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  ، در سيال  بسيطامی   فاضيل   به  محمدباقر، معروف  فرزند حاج  ،نوروزعلی  شیخ  جحا
  به  با خانواده  همراه  كودكی  از همان او  3.گشود  جهان  به  دیده  در شهر بسطال  ق3997

او   خيانوادۀ   حيال   از شيرح   متأسيفانه . گزید  اقامت شهر  آمد و در این  مشهد مقدس
 .یامدن  دست  به  اطالعی
  حضيرت   مبيارك   پاي در پایین  كه  در مکتبی  تحصیل  را به  نوجوانی  دوران  فاضل
يي از   نواب  مدرسۀ علمیۀ به   ق3933  كرد و تقریباً از سال  بود، سپري  واقع( ع) رضا

از   فيیض   و كسيب دانش   تحصیل و در آنجا به   مشهد يي رفت  مشهور و بنال  مدارس
 . پرداخت  رضوي  از انوار تابان  با زهد و استفاضه  اساتید، توألمحضر علما و 

  ، در هميان  انيدوخت   وافيی   معلوميات   اسيالمی   و علول  و حدیث  در وعظ  چون
از   ، چنيد تين  ويو راهنمایی   و با كمك  پرداخت  طالب  و تربیت  تدریس  به  مدرسه
  مدرسه  این  به 1مال آقا بزر   و حاج 9 ،یاهلل ابرسج اهلل میرزا هدایت آیت  چون  بزرگان
، ص فيردوس بسيطامی،  ) پرداختنيد   تيدریس  و  مباحثيه   به  وي  یافتند و در حجرۀ  راه

 : است  نوشته  نواب  در مدرسۀ  و تدریس  تحصیل  دربارۀ  فاضل .(307
و   و مباحثيه   درس  بيه   مدرسه  در آن  شود كه تخمیناً می  سال  پنجاه  روزگار قریب تبه  عاصی  این

 

  عبدالرفیع.  نیست  درست  كه  است  نوشته 3995  سال در را  فاضل تولد( 7/911: 3137) بامداد  مهدي 3.
 يي  نیست  بیش سطر چهار  سه  كه يي  بسطامی  فاضل  حال  شرح در  قومس  تاریخ  كتاب  مؤلف ، حقیقت
 مذكور كتاب (. 111: 3170 حقیقت) « نیست  دست در  اطالعی او  مر  و تولد  تاریخ از»:  است  نوشته
 نوشته را فاضل توصیفی كتابشناسی با همراه كامل حال شرح نویسنده.  است  شده  چاپ تجدید بار  چندین
 (.930ي391: 3117 میرآقایی) است رسانده چاپ به و
 و مشهد در و آمد دنیا  به ، شهر بسطال  روستاهاي از ، ابرسج روستاي در  ابرسجی اهلل هدایت میرزا اهلل آیت 9.

  نایل اجتهاد  درجۀ  به و  رفت  عالیات  عتبات  به  تحصیالت  تکمیل  براي و  پرداخت  علول  تحصیل  به  اصفهان
  طالب ابی  قبرستان در و  درگذشت وبا اثر بر  حج  مناسك از  پس  وي.  رفت  مکه  به ق3913  سال در و شد
 .(31ي 37: 3171میرآقایی ) شد  دفن

مدرس، ) گزارد می نماز التجار ملك  محمد مهدي آقا مسجد ق كه در3109  متوفاي مشهد مشهور  علماي از 1.
 .(97 ، صتاریخ
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 3103  سيال   كيه   حيال   و تا بيه   دارل  اطهار اشتزال ۀاخبار و آثار ائم  و جمع  و اصول  تحریر فقه
  مدرسيه  و بسيیار   دارل  اشيتزال   مبارك  مکان  باشد در آن می[  التواریخ فردوس  كتاب  تألیف  سال]

  تحتيانی   در حجرۀو   مدرسه  آن در  عاصی  این  ریراتو تح  و اكثر تألیفات  است  و مباركی  میمون
 .(309، ص همان)  یافته  وقوع  است  واقع  چپ  تدر سم  مدرسه  آن  لاو  در درب  كه

 :است  نوشته  مدرسه  در این  آقا بزر  مال  حاج  تدریس  دربارۀ  ادامه و در
  فهيال   عيالّل   جنياب  ،فرمودنيد   مباحثيه   به  الً اشتزالاو  میمون  حجرۀ  در آن  كه  جمله  آن از

  ایين   و راهنميایی   اريدمیهماني   بيه   ارض  ندر ایي   ورود ایشان. بود  میرزا آقا بزر   حاجی
 .(317ص  ،همان) نمود  حجره  در آن  طالب  و تدریس  تعلیم  به  ها اشتزالمدت  عاصی

 ، بهبهيانی   اليدین  ال شيمس م: از نداستادان فاضل بسطامی عبارتو ا  مشایخ برخی از
  رضيوي   میيرزا حسين    حياج ، ( الهيدي  عليم )  سید محمد قصیر رضوي  اهلل حاج آیت
 (. ق3910ي3933)  میرزا عسکري  حاج ،(ق3971  يامتوف)

ق  3973 سال در: بسطامی در طول زندگی خود مسافرتهایی داشته است  فاضل
آن  درق 3911سال  تا تهران مسافرت كرده وبه ق 3913سال  ودر  عالیات  عتبات  به
 .(953ص  ،تقفة، بسطامی)به مکه مشرف شده است ق 3915 سال در بوده است و شهر

دو   صاحب داشت و  مشهد اقامت شهر  سراب  ۀو محل  پناه علی  در داالن  فاضل
بسطامی . (11 ، صنفوسقاجار، ) بود  و ابوالحسن  محمدصادق  نامهاي  فرزند پسر به

،  هكرد  اشارهق 3953  در سالاز فرزندانش   د یکیتول  خود تلویحاً به آثار یکی از در
 .(357 ، صهمان)  است  او را ننوشته  نال  یول

  و فضيیلت   دانش  و صاحب  ، نیز مانند پدر، روحانی او، محمدصادق  فرزند بزر 
  حسین  نال  فرزند پسر به  یك ، محمدصادق  از حاج. گزارد  و حج  رفت  همک  بود و به
  كتياب   نویسيندۀ . بود  آستانه  خادل  حسین. یادگار ماند  به  صزري  نال  دختر به  و یك
 : است  نوشته ، عصر بودههم  با حسین  كه  الشموس شمس

پسير    بعد از ایشيان . بود  فاضل  صادق  شیخ  حاج  رحولم  با پسرش  فاضل  موقوفات  تتولی
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بيود، فعيالً     دادنگالب  دایماً متصدي  خودش  قبل  باشد تا چندي می  لیمتو  صادق  شیخ  حاج
 .(910: 3153كاویانی )كند  نمی  ، عمل كرده  ترك  تاس  تیمد

 : است نوشته  دیگر از كتاب  در جاي  نویسنده  همین
  فاضيل   صادق  شیخ  باید پسر مرحول  مطهر است  در حرل  مصرف  براي درآمد موقوفه   چون
 .(919 :همان)نمایند   نظر واقف  اجراي  به  لالزا،  است  مقدسه ۀآستان ۀجزو خدم  كه را

  و علم  كرده  مالقات  محمدصادق  ، در مشهد با حاج الذریعه  صاحب ، تهرانی  آقا بزر 
 حياج  نيزد  و  كيرده   حرل  وقف  كه  كتبی  و به  فاضل  لیفاتتأ  و به  ستوده او را  و فضل

 .(39/903: 3131تهرانی )  است  كرده  اشاره ، بوده  محمدصادق 

 بسطامي  آثار و تأليفا 

  خود  را با خط  احةمشقي  ةاحمیاشةح  فی  ي احبهاحة ضة  كتاب  سالگی در شانزده  بسطامی
 .(973: 3175فاضل )  است  تحریر كرده 3931  خراآل در جمادي

 
 .است تحریركرده نواب درمدرسۀ ق3931در كه احةمشقي  احمیاة شةح فی احبهي  احة ضة كتاب آخر صفحۀ
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بيا تعيداد     اي هكتابخاني   سيالگی  11  و در  وافر داشت  نیز عالقۀ  باكت  گردآوري  به  او
او   تألیفات .(995 ص ، تقف، بسطامی)  است  داشته  مختلف  در علول سیصد جلد  تقریبی
 :ند ازاعبارت
  خصةري   .4 ، احةضةوي  تقفةة  .3 ، احقسةيني  احتقفةة احبةةأ . 2 ،احبكر امواج .3

سةة     .8 ،ةيناحیتهجة   سةاج .7 ،احیارد ذخيةة .6 ،خالصة احنجره .5  ،احةضوي 
 ةحؤحةؤ  .2  ، احتوا يخ  فةد س .   ،ةاحجن  صةاط .0 ، ةاحنجر سفينة .9 ، احار فين
  حقی  احقسيني    سريل .4   ،احخرفقين ةنجر .3  ، احقسين  ذکة منرقب  فی  احبقةين
  شةيخ  تةلحيف  ، ة احةضةوي  صقيف  تةجیة ، احةضوان ة سيم .5  ،احبةزخية  احاواحم
 .ةاحنجر ة سيم .6   ،طبةسی  فضل  ابوعمی  احةين  امين

  زندگي  پايان

: نویسد می احار فينيةهةنویسندۀ . فروبست  از جهان  ق دیده3109در   بسطامی  فاضل
كيه نادرسيت    (5/777: 3990 بزيدادي ) «فوت كرده 3107 سال فاضل بسطامی در»

و تحریير كيرد؛ از ایين     ق تيدوین 3101سيال   دراي را زیرا بسطامی وقفنامه ؛است
در (  رضيوان   بياغ )  قتلگياه   او در قبرستان .رفت خواهدسخن مقاله  ۀادام دروقفنامه 

 .شد  سپرده  خاك  به  طبرسی  شیخ  جوار آرامگاه

  دانشمندان  از ديدگاه  بسطامي  فاضل

را   فاضيل   ، تألیفيات  است  از اقران بسطامی بوده  كه  اهلل ابرسجی اهلل میرزا هدایت آیت
 : است  و نوشته  تودهس

، احفضال نخبةالعلما و زبةة،   بم ، فضایل القاب جناب، مقدس عالی  مؤلفات حقیر مکرر مطالعۀ 
سیاما سیاد   االیمه واحد من  كل  مصایب  فی احاصیة  بیت  آثار اهل  و جامع  هینبو  ناقد احادیث

  بسطامی  فاضل  الشهیر به  آخوند مال نوروزعلی  ، جناب االعز الحفی  ، االخ الجنّه  اهل  شباب
 .(911، ص ةذخية، بسطامی)  دیده  و وافی  شافی و  كافی، خود  را در مقال  هر یك  ا نمودهر
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 اهلل میيرزا   آیيت  استاد وي، ، نهاده  را ارج  فاضل  پژوهشهاي  كه  دیگر از فضالیی  یکی
   : است  نوشته او ؛ است  رضوي  محمدحسن

 فیميا   ملتو تأ  المتسطاب الکتاب  كثر مواضعا  بعد ما طالعت  ، انی المؤمنین  اعلموا یا اخوانی
  مين   خوذهالميأ   للدنیا و اآلخيره   النافعه  الوشیقه و المسایل  مهالمه  المطالب  من  علیه  یحتوي
یسيعوا    ان  االلبياب   و اولی  البصیره  اهل  علی  فتحقیق  لالستنساخ قابالً  وجدته  االربعه  دلّهاال
  بسطامی  الفاضل  فهاهلل مؤل  و جزي  و االستکتاب  عو االنطبا  و المذاكره  بالمطالعه  ترویجه  فی

 .(913 ،همان)  الشریعه  خادل  حرّره  لربانیا  جزاء العالم

 : است  نوشته  فواید الرضویهدر   قمی  عباس  شیخ  حاج
،  عيالم   ، محيد   فاضيل   ، شيیخ  بسطامی  فاضل  به  محمد باقر معروف  حاجی  بن نوروز علی
 .(791 ص ،فوائد ،قمی)كرد   فوت 3109  سال در  التواریخ  فردوس  كتاب  ، صاحب مورخ

  عيالم » : اسيت   نوشته  مالاآل  امل  ۀاز تتم  نقل  به العلما  وفیات  و نویسندۀ فاضل كتاب
 .(909 ، صوفیات ،جاللی) « خبیر بالحدیث ، صالح  ، برّ تقی فاضل
،  ميدرس   عبيدالرحمان  ، همعصر بوده  لبا فاض  كه  علمی  هايدیگر از شخصیت  یکی
را   از فاضيل   كوتاهی  حال  شرح كه   رسمد . است  خراسان  علماي  تاریخ  كتاب  فمؤل

 : است  نوشته ، خود آورده  در كتاب
  و سيهل   اهلل توفیقهزاد  علینوروز موالنا  الحاج  العلیذوالمجد  الصفی  و المحدا   الوفی  لعالما
  ۀائمي  آثيار   نياقلین اخبيار و    از روات  ،بدل بی  و فاضلی  با عمل  ، عالمی هالطریق  المعالی  الی

  اسيت   بسيطامی   فاضل  به  معروف  و اكنون  بسطال  اش مولد پاكیزه.  الزفار است  اطهار الملك
 .(319 ، صتاریخ ،مدرس)

  فاضل  موقوفا 

  در سيال   ق و دیگري3997  در سال  یکی ، جداگانه  در دو تاریخ  از مر   قبل  فاضل
و   ثبت  التواریخ  فردوس كتاب  چهارل  در باب  لیاو  : است  نوشته  دو وقفنامه ،ق3101
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ۀ در مجموعي   فاضيل   خيط بيا    و دومی ،(391ص  ،فردوس، بسطامی)  است  شده  درج
 .شود می  نگهداري مسجد گوهرشاد در كتابخانۀ ،713  شمارۀ ، به خطی 

  اول  ةناموقف

 كيه   اسيت   رسيیده   چياپ   به  التواریخ  فردوس  در كتاب  طامیبس  از فاضل  اي نامهوقف
در بازار   ، واقع و حلوایی  سمساري و  بقالی  دكان  سهم  از هفت  دو سهم ، آن  طی  فاضل
  را بيراي  ،ساالر بهيادر   حمال  به  ، متصل طباخی  از دكان  و چهار سهم ،مشهد ۀقیصری
 در  ناميه وقف  ایين .  است  كرده  وقف  رضوي  حرل  نقاریا و  آستانه  درب  گالب  مصرف
 ، فرزنيدانش   بيه  از خيود   را پس  آن  تولیت  فاضل و  ق تدوین شده است3997سال 
 . است  واگذار كرده ، و ابوالحسن  صادقمحمد
و   حسین  امال  داري تعزیه  مصرف  را براي  از امالكش  ، بخشی نامهوقف  در همین  وي
 .(همانجا)  است  داده  اختصاص( ع) رضا  امال

  دوم  ةناموقف  مت 

  الرحیم  اهلل الرحمن بسم
،  عاصيی   ایين  ، بعيد از فيوت    موجود اسيت   در خانه  دیگر، كه  را با كتب 3 كتاب  این  تولیت

، موجيود   در خانيه   ، آنچيه  ملکيی   و كتب.  صادقاكبر خود، محمدذكور   براي  واگذار نمودل
  دكيان   سيهم   از ميدار هفيت    مشاع  سهم دو  نمودل  وقف،  بعد ذلك.  او نمودل  به  منتقل ، است
هير    كه  هفت سهم دكان سمساري سهم از دو هفت سهم دكان حلوایی و سهم از دو بقالی و
  سهم و چهار  سلطانی  خان  به  ، وصل قیصریه  در بازار بزر   ، واقعباشد می  هم  به  وصل  سه

  ساالر بهادر، بر مصيارف   حمال  به  ، وصلدر بازار سرشور  ، واقع طباخی  دكان  سهم  از هفت
آنهيا را    االجيارۀ  و مال  اهلل االرض  يرث  ان  اليآنها   را متولی  مرقومه  دكاكین  منافع  ، كه ذیل

و   التولیيه  را حيق   آن  نصف :نماید  ، تنصیف اعلی  دیوانی  الو من  الزمه  تعمیرات  بعد از وضع

 

 .شوددر كتابخانۀ مسجد جامع گوهرشاد نگهداري می 713شمارۀ اي از رسایل كه به مجموعه 3.
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  منافع  كل از  ربع  كه  فاز نص  نماید، نصف  را نیز تنصیف  دیگر آن  بردارد و نصف النظاره  حق
  اینيد و چيه  نم  ناظر قرائيت  و  خود متولی  چه ،، برساند قرآن  قرائت  صرف  مصرف  باشد، به
 الساللعلیهميي االئمه  ثامن  ر حضرتمطه  درحرل  یند كهرا اجیر نما  القرائت صحیح  اشخاص

  باشيد در موقيع    از كيل   ربيع   دیگر كه  از نصف  نصف و .نمایند  قرائت  یا در مزار متولی يي
مطهير    در حيرل   متبركه  و سایر لیالی  جمعه  در لیالی. نمایند  خریداري  ، گالب گالب  گرفتن
و   ولیيت ت .بدهنيد   قِيران   پيانزده   ، مياهی  بالگ  دهندۀ گالب  اجرت. بدهند  گالب  ایرینز  به

، اكبير   صيادق ، محميد  احاينقةةبا   بعد الموت.  قرار دادل  لبا خود  الحیات  مادال را  آن  نظارت
،  صادقمحمد  پسر و صبیاه  و صزري  رشد حسین كبیر و  در صورت  و بعد موته  ،اوالد ذكورل

  ليوازل   ، بعد از وضيع  مرقومه  رقبات  از منافع  ربع  یك،  با صزري  نظارت و  با حسین  تتولی
و   ناظره النظارۀ حق ، طور مرقول  به  منافع  از كل  عرب  و یك  التولیت ، حق دیوانی  تعمیر و منال

خواهد بيود و   مات اقبوا و تناسلوا  ناظره و  با اوالد ذكور متولی  و نظارت  بعد فوتهما تولیت
  ذكيور از انيا     انقيراض   از ذكور و در صورت  ها با انا آن اوالد ذكور  انقراض  در صورت
 و  مطلقا تولیيت   و ناظره  اوالد متولی  انقراض  و در صورت  از انا   با انا   و نظارت  تولیت
  .خواهد بود (ع)  مشهد رضوي  علماي  و اورع  با علم  نظارت
[  ت] در رقبيا   تصيرف   كه  وقف  لزول  و شرط  نمودل  ، جاري قرار مرقول  را به  وقف  صیزۀ
  از طيرف   یا مصالحه  نامهمفاد وقف  به  قبالً اگر ورقه. آمد  عمل  به  باب  ، در اینباشد  مرقومه
  تصرف  به  ذیل  از تاریخ  قبل  است [ ه]و سواد بود  نوشته  صرف  است [ ه]شد  مرقول  جانبه  این
نيوروز    كتبيه  . يبدلونبه   ال ي   علي  انما اثمهف  ب د ما سم ه  بدّله  فم .  است [ ه]شد  داده  وقف
  ؛ عليی  الهجيري   االليف  بعيد   مائيه   و ثال   ثمان  هشهور سن  فی  باقر البسطامیمحمد  بن علی

  عليی نيوروز   الراجيی   عبيده : [ نسيتعلیق   مهر بیضيی ] 3101  و السالل  ةاحصال  هاجرها آالف
 . البسطامی

 [ نامهوقف  سجل]

  الرحیم  اهلل الرحمن  بسم
  تياریخ   فی يي  بقائهاهلل  اطال يي  الیه  المعظم  الواقف  حضرت  االقرار من  استماع  به  قد تشرفت
 . محمدعلی  الراجی  عبده: [  نستعلیق مهر بیضی]  المذنب  تبهك  الشریف  خطه  به  المورخ
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 .ق3101 مورخ بسطامی وقفنامۀ
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به آسيتان   نیز او ، بخشیده وصادقمحمد ،فرزندشاي كه فاضل بسطامی به مجموعه
جيامع   كتابخانيۀ مسيجد   ایين مجموعيه در   حال حاضير  در) هدیه كرده است قدس
رسایل گوناگونی تشکیل شيده   از( شودنگهداري می 713شمارۀ مشهد به  شاد گوهر
 :از نداكه عبارتاست 
. (عربيی يي   رجيال )بهبهانیيه   فوائيد  =فوائدالرجالیيه   = «تعلیقات منهج المقيال » .3

 يامتوف)بن محمد اكمل  باقربهبهانی، آقا محمد تحقیقی از وحید هاي مختصر ویادداشت
 ۀشيامل پينج فایيد    ،استرآبادي كه چاپ شيده اسيت   المقالمنهجكتاب  بر( ق3901
 (.33ي3بر  ) رجالی
یك مقدميه و سيه    برمشتمل است رساله . (فارسیي دعقای) «اصول وفروع دین» .9

 .1 ،عبيادات  ۀفروع واجبه و مسينون  اي ازجمله .9 ،اصول دین اي ازجمله .3 :مقاله
آداب سفر و مجمليی   یك خاتمه كه در و ،متفرقه ۀفروع واجبه و مسنون اي ازجمله
 .(90ي35بر  ) استاش باقی مانده دعوات است كه فقط مقدمه از
اثبيات   در (ق 3093ي امتوف) لیف فیض كاشانیتأ. (عربی ـ  فقه) «الشهاب الثاقب» .1

یيك   بير  نوشيته و  3057 سال در زمان غیبت كه آن را جمعه در وجوب عینی نماز
نجيف چياپ شيده     ق در3171 سال این كتاب در .است هشت باب استوار مقدمه و
 .(35ي93بر  ) است
شيامی عياملی    احميد  بنالدین علیزین اي ازرساله. (عربی ـفقه ) «احجیا صالة» .3
 .(37ي37 بر )ق 977 سال مقتول در (ثانی شهید)
 آن حکيم بيه فقیيه    عليی كيه در   تيألیف شيیخ  . (عربيی ـ   فقيه  ) «احجیاة  صالة» .5

 .(50ي31بر  ) جمعه كرده است الشرایط وجوب نماز جامع
 .(55ي53بر  ) (فارسی) «روایات حکایات و گفتارهاي گوناگون از» .7
 .(57بر  ) «فاضل بسطامی نوروزعلی نامۀ مالوقف» .7
من معروف به مؤ محمدباقربن محمد اي كه مالرساله .(عربیـ   فقه ) «احجیا صالة» .1
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جمعيه داده اسيت    آن فتواي به وجوب نمياز  در (ق3090ي امتوف)محقق سبزواري 
 .(73ي57بر  )
 .(19-79بر  )لیف محقق سبزواري تأ .(عربی ـفقه) «فی تقةيم احغنر  سرحة» .9
به وجيوب   این رساله معتقد در .ثانی لیف شهیدتأ .(عربیـ   فقه ) «احجیا صالة»  .30

 .(99ي11 بر ) باشدمی جمعه عینی نماز
بين ميولی عبيدالرزاق    حسين  لیف میرزاتأ .(عربی ي  عقاید كالل و) «احفةق احفة»  .33

مطاليب   .یيك خاتميه اسيت    فصل ودوازده شامل  (ق3393ي امتوف)الهیجی قمی 
كیفیت علم بياري تعيالی    .9 ،ذات وصفات حق تعالی توحید .3 :از ندافصول عبارت
 .7 ،افعال حيق تعيالی   .5 ،حق تعالی اختیار قدرت و .3 ،عینیت ذات .1 ،به جزئیات
 وجوب برائيت از  .30 ،خالفت الهی .9 أ،بد .1 ،نخستین مخلوق .7 ،قدول حدو  و
 .(301ي300بر  ) معاد .39 ،افعال عباد .33 ،اهللاعداء
 يطبیعيی   ) «بلندي زمین به هنگيال احيدا  قنيات    شناختن پستی و بندي در»  .39
 .(309بر  ) (عربی
لیف شيیخ  تيأ  المتینحبلمنهج چهارل كتاب  باب سول از .(عربی يفقه  ) «ار »  .31

میرا  كيه ایين    پنج مطلب است در كه شامل یك مقدمه و (ق3013 يامتوف)بهایی 
 .(333ي330بر  ) دیباچه دارد نسخه تنها

 .(335 بر )یك بر   در .(عربی ـفقه ) «ضیفرا بندي در»  .33
یيك   در شرح جعفریهكتاب  بندي است منقول از. (عربیـ   فقه ) «احجیا صالة»  .35
 (.337 بر )بر  
 ،ضیعليم فيرا   جامعی در رسالۀ مختصر و .ناشناخته .(عربیـ   فقه ) «الموار »  .37

قبیيل احکيال    از ،آنچه بدان مربوط است فقه مواریث و قسم اول در: قسم شامل دو
فقيه   فين اول در : فين  دو قسيم اول شيامل  . كیفیت تصحیح سهال قسم دول در .ار 

بياب اول   :باب استفن اول شامل  .اقرار وصایا و فن دول در. احکال آن و مواریث
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كیفیت تقسیم  تفصیل سهال و باب دول در .درجات استحقاق ار  مراتب وار  و در
خاتمه هم مثالی آورده است كه شامل ابيواب   در فصل است و اب داراي چندب هر .آن
 .(391ي 337بر  )شده است  یاد
عضدالدین ایجيی   از مواقفاصل كتاب ( ي عربی دیعقا كالل و) «شرح مواقف»  .37
 در است كيه آن را  (ق137ي امتوف)میرشریف جرجانی  شرح از و (ق757ي امتوف)

نوشته  اسکندر الدین پیرمحمد غیا  به نال سمرقند درق  107شنبه اوایل شوال  روز
 ذكر كتاب است در تنها شامل خاتمۀ موجودكه نسخۀ  مفصل شرحی مزجی و .است
 .(330ي399بر  ) هافرقه
یيك   اي در مقاله .(عربی ي دیعقا) احیالئك ةاحامیر فی حقيقاختال =  «مالئکه»  .31

 .(333بر  )صفحه است 
 .(337ي339بر  ) (عربی ي دعقای) «عمر ال یهودیان ازسؤ»  .39
 .(عربی) «احادیث»  .90

اقسيال   حيدیث الجين و   .اولوالعزل من الرسل وطبقات انبیيا معنی  گفتارهایی دربارۀ
 بعضيی از  ذكر سیم در مقالۀ باب دول از فصل پانزدهم از ...معنی اهل البیت و .ثالثه

 .(353ي337بر  ) مراد گوهركتاب  از (ص)ما  خواص پیزمبر
رسيالۀ دول نسيتعلیق    سیزدهم هجريۀ سد سطري تحریر93رسالۀ اول نستعلیق 

بين  سيطري بيه خيط مرتضيی    91سول نسيتعلیق   رسالۀ اآلخر وسطري ناقصهجده
بيه هميین خيط     1 و 5 و 3هاي رساله .ق3300 صفی حسینی تبریزي در میرمحمد

به همین خط  35 ي30 هايرساله ق و3303 به همین خط در 9 رسالۀ بدون تاریخ و
نسيخه   درآخير  سیزدهم هجريسدۀ  سطري تحریربیستنسخ  37رسالۀ  تاریخ و و
امضياي   معلق به حواشی بيا  «الراجی عبده نوروزعلی»سجع  با ،فاضل بسطامی مهر
به هميان   90رسالۀ  قسمتی از تا 37رسالۀ  و .مصحح و« اهلل تعالیحفظه محمدباقر»

به  نامۀ فاضل بسطامی وكه وقف 7رسالۀ  و ق3303 خط مرتضی حسینی تبریزي در
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 353داراي  این مجموعيه كيالً   .او مهر ق با3101یك صفحه مورخ  در ،خط اوست
 :3175فاضيل  ) سعید حاج سید مهر باتیماج مشکی  جلد ،فرنگی كاغذ است با بر 

 .(131ي1/139
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 .است كرده وقف فاضل كه 713 مجموعۀ اول صفحۀ
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 .است كرده وقف فاضل كه 713 آخرمجموعۀ صفحۀ
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 فاضل  وقفي  فهرست کتب

بيزر    كيه آقيا  آیيد  می  رضوي  قدس  بر آستان  در اینجا فهرست كتب وقفی فاضل
مقيدس دیيده    مشهد فرزندش مال صادق در موقوفات فاضل بسطامی نزد تهرانی در
 :است
 ، اسيترآبادي   حسینی  حسن  ابی  بن میرمحمد تقی  تألیف .احجیا صالة  فی  رساله. 3
 در نویسينده ایين رسياله را    .احاربةةين تذکةةصاحب  و میرداماد شیخ بهایی و شاگرد
 .(35/77: 3307تهرانی )ق تألیف كرده است 3399االول  ربیع

 .(35/71 :همان)  كاظمی  علی  كربالیی  شیخ  تألیف. احجیا صالة  فی  رساله. 9

 .(33/331: همان)  از دانشمندان  اي عده  فتألی . البالغه نهج  شرح. 1

  الدین  غیا  شاگرد  حسینی  حسین  بنمحمد  میرفخرالدین  تألیف . اظرهمن  آداب. 3
 .(3/13 :همان) منصور

 .(9/75 :همان)  احمد یمنی  بنعبداهلل  بن محمد طیب  ابن  تألیف . اسماء البلدان. 5

در  (ق3393  يامتوف)  الهیجی  مال عبدالرزاق  بن میرزا حسن  تألیف . احفةق  احفة. 7
 .(9/999 :همان)  كالل  علم

  اي نسخه  كه  المتین بلح  از كتاب  هایی، قسمت بهایی  نوشتۀ شیخ . البهائیه الفرایض. 7
ق 3077  در تياریخ   مشيهدي   محمد مهدي  شیخ  بن محمد فاضل  و شیخ  است  مستقل
ق 3050سال  عاملی در كه شیخ حر آن را اي ازتهرانی نسخهبزر   آقا . است  نوشته
موقوفيات فاضيل    اي در نسيخه  نوشيته، دیيده اسيت و    خان مشهدمدرسۀ فاضل در

 .(37/339 :همان)بسطامی 

  كيه   حليی   عالمه  تألیف (. قواعد االحکال) القواعد  مشکالت  حل  الفوائد فیكنز. 1
 « مبيارات » تيا آخير  « متيأجر »  لاز او  اسيت   و ناقص  نوشته  شرح  د عمید بر آنسی
 .(31/379 :همان)



 111/رضوي قدس آستان کتابخانة به او وقفي خطي کتب فهرست و بسطامي فاضل

بين عبيدالوهاب زنجيانی    بين ابيراهیم  تألیف عبدالوهاب . الحساب  فی  الکافیه. 9
  شيده   نوشتهق 119  در سال ،موقوفات بسطامی دیده است كه در اي را نسخه ،تهرانی
 .(37/939 :همان) «نجف دیدل كتاب را در این از یك نسخۀ دیگر»نوشته  و  است

، كيه   عياملی  حر  حسن  بنمحمد  شیخ لیف تأ . حجیه الید و التصرف  یف  فائده. 30
 .(37/11 :همان)كتابت كرده است  اهلل آن را مال فرج  شاگردش

فقط تصيریح كيرده كيه     ،ننوشته لف آن راكه تهرانی مؤ  مزجی  سیر فارسیتف. 33
هياي   نوشته و جوامع الجوامع ،البیانمجمع ،بیضاوي تفسیر تفاسیري مانند نویسنده از
 .(3/997: همان)آنها نقل كرده است  از مطالبی را و بهره بردهمحقق كركی 

( ق 3091 يامتوفي )  شیروانی  حسن  بندمیرزا محم  تألیف . بر الخفریه  حاشیه. 39
 .(7/77: همان)  است  را كتابت كرده  آن  مشهدي  د شریفمحم  بن بدیع محمد كه

اثبات امامت خاصه  بزرگان در كتاب بزرگی است كه گروهی از . احشيا حجة. 31
 خاتمه استوار و سه مقصد كتاب بر یك مقدمه و .اندنوشته  شیعه  تقویت مذهب در و

 (.7/979 :همان) است
  تألیفق  3090  از سال  قبل آن را  حر عاملی  شیخ . الفوائد الطوسیه  الرّد علی. 33
: هميان )انيد   كيرده  را رد  نیيز آن   معاصير حير عياملی     از علماي  و بعضی  است  كرده

30/937). 

  ، بيه (ق3991: ل)  حسینی  قاینی  تراب  ابی  بن طالب  ابی  تألیف . احوالية  ینابیع. 35
 .(95/993 :همان) ق3913  اكبر در سال علی  بناسداهلل  خط

  بين  فضيل   طبرسيی   االسيالل   امین . قصار امیرالمؤمنین  كلمات  فی  نثر اللئالی. 37
 .(93/53 :همان)  است  كرده  را جمع  آن(  ق 531متوفاي )  فضل  بن حسن

دهيۀ   در  جرجيانی   اليدین  معيین  میر  كه  است  اي مجموعه . رد العامه  فی  مقاله .37
 .(93/31: همان)  است  كرده  را تألیف  آن 971  لمحر
شياگرد    طبسی  علی  غالل  بنمال محمود  تألیف . الحدیدیه  النهج  حمختصر شر. 31
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 .(9/931 :همان)  حر عاملی  و معاصر شیخ  مجلسی  عالمه

 .(35/11: همان)  میرزا عسکري  حاج  رسالۀ عملیۀ . ةالنجا  صراط. 39

یمانی كه به نيال    مجتبی  بنسعید  ابی  تألیف .گشا گنج  طلسمنما و  آیینۀ جهان. 90
 .(3/53: همان) لیف كرده استخالدي تأ احمد

خطيی كتابخانيۀ مركيزي    هاي فوق به قسمت نسخه هايبایت كتؤبراي رنویسنده 
ایين قسيمت    در كتب مزبور سفانه هیچ یك ازمتأ آستان قدس رضوي مراجعه كرد،

وجو در جست با و به منابع دیجیتالی كتابخانه مراجعه كرد بیشتران نبراي اطمی .نبود
هياي  كيه كتاب  به یقيین رسيید   ،ۀ مركزي آستان قدسفهرست واقفان كتاب به كتابخان

 .نیست كتابخانه موجود ل بسطامی دروقفی فاض

 منابع

 .زوار تهران، ،یرانرجال ا یختار ،3137 ،مهدي بامداد،ي 
 .ق3913 ،تهران، یچاپ سنگ ،ي احةضوةتقف، معروف به فاضل یمال نوروزعل ،بسطامیي 
 ،یسينگ  چياپ  ،یخالتيوار فيردوس ق، 3135 ،معروف به فاضل یمال نوروزعل ،بسطامیي 
 .ق3135، یزتبر

 .[تابی]، [جابی] ،، چاپ سنگیالمعاد ذخيةة ،اضلمعروف به فمال نوروزعلی  ،ي بسطامی
، بیروت،دار احیاء (لفین وآثار المصنفینؤاسماء الم)العارفین  ةهةاي ،3990ي بزدادي، اسماعیل، 

 .الترا  العربی
  .دارالضواء بیروت، ،یعهلذرا ،3307 ،بزر آقا ،تهرانیي 

 .[تابی]، ، مشهدوفیات العلما یا دانشمندان اسالمیجاللی شاهرودي، حسین، ي 

 .كومش ،تهران ،قومس یختار، 3170 ،یععبدالرف ،حقیقتي 
تهران،  افشار، یرجبه كوشش ا واآلثار، الم ثر، (اعتمادالسلطنه)محمدحسن خان  الدوله،صنیع ي

 .ش3173یر، اساط
 .ش3171، سرافرهنگ تهران، ،الشمسمطلع ،(اعتمادالسلطنه)محمدحسن خان  ،الدولهصنیعي 



 111/رضوي قدس آستان کتابخانة به او وقفي خطي کتب فهرست و بسطامي فاضل

 ۀكتابخاني مشهد،  ،جامع گوهرشاد مسجد ۀكتابخان یفهرست نسخ خط ،3175 محمود، ،فاضلي 
 .جامع گوهرشاد

، تصيحیح مهيدي سيیدي،    نفوس ارض اقدس، 3119بن شکراهلل، قوانلو، زین العابدین قاجاري 
 .مشهد، سگال

، كتابفروشی مركزي ،فوائدالرضویه فی احوال علماءالمذهب الجعفریهقمی، شیخ عباس،  ي
 .ش3177
 .ش3153، [جابی]، الشموسشمس ،احتشال ،كاویانیي 
 .[تا بی]، یانتدمشهد،  ،يمحمدباقرساعد یحتصح ،خراسان يعلما یختار ،الرحمانعبد ،مدرسي 
 .خراسان یمرغس مشهد، ،نامهبسطال، 3117 یدهادي،س ،میرآقاییي 
 ۀسسي ؤم تهيران،  ،الدوليه خيان آصيف   عبيدالوهاب  یيرزا م اسناد ،3177 ،ینعبدالحس ،نواییي 

 .یرانا معاصر یخمطالعات تار




