصفهاني
أسإعد بن القاهر عبد بن أسإعد

الرزاق عبد بن محمد بن الله عبد
القاضي المطهر بن إسإحاق بن محمد
الصفهاني محمد بن الرشيد عبد بن محمد
الشرف قوام بن الشرف نظام

الطروآش
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محمد بن الحسين بن إسإماعيل
العجمي

بدر
العرجأي

الحسين بن محمد بن محمد بن الله عبد
أحمد بن محمد بن علي

الفضل
أيوب بن يوسإف بن علي

العارف الفيلسوف أفضل وآخواجأه أفضل ببابا المعروآف الكاشاني الدين أفضل
 نظما707 وآفاته تأريخ في كاشي تقي وآقال كاشان بمرق المدفون المرقي

أفضل خواجأه وآفات تاريخ
أوآل وآعقل بخواه عشق أز

خاله إنه  وآقيل672 م الطوسإي نصير الخواجأه معاصر كان
فيها يمدحه رباعية الخواجأه إلى وآنسب

أعلى سإبهر دهد عرض كر
أفضل وآفضل فضل فضل
تسبيح بحاي ملكي أزهر
أفضل أفضل كه آيد آوآاز
116 9-  ذ بسببه هولكو فتنة من كاشان بلدة نجت وآقد

النيريزي محمود الحاج بخط كلها  رسإالة57 على تحتوي مجموعة له وآرأيت
سإه أنجام ره سإازوآبيرايه نامه كشايش  منها903 م الدشتكي صدر من المجاز
مختصرا عنوان جأهار الموجأودات مبادي عرض الحياة ينبوع نامه جأاوآيدان كفتار

أيضا للغزالي الدين علوم إحياء من المختصر للغزالي سإعادت كيمياي من
بابا مراسإلت وآطرقه العلم فضل وآمراتبه العلم وآفضل الخلق في نامه وآأنجام
بخراسإان الرضوية المكتبة في الخمس أفضل

النفس زجأر التفاحة أرسإطو نفس الكمال وآمدارج المنطق في مبين منهاج وآله
محمد السيد عند منها أخرى مجموعة وآرأيت المنتجبية المسائال جأوابات
بطهران الطباطبائاي المحيط

 المذكور707 تاريخ من ظاهرا أصح وآهذا ره وآفاته بعد  كتبت686 بعضها كتابة
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الفطسي
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد بن محمد

القساسإي
حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين

المام
يوسإف بن الحسن بن أحمد
معد بن فخار بن الحميد عبد
محمد بن الله هبة بن الحميد عبد
السروآي الدين مجد
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المير
المكزوآن يوسإف بن الحسن

محمد بن الرضا بن محمد بن علي
مقرب بن علي
فراس أبي بن وآرام

الندلسي
محمد بن علي بن الحسن بن عمر

الرحمان عبد بن الله عبد بن محمد
العربي بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد

النزاني
يوسإف بن علي بن محمد
ابن إياز إياس

بدر بن الحسين
اليوبي

أيوب بن يوسإف بن علي
الدين صلح بن المحسن

أفضل بابا
الكاشاني الدين أفضل

البارفروآشي
المهدي بن الحسن

أبي ابن البحر
فراس أبي بن وآرام

البحرآبادي
الحموي الحسن أبي بن المؤيد بن محمد

البحراني
سإعادة بن سإعيد بن علي بن أحمد

سإليمان بن علي بن الحسين
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
يحيى بن سإليمان بن علي

فضل بن جأعفر بن فضل
محمد بن محمد
ميثم بن علي بن ميثم

البخاري
مباركشاه بن محمد
ظافر بن حميد بن يحيى

ابن بدر
يحيى بن محمد بن الحسن

توسإط  وآقد640 م المستنصر أيام في بغداد نزيل الصالح الشيخ العجمي بدر
أنه وآاتفق دينارا خمسين له فرسإم الخليفة عند له طاوآس بن علي الدين رضي
ثانيا طاوآس ابن له اسإتدركه ثم محمد بن محمود الدين خطير إلى الرسإم وآصل
المهموم فرج من الخامس الباب في تفصيله ذكر

ابن بدران
بن سإالم

الدين بدر
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الغنائام أبي بن محمد بن علي
ابن برز

الكريم عبد بن محمد بن محمد بن الحسين
الكريم عبد بن محمد بن محمد

البرزهي
محمد بن القاسإم بن محمد

أبي ابن البركات
الصنعاني إبراهيم بن محمد
النيشابوري الجوهري محمد
الدين برهان
الله هبة بن سإعيد بن علي بن محمد
ظفر بن علي بن محمد بن محمد
ابن بسام
محمد بن علي بن الحسن بن عمر

البصري
عمار بن الحسين

جأعفر بن العزيز عبد
زيد أبي بن محمد بن محمد بن يحيى

بطريق ابن
الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي
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الحسين بن الحسن بن يحيى
البغدادي

العجمي بدر
القطاع جأعفر

أياز بن بدر بن الحسين
محمد بن الله هبة بن الحميد عبد
المبارك بن العزيز عبد

عثمان بن أنجب بن علي
بطريق بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي

السبيع بن قريش
الشريف الحسن بن محمد

البقلوآي
معالي بن الحسن
البلخي

الحسين بن محمد بن محمد بن الله عبد
علي بن طالب أبي بن بلكو

الوآي الله عبد أبو الجأل الشيخ
705 في الحلي العلمة من المجاز بلكو بن أحمد الفتوح أبي الشيخ وآالد هو

المغفور الجأل الشيخ ابن أحمد ألقاب ذكر بعد له الجأازة في العلمة قال
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الوآي علي بن طالب أبي بن بلكون الله عبد أبي المرحوم السعيد
الباء بكسر بلك مصغر يكون أن يمكن بلكو وآقم سإاوآه من قريبة آبه آوآه أقول
وآالطرفة التحفة وآهو اللم وآفتح

البلنسي
محمد بن علي بن الحسن بن عمر

الرحمان عبد بن الله عبد بن محمد
القمي ملكدار بن بندار

الدين شهاب الشيخ
الغري فرحة أسإانيد في  كما673 م طاوآس بن أحمد الدين جأمال عنه يروآي
شهاب عن الحسيني شرفشاه بن محمد السيد ذلك وآروآى الفرحة في قال

أيضا بندار الدين
الدين بهاء

المامطيري المهدي بن الحسن
الربلي عيسى بن علي

الوزير محمد بن أحمد بن محمد
الجويني محمد بن محمد بن محمد بن محمد

تميم بن رافع بن يوسإف
البيهقي

محمد بن القاسإم بن محمد
الدين تاج

الدربي بن الحسن
الدربي علي بن الحسن
الدين عميد بن علي بن الحسن

عثمان بن أنجب بن علي
رمضان بن محمد بن علي
العلى تاج

الغر بن الشرف
التقي

معالي بن الحسن
الدين تقي

سإليمان بن محمد بن فلح بن منصور
التيفاشي

يوسإف بن أحمد
الجاسإتي

العباس أبي بن الحسن بن علي
الجاوآاني

122 الثقات بيص حيص
علي بن علي بن علي بن محمد
الفوارس أبي بن محمد
فراس أبي بن وآرام
333 الثقات ناصر بن الله هبة
334 الثقات نما بن الله هبة

341 الثقات علي بن نصر بن محمد بن يحيى
الوآل جأبير ابن
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جأبير بن الحسين
الثاني جأبير ابن

يوسإف بن علي
الجرجأاني
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النيري محمد بن الحسن بن مهدي
الجزائاري

بادشاه بن المطلب عبد بن ناصر
الجزيني

الحسين بن القاسإم أبو
إدريس ابن الفقيه تلميذ من الحائاري قمروآيه بن الحسين بن أحمد بن جأعفر
في المذكور شيخه إملء من هي التي المسائال بخطه  كتب598 م الحلي
10 في الكتابة من وآفرغ القضاء في المضايقة إثبات في المختصر وآكذا حياته
بالنجف السماوآي محمد الشيخ عند  وآالنسخة588 رجأب

دجألة شاطئ على بغداد من الغربي الجانب في كان مسجد اسإم وآقمروآيه
البلدان معجم في كما الزنج بحر وآسإط في جأزيرة قمر إلى نسبة وآلعله
سإعيد بن الحسن بن الكبر يحيى بن الحسن بن جأعفر
الستمائاة حدوآد المولود الحلي الهذلي القاسإم أبو الدين نجم المحقق الشيخ

676 وآالمتوفى
عليه إجأازة بخطه المحقق كتب الذي الشرائاع ظهر على وآفاته تأريخ وآجأد وآقد

في سإعيد بن محمد الدين رشيد بن علي الحسن أبي الدين زين الشيخ لتلميذه
675 سإنة شعبان

نهار ضاحي الكتاب هذا مصنف توفي صورته ما كتب الجأازة هذه ذيل وآفي
وآسإتمائاة وآسإبعين سإت سإنة الخميس

إسإماعيل بن محمد بخط الشرائاع نسخة ظهر على بخطه إجأازته أيضا وآرأيت
15 الخميس نهار كتابته من فرغ الهرقلي علي بن الحسن ابن الحسين بن

671 الغدير يوم تأريخها المذكور للكاتب إجأازة المحقق  وآكتب670 رمضان
اسإتحباب في الطوسإي الدين نصير الخواجأه مع محاجأته المل أمل في ذكر

 وآله50 - 47 13-  ذ  وآالشرائاع18 2-  ذ فيها رسإالة وآتأليفه القبلة في التياسإر
20-  ذ وآالبغدادية وآالغروآية المصرية المسائال  وآله332 - 316 13-  ذ شروآح
وآنهج النهاية وآنكت وآالنافع المنطق في  وآاللهنة262 15-  ذ  وآالعزية367

وآغيرها الوصول
البغدادي بالسديد المدعو القطاع جأعفر

تامة معرفة له  كانت157 الحكماء أخبار  في646 م القفطي معاصره قال
وآله وآمذاهبهم وآأقوالهم الوآائال علوم على وآاطلع وآالهندسإة وآالمنطق بالكلم

وآعمارتها الدؤر قسمة في طولى يد
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بداره وآدفن  ببغداد602 2  ع16 السبت يوم وآتوفي بالتشيع متظاهرا وآكان
الدين سإديد جأواد مصطفى الدكتور وآسإماه السبعين جأاوآز وآقد ظفر بقراح
الساعي  لبن11 ص الخلفاء نساء طبع مقدمة القطاع بن جأعفر
كما السجادية الصحيفة نسخ أقدم كتب الذي أحمد بن علي لقب وآالسديد أقول
يأتي

القسيني صالح بن أحمد بن محمد بن جأعفر
 وآعلي2 ص في المذكور إبراهيم وآأخويه محمد الدين شمس وآالده مع شارك
لهم طاوآس بن موسإى بن علي الدين رضي إجأازة في آخر جأمع وآمعهما التي

 ذي5 المجيز  وآوآفاة664 - 1 ج الجأازة فتأريخ طاوآس ابن وآفاة سإنة في
طومان للشيخ إجأازته في القسيني محمد الدين شمس ذكره  كما664 القعدة
المل في مختصرا ترجأمه
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد بن جأعفر

الدين نجيب وآوآالده الدين نجم الشيخ هو
الليثي الخير أبي بن حماد بن الحسين بن علي الدين كمال أسإتاذ وآكان

الواسإطي
الله هبة البقاء أبي أبيه عن جأعفر أبيه عن محمد الدين نجيب وآالده عن يروآي

أحمد بن محمد الدين شمس أيضا الترجأمة صاحب وآالد الدين نجيب عن وآيروآي
محمد الدين جأمال الترجأمة صاحب عن يروآي  كما637 في القسيني صالح بن
أخوه  وآمر670 في العامة بالجأازة المهتدي بن محمد الفقيه بن الحسن بن

المل في مختصرا  وآترجأم9 - 8 ص في محمد الدين نجيب بن أحمد
الجعفري

الله عبد بن محمد بن الحسن
الجعفرية ابن

جأعفر بن محمد بن محمد
الجكاك
الخجندي الحسن بن محمود بن الحسن

الدين جألل
فخار بن معد بن فخار بن الحميد عبد
الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
الشريف المختار بن الله عبد

الحسن بن محمد بن الحسن بن القاسإم
طاوآس بن موسإى بن علي بن محمد
السإلم جأمال

علي بن يحيى بن محمد بن الحسن
الدين جأمال
المهنأ بن محمد بن أحمد
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن أحمد

أياز بن بدر بن الحسين
النحوي الحسين

زهرة بن علي بن الله عبد
يحيى بن سإليمان بن علي
الحسن بن محمد بن علي
إبراهيم بن يوسإف بن علي
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الزمان عين
المهتدي بن محمد بن الحسن بن محمد
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حمزة بن الناصر بن محمد
المستعصمي ياقوت
فوز بن حاتم بن يوسإف
الوراميني الدين جأمال
البلغة نهج عليه  قرأ4 ص في المذكور الناوآندي الحسن بن أحمد الفقيه أسإتاذ
البلغة نهج على حواشي وآبياناته الترجأمة صاحب أسإتاذه مقالت من وآكتب
التلميذ خط عن الحواشي تلك المؤيدي الروآيال الدين شمس بن محمد وآنقل

الدين جأمال النحرير بالعالم شيخه عن  معبرا731 في نسخته على وآفاته بعد
الوراميني
الحسيني العلوي حمزة بن الناصر بن محمد الدين جأمال أنه وآالمظنون

661 البرزهي محمد بن القاسإم بن محمد عن المجاز الوراميني العراقي
المحققين جأمال
سإعيد بن علي بن أحمد

أبو الجناب
كوبره الكبرى الدين نجم الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد

كنابادي الجنابذي
محمود بن المبارك بن العزيز عبد

الجنكي
مباركشاه بن محمد

الجوشني
زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد

الجوهري
البركات أبي بن محمد
التيفاشي يوسإف بن أحمد

المعدني ميسر ابن
الجويني

الدين علء الخواجأه ملك عطا
الوزير محمد بن محمد بن محمد
الحموي الحسن أبي بن المؤيد بن محمد

الجهروآدي
الحسن بن محمد
ابن جأهيم
محمد

الحائاري
قمروآيه بن الحسين بن أحمد بن جأعفر

فخار بن معد بن فخار بن الحميد عبد
فخار بن معد بن فخار
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منصور بن علي بن نصر
الحاتمي

العربي أحمد بن محمد بن علي بن محمد
ابن الباب حاجأب
الله عبد أبي بن يحيى بن الفضل
ابن الدار حاجأب

يحيى بن الفضل بن المظفر
الحاسإب

الرزاق عبد بن محمد بن الله عبد
الحافظ

الناقد بن محمد بن أحمد
الغر بن الشرف

المبارك بن العزيز عبد
المختار بن الله عبد
محمد بن علي بن الحسن بن عمر

الله عبد بن يحيى بن الفضل
سإعيد بن الحسن بن الكبر يحيى بن أحمد بن يحيى بن محمد بن حامد
61 5-  ذ الشرائاع جأامع  صاحب690 م أحمد بن يحيى الدين نجيب جأده
 وآكتب696 في مشايخه بعض على للطوسإي النهاية الترجأمة صاحب وآقرأ
حامد بن الحسين بن أحمد بن  يحيى508 عليها المقروآة النسخة أصل
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العفيف المتورع الكافي الشيخ من النسخة الكاتب وآلد  اشترى585 وآفي
الكرم أبي الصالح

بمدرسإة اليوم المعروآفة طوس بمشهد السميعية بالمدرسإة موقوفة وآالنسخة
السبزوآاري باقر محمد المولى
الحانني

العباس أبي بن الحسن بن علي
الحجازي

زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد
ال أبي ابن حديد
محمد بن الله هبة بن الحميد عبد

الحراني
الغنائام أبي بن الفضل أبو

زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد
يحيى بن الفضل بن المظفر

الحساب
الرزاق عبد بن محمد بن الله عبد

حسام
الدين بشمس المعروآف الحسن بن علي

الدين حسام
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رجأا بن الحسن أبو
سإالر الله فضل بن علي

بين قرية آوآه إلى نسبة الوآهي علي أبو الزاهد يوسإف بن أحمد بن الحسن
المقدس بيت نزيل وآهمدان زنجان

وآجأماعة السلفي عن أكثر
وآمجاهدات أحوال صاحب لله قانتا صالحا عبدا وآكان

منها يحدث أجأزاء له
630 صفر عاشر توفي

الذهب شذرات في كذا
من البهنسي قرى من آبه وآهناك شيعة وآأهلها سإاوآه مقابل آوآه ياقوت قال

مصر صعيد
البلدان معجم في كذا

آوآك آوآج أصلها إلى نسبة آوآجأي أوآ آوآي آوآه إلى وآالنسبة أقول
مصريا كونه فالظاهر بالوآهي موصوف له وآالمترجأم

أخو الخواجأه الجليل الشيخ الدوآريستي موسإى بن محمد بن جأعفر بن الحسن
يأتي كما بيسير الستمائاة بعد توفي الذي جأعفر بن الله عبد محمد أبي الشيخ
بغض أوآلها التي شعره من قطعة وآأوآرد المؤمنين مجالس في القاضي ترجأمه
احتمال مع الرياض في أيضا وآترجأمه المل أمل في وآعنه معروآفة علمة الولي

الله عبد أخو أنه إلى عدوآله ثم أوآل الطوسإي الشيخ ابن علي أبي طبقة في أنه
المذكور
أحاديث الوزيري أحمد بن محمد الدين بهاء عن الترجأمة صاحب يروآي وآبالجملة
53  وآالنابس87 النوابغ في المذكور ذكروآان بن الحسن

المذكور الوزيري بخط وآهي
كلها الجأازات هذه أن ذكر أنه الرياض عن المستدرك خاتمة في شيخنا وآحكى

الفقار ذوآ المل عند موجأودة
56 الثقات في مختصرا ذكرته وآقد
محمد الحارث أبي بن الحسن أبو

الحسيني الدين عز السيد
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الحلي العلمة وآالد الحلي المطهر بن علي بن يوسإف الدين سإديد مشايخ من
العلماء رياض عن المستدرك خاتمة في شيخنا حكاه كما

الدربي بن الحسن
الدين  وآرضي30 ص في المذكور الحلي المحقق عنه يروآي الدين تاج الفقيه

علي بن محمد الدين رشيد عن يروآي وآهو الغري فرحة في كما طاوآس بن علي
القدر جأليل عالم أنه المل أمل  وآفي588 م شهرآشوب بن

التي الدربي علي بن الحسن وآهو
رجأا بن الحسن أبو

الدين حسام المير
ذلك في البحث جأرى بها اللطف حصول وآكيفية المامة في مسائال له متكلم

 ثم658 حلب في التتر نزوآل قبل وآذلك عرفة بن الدين رضي السيد وآبين بينه
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مفصل المذكورة مسائاله جأواب الصحاب بعض كتب التتر فتنة سإكون بعد
الدين حسام المير العابد الزاهد العالم الفقيه بالشيخ الجواب أوآل في وآوآصفه

وآأيده الله حرسإه رجأا ابن الحسن أبو
الرضوية المكتبة في موجأودة هذه وآالنسخة
محمد أبو الدين زين اليوسإفي المجد أبي بن طالب أبي الدين زبيب بن الحسن

الرموز كشف صاحب الوآي الزبيب بابن المعروآف الجليل الفقيه الوآي البي
حياة في النافع المختصر رموز شرح في  وآهو672 شعبان في منه فرغ الذي
بتأليف آخره في وآوآعد أسإفاره بعض في النافع مؤلف الحلي المحقق أسإتاذ
سإفره عن رجأوعه بعد وآالشرائاع للنافع وآاف شرح
الرياض في  وآاحتمل9 ص في الزبيب بابن المعروآف محمد بن أحمد وآمر

عم ابني كونهما
الكبير زهرة بن الحسن بن زهرة بن الحسن

النقيب الحلبي الحسيني علي أبو
وآجأاههم وآعزهم بحلب الشيعة رأس
وآالقراءات بالعربية عالما كان

العراق إلى رسإول وآنفذ للوزارة متعينا وآكان القوم رأي على وآالفقه وآالخبار
620 في بموته الشيعة وآاندكت

الذهب شذرات في ترجأمه كذا
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 فإن723 في الحلي العلمة عن المجازين زهرة لبني العلى الجد هو أقول
المحاسإن أبي بن له المترجأم الحسن علي أبي بن محمد بن إبراهيم وآالدهم

بن علي بن حمزة الغنية صاحب جأد هو الكبير وآزهرة المذكور الصغير زهرة
محمد  وآيأتي188  وآ88 - 87  وآالثقات69 16-   ذ585 المتوفى الكبير زهرة

الكبير زهرة بن علي بن الله عبد بن
السندي بن الحسن

صالحا فقيها عالما كان
في ذكر  كذا664 م الحلي طاوآس بن موسإى بن علي الدين رضي عن يروآي
الذي الدربي علي بن الحسن الدين بتاج اشتبه أنه الرياض في وآاحتمل المل
طاوآس ابن عنه يروآي
الرجأل حال على الحر اطلع أنه الظاهر لكن ممكنا الشتباه كان وآإن أقول

المل في وآذكره
يروآي الذي الحسن الدين تاج توصيف من الوسإائال آخر في الحر ذكره ما نعم
الدربي تصحيف السندي أن منه يظهر السندي ابن بالحسن طاوآس ابن عن

الطبري الحسن بن علي بن الحسن
بعد الترجأمة صاحب ابن هاروآن بن محمد لبي الجأازة في الحلي العلمة قال
العابد الزاهد الفاضل العالم المام المولى بن هاروآن محمد أبو ألقابه ذكر

السعيد الحسن الدين نجم المؤمنين وآعماد السإلم ركن الطائافة شيخ الورع
الطبري الحسن بن علي الدين شمس المير بن

قبل وآفاته بالسعيد توصيفه من يظهر  وآلعله701 سإنة الجأازة هذه وآتأريخ
التي الطبري الدين عماد وآلعله السابعة المائاة علماء من فهو التأريخ
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الدربي علي بن الحسن
 المذكور676 م الحلي سإعيد بن جأعفر المحقق شيخ الدين تاج الصالح الشيخ

664 م طاوآس بن علي الدين  وآرضي30 ص في
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مسافر بن عربي وآهم العيون الثقات في المذكورين شيوخه عن وآيروآي
البحراني الله عبد بن  وآمحمد273 ص شهرآشوب  وآابن172 ص فيه المذكور

بن محمد الفتح أبو  وآالشريف128 ص القمي جأبرئايل بن  وآشاذان267 ص
أحمد بن محمد بن شهريار بن أحمد الله عبد  وآأبو283 ص الجعفرية بن محمد

118 ص ماروآيه  وآابن103 ص البحراني إبراهيم بن راشد الدين  وآناصر11 ص
بن  وآمسعود163 - 162 ص الدوآريستي الله عبد الدين  وآنجم591 سإنة في

302 ص الرازي محمد
زهرة لبني الكبيرة الجأازة في هؤلء أكثر الحلي العلمة ذكر وآقد

الدربي بن الحسن بعنوان المل في وآذكر
نزار أبي الدين عز بن الكوفة نقيب جأعفر أبي الدين عميد بن علي بن الحسن
ابن المختار عمر علي أبي بن الله عبد الفضائال أبي ابن المشهد نقيب عدنان

في المذكور نسبه آخر  إلى389 المقتول الحج أمير الحول مسلم العلء أبي
الطالب عمدة

إلى ينسبون كلهم وآأحفاده وآآباؤه هو إسإماعيل أبو أوآ علي أبو الدين تاج النقيب
المختار عمر جأدهم

النقيب وآالد علي الدين وآشمس داوآد الدين بهاء وآلديه غير العمدة في يذكر وآلم
المطلب عبد الدين عميد
إسإماعيل الدين علم الثالث وآلده فذكر الجامعة الحوادث في الفوطي ابن وآأما
653 سإنة في الفوطي ابن قال  ثم18 ص في مر  كما654 سإنة حوادث في

المختار بن الحسن إسإماعيل أبو الطالبيين نقيب فيها توفي
649 - 577 المختار بن الله عبد وآيأتي

الخاتم بصاحب جأده المعروآف الحسيني علي بن محمد بن علي بن الحسن
وآفرغ المرتضى للشريف وآالعمل العلم جأمل نسخة بخطه كتب
سإتمائاة سإنة منه

جأمل  تمام703 ألفه الذي الرائاق المجموع كتابه في الموسإوي الله هبة وآأوآرد
الترجأمة صاحب خط نسخة عن نقل وآالعمل العلم

المتأخرين علمائانا من عالم فاضل إنه وآقال الرياض في ترجأمه
الدين عماد الطبري علي بن محمد بن علي بن الحسن
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منه فرغ بهائاي كامل  وآمصنف672 م الطوسإي الدين نصير الخواجأه معاصر هو
وآمناقب العبادات في المنهج وآ بهائاي وآأربعين الحقائاق  وآمعارف675

في المذكورة وآالعمدة البرار وآتحفة المعالم  وآنقض673 منه فرغ الطاهرين
الذريعة
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صلة وآجأوب باشتراط القول وآفيه المامية معتقد  بعنوان1380 في طبع وآقد
المعصوم المام بحضور الجمعة

إمامة في السإرار أوآ الئامة أسإرار أوآ المامة وآأسإرار الدلئال جأوامع وآله
في ذكرتها  كما698 تأريخ وآفيه العامة من المتصوفة على طعون وآفيه الطهار
الذريعة
169 - ص الروآضات في وآترجأمه
علي بن محمد بن علي بن الحسن

الحسيني البرز بابن المعروآف الدين عز
في إجأازة له كتب  وآقد690 م سإعيد بن أحمد بن يحيى الدين نجيب تلميذ من
عز العالم الصالح العابد الوآحد الجأل السيد ب فيها  وآصفه655  شعبان17

البلغة نهج ظهر على المجيز خط عن الجأازة تلك وآصورة الحسن الدين
المجاز ترجأمة في الرياض في موجأودة
بن أحمد بن زيد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسن
بن الله عبيد بن علي بن الله عبيد بن علي بن الله عبيد بن محمد بن محمد

ع طالب أبي بن علي بن الشهيد الحسين بن علي ابن الحسين
أمية بن حبيب بن محمد جأعفر أبي تأليف النبي أمهات كتاب لنفسه بخطه كتب

619 رمضان في منه وآفرغ
بجامعة المركزية المكتبة إلى انتقلت جأندي البير مشكاة مكتبة في وآالنسخة
إلى الفقير العبد لنفسه كتب آخره في  قال510 2 فهرسإها في كما طهران
وآآله محمد سإيدنا على مصليا النسب آخر إلى الحسن جأده وآشفاعة ربه رحمة

النسخة طبعت وآقد وآسإتمائاة عشر تسعة سإنة رمضان شهر في الطاهرين
حين بغداد جأامعة أسإتاذ محفوظ علي حسين الدكتور مقدمة مع فتوغرافيا

طهران بجامعة تتلمذه
المرتضى بن علي بن الحسن

الحسيني العلوي محمد أبو
ناصر ابن من سإمع من آخر هو

سإنة وآثمانين سإت  عن630 شعبان في وآتوفي الطاهرة الذرية كتاب عنه يروآي
عمره من الخامسة في سإماعه وآكان
العبر في قاله

الشذرات في ما انتهى
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الفضل أبو هو ناصر ابن من  وآمراده549  وآسإماعه544 وآلدته فتكون أقول
الحنبلي السلمي البغدادي الثقة الحافظ علي بن محمد بن ناصر بن محمد

الشذرات في أيضا ترجأمه  كما550 - 467 العراق محدث
سإماع وآل الذرية لكتاب ذكر دوآن  من296 3-  الجنان مرآة في كذلك وآأرخه

العمر من الخامسة السنة في منه أحد
نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن

الضرير النحوي الفيلسوف الربلي الكردي الدين عز
في رأسإا وآالدب العربية في بارعا كان أنه الذهبي عن نقل الوعاة بغية في ذكر

الوآائال علوم
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وآالفلسإفة الكتاب وآأهل المسلمين يقري
من وآغيره الشكل قبيح قذرا الصلة تارك رافضيا كان أنه إل وآافرة حرمة وآله

660 - 2 ع في توفي قوله إلى الرديئة الوآصاف
برفضه مصرحا نجا بن الحسين  بعنوان301 5-  الشذرات في عماد ابن وآذكره
لشعره وآموردا
الديلمي محمد بن الحسن

الحسن أبي بن محمد أبو
الذريعة في المذكورة الدين وآأعلم الخبار وآغرر القلوب إرشاد كتب صاحب
مفصل

هناك وآسإنذكره الثامنة وآأوآائال السابعة أوآاخر في كان
شجاع بن محمد بن الحسين شجاع بن محمد بن الحسن
أبي المام سإبط الحسني الجعفري علي بن الله عبد بن محمد بن الحسن
الحسني الراوآندي علي بن الله فضل الرضا
مكتبة في النسخة  كانت631 القعدة ذي في منه وآفرغ البلغة نهج بخطه كتب

المستدرك خاتمة في ذكره كما النوري شيخنا
الراوآندي الرضا أبي جأد المثنى الحسن بن جأعفر إلى نسبة وآالجعفري قال

درباس بن بدر بن الجود أبي بن علي بن يحيى بن محمد بن الحسن
من له كتب فيما زيد بن محمد بن حيدر السيد وآهو له المجيز شيخه وآصفه

للطوسإي المصباح من نسخة ظهر  على629 الوآلى جأمادى في بخطه الجأازة
بن الحسن السإلم جأمال الدين ر العالم التقي الورع الصالح الشيخ بقوله
النسب آخر إلى بن محمد

مقروآءة غير فالكلمة يشبههما ما أوآ ربيب وآإما زين إما الدين إلى وآالمضاف
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في وآذكر التي طاوآس ابن أسإتاذ محمد بن زيد بن محمد بن حيدر هو وآالمجيز
الطوسإي إلى روآايته سإند الجأازة
الرضا المجد أبي عند بأصفهان موجأودة الجأازة عليها التي المصباح وآنسخة
الصفهاني رضا بآقا الشهير

أن أوآ الباب حاجأب بمعنى  وآدرباس232 الثقات في مثله مر الب بمعنى وآبدر
22 21 الثقات في المذكور دربيس من ممالة الكلمة
الكردي السنجاري الموصلي الخجندي علي أبو الحسن بن محمود بن الحسن

 سإنة83  عن604 المتوفى بالجكاك المعروآف
كان وآقال الصيداوآية العرفان بمجلة مقاله في جأواد مصطفى الدكتور ترجأمه
شعره بعض وآأوآرد شيعيا شاعرا
عليه قرأ أصحابنا مشايخ أجألة من الحلي البقلوآي التقي معالي بن الحسن
 ترجأم30 ص في  المذكور676 م سإعيد بن محمد بن جأعفر الحلي المحقق

الرياض في
الطبرسإتاني الحسيني المامطيري الدين بهاء المهدي بن الحسن
الجليل العالم الفاضل

الرياض في وآصف كذا
الحجج في العنود ذي دعوة إجأابة في الهنود رسإالة تصانيفه من رأيت قال
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طبرسإتان ملك أردشير الدوآلة حسام للسلطان ألفها وآالفروآعية الصولية
ثم وآطير ماء أصله إن قيل ببارفروآش اليوم المعروآف البلد بعينه هو وآالمامطير

الذي الحسيني المامطيري مهدي بن الحسن الدين ناصر مع اتحاده وآظني قال
علي الدين بهاء أخاه وآترجأم بابويه بن الدين منتجب ترجأمه

بالخر الخوين أحد لقب اشتبهه وآلعله سإهل اللقب في وآالختلف قال
الملقب دارا بن رسإتم بن شهريار ابن هو أردشير من المقصود كان إن أقول
وآهو الملوك بأبي
 فمؤلف646  وآمات635 مازندران ملك  وآقد606 م الملوك شمس أخت ابن

من الدين منتجب عصر في كان سإنة سإبعين عمره افترضنا لو له الرسإالة
يكون أن إل فهرسإه في جأمعهم الذين الكبار العلماء من وآليس الصغار

فالتحاد أردشير بشاه وآالمعروآف الملوك شمس وآالد هو بأردشير المقصود
70 - 69 الثقات في ذكرته كما محتمل
الحلي سإعيد بن الحسن بن الكبر يحيى بن الحسن

676 م الحلي المحقق وآالد هو
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الدين نجيب طبقة في فهو عنه  وآيروآي30 ص في المذكور وآلده عليه قرأ
العريضي علي الدين مجد وآالد فخار بن معد بن وآفخار نما بن جأعفر بن محمد
من وآأمثالهم زهرة بن محمد الدين وآمحيي محفوظ بن سإالم طبقة وآفي

الحلي المحقق مشايخ
الكبر يحيى وآالده عن وآيروآي

الباء عن الروآاية في بهم الدراية شرح في الثاني الشهيد مثل وآقد
شاعر فاضل إنه الترجأمة صاحب وآصف في قيل الرياض في قال

أحوال في المل في الحر ذكره كما الشعر عن المحقق وآلده نهى وآقد أقول
الولد

السنجاري الدين عز المكزوآن يوسإف بن الحسن
وآاحد سإطر في الفوطي ابن ذكره

لنه بالشام السبعية السإماعيلية لحرب مرتين الجيش قاد لنه بالمير وآيلقب
620 سإنة ثانيتها وآكانت عشري اثنا
بدمشق أخيرا  طبع472 9-  ذ التصوف لفنون جأامع ديوان وآله

السوراوآي أحمد بن الحسين
جأليل فاضل عالم المل في قال

انتهى
طاوآس بن علي الدين رضي مشايخ من وآكان
أحمد بن حسين الصالح الشيخ بذلك وآأخبرني اليقين  من98 الباب في قال

الشيخ عن وآسإتمائاة وآسإبعين سإبع سإنة الخرة جأمادى في إجأازة السوراوآي
وآالده عن الطوسإي الشيخ بن علي أبي عن الطبري القاسإم بن محمد السعيد
الترجأمة صاحب أن فظهر

مع اتحاده يحتمل فل المصطفى بشارة صاحب الطبري الدين عماد تلميذ من
الراوآي رطبة بن بالحسين عنه المعبر السوراوآي رطبة بن الله هبة بن الحسين

- الثقات في ذكرناه كما طاوآس بن موسإى عنه وآيروآي الطوسإي علي أبي عن
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83 ص
محمد بن أردشير بن الحسين

يحيى الدين نجيب تلميذ من البدارآبادي الطبري الله عبد أبو الدين نجم السيد
نهج نسخة على إجأازة له  كتب690 م الحلي سإعيد بن يحيى بن أحمد بن

الفاضل العالم الفقيه الوآحد الجأل بالسيد فيها  وآصفه677 في البلغة
الخ الحسين الله عبد أبو الدين نجم المرتضى

مقام في السيفية بالحلة كتابتها من فرغ الترجأمة صاحب بخط النهج وآنسخة
 وآسإتمائاة وآسإتين سإبع سإنة صفر أوآاخر من السبت يوم الزمان صاحب

)1/28(

الرياض صاحب قرأه كما وآسإتمائاة وآسإبعين سإبعا يقرأ لن قابل التأريخ وآكتابة
النسخة هذه وآكانت ابداراوآدي الطبري أردشير بن الحسين هكذا الكاتب وآتوقيع

منه وآانتقلت السماوآي محمد الشيخ عند أخيرا حصلت ثم الرياض صاحب عند
النجف في الحكيم محسن السيد مكتبة إلى

ابن الحسن بن محمد الدين شمس السيد من وآبلغ إجأازة النسخة هذه وآعلى
الدين نجيب تلميذ من أيضا  وآهو730 بعد م العلوي الرضا أبي بن محمد
وآهو الكاتب هو أيضا الرضا أبي ابن من المجاز أن الرياض كلم من وآيظن
ابن وآالسيد مؤرخة ليست أنها مع عليه يدل ل النهاء ضمير مجرد لكن ممكن

الثامنة أدرك وآلعله حاله يعلم فلم الترجأمة صاحب دوآن معمرا صار الرضا أبي
الدين نجيب تلميذ من آخر كبعض

البغدادي الله عبد بن أياز بن بدر بن الحسين
681 توفي النحوي محمد أبو الدين جأمال

المطارحة في القواعد مالك لبن التصريف شرح الخلف علم في السإعاف له
في المحصول المتبع المأخذ
النحو في الخلف مسائال النحو في معط ابن فصول أعني الفصول شرح

313 1 العارفين هدية في ترجأمه هكذا المطارحة
المستنصرية المدرسإة ذكر عند السلف تجارب في سإنجر ابن هندوآشاه وآقال
مدرس كان المدرسإة بتلك تحصيله أوآل في  إنه631 في ببغداد افتتحت التي

آبار بن الدين جأمال هو النحو
681 في النحوي جأمال توفي  أنه426 - ص الجامعة الحوادث في وآجأاء

الشيخ زهرة لبني الجأازة في قال حيث الحلي العلمة أسإتاذ هو أنه وآالظاهر
الله رحمه النحوي أبان بن حسين الدين جأمال السعيد

وآالتصريف بالنحو زمانه أهل أعلم كان
حسنة تصانيف له

ابن أحمد الدين سإعد شيخه عن يروآي الترجأمة صاحب أن آخر موضع في وآذكر
البلنسائاي المغربي بن محمد
جأعفر أبي عن أخذ أياز بن بدر ابن الحسين الوعاة بغية في السيوطي وآقال
620 م البلنسي الهاشمي يحيى بن خلف بن أحمد بن محمد بن أحمد

588 م شهرآشوب ابن عن الراوآي الله عبد أبو ل خ الجبر جأبير بن الحسين
فرج بن علي الدين نجيب هو وآاحدة بواسإطة
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شهرآشوب لبن المناقب من انتخبه المناقب نخب له
المام تعيين في المة اختيار وآيعني الختيار بطلن في العتبار أيضا وآله

اليمان نهج كتابه في جأبير بن يوسإف بن علي الدين زين بنته ابن إليه نسبه
الفوائاد جأامع كنز في منصور بن سإيف بن وآعلم الهداة إثبات في الحر وآالشيخ

كثيرا النخب عن ينقل
علي الدين نجيب ترجأمة في وآسإيجيء

المذكور أسإتاذه وآصف في له المترجأم كلم فرج ابن
الرحلة صاحب جأبير ابن عن متأخر له وآالمترجأم
الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين

القساسإي بابن المعروآف الكوفي العلوي الحسيني الله عبد أبو الدين قطب
الطالبيين نقيب
الله عبد أبا الدين قطب النقيب إن الجامعة الحوادث في الفوطي ابن قال

فاضل أديبا  وآكان645 ببغداد توفي العلوي القساسإي بابن المعروآف الحسين
جأيدا شعرا يقول
اسإتخلف وآلما بالكوفة بحبسه  فأمر622 م الناصر أيام في كلمة منه بدرت

بإطلقه أمر الظاهر
ندمائاه من وآجأعله نقيبا وآرتبه وآأدناه قربه المستنصر اسإتخلف وآلما

الجواب حاضر الفاكهة طيب خليعا ظريفا وآكان
قطب بعنوان البلغة نهج ل شرحه  في655 م الحديد أبي ابن عنه نقل وآقد

وآلقبه الترجأمة صاحب وآفاة بعد للشرح تأليفه يظهر بما الله رحمه الدين
إنكار وآحكى القساسإي ابن الدين بعز المؤمنين مجالس في القاضي

عز أنشأه وآما بالمدائان سإلمان لجسد علي المؤمنين أمير لتغسيل المستنصر
بديهة جأوابه في هذا القساسإي ابن الدين

بن محمد  وآجأده63 الثقات  في593 م علي بن الحسن وآالده ذكرت وآقد هذا
160 النابس في علي بن الحسن

زيد أوآلد من إليها نسب الكوفة في قرية القساس وآياقوت السمعاني وآقال
بن يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى محمد أبو

وآغيره ع طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن الحسين
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الدين كمال وآالد الواسإطي الليثي الدين شرف الخير أبي بن حماد بن الحسين
أحمد ابن الكريم عبد منهم جأماعة عن وآالراوآي الثامنة المائاة في المذكور علي

الكبيرة الجأازة في المعالم صاحب ذكرها إجأازة له كتب الذي طاوآس بن
بعد الجأازة تلك في طاوآس بن الكريم عبد قال
بقية الفقيه الزاهد المام الشيخ ابن لفظه ما على الدين كمال المجاز اسإم ذكر

حسين الدين شرف المشيخة
خشرم بن الحسين
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الرهمي حسان بن علي الدين زين الشيخ تلميذ الطائاي الدين سإديد علي أبو
النهاية ظهر  على600 سإنة شعبان خامس في باسإمه كتبه بما منه وآالمجاز
الشهيد خط عن للجبعي المجموعة عن البحار في حكاه الطوسإي للشيخ

طاوآس بن موسإى بن أحمد الدين جأمال عنه يروآي جأليل فاضل إنه المل وآفي
أصحابنا كتب جأميع

الدوآرقي بن الحسين
لفظه بما المهموم فرج من الخامس الباب في طاوآس بن علي عنه يروآي
الشيخ إن وآقال الدوآرقي بن حسين به حدثني من النجوم علماء وآمن فصل

زماننا من قريبا وآكان الشيعة أصحابنا من مانع بن القاسإم أبا الفقيه
بذلك وآمعروآفا النجوم بعلم وآعارفا الكلم وآعلم الفقه في يقرأ ممن وآكان

رده بن حسين
الدين مهذب

المل أمل في كما يوسإف الدين سإديد مشايخ من
عن مؤخر  وآهو51 ص في رده بن الفرج أبي بن الحسين بعنوان ذكرته

المشهدي جأعفر بن محمد شيخ رده بن أحمد بن الحسين
الغروآية للحضرة الخادم أوآ الخازن الغروآي الكريم عبد بن الحسين

عبد عنه وآيروآي طاوآس ابنا أحمد الفضائال وآأبو علي الدين رضي عنه روآى
الحكايات بعض الغري فرحة في طاوآس بن أحمد بن الكريم

السإعد بن علي بن الحسين
الحسيني العلوي الدين شرف الجأل

بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن علي عن سإمعوا الذين العلماء خامس هو
محمد

في أسإمائاهم بقية وآسإتأتي التكليف وآقت بتعريف التشريف كتابه تمام الطاوآس
52 ص شجاع بن محمد بن حسين ترجأمة

ترجأمة في أسإماؤهم أيضا سإيأتي كما الكتاب بعض عنه آخر جأمع سإمع وآقد
العظيم بن الله عبد أبي بن صالح
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في بعضا أوآ كل السماع بعد لجميعهم إجأازة النسخة آخر في طاوآس ابن وآكتب
ربيع عشرين رابع الربعاء نهار ضاحي في بغداد السلم دار في بالمفيدية داره
وآسإتمائاة وآخمسين ثمان سإنة الخر
هؤلء جأميع الهاشمي الله عبد علي أبي بن أحمد بن محمد الشريف سإمى وآقد

نسقا بخطه الكتاب ظهر في أسإماءهم وآكتب
الصورة بهذه جأميعا لهم إجأازة الهاشمي خط ذيل في طاوآس ابن كتب ثم

جألله جأل الله ألهمهم وآجأملته تفصيله ذكروآه ما جألله جأل بالله لهم أجأزت
إجأازته سإألوا ما لكل معاملته

العلوي الطاوآس محمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن علي الله عبد وآكتب
تأريخه في الفاطمي

زين الشيخ عند مؤلفه بخط كانت التي التشريف من النسخة هذه حصلت وآقد
نسخته آخر في وآنقل  نسخة941 سإنة في عنها فاسإتنسخ الثاني الشهيد الدين
بن محمد عند الشهيد الدين زين خط نسخة حصلت ثم النسخة تلك في ما عين
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الثنا مؤلف العاملي العيناتي الحسيني قاسإم بابن الشهير الحسن بن محمد
وآفرغ لنفسه نسخة الشهيدية النسخة عن فكتب العددية المواعظ في عشرية

1059 الكتابة من
نسخته في الشهيد نقله ما جأميع آخره في وآكتب

بطهران الرموي المحدث جألل السيد بمكتبة العيناتي خط نسخة رأيت وآقد
1365 في
التشريف كتاب من أخرى نسخة نفسها المكتبة  في1380 سإنة في رأيت ثم

الحسيني يونس بن علي الدين بهاء بخط كلها ممزقة كبيرة مجموعة في
التفريشي الله ميرفيض عمه وآخط العاملي الدين بهاء تلميذ التفريشي

المجموعة في به صرح كما
من وآفرغ الثاني الشهيد خط نسخة عن نقله بأنه أيضا التفريشي صرح وآقد
1026 سإنة في نقله

البحراني سإليمان بن علي بن الحسين
بن علي الدين كمال وآالده عن يروآي  وآهو726 م الحلي العلمة عنه يروآي

التي سإليمان
زهرة لبني الجأازة في العلمة بذلك صرح
3 699 م البحراني ميثم الشيخ مشايخ من سإليمان بن علي وآالده وآكان

معاصريه من الترجأمة فصاحب
جأليل فاضل المل في وآوآصفه

البصري عمار بن الحسين
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الدين مجد مكتبة  في664 - 589 طاوآس بن لعلي الخطار أمان بخطه يوجأد
بطهران الميني النصيري

عمار بن الحسين تعالى الله رحمة إلى الفقير علقه هكذا النسخة وآآخر
اثنتين سإنة من الوآل ربيع شهر عشر رابع الربعاء يوم منه وآفرغ البصري
وآسإتمائاة وآثلثين
التأريخ هذا قبل  كان344 - 343 2-  ذ المان تأليف أن منه فيظهر

النيلي رده بن الفرج أبي بن الحسين
رده بابن المعروآف الفقيه الله عبد أبو الدين مهذب المام

الحلي العلمة وآالد المطهر بن علي بن يوسإف الدين سإديد مشايخ من هو
65 الثقات الطبرسإي الفضل بن الحسن الدين رضي عن يروآي وآهو

الشارجأي الشارحي حمزة بن الله وآعبد الطوسإي الدين نصير عن أيضا وآيروآي
تلميذ الطبرسإي الجبار عبد بن علي بن أحمد عن أيضا  وآيروآي163 الثقات ل خ

بن محمد  وآعن13  الثقات573 م الراوآندي الله هبة بن سإعيد الدين قطب
أسإانيد في كما جأده عن أبيه عن النيسابوري الصمد عبد بن علي بن الحسين

السمطين فرائاد
الله عبد بن محمد بن الحسين بعنوان وآيأتي

الجمع في الناظر نزهة له وآأن
وآالنظائار الشباه بين
بن محمد شيخ رده ابن أحمد بن  الحسين73 الثقات السادسإة في وآمر
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المشهدي
الربلي نجا بن أحمد بن محمد بن الحسين

301 5 الشذرات في جأاء كما
43 ص في نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن بعنوان مر

السكوني الطبري الحسين بن محمد بن الحسين
صار لفظه  بما654 سإنة في للطوسإي المبسوط من الرابع للجزء تملكه كتب

بن محمد بن للحسين الشرعي البتياع بحق طلقا ملكا الكتاب من الرابع الجزء
وآالبركات الخيرات وآلي إنه للصالحات الله وآفقه السكوني الطبري الحسين

أبي الدين مرشد بخط وآالنسخة وآسإتمائاة وآخمسين أربع سإنة شهور بعض في
الواراني الحسن بأبي المكنى الحسين أبي بن الحسين ابن علي الحسن
في كاشان في الدوآريستي علي بن الحسين ابن الحسن أسإتاذه من المجاز

أيضا  وآالتي185 - 184 الثقات في  المذكور584
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السيد مكتبة في كانت الترجأمة صاحب تملك عليها التي المبسوط وآنسخة
الحسين عبد الشيخ بن الرشتي محمد الشيخ  اشتراها1371 سإنة وآفي خليفة

الشتباه كشف صاحب الرشتي
الحاج شجاع بن محمد بن الحسين

تمام عنه سإمعوا الذين طاوآس بن علي الدين رضي عن المجازين المشايخ من
في ببغداد بالمفيدية المعمورة داره في التكليف وآقت بتعريف التشريف كتابه
بخطه إجأازة آخره في لهم طاوآس ابن  فكتب658
علي الدين وآشمس مطرز الرحمان عبد بن قيصر بن علي الدين شمس وآهم

وآشرف السإدي صالح بن عمر الدين وآنور بالحسام المعروآف الحسين بن
الحسني العلوي السإعد بن علي بن حسين الدين

بتفصيل الكتاب تمام منه سإمعوا خمسة الترجأمة صاحب مع فهؤلء
الشهيد خطه عن وآحكى الهاشمي الله عبد علي أبي بن أحمد ابن محمد ذكره
في الثاني
941

1059 في بخطه كتبها نسخة في العيناتي محمد السيد الشهيد خط عن وآحكى
من أخرى نسخة أيضا وآعنده بطهران الرموي محدث جألل السيد عند وآهي

في الغروآي التفريشي يونس بن علي الدين بهاء السيد أدرجأها التشريف
المؤرخة الثاني الشهيد خط نسخة عن نقلها  وآقد1026 في كتبها مجموعة

النسخة هذه في الخلف بعض  وآهناك941
شجاع بن محمد بن حسن الحاج له المترجأم فسمى

بالحسام المعروآف الحسن ابن علي وآكذلك المطرز بدل المطهر وآجأاء
محله في كل وآسإيجيء
النيلي الدين مهذب رده بن الله عبد بن محمد بن الحسين

أصحابنا أجألء من إنه المذكور العنوان بعد الرياض في قال
أنه وآالنظائار الشباه بين الجمع في الناظر نزهة من نسخة ظهر على رأيت

قدس الله عبد بن محمد بن الحسين الدين مهذب العامل العالم الفقيه للشيخ
سإره
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وآسإتمائاة وآسإبعين أربع سإنة النسخة كتابة وآتأريخ
له النزهة أن رده بن الحسين الدين مهذب الشيخ ترجأمة في مر إنه قال ثم

الترجأمة صاحب مع متحد وآأنه
الرياض في ما انتهى
بن الفرج أبي بن الحسين الدين مهذب  ترجأمة52 - 51 ص في مرت أقول
الحلي العلمة وآالد يوسإف الدين سإديد مشايخ من النيلي رده
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ضعيفة إليه النزهة نسبة أن سإعيد بن أحمد بن يحيى في وآيأتي
العمدة كتاب صاحب الشهيد الدين شهاب الميكالي علي بن محمد بن الحسين

610 في ألفه الذي الدعوات في
الرياض في ترجأمه

الخراجأه القمي برز بن الكريم عبد بن محمد بن محمد بن الحسين
الوزير أخو هو

أن إلى ذلك على عمره وآانقضى داره مجاوآر دار في وآانقطع أخيه مع قدم
ع جأعفر بن موسإى بمشهد  وآدفن643 توفي
الوزير أخيه من  وآمراده293 - ص الجامعة الحوادث في الفوطي ترجأمه هكذا

أديبا كان الذي القمي برز بن محمد بن محمد بن محمد القمي الدين مؤيد هو
الوزارة بشئون عارفا فاضل
إلى المستنصر ثم الظاهر  ثم622 م الله لدين الناصر الخليفة وآزارة في بقي
سإيأتي  كما629 وآمات وآحبسه المستنصر عليه تغير أن

النحوي الحسين
من المغلوطة النسخة في كما الحلي العلمة مشايخ من أبان بن الدين جأمال

زهرة لبني الجأازة
الله عبد بن أياز ابن بدر بن الحسين وآالصحيح

الحكيم
سإالر الله فضل بن علي

الجوهري البركات أبي بن محمد
الحلبي

الغنائام أبي بن الفضل أبو
الحلي الحسين بن القاسإم أبو

زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد
الغر بن الشرف
الحسن بن زهرة بن الحسن

زهرة بن علي بن الله عبد
إبراهيم بن الحسن بن علي
زهرة بن الله عبد بن محمد بن علي

الله عبد أبي بن يحيى بن الفضل
زهرة بن علي بن الله عبد بن محمد
زهرة بن علي بن محمد
يحيى بن الفضل بن مظفر
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ظافر بن حميد بن يحيى
الحلي

عنان بن إسإماعيل بن القاسإم أبو
الرافضي الحسين بن القاسإم أبو

الزدي معقل بن علي بن أحمد
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد بن أحمد
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن أحمد
الكبر يحيى بن أحمد
الحسن بن إبراهيم بن أسإعد
الكبر يحيى بن الحسن بن جأعفر

معالي بن الحسن
الكبر يحيى بن الحسن

عزيزة بن محفوظ بن سإالم
موسإى بن أحمد بن الكريم عبد

الطقطقي رمضان بن محمد بن علي
سإعيد بن محمد بن علي
سإكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
المطهر بن محمد بن علي
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طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن علي
بطريق بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي

محمد بن الحسن بن القاسإم
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد
جأهيم بن محمد
الدين مفيد

معية بن محمد بن الحسن بن محمد
جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
الغر أبي بن محمد
المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
طاوآس بن موسإى بن علي بن محمد
الفوارس أبي بن محمد
أحمد بن جأعفر بن محمد بن محمد
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن محمد
يحيى بن أحمد بن يحيى بن محمد
فراس أبي بن وآرام
يحيى بن أحمد بن يحيى

علوان بن يوسإف
المطهر بن محمد بن علي بن يوسإف

الحمداني
ظفر بن علي بن محمد بن محمد
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ابن حمدوآن
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد

الحمصي
الزدي معقل بن علي بن أحمد

الرازي الحسن بن علي بن محمود
الحموي

الفارض بن مرشد بن علي بن عمر
الحسن أبي بن المؤيد بن محمد
حمويه
الدين سإعد الحسن أبي بن المؤيد بن محمد

سإليمان بن إبراهيم بن الحسن بن القاسإم بن حميدان بن يحيى بن حميدان
عمران الشيخ لمسائال وآالمجيب الشكال بيان مؤلف الحسني القاسإمي
176 3-  ذ الشنوي
ابن حميدة
علي بن ظافر بن حميد بن يحيى

الحناط
علي بن يحيى بن علي

الحنبلي
محمود بن المبارك بن العزيز عبد

الله عبد بن محمد بن زيد بن محمد بن حيدر
الحسيني الدين كمال

في ذكره  كما620 - 2  ج16 السبت في الحلي طاوآس بن علي عليه قرأ
أبي الدين كمال المحدث المام على قرأ وآهو  قال194 الباب اليقين كتابه

قرأ  وآهو613  رجأب10 في الصفهاني محمد بن الرشيد عبد بن محمد الفضل
أحمد بن الحسن العلء أبي السإلم شيخ الدين قطب الناقد البارع المام على

بغداد تاريخ ذيل في النجار ابن مدحه الذي الهمداني العطار الحسن بن
المدح بأبلغ للخطيب

الزاهد العالم المام السيد أخبرني الترجأمة صاحب وآصف في طاوآس ابن قال
بن محمد بن حيدر العلماء سإيد الفصاحة رب السإلم شرف الدين كمال العابد

وآنور روآحه الله قدس الحسيني الله عبد بن زيد
ضريحه
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إجأازة صورة وآأوآرد شهرآشوب ابن عن يروآي أنه وآذكر المل أمل في وآترجأمه
الشهيد التستري الله عبد المل خط عن  نقل570 في له شهرآشوب ابن
الذي الطوسإي للشيخ المجالس ظهر على شهرآشوب ابن خط عن نقلها وآهو
الترجأمة صاحب بخط كان

بن محمد بن الحسن السإلم جأمال لتلميذه إجأازة الترجأمة صاحب بخط وآيوجأد
 في44 - 43 ص في المذكور درباس بن بدر ابن الجود أبي بن علي بن يحيى

عن شهرآشوب بن علي بن محمد عن بروآايته فيها  صرح629 الوآلى جأمادى
الجأازة هذه كتبت الذي المصباح مؤلف الطوسإي الشيخ عن شهرآشوب جأده
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ظهره على
الصفهاني رضا آقا المجد أبي عند وآالنسخة

الله عبد بن محمد بن محمد بن زيد ابن محمد بن حيدر هكذا نسبه فيها ذكر
الخادم

الغروآي الكريم عبد بن الحسين
الخازن

الغروآي الكريم عبد بن الحسين
محمد بن الله هبة بن الحميد عبد

عثمان بن أنجب بن علي
منصور بن علي بن علي

السبيع بن قريش
منصور بن علي بن نصر

المستعصمي ياقوت
ابن الخاقان

الحسن بن عمر
الخجندي
الحسن بن محمود بن الحسن
الدين علء محمد بن علي بن محمد

ابن خشرم
الحسين
الخطاط

الناقد بن محمد بن أحمد
المستعصمي ياقوت
الدين خطير

محمد بن محمود
خواجأه
الكاشاني الدين أفضل
موسإى بن محمد بن جأعفر بن حسن

محمد بن محمد بن الحسن
الكريم عبد بن محمد بن محمد بن الحسين

نعيم أبي بن الله فضل
الخوافي

الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد
الخياط

علي بن يحيى بن علي
الخيوقي

عمر بن محمد بن أحمد
الداعي
زيد بن محمد بن محمد

الداوآدي
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن أحمد
موسإى بن أحمد بن الكريم عبد

طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن علي
محمد بن علي بن الحسن بن محمد
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جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
ابن درباس
يحيى بن محمد بن الحسن
الدربي
الحسن
السندي بن الحسن
الدربي علي بن الحسن

ابن دغيم
اللويزاني محمد بن علي
ابن عالي خوان دفتر
الرضا بن محمد بن علي

الدوآرقي
بن الحسين

الدوآريستي
موسإى بن محمد بن جأعفر بن حسن

موسإى بن محمد بن جأعفر بن الله عبد
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الديباجأي
محمد بن الحسين بن إسإماعيل

محمد بن الحسن بن القاسإم
معية بن محمد بن الحسن بن محمد

الديلمي
شهردوآير بن الفضل أبو

محمد بن الحسن
ابن الفقار ذوآ

الدين عماد
النسبين ذوآ

محمد بن علي بن الحسن بن عمر
الرازي

الواحد عبد
الواحد عبد بن محمد

الحمصي الحسن بن علي بن محمود
الشيعة رأس

الحسن بن زهرة بن الحسن
البحراني إبراهيم بن إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
أوآ للشهيد وآالربعين بابويه بن منتجب فهرس في كما الدين ناصر الفقيه الشيخ
المل وآأمل الرياض في جأاء كما الدين نصير
عالما فقيها شيخا كان البحرين علماء تأريخ في البحراني سإليمان الشيخ قال

لغويا أديبا متكلما
للطومان إجأازته في القسيني صالح بن أحمد بن محمد الدين شمس وآقال
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صاحب إجأازة  ضمن104 0 101 - ص البحار إجأازات في المذكورة العاملي
إبراهيم بن راشد من له أجأيز القسيني صالح بن أحمد الشيخ وآالدي إن المعالم
أشهر بعد المجيز توفي  ثم605 سإنة في الترجأمة صاحب
القاضي عن هذا راشد الشيخ يروآي إنه قال ثم ذكرت التي بالوآصاف وآوآصفه
الشيخ عن الجبار عبد وآالده عن الطوسإي الجبار عبد بن علي الدين جأمال

الطوسإي
عن يروآي هذا راشد إن زهرة بني إجأازة في الحلي العلمة وآقال
ماروآيه بن سإالم العامر أبي وآعن الراوآندي الله فضل الرضا أبي الدين ضياء

هبة البقاء أبي عن نما بن الله هبة البقاء أبي  عن591 سإنة  في118 الثقات
عمن علي بن أحمد الغنائام أبي الرئايس عن أبيه عن نصر بن ناصر بن الله

390 سإنة في رافع بن مقلد قتل حكاية حدثه
صاحب إجأازة في كما الله هبة الرؤسإاء عميد الترجأمة صاحب عن وآيروآي أقول

إجأازة في  كما40 ص في المذكور الدربي علي بن الحسن الدين وآتاج المعالم
السبط محمد إجأازة في كما الحلي العلمة وآالد يوسإف الدين وآسإديد زهرة بني

فيه وآتنظر الرياض في نقله كما السإترابادي للمين
هرمه في راشد الشيخ عن شبابه في الدين سإديد روآاية يبعد ل أقول

الرافضي
معقل بن علي بن أحمد

نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
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شهردوآير بن الفضل أبو
الحلي الحسين بن القاسإم أبو

العلقمي بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد
الراوآندي
الله عبد بن محمد بن الحسن

الله هبة بن سإعيد بن علي
الربعي
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد
جأهيم بن محمد
الدين ربيب

علي بن يحيى بن محمد بن الحسن
الربيع أبي ابن

محمد بن أحمد
الكوفي محمد بن ربيع

الدين عفيف القاضي
 -2  - ع15 في الغري فرحة في طاوآس بن أحمد ابن الكريم عبد عنه يروآي
يروآي أنه وآذكر الدين عفيف المدرس الفاضل العالم بالقاضي  وآوآصفه688
663 رجأب في المتوفى الهمداني ل خ زيد يد بن علي الزاهد القاضي عن

بالسهلة وآدفن
ابن رجأا
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الحسن أبو
ابن رده

الحسين
الفرج أبي بن الحسين
الله عبد بن محمد بن الحسين

الدين رشيد
الحمداني الخير أبي بن الله فضل
القاسإم أبي بن محمد

الرضي
هاشم أبي بن أحمد بن علي

الدين رضي
الوزير بن أحمد بن علي
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن علي

السإترابادي الحسن بن محمد
محمد بن علي بن الحسن بن محمد
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد بن محمد

أحمد بن حامد بن الله هبة
عرفة بن الدين رضي
المتكلم السيد
38 ص في المذكور رجأا بن الحسن أبي الدين حسام المير وآبين بينه جأرى
بها اللطف حصول وآكيفية المامة في بحث

في تتر وآقعه بعد مفصل الدين حسام المير أجأاب من قوله وآاختار له فانتصر
658 حلب

الرضوية المكتبة في موجأودة وآالنسخة
السإلم ركن

الطبري الحسن بن علي بن الحسن
الرملي

العز بن الشرف
الرهمي

حسان بن علي
الزاهد

يوسإف بن أحمد بن الحسن
الخير أبي بن حماد بن الحسين

الهمداني زيد بن علي
الهمداني يد بن علي
فراس أبي بن وآرام
الزبيب ابن

الغني عبد بن محمد بن أحمد الدين نظام الشيخ أحدهما اثنان
صاحب البي اليوسإفي طالب أبي الدين زبيب بن الحسن الدين عز وآالثاني
عم ابنا أنهما الرياض في  وآاحتمل672 منه فرغ الذي الرموز كشف
في المذكور الكليني تلميذ النعماني إبراهيم بن محمد زبيب ابن غير فهما

230-  النوابغ
زرقاني الزرقني
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محمد بن علي بن الحسن بن محمد
محمود بن محمد بن زكريا

القزوآيني الكموني عمروآ أبو المولى
للجوهري اللغة صحاح بخطه لنفسه كتب

629 الكتابة من وآفرغ
بكرمانشاه خان قلي حيدر كابلي سإردار بمكتبة النسخة رأيت
السمعاني قال

حتى الثالث القرن علماء من منهم وآذكر كمونة بني إلى نسبة الكموني
علقة لهم فليس الحديث أهل من وآكلهم بغداد من أصلهم وآقال السادس

تنقيح  مؤلف683 م السإرائايلي كمونة بن الحسن بن منصور ابن بسعد
يهودي أنه  وآأثبت1967 في برلمان موسإى طبعه  الذي460 4-  ذ البحاث
الذريعة في كتبه ذكرت أني مع ذكره تركت وآلذلك
القزوآيني المؤمن محمد وآراجأع
الزمان

حجة شيخ عين
ابن الزنجي
محمد
ابن زهرة

الحسن بن زهرة بن الحسن
علي بن الله عبد

الله عبد بن محمد بن علي
علي بن الله عبد بن محمد
الحلبي بن علي بن محمد

الزيدي
الهمداني يد بن علي

أحمد بن جأعفر بن محمد بن محمد
الدين زين

جأعفر بن الله عبد بن محمد بن أحمد
الدين ربيب بن الحسن
يحيى بن محمد بن الحسن

سإعيد بن محمد بن علي
المطهر بن محمد بن علي
جأبير بن يوسإف بن علي

الرازي الواحد عبد بن محمد
محمد بن القاسإم بن محمد

ابن الساعي
عثمان بن أنجب بن علي

ابن سإالر
الله فضل بن علي

سإالم بن علي بن بدران بن سإالم
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672 م الطوسإي الدين نصير الخواجأه أسإتاذ المصري المازني الدين معين
البرزهي محمد بن القاسإم بن محمد عنه  وآيروآي629 سإنة إجأازة له كتب

661 في الوراميني الناصر بن الدين جأمال للسيد إجأازته في ذكره كما البيهقي
المتبحر الفاضل البارع العالم الجأل المام بقوله الجأازة هذه في وآصفه

الله نور المصري المازني سإالم بن بدران ابن سإالم الدين معين العلمة
مضجعه

مسألة النصيرية الفرائاض في الدين نصير الخواجأه عنه نقل التحرير كتاب وآله
ذ الفرائاض تحرير له وآيقال أبيه أبي قبل من له عم ابن ابن خلف الذي المتوفى

بالنجف السماوآي محمد الشيخ عند كانت منه  وآنسخة377 3- 
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الحلي الدين سإديد السوراوآي وآشاح بن غريزة بن محفوظ بن سإالم
المتكلمين الفقهاء من
المنهاج  وآله664 م طاوآس بن علي الدين رضي تلميذه عليه قرأه التبصرة له

طاوآس ابن الدين رضي بعضه وآقرأ الحلي المحقق تلميذه عليه قرأه الكلم في
المذكور

الحلي العلمة وآالد المطهر بن علي بن يوسإف الدين سإديد تلميذه وآمن
ص في المذكور الحلي المحقق جأد التي الكبر يحيى الدين نجيب عن يروآي

38 الثقات السوراوآي رطبة بن حسين  وآعن30
المؤلف عن أبيه عن له المترجأم تصانيف العلمة يروآي المل في الحر وآقال
انتهى
بن محمد الدين تاج أخ وآل التي وآشاح بن محفوظ ابن له المترجأم وآليس

الثامنة في التي محفوظ
السبزوآاري

بن محمد بن محمد بن محمد
ابن السبيع
قريش
السديد

القطاع جأعفر
أحمد بن علي

الدين سإديد
القطاع جأعفر

حشرم بن الحسين
الرازي الواحد عبد

محفوظ بن سإالم
الحمصي الحسن بن علي بن محمود
المطهر بن محمد بن علي بن يوسإف
شاهواري سإراب
علي بن الحسين بن علي بن محمد

السروآي
الدين مجد
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السعادات أبو
أسإعد بن القاهر عبد بن أسإعد

سإعادة ابن
سإعيد بن علي بن أحمد
الدين سإعد

الحموي الحسن أبي بن المؤيد بن محمد
الطبري علي بن الحسن بن الدين نجم بن الدين سإعد

673 في إصفهان وآرد ما بعد ألفه الذي الصحابة على القرابة تفضيل صاحب
للقرابة وآمفضل للصحابة مفضل بين أهلها وآرأى
بها ذهب الخوانساري الرياضي القاسإم أبي السيد عند الناقصة النسخة رأيت
360 4-  ذ كشمير إلى هاجأر عندما معه

السعدي
عباس بن محمد
الدين مصلح

سإفروآيه
أسإعد بن القاهر عبد بن أسإعد

السكوني
الطبري الحسين بن محمد بن الحسين

علي بن محمد بن محمد بن علي
السليبي

صالح بن أحمد بن محمد بن علي
السمرقندي

عمر بن علي بن محمد
السنجاري

الحسن بن محمود بن الحسن
المكزوآن يوسإف بن الحسن
السندي
بن الحسن

ابن سإنقر
محمد

السوراوآي
أحمد بن الحسين

عزيزة بن محفوظ بن سإالم
عصيدة بن ثابت بن علي
فرج بن علي
الخياط علي بن يحيى بن علي

محمد
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الفرج بن يحيى بن محمد بن يحيى
السيبي
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صالح بن أحمد بن محمد بن علي
القسيني صالح بن أحمد بن محمد
السإلم سإيف
سإعيد بن علي بن أحمد

الشادياخي
النيشابوري العطار إسإحاق بن إبراهيم بن محمد

الشاعر
الغر بن الشرف
الحسن بن محمود بن الحسن
الكبر يحيى بن الحسن
مكزوآن بن يوسإف بن الحسن

الله هبة بن الحميد عبد
محمد بن محمد بن علي
السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
مقرب بن علي
بطريق بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي

محمد بن وآشاح بن محفوظ
سإعدي الدين مصلح

أحمد بن حامد بن الله هبة
الشامي
فوز بن حاتم بن يوسإف
ابن شجاع

بن محمد بن الحسين
الدين شرف

الخير أبي بن حماد بن الحسين
السإعد بن علي بن الحسين

السميع عبد بن الرحمان عبد
أحمد بن محمد بن علي
المطهر بن محمد بن علي
الفارض بن مرشد بن علي بن عمر
فخار بن معد بن فخار

الله عبد أبي بن يحيى بن الفضل
القزوآيني بن محمد

ابن شرفشاه
محمد

الشريف
زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد

محمد بن الحسين بن إسإماعيل
المختار بن الله عبد

الرضا بن محمد بن علي
الفقار ذي بن الدين عماد

الله عبد بن أحمد بن محمد
البغدادي الحسن بن محمد
معية بن محمد بن الحسن بن محمد
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جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
أحمد بن جأعفر بن محمد بن محمد
طاوآس بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن محمد

معد بن الحسين بن معد
محمد بن جأعفر بن موسإى

مهدي بن ناصر
سإفروآيه شفروآه

أسإعد بن القاهر عبد بن أسإعد
محمد بن جأعفر بن الله عبد الدين شمس

بحسام المعروآف الحسن بن علي
محمد بن وآشاح بن محفوظ

القسيني صالح بن أحمد بن محمد
نما بن جأعفر بن محمد
شرفشاه بن محمد
الله عبد بن الحميد عبد بن محمد
يوسإف بن علي بن محمد
مباركشاه بن محمد
الجويني محمد بن محمد بن محمد
القزوآيني المؤمن محمد
الدين شهاب
الربيع أبي بن محمد بن أحمد
القمي ملكدار بن بندار

الميكالي علي بن محمد بن الحسين
ابن شهردوآير

الفضل أبو
الشهيد
الطاوآس محمد بن جأعفر بن موسإى بن محمد

الشيباني
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إبراهيم بن يوسإف بن علي
الحسن بن محمد
السإلم شيخ

تميم بن رافع بن يوسإف
الكبر الشيخ
أحمد بن محمد بن علي بن محمد
الزمان شيخ
الزمان عين
الشيعة شيخ

الحلي الحسين بن القاسإم أبو
الشيوخ شيخ
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الزمان عين
الطائافة شيخ

الطبري الحسن بن علي بن الحسن
الشيرازي

الله عبد نعيم أبي بن الله فضل
سإعدي الدين مصلح

الصاحب
الربلي عيسى بن علي

ابن الخاتم صاحب
الحسيني علي بن الحسن بن علي بن الحسن
الديوان صاحب

الجويني الدين علء الخواجأه ملك عطا
الجويني محمد بن محمد بن محمد
العظيم بن الله عبد بن صالح

بعض طاوآس بن علي الدين رضي عن سإمعوا الذين الستة العلماء أحد هو
التكليف وآقت بتعريف التشريف كتابه
الله عبد علي أبي بن أحمد بن محمد الشريف جأميعهم أسإماء سإرد وآقد

ابن وآكتب التشريف من نسخة ظهر في بخطه أسإماءهم وآكتب الهاشمي
لجميعهم إجأازة الهاشمي خط ذيل في بخطه طاوآس

العلوي السإعد بن علي بن الحسين ترجأمة في الجأازة صورة ذكرنا وآقد
السيبي صالح بن أحمد بن محمد فهم الخر الخمسة وآأما الحسيني

الحسيني العلوي الغنائام أبي بن محمد بن  - علي2
نقي بن علي بن  - محمد3
الوزير ابن أحمد بن  - علي4
محسن بن يوسإف بن  - محمد5

علي بن حسين ترجأمة في التشريف من النسخة هذه خصوصيات سإائار وآذكرنا
في التشريف كتاب تمام عنه سإمع من  وآذكرنا51 - 49 ص في السإعد بن

53 - 52 ص في شجاع ابن محمد بن حسين الحاج ترجأمة
الصدر

الربلي عيسى بن علي
الطقطقي رمضان بن محمد بن علي
الدين صدر
الطوسإي محمد بن محمد بن علي

يوسإف بن علي بن إسإحاق بن محمد
الدين صفي
بشير بن محمد
نقي بن علي بن محمد
رافع بن علي بن معد بن محمد
يحيى بن أحمد بن يحيى بن محمد

الصنعاني
إبراهيم بن البركات أبي بن محمد

العارف الصوفي
الصيدلي

عمر بن علي بن محمد
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الطائاي
خشرم بن الحسين

العربي أحمد بن محمد بن علي بن محمد
ظافر بن حميد بن يحيى

آل طاوآس
جأعفر بن موسإى بن أحمد
موسإى بن أحمد بن الكريم عبد

موسإى بن علي بن علي
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جأعفر بن موسإى بن علي
جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
طاوآس بن موسإى بن علي بن محمد
طاوآس بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن محمد

الطباطبائاي
الطقطقي رمضان بن محمد بن علي

الطبرسإتاني
المهدي بن الحسن

الطبرسإي
الفضل بن الحسن بن علي

الطبري
الحسن بن علي بن الحسن
علي بن محمد بن علي بن الحسن
محمد بن أردشير بن الحسين
الحسين بن محمد بن الحسين

الدين نجم بن الدين سإعد
يوسإف بن علي بن محمد

الطبيب
الحسن بن محمد بن علي
الكيلي الدين جأمال الزمان عين

العطار إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
الطقطقي ابن

رمضان بن محمد بن علي
الطوسإي

الحسن بن محمد بن محمد بن أحمد
الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن

محمد بن الرضا بن محمد بن علي
محمد بن محمد بن علي

الخواجأه الحسن بن محمد بن محمد
محمد بن علي بن منصور

ابن طي
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محمد بن علي بن محمد
ظافر بن حميد بن يحيى

العارف
الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد

الكاشاني الدين أفضل
النسفي محمد بن عزيز
مرشد بن علي بن عمر
الزمان عين

العطار إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
القونوي الدين صدر علي بن إسإحاق بن محمد

العاملي
محمد بن وآشاح بن محفوظ

طي بن محمد بن علي بن محمد
فوز بن حاتم بن يوسإف الهرملي محمد بن وآشاح

العباس أبو
العفيف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد

العباسإي
يوسإف بن الحسن بن أحمد
فخار بن معد بن فخار بن الحميد عبد
بن معد بن فخار علي أبي الدين شمس بن النسابة الحميد عبد الدين جألل هو

محمد بن محمد بن أحمد بن الحائاري الموسإوي فخار
وآعن عنه يروآي  فإنه693 - 648 طاوآس بن الكريم عبد الدين غياث أسإتاذ كان

وآغيرهما سإعيد بن أحمد بن يحيى الدين نجيب
لبن العلماء معالم ظهر على بخطه وآجأد كما المذكور الكريم عبد تلميذه قال

يروآيه الترجأمة صاحب وآإن الترجأمة صاحب عن الكتاب يروآي إنه شهرآشوب
فرج بن محمد بن يحيى وآعن العريضي الحسن بن علي الدين مجد عن

273 الثقات في  المذكور588 م شهرآشوب ابن مصنفه عن كلهما السوراوآي
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له المترجأم تلميذ وآهو الثامنة في المذكور الحموي الجويني الدين صدر وآأما
نسابة المام السيد هكذا له المترجأم أسإتاذه السمطين فرائاد كتابه في فذكر
ابن السلم برد المجاب إبراهيم ابن قوله إلى بن الحميد عبد الدين جألل عهده
الدين شمس المام أبيه عن يروآي وآأنه ع الكاظم موسإى بن الصالح محمد
محمد بن جأعفر عن القمي جأبرئايل بن شاذان عن معد بن فخار الشرف شيخ

381 م بابويه بن الصدوآق عن أبيه عن الدوآريستي
عبد عليه قرأ  حيث682 إلى حيا كان فقد هو  أما630 م فخار وآالده يأتي أقول

شرفه الله بأدام له وآدعا المجدي كتاب طاوآس بن الكريم
الحلي خالد بن سإليمان بن الحسن منه ينقل كتابا للمترجأم إن المل في وآقال

البصائار مختصر في
الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
الحميد عبد الدين جألل بن طالب أبي الدين شمس بن علي أبو الدين جألل هو
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الحسيني أسإامة الدين نجم النقيب ابن النسابة الله عبد التقي ابن النسابة
عالما وآكان وآالكوفة الغروآي المشهد نقيب كان إنه الطالب عمدة في قال

الحسين الله عبد أبي الدين تقي رجألين من  وآأعقب666 وآتوفي نسابة فاضل
وآالنسابة الثاني الحميد عبد بن

الدين شرف النسابة حسين الدين لتقي فولد محمد طالب أبي الدين شمس
عمدة صاحب رآه الذي الحميد عبد الدين تاج وآالد الحسين بن محمد الفضل أبو

الزاهد الحميد عبد الدين جألل محمد الدين لشمس وآوآلد بسمرقند الطالب
العزيز عبد الدين وآنجم النسابة علي الدين وآنظام

الحسين بن محمد بن الله هبة بن الحميد عبد
في تيسفون بالمدائان وآلد البغدادي المعتزلي الحديد أبي بن حامد أبو الدين عز

656 في ببغداد  وآمات586
أسإتعديك إني اللهم ع علي قول شرح ذيل في البلغة نهج على شرحه في أوآرد
قريش على

المعتزلة عقايد في نظمها أرجأوزة له إن
وآلول العباسإي العهد آخر في الشيعة من المعتزلة اقتراب مدى على تدل وآهي

السإلمي الشرق على التشيع لواء لرفرف المغول مجيء
قوله الرجأوزة وآمن
المصطفى بعد الله خلق وآخير
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شرفا الفخار يوم أعظمهم
الوصي المعظم السيد

علي المرتضى البتول بعل
وآجأعفر حمزة ثم وآابناه

ينكر ل بعدهم عتيق ثم
الخلفاء ذكر ثم

التقوى في الله عند الفضلية مراده إن وآقال
لشتماله محمدية معجزات فيه أن البلغة نهج وآصف في ذكر شرحه أوآل وآفي
بالمغيبات الخبار على

النهج شرح على الطراء مع الداب مجمع تلخيص في الفوطي ابن ترجأمه
العلقمي ابن الشيعي  للوزير611 في نظمها العلويات السبع الحديد أبي وآلبن

مقدمة في  ذكر40 16 ذ الغروآي ناصر بن يوسإف شرحها  وآقد129 12 ذ
المذكور الفوطي ابن عن نقل الحديد أبي ابن أحوال الشرح

مقتلة من وآتخلص العلقمي ابن الوزير  باسإم649 في أيضا النهج وآشرح قال
العلقمي ابن دار في لكونه المغول

ببغداد الكتب خزائان إليه ففوض الطوسإي الدين نصير الخواجأه عند حضر ثم
أخيه مع

أنجب بن علي الدين وآتاج الدين موفق
أشهر وآسإتة سإنة سإبعين  عن656  سإنة2 ج في فمات ذلك بعد يطل وآلم

إل البيوت تؤتى وآل وآالبواب وآالخزنة وآالصحاب ألشعار نحن قوله شرح وآعند
سإارقا سإمي غيرها من أتاها وآمن أبوابها من
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لشرحه خاتمة العلويات شارح جأعلها علي فضل في حديثا وآعشرين أربعة أوآرد
 وآاسإتنسخ41 - 40 16 ذ النجف في البروآجأردي مكتبة في نسخته الموجأودة

مجموعته في الموجأود  بخطه868 في العلويات السبع الجبعي الدين شمس
للشيخ إنها بقوله آخرها في لها الناظم وآوآصف أيضا المكتبة بتلك الموجأودة

الله رحمة المدائاني الحديد أبي ابن الحميد عبد الدين عز القدوآة المام الحبر
عليه
ديوان المفصل شرح على تعليقة الحديد أبي ابن آثار من باشا إسإماعيل وآذكر
للبصري الغرر مشكلت شرح للرازي المحصل شرح لثعلب الفصيح شرح شعر
على العتبار الدائار الفلك الحسان العبقري للنوبختي الياقوت شرح النهج شرح

العارفين هدية المحصول نقض خيبر فتح منظومة لعلي اللف الكلمات الذريعة
1 507
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النقيب طالب أبو الدين شرف الواسإطي السميع عبد بن الرحمان عبد
128 الثقات القمي جأبرئايل بن شاذان عن الراوآي الهاشمي

جأماعة عن أروآي  إني716 المؤلف السمطين فرائاد في الحموي الجويني قال
صاحب النقيب عن يروآوآن كلهم وآالقدس وآبغداد وآوآاسإط بالحلة مشايخي من

الترجأمة
الدين وآسإديد ببغداد الطوسإي الدين نصير الخواجأه الحموي مشايخ من أقول

فخار بن الحميد وآعبد الحلي العلمة وآالد يوسإف
جأعفر بن العزيز عبد

النيشابوري المظفر أبو الدين عز المير
القعدة ذي منتصف في  إن277 ص الجامعة الحوادث في الفوطي ابن قال

تولى ببغداد النيشابوري جأعفر بن العزيز عبد الدين عز الملك  توفي672
مشهد في وآدفن الناموس عظيم السيرة حسن وآكان وآالبصرة وآاسإط شحنكية

672 الغدير الحجة ذي عشر ثامن في بعده وآتوفي الشعراء وآرثاه ع علي
بقوله الربلي عيسى بن علي فرثاهما الطوسإي الدين نصير الخواجأه

جأعفر بن العزيز عبد قضى وآلما
محمد النصير رزؤ وآأردفه

المامة أمر في القيامة نجاة  كتابه679 م البحراني ميثم بن الدين كمال ألف
الترجأمة صاحب باسإم
مولنا بجناب للتصال وآفقني لما تعالى إنه ثم الخطبة بعد ديباجأته في قال

قوله إلى العلية وآالهمم البية النفس ذي البارع العادل العالم المعظم الملك
من فألفيته قوله إلى العزيز عبد المظفر أبو وآالدين الدنيا عز كثيرة أوآصاف بعد

من وآحباه العلم من تعالى الله خصه ما بعد النبياء سإيد لوآلد الوآلياء أخص
وآإعظامه إكرامه من الشكر بعد قوله إلى عطوف وآالد للعلماء فهو الفهم مزيد

أعتذر أن فهممت قوله إلى المامة في مختصر بإملء إلي أشار الذي إنه
إلى وآالوآطان الهل وآمفارقة الذهان تشعب من يستلزمه وآما السفر بمشقة

أصحابنا من العلماء وآمربي العلماء من له المترجأم كون في الظاهر كلمه آخر
وآالدار المولد البغدادي كنابادي الجنابذي محمود بن المبارك بن العزيز عبد
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يسكن الخضر ابن بالحافظ وآيعرف القاسإم أبي بن نصر أبي بن محمد أبا يكنى
بغداد شرقي في المعلى نهر محال من القيار درب
ناصر بن الفضل أبا وآصحب بكتاش بن وآعلي أبيه بإفادة صغره في الكثير سإمع
مات حتى
لمذهب متعصبا وآكان كثيرة مصنفات  وآصنف530 سإنة سإماعه أوآل وآكان
لي وآأجأاز عليه سإمعت حنبل بن أحمد
524 مولده  سإنة87 عن حرب بباب  وآدفن611  شوال6 في مات
البلدان معجم من جأنابذ كلمة في ياقوت ترجأمه كذا

الفاطمية البيت أهل وآمعارف العلية النبوية العترة معالم تصانيفه وآمن أقول
في الربلي عيسى بن علي عنه ينقل العلوية
كثيرا الغمة كشف
 عن674 م الساعي ابن أنجب بن علي الدين تاج عن إجأازة يروآيه أنه وآذكر

الترجأمة صاحب مصنفه
579 1 العارفين هدية في باشا إسإماعيل ذكره وآقد
وآإهدائاه البيت أهل أئامة معارف في بتأليفه فمعارض حنبل لبن تعصبه أما

فليراجأع بمصر الفاطمية للخلفاء
النسفي محمد بن العزيز عبد

النسفي محمد بن عزيز
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن أحمد بن الكريم عبد
الطاوآس محمد ابن
الحسني النقيب النسابة الفقيه الفضائال أبي بن المظفر أبو الدين غياث هو

بالحائار  وآلد693 - 648 طاوآس بن الكريم بعبد المعروآف الحلي الداوآدي
بالكاظمية وآتوفي
686 في له بإجأازة سإعيد بن أحمد بن يحيى الدين نجيب منهم جأمع عن يروآي
علي وآلولده له  بإجأازة87 ص في المذكور فخار بن الحميد وآعبد

الطوسإي نصير الخواجأه  وآعن663 صفر في طاوآس بن علي عمه عن وآيروآي
البحراني ميثم بن الدين كمال وآعن
حماد بن الحسين بن علي لتلميذه كتبها إجأازة في مشايخه من جأمعا ذكر وآقد

إجأازته في الجأازة تلك من قطعة المعالم صاحب أوآرد وآقد الواسإطي الليثي
الكبيرة
688 بعد ألفه الذي الغري فرحة كتابه من مشايخه من جأملة وآيظهر
الموسإوي علي بن معد بن محمد منهم

أحمد الفضائال أبو وآالده وآمنهم
الحسن بن جأعفر الحلي المحقق وآمنهم
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عن الراوآي الحنبلي الحربي البركات أبي بن أحمد بن الرحمان عبد العامة وآمن
ناصر بن محمد  عن604  في91 - 90 ص في المذكور الخضر ابن العزيز عبد

أبي  عن280 - 279 الثقات النرسإي ميمون بن محمد عن الحنبلي السلمي
التعازي صاحب الشجري علي ابن محمد الله عبد

أبي عن الراوآي الحنبلي القادر عبد الجيش أبي بن أحمد بن الصمد عبد وآمنهم
كتابه عن الجوزي بن الفرج

المنتظم
ظهر على معد بن فخار بن الحميد عبد عن روآايته بخطه الكريم عبد وآكتب
لولده منه إملء له يحيى الدين نجيب إجأازة عليها التي العلماء معالم من نسخة
686 القعدة ذي في محمد وآكتبها محمد

تسمى فيمن النظيم الدر كتابه  لخزانته723 م الفوطي ابن تلميذه كتب وآقد
83 8 ذ الكريم بعبد

كان الداب مجمع من الرابع الجزء في له المترجأم أسإتاذه وآصف في وآقال
وآالشراف المة مجمع داره وآكانت علومهم في الناس يشارك

648 شعبان في وآلد أنه فذكر مولده عن وآسإألته النظيم الدر لخزانته كتبت
693  شوال16 السبت يوم وآتوفي
نسخ إلى نسخته من نقلت وآقد الصوفي لبن المجدي على حواش وآله أقول
السماوآي عند الموجأودة نسخته في البراقي حسون السيد عنها وآنقل أخرى

النجف في
تأليف طالب أبي آل أنساب في وآالتبيين البيان عن حواشيه بعض في نقل وآقد

الجعفري الطالبي الله عبد بن الحسن الشريف
فرحة من يظهر  كما680 في بخراسإان الرضا مشهد له المترجأم زار وآقد هذا

46 - ص الغري
بخلقه بعده وآل قبله رأيت ما توفي أن إلى طفلين قرينه كنت داوآد ابن قال

وآذكائاه
 سإنين4 وآله الكتابة تعلم  سإنة11 وآله القرآن حفظ

ذلك وآغير المنظوم الشمل له
المل في أيضا وآترجأمه

محمد بن جأعفر بن الله عبد
المكي أحمد بن موفق المؤيد أبي عن يروآي الحسيني الدين شمس

الرياض في ذكر كما وآاحدة  بواسإطة568 المتوفى الخوارزمي
العباس بن أحمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن محمد بن جأعفر بن الله عبد
الدوآريستي الفاخر بن
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أن كيف وآقلنا المائاة هذه من قليل أدرك  وآلعله163 - 162 الثقات في ذكرته
أيضا موسإى بن محمد جأده لن عال سإند موسإى بن محمد جأده عن روآايته
وآهو محمد بن جأعفر جأده عن يروآي

381 م الصدوآق عن يروآي وآهو العباس بن أحمد بن محمد أبيه عن
413 م المفيد عن وآيروآي وآسإائاط بثلث الصدوآق عن يروآي له فالمترجأم
الثر مقتضب  وآصاحب460 م  وآالطوسإي436 م  وآالمرتضى406 م وآالرضي
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بواسإطتين منهم كل عن
وآاسإطة بل جأميعا عنهم يروآي محمد ابن جأعفر العلى جأده لن
وآعنهم وآسإائاط بأربع الصدوآق عن  يروآي585 م بابويه بن الدين منتجب أن مع

وآسإائاط بثلث
56 الثقات في أيضا الدوآريستي حسن وآترجأمت

37 ص الجزء هذا في وآمر
المولود الحلبي الحسيني القاسإم أبو الدين جأمال زهرة بن علي بن الله عبد

531
بقي  وآلعله597 سإنة في محمد الدين محيي حامد أبو وآلده عليه النهاية قرأ
زهرة بن علي بن حمزة المكارم أبي أخيه على النهاية قرأ فإنه المائاة هذه إلى

585 م
531 الحجة ذي في وآلد إنه القوال نظام في قال

165 الثقا في ذكرته
الحاسإب الحساب الدين عماد المولى المل الرزاق عبد بن محمد بن الله عبد

اليد بواسإطة الحساب أي الهوائاية الحساب قواعد في البهائاية الفوائاد مؤلف
التخت على الهندية للرقام وآالكتابة اللت اسإتعمال إلى حاجأة دوآن من وآالفكر

وآغيرها وآالتراب
أنه التي الجويني الديوان صاحب الدين شمس الدوآلة بهاء الخواجأه باسإم ألفه

678 سإنة وآالده حياة في فجأة توفي
327 - 326 16-   ذ675 بأصفهان منه وآفرغ

البلخي الحسيني القاسإم أبي الحسين بن محمد بن محمد بن الله عبد
676 في بالفارسإية العربية من بلخ فضائال كتاب ترجأم
محمد بن عمر بن الله عبد بكر أبو السإلم شيخ الدين صفي أصله مؤلف وآكان

داوآد بن
610 رمضان في بالعربية ألفه البلخي الواعظ
مع الفغاني الحبيبي الحي عبد بتصحيح بطهران الفارسإية الترجأمة طبعت
وآالمترجأم المؤلف أحوال في مفصلة مقدمة

)1/50(

وآرؤسإاء بلخ نقباء عائالة من كان بلخ فضائال مترجأم له المترجأم إن فيه قال
العرج الله عبد أبي إلى المنتسبين الحسينيين السادة خراسإان

الحسيني الحسين بن محمد الحسن أبو الدين ضياء الجأل المام وآمنهم
خراسإان وآرئايس محمد الدين نظام  وآالد537 المتوفى البلخي العرجأي
الحسن

أيضا الكتاب نفس في المؤلف ترجأمهم وآقد
المختار بن الله عبد

الكوفي العلوي الحسيني الدين جألل الشريف
عريق  وآكان577 وآلدته  وآكانت649 توفي إنه الجامعة الحوادث في قال

يوما وآخمسين نيف في القرآن حفظ فصيحا أديبا النسب
وآالخبار وآالشعار الحكايات من وآأكثر فيه القول بسط مجلسا حضر إذا وآكان

وآالسير
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قوله إلى الناصر الخليفة عند يحضر وآكان يجب فلم المخزن صدرية إلى ندب
سإراوآيل يلبس أن عليه فأشار بالله المستنصر الخليفة أيام ذلك على يزل وآلم

وآلبس الغروآي المشهد إلى الخليفة فتوجأه ع المؤمنين أمير من الفتوة
الشريف الضريح عند السراوآيل

ذلك في النقيب هو وآكان
المختار جأدهم  وآذكرت40 ص الحسن  وآأبوه18 ص المختار بن إسإماعيل وآمر
389 المقتول مسلم بن عمر ابن

الشيعة لصوفية طريقة وآالفتوة
أمير مشهد نقباء نفوذ مدى على يدل يدهم من للسراوآيل الخليفة وآلبس

المغول بيد بغداد تسقط أن قبل الخليفة بلط في المؤمنين
الرازي الواحد عبد

الترجأمة صاحب بن الدين زين بن محمود الدين تاج جأد الدين سإديد القاضي
وآاسإم اسإمه ذكر  بعد709 في محمود الدين لتاج إجأازته في الحلي العلمة قال
الواحد عبد الدين سإديد القاضي السعيد المولى ابن لفظه ما محمد أبيه

العراقي
الوراميني الدين جأمال
حمزة بن الناصر بن محمد

ابن العربي
أحمد بن محمد بن علي بن محمد
ابن عرفة
الدين رضي

العريضي
أحمد بن يوسإف بن أحمد
إبراهيم بن الحسن بن علي

العز أبو
جأعفر بن الله عبد بن محمد بن أحمد

العز أبي ابن
جأاء كما الحلي العلمة وآالد يوسإف الدين سإديد للشيخ المعاصر الفقيه الشيخ

اللفين نسخة في
المهملة ثم بالمعجمة الغر البي بن محمد بعنوان يأتي
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السإلم عز
أحمد بن إبراهيم بن أحمد

الدين عز
اليوسإفي طالب أبي الدين زبيب بن الحسن
علي بن محمد بن علي بن الحسن
نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
المكزوآن يوسإف بن الحسن
حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين

محمد بن الله هبة بن الحميد عبد
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جأعفر بن العزيز عبد
البغدادي الحسن بن محمد
الدين عزيز

بن الحسين بن إسإماعيل
النسفي محمد بن عزيز
النسفي محمد بن عزيز
650 م الحموي محمد الدين سإعد أصحاب من الشهير الصوفي الدين عزيز
التي
278 - ص المؤمنين وآمجالس الفصحاء وآمجمع العشاق مجالس في ترجأم
تشيعه منها وآاسإتظهر وآالولية وآالنبوة أقصى مقصد رسإائاله عن وآنقل

النسفي العزيز بعبد باشا إسإماعيل وآسإماه
السائارين منازل الحقائاق كشف الحقائاق زبدة السلوك آداب تصانيفه من وآذكر
بن عزيز هو الصغار رسإائاله أكثر أوآل في به نفسه يسمي الذي السإم وآلكن
النسفي محمد

الحقائاق زبدة أسإنى مقصد هي اللمعات أشعة هامش في رسإائال أربع له طبع
وآموجأودات علم وآمعاد مبدأ

منتخب الحقائاق كشف وآطبع
33 بطهران له  وآطبع1929 بمبي في وآالزبدة المقصد مع السإرار جأواهر
 ص608 في كربين هانري مقدمة مع رسإالة

الكامل النسان  بعنوان1962 في
عصيدة ابن

السوراوآي ثابت بن علي
العطار
النيشابوري إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
ملك عطا

محمد بن محمد بن محمد الدين بهاء ابن الديوان صاحب الدين علء الخواجأه
681  وآمات664 حكم الذي المغولي خان أبقا وآزير الجويني

بن علي الدين صدر  وآقال681 القعدة  ذي4 في  وآمات623 في ملك عطا وآلد
تأريخه في الطوسإي الدين نصير الخواجأه

كون زبدهء وآدين حق علء عهد آصف
زمان آمدش سإر راجأو جأهان بدروآد كرد

حجه ذي زمه جأهارم شنبه درشب
درأران دوآيكي وآهشتا برششصد سإال
بحكمه وآالمقتول أرغون وآزير الجويني محمد الدين شمس أخ وآهو
المنشق النجف نهر وآكروآ الكوفة بمسجد ماء بركة الخيرية ملك عطا آثار وآمن
نرس بعنوان ياقوت ذكره الذي وآلعله النجف غربي جأنوب إلى الفرات من

جأور بهرام بن نرسإي حفرها وآقال
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84 النابس في ذكره وآمر
3 ذ كشا جأهان تاريخ منها  وآتأليفات728 9 ذ شعر له
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من أهله على جأرى ما في الخوان تسلية  وآله48 10  وآ300 5  وآ248 - 247
أشهر بستة موته قبل كتبها الخوان تسلية تتمة وآ المغول أمراء من المحن

كشا جأهان لتاريخ القزوآيني مقدمة في كما بباريس الهلية بالمكتبة موجأودان
البحراني ميثم لبن البلغة نهج شرح منها كثيرة كتب ألف ملك عطا وآباسإم

بن محمد الصفهاني الدين نظام رباعيات وآديوان للجزري الزينبية وآالمقامات
بقوله ملك عطا فيها خاطب  الذي180 14 ذ البيان إيوان شرف وآكتابه إسإحاق

أبالكم ل كفوا للنواصب قل
توهينا الله يأبى الحق لشيعة
 لبن426 4 ذ  وآتلخيصه14 20 ذ الداب مجمع هو وآلعله الكبير التأريخ وآكذلك

712 في بخطه الرابع جأزؤه الموجأود البغدادي المروآزي الفوطي
بتبريز شعره علي وآأملى مصنفاته بجميع ملك عطا أجأازني الفوطي ابن قال
الحوادث تاريخ كتابة إلي  وآفوض679 في بغداد إلى  وآأعادني677 في

المستنصرية كتب خزانة على وآالشراف
بمشهد المدفونين الوزراء  في60 - ص الغري فرحة في طاوآس ابن وآعده
676 في الرباط أسإاس وآضع إنه وآقال ع علي

الدين عفيف
الكوفي محمد بن ربيع
الدين علء
ملك عطا

الخجندي محمد بن علي بن محمد
الحسن بن مرتضى
ابن العلقمي

أحمد بن محمد بن علي
أحمد بن محمد
علي بن محمد بن أحمد بن محمد

الدين علم
علي بن الحسن بن إسإماعيل

العلوي
أحمد بن يوسإف بن أحمد

محمد بن الحسين بن إسإماعيل
الغر بن الشرف

الوراميني الدين جأمال
المرتضى بن علي بن الحسن
حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين
السإعد بن علي بن الحسين

المختار بن الله عبد
هاشم أبي بن أحمد بن علي
الطقطقي رمضان بن محمد بن علي
الغنائام أبي بن محمد بن علي
الفقار ذي بن الدين عماد
فخار بن معد بن فخار

المهنا بن السبيع بن قريش
بشير بن محمد
محمد بن علي بن الحسن بن محمد
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معية بن محمد بن الحسن بن محمد
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد بن محمد
حمزة بن الناصر بن محمد
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زيد أبي بن محمد بن محمد بن يحيى
السديد أحمد بن علي
الحسن أبي بخط كانت نسخة عن السجادية الصحيفة من نسخة لنفسه كتب
الترجأمة صاحب  وآفرغ606 حدوآد المتوفى الحلي السكون بن محمد بن علي
ابن بخط كانت نسخة مع ثانيا قابلها  ثم643 في وآمقابلتها النسخة كتابة من

654 في إدريس
نسختين عنها فكتب الوآل الشهيد عند هذه الترجأمة صاحب نسخة حصلت ثم

776 في  وآالخرى772 في إحديهما
عن نسخته العاملي محمد الدين بهاء جأد الجبعي محمد الدين شمس كتب ثم

أيضا له الثانية النسخة مع قابلها ثم للشهيد الوآلى النسخة
في المجلسي عنها نقل التي مجموعته في ذكرناه ما جأميع الجبعي ذكر وآقد

19 - 18 15 ذ النوار بحار إجأازات
بالسديد المدعو القطاع  جأعفر31 ص في مر وآقد
الوزير بن أحمد بن علي

بن علي الدين رضي من سإمعوا الذين الستة العلماء أحد الدين رضي الجأل
658 في بخطه إجأازة لهم طاوآس ابن كتب ثم التشريف كتابه بعض طاوآس

81 ص في الله عبد بن صالح ترجأمة في إليهم أشرنا كما
هاشم أبي بن أحمد بن علي
ص الموصلي محمد بن أحمد من المجاز الحسيني العلوي الرضي الدين فخر
الموصلي كتبها  بإجأازة102 ص السوراوآي عصيدة بن ثابت بن علي  تلميذ12
668 - 1  - ج7 في له

بن علي الرضي الدين فخر الوآحد الجأل السيد بقوله الجأازة في المجيز وآصفه
أحمد

من الطوسإي للشيخ الخلف مسائال من قطعة ظهر على المجيز بخط وآالجأازة
بالكاظمية الصدر خزانة في الكتاب آخر الى الطهارة كتاب أوآل

الترجأمة لصاحب أيضا المجيز الموصلي محمد بن أحمد بخط أخرى وآإجأازة
الخزانة في  موجأودة659 سإنة في له كتبها للطوسإي المبسوط ظهر على

الرضوية
الرحيم عبد بن الله عبيد بن عثمان بن أنجب بن علي

الخازن المؤرخ البغدادي الساعي بابن المعروآف طالب أبو الدين تاج الشيخ
للمستنصر الكتب دار خازن  كان674  رمضان21  وآتوفي593 شعبان في وآلد

نصير الخواجأه قبل من العمل نفس فتولى بغداد سإقوط حتى وآبعده العباسإي
الطوسإي الدين

)1/54(
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عمره أوآاخر في النظامية للمكتبة الشخصية مكتبته وآوآقف
التاسإع وآالجزء الخلفاء نساء كتابه مقدمة في جأواد مصطفى الدكتور ترجأمة

لحواله مفصل المختصر الجامع الخر كتابه من
 كتابا56 مؤلفاته من وآعدد
العزيز عبد الحافظ مؤلفه عن العترة معالم كتاب هذا أنجب ابن وآيروآي أقول

عيسى بن علي  وآيروآي91 - 90 ص في  المذكور611 - 524 المبارك بن
مكررا الغمة كشف كتابه في إجأازة  عنه692 م الربلي

للمترجأم الكبير التأريخ عن المجتنى كتابه  في664 م طاوآس بن علي نقل وآقد
بن علي علومه في الوآحد الفاضل الشيخ روآى  فقال621 بسنة يختص ما له

محمد بن أحمد  عن621 بسنة يختص فيما الساعي بابن المعروآف أنجب
بدعاء فألهم سإيئة حالة في السنة تلك في بغداد دخل أنه الضرير الفارسإي

المين البلد في الكفعمي نقله الدعاء وآهذا
وآالمصباح

الناصر أحوال في الناضر الروآض  كتابه6 - 4 ص في وآذكرنا
الله عبيد القاسإم أبو الدين كمال اسإمه وآلد وآله
المغول حملة في  وآتوفي650 في حاجأبا  وآرتب632  شعبان7 وآلد
الشافعية طبقات في وآترجأمه شافعيا له المترجأم شهبة القاضي ابن عد وآقد
التشيع من اقترب عهدها آخر في العباسإي البلط وآلكن الخلفاء مناقب وآله

يتلبسون الخلفاء كان التي وآالفتوة التصوف وآهو ذلك في الوصل حلقة وآكانت
ابن لبسها وآقد بالغري ع المؤمنين أمير مشهد في شيعة نقباء بيد بشعائارها
في مجلدات عدة وآتأليفه العترة معالم لكتاب وآروآايته  هذا608 سإنة الساعي

حاله حسن يؤيد الناصر أحوال
السوراوآي عصيدة بن ثابت بن علي
الحلي العلمة وآالد علي ابن يوسإف الدين سإديد مشايخ من
أبي عن هشام بن إلياس عن العبادي مسافر بن عربي الفقيه عن يروآي وآهو
صاحب عن يروآي الذي الموصلي إجأازة في كما الطوسإي وآالده عن علي

أيضا الترجأمة
العلوي للرضي  المجيز12 ص في المذكور الموصلي محمد بن أحمد وآهو

668 سإنة  في101 - 100 ص في المذكور
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ثابت بن علي الشيخ بعنوان زهرة لبني العلمة إجأازة في له المترجأم ذكر وآجأاء
هشام ابن وآإلياس السإترابادي بن الدين نجيب عن يروآي إنه وآقال عصيدة بن

المقدادي طحال ابن  وآمحمد278 الثقات الطبري  وآالعماد24 الثقات الحائاري
الحائاري

وآمن ثابت بن علي الدين شمس السيد المل أمل في له المترجأم عنوان وآجأاء
السابع القرن في فشيئا شيئا خص قد كان السيد بكلمة التعبير أن المعلوم

بير كلمة عن المترجأم لغيرهم الشيخ كلمة قبال في وآذلك هاشم ببني
91 النابس في مر كما الصوفية عند المصطلح
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الرهمي الدين زين حسان بن علي
له  كتب49 ص الطائاي خشرم بن الحسين علي أبي الدين سإديد إجأازة شيخ

القطب عن فيها  يروآي600 في قراءته بعد للطوسإي النهاية على الجأازة
عبد بن علي  وآعن153 الثقا الطوسإي الجبار عبد  وآعن124 الثقا الراوآندي

المجلسي حكاه كما الطوسإي الشيخ عن وآالده  عن192 الثقا الرازي الجبار
الشهيد خط عن الجبعي مجموعة عن البحار في

النجف غرب من مترا  كيلو24 بعد على رهيمة إلى نسبة الرهمي وآلعل
يصطاد ل ما الطير من الرهام وآقال الياقوت ذكرها
الحسام الدين بشمس المعروآف الحسن بن علي
بتعريف التشريف كتابه تمام طاوآس بن علي من سإمعوا الذين المشايخ من

 وآكتب658 - 2  - ع24 الربعاء نهار في ببغداد بالمفيدية بداره التكليف وآقت
بهاء  وآنقل941 في الثاني الشهيد عنه نقل الذي بخطه لهم إجأازته طاوآس ابن

في مجموعته في الشهيد خط عن التفريشي الحسيني يونس ابن علي الدين
ص في مر كما بطهران المحدث جألل السيد عند موجأودة  وآالمجموعة1024

أيضا العيناتي قاسإم ابن عند حصلت الشهيد نسخة أن هناك  وآذكرت51 - 49
أيضا المذكور المحدث جألل السيد عند موجأودة أخرى نسخة عنها فكتب

الحسين بن علي العيناتي نسخة في له المترجأم اسإم جأاء وآقد
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مشايخ من الدين مجد السيد العريضي الحلبي إبراهيم بن الحسن بن علي
معالم عنه  يروآي588 م شهرآشوب ابن تلميذ  وآمن30 ص الحلي المحقق
منه نسخة ظهر على طاوآس بن الكريم عبد كتبه كما العلماء

ابن فخار بن الحميد عبد الدين جألل له المترجأم عن الكتاب يروآي أنه وآذكر
87 ص في مر كما الكريم عبد أسإتاذ معد

العريضي بن علي أن قم شد لضامن خاتون ابن الله نعمة إجأازة في وآجأاء
الطوسإي بن علي أبي الثاني المفيد  عن83 الثقا رطبة بن الحسين عن يروآي

وآالده عن
المل في ترجأمه

الواراني الجاسإتي الحانني العباس أبي بن الحسن بن علي
618 رمضان شهر في منها انتسخ أنه مجموعته آخر في بخطه كتب جأعفر أبو

وآشرح لسالر وآالمراسإم البراج لبن الجواهر على تشتمل وآالمجموعة
بالقول المراسإم

 لولده573 م الراوآندي القطب بخط إجأازة الجواهر ظهر وآعلى وآاحد بخط كلها
حسين الدين نصير
بالنجف السماوآي محمد الشيخ عند المجموعة هذه توجأد

أبي بن الحسين ابن علي مع له المترجأم اتحاد نحتمل التوقيع خط وآلرداءة
التي الواراني الدين مرشد الحسين

الفضل بن الحسن بن علي
بن الفضل علي أبي السإلم أمين ابن نصر أبي الدين رضي بن الفضل أبو هو

الطبرسإي الفضل بن الحسن
النوار مشكاة  ألف217 - 216  الثقا548 م المفسر الطبرسإي حفيد هو
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وآأوآرد السإلم أمين أبيه حياة في ألفه الذي لوالده الخلق مكارم لكتاب تتميما
لبيه الدينية الحاديث في ما بعض فيه

غير من هنا ها ذكرته فلذا السادسإة المائاة تجاوآز الترجأمة صاحب أن وآالظاهر
جأزم
الحسام الدين بشمس المعروآف الحسين بن علي
جألل عند الموجأودة المجموعة من العيناتي قاسإم ابن نسخة في جأاء هكذا

بطهران المحدث
نسخة في جأاء كما الحسام الدين بشمس المعروآف الحسن بن علي بعنوان مر

التفريشي
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أبي ابن علي بن الحسين بن علي بن الهمداني الحسن بن الحسين بن علي
محمد  ابن251 المتوفى العور الجواد الحسن بن الكوفة نقيب محمد جأعفر

بن المحض الله عبد بن الزكية النفس محمد بن الشتر الله عبد بن الكابلي
ع السبط الحسن بن المثنى الحسن
بهمدان المحدث العالم
الطالب عمدة في عنبة ابن ذكره
الحسين أبي بن الحسين بن علي

بن الحسين بن الحسن شيخه من المجاز الواراني الحسن أبو الدين مرشد
584 في كاشان نزيل الدوآريستي علي

نسخة على بخطه كتب الذي هو انه المظنون  وآلكن185 184 الثقا في ذكرته
اسإتنسخ أنه وآذكر الراوآندي القطب إجأازة عليها التي وآالمراسإم الجواهر من

مر كما النجف في السماوآي عند اليوم الموجأودة المجموعة من نسخة لنفسه
بن علي جأعفر أبو  وآتوقيعه618 رمضان خطه  وآتأريخ104 ص في ذكرها

الجزء تمام الترجأمة صاحب بخط وآيوجأد أقول الواراني أبي ابن مكبرا الحسن
 موجأود586  ع2 18 الجمعة ضحوة منه فرغ للطوسإي المبسوط من الرابع

بالنجف الرشي الحسين عبد بن محمد الشيخ عند
الهمداني زيد بن علي

الزاهد القاضي
الغري فرحة نسخ بعض في كما

ياد مخفف فلعله يد المطبوعة النسخ في وآجأاء
عليه قرأ أنه  وآبما191 190 الثقا في ذكر الراوآندي الله هبة بن سإعيد بن علي
إشارة هنا ها  كررته600 في تلميذه بعض
الدين جأمال صباح بن قائاد بن محمد بن يحيى بن سإليمان بن علي

قال الطوسإي نصير للخواجأه المعاصر البحراني الحسن أبو ل خ الدين كمال
البحراني سإليمان بن علي الدين جأمال الشيخ المل في الحر
الحكماء بقواعد عارفا وآالنقلية العقلية بالعلوم عالما كان العلمة قال

شرح في الخير كتاب مصنفاته من رأيت وآأنا إجأازته في حسن الشيخ وآقال
سإينا لبن النفس قصيدة وآشرح سإينا لبن الطير رسإالة ديباجأة

وآالده  عن51 ص الحسين وآلده عن له المترجأم كتب الحلي العلمة روآى
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له المترجأم
الخير مفتاح الذريعة في له وآذكرنا
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البحراني سإعادة بن سإعيد بن علي بن أحمد جأعفر أبي الدين كمال تلميذ كان
الطوسإي الدين نصير الخواجأه إلى له المترجأم  بعثها7 ص العلم رسإالة صاحب

مر كما
لجامعة المركزية المكتبة في الموجأودة العلم رسإالة أوآل في نسبه تمام ذكر

288 287 13 ذ البحراني ميثم ابن أسإتاذ وآكان طهران
الله عبد التقي بن الحميد عبد بن علي

الحسيني أسإامة بن الله عبد التقي ابن الدين جألل بن الدين غياث هو
580 في الحميد عبد وآالده عن المشهدي بن محمد يروآي
المستدرك في الترجأمة صاحب شهادة كيفية النوري شيخنا وآذكر

الكريم عبد وآهو الترجأمة صاحب حفيد هو الشهيد فإن منه اشتباه انه وآالظاهر
ديوانه في الحلي الدين صفي معاصره رثاه كما الثامنة في ذكرته الذي علي بن

الحسيني عزام بن علي
الجليل المعمر

 ط58 ص الغري فرحة في قال طاوآس بن أحمد بن الكريم عبد عنه يروآي
رياضا رأيت إني  وآقال577 سإنة في فقال مولده عن  وآسإألته1311 إيران

256 الثقا الطوسإي بن علي أبي بن محمد نصر أبي جأارية النوبية
671  أوآ670 رمضان في توفي إنه الكريم عبد قال

في ذكر أقول
علي أبي بن محمد الحسن أبو فيها توفي  أنه540 سإنة في الذهب شذرات
عالمهم وآابن الشيعة عالم الطوسإي جأعفر أبي الشيخ بن الحسن

منصور بن علي بن علي
الخازن القاسإم أبو الشيخ
في كما الترجأمة صاحب عن وآالده عن معد بن فخار ابن الحميد عبد يروآي
السإانيد بعض

معد بن فخار مشايخ بن منصور بن علي بن نصر الفتوح أبو وآسإيأتي
630 توفي الذي معد بن فخار عنهما يروآي أخوان  فلعلهما599 في عنه روآى
طاوآس بن موسإى بن علي بن علي

الحلي الحسني السالكين جأمال الدين رضي بن الدين رضي هو
647  محرم8 الجمعة يوم في المحجة كشف في وآالده ذكر كما وآلد

محمد الدين جألل وآلده إلى وآصيته  وآهو649 في المحجة كشف وآالده وآألف
صغيران وآهما لهما بالجأازة فيه وآصرح الترجأمة صاحب فيه وآيذكر
وآالده عن الترجأمة صاحب يروآي
680 في محمد الدين جألل أخيه وآفاة بعد النقابة وآوآلي
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كتبه وآعن وآالده عن بالنقل فيه صرح الفوائاد زوآائاد وآله
الربلي الفتح أبي بن عيسى بن علي

الدين فخر بن الحسن أبو الدين بهاء الكردي الديب الكاتب الصاحب الوزير
المعظم الكبير الصدر بالمولى الغمة كشف كتابه آخر في تلميذه عنه عبر

العقد وآاسإطة الفضلء ملك اليادي مولى
خانه بكاربرداز اليوم المعروآفة الكبيرة بداره  وآدفن692  وآتوفي48 47 18 ذ

بغداد غربي في
هدية في باشا وآإسإماعيل الوفيات فوات في شاكر وآابن المل في الحر ترجأمة

195 15 ذ الطيف برسإالة المعروآف النشاء طيف مؤلفاته  وآذكروآا714 1
68 9 ذ شعره وآديوان الربع وآالمقامات

 وآمن678  شعبان3 في ببغداد داره في الكشف من الوآل الجزء من فرغ وآقد
السيد محرر الصفهاني القاسإم أبي السيد عند موجأودة  وآالنسخة682 الثاني

218 1 ذ لتلميذه إجأازته  وآعليها48 47 18 ذ بالنجف الصفهاني الحسن أبي
219
العلية النبوية العترة معالم عن النقل النقل الغمة كشف في الربلي يكثر

 ص611 526 الجنابذي العزيز لعبد العلوية الفاطمية البيت أهل أئامة وآمعارف
102 101  ص674 م أنجب بن علي بواسإطة عنه روآاه  وآقد91 90

الطيف رسإالة طبع مقدمة في الربلي ترجأمة الجبوري الله عبد وآفصل
السوراوآي فرج بن علي

 وآصفه274 273  الثقا588 م آشوب شهر ابن تلميذ الدين نجيب الشيخ
كان بقوله المناقب نخب كتابه أوآل  في48 - 47 ص جأبير بن حسين تلميذه
رشيد الشيخ على قرأ فرج بن علي الحسين أبو الدين نجيب الفقيه الشيخ
وآقراآته مصنفاته جأميع روآاية له وآأجأاز الكتب من وآغيره المناقب كتابه الدين

صحتها وآعرفت فيها نظرت كاملة إجأازة بذلك له وآكتب وآسإماعاته
الجأازة وآسإألته كتب عدة وآالروآاية بالجأازة إليه المشار على بعد من وآقرأت

وآاسإتجازه وآسإمعه قرأه ما جأميع على تشتمل جأامعة إجأازة لي فكتب وآالروآاية
مشايخه من وآغيره الشيخ هذا عن وآروآاه

)1/60(

ان رأيت مؤلفه عن الجأازة بحق المناقب بروآاية صلة لي أن علمت فلما
المائاة هذه إلى له المترجأم بقاء وآالجأازة القراءة من وآالظاهر أختصره

المتيقن لنه  أيضا198 الثقا في ذكرته وآقد
سإالر الله فضل بن علي

من مجموعة من يظهر كما المهندس الهيوي الدين حسام الحكيم المولى
مصادرة تبيين  منها672 بعضها كتابة الرضوية المكتبة في الموجأودة رسإائاله

كما الطوسإي الخواجأه على رد  لعلها334 3 ذ المتوازية الخطوط في اقليدس
الحنفي القاسإم أبي بن قيصر الدين علم رده

224 10 ذ سإنبلقيوس عن نقله ما على مستندا
نادرشاه موقوفات ضمن موجأودة القبلة سإمت اسإتخراج أيضا له وآللمترجأم
22 2 ذ للرضوية

تولية حين مراغة مرصد زار الذي أحمد بن حسن الحكيم معاصره غير فهو
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الطوسإي نصير الخواجأه ابن محمد بن محمد بن علي
بن محمد الدين نور ابن المطهر المطرز بن الرحمان عبد بن قيصر بن علي

السإدي صالح
الثاني الشهيد خط عن نقل التفريشي يونس بن علي نسخة في هكذا

ببغداد التشريف كتاب تمام سإماع  بعد664 م طاوآس ابن عن المجازين من هو
الدين نور جأعل العيناتي نسخة في  وآلكن81 51 49 ص في مر  بتفصيل658
الكتاب لتمام السامعين أحد السإدي صالح بن عمر
معد بن فخار النسابة عنه يروآي الواسإطي الحسن أبو المجد أبي بن علي

رمضان في بواسإط لقيه وآقد طالب أبي إيمان إلى الذاهب حجة في الموسإوي
الواعظ المجد أبي وآالده عن يروآي  وآهو599
أحمد بن محمد بن علي
العرجأي الدين فخر

الثامنة في  فأذكره702 توفي
أحمد بن محمد بن علي

العلقمي بن الدين مؤيد الوزير بن القاسإم أبو الدين شرف الوزير
جأماعة وآمعه الشرائاع جأامع كتابه سإعيد بن أحمد بن يحيى الدين نجيب على قرأ

محمد الدين شمس  وآمنهم680 م طاوآس بن علي بن محمد الدين جألل منهم
ذكره ما على القسيني صالح بن أحمد بن
المحقق تلميذ من أديب شاعر عالم المل في وآقال طومان للشيخ إجأازته في
30 ص

العلقمي الوزير علي بن أحمد بن محمد وآالده وآيأتي

)1/61(

وآأخويه وآالده مع هو المجاز السيبي القسيني صالح بن أحمد بن محمد بن علي
 كما644 1 ج في طاوآس بن علي الدين رضي عن آخر وآجأمع وآجأعفر إبراهيم

أحمد بن طومان للشيخ إجأازته في القسيني الدين شمس الشيخ وآالده ذكره
7 6 2 ص العاملي
المل في كما أيضا أبيه عن وآيروآي

السيبي بدل السليبي فيه وآجأاء
الحسن بن محمد بن علي

سإعد أبي بن الحسن بن محمد سإعد أبي بن علي نصر أبو الدين جأمال الشيخ
القمي المتطبب

بقم المتطبب محمد بن علي الدين جأمال الفهرسإت في بابويه بن منتجب قال
المل صاحب أخذ وآعنه طبيب أديب فاضل
الراوآندي الله فضل المام بن علي المرتضى الدين زين شيخه وآصفه أقول

عليه قراءته بعد البلغة نهج ظهر على له كتبه  فيما200 198 الثقا الحسني
شرف السإلم زين الدين جأمال الفضل الخص الولد العالم الجأل المام بقوله
الجأازة هذه وآتاريخ حمايته الله أدام المتطبب الحسن بن محمد بن علي الئامة
الحسني الله فضل بن علي  وآتوقيعه589 رجأب
أبي بن محمد الدين زين شيخه على بسنتين التأريخ قبل أيضا النهج قرأ وآقد

النصر
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الدين جأمال النجب الغر الولد علي قرأ صورته ما أيضا آخره في شيخه وآكتب
الجأازة هذه وآتأريخ الله أبقاه المتطبب الحسين بن محمد بن علي نصر أبو

علي بن محمد بن نصر أبي بن محمد  وآتوقيعه584 سإنة
نصر أبي ابن محمد الدين زين الشيخ بقوله بابويه بن منتجب ترجأمه الذي وآهو

طبيب فاضل أديب القمي
هذه قرأت إني ملخصه ما بخطه الترجأمة صاحب الجأازتين هاتين بعد وآكتب

عرضت  ثم587 سإنة في نصر أبي بن محمد قوله إلى المام على النسخة
على النسخة
الراوآندي الله فضل الكبير المام نسخة

في الله فضل بن علي المرتضى الدين عز المام السيد وآلده على قرأته ثم
589 سإنة

وآتوقيعه التأريخ هذا في شيخيه وآفاة دعائاه من  وآيظهر601 الخط هذا وآتأريخ
الطبيب سإعد أبي بن الحسن بن محمد سإعد أبي ابن علي نصر أبو

)1/62(

سإنة في النسخة هذه ظهر على وآتوقيعه بخطه التوقيع هذا صاحب أيضا وآكتب
وآالغريبين البلغة نهج كتاب الراوآندي الله فضل المام السيد له أجأاز  انه587

وآمنقولته روآاياته وآسإائار الحديث وآغريب وآالغرر وآالدرر
عمره أوآاخر في إجأازته يستبعد  فل548 إلى باقيا الله فضل وآكان أقول

عمره أوآائال في الترجأمة لصاحب
الله فضل بن علي الدين عز وآلده على النهج الترجأمة صاحب قرأ ذلك بعد ثم

عليه قراءة الولد عن وآيروآيه فقط إجأازة الوالد عن  فيروآيه589 في
السابعة المائاة أوآائال إلى الترجأمة صاحب بقي ثم

الموسإوي الحسيني الشريف المير محمد بن الرضا بن محمد بن علي
عالي خوان بدفتر وآالده المعروآف الطوسإي

264 الثقا الحسيني طاهر أبو الرضا بن محمد السيد هو الوالد وآلعل
293 2 ذ فيينا في نسختها الموجأودة وآجأارية جأارية ألف له للمترجأم ذكرنا
294
رمضان بن محمد بن علي
عصر في العلوي النقباء نقيب الطقطقي بابن المعروآف الطباطبائاي الدين تاج
المغولي هولكو بن خان أبقا
الدين تاج النقيب  رتب667 سإنة في  إن362 ص الجامعة الحوادث في جأاء

الحلية بالعمال صدرا الطقطقي ابن علي
ابن رمضان بن علي الدين تاج النقيب  قتل672 في إن قال  منه377 ص وآفي

وآضربوه الحلة أهل من جأماعة عليه وآثب بغداد سإور بظاهر الطقطقي
بالسيوف
بشبهة أملكه أكثر أخذ ثم قتلهم حتى قاتليه عن الدين علء الصاحب فتفحص

ضمان من عليه بقي ما
الحلية العمال

في  التي125 16 ذ الفخري تأريخ مؤلف محمد الدين فخر وآالد وآهو أقول
الثامنة
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سإعيد بن محمد بن علي
ص الحسن بن جأعفر الحلي المحقق تلميذ من الحسن أبو الدين زين الشيخ

منه  المجاز30
أيضا أعمامه بني من وآلعله

نسخة بطهران المتكلمين سإلطان محمد الشيخ الحاج  عند1350 سإنة وآرأيت
1 ذ للمترجأم المحقق بخط إجأازة ظهرها على الحلي للمحقق الشرائاع من

صورتها  وآهذه164

)1/63(

رشيد بن علي الحسن أبو الدين زين الفقيه الفاضل العالم الولد علي قرأ
إلى وآأصغيت مهذبة قراءة آخره إلى أوآله من الكتاب هذا سإعيد بن محمد الدين
بما فأجأبته وآمظلمه مبهمه عن وآاسإتوضح مشكله عن وآسإألني محتاطا إيراده
من أختاره وآما فتاوآيه من عليه أعتمد مما القدرة وآبلغته الطاقة إليه أنهيت

حافظا ظابطا بذلك فأخذ وآمعانيه مقاصده
حرج غير وآأحب شاء متى فليروآه عني ذلك روآايته في له وآأذنت
وآسإتمائاة وآسإبعين خمس سإنة شعبان في سإعيد بن الحسن بن جأعفر وآكتب
مستغفرا مصليا حامدا
 وآفي30 ص ذكرته كما المحقق وآفاة تاريخ كتب هنا المحقق خط ذيل وآفي
الله أيده أنهاه بلفظ النهاء شهادة النسخة هذه من وآالثاني الوآل الجزء آخر

674 سإعيد بن جأعفر وآكتب تعالى
بطهران النصيري الدين مجد  عند1365 سإفرتي في النسخة رأيت وآقد هذا

زهرة بن الله عبد بن محمد بن علي
وآالده من المجاز الحلبي الحسيني حامد أبي الدين محيي بن المكارم أبو هو

مندرجأة الجأازة وآصورة الثر كفاية من ظهرنسخة  على604 في الدين محي
معادن من الثاني الجزء في

المجيز خط عن الجواهر
وآالده  وآيأتي165 الثقا في الله عبد جأده وآمر
علي بن محمد بن علي
النسخة آخر في  وآكتب651  سإنة107 النابس البراج لبن المهذب بخطه كتب

481  وآتوفي467 تأليفه من فرغ المصنف أن
الرضوية المكتبة في الواعظ الله حبيب المولى وآقف من وآالنسخة

بعده التي المعاني بعينه هو وآلعله
المسائال بخطه كتب الذي المعاني موسإى بن علي بن محمد بن علي

2 ع المؤلف حياة في منه  وآفرغ30 ص الحلي  للمحقق367 20 ذ المصريات
تلميذه من انه  وآالظاهر671

الغطاء كاشف اشتراها البلغي عند كانت وآالنسخة
قبله ما مع متحد وآلعله
الغنائام أبي بن محمد بن علي

الحسيني العلوي الدين بدر الجأل
ابن كتب ثم التشريف كتابه بعض طاوآس ابن عن سإمعوا الذين الستة أحد
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الله عبد أبي بن صالح في فصلناه  كما658 في الجأازة لهم المؤلف طاوآس
81 ص العظيم ابن

)1/64(

20  ذ647 ألفه المجموع مؤلف دغيم بابن المعروآف اللويزاني محمد بن علي
المؤلف شاكر بن مؤدب ابن لعلي البيت أهل فضائال عن فيه  ينقل58 52

الرياض صاحب أفندي الله عبد عند المجموع من قطعة  كانت257 16  ذ457
الليثي محمد بن علي وآراجأع
الموجأودة وآالمواعظ الحكم عيون مؤلف الواسإطي الليثي محمد بن علي

نسخة  عن709 في مكتوبة نسخة  عن1279 كتبت طهران بجامعة نسخته
بين كان تأليفه أن  فيظهر597 م الجوزي ابن عن فيه  وآينقل614 في كتبت

صاحب إلى العيون نسب  وآقد597 614 التأريخين
380 379 15  ذ136 17 البحار في المجلسي الترجأمة

الليثي المؤدب شاكر بن محمد بن علي تأليف العيون إن الرياض صاحب وآقال
257 16 ذ البيت أهل فضائال  صاحب126 النابس الواسإطي

ما السابع القرن في عليه وآزيد الخامس القرن في ألف الكتاب أصل لعل أقول
المتأخرين من وآغيره الجوزي ابن عن نقل

فاشتبه آنفا المذكور اللويزاني محمد بن علي هو الكتاب على زاد الذي وآلعل
بالليثي اللويزاني المجلسي

محمد بن محمد بن علي
محمد بن محمد الدين نصير الخواجأه ابن علي الدين صدر الوزير المولى هو

الطوسإي
مناصبه غالب وآالده بعد وآلي  إنه183 ص بالوفيات الوافي في الصفدي قال
هو عزل إنه الفوطي وآقال حسن الدين أصيل أخوه مناصبه وآلي مات فلما

687 في وآإخوانه
مراغه إلى سإافر أنه الحكيم أحمد بن الحسن صاحبه عن الجزري عن وآحكي
المذكور الدين صدر متوليه وآكان هناك المبني المرصد وآشاهد

بالفارسإية وآالشعر التنجيم في فاضل شابا وآكان
م النيلي الديب حميص ابن علي علي الفضل أبا الدين مجير أن الفوطي وآقال
بمراغه الدين صدر خدمة في  كان703
 أي657 في المرصد بناء ابتداء  وآكان97 ص في ملك لعطا رثاؤه وآمر أقول
الزيج أوآل في الخواجأه مؤسإسه أرخه كما ببغداد الخلفة سإقوط بعد سإنة

401 4 ذ اليلخاني

)1/65(

للراغب الدباء محاضرات من نسخة منها بقيت نفيسة مكتبة له للمترجأم وآكان
سإنة أفشار نادرشاه وآقف من الرضوية المكتبة في اليوم موجأودة الصفهاني

108 107 ص الربلي الوزير بخط منه الوآل الجزء ظهر على  مكتوب1145
الدين نصير بن علي الدين صدر المؤيد المير لخزانة أهداه ما هذا لفظه ما
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الفتح أبي ابن عيسى بن علي الطوسإي
الفداء أبي الدين عماد بنت تزوآج قد كان هذا الدين صدر إن الفوطي قال

666 م القهستاني
بني حلة من الحلي الحسن أبو السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
بابل بأرض مزيد
الكتب تصحيح على حريصا النقل جأيد الفهم حسن وآاللغة بالنحو عارفا كان
قلبه وآعاه ما إل طرسإه في قط يضع لم

نصيريا كان أنه الشاعر علي بن الفصيح عنه لي وآحكى الشعر قول يجيد وآكان
600 حدوآد وآمات لي قال
420 5 الدباء معجم في ياقوت قاله ما هذا

وآبرع الشيعة مذهب على تفقه  وآقد606 حدوآد مات البغية في السيوطي وآقال
تصانيف وآله مروآة ذا متدينا وآكان وآدرسإه فيه

يوم في منها وآفرغ بخطه كتبها للصدوآق المالي نسخة الباقية آثاره من أقول
خراسإان بمشهد القمي عباس الشيخ عند  رأيتها563 الحجة  ذي14 الخميس

ثابت بن محمد الحلي الكاتب السكون ابن للصفدي بالوفيات الوافي في وآجأاء
بعضها ذكر قصيدة العيان أنموذج صاحب له أوآرد
صالح فاضل السكون بن محمد بن علي بن محمد بن علي المل في وآقال
أديب شاعر

السجادية الصحيفة اسإتنسخ  أنه100 ص السديد أحمد بن علي ترجأمة في وآمر
هذا سإكون ابن بخط كانت نسخة عن

للقاسإم إجأازة كتب الرؤسإاء عميد أن الحسن بن القاسإم ترجأمة في وآسإيأتي
هذا سإكون ابن بخط الصحيفة من النسخة ظهر على
الحلي الدين زين الشيخ المطهر بن محمد بن علي
الحلي العلمة حفيده ترجأمة في الرياض في نسبه ذكر هكذا
المطهر بن علي المشهور وآلكن

العلمة يوسإف بن حسن وآجأد يوسإف الدين سإديد وآالد هو
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إجأازات في المدرجأة الحائاري الخازن لبن الجأازة في الوآل الشهيد وآصفه
المطهر بن علي الدين زين المرحوم المام  بقوله39 38 ص البحار
شرف بقوله يوسإف الدين سإديد وآلده ترجأمة في الروآضات في عنه وآعبر
علي الدين
نجده لم موضع في له اللقب بهذا ظفر وآلعله
مقرب بن علي

الحسائاي العيوني الكبير المير
كبير شعر ديوان له أديب شاعر القدر جأليل عالم فاضل المل في الحر قال

حسن
العلماء رياض في الفندي نقل وآعنه
علي الله عبد أبو الدين  جأمال706 1 العارفين هدية في باشا إسإماعيل قال
الله عبد بن ضباب بن عزيز بن الحسين أبي بن مقرب بن منصور بن مقرب بن
يعرف بلده أكابر من الشاعر الديب الحسائاي العيوني الله عبد بن علي بن
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629 في وآتوفي وآموصل العراق قدم مقرب بابن
بالهند طبع شعر ديوان له

أمير وآمدح الحساء أمراء من عيون آل من كان الطليعة في السماوآي وآقال
وآمات أيوب وآآل الناصر  وآمدح618 في الموصل إلى  وآسإافر605 في الحساء

605
ابن محمد هو الله عبد أبي الدين جأمال اسإم  أن698 30 9 ذ في ذكرت أقول
العبدلي مقرب بن منصور بن مقرب بن علي
أحواله في مقدمة  مع1310  وآبمبئي1307 في بمكة ديوانه طبع وآقد

651 سإنة توفي المطبوع الديوان صاحب  وآابنه629 سإنة توفي الوالد فلعل
الحقيقة لكشف الديوان مقدمة فليراجأع

ابن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن علي
الطاوآس محمد
589  المحرم15 بالحلة المولود الداوآدي الحلي الحسني الدين رضي السيد
الغري جأاوآز ثم الحلة إلى رجأع ثم سإنة عشرة خمس العباسإين زمن ببغداد أقام

المغول عصر أوآل في بغداد إلى رجأع ثم النجف
عشر وآأحد سإنين ثلث هولكو عن الطوسإي الدين نصير قبل من النقابة وآلي

640 م العباسإي المستنصر عهد في ذلك عن امتناعه مع شهرا
سإنة بالعراق للطالبيين النقابة وآلي إنه الجامعة الحوادث في الفوطي ابن قال

طالب أبي بن علي جأده قبر إلى  وآحمل664  وآتوفي661
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عز وآوآلده وآأخيه العلقمي بن أحمد بن محمد الدين مؤيد الوزير وآبين بينه كان
الفضل أبي الدين
5 الثنين بكرة توفي حتى تزل لم تامة صداقة المخزن صاحب محمد بن محمد

664 القعدة ذي
ص علي أخوه  وآبعده780 643 محمد الدين جألل وآلده بعده النقابة وآوآلي
107
التي الكردي الجاوآاني فراس أبي بن وآرام الشيخ بنت وآالدته كانت

وآعن بالجد عنه  فيعبر460 م الطوسإي الشيخ ابنة بنت موسإى وآالده أم وآكانت
بالخال الطوسإي بن علي أبي

بن يحيى بن  - علي2 46 45 ص السوراوآي أحمد بن - الحسين ا مشايخه
نما بن الدين  - نجيب4 17 ص شفروآه القاهر عبد بن  - أسإعد3 الخياط علي

 -8 40 38 ص الدربي بن  - الحسن7 معد بن  - محمد6 معد بن  - فخار5
محمد بن  - يحيى10 زهرة ابن الله عبد بن  - محمد9 محفوظ بن سإالم

السوراوآي
472 ص المستدرك خاتمة في العشرة هؤلء ذكر

بن  - محمد12 58 57 ص زيد بن محمد بن  - حيدر11 عنه فات وآممن
بغداد تاريخ ذيل  مؤلف643 م العامي البغدادي النجار بابن المعروآف محمود

الصفهاني شيروآيه ابن عن أيضا  - وآيروآي13
حاتم بن  - يوسإف2 المطهر بن علي بن  - يوسإف1 عنه وآالروآاة تلميذه

 -5 طاوآس بن أحمد بن الكريم  - عبد4 العلمة يوسإف بن  - حسن3 الشامي
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8 07 7 6 - 2 ص القسيني صالح بن أحمد بن  - محمد6 الحلي داوآد بن حسن
وآاحدة إجأازة في وآعلي جأعفر إبراهيم وآهم المذكور القسيني  - أبناء9

الموسإوي ابن  - محمد11 العلوي محمد بن  - أحمد10
الجأازة تلك في المذكورين مع الثلثة هؤلء وآشارك بشير بن  - محمد12

51 49 ص في المذكورين غير وآهؤلء
الكتب أنواع وآذكر وآأختيهما وآعلي محمد لولديه إجأازة المحجة كشف كتب وآقد

تعدادها مع مكتبته في الموجأودة
 مجلد1500 يملك القبال تأليفه  عند650 سإنة في فكان ثمينة مكتبة له وآكان

القرآن تأريخ في السعود سإعد  وآألف264 2 ذ
كتاب في تأليفاته بعض فهرس  وآذكر182 12 ذ مكتبته كتب لبعض وآكفهرس
18 ص البحار إجأازات مجلد في بعضه طبع المفازات طرق لكشف الجأازات
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سإليمان بن الله عبد بن محمد مروآي من الظمآن ري هناك يذكره لم وآمما
بعض  وآذكر188 الباب اليقين في إليه  أحال297 202 الكوفي الحضرمي

تكرارها إلى حاجأة فل الذريعة في بعضها وآذكرنا المل أمل في تصانيفه
نضر بن بطريق ابن محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي

بأبي المكنى البغدادي ثم الواسإطي ثم الحلي السإدي ثابت بن حمدوآن بن
الشيعة فقيه الشاعر الكاتب الحسن

مصر صاحب الكامل الملك بها وآمدح مدة بدمشق أقام
641 توفي وآالنثر النظم جأيد ذكيا وآكان
102 101 ص الساعي ابن أشعاره بعض ذكر

774 م الدمشقي كثير  لبن13 ج وآالنهاية البداية عن ملخصا انتهى
يحيى لوالده العمدة كتاب ظهر على بخطه له إجأازة له المترجأم آثار من وآيوجأد

العفيف بن أحمد بن إبراهيم بن لحمد  كتبها338 337 الثقا الحسن بن
هناك ذكرته كما موجأودة  وآالنسخة3 ص الموصلي

الحناط الخياط علي بن يحيى بن علي
مسافر بن عربي الفقيه عن الراوآي السوراوآي الحسن أبو الفقيه الشيخ

الشيخ وآالده عن الطوسإي علي أبي عن إلياس  عن172 الثقا العبادي
161 النابس الطوسإي

 وآعن337 الثقا بطريق بن يحيى  وآعن290 الثقا إدريس ابن عن أيضا وآيروآي
الله نصر بن علي  وآعن187 الثقا الطوسإي حمزة بن علي

المل أمل في الجميع  ذكر208 الثقا الكآل
بن علي مشايخ من نما بن جأعفر بن محمد الدين نجيب له المترجأم عن وآيروآي
للشهيد الربعين أسإانيد من يظهر  كما664 م طاوآس
609 1 ع في له كتبها التي بالجأازة أيضا عنه وآيروآي

وآاليقين وآالقبال البواب فتح في طاوآس ابن ذكره كما
التي علوان بن يوسإف عنه وآيروآي

في أصله مع للطوسإي التبيان تفسير من الثاني الجزء له المترجأم قابل وآقد
جألل موقوفة من وآالنسخة التأريخ في بالمقابلة الشهادة بخطه  وآكتب576
الغروآية للخزانة شرفشاه بن الله عبد الدين
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حسب منها المنقولة بالنسخة آخره إلى أوآله من الجزء لهذا العرض بلغ وآلفظه
بن علي  وآكتب576 سإنة شوال شهر من الربعاء يوم ذلك وآآخر وآالطاقة الجهد
له الله ختم يحيى
الهمداني يد بن علي

وآقال الزاهد بالقاضي الغري فرحة في طاوآس بن أحمد بن الكريم عبد وآصفه
منام حكاية عنه وآحكى بالسهلة  وآدفن663 رجأب توفي سإعيدا صالحا زيديا كان

الشيعة الزيدية من بأنه يشعر وآكرامة
الكوفي محمد بن ربيع المدرس القاضي عنه يروآي
الحيدرية الروآضة في سإيفه سإرق الذي الزيدي المعص عباس عن يروآي وآهو
بعد فوجأده السيف محل على المنام في  فدل584 رمضان في الغري في

الغري فرحة في ذلك كل فصل كما المحل ذلك في اليقظة
الواحد عبد بن إبراهيم بن يوسإف بن علي

الشيباني القفطي الحسن أبو الكرم القاضي الدين جأمال الوزير
وآالنثر النظم في المبرز الكاتب
وآقال وآائال بن بكر إلى نسبه مفصل الدباء معجم في ياقوت معاصره ترجأمه
أحد في كان فقال وآلدته عن وآسإألته قال حبشية وآأمها عربية أمه كانت

حلب وآنزل بالقاهرة وآنشأ العلى الصعيد من قفط  بمدينة568 سإنة الربيعين
 فتولى610 ميمون  وآتوفي608 القصري ميمون الدين فارس صحبة في

الغازي بن العزيز لولده  وآتولى613 م اليوبي الدين صلح بن للغازي الديوان
628 العزيز موت  وآبعد618 في الظاهري طغرل أتابك للمير  وآكتب628 إلى

سإنين سإبع الناصر لولده تولى
بظاهر إبراهيم مقام في  وآدفن646 بحلب توفي أن إلى الوزارة في وآكان
حلب

أيضا منشئا كاتبا كان ابراهيم بن يوسإف الشرف القاضي المحاسإن أبو وآوآالده
من جأماعة في الفاضل القاضي عن أيوب ابن الدين صلح بحضرة ينوب وآكان

العمل وآترك زهد لكنه مقلة ابن طريقة على يكتب الخط حسن وآكان الكتاب
624 رجأب في توفي أن إلى باليمن وآأقام

وآاللغة كالنحو العلم فنون في له المترجأم فاتحه أحدا رأيت ما ياقوت قال
وآالجرح وآالتأريخ وآالهندسإة وآالنجوم وآالرياضة وآالمنطق وآالصول وآالقرآن
قيام أحسن به وآقام إل وآالتعديل
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نيته وآخلوص نفسه تهذيب عن المنبئ وآسإيرته وآشعره منشآته بعض أوآرد ثم
اليام ألوت من المتيمين أخبار في الثمين الدر وآالظاء الضاد تصانيفه وآذكر
اليمن تاريخ المغرب تاريخ مصر تاريخ النحويين أخبار المصنفين أخبار عليه

على الكلم الموطأ على الكلم الصحاح لخلل الصلح كل وآجأوه في المجلى
آل أخبار في اليناس السلجوقية أخبار سإبكتكين تاريخ للبخاري الصحيح
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نهزة الحسن بن زيد مشيخة وآمجامعهم النصارى مرداس
الناظر وآنزهة الخاطر

إخبار من وآالملتقطات بالمنتخبات المسمى الزوآزني مختصر وآطبع أقول
للقفطي الحكماء بأخبار العلماء

22 496 في اللماني ليبرت المستشرق وآتقديم  بتصحيح1903 ليبزيك في
ص

بني تأريخ وآله  ص381  في1951 في النحاة بأنباء الروآاة إنباه بمصر له وآطبع
المحاضرة حسن في وآالسيوطي السعيد الطالع في الدفومي ذكره بويه

كتابه في الفاطميين للئامة وآدعائاة انقراضهم من قرن بعد بويه لبني وآتأليفه
تأريخ في وآتأليفه وآالموطأ الصحاح على وآكلمه الحكماء بأخبار العلماء إخبار

حاله بحسن يشعر وآالحكماء الفلسإفة
مروآان بن شادي بن أيوب بن يوسإف بن علي

الكردي الدين صلح السلطان ابن علي الحسن أبو الدين نور الفضل الملك هو
وآلد أكبر  وآكان622 في بسميساط  وآالمتوفى565 بالقاهرة المولود اليوبي

أبيه
قال لحلب الظاهر وآأخوه لمصر العزيز أخوه وآملك وآالده موت بعد دمشق ملك

قوله وآمن بالتشيع يتظاهر الفضائال كامل الفضل إن الصفدي
قديمة النام بين سإنة ذي
علي على يجور بكر أبو أبدا

5 ص في بعضها ذكرنا قصيدة من هو أقول
جأماعة من سإمع إنه وآقال الجنان مرآة في اليافعي وآترجأمه

العلماء محب وآكان وآنباهة فضيلة وآفيه كتابة وآجأودة وآترسإل شعر وآله
وآيعظمهم

في المؤيدي الدين وآضياء المؤمنين مجالس في التستري القاضي وآترجأمه
العباسإي الناصر إلى كتبه ما له أوآردوآا وآكلهم وآشعر تشيع من في السحر نسمة
ص في مر كما عثمان وآأخيه بكر أبي عمه عن إليه وآشاكيا منه مستنصرا أحمد

5
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شيعيا كان أيضا الدين صلح بن المحسن أخاه إن قال أنه الذهبي عن وآحكي
جأبير بن يوسإف بن علي

وآالمناقب المامة في اليمان نهج كتاب صاحب الدين زين الشيخ
الدين زين وآلكن المرام غاية في كما النجفي علي الدين شرف إليه نسبه

جأبير بن الحسين الله عبد إلى الكتاب نسب المستقيم الصراط في البيضاوآي
أن مع اتحادهما لظن وآلعله لمه الترجأمة صاحب وآجأد المناقب نخب صاحب

الرياض صاحب به صرح كما الحسين الله عبد أبي سإبط هو هذا الدين زين
السادات فضائال وآصاحب

47 ص جأبير بن الحسين جأده وآمر
وآهو جأده جأبير بن الحسين بأن اليمان نهج من مواضع عدة في هو وآصرح
المناقب نخب مؤلف
الدين عماد
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الطبري علي بن محمد بن علي بن الحسن
الرزاق عبد بن محمد بن الله عبد

الفقار ذي بن الدين عماد
أنشاها التي الشرابي إقبال الدين شرف بمدرسإة المدرس العلوي الشريف

وآاسإط شرقي في
الشرابي على دخل أن بعد  وآذلك648 سإنة في المدرسإة بتلك مدرسإا رتبه

سإيف معه ع عليا رأيت فقال عنه فسأله مناما الليل رأيت وآقال خدمه بعض
الفوطي ابن ذلك ذكر الفقار ذوآ هذا لك وآقال إياه ناوآلك وآقد أخضر غمد في
648 سإنة وآقائاع في الجامعة الحوادث في

المؤمنين عماد
الطبري الحسن بن علي بن الحسن

الرؤسإاء عميد
أحمد بن حامد بن الله هبة

بن أحمد بن يحيى الدين نجيب تلميذ السعيد الشيخ خاقان بن الحسن بن عمر
الحلي سإعيد

674 سإنة له وآأجأاز المبسوط عليه قرأ
الشهيد خط عن الجبعي مجموعة عن البحار في حكاه
ابن قومس بن خلف بن فرح بن الجميل محمد بن علي بن الحسن بن عمر

البلنسي الندلسي الصحابي الكلبي دحية إلى نسبة الكلبي الخطاب أبو مزلل
الحافظ
علي بن جأعفر أوآلد من بسام ابن بنت أمه كانت وآقال خلكان ابن ترجأمه
جأعفر ابن موسإى بن الرضا علي بن الجواد محمد بن الهادي
البسام أبي وآسإبط وآالحسين دحية به وآيقصد النسبين ذوآ نفسه عن يكتب وآكان
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مراكش إلى رحل ثم الندلسية البلد في الحديث وآأخذ وآالنحو باللغة عارفا كان
وآمازندران العجم وآعراق وآوآاسإط وآبغداد وآالعراق الشام ثم مصر إلى وآمنها

وآالها وآما وآخراسإان
زين بن الدين مظفر لملكها المنير السراج مولد في التنوير كتابه بأربل وآألف
626 في الملك على سإمعناها الدين

633 1  ع14  وآتوفي544 القعدة ذي مستهل وآلدته وآكانت أخرى تصانيف وآله
المقطم بسفح وآدفن بالقاهرة

631 في المشهد قرب بالكوفة هذا الكردي الملك دفن وآقد أقول
علماء يثلب كان انه شهبة لبن السإلم تأريخ  عن160 5 الشذرات في وآجأاء

الدين أئامة في وآيقع المسلمين
وآرتب القاهرة في الحديث دار عن الخطاب أبا الكامل الملك عزل وآقد هذا

عمروآ أبا أخاه مكانه
صالح بن عمر
منه  وآسإمع658 في طاوآس ابن عن المجازين العلماء من السإدي الدين نور

 كما52 51 49 ص في ذكرناهم آخر جأمع مع له التشريف تمام
صالح بن محمد الدين نور جأعل التفريشي نسخة وآفي العيناتي نسخة في



 السإلمية مشكاة مكتبة

مر كما قيصر بن علي أجأداد من السإدي
علي بن مرشد بن علي بن عمر

المصري الصل الحموي الحسن أبي ابن الدين شرف القاسإم أبو أوآ حفض أبو
وآالوفاة وآالدار المولد

الفارض بابن وآالمعروآف بها الصوفية أكابر من العارف
المقطم بسفح  وآدفن632 1  ج2 بها وآتوفي  بالقاهرة576 القعدة  ذي4 وآلد

الرجأال على للنساء الفروآض يكتب الذي وآالفارض
على كتبه وآمواليا وآألغاز وآدوآبيت لطيف ديوان له وآقال خلكان ابن ترجأمه هكذا

بل اللحن يجوزوآن بل وآالضبط العراب يراعون ل فإنهم الصوفية مصطلح
ملحون غالبه

عن نقل له المترجأم جأده ديوان جأمع قد علي سإبطه  أن27 9 ذ في وآذكرت
أحواله في مقدمة له وآجأعل محمد الدين جأمال ابنه
رده في وآكذا وآالكبرى الصغرى كالتائايتين أجأزائاه شرح في العلماء ألف وآقد
2 طهران جأامعة مكتبة وآفهرس الظنون كشف في بعضها ذكر وآرسإائال كتبا
92

سإنة عشرة اثنتي لمكة مجاوآرته وآذكر الجنان مرآة في اليافعي وآترجأمه

)1/73(

مجالس في التستري وآالقاضي الكشكول في العرفانية أشعاره البهائاي وآأوآرد
 وآذكر186 ص النوار مشارق  في813 م البرسإي رجأب وآالحافظ المؤمنين

مفصل فيه الراء وآاختلف  أحواله146 5 الشذرات في
مغلوطا باشا إسإماعيل وآترجأمه

ابن عنان
إسإماعيل بن القاسإم أبو

ابن العود
الحلي الحسين بن القاسإم أبو

الزمان عين
الوآلياء قطب الدين جأمال الشيخ
860 المكتوبة المنهاج شرح من نسخة ظهر على الفاضل بعض وآصفه هكذا

بالنجف الطباطبائاي مدرسإة في وآالموجأودة
651 وآتوفي قال

صوفية أعظم  وآمن11 10  ص618 م كبرى الدين نجم أصحاب من هو أقول
وآإمامهم ألموت ب السإماعيلية مع حسنة علقات له وآكان البلد وآزعماء قزوآين

تأريخه في وآقيل بقزوآين وآمات محمد الدين علء
) خدا أوآلياى قطب وآدين ملت ( جأمال

) آمال ى قبله بود أوآ ى آسإتانه ( كه
) رفت حضرت به وآيك وآبنجاه ششصد ( بسال
) شوال جأهارم روآز دوآشنبه ( شب

إسإماعيليا كان حين مراسإلت الطوسإي الدين نصير الخواجأه وآبين بينه كان
يظهر فلسفية أسإئلة ثلثة الزمان عين فيها سإأل للطوسإي رسإالة منها طبع
الفلسفي الزمان عين مقام منها
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يتصوف أن قبل الغزير بالعلم وآوآصفه النفحات في الجامي ذكره أقول
دوآاء وآصف فإنه ذاك إذ وآالفلسإفة العرفاء من ككثير طبيبا كان أنه وآيظهر
بذلك فعالجه سإيد بواسإطة بشيراز الملك إلى قزوآين من أرسإله

وآفاته تأريخ الجامي يذكر وآلم
شيخ بها توفي  أنه651 حوادث في الجنان مرآة في ذكر فقد اليافعي وآأما

يا خوطب انه وآذكر الزمان بشيخ وآوآصفه اليمني جأميل ابن الغيث أبو الشيوخ
أعين عليك إن عين

انتهى
فلعله وآفاته سإنة يذكر وآلم النفحات في أيضا الغيث أبي ترجأمة الجامي وآنقل
الترجأمتين بين خلط وآقع

وآإضافة
النهاية في الثير ابن قال الزمان حجة في كما مستعمل الزمان إلى العين
الطويل للزمان اسإم الدهر
الله هو الدهر فإن الدهر تسبوا ل الحديث في وآجأاء
الدهر هو الله فإن روآاية وآفي

انتهى

)1/74(

السإلم قبيل الله أسإماء من الفرس عند رزوآان كالزمان العرب عند وآالدهر
العيوني

مقرب بن علي
الغالي

الكاشغري عثمان بن إبراهيم
الزدي معقل بن علي بن أحمد
العلقمي علي بن محمد بن أحمد بن محمد
الفوارس أبي بن محمد

أبي ابن الغر
محمد

الغروآي
الكريم عبد بن الحسين

الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
أبي ابن الغنائام

محمد بن علي
الفضل أبو

الدين غياث
موسإى بن أحمد بن الكريم عبد

التقي بن الحميد عبد بن علي
أبو الغيث

الزمان عين
ابن الفاخر

موسإى بن محمد بن جأعفر بن الله عبد
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ابن الفارض
مرشد بن علي بن عمر

أبو الفتوح
زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد
منصور بن علي بن نصر
أحمد بن فخار بن معد بن فخار

630 المتوفى الحائاري الموسإوي علي أبو الدين شرف
صغير وآهو القسيني صالح بن أحمد بن محمد بالجأازة السنة هذه في عنه يروآي

بن يحيى بن أحمد بن يحيى الدين نجيب منهم العلم من آخر جأمع عنه وآيروآي
وآرضي سإعيد بن يحيى بن الحسن بن جأعفر القاسإم أبو الدين وآنجم سإعيد
وآمفيد موسإى بن أحمد الفضائال أبو وآأخوه طاوآس بن موسإى بن علي الدين
وآالد مطهر بن علي بن يوسإف الدين وآسإديد جأهم بن علي بن محمد الدين
الحلي

معد وآوآالده مسافر بن عربي منهم جأمع عن الذاهب حجة كتابه في يروآي وآهو
فخار بن

المكارم وآأبي السكون بن محمد بن وآعلي حامد بن الله هبة الرؤسإاء وآعميد
م أحمد العباسإي الخليفة وآالناصر بطريق بن علي بن وآيحيى زهرة بن حمزة
598 في عليه قراءة الحدب الحلي الحسين بن الفضل  وآأبو622
 الخ593 سإنة بواسإط القمي إسإماعيل بن جأبرئايل بن شاذان أخبره انه وآذكر
نصر حدثه وآأنه  الخ593 1 ع في الحلي إدريس بن محمد شيخه أخبره وآأنه
شيخه  عن599 السلم بمدينة الحائاري النحوي الخازن منصور بن علي ابن

الخ غالب أبي بن كامل بن ذاكر
الله هبة النسابة  عن594 عليه قراءة التقي الله عبد بن الحميد عبد أخبره وآأنه
محمد بن علي جأده عن هاشم ابن جأعفر عن الصمد عبد بن السميع عبد بن

المجدي صاحب الصوفي

)1/75(

 وآذكر609 م اللغوي أيوب ابن الرؤسإاء عميد على قرأت آخر موضع في وآقال
 وآذكر599 رمضان في الواسإطي المجد أبي بن علي الحسن أبي عن يروآي أنه
 بواسإط597 م البغدادي الرحمان عبد الجوزي بن الفرج أبي عن يروآي أنه

591 العراق
وآأبو مشايخي أخبرني أيضا وآقال طالب أبا يكفر ممن الجوزي ابن وآكان قال
رض القويقي بن علي بن محمد العز

حيث للشهيد الربعين سإند في كما أيضا بالواسإطة زهرة بن حمزة عن وآيروآي
أبي عن الحسيني الحسن بن محمد الحرث أبي عن هذا فخار روآاية ذكر

زهرة ابن المكارم
زهرة ابن المكارم أبي عن وآهما وآشاذان إدريس ابن عن أيضا وآيروآي

على الرد منها كتب له محدثا أديبا فاضل عالما كان المل أمل في الحر قال
طالب أبي تكفير إلى الذاهب

261 6 الذاهب حجة بعنوان ذكرناه وآقد
الدين فخر
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العباس بن الحسين بن حمزة بن أحمد
الطوسإي الحسن بن محمد بن محمد بن أحمد
هاشم أبي بن أحمد بن علي
أحمد بن محمد بن علي

الداعي بن زيد بن محمد بن محمد
أبي ابن فراس

وآرام
الفراهاني

علي بن محمد بن محمد
الدين فريد

إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
البركات أبي بن محمد

أبو الفضائال
طاوآس بن جأعفر بن موسإى بن أحمد
الله هبة بن سإعيد بن علي بن محمد

30 ص الحلي المحقق تلميذ البحراني قائاد أبي بن الفضل بن جأعفر بن الفضل
للطوسإي النهاية عليه قرأ

الماحوزي الشيخ عن نقل الكشكول في يوسإف الشيخ البحراني المحدث ذكره
الفاضل بالعالم وآوآصفه

الديلمي القاسإم أبي بن الحسن أبي بن يوسإف بن شهردوآير بن الفضل أبو
المرقاني

الكبير التفسير لكن الزيدية علماء عداد في البدوآر مطلع في وآجأده وآالده ترجأم
من كثير في الظاهرية الخلفة يرفض إمامي بأنه يشهد الترجأمة لصاحب
حديث أن ذكر حيث مريم سإورة أوآل في وآمنها المواضع

ذلك غير إلى فدك ب لغتصاب منهما إفتراء نورث ل النبياء نحن
548 م الطبرسإي  وآعن538 م الزمخشري عن النقل فيه وآيكثر
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جأعفر ابن بحلب النقيب الله عبد علي أبي بن مصعب الغنائام أبي بن الفصل أبو
العلء أبي ممدوآح النقيب الحراني محمد إبراهيم أبي بن جأعفر بن زيد بن

النقيب الشريف بعنوان الطالب عمدة في عنبة ابن  ترجأمه449 م المعري
قتادة ابن الدين رضي السيد شيخنا صديق إنه وآقال الفضل أبو الدين موفق

محمد بن احمد الدين عز الشراف نقيب هو الترجأمة صاحب وآالد عم ابن وآإن
653 في فجأة توفي الذي زيد بن جأعفر بن

698 المتوفى الشيرازي اليزدي خواجأة الله عبد نعيم أبي بن الله فضل
694 حدوآد العجم ملوك آثار في المعجم ألف
وآتزجأية المصار تجزئاة مؤلف الحضرة وآصاف الله عبد خواجأه وآالد وآهو

821 1 العارفين هدية  وآراجأع358 3 711 في العصار
زيد تراب أبي بن جأعفر ابن حلب نقيب الله عبد علي أبي بن يحيى بن الفضل

محمد إبراهيم أبي النقيب الشاعر العالم ابن حلب نقيب جأعفر الله عبد أبي بن
المؤتمن إسإحاق بن الحسين بن محمد بن الحجازي أحمد علي أبي بن الحراني
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ع الصادق المام ابن
عالما كان بأنه الطالب عمدة في وآوآصفه القاسإم أبو الدين شرف السيد
ببغداد الفتوى دار حاجأب أي الباب بحاجأب وآيلقب الله لكتاب حافظا
الدين عز الفتوح أبو المرتضى وآهو بحلب الشراف نقيب وآالده عم ابن وآكان
باسإمه يأتي الدار حاجأب بابن المعروآف  وآوآلده8 ص جأعفر بن محمد بن أحمد

الفضل بن المظفر
أبي ابن الفوارس

محمد
الفيلسوف

الكاشغري عثمان بن إبراهيم
القطاع جأعفر

نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
يحيى بن سإليمان بن علي
إبراهيم بن يوسإف بن علي

الجوهري البركات أبي بن محمد
سإنقر بن محمد
الطوسإي الحسن بن محمد بن محمد
أبي ابن القائاد

المكزوآن يوسإف بن الحسن
الفضل بن جأعفر بن الفضل

)1/77(

بخطه كتب الذي الحلي الوراق الكتبي عنان بن إسإماعيل بن القاسإم أبو
منه  وآفرغ274 273 الثقات في المذكور آشوب شهر لبن المناقب مجلدي

المصنف توفي انه منه السادس الجزء آخر في  وآكتب658 رجأب أوآاخر في
بسفح حلب بمدينة  وآدفن588 سإنة شعبان عشر ثاني الجمعة ليلة الله رحمه
ع الحسين مشهد من بالقرب جأوشن جأبل

انتهى
النقيب الحسين بن المحسن بن الحسن بن محمد بن الحسن بن القاسإم

القصري
الزكي الحسن ابن جأعفر أبي الدين جألل بالسيد الطالب عمدة في وآوآصفه
من المجاز الحلي الحسني الديباجأي معية بابن الشهير علي وآلد من الثالث
بن أحمد ابن حامد بن الله هبة منصور أبي الدين رضي الرؤسإاء عميد الشيخ
609 المتوفى النحوي اللغوي أيوب بن علي بن أيوب
603 في السجادية الكاملة الصحيفة من نسخة على له الجأازة كتب وآقد

عنها  وآكتب115  ص606 م سإكون بن محمد بن علي بخط كانت وآالنسخة
100  ص643 في السديد أحمد ابن علي
نص عنها وآنقل السديد نسخة عن الصحيفة من نسخته الشهيد كتب وآقد

الجأازة
تاج وآهو الشهيد مشايخ من معية بن الدين لتاج العلى الجد هو له وآالمترجأم

الحسين بن القاسإم بن محمد الدين
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الترجأمة صاحب القاسإم ابن
الثقا في الحسن وآالده وآذكرنا معية بن محمد بن الحسن بن محمد أخوه وآيأتي

68
وآعالمهم الشيعة شيخ المتكلم الفقيه الرافضي الحلي الحسين بن القاسإم أبو

679 وآتوفي الصحابة سإب لكونه بها وآصفع مدة حلب سإكن
 بما365 5 الشذرات في  وآترجأم191 4 الجنان مرآة في اليافعي ترجأمه كذا

شيخ المتكلم الرافضي الحلي الحسين بن القاسإم أبو العود ابن النجيب لفظه
وآعالمهم الشيعة

إلى الشيعة بلد جأزين سإكن ثم الصحابة سإب لكونه بها فصفح مدة حلب سإكن
سإنة وآتسعون نيف وآله شعبان من النصف في بها مات أن

الحسين وآالده وآان العود بن الدين نجيب لقبه أن منه فيظهر
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 وآلكنه676 م الحسن بن جأعفر القاسإم أبي الحلي المحقق معاصري من فهو
فتكون سإنة وآتسعين نيف عن سإنين بثلث المحقق بعد وآتوفي سإنا منه أكبر

أحدهما الشيعة شيخي وآكانا الستمائاة حدوآد المحقق  وآوآلد585 حدوآد وآلدته
جأزين بلدته نسيت كما نسي هذا لكن عامل بجبل وآالخر بالعراق

القاسإمي
حميدان بن يحيى بن حميدان
القاضي

الكوفي محمد بن ربيع
الرازي الواحد عبد

الهمداني زيد بن علي
الهمداني يد بن علي
الواحد عبد بن إبراهيم بن يوسإف بن علي

المطهر بن إسإحاق بن محمد
تميم بن رافع بن يوسإف
ابن كامكار كامجر قامغار
المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
داوآد بن المهنا بن السبيع بن المهنا بن السبيع بن المهنا بن السبيع بن قريش

الله عبيد بن جأعفر بن الحسن بن يحيى بن طاهر بن الله عبيد بن القاسإم بن
العلوي محمد أبو ع طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن

620 توفي أن إلى وآاسإتوطنها صبيا بغداد قدم النبي مدينة أهل من الحسيني
كثيرا وآسإمع المحدثين صحب
اختصاص له وآصار الحديث أصحاب مذهب على وآأنه التسنن يظهر وآكان

عمره آخر انقطع ثم مدة السلجوقية التربة كتب لخزانة النظر وآوآلي بالكابر
مات أن إلى التبن بباب بالمشهد

بن محمد بن الله عبد بكر وآأبا المقدسإي طاهر زرعة وآأبا الطي بن بكر أبا سإمع
وآغيرهم التقول بن أحمد
المتأدبين من جأماعة على كثيرا بنفسه وآقرأ
مجاميع إلى منتخبا منها وآينقل الكتب مطالعة يكثر وآكان
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وآالفهم العلم في البضاعة قليل وآكان
بالوفيات الوافي في حقه في الصفدي ذكره ما هذا

البر عبد لبن السإتيعاب من المختار  وآ270 16 ذ العقيق فضل له أقول
إليه المختارين  وآنسب68 20 ذ سإعد لبن الكبرى الطبقات من وآالمختار
البرار تحفة في مساعد بن الحسين

المان في عنه  روآى118 116  ص664 589 طاوآس بن علي مشايخ من وآهو
السائال فلح وآفي الخطار من

130 129  ص630 م معد بن فخار أيضا عنه وآيروآي
وآالده عن علي أبي  عن83 الثقا السوراوآي رطبة بن الحسين عن يروآي وآهو

الطوسإي
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النساء شرف وآزوآجأته الترجأمة صاحب  روآاية238 237 الثقا في وآذكرنا
علي بن المبارك الشيخ عن وآفاطمة وآآمنة محمد وآأوآلده طالب أبي بنت

مجالس  في170  وآالنابس271 الثقا للشجري الكوفة فضل كتاب عليه قرأوآا
الكوفة فضل نسخة آخر في له المترجأم بخط ذلك  وآكتب560  رجأب10 آخرها

بدمشق بالظاهرية الموجأودة
القزوآيني

الكموني محمود بن محمد بن زكريا
الدين جأمال الزمان عين

بن محمد
الحمداني ظفر بن علي بن محمد بن محمد
المؤمن محمد

القسيني
صالح بن أحمد بن محمد بن إبراهيم

صالح بن أحمد
صالح بن أحمد بن محمد بن جأعفر
صالح بن أحمد بن محمد بن علي

الدين شمس صالح بن أحمد بن محمد
القصري
محمد بن الحسن بن القاسإم

القضاعي
الرحمان عبد بن الله عبد بن محمد

القطاع
جأعفر
ة الوآلياء قطب
الزمان عين

الدين قطب
حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين
القفطي

إبراهيم بن يوسإف بن علي
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ابن قمروآيه
الحسين بن أحمد بن جأعفر

القمي
ملكدار بن بندار

الكريم عبد بن محمد بن محمد بن الحسين
الحسن بن محمد بن علي
الدين قوام

البحراني محمد بن محمد
ابن الشرف قوام
الشرف نظام

القونوي
يوسإف بن علي بن إسإحاق بن محمد

القويقي
علي بن محمد
ابن قيصر
علي

الكاتب
الربلي عيسى بن علي
السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
بطريق بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي
إبراهيم بن يوسإف بن علي

الكاشاني
الدين أفضل

الكاشغري
عثمان بن إبراهيم

الكاظمي
الموسإوي محمد
ابن كامكار قامغار كامجر
المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد

كوبره الكبراء الكبرى
الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد
الدين نجم

الكتبي
عنان بن إسإماعيل بن القاسإم أبو

الكدكني
النيشابوري العطار إسإحاق بن إبراهيم بن محمد

الكردي
نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
الحسن بن محمود بن الحسن

الربلي عيسى بن علي
أيوب بن يوسإف بن علي

الجاوآاني كاسإكار علي بن علي بن علي بن محمد
فراس أبي بن وآرام

الكلبي
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محمد بن علي بن الحسن بن عمر
الدين كمال
أحمد بن إبراهيم بن أحمد
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سإعيد بن علي بن أحمد
محمد بن زيد بن محمد بن حيدر
يحيى بن سإليمان بن علي

محمد بن الرشيد عبد بن محمد
ميثم بن علي بن ميثم

ابن كمونة
محمود بن محمد بن زكريا

الكموني
محمود بن محمد بن زكريا
الكبرى كوبره
الدين نجم عمر بن محمد بن أحمد

الكوفي
علي بن الحسن بن إسإماعيل
حمزة بن علي بن الحسن بن الحسين

محمد بن ربيع
الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
المختار بن الله عبد

الكيلي
الدين جأمال الزمان عين

الحكماء لسان
سإعيد بن علي بن أحمد

اللغوي
محمد بن الحسين بن إسإماعيل

إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
علي بن محمد بن محمد بن علي
علي بن الحسن بن عمر
أيوب بن أحمد بن حامد بن الله هبة

اللويزاني
محمد بن علي

الليثي
الخير أبي بن حماد بن الحسين

محمد بن علي
المازندراني

الحسين بن علي بن الحسين بن محمد
المازني

علي بن بدران بن سإالم



 السإلمية مشكاة مكتبة

المامطيري
المهدي الحسن

ابن مباركشاه
محمد

المتكلم
القطاع جأعفر

رجأا بن الحسن أبو
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
عرفة بن الدين رضي
عزيزة بن محفوظ بن سإالم

الحلي الحسين بن القاسإم أبو
مباركشاه بن محمد
البحراني ميثم بن علي بن ميثم
الدين مجد
الحلبي إبراهيم بن الحسن بن علي

جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
السروآي الدين مجد

ذهاب وآقبل الغليان بعد الزبيبي العصير حرمة في رسإالة مؤلف المام الشيخ
الثلثين
658 في الجرجأاني النيرمي محمد بن الحسن بن مهدي بخط نسختها رأيت
257 الثقا في المذكور المرعشي الدين مجد كونه وآيبعد

699 462 415 1 العارفين هدية في المذكورين الثلثة أحد وآل
أبو المحاسإن

تميم بن رافع بن يوسإف
المحدث

الحسن بن الحسين بن علي
المهنا بن سإبيع بن قريش
محمد بن الرشيد عبد بن محمد

محمد بن جأعفر بن موسإى
اليوبي أيوب بن يوسإف الدين صلح بن المحسن

الفضل الملك أخيه مثل يتشيع كان أنه الذهبي عن السحر نسمة في حكى
121 ص يوسإف بن علي

ابن محفوظ
سإالم
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الديب الشاعر العاملي الهرملي الدين شمس محمد بن وآشاح بن محفوظ
منها وآنثرا نظما مراسإلت بينهما  وآكان30  ص676 م الحلي للمحقق المعاصر

من نسخة ظهر على العاملي الحر بخط رأيتهما عنه وآجأوابه له المحقق مكاتبة
الشرائاع

العلماء نظمها مراثي جأملة في المحقق رثاء في لمحفوظ طويلة قصيدة وآمعها



 السإلمية مشكاة مكتبة

الدين  وآتقي730 م العلوي الحسن بن محمد الدين صفي منهم لمحفوظ
محمد بن يحيى بن  وآمحمود707 في الرجأال من فرغ الذي داوآد بن حسن

776 م معية بن الدين تاج شيخ الشيباني
محفوظ ترجأمة في المل أمل في المراثي هذه قطعات بعض الحر أوآرد وآقد

راثيه وآتراجأم
القمي عباس الشيخ الحاج عند طوس مشهد في رأيتها هذه الشرائاع وآنسخة

السوراوآي وآشاح بن عزيزة ابن محفوظ بن سإالم عن متأخر الترجأمة وآصاحب
المذكور الحلي المحقق  أسإتاذ72 17 ص

مقدم له المترجأم وآكذلك السابع القرن أوآاخر إلى بقي الترجأمة صاحب وآلعل
عن الراوآي محمد بن وآشاح بن محفوظ بن محمد الدين تاج القاضي على

المل في  المذكور776 م معية بن القاسإم بن محمد
الحر يصرح لم وآإن الترجأمة صاحب ابن الدين تاج القاضي يكون أن يحتمل نعم
عامل بجبل الخاص القسم في يذكرهما لم أنه كما بذلك ترجأمتيهما في

الحلي وآشاح بن عزيزة بن محفوظ غير له المترجأم أن ذكرنا مما وآظهر
 جأد1239 المتوفى محفوظ علي بن الحسين عشر الثالث القرن في وآسإيأتي

محفوظ إلى أنفسهم ينسبون وآهم اليوم بالكاظمية الموجأودين محفوظ آل
الحلي عزيزة بن محفوظ إلى وآليس له المترجأم العاملي
المحقق

الكبر يحيى بن الحسن بن جأعفر
الطوسإي الحسن بن محمد بن محمد

آبادي المحمد
الفراهاني علي بن محمد بن محمد
إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
النيشابوري العطار الدين فريد

وآلد نيشابور قرى من كدكن من وآأصله طالب أبا وآيكنى الكبير الصوفي العارف
2  ج10 في المغول بيد  وآقتل537  أوآ513 في نيشابور محلت من بشادياخ

627
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الفلسفية منظوماته من كثيرا نظم وآقد صيدليا أي عطارا طبيبا كأبيه كان
سإنه وآكبر عمره أوآاخر حتى عمله يترك وآلم حانوته في العرفانية

كبراء الدين نجم تلميذ العارف الخوارزمي البغدادي الدين مجد من الطب تعلم
 غرقا616 في خوارزمشاه قتله الذي خوارزمشاه وآطبيب

كان العطار الدين فريد أن له إجأازة  في907 م الدوآاني الدين جألل وآقال
الدين أفضل عن السرخسي الدين صدر وآتلميذ الطوسإي الدين نصير أسإتاذ

سإينا ابن الفلسإفة شيخ  عن948 9 ذ اللوكري العباس أبي عن الغيلني
م النوائاي شير علي المير بنى وآقد خيام قبر قرب بنيشابور مزار وآقبره أقول
قبره على  قبة906
729 9 ذ في مثنوياته من وآكثيرا بليدن المطبوع الوآلياء تذكرة له ذكرنا وآقد

وآمنثوراته منظوماته ان وآقيل خسروآنامه منظومته في بعضها هو  وآذكر730
 مجلدا190 إلى تصل
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تشيعه على تدل أشعارا له وآذكر المؤمنين مجالس في القاضي وآترجأمه
صالح بن أحمد بن محمد
كان عندما وآصباه صغره في المجاز السيبي القسيني الدين شمس الشيخ
سإنة  وآهي630  في130 129 ص معد بن فخار من الضيف لخدمة قابل مميزا
المجيز وآفاة
منه إجأازة الترجأمة صاحب بخط عندي الكبيرة الجأازة في المعالم صاحب قال

بخط لكنها تلمذته لبعضها أخرى وآإجأازة العاملي أحمد بن طومان للشيخ
بن محمد الدين نجيب وآعن مر كما فخار عن روآايته فيهما ذكر الشهيد الشيخ
635 في صالح بن أحمد وآالده  وآعن637 في الحلي نما بن الله هبة بن جأعفر
 وآعن632 في الحسيني الوآي محمد بن محمد بن محمد الدين رضي وآعن

بن علي  وآعن633 في السوراوآي عصيدة بن ثابت بن علي الدين شمس
سإنة  وآهي664 في وآعلي وآإبراهيم جأعفر الثلثة أوآلده وآمنهم لجمع طاوآس

طاوآس ابن المجيز وآفاة
أبي عن  وآروآيت636 في الصنعاني البركات أبي بن محمد لي وآروآى قال

الصول معرفة إلى الوصول نهج كتاب عليه وآحفظت سإعيد بن جأعفر القاسإم
الفقه أصول في

سإعيد بن يحيى شيخنا مصنفه على الجامع وآقرأت
عنه الفضائال أبي تصانيف أكثر وآسإمعت
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إلى الشارة وآالغرض المعالم لصاحب الكبيرة الجأازة عن ملخصا انتهى
وآتواريخهم مشايخه
مشايخ من المزيدي أحمد بن علي الدين رضي الشيخ منهم جأماعة عنه وآيروآي
الجأازة في كما الشهيد

7 6 2 ص في كتبه بعض طاوآس ابن عن الراوآي أحمد وآالده وآمر
علي أبي الله عبد بن أحمد بن محمد

الهاشمي الشريف
صاحب كتب وآقد التشريف كتابه طاوآس ابن عن سإمعوا الذين الجماعة من هو

سإماع خصوصيات مع النسخة ظهر في بخطه السامعين زملئاه أسإماء الترجأمة
منهم وآاحد كل

السماع مجلس معهم يحضر كان أنه وآالظاهر
فيظهر للسامعين إجأازة الترجأمة صاحب خط ذيل في طاوآس ابن كتب وآقد

51 49 ص في مر كما الجأازة في معهم مشاركته
غالب أبي أحمد بن محمد

الموسإوي علي بن معد بن محمد الدين صفي عن يروآي الذي الفقيه وآهو
فرحة من يظهر  كما673 م الحلي طاوآس بن أحمد الفضائال أبو عنه وآيروآي
الغري
محمد بن أحمد بن محمد
وآأخيه الدوآريستي وآحسن الدين منتجب من المجاز الوزيري الدين بهاء الشيخ

الستمائاة بعد توفي الذي الله عبد
السابعة أدرك أيضا الترجأمة صاحب فلعل
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248 247 الثقا في مفصل ذكر وآقد
علي بن محمد بن أحمد بن محمد
ابن طالب أبو الدين مؤيد الوزير الملك

العلقمي
جألس ثم للمستنصر النشاء دار رئايس القمي الدين عضد خاله خدمة في كان

خاله مكان
ببغداد الخلفة دار أسإتاذ كان إنه الجامعة الحوادث في الفوطي ابن وآقال
وآزيرا وآنصب الوزارة دار إلى اسإتدعي الوآل ربيع ثامن الحد يوم وآفي
الدار أسإتاذ الجوزي بن يوسإف الدين محيى  صار643 الوآل ربيع تاسإع وآفي

دارية السإتاذ بسكنى المرسإومة الفردوآس لباب المقابلة الدار في وآأجألس
عشرة على تحتوي كانت الخاصة مكتبته  أن358 ص السلف تجارب في وآجأاء
بمكتبته يشتغل كان الوزارة مهام من فرغ وآكلما نسخة آلف

نصر بن محمد بن يحيى الفتح أبو السيد ذكره ما فيه نقل المناقب في كتاب له
الباقر المام معجزة  من540 سإنة في لتلميذه حبا بن علي بن

)1/84(

376 2 البيضاء المحجة في الكتاب هذا عن الكاشاني الفيض نقل ثم
المخزن صاحب محمد الفضل أبو الدين عز وآوآلده وآأخوه العلقمي ابن وآكان
طاوآس بن علي الدين رضي أصدقاء من كلهم
العلماء على العلقمي ابن قرأ وآقد

609 توفي حتى الرؤسإاء عميد على تلمذت أني الرياض صاحب عنه فنقل
648  صفر3 في له  وآأجأاز153 ص البركات أبي بن محمد أبو عليه أملى وآقد

البلغة نهج  شرح89 88 ص الحديد أبي ابن الدين عز ألف العلقمي ابن وآلجأل
عن البحار إجأازات في ذلك المجلسي نقل كما العلويات السبع القصائاد وآأنشأ

الجبعي مجموعة بواسإطة  وآذلك786 الشهيد مكي بن محمد الدين شمس خط
العباب  ألف650 م الصنعاني محمد بن الحسن إن المؤمنين مجالس في وآقال

كثيرا أوآله في وآمدحه الوزير لهذا الزاخر
بيد بغداد سإقوط بعد العلقمي ابن الوزير وآتوفي
656 - 1  ج2 في أشهر بعدة المغول

بقوله عليه وآدعى التشيع في متغاليا فاضل  كان273 5 الشذرات في وآقال
بغداد على التتر تسلط تسبب أنه بدعوى رحمه وآل الله قاتله

التتار دخلت  وآفيها656 حوادث في الجنان مرآة في فقال اليافعي فعل وآكذلك
قصد على وآحرضهم كاتبهم العلقمي ابن المؤيد الملك أن دخولهم وآسإبب بغداد
يتم المر أن وآظن وآالخزي النهب من الرافضة إخوانه على جأرى ما لجأل بغداد

علويا خليفة وآيبقى
وآتوثق الخبيث فخرج الصلح لتقرير إليهم أخرج أني المستعصم على فأشار
كان كما المر يكون أن يريدوآن انهم للخليفة وآقال وآرجأع بالمان لنفسه

السلجوقية مع لجأدادك
فقتلوا عدة مع المستعصم فخرج

العراق وآزارة وآلي العلقمي ابن الرافضي الوزير توفي وآفيها اليافعي قال ثم
ثم بغداد التتار دخول سإبب فصار السنة أهل على حقد ذا وآكان  سإنة14
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ندما يده وآأكل حاله انعكس
وآضيعة حالة في الرفيعة الرتبة تلك بعد وآبقي
الشركة بطريق بغداد على التتار وآزارة غيره مع وآوآلي

قليل بعد وآمات غما مرض ثم
انتهى

)1/85(

للبحوث العلمي السإلوب يوافق ل وآأمثالهما وآاليافعي الذهبي كلم وآلكن هذا
العيش في وآالمترفين طائافيا بينهم فيما المختلفين بغداد أهالي فإن التأريخية

في العلقمي ابن بيد عملوه مما أكثر المقاوآمة على قادرين يكونوا لم قلتهم مع
عددهم كثرة مع اقتصاديا المؤنة وآقليلي حضاريا متخلفين مهاجأمين قبال

الشمال برابرة أمام لروآما حصلت فقد التأريخ في كثيرة الحوادث هذه وآأمثال
قروآن سإتة قبل أيضا نفسها بغداد وآفي
التشيع يستظل الشعب جأعل العباسإي العهد آخر في الطبقي الضطهاد فإن
الفتوة يلبسون الخلفاء بعض جأعل الشيعة نفوذ توسإع أن حتى الخلفاء بلط ضد

كما النجف بمشهد علي المام قبة تحت الشيعة نقباء بيد التصوف وآخرقة
الفوطي ابن لنا يذكره

بيد وآاضطهادهم الشيعة ضد الخيرة الردة أن في شك ل نعم
وآذكر اليافعي به اعترف ما على نفسه الخليفة وآابن القشريين السنة رجأال
العام الدفاع قوة ضعضعة في أثر له كان المؤمنين مجالس في القاضي بعضها

فإنهم لذلك مرشح أي للشيعة يكن وآلم فافتراء العلوية الخلفة عن قاله وآما
كانت إذا عباسإية مملكة يعارضون يكونوا لم لكنهم العباسإية الخلفة أنكروآا وآإن

بمصر الشيعية الحكومة قبلهم ضمنته مما بأقل وآلو الدينية الحريات تضمن
عنهم الدمار خفف الذي العلقمي ابن وآليس شيوخهم يلوموا أن عليهم فكان

التي تيسفون مصير عن بغداد مصير اختلف لما العلقمي ابن دهاء يكن لم وآلو
أخبارها جأل عنا انقطع
يوسإف بن علي بن إسإحاق بن محمد
القونوي ثم الملطي الدين مجد بن الدين صدر العارف الشيخ

م المولوي وآمصاحب الشيرازي القطب وآاسإتاذ العربي ابن وآتلميذ ربيب كان
م الطوسإي الدين نصر الخواجأه مع مراسإلت وآله الحموي الدين  وآسإعد674
672

المؤمنين مجالس في التستري وآالقاضي الشافعية طبقات في السبكي ترجأمه
النفحات في وآالجامي
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الفرد وآشيخنا سإيدنا توفي هكذا القديمة النسخ بعض ظهر على رأيت وآقد
الحد يوم كذا محمد بن إسإحاق بن محمد وآالدين الحق صدر المكمل الكامل

يومه من العصر بعد  وآدفن673  محرم16 الظهر قرب
لمؤلفاته  عنوانا17 باشا إسإماعيل وآذكر
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604 9 ذ في وآذكرناه
المطهر بن إسإحاق بن محمد

الجوينيين الوزراء مدح الصفهاني القضاة قاضي بن الدين نظام القاضي
الطوسإي الدين نصير وآالخواجأة

ملك عطا باسإم ألفه  الذي180 14 ذ البيان إيوان شرف مؤلف هو أقول
قصيدة إن المجالس في قال التستري القاضي  وآلكن98 - 97 ص الجويني
حق في الدين نظام  نظمها98 ص في أوآلها المذكور المديح

الجويني ملك عطا باسإم رباعياته ديوان جأعل إنه أيضا وآقال الجويني الدين بهاء
98 - 97  ص681 م

اليزدي السإفنجردي محمد
له المترجأم توفي  وآقد4 - 3  ص635 م أحمد الشيخ أخ الفاضل العالم الشيخ

يزد تأريخ في ذكر كما سإنين بثمان أحمد أخيه بعد
مسافر بن عربي عن يروآي الذي الصنعاني إبراهيم بن البركات أبي بن محمد
بن احمد ابن محمد الدين شمس منه إجأازة له المترجأم عن  وآيروآي172 الثقا

636  في149 - 148 ص القسيني صالح
مؤيد الوزير على أملى أنه الجبعي مجموعة عن نقل البحار إجأازات في وآجأاء
648  في150 ص العلقمي بن أحمد بن محمد الدين
يروآي سإعيد بن الكبر يحيى بن احمد بن الصغر يحيى أن الغري فرحة في وآجأاء
الثقا رطبة بن الله هبة بن الحسين عن له المترجأم البركات أبي بن محمد عن
الطوسإي وآالده عن علي أبي  عن83

في البروآجأردي مدرسإة مكتبة نسخة في ناصح بن ظريف كتاب صدر في وآكذا
النجف
وآصف الذي نامه جأواهر مؤلف النيشابوري الجوهري البركات أبي بن محمد

الملوك مؤتمن وآالمسلمين السإلم وآحيد وآالدين الملة بفريد أوآله في المؤلف
سإيد الصناعات في العالم اعجوبة العصر أسإتاذ الدهر علمة وآالسلطين

الجوهري البركات أبي بن محمد الخيرات مقدم العلماء مربي الحكماء
النيشابوري
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5-  ذ لوزيره أوآ الشهيد الصدر بن مسعود الفتح أبي  للسلطان592 في ألفه
283

بشير بن محمد
جأمع مع المشارك الحسيني العلوي الدين صفي السيد

664  سإنة1 ج في طاوآس بن علي الدين رضي من وآالجأازة القراءة في
ص في مر كما القسيني صالح بن احمد بن محمد الدين شمس الجماعة وآمن
148 - 149

المعاصر البريسمي ابن الدين بشمس المعروآف نما بن جأعفر بن محمد
أيضا نما بابن المعروآف الحلي نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد الدين لنجيب
المزيدي يحيى بن احمد الدين جأمال بن علي الدين رضي الشيخ عنهما وآيروآي

الوآل وآالشهيد معية بن القاسإم بن محمد الدين تاج مشايخ  من757 م
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد
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الرئايس البقاء أبي بن جأعفر بن محمد إبراهيم أبو الدين نجيب الشيخ هو
من نما بابن الشهير الحلي الربعي حمدوآن بن علي بن نما بن الله هبة العفيف
30  ص676 م الحلي وآالمحقق المطهر بن يوسإف الدين سإديد مشايخ
البقاء أبي جأده عن جأعفر وآالده عن له المترجأم يروآي

القزوآيني الحمداني محمد بن محمد الدين برهان عن أيضا وآيروآي
في الحلي يوسإف الدين وآسإديد الحلي للمحقق فتوا له المترجأم وآقع وآقد

تلميذاه وآهما المعرفة من الواجأب مقدار مسألة
طاوآس بن موسإى ابنا احمد الفضائال وآأبو علي الدين رضي أيضا عنه وآيروآي

وآوآلداه الشرائاع جأامع صاحب سإعيد بن احمد بن يحيى الدين نجيب وآالشيخ
وآاحمد جأعفر

149 - 148 ص القسيني صالح بن احمد بن محمد الدين شمس عنه وآيروآي
في المندرجأة لطومان إجأازته في ذكره  كما637  سإنة1 ج آخرها بإجأازات

البحار إجأازات في الموجأودة المعالم صاحب إجأارة
252 الثقا المشهدي بن محمد عن السجادية الصحيفة له المترجأم وآيروآي

177 الثقا الحسيني العريضي الشرف نظام الجأل الشريف لقراءة بسماعه
جأامع الشرف بهاء  عن43 الثقا علي بن جأعفر وآالده  عن556 شوال في

عن نقل المعالم صاحب إجأازة في ذكر  هكذا253 الثقا الصحيفة
محمد بن جأعفر له المترجأم وآلد
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637 للقسيني إجأازته  وآبين556 للصحيفة له المترجأم سإماع بين أن فظهر
طويل عمرا يستلزم وآهذا سإنة وآثمانين إحدى
جأهيم بن محمد
30 ص الحلي للمحقق المعاصر الحلي الربعي السإدي الدين مفيد الشيخ
للمترجأم  داعيا707 المؤلف رجأاله أوآل في الحلي داوآد بن الحسن عنهما يروآي

130 - 129  ص630 م معد بن فخار عن يروآي أنه وآذكر بالرحمة له
أديبا وآجأيها شاعرا فقيها صدوآقا عالما كان المل في قال

وآغيره كفخار المحقق مشايخ عن يروآي
فتأمل جأهيم بن محمد بن علي بن محمد الشهيد اسإانيد بعض وآفي
الدين نصير الخواجأه هولكو أنفذ زهرة لبني الجأازة في وآقال العلمة عنه يروآي

الحسن بن جأعفر المحقق إلى فأشار فقهاؤها عنده فاجأتمع الحلة إلى الطوسإي
وآالدي إلى فأشار بالصولين الجماعة هذه أعلم من  وآسإأل30 ص سإعيد بن

الجماعة أعلم هذان فقال جأهيم بن محمد الدين مفيد الفقيه وآإلى الدين سإديد
الفقه وآأصول الكلم بعلم

جأهيم وآابن المطهر ابن ذكرت كيف إليه وآكتب سإعيد بن يحيى عمه ابن فتكدر
الجواب في له فكتب تذكرني وآلم
الحياء لنا وآحصل فوقفت مسألة الخواجأه سإألك ربما

انتهى
130 - 129 ص معد بن فخار عن وآهويروآي

الغري فرحة في كما طاوآس بن الكريم عبد عنه وآيروآي
السإترآبادي الحسن بن محمد
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الشرح  صاحب686 المتوف النحوي النجفي الئامة نجم الدين رضي الشيخ
النحوية الكافية على الشروآح أحسن من الرضي بشرح المعروآف الكبير

الحاجأبية
الظنون كشف في كما أيضا عليه فارسإي شرح وآله
متداوآل مطبوع أيضا الحاجأب لبن الصرفية الشافية شرح وآله

683 في المؤلف حياة في مكتوبة نسخة منه رأيت
البغدادي الحسن بن محمد

الحسيني الحرث أبو الدين عز الشريف
الربعين في كما زهرة بن الله عبد بن محمد حامد أبو الدين محيي عنه يروآي

له
للشهيد الربعين في  كما130 - 129 ص معد بن فخار أيضا عنه وآيروآي

المكارم أبي وآعن الوآل في  كما124 الثقا الراوآندي القطب عن يروآي وآهو
الثاني في  كما87 الثقا زهرة بن حمزة
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الذي الطوسإي الدين نصير الخواجأه المحقق وآالد الجهروآدي الحسن بن محمد
تلميذ من وآهو الترجأمة صاحب وآالده على المنقول  وآقرأ597 في بطوس وآلد

الغري فرحة في  كما217 الثقا الراوآندي الله فضل الدين ضياء
ألفه القرآن معاني لكشف البيان نهج تفسير مؤلف الشيباني الحسن بن محمد
كان  وآإن640 مات فقد العباسإي المستنصر هو كان فإن بالله المستنصر باسإم

القرن من له  فالمترجأم487 المتوفى العلوي بالله المستنصر هو المقصود
الخامس

460 م الطوسإي للشيخ التبيان عن فيه وآينقل
الكتاب نفس في ذكر له وآليس نسخه بعض ظهر على مكتوب المؤلف وآاسإم
محمد بن علي بن الحسن بن محمد
الحسني مطرف بن محمد تلميذ الحسني العلوي الداوآدي الزرقني الدين رضي

695 في منه المجاز
الثامنة في ذكرته
معية بن محمد بن الحسن بن محمد

الدين جألل أخو الحلي الحسني الديباجأي العلوي طالب أبو النقيب الشريف
129 ص معد بن فخار مشايخ من  وآهو134 ص الحسن بن القاسإم جأعفر أبي

 -130
الذاهب حجة كتابه في قال

العلوي معية بن محمد بن الحسن بن محمد طالب أبو النقيب الشريف حدثني
حبيش بن سإالر الشيخ حدثني  قال599 سإنة في شأنه الله أصلح الحسني
117 الثقا ره البغدادي

بن الفوارس أبو المير حدثني قال صالحا رجأل وآكان هذا سإالر رأيت وآقد
كلمه آخر إلى بيص بحيص المعروآف الشاعر الصيفي

المهتدي بن محمد بن الحسن بن محمد
الدين جأمال الشيخ
607 في عامة إجأازة نما بن محمد بن جأعفر الدين نجم الشيخ أجأازه
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الجأل بالشيخ وآوآصفه الشهيد خط عن الجبعي مجموعة عن البحار في حكاه
الفقيه العالم

670 الصحيح وآأن بسبعة السبعين تصحيف من انه المتعين بل وآالظاهر
طاوآس بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد

)1/90(

الحسني إبراهيم أبي الدين سإعد بن الدين عز بن الدين مجد النقيب الشريف
هولكو إلى أهداه الذي البشارة مؤلف الداوآدي الحلي طاوآس بابن المعروآف
بغداد سإقوط حين وآالنهب القتل من وآالمشهدين وآالنيل الحلة فسلم المغولي

مات ثم قليل ذلك في فحكم الفراتية بالبلد النقابة هولكو إليه  وآرد656 في
الدين عز بن احمد الدين قوام أخاه أن وآذكر الطالب عمدة في ذكر كما دارجأا

الدين عز السيد عقب فانقرض أيضا دارجأا وآمات الحج أمير كان الحسن
طاوآس بن علي الدين رضي أخ هو الذي الحسن

معاصره مع الترجأمة صاحب كتبه ما شرح اللفين في الحلي العلمة فصل وآقد
المان تحصيل في هولكو إلى الرسإالة من العلمة وآالد يوسإف الدين سإديد
الحلة لهل

المازندراني الحسين بن علي بن الحسين بن محمد
 وآ53 النوابغ  وآ8 - 7 11 ذ الزراري غالب أبي رسإالة من نسخة بخطه كتب
الله بحمد الرسإالة تمت  وآلفظه681 - 1 ع سإلخ في الكتابة من  وآفرغ161

الحسين بن محمد العباد أضعف يد على الطاهرين وآآله محمد على الله وآصلى
النسخة هذه من اسإتنسخ وآقد سإلخ في المازندراني الحسين ابن علي بن

في مكتوب وآقال نسخته آخر في بعينها مر ما صورة لها الكاتب أوآرد نسخة
الصورة هذه منها المنتسخ النسخة آخر
التي مجموعته في نقل البحراني الماحوزي الله عبد بن سإليمان الشيخ إن ثم

الكاتب هذا خط نسخة عن الرسإالة  تمام1093 في بعضها دوآن
بالنجف مكتبتنا في موجأودة الماحوزي خط وآنسخة
مازندران فضلء من كان انه الصل كاتب عبارة من وآيظهر
الزنجي بن محمد
له بخطه كتبها بإجأازة منه المجاز الحلي علوان بن يوسإف الشيخ الفقيه تلميذ
155 12 ذ  وآ290 الثقا إدريس لبن السرائار ظهر على
المذكور يوسإف الشيخ يروآيها أردبيل في النسخة رأيت الرياض صاحب قال
إدريس ابن مصنفه عن الخياط يحيى علي الحسن أبي الشيخ عن

الثامنة المائاة إلى بقي الترجأمة صاحب وآلعل
سإنقر بن محمد
426 4 ذ نقده أوآ المحصل تلخيص بخطه كتب
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الغروآية الخزانة في موجأودة  وآهي673 1  ع3 الخميس يوم في منه وآفرغ
المصنف بخط مقابلة بنسخة قابلها انه أيضا النسخة ظهر على بخطه كتب ثم
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بن محمد الدين شرف وآالمتكلمين الحكماء لسان الفقيه العلم المام مع
القزوآيني

طبعه تجديد يجب محرف التلخيص من المطبوع أن يظهر النسخة هذه وآمن
مصححا

السوراوآي محمد
في  كما664 م طاوآس بن علي الدين رضي مشايخ من الدين نجيب الشيخ
الجأازات من جأملة

بن علي بن أحمد عنه وآيروآي
أيضا البحراني سإعادة

الثقا رطبة بن الله هبة ابن  وآالحسين588 م آشوب شهر ابن عن يروآي وآهو
نجيب بأن الرياض صاحب جأزم انه المستدرك خاتمة في شيخنا  حكى83

يوسإف الدين سإديد عنه يروآي الذي السوراوآي محمد بن يحيى هو هذا الدين
أيضا الحلي العلمة وآالد

14 13  ص673 م طاوآس بن لحمد المعاصر الحسيني شرفشاه بن محمد
بعض في  كما26 ص القمي ملكدار بن بندار الدين شهاب عن يروآيان فكلهما
الغري فرحة أسإانيد
النيشابوري الحسيني محمد بن شرفشاه بن محمد الدين شمس هو وآليس
وآالد انه أوآ حفيده له المترجأم  وآلعل266 130 الثقا الكبير بالجبل المقيم
717 م السإترابادي الركن محمد أبي شرفشاه بن محمد بن حسن
السعدي عباس بن محمد

وآهي وآقابله صححه  ثم642 رجأب في للجوهري الصحاح من نسخة بخطه تمم
بالنجف الخوانساري مكتبة في منقحة نسخة
الله عبد بن الحميد عبد بن محمد

الحسيني النسابة الله عبد التقي ابن الدين جألل بن الدين شمس طالب أبو
عبد الدين جألل النسابة وآوآالده النسابة بالعالم الطالب عمدة في وآصفه
594 في عليه  قرأ130 129 ص فخار مشايخ من الحميد

88 87 ص في الحميد عبد جأده باسإم المسمى له المترجأم وآلد وآمر
الفضل أبو الدين كمال المحدث المام محمد بن الرشيد عبد بن محمد

الصفهاني
في طاوآس ابن مشايخ  من58 57 ص زيد بن محمد بن حيدر السيد عليه قرأ
 كما53 الثقا الهمداني العطار أحمد بن الحسن عن يروآي  وآهو613  رجأب10
طاوآس لبن اليقين  من194 الباب في
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عامي أيضا هذا الصفهاني فلعل العامة مشاهير من وآالهمداني
بكر أبي الرحمان عبد بن الله عبد بن محمد
الندلس علماء من البار بابن الشهير البلنسي القضاعي الله عبد أبو الشيخ

وآالشذرات الجنان مرآة في ذكر  كما658 في مظلوما تونس صاحب قتله
وآغيرهما

نفح من الثاني المجلد أوآاخر في أوآرد الذي السبط خبر في السمط درر وآله
في لن ذكرته ما غير منه أوآرد وآلم قال ثم لفظه بعين فصوله بعض الطيب
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التشيع رائاحة منه يشم ما الباقي
تأريخ في الصلة لكتاب التكملة تصانيفه مطبوعات وآمن يسامحه سإبحانه وآالله

في المعجم أندلس من الشعراء تراجأم في السيراء الحلة الندلس علماء
الصفدي علي أبي القاضي أصحاب

الكبير زهرة بن علي بن الله عبد بن محمد
الحلبي زهرة بابن المعروآف حامد أبو الدين محيي

في  المذكور585 م الغنية صاحب زهرة بن حمزة المكارم أبي أخي ابن هو
بن موسإى بن  وآعلي690 م سإعيد بن أحمد ابن يحيى  وآأسإتاذ88 87 الثقا

30  ص676 م الحلي  وآالمحقق118 116  ص664 م طاوآس
يروآيه  وآهو93  ص597 في الله عبد وآالده على النهاية له المترجأم قرأ وآقد
 عن57 الثقا الحاجأب بن الحسين بن الحسن عن علي بن حمزة أخيه عن

190 الثقا القمي زيرك بن علي  عن77 76 الثقا الزينوبادي علي ابن الحسين
صاحب نقله  كما161 النابس الطوسإي  عن153 الثقا الرازي الجبار عبد عن

المذكور سإعيد بن أحمد بن يحيى إجأازة عن المعالم
حمزة المكارم أبو عمه منهم الربعين كتابه عن مشايخه جأميع أسإماء وآيظهر

علي بن
15 الثقا جأعفر بن محمد بن أحمد وآالده خال وآمنهم

بن  وآمحمد273 الثقا آشوب شهر  وآابن249 الثقا الجواني أسإعد بن وآمحمد
تميم بن رافع ابن  وآيوسإف595 رمضان في عليه  قرأ246 الثقا الصوفي أحمد
254 الثقا البغدادي الحسن بن  وآمحمد618 رجأب في عليه قرأ التي
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سإعيد بن يحيى إجأازة عن نقل المعالم صاحب إجأازة ففي وآلدته تأريخ وآأما
عمي على قرأت قال انه الترجأمة صاحب شيخه عن حكاية له المترجأم تلميذ
نيف وآقد العشرين بالغ أكن  وآلم584 في للمفيد المقنعة حمزة المكارم أبي
السبعين على هو

انتهى
 نقلت584 في وآلوالده له للمترجأم  إجأازة128 الثقا جأبرئايل بن شاذان وآكتب

39 - 38 ص في وآمر الجواهر معادن من الثاني الجزء في المجيز خط عن
الكبير زهرة بن الحسن بن الصغير زهرة بن الحسن
الواحد عبد بن محمد
الرازي الدين زين الشيخ

709 في الحلي العلمة من المجاز محمود الدين تاج وآالد هو
ابن لفظه ما الدين تاج اسإم ذكر بعد البحار في المسطورة الجأازة في قال

القاضي السعيد المولى بن محمد الدين زين العلمة السعيد المام المولى
الرازي الواحد عبد الدين سإديد
شاهوري السرآب إسإحاق بن علي بن الحسين بن علي بن محمد
النسخة  فملك682 المحرم من بقين ليال لربع منه وآفرغ البلغة نهج كتب

الدين بدر أسإتاذه على فيها فقرأ المؤيدي الروآبال الدين شمس بن محمد
الناوآندي الحسن بن أحمد الشيخ حواشي عليها  وآكتب731 سإنة في الناوآندي

33 ص الوراميني الدين جأمال أسإتاذه تقرير من كانت  التي4 ص
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بالكويت شبر علي السيد عند موجأودة الروآبال نسخة عن المنقولة وآالنسخة
الحلبي زهرة بن علي بن محمد
آخر في منه قسم المطبوع الجأازات كتابه  في664 م طاوآس بن علي وآصفه
بالتماسإه كتب أنه وآذكر عليه الله برضوان له وآدعا العالم الشيخ بقوله البحار

ل خ البكار السإمار وآروآح السإرار روآح سإماه مختصرا
ضيفا وآكان الحج إلى وآرد حين سإؤاله وآكان إليه وآأنفذه أمله لطيف كتاب وآهو
الحلة ببلد عنده وآنازل طاوآس لبن

الله هبة بن سإعيد بن علي بن محمد
الراوآندي الدين قطب بن الدين عماد ابن الفضائال أبو الدين برهان الشيخ
كما فهرسإه في  ترجأمه585 بعد م بابويه بن منتجب وآصفه كما عالم فاضل
سإعيد ابني وآمحمد الحسين وآعميه وآجأده أباه ترجأم
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عليا وآالده إن  وآقلت265 190 124 75 الثقا السادسإة في الجميع وآذكرت
قبل وآفاته تكون أن إل القرن هذا بلغ قد عادة يكون  فولده600 في حيا كان

وآالده
مهذب الشيخ كامكار قامغار بن المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
الخيمي بابن المعروآف الحلي طالب أبو الدين

بالقاهرة  وآالمتوفى549  شوال8 المزيدية بالحلة المولود
نقل الخمس لزوآم وآمنها الكثيرة تصانيفه  وآذكر78 البغية في السيوطي ترجأمه

النجار ابن ذيل عن
بن جأعفر الدين لكمال السافر البدر وآعن عنه مشايخه بعض أسإماء وآحكى
749 م الفودي جأعفر بن تغلب
على صلته وآحكى الحلي فرسإان على الدب قرأ أنه لي ذكر انه النجار ابن قال
دخل قد كان وآانه المسلمين كافة
567 م الخشاب بن أحمد بن الله عبد على وآقرأ بغداد
بالحلة الجاوآانيين الكراد من كان وآلعله
عمر بن علي بن محمد
 له619 في التتر بيد بهراة المقتول قندي السمر حامد أبو الدين نجيب الشيخ

صيدلي  فهو404 64 1 ذ الدوآية أبدال وآ المفردة الدوآية وآ النجيبية الخمسة
القويقي علي بن محمد
الغر أبو الشيخ

130 129  ص630 م الموسإوي فخار مشايخ من
وآقال جأبرئايل بن وآشاذان إدريس بن محمد ذكر بعد الذاهب حجة في ذكره

عليهم الله رضوان
166 165 ص في العز أبي بن محمد وآيأتي
محيي الحاتمي الطائاي الله عبد بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد
الندلسي العربي ابن الكبر بالشيخ المعروآف الله عبد أبو الدين

638 بدمشق  وآتوفي560 بالندلس وآلد
الدفاع في الترديد مع النفحات في وآالجامي الجنان مرآة في اليافعي ترجأمه

بشدة عنه دافع المؤمنين مجالس في التستري القاضي وآلكن أفكاره عن
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تشيعه على تدل مؤلفاته من نصوصا وآأوآرد
الوجأود وآحدة لمعنى فهمه بعدم السمناني الدوآلة علء وآاتهم اقواله عن وآدافع
بل الوآلياء لن النبوة من أفضل الولية أن وآمعنى الموجأود وآحدة غير هو الذي

{صلى محمد وآأما الولية عن الخالين إسإرائايل بني أنبياء من أفضل هم العلماء
معا وآوآلي نبي وآسإلم} فإنه عليه الله
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آرائاه وآضد ضده السنة صوفية من فالفاروآقية حال أي وآعلى
 عنوانا250 على يشتمل لمؤلفاته فهرسإا عمل انه النفحات في وآقال
114 2 العارفين هدية في منها بكثير باشا إسإماعيل أتى وآقد

جأهيم بن محمد جأهيم بن محمد بن علي بن محمد
طي بن محمد بن علي بن محمد

زوآائاد كتابه  في647 المولود طاوآس بن علي بن علي الدين رضي عنه نقل
عمر اغتيال يوم بعنوان الوآل ربيع من التاسإع اليوم فضائال حديث الفوائاد
كان  وآلعله330  ص20 ج النوار بحار في عنه وآروآاه المجلسي عليه وآاعتمد

محمد بن علي بن علي أجأداد من يكون أن يحتمل انه كما أيضا المائاة هذه قبل
طي أبي ابن  وآيأتي855 م طي ابن مسائال صاحب الفقعاني العاملي طي

حميدة بن يحيى
المجاز الحسني الخجندي المظفر أبو الدين علء بن محمد بن علي بن محمد

583 في الحمصي الدين سإديد من شبابه في
المائاة هذه إلى بقي  وآلعله277 الثقا في ذكرته
الله عبد بن علي الحسائاي مقرب بن علي بن محمد
طاوآس بن موسإى بن علي بن محمد

كما المولود الحلي الحسني طاوآس ابن الدين رضي بن الدين جألل النقيب
كشف وآالده كتب  وآقد643  المحرم9 في المحجة كشف في وآالده ذكره

الصغر وآلخيه له بالجأازة فيه  وآصرح649 في صغير وآهو إليه وآصية المحجة
علي الدين رضي منه

التي سإعيد بن يحيى الدين نجيب وآعن وآالده عن يروآي الترجأمة فصاحب
148 ص القسيني صالح بن أحمد بن محمد مع الشرائاع جأامع كتابه عليه قرأ
لطومان إجأازته في القسيني ذكره كما
ص علي أخوه مقامه  وآقام680 توفي أن  إلى664 وآالده بعد النقابة تولى وآقد

الجبعي مجموعة عن البحار إجأازات في  كما107
نقي بن علي بن محمد
الدين صفي الجأل السيد

وآكتب التشريف كتابه بعض طاوآس ابن عن سإمعوا الذين الستة العلماء أحد
81 ص في إليه أشرنا كما بخطه إجأازة لهم طاوآس ابن

يوسإف بن علي بن محمد
الملي الطبري الدين شمس الشيخ

الثامنة في التي الفنون نفائاس صاحب محمود المحاسإن أبي وآالد هو
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وآمن أوآليجايتو عهد في بأصفهان القاضي عباد الدين مجد القاضي أن وآيأتي
الصول تهذيب شرح في الوصول توضيح كتابه أوآل في كلستانه شرفشاه أوآلد

المولى بقوله وآصفه الترجأمة صاحب ابن محمود لتلميذه ألفه  الذي499 4 ذ
الطبري علي بن محمد وآالدين الملة شمس المغفور السعيد

إنه قال إطرائاه وآبعد أيضا المذكور لتلميذه إجأازة المذكور القاضي كتب وآقد
أقرانه من السبق بقصبات عصره في الفائاز الورع البارع الكامل الشيخ ابن

النزاني يوسإف بن علي بن محمد وآالدين الملة شمس
المتوفين من كان له المترجأم أن عصره في الفائاز المغفور قوله من وآيظهر

708 الجأازة تأريخ قبل
وآقع الذي  وآهو30  ص676 م الحلي المحقق معاصر الحلي الغر أبي بن محمد
من الواجأب المقدار مسألة في عليها وآكتب المذكور المحقق فتاوآى بعض على

صحيح هذا المعرفة
في نفسه فتاوآى أيضا هو وآكتب الفتاوآى  هذه941 م الكركي المحقق رأى وآقد
الحلة علماء فتاوآى مع المسألة هذه
الشهيد خط عن الفتاوآى هذه المازندراني علي الدين شرف الشيخ كتب وآقد

مع المحقق فتوى وآمنها الحلة علماء خط عن كتبها الذي مكي بن محمد الوآل
عليه الترجأمة صاحب توقيع

في الغطاء كاشف هادي الشيخ عند موجأودة الدين شرف الشيخ وآنسخة
1055 كتابتها النجف
وآالد الدين سإديد مع اشترك الغر أبي ابن أن اللفين في الحلي العلمة وآقال

وآذلك الحلة لهل المان وآطلب هولكو إلى الرسإالة كتابة في الحلي العلمة
بالمغيبات ع المير لخبار ذكره عند

المعجمة ثم بالمهملة الغر أبي وآجأاء
عن براوآيته المصرح الحسني مطرف بن محمد السيد تلميذه وآيأتي

الجأازة من بخطه كتب فيما الترجأمة صاحب
163 ص في علي بن محمد القويقي الغر أبو مر كما

الفوارس أبي بن محمد
الحلي الله عبد أبو

قرأ إنه إربل تأريخ في المستوفي ابن عن نقل الوعاة بغية في السيوطي قال
ريان بن مكي على فقرأ الموصل إلى وآصعد العكبري البقاء أبي على النحو
المراء بعض بخدمة وآاتصل التعليم ترك ثم معلما بإربل وآأقام
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608 رجأب في الموصل إلى فعاد كالشرب منكرة أشياء عنه فنقل
للصلة تاركا إماميا التشيع في غاليا وآكان
من  وآلعله288  وآ242 الثقا في المذكورين أحد مع متحدا يكون أن يبعد أقول

بالحلة الجاوآنيين وآرام آل
القاسإم أبي بن محمد
علي الحسن أبي الدين بهاء الشيخ مشايخ من الله عبد أبو الدين رشيد الشيخ
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692 توفي الذي الربلي عيسى الدين فخر بن
عند بالله المستغيثين كتاب عليه قرأت إني الربلي  قال108 107 ص

686 شعبان في ببغداد دجألة على المطلة داري في وآالحاجأات المهمات
محمد بن القاسإم بن محمد
النيشابوري البيهقي البرزهي الدين زين الفقيه الشيخ

المازني المصري سإالم بن بدران بن سإالم الدين معين تلميذ من
وآقد الثمانية الجأداد إرث مسألة في وآمنها الفقهية الكتب في فتاوآاهما وآيذكر

ذكرها التي الفقهية الكتب من كثيرا تلميذه من جأمع الترجأمة صاحب على قرأ
 لتلميذه145 5 ذ وآالعقود الجمل من نسخة ظهر على بخطه كتبها إجأازة في

في الوراميني الناصر بن محمد الدين جأمال
يأتي  كما561  رمضان24

العلمة المتبحر الفاضل البارع العالم الجأل المام بقوله شيخه فيها وآوآصف
مضجعه الله نور المصري المازني سإالم بن بدران بن سإالم بن الدين معين

بالنجف الهمداني حسين السيد عند وآالنسخة
629 سإنة نصير للخواجأه أجأاز سإالما أسإتاذه  أن71 ص في وآمر

ذكر لنه كتبه وآمن منه وآالمستفيدين للخواجأه المعاصرين من الترجأمة فصاحب
الفرائاض كتاب المجاز الدين جأمال عليه قرأها التي الكتب من الجأازة في

النصيرية
القزوآيني ابن محمد
نصير للخواجأه المحصل تلخيص المحصل نقد من نسخة رأيت الدين شرف
كتابتها من فرغ الغروآية الخزانة في موجأودة  وآهي672 م الطوسإي الدين
أنه النسخة آخر هامش على  وآكتب673  ع3 الخميس في سإنقر بن محمد
الحكماء لسان الفقيه العالم المام مع المصنف بخط مقابلة نسخة مع قابلها

القزوآيني بن محمد الدين شرف وآالمتكلمين
 الدين شمس القزوآيني المؤمن محمد وآيأتي
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البرقوهي الحسيني الرضا أبو مباركشاه بن محمد
العلمية وآالرسإائال الكتب على المشتملة النفيسة للمجموعة تملكه بخطه كتب

 المكتوب208 7 ذ الدين أصول في الخلصة وآمنها وآغيرها وآالكلمية الفقهية
بعضها كتب التي الجرجأاني النيرمي محمد بن الحسن مهدي بقلم  وآكلها657
الهمداني طالب أبي بن علي بن حسين السيد عند وآالنسخة سإبزوآار في

بالنجف المعاصر
الجنكي مباركشاه بن محمد الدين شمس البخاري ميرك غير انه وآالظاهر

للسمر التأسإيس اشكال وآشرح القزوآيني لدبيران العين حكمة شرح مؤلف
من المترجأم الشمس وآزيج النوار نور وآشرح قندي

اليونانية إلى الفارسإية
الزهار تحفة في الهادي المام إلى شدقم بن ضامن أوآصل وآقد

البحراني محمد بن محمد
217 الثقا الراوآندي الله فضل الرضا أبي المام تلميذ من الدين قوام الشيخ
218
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 وآلشتراكه283 الثقا في  ذكرته7 6 ص القسيني صالح ابن أحمد عنه يروآي
المائاة هذه إلى بقاءه  احتملنا605 م إبراهيم بن راشد مع

غانم بن جأعفر بن محمد بن أحمد بن جأعفر بن محمد بن محمد
الحلي الجعفرية بابن المعروآف الشريف

بن علي بن زيد إلى نسبه ينهي  انه228 ص بالوفيات الوافي في الصفدي قال
طالب أبي بن علي بن الحسين

606 مولده
لنفسه أنشأه ما الترجأمة صاحب عن سإمع انه حيان أبي الدين أثير عن وآحكى
الشعار  من687 الحجة  ذي7 في بالحلة

 الثقا573 في الجواهر معدن عليه قرئ الذي الجعفرية ابن عن متأخر وآهو
283

الحسن بن محمد بن محمد
الطوسإي جأعفر أبو الدين نصير الخواجأه
672 الحجة  ذي18 الثنين نهار آخر  وآالمتوفى597 1 ج المولود

)1/99(

في وآصفه  وآقد629 سإنة  في71 ص بدران بن سإالم شيخه من مجازا كان
نصير المحقق المتقن البارع الكمل الفضل العالم الجأل المام بقوله الجأازة

وآالكابر العلماء مفخر وآالفاضل الئامة سإند المسلمين وآجأيد وآالدين الملة
أيام وآسإبعة أشهر وآسإبعة  سإنة75 إلى بعده وآبقي  سإنة32 وآله هذا بن محمد

بنائاها من فرغ قد وآكان لنفسه العباسإي الناصر هيأها بمقبرة وآدفن عمره من
بالكاظمية الجوادين قبر جأنب وآهي الخواجأه وآلدة يوم
جأعفر بن العزيز عبد مع له الربلي  رثاء90 ص في وآمر

وآفاته تأريخ في رباعية كزيده تاريخ في مستوفي الله حمد وآذكر
فضل كشور بادشاه وآدين ملت نصير
نزاد زمانه مادر أوآ جأو كه اي يكانه
حجه ذي به دوآ هفتادوآ ششصدوآ بسال

بغداد در كذشت در هيجدهم روآز به
الحمداني محمد بن محمد الدين برهان  وآعن156 ص وآالده عن أيضا وآيروآي

القزوآيني
الدين فريد عن المعقول اخذ الخواجأه إن إجأازته  في907 م الدوآاني وآقال

افضل عن السرخسي الدين صدر السيد عن النيشابوري العطار لعله الداماد
ابن الفلسإفة شيخ عن اللوكري لعله المكودي العباس أبي عن الغيلني الدين
سإينا
بنين ثلثة له إن بالوفيات الوافي في الصفدي قال

ص احمد الدين وآفخر الثامنة في حسن الدين  وآأصيل114 ص علي الدين صدر
12

صافي بيك حاتم وآمنهم أردوآباد في كانوا الخواجأه أحفاد أن دانش كنج في وآجأاء
عالم في بيك اسإكندر أحواله وآصف الصفوي الكبير عباس للشاه الدوآلة اعتماد

584 9 ذ آرا
بقرطوس فلقبوه مريرا عداء السنة أهل عاداه وآقد
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وآالسإماعيلية الفلسإفة أي وآاللحاد الكفر نصير هو الشذرات في الحنبلي وآقال
وآالمنجمين وآالطبيعيين الفلسإفة وآعظم الحديث وآأهل وآالقضاة الخليفة قتل

وآالطباء
وآالطب وآالرياضيات الفلسفة مدارس على وآصرفها المساجأد أوآقاف أخذ

الخ الخواص بقرآن سإينا لبن الشارات وآسإمى وآالنجوم
معها جأواباتها آت ادعا وآكلها

)1/100(

القبلة مسألة في وآحاجأجه المحقق درس مجلس فحضر العلماء يعظم وآكان
فيلسوف  وآهو155 ص في مر كما الحضار أعلم عن  وآسإأله30 ص في مر كما

وآابن وآالرازي كالغزالي المتكلمين تشكيكات على فرد له وآيذعن العلم يحب
ببناء وآبدأ وآالشيعة وآالفارابي سإينا ابن آراء عن وآدافع اليهودي ملكا
الوآقاف دخل عليها  وآصرف657 في مراغه مرصد وآهي رياضية مدرسإة أكبر
ببغداد وآالحشوية الحديث أهل بيد يهدر كان الذي

دمشق  من664 م العرضي الدين مؤيد منهم الشرق أنحاء من العلماء وآجألب
تفليس من الخلطي الدين وآفخر الموصل  من667 م المراغي الدين وآفخر
الفلسإفة من وآكثيرا الصين من وآتومجي قزوآين  من675 م دبيران الدين وآنجم

في الفوطي ابن كتب وآقد قبلها مثيل لها يكن لم علمية جأامعة فأسإس وآالطباء
آلت في رسإالة المذكور العرضي المؤيد وآكتب الرصد صعد من كتاب تأريخها

مراغه رصد
في وآله الرياضيات في وآكتابا  رسإالة36 له وآتوجأد الفلسفة في كثيرة كتبا ألف

وآفي الطب في رسإائال وآعدة وآالجواهر كالمعدن الطبيعية وآالعلوم الخلق
651 9 ذ في ذكرناه شعر ديوان وآله وآالعروآض وآالدب التربوية العلوم

وآآثار أحوال طهران جأامعة أسإتاذ رضوي مدرس تقي محمد السيد ألف وآقد
نصير خواجأه
بمناسإبة طهران في نشرا نصير خواجأه سإركذشت الزنجاني المدرسإي وآكتب

العبقري هذا وآلدة على  سإنة750 لمروآر مهرجأان
الداعي بن زيد بن محمد بن محمد
 أنه173 172 ص آلتي محمد الدين رضي وآالد الفطسي الحسيني الدين فخر
الترجأمة صاحب أبيه عن يروآي  وآانه654 وآتوفي طاوآس ابن مصاحب كان

المائاة هذه من له المترجأم أن فالظاهر
برز بن الكريم عبد بن محمد بن محمد
الحسن أبو الدين مؤيد الوزير
في معه المسجون محمد ابنه قبله  وآمات630 في المستنصر حبس في توفي
629

الجد إلى نسبة الكريم عبد بن محمد له وآيقال
ص السلطانية الداب في  وآترجأم57 رقم بالوفيات الوافي في الصفدي ترجأمه

237
54 53 ص في محمد بن حسين الخواجأه ابنه وآمر

)1/101(
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القزوآيني الحمداني ظفر بن علي بن محمد بن محمد
وآالده ذكره كما فاضل فقيه  وآقال585 505 بابويه ابن الدين منتجب ذكره

علي بن ظفر سإليمان أبي بن علي الخير أبي بن محمد الحرث أبا الدين برهان
وآوآلده الوالد بين خلط وآقع  وآقد176  وآالنابس274 الثقا في ذكرناه الذي

دلئال  وآمؤلف218 217  الثقا548 م الراوآندي عن يروآي الذي أن فالظاهر
4 4 ذ البراهين تخصيص وآأن الدين برهان الملقب الوالد  هو252 8 ذ القرآن

معد بن  وآمحمد170 168 ص الطوسإي نصير الخواجأه أسإتاذ هو الذي للولد هو
15 14 ص العريضي يوسإف بن وآأحمد التي علي بن

 وآعن295 الثقا الحمصي علي بن محمود الدين سإديد عن له المترجأم وآيروآي
م بابويه بن الدين منتجب  وآعن161 160 ص زهرة بن الله عبد بن محمد
196  الثقا585
رجأب أوآاسإط في منها فرغ هذا لسإتاذه الفهرس من نسخة بخطه كتب وآقد

396 395 16 ذ الفهرس من نسخته الشهيد كتب له المترجأم خط  وآعن613
الشهيد خط عن منقولة نسخة عن نسخته الجزائاري النبي عبد الشيخ وآكتب

عن نسخة النبي عبد تلميذ العباسإي الفضل بن محمد بن الله فضل كتب ثم
أسإتاذه نسخة

وآكتب النجف في السماوآي محمد الشيخ عند اليوم موجأودة العباسإي وآنسخة
عن الشهيد  وآكتب613 في أيضا المنتجب اسإتاذه تأليف الربعين له المترجأم

خط عن كتبها التي نسخته في الجبعي ذكره كما الحلة  في776 في خطه
861  رجأب12 في الشهيد
التبيان تفسير من الثاني الجزء بالنجف الغروآية المكتبة في بخطه وآتوجأد

الله عبد الدين جألل وآقف  من576  شعبان19 السبت في منه فرغ للطوسإي
علي بن محمد بن محمد  توقيعه810 في الحسيني شرفشاه بن

القزوآيني لعله العروآي
قال إلى مائاك ابلعي أرض يا آية من التبيان من آخر مجلد بخطه أيضا وآيوجأد
566 كتابته وآتأريخ غداتنا ائاتنا لفتاه

آبادي المحمد الفراهاني علي بن محمد بن محمد
وآكانت وآشرحه وآالمراسإيم براج لبن الجواهر فيها مجموعة من بخطه انتسخ
573 م الراوآندي القطب بخط إجأازة عليها

)1/102(

من الخير العشر في منها انتسخ انه المجموعة آخر في الترجأمة صاحب فكتب
لمصنفه وآمستغفرا لصاحبه  داعيا618 شعبان
الجويني محمد بن محمد بن محمد
الديوان بصاحب الملقب الدين شمس بن الدين بهاء بن الدين شمس الوزير

الجويني الحرمين إمام المعالي أبي أحفاد من
إماميا هو وآصار الشوافع من آباؤه كان
وآالده وآصار لخوارزمشاه مستوفيا محمد الدين شمس جأده كان القاضي قال
للمغول مستوفيا الدين بهاء
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كلها للبلد عاما وآزيرا له المترجأم نصب بغداد فتح وآبعد
أرغون مكانه وآجألس أحمد وآلقب أسإلم الذي نكودار قتل حتى ذلك على وآبقي
الله وآفرج يحيى الربعة وآأوآلده الدين شمس فقتل اليهود نحو ميال كان الذي

 فرثاه683  شوال4 في وآهذا حيا زكريا وآهو الخامس وآبقي وآأتابك وآمسعودا
وآغيرهم وآسإعدي همكر مجد مثل الشعراء

98 97 ص في الجويني ملك عطا أخوه وآمر
بن الحسين بن علي بن زيد بن الداعي بن زيد بن محمد بن محمد بن محمد

الحسن
الفطسي العلوي الوآي الدين رضي بن الدين فخر بن الدين رضي هو

المستدرك خاتمة في السجاد المام إلى ثم الفطس الحسن إلى نسبه ذكر
شيخ  عن75 النابس زيد بن الداعي رابعهم آباء أربعة عن  يروآي444 ص

460 م الطوسإي الطائافة
664 م طاوآس لبن مصاحبا له المترجأم كان

الحكايات بعض كتبه في عنه طاوآس ابن وآيروآي
4 الجمعة ليلة توفي انه للجبعي المجموعة عن البحار في المجلسي وآنقل
654 صفر

الثامنة في محمد بن الحسن الدين كمال حفيده  وآيأتي170 ص محمد وآلده مر
 الذي148 ص القسيني صالح بن أحمد بن محمد الترجأمة صاحب عن وآيروآي

صغير  وآهو630 وآفاته سإنة في فخار عن روآى
632 في كانت الترجأمة صاحب عن راوآيته أن وآذكر

السبزوآاري محمد بن محمد بن محمد
حق من المعاد مبحث في المجلسي عنه ينقل الذي اليقين معارج مؤلف هو

اليقين
الخبار جأواهر في الزنوزي علي نجف المولى أيضا عنه وآينقل

)1/103(

بن محمد مؤلفه إن وآقال عنده موجأودة نسخته أن الخياباني علي المولى وآذكر
679 تأليفه من فرغ السبزوآاري محمد بن محمد
الفقيه يحضره ل من نسخة هامش في الكتاب هذا عن النقل رأيت أقول

الجزء آخر قبل فيما بالنجف التبريزي الميني الحسين عبد مكتبة في الموجأودة
وآالثلثين السادس الفصل اليقين معارج في لفظه ما صفحات بست منه الرابع

كيف بجملة بالسؤال المبدوآءة الحاديث أوآرد ثم أصبحت كيف أحاديث في
موارد عشرة الحاشية تلك في منها وآالمذكور أصبحت

الجويني محمد بن محمد بن محمد بن محمد
الدين شمس بن الدين بهاء بن الديوان صاحب الدين شمس بن الدين بهاء هو

وآالده ترجأمة في آباءه ذكرنا
المغولي خان أبقا عهد في إصفهان حاكم هو وآكان

الدين شمس وآوآالده الشعراء فرثاه سإنة ثلثين من أقل وآعمره فجأة وآتوفي
الديوان صاحب

الخواجأه وآألف باسإمه المختصر شرح في المعتبر الحلي المحقق ألف وآقد
13 ذ بطلميوس ي كلمه وآصد الشراف أوآصاف له الطوسإي
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252 17 ذ بهائاي كامل له الطبري العماد  وآألف171
98 97 ص في ملك عطا  وآعمه172 ص محمد وآالده وآمر

الحسيني مطرف بن محمد
165 ص الغر أبي بن  وآمحمد30  ص676 م الحلي المحقق تلميذه من

عليه قرأه ثم المحقق لسإتاذه المراسإم مختصر من نسخة له المترجأم كتب
672 الكتابة من وآفراغه

 في156 ص الزرقني الحسن بن محمد تلميذه الترجأمة صاحب على قرأه ثم
695

التأريخ في إجأازة له الترجأمة صاحب وآكتب
خطه صورة وآهذه

)1/104(

الولد روآحه الله قدس الديلمي العزيز عبد بن سإلر رسإالة مختصر علي قرأ
بن حسن بن محمد الله عبد أبو الدين رضي الفاضل العالم الوآحد الجأل العزيز

وآأجأزل تسديده الله أحسن الحسيني العلوي الداوآدي الزرقني محمد ابن علي
ما الكتاب فقه من له وآشرحت مرضية قراءة وآمزيده فضله عارفة كل من

الله رضي أصحابنا بين المسألة في الحاصل الخلف من الحال في ببالي خطر
فليروآ ظابطا وآفهمه وآاعيا فأخذه وآالطاقة الجهد حسب ذلك له وآبينت عنهم
نجم العلماء قدوآة الفرق مفتي الفقيه المعظم الفاضل الشيخ عن عني ذلك

وآنور روآحه الله قدس الحلي سإعيد بن الحسن بن جأعفر القاسإم أبي الدين
هشام بن الياس عن مسافر بن عربي عن إدريس ابن محمد شيخه عن ضريحه
أجأمعين عنهم الله رضي مصنفه عن علي أبي عن الحائاري

الحسني مطرف بن محمد تعالى الله إلى الفقير العبد وآكتب
الهامش في أيضا بخطه وآجأاء

عن الغر أبي بن محمد الشيخ عن الصل كتاب عني يروآي أن أيضا له وآأذنت
مشايخه عن أحمد شيخه
مطرف بن محمد وآكتب
عشر رابع الخميس يوم تأريخها الكتاب آخر في الجأازة هذه مختصر وآكتب

مطرف بن محمد وآكتب وآسإتمائاة وآتسعين خمس سإنة الخرة جأمادى
اشتراها النسخة وآهذه
وآغيرها وآاللبن التمر أوآراقه على يضع كان ببغداد بقال من الصدر الحسن سإيدنا

الحوائاج من
عند موجأودة الهندي وآنسخة بخطه بالنجف الهندي محمد السيد عنها وآاسإتنسخ

بالنجف السماوآي محمد الشيخ
ابن حمزة بن علي بن معد الفضائال أبي بن رافع بن علي بن معد بن محمد
موسإى المام بن إبراهيم بن موسإى بن أحمد بن علي بن حمزة بن أحمد

ع الصادق جأعفر ابن الكاظم
علي بن يوسإف الدين سإديد مشايخ من الموسإوي جأعفر أبو الدين صفي وآهو
الحلي العلمة وآالد المطهر بن

 فهرس172 171 ص القزوآيني الحمداني علي بن محمد بن محمد عن يروآي
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المنتجب مؤلفه عن الدين منتجب
ذكرته كما الدين منتجب فهرس من نسخة على نسبه له المترجأم كتب وآقد

)1/105(

أبي بن أحمد  وآعن119 118 ص الخياط يحيى بن علي عن أيضا وآيروآي
 كما616  صفر8 الخميس نهار آخر في عليه قراءة الله عبد بن محمد المظفر

10 9 ص في مر
الخير العشر في له المترجأم عن روآايته عند اليقين في طاوآس ابن به وآصرح

النحوي الخشاب ابن عن يروآي المظفر أبي ابن أحمد أن  وآذكر616 صفر من
531 المحرم في خيروآن ابن شيخه عن روآى الذي

الموسإوي محمد
الموسإوي الله هبة جأد وآهو ع الكاظمين مشهد نقيب نصر أبو الدين نجم

فيه أوآرد وآقد لمه  ألفه56 55 20  ذ703 ألفه الذي الرائاق المجموع صاحب
المام عن المروآية السبعة اليام أدعية الترجأمة صاحب المي جأده خط عن

ع الكاظم
مع منه  أجأيز118 116 ص طاوآس بن علي الدين رضي تلميذ من هو أقول
ص وآابراهيم جأعفر وآأوآلده القسيني محمد الدين شمس الشيخ منهم آخر جأمع

 معبرا148 ص لطومان إجأازته في القسيني محمد الجميع ذكر  وآعلي31 - 2
الموسإوي محمد الدين نجم بالنقيب عنه

الطاوآس محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى بن محمد
الحسني الفضائال أبو الدين شرف الشهيد السيد
لياقوت الدباء معجم من نسخة كاتب وآصفه هكذا
الله عفو إلى الفقير الجأزاء من قبله وآما نقله من فرغ النسخة آخر في فجاء

في العنوان في ذكرناه ما آخر إلى الشهيد السيد عتيق عبد بن لؤلؤ وآمسامحته
ببغداد  هللية679 سإنة من بالخير صفر أوآاخر

أخ  وآلعله176  ص18 ج حاشية في الدباء معجم لطبعة المحقق أوآرده ما هذا
14 13 ص طاوآس ابن  وآأحمد118 116 طاوآس بن علي

القزوآيني المؤمن محمد
الدين شمس البارع المتقن الفاضل العالم المولى

كتبه الذي الجوينية اللمعة كتابه أوآل في كمونة بن منصور بن سإعد وآصفه هكذا
خزانة برسإم معه ليصحبه بغداد من العودة أراد حين الترجأمة صاحب بأمر

679 سإنة في  وآذلك172 ص الجويني الدين شمس الديوان صاحب
القزوآيني بن  محمد167 ص في وآمر

محمد الله عبد أبي السنة جأمال بن الحسن أبي بن المؤيد بن محمد

)1/106(

الجويني آبادي البحر الحموي بكر أبي بن الدين سإعد الشيخ
بعد عرف وآلذلك وآحماه قاسإيون سإفح وآسإكن  سإنة25 الشام إلى سإافر

وآطنه إلى رجأوعه
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وآالحموي بحمويه خراسإان
وآحدوآيا صوفيا كان وآإن تشيعه على يدل ما كثير وآوآصاياه آثاره وآفي
الذي الروآاح سإجنجل كتبه  وآذكرنا11 10 ص كبرا الدين نجم أصحاب من وآهو
يحل ل قال انه الوآلياء محبوب كتابه عن القاضي وآنقل بحمص سإفره حين ألفه

على يدل  ما97 96 ص النسفي تلميذه عن وآأوآرد المهدي إل معضلتها
تشيعهما

الجنان مرآة في اليافعي  وآكذا650 الضحى يوم وآفاته الشذرات صاحب أرخ
سإنة سإتين كان وآفاته يوم عمره أن النفحات في الجامي وآذكر
للقاضي المؤمنين مجالس في كما آباد ببحر وآدفن

فرائاد صاحب الحموي إبراهيم الدين صدر وآالد  وآهو447 9 ذ ديوان وآله
8 ذ العاشر القرن حتى بيزد أوآلده  وآبقي137 135 16  ذ722 م السمطين

187 188
المعاني بحر تصانيفه  من124 2 العارفين هدية في باشا إسإماعيل وآذكر

المرفوع المحبين محبوب الصالحين سإكينة البرار سإفينة الحروآف حقائاق
وآغيرها المصنوع

حمزة بن الناصر بن محمد
القاسإم بن محمد من المجاز الوراميني العراقي الحسيني العلوي الدين جأمال

المجيز  وآصفه661  رمضان24  في167 166 ص البيهقي البرزهي محمد بن
السإلم شرف الدين جأمال العالم الجأل المام السيد بقوله الجأازة تلك في

الخ الناصر بن محمد السادات سإيد
الحسن بن أحمد الفقيه الشيخ أسإتاذ الوراميني الدين جأمال هو انه وآالظاهر
33 ص الناوآندي

الجمل قرأ انه فيها ذكر وآالعقود الجمل ظهر على المجيز بخط الجأازة رأيت
وآتبين فهم قراءة وآالوسإيلة الثاني المجلد آخر إلى أوآله من وآالنهاية وآالعقود

وآمذاكرة مباحثة مع وآتأمل
النصيرية الفرائاض قرأ وآكذلك
وآالمراسإم وآالصباح السرائار كتاب مني وآسإمع

بن سإالم الدين معين شيخه عن عنه شيخه عن جأميعها يروآيها أن أجأازه ثم
مضجعه الله  نور71 ص بدران

)1/107(

1276 الصفهاني الهمداني طالب أبي بن علي السيد موقوفة من وآالنسخة
بالنجف حسين السيد وآلده عند

سإعيد بن الحسن بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن محمد
الحلي الدين نجيب ابن الدين صفي الشيخ
يأتي  كما690 م يحيى الدين نجيب وآالده عن يروآي
الكريم لعبد منه إجأازة النجيب وآالده إملء عن هذا محمد الدين صفي كتب وآقد
686 القعدة ذي في العلماء معالم من نسخة ظهر  على92 91 ص طاوآس بن

محسن بن يوسإف بن محمد
116 ص طاوآس بن علي الدين رضي عن سإمعوا الذين الستة العلماء من

التكليف وآقت بتعريف التشريف كتابه  بعض118
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مر  كما658 في ببغداد داره في لهم إجأازة بخطه طاوآس ابن لهم كتب ثم
51 - 49 ص في الجأازة صورة

الحسن بن علي بن محمود
الهمداني الرازي الحمصي الدين سإديد المام الشيخ
 مدرسإا600 سإنة في وآكان المائاة هذه إلى بقي  لكنه295 الثقا في ذكرناه

بهمدان الجمالية بالمدرسإة
التقليد من المنقذ من نسخة على  وآهي277 الثقا في للخجندي إجأازته وآذكرنا

 وآ26  وآ24  وآ23 أجأزائاها بعض وآتأريخ الدين بها كتبها مجموعة ضمن توجأد له
الهجرة من اللف  بعد28

محمد بن محمود
الدين خطير العالم الفقيه المولى

النجوم في ماهرا كان
في المهموم فرج من الخامس الباب  في664 م طاوآس بن الدين رضي قال
أدركه وآمن الشيعة عند النجوم علم ذكر عند النجوم علماء ذكر
الدين بخطير الملقب الزاهد العالم الفقيه وآمنهم علمائاهم من المنجمين من

محمد ابن محمود
في ببغداد طاوآس ابن كون أن أوآ بالكاظمية وآنزوآله العراق إلى مجيئه ذكر ثم

له دينارا خمسين لقطع الخليفة عند توسإطه  وآذكر640 م المستنصر أيام
القواعد في مهارته وآذكر السنة في وآتوفي وآاحدة مرة رسإمه فأخذ رسإما

النجومية
الدين محيي
زهرة بن علي بن الله عبد بن محمد
أحمد بن محمد بن علي بن محمد
ال ابن آل مختار

علي بن الحسن بن إسإماعيل
الدين عميد بن علي بن الحسن

الله عبد
علي بن محمد

المدائاني
الحديد أبي بن محمد بن الله هبة بن الحميد عبد

المدرس

)1/108(

الكوفي محمد بن ربيع
الفقار ذي بن الدين عماد

المرتضى
زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد

محمد بن أردشير بن الحسين
الحسن بن مرتضى

الحسيني الدين علء
ذ الروآاح تزكية لجأله ألف الذي حسن الدين فخر العادل الحاكم الملك وآالد هو
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مؤلف أطرى وآقد الطوسإي نصير للخواجأه ناصري أخلق من  المنتزع171 4
العلماء من أنهما منه يظهر بما وآوآلده الترجأمة صاحب على التزكية
اليزدي حفيد باقر السيد  عند764 النسخة كتابة وآتأريخ
الدين مرشد

الحسين أبي بن الحسين بن علي
المرقاني

شهردوآير بن الفضل أبو
المرقي

الكاشاني الدين أفضل
المروآزي
محمد بن الحسين بن إسإماعيل
المزيدي

المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
المستعصمي

ياقوت
المشغري

فوز بن حاتم بن يوسإف
المصري

التيفاشي يوسإف بن أحمد
يوسإف بن أحمد بن الحسن

علي بن بدران بن سإالم
الفارض بن مرشد بن علي بن عمر

المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
بشيراز المتوفى الشهير الشاعر الشيرازي الله عبد بن سإعدي الدين مصلح
غيره في  كما691 أوآ الجامعة الحوادث في معاصره أرخه  كما694
وآقد قيل كما سإنوات وآعشر ماية عن بالسعدية تعرف تكية في بشيراز وآدفن

أبا ابنه بعده  وآمدح623 م زنكي بن سإعد بك أتا ممدوآحه أسإم من تخلصه أخذ
فارس أتابكة من  وآهم658 م زنكي بن سإعد بن بكر

ص الجويني الديوان صاحب مع مكاتبات  وآله450 447 9 ذ في آثاره وآذكرنا
سإلفيا متحفظا كونه يظهر للمستعصم مديحه  وآمن81

ابن المطرز
الرحمان عبد بن قيصر بن علي

ابن المطرف
محمد

ابن المطهر
الرحمان عبد بن قيصر بن علي
محمد بن علي

إسإحاق بن محمد
القاسإم أبي بن مطهر
الحسن أبو السيد
351 3 ذ الهندسإة في التجريد كتابه الطوسإي الدين نصير الخواجأه إليه أهدى

يحيى بن الفضل بن المظفر

)1/109(
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القاسإم أبي الدين شرف ابن لنه الدار حاجأب بابن المعروآف أبوعلي السيد
بن الله عبد النقيب بن يحيى ابن الباب بحاجأب الملقب الله لكتاب الحافظ

العلء أبي ممدوآح النقيب الحراني محمد بن حلب نقيب جأعفر بن زيد بن جأعفر
بن المؤتمن إسإحاق بن الحسين بن محمد ابن الحجازي أحمد ابن  وآهو449 م

42 15 ذ الصادق جأعفر المام
كتبها المعري عن المعرة صرف مؤلف العالم السيد انه الطالب عمدة في قال
عنه وآجأوابه عليه يطعن ما بعض في له وآتعصبا العلء أبي عن ذبا

المعاني
موسإى بن علي بن محمد بن علي

المعتزلي
الحديد أبي بن الله هبة بن الحميد عبد
معد بن الحسين بن معد

ص العباسإي أحمد الله لدين الناصر بأمر تولى الذي الموسإوي الجليل الشريف
على حاله على اليوم حتى وآالباقي المنصوب المشبك الباب عمل  على6 4

وآالعسكري الهادي المامين صحن في المقدس السرداب في الشريفة الصفة
بسامراء

له المترجأم إنشاء من عليه كتب كما المشبك للباب صنعه من النجار فرغ وآقد
606 سإنة في

الموسإوي فخار بن معد بن فخار النسابة أخي ابن له المترجأم أن وآالمظنون
130 129 ص

175 ص رافع بن علي بن معد بن محمد الدين صفي أعمام بني من وآلعله
المعدني

ميسر ابن
مختار بن علي بن معمر
في منه الفروآع  وآبعض329 م للكليني الكافي أصول من قطعة بخطه كتب
وآاحد بخط كله مجلد
كتابته وآتأريخ وآنسبه اسإمه كتب منها الغيبة باب آخر في الحجة كتاب أثناء وآفي
كما العلماء خطوط عليها الرضوية الخزانة في موجأودة  وآالنسخة655 في

فهرسإها في فصل
الدين معين
علي بن بدران بن سإالم
ابن معية

محمد بن الحسن بن القاسإم
محمد بن الحسن بن محمد

المفسر
الشيباني الحسن بن محمد
الدين مفيد

جأهيم بن محمد
المكارم أبو

زهرة بن الله عبد بن محمد بن علي
المكزوآن
يوسإف بن الحسن
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ابن المكيالي
علي بن محمد بن الحسين
الملطي

يوسإف بن علي بن إسإحاق بن محمد
الملك
أيوب بن يوسإف بن علي

العلقمي بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد
ابن ملكدار

القمي بندار
المنجم
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محمد بن الحسين بن إسإماعيل
الدوآرقي بن الحسين

الطوسإي محمد بن محمد بن علي
محمد بن محمود
الطوسإي محمد بن علي بن منصور

الهدى علم المرتضى للشريف النتصار كتاب  لنسخة662 سإنة في تملكه كتب
وآقد التأريخ في مكتبته عليه تحتوي ما بعض كانت النسخة أن منه  يظهر436 م

591 في منها وآفرغ الفراهاني إبراهيم بن علي بقلم كاشان في النسخة كتبت
بالنجف التبريزي الميني بمكتبة الفتوغرافية النسخة رأيت

سإليمان بن محمد بن فلح بن منصور
مجلدات أربعة في النحو في المغني مؤلف اليمني الدين تقي
شرح  في155 ص الرضي عنه نقل الذي هو  وآلعله672 المحرم في منه فرغ

683 سإنة الكافية
البدوآر مطلع في يذكر لم وآلكنه الزيدية علماء من وآلعله

في منه كبير وآمجلد الكاشاني عباس السيد عند كربلء في موجأود وآالمغني
بالنجف التبريزي الميني مكتبة

المؤرخ
عثمان بن أنجب بن علي
ظافر بن حميدة بن يحيى

الموسإوي
معد بن فخار بن الحميد عبد

محمد بن الرضا بن محمد بن علي
فخار بن معد بن فخار

محمد
رافع بن علي بن معد بن محمد

الشريف معد بن الحسين بن معد
طاوآس بن محمد بن أحمد بن محمد بن جأعفر بن موسإى

664 589 طاوآس بن علي الدين رضي وآالد إبراهيم أبو الشريف هو
كتاب في يرتبها وآلم وآأدراج أوآراق في روآاياته كتب المحدثين الروآاة من كان
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لكل وآجأعل مجلدات أربعة في المذكور الدين رضي وآلده فجمعها توفي أن إلى
موسإى وآالدي روآاه مما الخاطر وآبهجة الناظر فرحة وآسإماه ديباجأة خطبة مجلد

جأعفر بن
تصانيفه ذكر عند الجأازات كتابه أوآل في الدين رضي ذكره هكذا

قرأ وآأنه وآالده عنه يروآي انه رمضان من يوم أوآل دعاء في القبال في وآصرح
وآالده أن الدين رضي وآلدة تأريخ وآمن منها فيظهر للمفيد المقنعة عليه

المولود وآلده عليه قرأ حتى المائاة هذه أدرك وآقد العلماء من كان له المترجأم
 المقنعة597
 عن83 الثقا رطبة بن حسين الفقيه شيخه عن المقنعة يروآي وآالده أن وآذكر
الطوسإي وآالده عن علي أبي
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الثقا الراوآندي القطب عن المدائاني محمد بن علي شيخه عن أيضا وآيروآي
الطوسإي وآالشيخ وآالده خال كان الطوسإي علي أبا الشيخ بان  وآصرح124
العلى جأده كان فلعله الم قبل من جأده

النجف الغري في مدفونان وآالديه إن السائال فلح في وآقال
الموصلي

أحمد بن إبراهيم بن أحمد
محمد بن أحمد

الحسن بن محمود بن الحسن
الدين موفق

الغنائام أبي بن الفضل أبو
المؤمن

محمد
الدين مؤيد

الوزير علي بن محمد بن أحمد بن محمد
برز بن الكريم عبد بن محمد بن محمد

ابن المهتدي
محمد بن الحسن بن محمد
كتب مجموعة دوآن فاضل عالم الجرجأاني النيرمي محمد بن الحسن بن مهدي

مكررا بعضها قابل  وآقد658 بعضها  وآمن657 بعضها من فرغ رسإائال فيها
الجمل وآمنها وآعلمه فضله على تدل نافعة حواشي منها جأملة على وآكتب

لسالم الجنابة وآغسل وآالمراسإم النصيرية وآالفرائاض الطوسإي للشيخ وآالعقود
السرقني الدين مجد للمام الثلثين ذهاب قبل الزبيبي العصير وآحرمة بدران بن

بن محمد الدين لجمال البرزهي قاسإم بن محمد إجأازة الجمل ظهر وآعلى
بالنجف الهمداني حسين السيد عند  وآالنسخة661 في الوراميني الناصر
الدين مهذب

رده بن الحسين
رده بن الفرج أبي بن الحسين
الله عبد بن محمد بن الحسين

المفضل بن علي بن علي بن علي بن محمد
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المهلبي
الزدي معقل بن علي بن أحمد
ابن مهند

فوز بن حاتم بن يوسإف
القطاع جأعفر المهندس

سإالر الله فضل بن علي
ميثم بن علي بن ميثم

بن علي الدين كمال الشيخ تلميذ  هو699 636 البحراني الدين كمال الشيخ
بن أحمد لسإتاذه العلم رسإالة أرسإل  الذي106 105 ص البحراني سإليمان

الطوسإي  فشرحها168 ص الطوسإي المحقق  إلى7 ص سإعاده بن علي
الطوسإي الخواجأه وآعن المذكور أسإتاذه عن له المترجأم وآيروآي

الشيخ لفظه ما البحرين علماء تراجأم كتابه في الماحوزي سإليمان الشيخ قال
البحراني معلى بن ميثم ابن علي بن ميثم الدين كمال الرباني العلمة المام

)1/112(

القيامة يوم وآالنجاة البلغة نهج لكتاب الثلثة الشروآح منها كثيرة مصنفات له
سإليمان بن علي لشيخه الشارات وآشرح الكلم في وآالقواعد المامة في

سإنة توفي قال أن إلى بالبحرين كبيرة قرية وآهي سإتره إلى نسبة الستراوآي
 وآكان679

1167 في الجاروآدي علي بن مبارك الشيخ بقلم الرسإالة  أقول636 مولده
فراغ لن مخدوآش التأريخ  لكن1121 م سإليمان الشيخ مؤلفه خط عن نقلها
الكبير الشرح من  وآفرغ681 في كان البلغة لنهج الصغير الشرح من ميثم ابن

صاحب ذكره ما هو وآفاته تاريخ من  فالصحيح150 149 14  ذ677 في للنهج
 ظاهرا699 وآهو الحجب كشف

جأعفر بن العزيز لعبد القيامة نجاة ألف  انه90 ص في وآمر
المعدني ميسر ابن

 وآأخبر635 مات الذي اليوبي الكامل السلطان إلى الزمرد من وآجأده ما حمل
 وآنقله640 في الحجار كتاب مؤلف التيفاشي يوسإف بن أحمد معاصره بذلك

المذكور كتابه في عنه المعاصر
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد الدين ناصر

الله لدين الناصر
يوسإف بن الحسن بن أحمد
الجزائاري الحسيني بادشاه بن المطلب عبد بن ناصر
وآعدة الرجأال كتابه في الحميد عبد بن علي السيد ترجأمه إنه الرياض في قال
726 م الحلي العلمة لعصر المقاربين من

الشمالية بإفريقية الجزائار إلى وآليس إيران جأنوبي إلى نسبة وآالجزائاري
مهدي بن ناصر

الحسيني الوزير النقيب الشريف
النقيب  وآمعه592 شعبان في فوردها تكش خوارزمشاه وآقعة بعد بغداد جأاء

الناصر  وآتلقاهما589 سإنة الوقعة تلك في الشهيد يحيى الدين عز بن محمد
اسإتوزره ثم برهة له المترجأم إلى الطالبيين نقابة وآفوض بالقبول العباسإي



 السإلمية مشكاة مكتبة

292 الثقا المذكور محمد السيد إلى النقابة وآفوضت
الناقد ابن

الوزير محمد بن أحمد
النهاوآندي الناوآندي

الحسن بن أحمد
ابن نجا

أحمد بن محمد بن الحسن
أحمد بن محمد بن الحسين
النجفي
السإترآبادي الحسن بن محمد

الئامة نجم
السإترآبادي الحسن بن محمد

الدين نجم
الخيوقي عمر بن محمد بن أحمد
الكبر يحيى بن الحسن بن جأعفر

)1/113(

الله هبة بن جأعفر بن محمد بن جأعفر
الطبري الحسن بن علي بن الحسن
محمد بن أردشير بن الحسين

الموسإوي محمد
الدين نجيب
السوراوآي فرج بن علي

الحلي الحسين بن القاسإم أبو
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد
السوراوآي محمد
عمر بن علي بن محمد

النحوي
محمد بن الحسين بن إسإماعيل

نجا بن أحمد بن محمد بن الحسن
أياز بن بدر بن الحسين

السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
علي بن الحسن بن عمر

السإترآبادي الحسن بن محمد
الفوارس أبي بن محمد

محمد بن فلح بن منصور
منصور بن علي بن نصر
أيوب بن أحمد بن حامد بن الله هبة

النخعي
فراس أبي بن وآرام

النسابة
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العلوي محمد بن أحمد
المهنأ بن محمد بن أحمد

الغر بن الشرف محمد بن الحسين بن إسإماعيل
فخار بن معد بن فخار بن الحميد عبد
الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
جأعفر بن موسإى بن أحمد بن الكريم عبد

الله عبد بن الحميد عبد بن محمد
النسفي

محمد بن عزيز
منصور بن علي بن نصر

الحائاري النحوي الخازن الفتوح أبو الشيخ
حجة كتابه في  فقال130 129  ص630 م الموسإوي معد بن فخا عنه يروآي

الذاهب
أخبرني  قال599 سإنة السلم بمدينة الله رحمه نصر الفتوح أبو الشيخ حدثني
591 سإنة الوآل ربيع شهر في وآمغالب أبي بن كامل بن ذاكر القاسإم أبو الشيخ
قال إجأازة الحداد أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا قال أسإمع وآأنا عليه قراءة
الحافظ الله عبد بن أحمد نعيم أبو أخبرنا

فخار ابن الحميد عبد عن روآى الذي منصور بن علي بن  علي107 ص في وآمر
عنه وآالده عن معد بن

الدين نصير
الناقد بن محمد بن أحمد
الناقد بن إبراهيم بن راشد
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
الطوسإي الخواجأه الحسن بن محمد بن محمد

النصيري
السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
الدين نظام

الزبيب ابن
الغني عبد بن محمد بن أحمد
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد بن أحمد
القاضي المظهر بن إسإحاق بن محمد
الحسيني الصفهاني الشرف قوام بن الشرف نظام

)1/114(

الرازي فارس بن أحمد اللغة لمام العرب فقيه فتيا الرضوية المكتبة في يوج
بخط
منصور بن علي بن نصر

الحائاري النحوي الخازن الفتوح أبو الشيخ
حجة كتابه في  فقال130 129  ص630 م الموسإوي معد بن فخار عنه يروآي

الذاهب
أخبرني  قال599 سإنة السلم بمدينة الله رحمه نصر الفتوح أبو الشيخ حدثني
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591 سإنة الوآل ربيع شهر في غالب أبي بن كامل بن ذاكر القاسإم أبو الشيخ
قال إجأازة الحداد أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا قال أسإمع وآأنا عليه قراءة
الحافظ الله عبد بن أحمد نعيم أبو أخبرنا

فخار ابن الحميد عبد عن روآى الذي منصور بن علي بن  علي107 ص في وآمر
عنه وآالده عن معد بن

الدين نصير
الناقد بن محمد بن أحمد
إسإحاق بن إبراهيم بن راشد
الطوسإي الخواجأه الحسن بن محمد بن محمد

النصيري
السكون بن علي بن محمد بن محمد بن علي
الدين نظام

الزبيب ابن
الغني عبد بن محمد بن أحمد
نما بن الله هبة بن جأعفر بن محمد بن أحمد
القاضي المطهر بن إسإحاق بن محمد
الحسيني الصفهاني الشرف قوام بن الشرف نظام
الرازي فارس بن أحمد اللغة لمام العرب فقيه فتيا الرضوية المكتبة في يوجأد
بخط
الحسيني الشرف نظام
617 في كتابته من فرغ

بن الشرف نظام بخط دريد لبن وآالممدوآد المقصور قصيدة أيضا هناك وآيوجأد
الصفهاني الشرف قوام
نفسه للكاتب الشرح وآلعل مختصرا معناه شرح بيت كل ذيل في كتب وآقد

 أيضا617 وآتوقيعه خطه وآتأريخ
اتحادهما وآالظاهر

نقي
علي بن محمد

النقيب
الغنائام أبي بن الفضل أبو

العباس بن الحسين بن حمزة بن أحمد
زيد بن جأعفر بن محمد بن أحمد

علي بن الحسن بن اسإماعيل
الحسن بن زهرة بن الحسن
الدين عميد بن علي بن الحسن

الحميد عبد بن محمد بن الحميد عبد
السميع عبد بن الرحمن عبد
موسإى بن أحمد بن الكريم عبد
المختار بن الله عبد

الله عبد أبي بن يحيى بن الفضل
معية بن محمد بن الحسن بن محمد
جأعفر بن موسإى بن الحسن بن محمد
طاوآس بن موسإى بن علي بن محمد
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الموسإوي محمد
يحيى بن الفضل بن المظفر

)1/115(

الشريف مهدي بن ناصر
زيد أبي بن محمد بن محمد بن يحيى
النقباء نقيب
الطقطقي رمضان بن محمد بن علي
نما ابن

الله هبة بن جأعفر بن محمد بن أحمد
الله هبة بن جأعفر بن محمد بن جأعفر
نما بن جأعفر بن محمد
الله هبة بن جأعفر بن محمد

الدين نور
أيوب بن يوسإف بن علي
صالح بن عمر

النهاوآندي
الناوآندي الحسن بن أحمد

النيرمي
محمد بن الحسن بن مهدي

النيشابوري
جأعفر بن العزيز عبد

العطار إسإحاق بن إبراهيم بن محمد
الجوهري البركات أبي بن محمد
شرفشاه بن محمد
محمد بن القاسإم بن محمد
النيلي

رده بن الله عبد بن محمد بن الحسين
الواراني

العباس أبي بن الحسن بن علي
الحسين أبي بن الحسين بن علي

الواسإطي
محمد بن إبراهيم

الواسإطي جأعفر بن أحمد
الخير أبي بن حماد بن الحسين

السميع عبد بن الرحمان عبد
جأعفر بن العزيز عبد

المجد أبي بن علي
الليثي محمد بن علي
بطريق بن الحسين بن الحسن بن يحيى بن علي

الواعظ



 السإلمية مشكاة مكتبة

الغر بن الشرف
الدوآيبة وآجأه
أيوب بن أحمد بن حامد بن الله هبة

الوراق
عنان بن إسإماعيل بن القاسإم أبو

فراس أبي بن وآرام
عالم ع المؤمنين أمير صاحب النخعي الشتر بن مالك أوآلد من الزاهد المير
الخبر الخبر وآوآافق بالحلة شاهدته فقيه
وآراعاه بالحلة الحمصي محمود الدين سإديد المام شيخنا على قرأ
بابويه بن منتجب ذكره ما هذا

أبي بن وآرام الحسين  أبو477 3 المستدرك خاتمة في النوري شيخنا وآقال
ل خ بحر أبي النجم أبي بن عيسى بن حمدان بن وآرام فراس

النخعي الشتر الحارث بن مالك بن إبراهيم بن خولن بن حمدان بن وآرام بن
بن فراس أبي بن  وآرام218 6 الميزان لسان في العسقلني حجر ابن وآقال
وآرام
ترك ثم بالسيف وآيتقلد وآالمنطقة القباء يلبس الجأناد من أمره أوآل في كان
العبادة إلى وآانقطع ذلك

قال كرامات له وآذكر إطرائاه في وآبالغ المامية طبقات في طي أبي ابن ذكره
منها محرم ثاني في  أنه605 سإنة حوادث في الثير ابن وآقال  كذا650 وآمات
بالحلة فراس أبي بن وآرام الزاهد توفي

)1/116(

أبو الدين حسام وآهو العراق حاج أمير هرب  وآفيها622 سإنة حوادث وآفي
وآرام الشيخ أخي ابن وآهو الورامي الكردي الحلي فراس
طاوآس بن علي الدين رضي السيد جأد القدر جأليل فاضل شيخ المل في وآقال
وآالثمين الغث فيه أن إل حسن النواظر وآنزهة الخواطر تنبيه كتاب له لمه

طاوآس ابن قال للمضايقة فيها انتصر وآالمضايقة المواسإعة في مسألة له أقول
فمه في يجعل أن أوآصى بفعله يقتدى ممن وآرام جأدي كان السائال فلح في
الئامة أسإماء عليه عقيق فص وآفاته بعد
الثقا العريضي إبراهيم بن علي وآالشريف المذكور الحمصي عن يروآي وآهو

177
بن وآرام الدين بهاء السيد ترجأمة هامش  في327 الثقا في ذكرت وآقد أقول
وآرام آل أن من جأواد مصطفى الدكتور تحقيق نصر

العلويين إلى انتسبوا اسإتعربوا أن وآبعد الجاوآانيين الكراد من كانوا الحلة أمراء
الشتر مالك إلى أوآ

النسبة بدل ثم به فاشتهروآا الشتر لوآلد الموالي كانوا له المترجأم آباء وآلعل
هذا مثل وآقع ما وآكثير بالدم النسبة إلى بالولء
ذكر أنه مع هذا وآرام الشيخ تشيع جأواد مصطفى الدكتور إنكار العجيب وآلكن

وآسإائار عثمان إلى ينتسبون كانوا إنما المتسعربين الكراد من السنة أهل أن
ضد عبيدة أبي ابن المختار مع الثائار الشتر مالك إلى وآرام آل فانتساب الخلفاء

وآرام بن الفتح أبا جأدهم أن من ناهيك مغزاه له ع الحسين لثأر طلبا أمية بني
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إلغاء في البساسإيري مع وآاشترك مصر من الفاطمي المام من الخلعة أخذ
الثير ابن عن  نقل8 ص في مر كما العباسإية الخلفة

في نصوصها جأاءت الفاطمي الداعي الشيرازي الله هبة مع مكاتبات وآله
ط المؤيدية السيرة
1949 حسين كامل محمد

الميزان لسان في نقل ما على المامية طبقات في الطي أبي ابن عده وآقد
الوراميني

الدين جأمال
حمزة بن الناصر بن محمد
الوزير

الدين علء الخواجأه ملك عطا
بن أحمد بن علي
الربلي عيسى بن علي
أحمد بن محمد بن علي
محمد بن محمد بن علي
إبراهيم بن يوسإف بن علي

علي بن محمد بن أحمد بن محمد

)1/117(

الجويني محمد بن محمد بن محمد
برز بن الكريم عبد بن محمد بن محمد
الشريف مهدي بن ناصر

الوزيري
الدين بهاء الشيخ محمد بن أحمد بن محمد
ابن وآشاح
عزيزة بن محفوظ بن سإالم

محفوظ
العاملي الهرملي محمد بن وآشاح

676 م الحلي المحقق معاصر هو كان الذي وآشاح بن محفوظ الشيخ وآالد هو
المل أمل في بعضها أوآرد مراسإلت  وآبينهما30 ص
كتب وآقد الحلي العلمة تلميذ عتبة بن محمد بن وآشاح الشيخ على مقدم فهو

727 سإنة إلى الحلي تصانيف بعض بخطه
هاشم أبي ابن

الحسيني العلوي أحمد بن علي
السميع عبد بن الرحمان عبد الهاشمي

الله عبد بن أحمد بن محمد
أيوب بن علي بن أيوب بن أحمد بن حامد بن الله هبة

منصور أبو الرؤسإاء عميد الدين رضي الشيخ
البلد تلك أهل عنه أخذ بلده وآمتصدر وآقته شيخ شاعر لغوي نحوي فاضل أديب
بابن المعروآف الرقي الرحيم عبد بن علي الحسن أبي عن هو وآأخذ الدب

وآغيره العصار
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وآنثر نظم وآله
610 مات عنه وآروآى النقور ابن من المقامات وآسإمع الدوآيبة بوجأه يلقب وآكان
بغية في السيوطي أخذ  وآعنه236 7 الدباء معجم في ياقوت ترجأمه هكذا

الوعاة
عبد بن علي عن للصمعي وآالشجر وآالنبات وآالكرم النخل كتاب روآى وآقد

بن أحمد عن الملك عبد بن محمد عن العصار ابن السلمي الحسن بن الرحيم
المطبوع الصمعي كتاب أوآل في وآرد الذي السند آخر إلى خيروآن بن الحسين
 م1908 ببيروآت
العلقمي ابن الوزير عن حكى انه الشهيد خط عن الجبعي الدين شمس وآحكى

تجاوآز أن بعد مات  وآفيها609 في عليه قراءتي آخر كان قال  انه177 176 ص
الثمانين

محمد بن الحسن بن قاسإم النقيب عنه يروآي وآممن
135 134  ص603 في كتبها بإجأازة
محمد  عن254 253 الثقا الشرف بهاء الدين نجم عن الرؤسإاء عميد وآيروآي

الثقا الله عبد بن الحميد عبد عن أيضا  وآيروآي245 الثقا الخازن شهريار بن
130 129 ص فخار لتلميذه الذاهب حجة أسإانيد بعض في  كما156

كتب له وآقال الرؤسإاء عميد السيد بعنوان المل أمل في وآترجأمه

)1/118(

اللغوي العلمة وآقال لفظه ما الكعب مسألة في الذكرى في الشهيد وآقال
قال أن إلى الساقين أسإفل في العقدتان هاتان الكعب كتابه في الرؤسإاء عميد

سإواء في الناشز هو الكعب أن على الشواهد في الرؤسإاء عميد وآأكثر الشهيد
القدم ظهر

الكعب معنى في الشهيد وآاسإتدل اللغة في الرؤسإاء عميد كتاب أن وآالظاهر
من يظهر كما خاصة الكعب مسألة في الكتاب يكون أن ل كتابه في بقوله لغة

الطهارة كتابه في الدزفولي النصاري مرتضى الشيخ عبارة
الهذلي

الكبر يحيى بن أحمد
الكبر يحيى بن الحسن بن جأعفر

الهرقلي
الحسن بن الحسين بن إسإماعيل
الهرملي
وآشاح بن محفوظ

العاملي محمد بن وآشاح
الهروآي
قندي السمر عمر بن علي بن محمد

الهمداني
الحسن بن الحسين بن علي
زيد بن علي
يد بن علي

الرازي الحمصي الحسن بن علي بن محمود
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الهيوي
سإالر الله فضل بن علي

الدين جأمال المستعصمي ياقوت
عليها مشرفا الفوطي ابن كان حين بغداد في المستنصرية المكتبة خازن كان
704  إلى679 في بغداد إلى نزوآله سإنة من
البعلبكي علي بن محمد الدين قوام ترجأمة في المعجم في الفوطي ابن قال

بالمدرسإة الكتب خزانة إلى يتردد كان إنه له المعاصر البغدادي الديب الصدر
المستعصمي ياقوت الدين جأمال الخازن على مشرفا كنت أيام المستنصرية

الشعار وآينشدنا الخبار يوردنا وآكان
699 مسافرا خرج ثم غيره وآشعر شعره من عنه كتبت

أيضا الثامنة المائاة إلى بقي ياقوت أن هذا من يستظهر أن وآيمكن
701 في هذا ياقوت كتبها البلغة نهج من نسخة الرضوية الخزانة في وآيوجأد

ياقوت بإمضاء القرآن نسخة بطهران باسإتان ايران موزه في يوجأد أنه كما
وآآله النبي على آخره في وآصلى  ببغداد685 1 ج في منها فرغ المستعصمي

الطاهرين الطيبين
متقدمين خطاطين ياقوتين العيان وآوآفيات الدباء معجم في ترجأم وآقد هذا

الشتباه لرفع نذكرها الرجأل هذا على
الروآمي الدر أبو الدين مهذب الله عبد بن ياقوت

الرحمان بعبد وآتسمى ببغداد نشأ
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622 2 ج في وآمات شعر ديوان وآله بالنظامية تعلم خطاط أديب
الله عبد بن ياقوت

السلجوقي ملكشاه إلى نسبة الملكي الدين أمين
الموصل نزيل الصل روآمي وآهو

عالية سإن  عن618 مات خطاط أديب
الحموي ياقوت ترجأمة خلكان ابن وآزاد
المولد الحموي الدين شهاب الجنس الروآمي الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو

الدار البغدادي
كثيرا عنهما ننقل اللذين وآالبلدان الدباء معجمي  صاحب626 575
الحلي سإعيد بن الحسن ابن الكبر يحيى بن أحمد بن يحيى

أوآ  للسيوطي410 ص الوعاة بغية في  كما689 العرفة يوم  وآتوفي601 وآلد
وآهو العلماء رياض في  كما290 الثقا الحلي إدريس بن محمد بنت  وآأمه690
61 5 ذ بالجامع المعروآف الشرائاع جأامع  وآله30 ص الحلي المحقق عم ابن

بالنجف التبريزي الميني مكتبة في  موجأودة970 تملك عليها منه نسخة
بن علي بن وآحسن يحيى بن محمد  وآوآلده726 م الحلي العلمة عنه يروآي
بن  وآعلي46 ص الطبري محمد بن أردشير بن  وآالحسين41 ص البرز

بن الحسن بن وآعمر الثامنة في التي الليثي الواسإطي حماد بن الحسين
المجيز ابن كتبها  بإجأازة92 91 ص طاوآس ابن الكريم  وآعبد123 ص خاقان
موجأودة  وآصورتها686 في المعالم ظهر على وآالده إملء عن يحيى بن محمد

264 1 ذ
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 ص630 م معد بن فخار عن وآيروآي الكبر يحيى جأده عن وآالده عن يروآي وآهو
ص نما بن الله هبة ابن جأعفر بن  وآمحمد30 ص الحلي المحقق  وآعن129
153 ص البركات أبي بن  وآمحمد160 ص زهرة بن الله عبد بن  وآمحمد154

وآالنظائار الشباه بين الجمع في الناظر نزهة له المترجأم إلى وآينسب
على  مكتوب674 كتابتها تاريخ منه نسخة رأى أنه الرياض صاحب حكى لكن

بن محمد بن الحسين الدين مهذب العامل العالم الفقيه مؤلفات من انه ظهرها
بن الحسين الدين مهذب أنه الرياض صاحب فاسإتظهر سإره قدس الله عبد
52 51 ص رده بن الفرج أبي
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الكتاب اسإتنسخ أنه له المترجأم يحيى إلى نسبته منشأ يكون أن وآيحتمل أقول
سإعيد ابن يحيى بخط النسخة وآجأد فمن المؤلف اسإم عليها يكتب وآلم بخطه
إليه نسبه

متوفى آخر رجأل إلى وآفاته من سإنة عشر سإتة قبل المؤلف كتاب فنسبه وآإل
البعد غاية في التأريخ في

بطريق بن محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن يحيى
633 700

605 حدوآد وآفاته إن باشا إسإماعيل  وآقال338 337 الثقا في ذكرناه
بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ظافر بن حميد بن يحيى
الحلبي البخاري الفضل أبو الطائاي الخير أبي بن سإعيد بن علي بن صالح

630 585 حميدة بن وآيحيى طي أبي بابن المعروآف
عمر أبي روآاية وآجأرد القرآن وآقرأ بحلب  وآلد263 6 الميزان لسان في قال

الدين صلح بن الظافر وآمدح الشعر وآنظم التجارة أبيه مهنة وآتعاني وآنافع
تعليم  وآلزم273 الثقا أشوب شهر ابن الشيعة فقيه من الفقه وآأخذ اليوبي

597 في الطفال
الناس كتب يأخذ  وآكان619 في بحلب التقيته بقوله له ياقوت قدح نقل ثم

إسإما له وآيخترع وآينقص وآيزيد وآيؤخر فيه وآيقدم
كما عليا لسبه سإوريا من الشيعة طردته الذي ياقوت من ببعيد وآليس أقول
تصانيف أي يعين وآلم هذا مثل طي أبي ابن علي يفتري أن خلكان ابن ذكره

الصفة بهذه الرجأل
الئامة فضائال مجلدات سإتة البلغة نهج شرح حلب تأريخ في الذهب معادن له

في الحاوآي مجلدات عشرة الخواص آداب في الخلص خلصة مجلدات أربعة
ذلك غير إلى الشام أخبار في النظام سإلك المامية رجأال
طبقات كتابه عن الصابة في نقل  ما14 2 ص المقال مصفى في وآنقلنا

على المرتب طي أبي ابن تأريخ عن الهميان نكت في وآالصفدي المامية
 بحلب610 م العلوي العلى بتاج المشهور الغر بن الشرف ترجأمة السنين

شعره من وآكثيرا البلغة نهج العلى تاج على قرأ وآأنه
تأريخ مختار وآله
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كما للصفدي بالوفيات الوافي مصادر من وآهو الشيعة شعراء وآأخبار المغرب
وآتأريخ مصر وآتأريخ الشيعة بدل السبعة الظنون كشف في وآجأاء له أوآ في

مجلدات ثلثة السير وآكتاب العلماء
آشوب شهر ابن ترجأمة  عند37 ص المفسرين طبقات في السيوطي وآحكى
الباء بضم الشيعي بطة ابن أن وآهو طي أبي ابن تلميذه عنه نقله الذي كلمه
بفتحها الحنبلي بطة وآابن
ظافر بن حميد بن يحيى الطائاي حميدة بن يحيى
الحسن زيد أبي بن محمد بن محمد ب يحيى

البصري الحسني العلوي جأعفر أبو النقيب هو
130 129  ص630 م معد بن فخار مشايخ من
 قال604 سإنة السلم بمدينة الترجأمة صاحب حدثني الذاهب حجة في قال

أبي بن محمد بن محمد بن محمد الشرف تاج أخبرني قال وآالدي أخبرني
أخبرني  قال282 الثقا البصري العلوي النقيب السخطة بابن المعروآف الغنائام
العمري العلوي الصوفي بن محمد بن علي العالم المام الشريف الشيخ

النسابة
المجدي صاحب به وآيعني أقول

الحديد أبي بن الحميد عبد مشايخ من الترجأمة وآصاحب
القدسإية علي نفس إن قوله منها كثيرا البلغة نهج شرح في عنه  يروآي656 م

الله رسإول بعد الناس أفضل وآأنه التعليمية بالرياضة ل بالفطرة العلوم أدركت
الصديق ثم جأعفر ثم حمزة ثم وآالحسين الحسن ثم

السوراوآي الفرج بن يحيى بن محمد بن يحيى
الحلي العلمة وآالد المطهر بن علي بن يوسإف الدين سإديد مشايخ من

14 13 ص طاوآس بن  وآأحمد30 ص الحلي وآالمحقق
نجيب الشيخ أن العلماء رياض عن المستدرك خاتمة في النوري شيخنا وآحكى
الدين سإديد وآالشيخ طاوآس ابني مشايخ في المذكور السوراوآي محمد الدين

بن علي وآالشيخ يوسإف
السوراوآي محمد بن يحيى الترجأمة صاحب هو سإعادة
يروآيه انه العلماء معالم من نسخة ظهر على طاوآس ابن الكريم عبد وآكتب

آشوب شهر ابن مصنفه عن الترجأمة صاحب
87 ص الموسإوي فخار بن الحميد عبد الترجأمة صاحب عن وآيروآيه
 أيضا83 الثقا السوراوآي الله هبة بن الحسين عن الترجأمة صاحب وآيروآي أقول

ابن يد
علي

اليزدي
السإفنجردي أحمد
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الله عبد نعيم أبي بن الله فضل
السإفنجردي محمد
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اليمني
الزمان عين

سإليمان بن محمد بن فلح بن منصور
مهند بن فوز بن حاتم بن يوسإف
ص طاوآس بن علي من المجاز العاملي المشغري الشامي الدين جأمال الشيخ
محمد الدين شمس مثل جأماعة مع المشتركة منها متعددة  بإجأازات118 116

الموسإوي محمد الدين وآنجم  وآأوآلده148 ص القسيني صالح بن أحمد بن
به المختصة  وآمنها664 في الحسيني بشير بن وآمحمد العلوي محمد بن وآأحمد

المفازات طرق لكشف الجأازات بكتاب الموسإومة فصول ذات الكبيرة
البحار في أوآائالها المذكور

216 215 5 ذ المحقق عنها فأجأاب المحقق عن سإألها البغدادية المسائال وآله
موردها فضيلة على تدل إنها وآقال
بن محمد الدين جألل  مع204 ص سإعيد بن يحيى مصنفه على الجامع قرأ وآقد
164  ص680 م علي

بن أحمد بن  وآمحمد110 109 ص العلقمي بن محمد بن علي الدين وآشرف
7 62 ص طومان للشيخ إجأازته في هؤلء ذكر  الذي148 ص القسيني صالح
الشامي حاتم بن يوسإف بالفقيه الترجأمة صاحب عن وآعبر
بسامراء الطهراني محمد الميرزا عند الموجأود الربعين عن الربعين وآله

الجنان رياض كتابه في الفارسإي محمود ابن الله فضل إليه وآنسبه
تميم بن رافع بن يوسإف

المحاسإن أبو السإلم شيخ الدين بهاء القاضي هو
الحلبي زهرة بن علي بن الله عبد بن محمد حامد أبو الدين محيي عنه يروآي

المام القاضي عن سإماعا يروآي  وآهو618 رجأب في عليه قراءة الربعين في
 سإنة2 ج في الشهرزوآري القاسإم بن الله عبد بن سإعيد الرضا أبي الدين فخر
الرحمان عبد بن محمد الفتح أبي المام الشيخ على قراءة يروآي  وآهو564

الله هبة القاسإم أبو أخبرنا  قال541  شوال17 السبت في الشهميني الخطيب
486 1 ع في بخطه لي وآكتب الشيرازي أحمد بن علي بن الوارث عبد نب

معتوق بن الحسن بن الباقي عبد أبو أخبرني
الدين ثقة الحافظ الشيخ عن أيضا المذكور الربعين في الشهرزوآري وآيروآي

الشحاذ محمد بن طاهر بن زاهر القاسإم أبي
الحلي علوان بن يوسإف
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209 ص المطهر بن علي ابن يوسإف الدين لسديد المعاصر الفقيه الشيخ
وآنجيب المذكور يوسإف الدين سإديد فتاوآى بعض على الترجأمة صاحب وآقع وآقد

الدين نجيب الشيخ فتويهما وآقع  كما204 ص سإعيد بن أحمد بن يحيى الدين
نما بن جأعفر بن محمد
119 118 ص الخياط يحيى بن علي الحسن أبي عن الترجأمة صاحب وآيروآي

ظهر على بخطه الترجأمة صاحب كتب  كما290 الثقا إدريس بن محمد عن
158 ص الزنجي بن محمد لتلميذه إجأازة إدريس لبن السرائار
المطهر بن محمد بن علي بن يوسإف
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الرياض في نسبه ذكر هكذا الحلي المظفر أبو الدين سإديد الشيخ
726 648 الحلي العلمة وآالد هو

ص نما بن محمد الدين نجيب عن يروآي وآالده إن قال الذي هذا وآلده عنه يروآي
118 116 ص طاوآس ابن  وآعلي130 129 ص معد بن  وآفخار155 154

بن معد بن  وآمحمد49 ص رده ابن  وآالحسين72 71 ص محفوظ بن وآسإالم
البغدادي الحسن بن  وآمحمد102 ص السوراوآي ثابت بن  وآعلي175 ص علي
نصير  وآالخواجأه207 206 ص السوراوآي فرج بن محمد بن  وآيحيى156 ص

15 14 ص العريضي أحمد بن يوسإف بن  وآأحمد170 168 ص الطوسإي
وآغيرهم

تصانيفه في وآالده فتاوآى الولد وآأدرج
وآابن الحلي كالمحقق معاصريه بعض فتاوآى مع المعرفة مسألة في وآفتواه

المازندراني الدين شرف الشيخ بخط موجأودة سإعيد بن أحمد بن يحيى عمه
التلفظ عن يكفي العتقاد أن  وآهي192 5 ذ في ذكرته  كما1055 في

أمين لمحمد الشهيد سإبط محمد الشيخ إجأازة عن الرياض في وآحكى
64 ص البحراني إبراهيم بن راشد عن يروآي الترجأمة صاحب أن السإترآبادي

585 م بابويه بن الدين لمنتجب معاصر راشد لن نظر وآفيه  قال65
605 إلى بقي راشد الشيخ وآلكن أقول

في عنه روآى شبابه في له المترجأم  فلعل101 ص البحار إجأازات عن نقلنا كما
هرمه

المحققين فخر حفيده نسب  وآقد665 حدوآد إلى له المترجأم بقي وآقد هذا
يروآي أن له أجأزت قد لمهنا إجأازته في فقال له المترجأم جأده إلى تصانيف

وآالحديث الصول في ه ر جأدي صنفه ما وآجأميع عنه عني وآالدي مصنفات
اليوسإفي
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 طالب أبي الدين زبيب بن الحسن
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