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الملّخص
إنَّ علـم الحديـث مـن أشـرف العلوم التي ٱعتنـى بها المسـلمون، فـكان قريًنا لكتاب 

اللـه تعالـى، وكانـت للعلمـاء آثـار متعـددة فـي توثيـق تلـك األحاديـث ضمـن مؤلّفـات 

خاصـة، فظهـرت تلـك الموسـوعات الحديثيـة الكبيـرة والمختصـرة التـي جمعـت فـي 

صفحاتها أحاديث السـنة الشـريفة؛ لتكون حلقة وصل بين المسـلمين ومصدر شـريعتهم 

المقّدسـة، فـورَّث العلمـاء تالمذتهـم ذلـك الثقل الـذي توارثوه مـن المعصوميـن )عليهم 

السـالم(، وبذلـوا جهـوًدا متعددة في سـبيل الحفـاظ عليه من الضياع واالنحـراف، وكانت 

مـن أهـم تلـك الطرائـق التـي سـلكوها هـي اإلجـازة لهم فـي روايـة الحديث بأسـانيدها 

المعتبـرة؛ ليبقـى السـند متصالً بين المسـلمين وأئمتهـم، وبينهم وبين مصدر تشـريعهم 

غيـر منقطـع، وبيـن أيدينـا واحـدة مـن تلك اإلجـازات المهمـة، وهـي إجازة السـيّد هبة 

الدين الحسـيني الشهرسـتانّي )ت1386ه( للشـيخ آقـا بزرك الطهرانـّي )ت1389ه(، وقد 

مضـى عليهـا أكثـر مـن مئـة عام، وبعـد جهـود وفّقنا اللـه تعالـى لتحقيقهـا ووضعها بين 

قيـن، والمهتميـن باإلجـازات وغيرهـم؛ لتكـون معيًنـا لهم  أيـدي السـادة العلمـاء والمحقِّ

فـي التعـرُّف علـى تـراث أعالمنـا، وتّم تقسـيم العمـل فـي المخطوطة على قسـمين: 

األول: قسـم الدراسـة. وتـم فيـه بيان مـا يتعلّق بالُمجيـز والُمجاز من حيث سـيرتهما 

بإيجـاز، وأهمية المخطوطة.

ق بالمتن، ومـا يحتاجه  والثانـي: قسـم تحقيـق المخطوطـة. وتـّم فيـه بيـان مـا يتعلَـّ

، وضبـط  مـن بيـان، كمـا هـو ُمتَّبـع فـي تحقيـق المخطوطـات، مـن حيـث ضبـط النـصِّ

األحاديـث الشـريفة، وتخريجهـا مـن مصادرهـا، وترجمـة األعـالم وغيـِر ذلك.
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Abstract

The science of discourse is one of the most important sciences 
that Muslims have valued a lot . This science is as holy as the Holy 
Quran. Thus, scholars have had multiple effects in documenting these 
discourses in special books. These modern and great encyclopedias 
have collected the discourses of the prophet's conventions to be a 
link between the Muslims and the source of their religious laws. The 
scholars and their students have exerted much efforts )as inherited 
from the infallible )peace be upon them(, in order to preserve this 
science. One of the most important of these ways that they follow was 
to give them license to narrate these discourses . One of the available 
licenses is the license of Hibt Al-Deen Al-Husseini Al-Sharistani , )1 
1386( to Sheikh Agha Bazrk Al-Tahrani )1389 AH(. It has been more 
than a hundred years, and due to Allah's )glory be to Him( willing , 
we made these discourses available for scientists, investigators, and 
those who are interested in discourse licenses, etc. to help them know 
the heritage of our scientists. Accordingly, this study is divided into 
two sections: 

The first section is devoted to the study of what is allowed and what 
is not allowed concerning the license of discourse and the importance 
of the manuscript. While the second section is devoted to the 
investigation of the manuscript, clarification of what is written in the 
margins in accordance with what is investigated in the manuscripts, 
the accuracy of the text and the holy discourses, and the identification 
of those who are famous in the science of discourse. 
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـُد للـه الـذي علّـم بالقلـم، علَّم اإلنسـان مـا لم يعلـم، وأفضل الصالة على سـادة 

األمـم، محّمـد المصطفى وآلـه أولي الشـرف والكرم. 

إنَّ علـم الحديـث مـن أشـرف العلوم التي اعتنـى بها المسـلمون، فـكان قريًنا لكتاب 

 يُلقي على  اللـه تعالـى، بـل هـو المبيِّن والمفّسـر لكالم الوحـي المبين، فـكان النبـيُّ

المسـلمين غـرر أحكامـه وحكمـه التـي تنظّـم حياتهـم، وتؤّسـس لنظـام متكامـل، فهـو 

مصـدره األول، ومـن ثـم أوصيـاؤه وخلفـاؤه الذيـن جاهـدوا حـقَّ جهـاده مـن أجـل 

ذلـك، فغـدا الحديـث مصـدًرا مـن مصادر التشـريع اإلسـالمّي، فورثـت األمة مـن خلفائها 

تراثًـا عظيًمـا خالـًدا مـن أحاديثهـم الشـريفة، وبـذل تالمذتهـم فـي زمانهم جهـوًدا كبيرًة 

فـي توثيـق ذلـك التـراث، ونقلـه إلـى اآلخريـن، فأصبـح للمسـلمين مـوروث عظيـم مـن 

الروايـات الشـريفة التـي لهـا أثـر كبيـر فـي التشـريع والتنظيـم، وفـي عصـور الحقـة عن 

زمانهـم كانـت للعلمـاء آثـار فـي توثيـق تلـك األحاديـث ضمن مؤلّفـات خاّصـة، فظهرت 

تلـك الموسـوعات الحديثيـة الكبيـرة والمختصـرة التـي جمعـت فـي صفحاتهـا أحاديـث 

السـنة الشـريفة، لتكـون حلقـة وصـل بيـن المسـلمين ومصـدر شـريعتهم المقّدسـة، 

فـورَّث العلمـاء تالمذتهـم ذلـك الثقـل الذي توارثـوه مـن المعصومين، وبذلـوا جهوًدا 

متعـّددة فـي سـبيل الحفـاظ عليه مـن الضياع واالنحـراف، فكانت من أهم تلـك الطرائق 

ت  التـي سـلكوها هـي اإلجـازة لهـم فـي روايـة الحديـث بأسـانيدها المعتبـرة، حتـى ُعدَّ

ـا بيـن العلمـاء يحافظـون عليهـا، بـل يبالغـون فيهـا فـي  اإلجـازات مصطلًحـا علميًّـا خاصًّ

بعـض األحاييـن كرامـًة للحديث الشـريف ومصادره، ليبقى السـند متصالً بين المسـلمين 

وأئمتهـم، وبينهـم وبيـن مصدر تشـريعهم غيـَر منقطع فتتـوارد عليه الشـكوك واألباطيل 

–ال سـمح اللـه-، وقـد كتـب األعـالم فـي مؤلّفاتهـم بيـان تعريفهـا، وآثارهـا، وطرقهـا، 

ـا لـه أصولـه المعتمدة. وفوائدهـا، وأنواعهـا، ومـا يتعلّـق بهـا؛ لتكـون علًمـا مختصًّ

مة الشـيخ آقا بـزرك الطهرانـيُّ )ت1389ه(:  فاإلجـازة كمـا قـال في بيانها شـيخنا العالَّ
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<الـكالُم الصـادُر عـن الُمجيـِز المشـتمُل علـى إنشـائِِه اإلذَن فـي روايـِة الحديـِث عنـه، 
بعـَد إخبـارِِه إجمـااًل بمرويَّاتِـِه، ويطلـُق شـايًعا علـى كتابـِة هـذا اإلذِن المشـتملِة علـى 

ذكـِر الكتـِب والمصّنفـاِت التـي صـدَر اإلذُن فـي روايِتهـا عـن الُمجيـِز إجمـااًل أو تفصياًل، 

ذكـُر  وكذلـَك  عنُهـْم،  الروايـِة  فـي  اإلذُن  للمجيـِز  صـدَر  الذيـن  المشـايِخ  ذكـِر  وعلـى 

مشـايِخ كُلِّ واحـٍد مـن هـؤالِء المشـايِخ، طبقـًة بعـَد طبقـٍة إلـى أْن تنتهـَي األسـانيُد إلـى 

مة السـيّد  المعصوميـَن>)1(، وفـي اإلجـازاِت فوائـُد متعـددٌة، ذكـر بعضها شـيخنا العالَّ

مة السـيِّد هبة الدين الحسـينيُّ  ـا بيََّنـُه شـيخنا العالَّ حسـن الصـدر الكاظمـّي)2(، فضـاًل عمَّ

الشهرسـتانيُّ فـي هـذه اإلجـازة، واألعـالم فـي مؤلَّفاتهـم.)3( 

وفـي سـيرة علمائنـا األعـالم إجـازاٌت متعـددٌة، مفّصلـٌة وموجـزٌة، كبيـرٌة ومتوسـطٌة 

وصغيـرٌة، تحريريـٌة وشـفويٌة، وقـد اشـتهرت كثيـر منهـا؛ لمـا حـوت مـن مضاميـن ُمهّمة 

عـن التـراث ورجالـه ومصّنفاتهـم، وبيـن أيدينا واحـدة من تلـك اإلجـازات الُمهّمة، وهي 

إجـازة َعلَـٍم مـن أعـالم المسـلمين آلخـر مثلـه، كان لهمـا أعظـم األثـر فـي الحفـاظ على 

تـراث أمتنـا، وهـي إجـازة السـيِّد هبـة الديـن الحسـينيِّ الشهرسـتانيِّ للشـيخ آقـا بـزرك 

الطهرانـيِّ )قُـّدس سـرهما( )4(، وقـد مضى عليها أكثر من مئة عـاٍم، وبعد جهود وفّقنا الله 

قين، والمهتميـن باإلجازات  تعالـى لتحقيقهـا ووضعهـا بين أيدي السـادة العلمـاء والمحقِّ

وغيرهـم؛ لتكـون معيًنـا لهـم في التعـرُّف على تـراث أعالمنـا، وخدمتهم لعلـوم الحديث 

)1( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 131/1.

وقـد ذكـر السـيّد حسـن الصـدر –إجمـاالً- معناهـا لغـًة واصطالًحـا، واإلشـارة إلـى مسـتندها في 

الروايـات الشـريفة. ينظـر: اإلجـازة الكبيـرة: 64-63.

)2( ينظر: اإلجازة الكبيرة: 68-65.

وقـد ذكـر لهـا عشـر فوائد جليلة ُمهمـة ينظر: بغيـة الوعاة في طبقات المشـايخ واإلجازات: السـيّد 

حسـن الصـدر: 444-451، اإلجـازة األولى )مخطوط(: السـيّد هبة الدين الشهرسـتانّي: 8-5.

)3( للتفصيل ينظر: خاتمة مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري: 20-6/2. 

)4( إنَّ بيـن السـيّد هبـة الدين الشهرسـتاني والشـيخ آقا بـزرك الطهراني إجـازًة مدبجـًة، أي أجاز كُلُّ 

واحـد منهمـا اآلخـر، ولكـن لم نعثر علـى إجازة الشـيخ آقا بزرك ضمـن التراث المخطوط للسـيّد 

الشهرسـتانّي، وقـد ذكـر ذلـك العالّمـة السـيّد عبد السـتار الحسـنّي. السـيّد هبة الدين الحسـينّي 

الشهرسـتانّي حياته ونشـاطه العلمـي واالجتماعي: 82. 
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وأهلـه، فأضـُع هـذه اإلجـازة المباركـة والتـي أتشـرّف بروايتها في َسـَنَدين من أسـانيدي 

لروايـة الحديـث الشـريف عن المعصومين، األول عن أسـتاذي الكبيـر، الحافظ لتراث 

أبيه من الضياع والتزوير، المربّي القدير، السـيِّد جواد هبة الدين الحسـينيِّ الشهرسـتانيِّ 

)ت1426ه(، عـن أبيـه السـيّد هبـة الدين الشهرسـتانيِّ )ت1386ه(، واآلخر عن أسـتاذي 

الفاضـل، العالـم العامـل، الدكتـور حسـين علـي محفـوظ )ت1430ه( عـن شـيخه آقـا 

بـزرك الطهرانـيِّ )ت1389ه( عـن مشـايخه الكرام، عن األئمة الهـداة المعصومين عن 

م،  النبـّي، وإنـي أروي عنهمـا )الشهرسـتانّي والطهرانـّي( بأسـانيد أخـرى غيـر مـا تقدَّ

ولله الِمنَّـة والفضل.

وتمَّ تقسيم العمل في المخطوطة على قسمين:

األول: قسـم الدراسـة. وتـمَّ فيـه بيان مـا يتعلَّق بالُمجيـز والُمجاز من حيث سـيرتهما 

بإيجاز، وأهميّـة المخطوطة.

ق بالمتن، ومـا يحتاجه  والثانـي: قسـم تحقيـق المخطوطـة. وتـّم فيـه بيـان مـا يتعلَـّ

مـن بيـان كمـا هـو متَّبع فـي تحقيق المخطوطـات من حيث ضبـط األحاديث الشـريفة، 

وتخريجهـا مـن مصادرهـا، وترجمـة األعالم وغيـِر ذلك.

أخيـرًا لـوال عظمـة هذيـن الشـيخين الكريميـن، الَعلََميـن الشـامخين، الشهرسـتانيِّ 

والطهرانـيِّ )أعلـى الله مقامهمـا(، وٱعتناؤهما باإلجازات وأسـانيدها المتعددة المختلفة، 

وكونهمـا مـن مشـايخي األجـالء فـي الروايـة عن سـادة الدنيا واآلخـرة، ما صرفـت الوقت 

الثميـن فـي هـذا الجهـد المتواضـع، مـع كثـرة األشـغال والهمـوم والمسـؤوليات، ولكـن 

م، وخدمـًة لتراثنا العظيم الخالد، وحفظًا لهذه السلسـلة المباركة الشـريفة   ألجـل مـا تقدَّ

لئـال تنقطـع يوًمـا بالتضييـع أو اإلهمـال رأيت مـن الواجب بذل الوسـع والجـّد واالجتهاد 

لتحقيـق هـذه اإلجازة، وفـاًء وعرفانًـا بالفضل.

مـوه مـن جهـٍد وجهـاٍد فـي سـبيل  أسـأل اللـه تعالـى أْن يتقبَّـل منهـم جميًعـا مـا قدَّ

حفـظ مـا َورِثتـه األمـة مـن تـراث عظيـم، وأْن يعـرِّف بينهـم وبيـن النبـّي وآلـه ، وأْن 

يوفِّقنـا لتحّمـل هـذه األمانـة الشـريفة، وأدائهـا على أحسـن حالهـا، وأْن يتقبّـل منَّا هذه 

الصفحـات التـي تشـرّفت بإخراجها في ُحلّة تليـق بها، وأْن يتجاوز عن الـزالت والهفوات.
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وال يفوتنـي تقديـم الشـكر والثنـاء إلـى إدارة مركـز إحيـاء تـراث السـيِّد هبـة الديـن 

الحسـينيِّ الشهرسـتانيِّ في الكاظمية المقّدسـة لتهيئة المخطوطات للباحثين وتصويرها، 

فبوركـت جهودهـم، وجزاهـم اللـه خيـرًا، وأسـأله تعالـى أْن يتجـاوز عنِّي بعفـوه وكرمه، 

إنَّه سـميع مجيب. 



237 اصبد لاص طّ الها يلاصة شا 

القسم األول: الدراسة.

. قراءة في إجازة السيِّد هبة الدين الشهرستانيِّ للشيخ آقا بزرك الطهرانيِّ

أحـاول فـي صفحـات موجزة قبـل عـرض المخطوطة محّققـًة أْن أذكر في هـذا الباب 

موضوعـات أربعـة لها عالقـة باإلجازة:

األول: ترجمـٌة موجـزٌة للَعلََميْـِن الَعاِملَيْـِن الَخالَِديِْن، الُمجيـز والُمجاز ِعبر كلمات ـ 

ثالثـة مـن العلمـاء المجازين منهما حصـرًا، وكلمة أحدهما في اآلخـر؛ لنكون في 

أجـواء اإلجـازة والمجازين وما يتعلَّق بهـذا التراث. 

الثاني: منهج تحقيق المخطوطة. ـ 

الثالـث: وصـف المخطوطـة، وقـد ألحقتهـا بنسـخة مخطوطـة كاملـة؛ توثيًقـا، ـ 

وإتماًمـا للفائـدة، وتكثيـرًا للنسـخة المخطوطـة، وأهميـة ذلـك فـي نشـر التراث 

ا فـي تحقيـق التـراث بإلحاق النسـخة  فـي نسـخ متعـددة، وهـذا مـا أراه ضروريًـّ

المخطوطـة مـع المطبوعـة، وليـس وضـع صـورة للورقـة األولـى واألخيـرة منهـا، 

وهـذا مـا أرجـو من اإلخـوة المحّققيـن ومراكـز التحقيق القيـام به فـي أعمالهم، 

وهـو بالطبـع يخـّص المخطوطـات ذات األوراق قليلـة العـدد.)1( 

. ـ  الرابع: أهميّة المخطوطة، ومنهج السيِّد الشهرستانيِّ

)1( وهـذه دعـوة كريمـة متواضعـة أرجـو أْن نـرى لهـا اسـتجابة، وإْن كان هنـاك خـالف بسـيط فـي 

وجهـات النظـر، ولكـن تبقـى الفائـدة أكبـر لنشـر التـراث وإحيائـه، والحفـاظ عليـه مـن الضيـاع 

واالندثـار، واختصـاص رؤية المخطـوط بمؤلّفه وورثته، ومحققه إْن اسـتطاع ذلك، فالمخطوطات 

هـي ثـروة علميـة عظيمة تحتـاج إلى جهود مشـتركة للحفاظ عليهـا وإحيائها، وأظـّن -في نظري 

القاصـر- هـذه إحدى السـبل إلـى ذلك. 
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أواًل: ترجمة الُمجيز والُمجاز. 

. الُمجيز: السيِّد هبة الدين الحسينيُّ الشهرستانيُّ

محّمـد علـي بـن الحسـين العابد ابن السـيِّد محسـن الصرّاف ابن السـيِّد مرتضـى الفقيه 

ابـن السـيِّد محّمـد العالـم ابـن السـيِّد علـي الكبيـر، ُولد في سـامراء ظهـر الثالثـاء 24 رجب 

الحرم 1301ه، في أسـرة ُعرفت بالعلم، والورع، والتقى، والكرامة، ابتدأ دراسـته في سـامراء، 

ثـم هاجـر إلـى كربـالء، فالنجـف األشـرف، ليكـون بعد حيـن علًما مـن أعالم المسـلمين، له 

مؤلّفـات متعـّددة فـي علوم مختلفـة )1(، توفي في الكاظميـة يوم االثنين 26 شـوال 1386ه، 

وُدفـن فـي مكتبتـه »مكتبة الجواديـن العامة« في الصحـن الكاظمي الشـريف. )2( 

قـال فيـه الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـّي: <َوقَـْد تََميَّـَز ُمْنـُذ َشـبَاِبِه ِبيَْقظَـٍة َوَوْعـٍي، 

ـٍة، َونَزَْعـٍة إِْصاَلِحيَّـٍة، َوقَـْد كَاَن ُمْخلًِصا لِِديِْنـِه َوقَْوِمِه ِفْي كُلِّ َما قَـاَل َوفََعَل.  َوطُُمـْوٍح َوِهمَّ

اِدَق، َوالَْعْقَل النَّيِّـَر، َويَُذْوُد َعْنُهَما ِبلَِسـانِِه َوقَلَِمِه، فََقْد  ُس اإْلِيَْماَن الصَّ ـِريْرَِة، يَُقـدِّ نَِقـيُّ السَّ

َعرَفْتُـُه يَْوَمـَذاَك َوزَاَملْتُـُه ِفـْي َحلََقـاِت ُدُرْوِس َمَشـاِيِخَنا )رَِحَمُهـُم اللـُه(، فََرأَيْـُت اإْلِْخـاَلَص 

يِْن َواإْلِْسـاَلِم َوالِْعلْـِم َوأَْهلِـِه َداِفَعـُه األَوََّل َواأْلَِخيَْر>.)3(  َوالِْغيْـرََة َعلَـى الدِّ

)1( إنَّ السـيِّد هبـة الديـن قـد كتب عـن مؤلَّفاته ضمن مخطـوط خاص من مخطوطاتـه التي تحتفظ 

بهـا مكتبتـه العامـة )مكتبة الجواديـن العامة( في الصحن الكاظميِّ الشـريف، فضـالً عن ورودها 

عنـد بيانـه لمؤلَّفاتـه فـي بعـض إجازاتـه، فقـد ذكـر بعضهـا علـى وفـق تقسـيمات العلـوم فـي 

مخطـوط إجازتـه السادسـة المعروفـة ب)اإلجـازة التأليفيـة( وهـي قيـد التحقيـق. ينظـر: فهـرس 

: عمـاد الكاظمي: 6.  مؤلّفـات السـيِّد هبـة الديـن الحسـينيِّ الشهرسـتانيِّ

: السـيِّد  )2( للتفصيـل فـي سـيرته ينظـر على سـبيل المثـال: نابغة العـراق أو هبة الدين الشهرسـتانيُّ

، معـارف الرجـال فـي تراجـم العلمـاء واألدباء: الشـيخ محّمد حـرز الدين:  محّمـد مهـدي العلـويُّ

319/2، الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة:آقا بـزرك الطهرانـّي: 1 /4 /1413، األعـالم: خيـر الديـن 

الديـن  هبـة  السـيِّد   ،339-329/2  : المرعشـيُّ محمـود  السـيِّد  المسلسـالت:   ،309/6  : الزركلـيُّ

مة  ، لمحـة من سـيرة المصلـح العالَّ الحسـينيُّ الشهرسـتانيُّ حياتـه ونشـاطه العلمـيُّ واالجتماعـيُّ

. : الشـيخ عمـاد الكاظميُّ السـيِّد هبـة الديـن الحسـينيِّ الشهرسـتانيِّ

)3( الذريعة: 1 / ق4 /1414.
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ـِريُْف  ـا قـال فيـه السـيِّد المرعشـيُّ النجفـيُّ )ت1411ه(: <َوِبالُْجْملَـِة َهـَذا الشَّ وممَّ

َعِة، َمـَع َجْوَدِة  الَْجلِيْـُل ِمـْن أَْعيَـاِن الَْعْصـِر، َوَمَفاِخـِر الزََّمـاِن ِفـْي َجاِمِعيَِّتـِه لِلُْعلُـْوِم الُْمتََنوِّ

ـيَْعِة، َونَاِصُر  التَّْحِريِْر. َوَساَلَسـِة التَّْقِريِْر، َسـيُِّد فاَلِسـَفِة اإْلِْسـاَلِم، َوأَِميُْر الُْمتََكلِِّميَْن، فَْخُر الشِّ
ِريَْعِة>.)1( الشَّ

وفيمـا يتعلّـق باعتنائـه باإلجـازات فقـد ذكـر السـيِّد علـيُّ نقـيًّ النقـويُّ فـي إجازتـه 

ْي أَْرِوْي  لـه فـي سـنده العاشـر إلجازاتـه أسـانيد بلغـت واحـًدا وسـتيَن سـنداً، فقـال: <إِنِـّ

ـِد َعلِـيِّ  يْـِن ُمَحمَّ ـيِِّد ِهبَـِة الدِّ َمـِة السَّ ـِق، الَْفيْلَُسـْوِف الَْكاِمـِل، الَْعالَّ َعـِن اأْلُْسـتَاِذ الُْمَحقِّ

رَّاِف .... الطَِّريْـُق اأْلَوَُّل إِنَُّه يَْرِوْي  ، َوُهـَو ابْـُن الُْحَسـيِْن الَْعاِبِد ابِْن ُمْحِسـٍن الصَّ ْهرِْسـتَانيِّ الشَّ

يْـِن  ـِد بَاِقـِر بْـِن َعبْـِد الُْمْحِسـِن بْـِن ِسـرَاِج الدِّ ـيِْخ ُمَحمَّ ـِق، الَْحـاجِّ الشَّ َمـِة الُْمَحقِّ َعـِن الَْعالَّ

ْهرِْسـتَانِيُّ َعْن  يِْن الشَّ ـيُِّد ِهبَُة الدِّ ـتُّْوَن السَّ ـيْرَاِزيِّ .... اإْلِْسـَناُد الَْحاِدْي َوالسِّ اإْلِْصطَْهبَانَاتِيِّ الشِّ

َمـِة>. )2(  ـْدِر ِبطُرُِقـِه الُْمتََقدِّ ـيِِّد َحَسـِن الصَّ َشـيِْخَنا اأْلَْعظَـِم السَّ

وهـو يـروي عـن عدد من العلمـاء الذين أجـازوه بالرواية، وقد ذكر ثالثـة من كبارهم 

مـع بيـان فضلهم بإيجاز في إجازته للشـيخ آقا بـزرك الطهرانّي.)3( 

. الُمجاز: الشيخ آقا بزرك الطهرانيُّ

محّمـد محسـن بـن علـي بن محّمـد رضا ابن الحاج محسـن بـن محّمد رضا بن محسـن 

 .) ـب ب)المنزويِّ ، المشـهور ب)آقا بزرك( )4(، والملقَّ ابـن محّمـد بن علي أكبـر بن باقر الطهرانيُّ

)1( المسلسالت: 331/2.

)2( أقرب المجازات إلى مشايخ اإلجازات: 391-346.

)3( اإلجـازة األولى)مخطـوط(: ورقـة 2-5، وقد ذكر السـيِّد عبد السـتار الحسـنيُّ عشـرة من مشـايخه 

80 : الكـرام. ينظـر: السـيِّد هبة الدين الحسـينيُّ الشهرسـتانيُّ حياته ونشـاطه العلمـيُّ واالجتماعيُّ

)4( نقل محقِّق اإلجازة الكبيرة لشـيخنا السـيِّد حسـن الصدر الشـيخ عبد الله دشـتي عن شـيخنا السـيِّد 

محّمـد رضـا الجاللـيِّ بشـأن إجازتـه ما يأتي: <كتبـت في المطبوع آغـا بزرك، فعلََّق سـيدنا المحّقق 

السـند محّمـد رضـا الجاللـّي على ذلك بقولـه: هذه الكلمة بالقـاف في جميع المـوارد، وهي كذلك 

بخـط الشـيخ الطهرانـّي نفسـه بـال ٱسـتثناء، هـي فارسـية بمعنى: السـيّد، والتـي بالَغيْـن المعجمة 

تطلق بالفارسـية على النسـاء، لكن أهل النجف يلفظون الكلمة بالَغيْن، وهكذا كتبوها، وهو خطأ 

ـح>. ص28. وهكذا كتبها السـيِّد الشهرسـتانيُّ في اإلجـازة »آقا«.  ال بُـدَّ مـن أْن يُصحَّ
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ُولـد فـي طهـران ليلة الخميـس 11 ربيع األول 1293ه في أسـرة كريمـة تحّب العلم، 

فابتدأ دراسـته في مدينته، ثم هاجر إلى النجف األشـرف وسـامراء، والزم شـيخه الميرزا 

النـورّي حتـى وفاتـه وأفـاد منـه كثيرًا، ليكـون بعد حين علًما من أعالم المسـلمين، شـيَخ 

مشـايخ الحديـث فـي عصـره، لـه مؤلَّفـات متعـّددة، توفـي في النجـف يـوم الجمعة 13 

ذي الحجـة الحـرام 1389ه، وُدفـن فـي مكتبته فـي داره في النجف األشـرف.)1( 

، الَْعالِـُم الَْفاِضُل،  ، التَِّقيُّ النَِّقيُّ : <الْبَرُّ الَْوِفـيُّ قـال فيه السـيِّد هبـة الدين الّشهرسـتانيُّ

َمـالُذ الُْفَقَهـاِء اأْلَفَاِضـِل، َمـْن ال يَْسـِبُقُه ِفـي َحلَبَـِة الَْكَمـاِل ُمَناِضـُل، َوال يُبَاِريْـِه ِفـي َمَكارِِم 

ـُدْوُق َمَقـااًل، الُْمرْتََضى ِفَعااًل،  ِقيَْن، الصَّ ثَيْـَن، َوِعَمـاُد الُْمَحقِّ اأْلَْخـالِق ُمَحـاِوُل، ِسـَناُد الَْمَحدِّ

ُر الَْجاِمـُع، ُمْحِيْي  ِزيْـُن، الثَِّقـُة اأْلَِميْـُن، الَْحبْـُر الْبَـاِرُع، َوالُْمتَبَحِّ اِبـُط الَْمِتيْـُن، الْـَوِرُع الرَّ الضَّ

ـِريَْعة>.)2(  َدَوارِِس آثَاِر الشَّ

ـا قـال فيـه السـيِّد المرعشـيُّ النجفـيُّ فـي بيـان فضلـه وآثـار مؤلَّفاتـه: <يَْكِفـي  وممَّ

لِلتَّْدلِيـِل َعلَـى َضَخاَمـِة َعَمـِل َشـيِْخَنا الطَّْهرَانِـيِّ التَّأْلِيِْفيِّ كِتَابَـاُه الَْمْعُرْوفَـاِن )الذريعة إلى 

ائَِعِة، فَِإنَّ  تصانيـف الشـيعة( و)طبقات أعالم الشـيعة( ِبُمَجلََّداتِِهَما الَْكِثيْـرَِة الُْمْنتَِشـرَِة الذَّ

ِفـي تَأْلِيِْفِهَمـا َوَجْمـعِ َمَوادِِّهَمـا يَْحتَـاُج إِلَـى طُـوِل َعَمـٍل، وَكَثْـرَِة ُجْهـٍد َوَصبٍْر، َوقَـْد َضرََب 

ـيُْخ ِبتَأْلِيِْفِهَمـا ِمثَـااًل َرائًِعـا ِفـْي الُْمثَابَـرَِة َوالُْمَواَصلَِة>. )3(  الشَّ

وفيمـا يتعلّـق باعتنائـه باإلجـازات فقـد ذكر السـيِّد علـيُّ نقـيٍّ النقويُّ فـي إجازته له 

ْي أَْرِوي  فـي سـنده الخامـس إلجازاتـه أسـانيد بلغت تسـعًة وخمسـيَن سـنًدا، فقـال: <إِنِـّ

ِد ُمْحِسـِن الَْمْعُرْوِف ب)آقـا بزرك( ....  ـيِْخ ُمَحمَّ َمـِة الَْفاِضـِل، الُْمتَتَبِّـعِ الَْجلِيـِل، الشَّ َعـِن الَْعالَّ

أََحـُد أَْعـاَلِم َهـَذا الَْعْصـِر َوَحَسـَناتِِه، ُذْو بَـاٍع طَِويـٍل، وَكَْعـٍب رَِفيْـعٍ، َواِسـُع نِطَـاِق الُْخبْـرَِة، 

 ، : علـي أكبـر صفريُّ )1( وللتفصيـل فـي سـيرته ينظـر علـى سـبيل المثـال: شـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيُّ

: 17- 36، اإلجـازة الكبيـرة:  ضيـاء المفـازات إلـى طريـق اإلجـازات: الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيُّ

السـيِّد المرعشـيُّ النجفـيُّ :7-8، معـارف الرجال: محّمد حـرز الدين: 16/2- 189، شـيخ الباحثين 

أغـا بـزرك الطهرانـّي حياتـه وآثـاره: عبـد الرحيـم محّمـد علـي، األعـالم: 288/5- 289، موسـوعة 

.509-506/14 : طبقـات الفقهـاء: الشـيخ جعفـر السـبحانيُّ

)2( ينظر: مقّدمة اإلجازة وما ورد فيها من ثناء يدّل على مقامه وفضله. 

)3( المسلسالت: 78/2.
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ـرِّ  ، َوالسِّ بَّانِيِّ ُمِكـبٌّ َعلَـى التَّأْلِيـِف ِفـي كُلِّ أََوانِِه .... الطَِّريْـُق اأْلَوَُّل إِنَُّه يَْرِوي َعِن الَْعالِِم الرَّ

ـالِِكيَن، َوَزيْـِن الُْمْجتَِهِديـَن، آيَـِة اللـِه الْبَاِهـرَِة ِفـي الَْفْضـِل َوالْـَوَرِع،  ، َجَمـاِل السَّ اإْلِلَِهـيِّ

َمْهـِدّي  ـيِِّد  السَّ ابْـِن  ُمرْتََضـى  ـيِِّد  السَّ َوالَْكرَاَمـاِت،  الَْمَقاَمـاِت  َصاِحـِب  َوالتَُّقـى،  َوالزُّْهـِد 

ـيِْخ )َراِضـي  ـيِْخ أَْحَمـَد بْـِن َصالِـٍح َعـِن الشَّ َشـاٍه .... الطَِّريْـُق التَّاِسـُع َوالَْخْمُسـوَن َعـِن الشَّ

ِم>.)1(  ـدِّ &( ِبِإْسـَناِدِه الُْمتَقَّ النََّجِفـيِّ

م وبعدها،  وكانـت بينهمـا عالقـٌة وثيقـٌة متواصلٌة منـذ أيام الدراسـة وبعدها كما تقـدَّ

فقد زار الشـيخ آقا بزرك السـيِّد الشهرسـتانيَّ في مكتبته في الصحن الكاظميِّ الشـريف، 

ل كلمـًة في سـجّل األعالم الزائريـن لها، تدلُّ على مـدى اإلفادة  فـي رجـب 1367ه، وسـجَّ

مـن مخطوطاتهـا، وقـد ذكـر في مـوارد متعّددة عـدًدا مـن المخطوطات الموجـودة فيها 

ـا للباحثيـن عن المخطوطـات في المكتبة، وقـد اهتدى إلى  آنـذاك، وكان هـذا سـببًا ُمهمًّ

ذلـك بعـض الباحثيـن وطلبـة الدراسـات الذيـن رأيناهم، وكذلك إهـداؤه كتابيـه الذريعة 

والطبقـات إليها وكتابة اإلهـداء بخطِّه. 

ثانًيا: منهج التحقيق.

تضّمن منهج تحقيق هذه اإلجازة المباركة موضوعات متعّددة يمكن إجمالها بما يأتي:

فـي . 1 الموجـودة  الفريـدة  المخطوطـة  النسـخة  مـع  ومقابلتهـا  اإلجـازة  نسـخ 

ضمـن المجموعـة الثالثـة )5/3( مـن مخطوطـات السـيّد هبـة الديـن الحسـينّي 

الشهرسـتانّي. السـيّد  تـراث  الشهرسـتانّي فـي مركـز إحيـاء 

ضبـط النـّص ومـا أُشـكل مـن كلمـات، وتصحيـح بعض األسـماء مـع اإلشـارة إليها . 2

فـي الهامـش، ووضـع قوسـين معقوفيـن ] [ إشـارة إلـى الزيـادة مـن المحقِّـق، 

وتوثيقهـا فـي الهامش.

 وضـع عنـوان لإلجـازة حيـث لـم يذكـر السـيِّد لها ذلـك؛ وإنما قـد ذكر نـص اإلجازة . 3

 . فقط

مـن . 4 ذلـك  توثيـق  مـع  وتقويمهـا،  مـن مصادرهـا  الشـريفة  األحاديـث  تخريـج 

)1( أقرب المجازات: 265-228. 
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الحديثيـة. الموسـوعات 

ترجمـة جميـع رجـال سـند اإلجازة من دون إسـهاب؛ ألهميـة توثيق ذلـك، وبيان . 5

مقامهـم ومنزلتهم.

ثالًثا: وصف المخطوطة.
عدد األوراق: 8 أوراق.ـ 

الطول: 22.5 سم.ـ 

العرض: 14.5 سم.ـ 

عدد األسطر: 17 سطرًا.ـ 

، وتأريخ اإلجازة ـ  الناسـخ وتأريخ النسـخ: بخطِّ السـيِّد هبة الدين الشهرسـتانيِّ

27 جمـادى الثانية 1335ه. 

المواصفـات: كاملـة موثَّقة بتأريـخ إصدارها، ومختومة باسـم المجيز، وخطُّها ـ 

جيِّـد، وكُتبـت العناوين بلـون أحمر، وعليهـا بعض التصحيحـات واإلضافات.

رابًعا: أهمية المخطوطة.
إنَّ لهـذه اإلجـازة أهميـًة يمكـن مالحظتهـا مـن خـالل مـا ورد فيهـا مـن أسـانيد على 

اختصارهـا، وقـد اشـتملت علـى فوائـد يمكـن أْن أذكرهـا إجمـااًل بمـا يأتي:

إنَّهـا قـد صـدرت عـن َعلَـم من األعـالم بحقِّ آخـر من كبار شـيوخ اإلجـازات، وقد . 1

ال علـى علـوِّ منزلته وشـرفه، بمـا يسـتحقُّ االعتناء  متهـا مقامـه الـدَّ ذُكِـَر فـي مقدِّ

ا يدلُّ علـى أهمية اإلجـازة والعناية بهـا، والحفاظ  بهـا ِذكْـرًا، وتوثيًقـا، ونشـرًا؛ ممَّ

علـى هـذا العلم.

إنَّهـا قد اشـتملت علـى روايات متعّددة تدلُّ علـى أهمية اإلجـازة، واعتناء األعالم . 2

بشـأنها، فضاًل عن بيانـه فوائد اإلجازات.

ناقـش السـيِّد الشهرسـتانيُّ بإجمـال موضـوع اإلجـازات وروايتهـا، وجـواز ذلـك . 3

وعدمـه، ومـا يتعلّـق بهـا من إفراط وتفريـط، وبيان الحـال األمثل، وأظّنـه قد أفاد 

مـن شـيخه السـيِّد حسـن الصـدر فـي ذلـك، كما سـيتّم اإلشـارة إليه فـي صفحات 

اإلجازة. تحقيـق 
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إفـادة السـيِّد الشهرسـتانيُّ مـن مشـايخه فـي الرواية، وعمـق التحليـل لمواقفهم . 4

فـي بيـان أهميـة التواصـل فـي اإلسـناد من الـرواة إلـى مصدر التشـريع.

دة، وكُلُّها من أعلى األسانيد وأشرفها.. 5 نت أسانيد متعدِّ قد تضمَّ

المتعلِّقـة . 6 الشهرسـتانيُّ  السـيِّد  درسـها  التـي  العلـوم  بعـض  أهميـة  بيـان  ورد 

بالهندسـة والفلـك، واإلشـارة إلـى وقائـع تأريخيـة مـرت بها البـالد اإلسـالميَّة فيما 

بالثـورة الدسـتورية. ق  يتعلَـّ
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القسم الثاني: النّص المحّقق.

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم

يِْن الُْمِبيْـِن، ِبِضيْاِء َشـْمِس الِْعلْـِم َوالْيَِقيـِن، ﴿لَِيْهِلَك  ِذْي أََضـاَء ُسـنََّة الدِّ الَْحْمـُد للـِه الَـّ

ـيَْر الَْحِثيْـَث ِفْي  َر لََهـا السَّ َمـْن َهَلـَك َعْن بَيَِّنـٍة َوَيْحَيـى َمْن َحيَّ َعـْن بَيَِّنـٍة﴾)1(، َوقَـدَّ
ْكِر إِْن ُكْنُتـْم َل َتْعَلُموَن﴾)2(،  َمَنـازِِل الُْعلََمـاِء ِمـْن ُرَواِة اأْلََحاِدِيـث، ﴿َفاْسـَأُلوا َأْهـَل الذِّ

ْحـَكاِم، ﴿لَِئالَّ  ـالُم َعلَـى َخيْـِر ُمرَْسـٍل بََعثَـُه رَْحَمـًة لأِلَنَـاِم)3(، َوأََجـازَُه لِبَـالِغ األَْ ـالُة َوالسَّ َوالصَّ

ُسـِل﴾)4(، َوَعلَـى آلِـِه الطَّاِهِريـَن الَْحاِفِظيـَن  ـٌة َبْعـَد الرُّ َيُكـوَن لِلنَّـاِس َعَلـى اللِ ُحجَّ
ِه  أِلَْخبَـارِِه َوأَْسـرَارِِه، الُْمقتَِفيـَن آلثَـارِِه، ﴿ُذرِّيَّـًة َبْعُضَهـا مِـْن َبْعٍض﴾)5(، الِسـيََّما ابْـِن َعمِّ

، أَفَْضـَل َمـِن اْسـتُِنَد إِلَيِْه، َوأََحـقَّ َمِن ٱْعتُِمـَد َعلَيِْه، <اللَُّهـمَّ َواِل َمْن  َوأَِخيْـِه الُْمرْتََضـى َعلِـيٍّ

َواالُه، َوَعـاِد َمـْن َعـاَداُه>.)6( 

ِجالَِّء،  ِخـالَِّء األَْ ـا بَْعُد، فََقْد َشـرَّفَِني أَْسـَعُد زََمـاٍن ِفي أَطْيَِب َمـَكاٍن)7( ِبِزيَارَِة َصْفَوِة األَْ أَمَّ

، الَْعالِِم الَْفاِضِل، َمـالِذ الُْفَقَهاِء اأْلَفَاِضِل،  ، التَِّقيِّ النَِّقيِّ ـاَدِة النُّبَـالِء، الْبَرِّ الَْوِفـيِّ َونََقـاَوِة النَّقَّ

َمـْن ال يَْسـِبُقُه ِفـي َحلَبَـِة الَْكَمـاِل ُمَناِضـُل، َوال يُبَاِريـِه ِفـْي َمـَكارِِم اأْلَْخالِق ُمَحاِوُل، ِسـَناِد 

اِبـِط الَْمِتيِن، الَْوِرِع  ـُدْوِق َمَقااًل، الُْمرْتََضـى ِفَعااًل، الضَّ ِقيـَن، الصَّ ثِيـَن، َوِعَمـاِد الُْمَحقِّ الَْمَحدِّ

ـِريَْعِة،  ـِر الَْجاِمـعِ، ُمْحِيـي َدَوارِِس آثَاِر الشَّ ِزيـِن، الثَِّقـِة اأْلَِميـِن، الَْحبْـِر الْبَـاِرِع، َوالُْمتَبَحِّ الرَّ

)1( سورة األنفال: اآلية 42. 

)2( سورة النحل: اآلية 43.

)3( إشارة إلى قوله تعالى: ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة لِْلَعاَلِمينَ﴾ )سورة األنبياء: اآلية 107(.

)4( سورة النساء: اآلية 165.

)5( سورة آل عمران: اآلية 34.

)6( مسـند أحمـد بـن حنبـل، أحمـد بـن حنبـل: 84/1، الكافي: الشـيخ الكلينـي: 287/1، المسـتدرك 

علـى الصحيحيـن: الحاكـم النيسـابوري: 109/2.

سة. )7( كان اللقاء في الكاظميّة المقدَّ
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ـيَعِة(،  ِريَعـِة لُِمَؤلََّفاِت الشِّ ِف )الذَّ ( ُمَؤلِـّ ِد ُمْحِسـٍن الـرَّاِزيِّ ـيِْخ )آقَـا بُـُزرٍْك ُمَحمَّ َجَنـاِب الشَّ

اَم إِفَاَضاتِـِه، َوأَفَاَض َعلَـى الُْمْؤِمِنيَن بَرَكَاتِِه، فَاْسـتََجازَنِي َداَمـْت َمَعالِيِه ِرَوايََة  أََداَم اللـُه أَيَـّ

َمـا أَْرِويـِه َعْن ُشـيُْوِخي اأْلَكْرَِميـَن، َوالْتََمَس ااْلتَِّصـاَل ِبَحبِْل َشـرَِفِهْم، الَْمْوُصـوِل ِبَحبِْل اللِه 

نْيَـا  َدُه اللـُه ِبَفَوائِـِد َهـَذا االتَِّصـاِل الُْمبَـارَِك الَْميُْمـوِن ِفـْي الدُّ الَْمِتيـِن)1(، َمْعرِفَـًة ِمْنـُه أَيَـّ

يـِن، َوتَْقِديْـرًا ِمْنـُه أََعـزَُّه اللـُه لَِعالِي ِقيَْمِة َهـَذا الَْجْوَهـِر الثَِّميِن. َوالدِّ

َواْلَخْيــُر َيْهــَوى نَْيَلُه ُعَرَفــاُؤُه)))َفاْلَفْضــُل َيْعــِرُف َقــْدَرُه َأبَْنــاُؤُه 

ِرَوايَتُـُه،  َولِـي  َعنِّـي  ـْت  َصحَّ َمـا  ِرَوايَـَة  َوأََجزْتُـُه   ، َوَجـلَّ َعـزَّ  ي  َربِـّ اللـَه  فَاْسـتََخرُْت 

ٍر)3(، َوَمْسـُموٍع)4(، َوَمْكتُوٍب)5(، َوَمطْبُوٍع)6(، َوُمرَْسـٍل)7(،  َواتََّضَحـْت لَـَديَّ ِدَرايَتُُه، ِمْن ُمَقـرَّ

)1( إشـارة إلـى حديـث الثقليـن، فقـد ُروي عـن عطيـة العوفـّي عـن أبـي سـعيد الخـدرّي قـال: قـال 
ي تـارٌك فيكـم أمريـن، أحدهمـا أطـوُل من اآلخـر، كتـاُب اللِه حبـٌل ممدوٌد  رسـول اللـه: <إنِـّ
مـن السـماِء إلـى األرِض وعترتـي، أاَل وإنَّهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـيَّ الحـوَض. فقلـُت ألبـي 

سـعيد: َمـْن عترتـه؟ قـال: أهـل بيتـه>. الخصال: الشـيخ الصـدوق: 65.
َل  وفـي روايـة )َحبـالن ممـدودان( إشـارة إلـى األول وهـو القـرآن، والثانـي هـم العتـرة، وقـد فصَّ
الشـريف الرضـي عظمـة القـول في بيان مقام االسـتعارة في الحديث الشـريف. ينظـر: المجازات 

النبويـة: الشـريف الرضي: 216. 

.2( أظن أنَّ القول له(

ـا فهـم مـن محاضـرات أسـتاذه، فيصوغهـا بأسـلوبه  )3( وهـي التقريـرات التـي يكتبهـا التلميـذ ممَّ
الخـاص. فهـرس التـراث: السـيِّد محّمـد حسـين الجاللـيُّ :50.

)4( وهـو السـماع مـن لفـظ الشـيخ الُمجيـز، فيقـول: سـمعُت، وهـو مـن أرفـع الطـرق عنـد جمهور 
ثيـن. الدرايـة: الشـهيد الثانـي :20. المحدِّ

)5( وهـي أْن يكتـب الُمجيـز ويقـول: أجـزُت لـك روايـة مـا كتبتـه، وقـد تكـون مجـرَّدة مـن ذلـك، 
نهـا اإلجـازة. المصـدر نفسـه :21. فاألشـهر جـواز الروايـة بهـا لتضمُّ

 من حيـث تعريفها،  ـل القـول فيها شـيخنا السـيِّد شـهاب الدين المرعشـيُّ النجفـيُّ وقـد فصَّ
وحكمهـا، ودرجتهـا. ينظـر: اإلجازة الكبيـرة :483-481.

)6( لعلّه يقصد ما هو مطبوع في مقابل المخطوط.

)7( هـو الحديـث الـذي يُـروى عـن المعصوم ولـم يدركه بغير واسـطة، أو بواسـطة نسـيها، أو تركها، 
أو أبهمهـا، مثـل أْن يقـول: عـن رجـٍل، أو عـن بعـض أصحابنـا. الدرايـة: 15، نهاية الدراية: السـيِّد 

حسـن الصدر: 189.
وقـد اختلـف العلمـاء فـي حجيّته بيـن القبول والـرّد، أو التفصيل بين مراسـيل رجـال وآخرين، وقد 

. ينظر: اإلجازة الكبيـرة: 499-497. ل العلماء فيه، ومنهم شـيخنا السـيِّد المرعشـيُّ النجفـيُّ فصَّ
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َوَمرْفُـوٍع)1(، َوُمْسـَنٍد )2(، َوَمْقطُـوٍع)3(، َمـَع الُْمَواظَبَـِة الَْكاِملَـِة َعلَـى ُشـرُوِط النَّْقـِل َوالرَِّوايَِة، 

رَايَـِة)4(، َواللـُه ُسـبَْحانَُه َولِـيُّ  ـِل الَْحِديـِث، الُْمبَيََّنـِة ِفـي فَـنِّ الدِّ ـِة آلَداِب تََحمُّ َوالرَِّعايَـِة التَّامَّ

ْكالُن ِفـي الِْبَدايَـِة َوالنَِّهايَِة. التَّْوِفيـِق، َوِمْنـُه الِْهَدايَـُة، َوَعلَيْـِه التُـّ

)1( هـو الحديـث الـذي نُسـب إلى اإلمـام أعم من أْن يكـون متصاًل أو منقطًعا، وقـد يكون مجهواًل 

ومضمـرًا. سـبيل الهدايـة في علم الدراية: الميـرزا علي الخليلي النجفي: 125، نهايـة الدراية: 182.

)2( هـو الحديـث الـذي اتصل سـنده إلى المعصـوم من غير إرسـال ورفع، ويُطلـق عليه المتصل 

والموصـل. الدرايـة :123، نهاية الدراية :186.

)3( هـو الحديـث الـذي لـم يتصـل اسـناده إلى المعصـوم سـواء أكان القطـع من أولـه بواحد أو 

ق. الدرايـة :126، نهاية الدرايـة :187. أكثـر، أو مـن وسـطه، أو مـن آخـره، وقـد يُطلق عليـه الُمَعلَـّ

)4( ينظر: الدراية :19-20، الفوائد الرجالية: الشيخ مهدي الكجوري :212-211. 
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البداية
في ذكر بعض أشياخ)1) إجازاتي في التحديث)2) والرواية

]1[ فَِمْنُهـم: الَْحبْـُر الطَّاِهـُر ِفي فََضائِلِِه النَّْفِسـيَِّة، َوالْبَْحُر الزَّاِخُر ِفي ِحَكِمِه الُْقْدِسـيَِّة، 

َوالْبَـْدُر الزَّاِهـُر ِفـي َسـَماِء الَْفلَْسـَفِة، َوالنُّـوُر الظَّاِهُر ِفي آفَـاِق الُْفُنـوِن الُْمْختَلَِفِة، اأْلُْسـتَاُذ 

ـَحاُب الَْماِطـُر َعلَـى اأْلََعاِظـِم َواأْلََصاِغـِر، َعِديُد  الَْماِهـُر ِفـي ُعلُـوِم اأْلََوائِـِل َواأْلََواِخـِر، َوالسَّ

ِد  ـُد الْبَاِقُر بْـُن ُمَحمَّ ـِعيُد ُمَحمَّ ـِهيُد السَّ الَْمآثِـِر، َعِقيـُد الَْمَفاِخـِر، َعِميـُد اأْلَكَاِبِر، َشـيُْخَنا الشَّ

ْشـرَِف،  )3(، نَِزيـُل َسـاَمرَّاَء َوالنََّجـِف األَْ ـيْرَاِزيِّ يـِن اإلِْصطَْهبَانَاتِـيِّ الشِّ ُمْحِسـِن بْـِن ِسـرَاِج الدِّ

ـرَِف، َولََقـْد َحَضـرُْت لََديْـِه ثاَلثِيـَن يَْوًمـا، يُلِْقي َعلَـيَّ ِخاللََها  َحيَّـاُه اللـُه َوَحبَـاُه ِبأَْسـَنى الشَّ

ُدُرْوًسـا ِفـي الِْحْكَمتَيْـِن النَّظَِريَّتَيْـِن، الِْعلِْميَِّة اإِللَِهيَّـِة)4(، َوالَْعَملِيَِّة األَْخالِقيَِّة)5(، َوُدُروًسـا ِفْي 

الَْهيْأَتَيْـِن)6( الَْمْشـُهورَتَيِْن، الَْقِديَمـِة الْبَطْلِيُموِسـيَِّة)7(، َوالَْجِديَدِة 

)1( أَْشـيَاٌخ َجْمـُع َشـيٍْخ. قـال ٱبـن منظـور: الَجْمـُع أَْشـيَاٌخ، وِشـيَْخاٌن، وُشـيُْوٌخ، وِشـيََخٌة، وِشـيَْخٌة، 

وَمْشـيََخٌة، وَمِشـيَْخٌة، وَمْشـيُوخاٌء، وَمَشـاِيُخ. لسـان العـرب: ابـن منظـور: مـادة )شـيخ(. 

َث(، وقد اسـتعمل السـيِّد المصدر من دون االسـم وهو )الحديث(،  )2( التحديـُث مصـدر للفعل )َحدَّ

وهـذا وارد فـي كالم العرب. ينظر: لسـان العرب: مادة )حدث(.

)3( كان فقيًهـا، عالًما كبيرًا، ماهرًا في الفلسـفة، وسـائر العلوم العقليـة، تتلمذ في أصفهان وطهران، 

د الشـيرازيِّ عاد إلى  توّجـه إلـى العـراق فمكـث فـي النجف، ثم قصد سـامراء، وبعد وفـاة المجدِّ

النجـف والتـفَّ حولـه الطلبـة في تدريسـه الفقه واألصـول والفلسـفة واألخـالق والعقائد، ودرس 

عليـه كثيـر مـن األعـالم، ثـم رجـع إلـى شـيراز وأصبـح الزعيم البـارز فيهـا، لـه مؤلّفات متعـّددة. 

قُتـل فـي الحركـة الدسـتورية اإليرانيـة فـي صفر عـام 1326ه. طبقـات أعالم الشـيعة: الشـيخ آقا 

بـزرك الطهراني: 212/13-213، موسـوعة طبقات الفقهـاء: 14 /613-612/2.

)4( أي العلـوم المتعلِّقـة بفلسـفة الوجود والنفس اإلنسـانية وما يتعلَّق بهما، فضـاًل عن علم التوحيد 

ق به، من صفـات وأفعال وآثار. اإللهـّي وما يتعلَـّ

)5( أي العلـوم المتعلِّقـة بعلـم األخـالق، وتهذيـب النفـس وتزكيتهـا وتربيتهـا، والوصـول بهـا إلـى 

درجـات الكمـال، وهـي مـن أشـرف العلـوم. 

)6( في األصل: الهيئتين. 

)7( الهيـأة البطليموسـية نسـبًة إلى بطليمـوس )ق2م(، وتُعرف بالهيأة القديمـة التي يرى أصحابها أنَّ 
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ى َعـاَد إِلَـى  الُْكوبَرْنِيِكيَّـِة)1(، َوبَْعـَض الَْمَسـائِِل ِمـْن ِعلْـِم الَْمرَايَـا)2( َوالَْمَناِظـِر)3(، َحتَـّ

َمْوِطِنـِه ِبِشـيرَاَز َعـاَم أَلْـٍف َوثاَلثِِمئَـٍة َوأَْربَـعٍ َوِعْشـِريَن، َوتُُوفَِّي ُهَنـاَك قَِتيْالً َسـَنَة 1325ه، 

ْولَِة)5(،  أَلْـٍف َوثاَلثِِمئَـٍة َوَخْمٍس َوِعْشـِريَن ِهْجِريٍَّة)4(، أَثَْنـاَء الِْفتَْنِة الَِّتْي أَثَارََها أَتْبَـاُع ِقَواِم الدَّ

ْسـتُوِر)6(، فَأََصابَتْـُه ِبْضَع َعَشـرَة َمرِْميَّـًة ِمَن الرََّصـاِص، َوإِنََّما َصاَر  ُمَعارِِضيـَن ِفيَهـا ُحُمـاَة الدُّ

األرض هـي محـور األفـالك التـي تـدور حولهـا، وهو أول من صنع األسـطرالب كما قيـل، وقد ختم 

ق بالنجـوم والكواكـب فـي كتابه المشـهور )المجسـطي(،  بطليمـوس تعاليمـه الفلكيـة ومـا يتعلَـّ

. للتفصيـل ينظر: أبجد العلـوم: صديق بن  وشـرحه بإتقـان وإبـداع الخواجـة نصير الدين الطوسـيِّ

حسـن القنوجي: 65/2 و300/2.

)1( الهيـأة الكوبرنيكيـة نسـبًة إلـى العالـم البولنـدي كوبرنيـك )ت1544م(، وتُعرف بالهيـأة الجديدة 

التـي يـرى أصحابهـا أنَّ حركـة األرض والسـيارات حـول الشـمس حركـة وضعيـة وانتقاليـة. الهيـأة 

واإلسـالم: السـيِّد هبة الديـن الشهرسـتاني :60.

ق بهاتين الهيأتيـن وغيرهمـا، ورؤيتهما ومـا يتعلَّق بذلك،  وقـد ذكـر السـيِّد الشهرسـتانيُّ ما يتعلَـّ

وأقـوال علمـاء الفلـك القدمـاء اليونانييـن والُمحدثيـن مـن الغربييـن، ووّضـح ذلـك بمخطَّطـات. 

للتفصيـل ينظـر: الهيأة واإلسـالم :63-54.

)2( هـو علـم يتعـرَّف منه أحـوال الخطوط الشـعاعية المنعطفـة والمنكسـرة والمنعكسـة، ومواقعها 

وزواياهـا ومراجعهـا، وكيفيـة عمـل المرايـا المحرقـة بانعـكاس أشـعة الشـمس عنهـا، ونصبهـا 

ومحاذاتهـا، وهـو مـن فـروع علـم الهندسـة. كشـف الظنـون: حاجـي خليفـة: 1652/2.

)3( هـو علـم يتبيَّـن بـه أسـباب الغلط فـي اإلدراك البصـري بمعرفة كيفية وقوعهـا، بناًء علـى أنَّ إدراك 

البصـر يكـون بمخـروط شـعاعي، رأسـه يقطعه الباصـر، وقاعدته المرئـي، ثم يقع الغلـط كثيرًا في 

رؤيـة القريـب كبيـرًا، والبعيـد صغيـرًا، وهو من فـروع علم الهندسـة. أبجد العلـوم: 519/2.

وكان للسـيِّد الشهرسـتانيِّ اهتمـام بذلـك، إذ أشـار إلـى هـذه العلوم فـي كتابيه )الهيأة واإلسـالم( 

ـة على مخطـوط بعنوان  و)جبـل قـاف(، فضـالً عـن كلماتـه ومقاالتـه، وقد حـوت ِخزانتـه الخاصَّ

)فوائـد مـن كتـاب فـي علـم المرايـا والمناظـر(، 38 صفحة يـدلُّ على اعتنائـه بذلك.

وقـد أخبرنـي نجلـه شـيخنا السـيِّد جـواد هبـة الديـن أنَّ والـده السـيِّد هبة الديـن قد عمل 

ـا بـه فـي داره قبـل فقدانـه لبصـره، وكان موجـوًدا عنـده إلـى عهـد  بنفسـه تلسـكوبًا كبيـرًا خاصًّ

متأخـر مـن حياته.

م في ترجمته.  )4( وقد ورد الصحيح 1326ه كما تقدَّ

)5( محّمـد رضـا خـان قـوام الملـك الشـيرازي ٱبن الحـاج الميرزا علـي أكبر قـوام الملك، ولد بشـيراز 

فنـال فيهـا قسـطًا مـن العلـوم. قتـل بشـيراز يـوم االثنيـن 4 صفـر 1326ه. مـكارم اآلثـار: معلـم 

حبيـب آبـادي: 1914-1913/6.

)6( ويـراد بذلـك )المشـروطة(، وهـي الدعـوة إلـى قيـام حكومـة ملتزمـة بشـروط الدسـتور، وُعـرِف 
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ْسـتُوِر، فَلََعـَن اللـُه قَاتِلِيـِه  ِب الدُّ ُه كَاَن قُطْبًـا لِرَِحيَّـِة طُـالَّ َغرًَضـا لِِسـَهاِم َهـؤاُلِء اللِّئَـاِم؛ ألَنَـّ

يِْل، َوُحْسـِن الْبَيَـاِن، َوطََهارَِة  ـوِر، وَكَاَن ِبَمَكاٍن ِمـْن نَزَاَهِة الذَّ ى يَـْوِم يُْنَفـُخ ِفْي الصُّ َحتَـّ

يـِن، َواالْهِتَماِم  ـِك ِبالدِّ النَّْفـِس، َوَسـالَمِة الَْقلْـِب، َوَجَمـاِل الَْمْنظَِر، وَكََمـاِل الَْمْخبَِر، َوالتََّمسُّ

ـِريِّ َضْحَوَة يَـْوِم الُْجُمَعِة  ِبتَْرِويـِج آثَـاِر اإلِْسـالِم، َوقَْد أََجازَنِي )أَنَـاَر اللُه بُرَْهانَُه( ِبالَْغِريِّ السَّ

الثَّالِِث َوالِْعْشـِريَن ِمْن َشـْهِر َرِبيعٍ اأْلَوَِّل َسـَنَة 1324ه، أَلٍْف َوثاَلِث ِمئٍَة)1( َوأَْربَعٍ َوِعْشـِريَن 

ـبِْعيَن)2(، لَِكـْي أَْرِوَي َعْنـُه كُلَّ َمْقُرْوَءاتِِه َوَمْسـُمْوَعاتِِه،  ٍة، َوُعُمـرُُه يَْوَمِئـٍذ قَِريْـُب السَّ ِهْجِريَـّ

 )4(. َُحَشـرَُهُم اللُه َمَع الَْخْمَسـِة الِْكـرَاِم ،)َوَمْرِويَّاتِـِه َعـْن َمَشـاِيِخِه الَْخْمَسـِة الِْعظَـاِم)3

 ، ، الَْحـاجُّ َمْولَى َعلِيٌّ يُّ ، الُْمرْتََضى الرَّضِّ ، َوالْبَرُّ التَِّقيُّ النَِّقـيُّ أّولهـم: الَْعالِـُم الَْعاِمـُل الَْولِـيُّ

 ،)6(
()5(، نَْجـُل الطَِّبيـِب الَْجلِيـِل الَْحاجِّ ِميـرزَا َخلِيـٍل الطَّْهرَانِيِّ ِس النََّجِفـيِّ الَْمْعـرُوُف ب)الُْمَقـدَّ

المنـادون بهـا بأتباع المشـروطة المقابلة للمسـتبدة، وكان السـيِّد هبة الدين من أنصار الدسـتورية 

، وقـد عمل من أجل ذلـك كثيـرًا. للتفصيل ينظر:  ًدا ألسـتاذه اآلخونـد محّمـد كاظـم الخراسـانيِّ مؤيِـّ

السـيِّد هبـة الدين الشهرسـتانيُّ آثاره الفكريـة ومواقفه السياسـية: محّمد باقر البهادلـي: 131-125.

)1( هكذا في األصل. 

)2( كان عمـر السـيِّد هبـة الديـن ثالثًة وعشـرين عاًما، وفي ذلـك كمال التواضع من األسـتاذ للتلميذ، 

 . وكمـال االعتناء به، فضالً عن المقام العلميِّ للسـيِّد الشهرسـتانيِّ

)3( األعالم الخمسة الذين سيذكرهم في سند اإلجازة الشريفة هم: 

1- المولى علي الخليليُّ الطهرانيُّ )ت1297ه(.

2- الشيخ الفاضل الهرويُّ محّمد تقّي )ت1299ه(. 

3- السيِّد محّمد مهدي القزوينيُّ الحليُّ )ت1300ه(. 

4- الشيخ محّمد تقي آغا نجفيُّ )ت1301ه(.

5- السيِّد محّمد هاشم الخونساريُّ )ت1318ه(. 

.4( وهم الخمسة أصحاب الكساء: النبيُّ والوصيُّ وسيِّدة النساء وسيِّدا شباب أهل الجنة(

، ُولد فـي 28 جمادى األولى 1226ه، الشـيخ  ، الغرويُّ )5( المولـى علـي ابـن الميـرزا خليل الطهرانـيُّ

الفقيـه، كان أزهـد أهـل زمانـه في كثـرة العبادة والزهد فـي الدنيا، والمراقبة وإدامـة المجاهدة. 

. توفـي عـام 1296ه، أو 1297ه. تكملة  طويـُل البـاع فـي الفقـه والحديث والرجـال، عالٌم ربانـيٌّ

أمـل اآلمل: السـيِّد حسـن الصدر: 569/3-573، موسـوعة طبقات الفقهـاء: 396-394/13. 

، الطبيب المشـهور، ُولـد بطهران  )6( الميـرزا خليـل بـن إبراهيـم بـن محّمـد علـّي الطهرانـيُّ الـرازيُّ

م عنـد علمـاء عصره،  عـام 1180ه، كان مـن عبـاد اللـه الصالحيـن، ومـن العلمـاء واألبـرار، معظَـّ

ة األطبـاء. توفـي عـام 1280ه وُدفن  ة الفقهـاء، وثالثـة مـن أجلَـّ لـه خمسـة أوالد، اثنـان مـن أجلَـّ
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. ِة َعـْن أَْشـيَاِخِه الِْكـرَاِم ِباأْلََسـانِيِْد الُْمتَِّصلَـِة إِلَـى اأْلَئِمَّ

وثانيهـم: الْبَْحـُر الِْخَضـمُّ الُْمتاََلِطـُم، َوالَْحبُْر الَْخِبيـُر ِبالَْمَعالِـِم َوالَْعَوالِِم، َدْوَحُة بُْسـتَاِن 

ُد  ـيُِّد ِميـْرزَا ُمَحمَّ ـاِمُخ ِمْن آِل َهاِشـٍم، السَّ ـْهُم الشَّ الَْمـَكارِِم، َوُدرَُّة تَاِج الُْفَقَهاِء اأْلََعاِظِم، الشَّ

)1(، َعـْن َمَشـاِيِخِه الِْعظَـاِم، ِبطُرُِقِهُم 
ـِريُف الُْمْوَسـِويُّ الُخونَْسـاِريُّ الَْجَهارُْسـوئِيُّ َهاِشـٍم الشَّ

 . ِة الُْمْنتَِهيَـِة إِلَـى اأْلَئِمَّ

ـرَِف  ِث النَِّبيـُل، َعِميْـُد الَْقِبيـِل، َوِعَماُد الشَّ َمـُة الَْجلِيـُل، الَْفاِضـُل الُْمَحـدِّ وثالثهـم: الَْعالَّ

َرايَـِة َوالرَِّوايَِة،  ِذي كَاَن ِفـي الَْعالَـِم آيًَة، َوالَْعلَـُم الَْخاِفُق َعلَـى ِعلَْمِي الدِّ اأْلَِصيـِل، الَْعالِـُم الَـّ

َوأَْسـالَِفِه  )2(، َعـْن ُشـيُوِخِه 
يُّ الِْحلِـّ الِْقزِْويِنـيُّ  الُْمْهـِديُّ  ـُد  ، ُمَحمَّ اأْلَْوَحـِديُّ الَْفِقيـُه  َسـيُِّدنَا 

ـِة الطَّاِهَريـَن، َسـاَلُم اللـِه َعلَيِْهـْم أَْجَمِعيَن. الِِحيـَن، ِبطُرُِقِهـُم الَْواِصلَـِة إِلَـى اأْلَئِمَّ الصَّ

ـُذ اأْلَْحـَكاِم َعلَـى الُْحـكَّاِم،  ورابعهـم: الَْعالِـُم الُْهَمـاُم، َمـاَلُذ اأْلَنَـاِم، ثَِقـُة اإْلِْسـاَلِم، ُمَنفِّ

الَْعالََّمـِة  آِل  ِمـْن   ،)3() نََجِفـيِّ ب)أقـا  الَْمْشـُهْوُر   ، تَِقـيٍّ ـُد  ُمَحمَّ ـيُْخ  الشَّ  ، ِفـيُّ الصَّ ُث  الُْمَحـدِّ

ـِد تَِقـيٍّ ُمَصنِّـِف الَْحاِشـيَِة الَْمْشـُهورَِة َعلَـى َمَعالِـِم اأْلُُصـوِل)4(، َعـْن  ـيِْخ ُمَحمَّ ، الشَّ بَّانِـيِّ الرَّ

بالنجف. تكملة أمل اآلمل: 22-21/3. 

، المعروف ب)الچهار سـوقي(،  ، األصفهانـيُّ )1( الميـرزا محّمـد هاشـم بـن زيـن العابدين الخوانسـاريُّ

ـر، وفاضل كامـل متمهِّر، فقيه جليـل، ماهر في  ُولـد ببلـدة )خوانسـار( عـام 1235ه، عالـم متبحِّ

مـة فـي علـم الرجال. توفـي عـام 1318ه، وُدفـن بالنجف.  أصـول الفقـه، مجتهـد فـي الفقـه، َعالَّ

تكملـة أمـل اآلمـل: 200/6، أعيان الشـيعة: السـيِّد محسـن األميـن: 83/10. 

)2( السـيِّد معـز الديـن محّمـد مهدي بن حسـن بن أحمـد الحلي الشـهير ب)القزويني(، ُولـد بالنجف 

عـام 1222ه، تتلمـذ علـى كبـار العلمـاء، كثيـر الحفـظ، عالـي الهّمـة، أديـب، وقـد ازدهـرت 

الحلـة فـي أيامـه ازدهـاًرا أدبيًّـا لم تشـهده من قبـل، له مؤلّفـات متعـّددة. توفي فـي ربيع األول 

عـام 1300ه، وُدفـن بالنجـف األشـرف. طبقـات أعـالم الشـيعة: 554/12-556، موسـوعة طبقات 

الفقهـاء: 631-629/13.

)3( في األصل: أَغا نجفي.

، ُولـد عـام 1262ه، كان فقيًهـا، مصنًِّفـا،  محّمـد تقـي بـن محّمـد باقـر بـن محّمـد تقـي األصفهانـيُّ

مسـتحضرًا للفـروع ومتون األخبار، من مشـاهير علمـاء اإلمامية، ماهرًا في علوم متعـددة، له مؤلّفات 

كثيـرة. توفـي عـام 1332ه. أعيـان الشـيعة: 196/9، موسـوعة طبقـات الفقهـاء: 14 /640-638/2. 

)4( معالـم األصـول مـن المؤلَّفـات المشـهورة فـي أصـول الفقـه، وهـي لمؤلَّفهـا الشـيخ حسـن 
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. ـِة أَْهـِل البَيْـِت أََسـاتِيِذِه اأْلَْعـاَلِم، ِبأََسـانِيِْدِهُم الُْمْنتَِهيَـِة إِلَـى أَئِمَّ

ِقيَن الُْفُحوِل، أُْسـتَاُذ الُْمَدقِِّقيَن  َمُة الُْمَحقِّ ِة، َعالَّ ِة، َوتُرُجَمـاُن اأْلَئِمَّ وخامسـهم: َحبْـُر اأْلُمَّ

، الَْعارُِف  ُث النَِّقيُّ ِفـي الَْمْعُقـوِل َوالَْمْنُقوِل، أَفَْضـُل الُْمْجتَِهِديَن ِفي الِْفْقِه َواأْلُُصوِل، الُْمَحـدِّ

َس  ()2(، قَدَّ )1(، الَْمْشـُهوُر ب)الَْفاِضـِل الَْهـَرِويِّ
ـُد تَِقـيِّ بْـُن ُحَسـيِْن َعلِـيٍّ ، الَْمْولَـى ُمَحمَّ الَْولِـيُّ

اللـُه نَْفَسـُه، َوطَيَّـَب رَْمَسـُه، َعـْن َمَشـاِيِخِه اأْلَْعـاَلِم، ِبطُرُِقِهـُم الُمتَِّصلَِة إِلَـى أَْوِصيَـاِء النَِّبيِّ 

ـاَلُم(. )َعلَيْـِه َوَعلَيِْهُم السَّ

يَاِسـيَِّة،  ]2[ َوِمْنُهـْم: الَْعالِـُم النَِّبيُل، َوالَْفاِضُل الَْجلِيُل، ِعَماُد الَْقِبيِل، ُركُْن النَّْهَضِة السِّ

 ، بَّانِـيُّ الرَّ َوالُْمرِْشـُد   ، الرَّْوَحانِـيُّ الَْعـارُِف  اإْلِيرَانِيَّـِة،  الَْمْملََكـِة  ِفـي  ْسـتُوِر  الدُّ ـُس  َوُمَؤسِّ

)3(، الَْمْشـُهوُر 
ـِد َصـاِدِق الطَّْهرَانِـيُّ ـُد بْـُن ُمَحمَّ ، اأْلَِميـُر َسـيُِّد ُمَحمَّ انِـيُّ َوالُْمَجاِهـُد الَْحقَّ

 الَْكاِظَميْـِن َماَميْـِن  (، أََجازَنِـي ِفـي َمْشـَهِد اإلِْ ب)آيَـِة)4( اللـِه الطَّبَاطْبَائِـيِّ الُْحَسـيِْنيِّ

َوثلاَلَثِِمئَـٍة  أَلْـٍف  1335ه،  َسـَنَة  الَْمْولُـوِد)5(  َرِبيـعِ  ِمـْن  َخلَـْوَن  لِثَـاَلٍث  الُْجْمَعـِة  لَيْلَـَة 

 َوَخْمـٍس َوثلاََلثِيْـَن ِمـْن ِهْجـرَِة النَِّبـيِّ اأْلَكْرَِم ِشـَفاًها، ثُمَّ كَتْبًـا لِِرَوايَِة ُدَعـاِء الُْجنَِّة)6(،

ٱبـن الشـهيد الثانـي، العالـم، الفقيـه، الثقـة، المولـود عـام 959ه فـي جبـل عامـل، والمتوفّى 

عـام 1011ه، وألهميتـه فقـد تُرجـم الكتـاب إلـى لغـات، وتـمَّ شـرحه والتعليـق عليـه بشـروح 

وتعليقـات متعـّددة. ينظـر: الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة: 11/2، 116/2، 148/3، 127/4، 

263/5 وغيرهـا.

)1( في األصل: حسينعلي. 

، ُولـد بهراة عـام 1227ه،  ، الحائـريُّ ، األصفهانـيُّ )2( محّمـد تقـي بـن حسـين علـي بن رضـا الهـرويُّ

م، تتلمـذ عليه كبـار العلماء، كان مـن مراجع الدين فـي أصفهان، ثـم ارتحل إلى  ونشـأ بهـا وتعلَـّ

الحائـر وشـرع فـي التدريـس والتصنيف، واإلجابة عن المسـائل، لـه مؤلّفات متعـّددة. توفي عام 

1299ه أعيـان الشـيعة: 195/5، موسـوعة طبقات الفقهـاء: 541-539/13. 

د محّمد  ، تتلمـذ على المجـدِّ ، الطهرانيُّ )3( آيـة اللـه الطهرانـيُّ محّمـد بـن محّمـد صـادق الهمدانـيُّ

حسـن الشـيرازّي فـي سـامراء، مّمـن طالـب بالحرية فـي إيـران، فتولّـى الزعامة في ذلـك، يروي 

عـن أبيـه العالـم الربانـّي. توفـي عـام 1339ه. أقرب المجـازات إلى شـيوخ اإلجـازات:357-356. 

)4( في األصل: بآيت. 

)5( أي ربيع األول، وفيه إشارة إلى والدة النبيِّ األكرم في السابع عشر منه. 

، وقـد أجازه بـه في 10 جمـادى األولى  ْسـِماِء( المـرويُّ عـن اإلمـام علـيٍّ )6( وهـو حـرز )ُجنَّـُة األَْ
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ـنَِّة، ِبَسـَنِدِه الَْعالِـي َعـْن أَِبيْـِه)2(،  كَِرَوايَـِة)1( ُمَؤلََّفـاِت أَْصَحاِبَنـا ِفـْي ُعلُـوِم الِْكتَـاِب َوالسُّ

 )4(
ـيِِّد َعلِـيِّ نَـا السَّ َمـِة النِّْحِريـِر َجدِّ ِميـِر الَْكِبيـِر اْلَعالَّ )3(ابْـِن األَْ ـيِِّد الَمْهِديِّ ِه السَّ َعـْن َجـدِّ

َس اللُه  )6( )قَـدَّ
ـِريِْف الُْحَسـيِْنيِّ ِد الشَّ ْسـالَِم أَِبـي الَْمَعالِـي ُمَحمَّ بْـِن َمْنُصـوِر)5( بْـِن َشـيِْخ اإلِْ

1335ه، وكتبـه السـيِّد وأجـازه عليـه كتابـة بتوقيعـه، وشـرحه السـيِّد الشهرسـتانيُّ بإيجـاز، 

فقـال: »وأجـاز لـي في نسـخه ونشـره ليلة الجمعة لثـالث خلون مـن ربيع المولود سـنة 1335ه، 

ألـف وثالثمائـة وخمـس وثالثيـن مـن الهجـرة فـي مشـهد اإلماميـن الكاظميـن عنـد رجوعـه 

إليهـا مـن القسـطنطينية، قـال: وهـذا حـرز ال نشـك في حسـن تأثيـره، مجـرب لدينـا للمهمات، 

ه وال يحصـر«. الحـرز المشـهور بجنـة األسـماء: 1. ولعلَّنا نوفَّق لنشـره إْن شـاء  بمـا ال يحصـى َعـدُّ

اللـه تعالى.

)1( هكذا في األصل.

)2( السـيّد محّمـد صـادق الهمدانـّي الطهرانـّي، مـن أعـالم الفضـل والّديـن، تولّـى القضـاء واإلفتاء 

وسـائر َمهـام الرئاسـة الروحيّـة فـي طهران، له مؤلّفـات منها أخبار األسـرار، توفي في السـادس 

والعشـرين مـن ربيـع الثانـي )1300ه(، وقبـره مـزار معـروف قـرب بـاب مشـهد عبـد العظيم. 

أقرب المجـازات: 357. 

)3( السـيّد مهـدي صهـر السـيّد محّمـد المجاهـد، هاجـر مـن العراق أيـام فتح علـي شـاه القاجارّي، 

وأسـس بيـت المجد والرئاسـة فـي همدان. أقـرب المجـازات :358.

)4( السـيّد علـي ابـن السـيّد سـيف الديـن منصـور، كان من علمـاء عصره، وجيًهـا، تتلمـذ على خاله 

الوحيـد البهبهانـّي ويـروي عنـه، والشـيخ يوسـف البحرانـّي، كان عامـالً فـي خدمـة المؤمنيـن، 

ولـه آثـاره الكبيـرة فـي كربـالء المقّدسـة مـن بنـاء سـور يحميهـا، ومنـازل لـزّوار اإلمـام الحسـين 

)(، وحفـر نهـر لسـقاية الزائريـن. توفـي بكربالء عـام 1207ه، وُدفـن عند أبيه مـا بين منارة 

العبـد والرواق الحسـينّي. أقـرب المجازات :358-360، نسـب العاّلمة المرحوم السـيّد هبة الدين 

الشهرسـتانّي: السـيّد جـواد هبة الديـن :5-4. 

)5( السـيّد سـيف الديـن منصـور ابـن السـيّد محّمـد البصـرّي، وهـو أول َمـن اسـتوطن كربـالء مـن 

األسـرة عـام 1140ه، بعـد أْن هاجـر إلـى النجـف والحلـة، توفـي بكربـالء و ُدفـن مـا بيـن 

منـارة العبـد والـرواق الحسـينّي. ذرى المعالـي فـي ذريـة أبـي المعالـي: السـيّد هبـة الديـن 

.54: الشهرسـتانّي 

)6( السـيّد أبـو المعالـي محّمد ٱبـن الفقيه أحمد المحـدِّث، نقيب البصرة، وكان مـن أعالمها، متبحر 

فـي الفقـه والتفسـير والحديث، ولسـعة علمـه لُقِّب ب<شـيخ اإلسـالم>، أعقب أوالًدا ثالثة: سـيف 

الديـن، وشـريف الديـن، وتـاج الديـن. ذرى المعالـي: 53، نسـب العاّلمـة المرحـوم السـيّد هبـة 

.5 : الدين الشهرسـتانيِّ
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كِيَّـِة(. أَْسـرَارَُهُم الزَّ

ُث النِّْحِريُر،  ثِيـَن، َوَمـاَلُذ الُْمَؤلِِّفيَن، الَْحبْـُر الَْخِبيُر، َوالُْمَحـدِّ ]3[ َوِمْنُهـْم: َصـْدُر الُْمَحدِّ

الَْفاِقـُد لِلنَِّظيـِر ِفـِي التَّْقِريـِر َوالتَّْحِريِر، الُْمْمتَاُز ِبَسـَعِة الْبَاِع َواالطِّاَلِع، الَْقائِـُم َعلَى تََفرُِّدِه 

 )1(
ـْدُر الَْكاِظِمـيُّ الَْعاِملِيُّ ، َسـيُِّدنَا الَْحَسـُن الصَّ ِفـي َذلِـَك اإلِْجَمـاُع، الَْفِقيـُه الَْفاِضُل النَِّقيُّ

ـاِبعِ َوالِْعْشـِريَن ِمـْن ُجَمـاَدى اأْلُْولَى  ـْت بََركَاتُـُه، َوَداَمـْت إِفَاَضاتُـُه، أََجازَنِـي ِفـي السَّ َعمَّ

 ،)2(الَْكاِظَميْـِن اإْلَِماَميْـِن  ِبَمْشـَهِد  َوثلاََلثِيـَن  َوَخْمـٍس  َوثلاََلثِِمئَـٍة  أَلْـٍف  1335ه  َسـَنَة 

لِِرَوايَـِة َجِميْـعِ َمـا َصـحَّ َعْنُه َولَـُه ِرَوايَتُـُه َوِدَرايَتُُه ِمـْن َمْعُقـوٍل َوَمْنُقوٍل، َوفُـُروٍع َوأُُصوٍل، 

 ، بَّانِيُّ ـُر الرَّ َمـُة الُْمتَبَحِّ ـِريُف، أََحُدُهَما: الَْعالَّ ـاِبِق ِذكْرُُهَمـا الشَّ َعـْن َشـيَْخيِْه الَْفاِضلَيْـِن السَّ

الَْعالِـُم  َوثَانِيُْهَمـا:   ، اأْلَْصَفَهانِـيُّ الُْخونَْسـاِريُّ  الُْمْوَسـِويُّ  َهاِشـٍم  ـُد  ُمَحمَّ ِميـْرزَا  ـيُِّد  السَّ

َس اللـُه  َر اللـُه قَبْرَُهَمـا َوقَـدَّ ، الَْحـاجُّ ُمـالَّ َعلِـيُّ النََّجِفـيُّ الطَّْهرَانِـيُّ )نَـوَّ ُس الَْولِـيُّ الُْمَقـدَّ
)3(.ـِة ِسـرَُّهَما(، َعـْن أَْشـيَاِخِهَما الِْكـرَاِم، ِبطُرُِقِهـُم النَِّقيَّـِة، الُْمْنتَِهيَـِة إِلَـى اأْلَئِمَّ

)1( السـيّد حسـن ابـن السـيّد محّمـد علـي ابـن السـيّد صالـح العاملـيُّ أصـاًل، والكاظمـيُّ سـكًنا 

ومولـًدا، ُولـد يـوم الجمعـة 29 شـهر رمضـان 1272ه، تتلمـذ علـى كبـار العلمـاء، لـه مؤلّفـات 

توفـي  وصغيـرة،  ومتوسـطة  كبيـرة  منهـا  كثيـرة  وإجـازات  العلـوم،  مختلـف  فـي  متعـّددة 

بالكاظميـة ليلـة الخميـس 11 ربيـع األول 1354ه وُدفـن فـي العتبـة الكاظميـة المقّدسـة فـي 

الحجـرة الثالثـة عـن يميـن الداخـل من بـاب المراد. تكملـة أمل اآلمـل: 114/1، بغيـة الراغبين 

فـي ضمـن )موسـوعة السـيّد عبد الحسـين شـرف الديـن العاملّي(: السـيّد عبد الحسـين شـرف 

.745-738/6 الديـن: 

)2( وهـي إجـازة متوسـطة مخطوطـة فـي ِخزانـة السـيّد هبـة الديـن الحسـينّي الشهرسـتانّي، ذكرها 

 الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـّي فـي الذريعة، وقد بيَّن فيها شـيخنا العاّلمة السـيّد حسـن الصدر

مشـايخه فـي الروايـة إلـى كتـب الحديـث األربعـة عنـد اإلماميـة، وكتـب الحديـث األخـرى عنـد 

ات المصـادر األخـرى بأسـانيد متعّددة، وقـد وفقني  العاّمـة، فضـالً عـن غيـر تلـك الكتـب مـن أُمَّ

اللـه تعالـى لدراسـتها وتحقيقهـا لتكـون جاهـزة للنشـر، ففيها فوائـد كثيرة. 

.44 ،23 : )3( ينظر: إجازة السيّد حسن الصدر إلى السيّد هبة الدين الشهرستانّي: عماد الكاظميِّ
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النهاية

َوايَِة يَِّة اإْلِْذِن ِفي الرِّ ِفْي ُمْسَتَنِد اإْلَِجازَِة َوأََهمِّ

ُق ِبـِه الْبَْعُض ِمْن كَـْوِن اإْلَِجـازَِة لَْغـًوا)1(، َوِخلًْوا ِمـْن كُلِّ فَائَِدٍة،  لَيْـَس اأْلَْمـُر كََمـا يَتََشـدَّ

َوال ِهـَي ِمـَن الُْمْحَدثَـاِت الَِّتـي نَبََغْت َشـَجرَتَُها ِفـي الُْمْسـلِِميَن فَْرًعا ِمْن ُدوِن أَْصـٍل أَِصيٍل، 

اتِيَُّة، َوَعِهـَدْت لِتَْرِبيَِتَها  فَرََسـَخْت َوَشـَمَخْت َعلَى التَّْدِريْـِج، إِْذ َعاَهَدْت َسـْقيََها الَْمَصالُِح الذَّ

، فَـِإنَّ إِْجَمـاَع الـرَُّواِة)2(، َواتَِّفـاَق  ـْخِصيَِّة، كَالَّ ثُـمَّ كَالَّ َونََمائَِهـا أَيَـاِدْي أَْربَـاِب الَْمَقاِصـِد الشَّ

الثَِّقـاِت َوالُْعلََمـاِء اأْلَثْبَـاِت ثَاِبتَـاِن َعلَى تَْقِريِر َهـِذِه الَْعاَدِة الَْحَسـَنِة، َواالْهِتَمـاِم ِبُمَداَولَِتَها 

ِمـْن َصْدِر اإلِْسـاَلِم لَِهـِذِه األَيَّاِم. 

َوال َمَنـَع أَِو اْمتََنـَع َعْنـُه أََحُد اأْلَْعاَلِم، َهَذا َشـيُْخَنا الُْمِفيُد)3( ُغرَُّة رَِجـاِل اإْلِْصاَلِح، َوالْبَطَُل 

ـَد بْـَن بَابََويِْه الُْمتََوفَّى َسـَنَة  ـُدْوَق ُمَحمَّ ـيَْخ الصَّ الُْمبِْطـُل لِـُكلِّ ِبْدَعـٍة َوُخرَافَـٍة، ٱْسـتََجاَز الشَّ

، َوأَْشـَهُر َوأَفَْضُل، َولَُه ِمـَن الرَّدِّ  ـُدْوِق َوأََجـلُّ ـا أَتَـى بَْغـَداَد َوهـَو أَْعلَـُم ِمَن الصَّ 381ه)4(، لَمَّ

مته النفيسـة إلجازة  مة السـيِّد حسـن الصدر في مقدِّ ـل القـول في ذلك شـيخنا العالِّ )1( وقـد فصَّ

، المعروفـة ب)اإلجـازة الكبيـرة( وبيَّـَن الوجـوه في ذلـك والـردَّ عليها،  الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيِّ

واإلشـكاالت التـي يمكـن ورودهـا بالقول بعـدم الحاجة إلـى اإلجازة. ينظـر: اإلجـازة الكبيرة: 69-

85، أقـرب المجازات :12-10. 

)2( في األصل: الروات. 

 ، ، البغـداديُّ )3( الشـيخ أبـو عبـد اللـه محّمـد بـن محّمـد بـن النعمـان بـن عبـد السـالم التلعكبـريُّ

ـب ب)المفيـد(، ُولـد في 11 ذي القعدة الحرام 336ه، من أجلِّ مشـايخ الشـيعة، ورئيسـهم،  الملقَّ

وأسـتاذهم، انتهـت رئاسـة اإلماميـة فـي وقتـه إليـه. توفـي ليلـة الجمعـة 3 شـهر رمضـان 413ه 

سـة وعلـى قبره شـباك يُـزار. تكملـة أمل  وُدفـن فـي مقبـرة خاّصـة فـي الروضـة الكاظميّـة المقدَّ

اآلمـل: 140/5-146، معالـم العلمـاء: ابـن شـهر آشـوب :149-147. 

، وجه الطائفة بخراسـان،  )4( الشـيخ أبو جعفر محّمد بن علي بن الحسـين بن موسـى بن بابويه القميُّ

جليـل، حافـظ للحديـث، لم يُـَر في القميِّين مثله في حفظـه وكثرة علمه، أقام فـي الريِّ بطلب من 

شـيعتها، ورد بغداد عام 355ه وسـمع من شـيوخ الطائفة وهو حدث السـن. توفي بالريِّ عام 381ه 

وقبـره يُـزار. تكملة أمل اآلمل: 30/5-31، مجالس المؤمنين: القاضي نور الله التسـتري: 140/2.
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ُق، فَيُرِْشـُد َهَذا َونَْحُوُه  ـُدوِق ِفي آَرائِـِه االْعِتَقاِديَِّة)1( َما ال يُطَـاُق َوال يَُصدَّ َوالنَّْقـِد َعلَـى الصَّ

ِة الَْحاَجـِة إِلَى اإْلَِجـازَِة، َواالْهِتَمـاِم ِبأَْمرَِها ِعْنـَد الُْقَدَماِء. إِلَـى ِشـدَّ

«)2( كَتََب إَِجـازًَة البِْن ابِْنـِه)3( َوهَو  ـيُْخ أَبُـْو َغالِـٍب الَْمْعـُروُف ب<الـزَُّراِريِّ َوَذاَك الشَّ

يِْن[  ـٌة لَِطيَفـٌة تََركَْنـا ِذكْرََهـا؛ َحـَذًرا ِمـَن اإلِطَالَـِة)4(، َوَزيْـُن ]الدِّ ِفـي الَْمْهـِد، َولََهـا ِقصَّ

ُعلََمـاَء  ُخطُـوِط  ُرْؤيَـَة  ِدَرايَِتـِه  َشـْرِح  ِفـي  يَْحِكـي  ثَـرَاُه(  )طَـاَب  الثَّانِـي)5(  ـِهيُْد  الشَّ

يِْن  ـيُِّد َجَمـاُل الدِّ  أََجـاُزوا أَْواَلَدُهـْم ِحيْـَن ِوالَدتِِهـْم َمـَع تَأِْريْـِخ ِوالَدتِِهـْم)6(، ِمْنُهـُم السَّ

)1( هـذا مـا ورد فـي كتابـه )تصحيـح االعتقـاد( أو )تصحيـح اعتقـادات اإلماميـة(، وقـد كتب السـيِّد 

الشهرسـتانيُّ مقّدمـة للكتـاب بيَّـن فيهـا نبذة موجزة عـن مؤلَّفه، وأهميّـة الكتاب، ومـا بذله من 

جهـود فـي سـبيل نشـره، فضـالً عن بعـض التعليقـات عليـه. ينظـر: تصحيـح اعتقـادات اإلمامية: 

الشـيخ المفيد: 24-19. 

)2( أبـو غالـب الـزراريُّ أحمـد بـن محّمد بن محّمد أبي طاهر بن سـليمان بن الحسـن بـن الجهم بن 

بكيـر بـن أعيـن الكوفـي، ُولـد في 2 ربيـع الثانـي 285ه، جليـل القدر، كثيـر الرواية، ثقة، شـيخ 

علمـاء عصـره. توفـي فـي جمادى األولـى 367ه أو 368ه وُدفـن في مقابر قريـش بالكاظميّة، ثم 

 .30 : : 410، رسـالة أبي غالب الزراريِّ نقل إلى النجف األشـرف. رجال الطوسـّي: الشـيخ الطوسـيِّ

)3( هـو محّمـد بـن عبيـد اللـه بن أحمـد، ُولد ببغداد يـوم األحد 3 شـوال 352ه، وقد كتـب له هذه 

دهـا فـي رجـب الحـرام سـنة  اإلجـازة وهـو ابـن سـنين ثـالث فـي ذي القعـدة سـنة 356ه، وَجدَّ

367ه. رسـالة أبـي غالـب الـزراري ص152، ص155. 

)4( إنَّ فـي قصتـه دروًسـا وعبـرًا نافعـًة عظيمًة تـدلُّ على علو الهمة في نشـر تراث األئمـة، وتوريث 

األبنـاء علومهـم، ومـا ينفعهـم فـي آخرتهـم مـن دون االنشـغال بدنياهم كمـا هو حالنـا اليوم بما 

ُد الذكر بخلـود تراثهم )صلوات الله وسـالمه  يُرثـى لـه، فليتنـا نأخـذ مـن ذلك ِعبَـرًا نافعة بما يخلِـّ

ـحت تلك القصـة في هـذه الرسـالة. للتفصيل ينظر: رسـالة أبي  عليهـم(، ولـوال حـذر اإلطالـة لوشَّ

غالب الـزراريِّ :155-151. 

)5( في األصل: وزين الشهيد.

الشـيخ زيـن الديـن بـن نـور الديـن علـي بـن أحمـد بـن جمـال الدين بـن تقـي الديـن صالح بن 

، ُولد بقرية )جبع( عام 911ه، من أعيان الطائفة ورؤسـائها،  ، العامليُّ ، الجبعيُّ مشـرف الشـاميُّ

أمـره فـي الثقـة والعلم، والفضل، والزهـد، والعبادة، والـورع، والتحقيق، وجاللـة القدر، وعظيم 

 ،91-85/1 : الشـأن أشـهر مـن أْن يُذكر. استُشـهد عـام 965ه، أو 966ه. أمـل اآلمل: الحر العاملـيُّ

تكملـة أمل اآلمـل: 178-172/1.

)6( الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني: 272-271. 
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)3( يَْسـتَِجيُْز ِمْن 
ُد ِبُن َمكِّـيٍّ ـَهَداِء ُمَحمَّ يْـِن)2(، َوَشـْمُس الشُّ ابْـُن طَـاُوٍس)1( لَِولَـِدِه ِغيَـاِث الدِّ

 )4(
يِْنـيُّ ـاِم قُـرَْب ِوالَدتِِهـْم، وابْـُن الُْمـَؤذِِّن الِْجزِّ َمَشـاِيِخِه ِبالِْعـرَاِق أِلَْواَلِدِه الَْمولُْوِديـَن ِبالشَّ

َجـازََة َوالرَِّوايَـَة أَْعظَـَم ُركْـٍن ِفـي  )5( يَُعـدُّ اإلِْ
ِفـي إَِجازَتِـِه لَِعلِـيِّ بْـِن َعبْـِد الَْعالِـِي الِمِيِسـيِّ

)6( يَِصـُف الُْقَدَمـاَء ِبأَنَُّهـْم كَانُـوا ال يَـْرُووَن 
َرايَـِة، ]َو[ َوَجْدنَـا اأْلُْسـتَاَذ الَوِجيْـَه الْبَْهبََهانِـيَّ الدِّ

)1( في األصل: طاووس. 

والصحيـح كتابتـه للَعلَـم بـواو واحـدة. وهـذا مـا ذكـره ابـن قتيبـة فـي )أدب الكاتـب: 242/1(، 

اب: 251/1(، والقلقشـندي في )صبح األعشـى: 195/3( . ورأيت شـيخنا  والصولـي فـي )أدب الكتَـّ

السـيِّد حسـناً الصـدر لـم يكتـب إالَّ بـواو واحـدة فـي مخطوطته )إحيـاء النفوس بـآداب ٱبن 

قهـا إلى ذلـك، ولكن الشـائع كتابتـه بواوين.  طـاوس(، وفـي اإلجـازة الكبيـرة، وقـد أشـار محقِّ

، السـيِّد الطاهـر، فقيه  جمـال الديـن أبـو الفضائـل أحمـد بن موسـى بن جعفـر العلويُّ الحسـنيُّ

ـق فـي الرجـال والروايـة والتفسـير، أورع أهـل زمانه، فاضـل، زاهد،  أهـل البيـت، مجتهـد، محقِّ

شـاعر، جليـل القدر، عظيم الشـأن، لـه مؤلّفات متعـّددة. توفي عام 673ه. رجـال ابن داود :46، 

أمل اآلمـل: 30-29/2.

)2( غيـاث الديـن أبـو المظفـر عبـد الكريـم بـن أحمـد بن طـاوس، ُولـد بكربـالء في شـعبان 648ه، 

العالـم، الفاضـل، الفقيـه، العبـد، الكامـل، الجامـع، الفهَّامـة، أوحد زمانـه، له مؤلَّفـات متعّددة 

سـة، ونُقـل إلـى النجـف األشـرف.  . توفـي فـي شـوال 693ه بالكاظميـة المقدَّ منهـا فرحـة الغـريِّ

رجـال ابـن داود :130، تكملـة أمـل اآلمـل: 308-307/4.

، الملّقـب ب)الشـهيد األول(، ُولد بقرية  ، الجزينيُّ )3( الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بن مكـي العاملـيُّ

رًا، كامالً، جامًعا لفنون  ثًـا، مدقًِّقا، ثقًة، متبحِّ )جزيـن( عـام 734ه، كان عالًما، ماهرًا، فقيًها، محدِّ

العقليـات والنقليـات، زاهـًدا، عابـًدا. استُشـهد برحبـة قلعـة دمشـق يـوم الخميـس 9 جمـادى 

األولـى 786ه. أمـل اآلمـل: 181/1، تكملـة أمل اآلمـل: 333/1.

، الشـهير ب)ابن المؤذن(،  ، الجزينيُّ )4( الشـيخ شـمس الدين محّمد بن محّمد بن محّمد بن داود العامليُّ

ُولـد بقريـة )ِجزِّيـن(، كان عالًما، فاضالً، جليالً، نبيالً، شـاعرًا، ابن عمِّ الشـهيد األول. توفي بعد 884ه. 

ريـاض العلمـاء: الميرزا عبد الله أفندي: 175/5، اإلجازة الكبيرة: السـيِّد حسـن الصدر: 203.

، نسـبًة إلـى )ِميـس( إحـدى قـرى  ، العاملـيُّ )5( الشـيخ نـور الديـن علـي بـن عبـد العالـي، الِميسـيُّ

جبـل عامل، الشـيخ األجل، العالم العامل، شـيخ فضـالء الزمان، المحقِّق، العابـد، الزاهد، الورع، 

التقـي. توفـي ليلـة األربعـاء 25 أو 26 جمـادى األولـى 938ه. تكملـة أمـل اآلمـل: 268-267/1، 

ريـاض العلمـاء: 122-116/4.

(، ُولـد  ، الشـهير ب)الوحيـد البهبهانـيِّ )6( الشـيخ محّمد باقـر ابـن المولـى محّمـد أكمـل األصفهانـيُّ

ب)أصفهـان( عـام 1118ه، فقيـه العصـر، فريـد الدهـر، وحيـد الزمـان، صاحـب الفكـر العميـق، 

، وقبره  والذهـن الدقيـق. توفي عـام 1205ه، أو 1206ه وُدفن بالرواق الشـرقيِّ للحائر الحسـينيِّ
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ِف الَْعَمِل  إاِّل ِباإْلَِجـازَِة، أَِو الِْقـرَاَءِة َوأَْمثَالِِهَمـا)1(، َوأَفْـرََط بَْعـُض ُعلََمائَِنـا)2( فََذَهـَب إِلَى تََوقُـّ

وَن ِمْن  ِباأْلَْخبَـاِر َعلَـى الرَِّوايَـِة الَِّتـي تَُحّقُق ِفـْي ِمثِْل الْيَـْوِم ِباإْلَِجازَِة، َوَصـاَر اأْلَْصَحـاُب يَُعدُّ

أَْسـبَاِب التَّْعِديْـِل َوالَْجاَللَـِة كَـْوَن الرَّاِوي ِمْن َمَشـاِيِخ اإْلَِجـازَِة)3(، َوِمـْن أَقَْدِم اآلْثَـاِر َوأَقَْواَها 

ثِيَن الُْقَدَمـاِء ِباإْلَِجازَِة ِفي ِرَوايَـِة الُْكتُِب، َوأَنََّها كَانَْت ُسـنََّة ُرَواِة  ِداَللَـًة َعلَـى ٱْهِتَمـاِم الُْمَحدِّ

ِحيـُح الَِّذْي َرَواُه  ـنَِّة، َوَحَملَـِة اأْلَْخبَـاِر، َونََقلَـِة اآْلثَاِر، ِمـْن قَِديِم اأْلَْعَصاِر، ُهـَو الَْخبَُر الصَّ السُّ

ِد بْـِن يَْحيَى،  ثََنا أَْحَمـُد بُْن ُمَحمَّ ـيُْخ النََّجاِشـيُّ ِفـي رَِجالِـِه َعـِن ابِْن َشـاَذاَن)4(، قَـاَل: َحدَّ الشَّ

ـِد بِْن ِعيَْسـى)6(، قَـاَل: َخرَْجـُت إِلَـى الُْكْوفَِة ِفـْي طَلَِب  َعـْن َسـَعٍد)5(، َعـْن أَْحَمـَد بْـِن ُمَحمَّ

يُزار. تكملة أمل اآلمل: 221/5-225، تتميم أمل اآلمل: الشيخ عبد النبيِّ القزوينيِّ :75-74.

 .37 : )1( الفوائد الرجالية: محّمد باقر البهبهانيُّ

ق به، ذكره فـي إجازته للشـيخ محّمد  وللشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـيِّ بيـان ُمهـم في ذلـك وما يتعلَـّ

.325-319/1 : مة األوردبـاديِّ . ينظر: موسـوعة العالَّ علـيِّ األوردباديِّ

ق بذلـك، واألقوال  ـل القـوَل الميـرزا النـوريُّ فـي كتابـه خاتمـة مسـتدرك الوسـائل فيمـا يتعلَـّ )2( فصَّ

الـواردة فيـه. ينظـر: الفائـدة الثالثـة: 10/2 ومـا بعدهـا.

ق بقـول بعـض األعـالم بذلـك كالميرزا  مـة السـيِّد حسـن الصـدر مـا يتعلَـّ وذكـر شـيخنا العالَّ

، والميرزا  ، والسـيِّد محّمد باقـر الخوانسـاريِّ ، والميـرزا محّمد هاشـم الخوانسـاريِّ خليـل الغـرويِّ

، والوجـوه السـبعة التـي اسـتدلُّوا بهـا علـى وقـوف العمل علـى اإلجـازة. للتفصيـل ينظر:  النـوريِّ

اإلجازة الكبيـرة: 80-69. 

)3( وهـذا الـرأي ذكـره أغلـب العلمـاء ينظر مثـاًل: الفوائـد الرجاليـة :44-45، مقباس الهداية: الشـيخ 

: 219/2. وغيرهما. عبـد اللـه المامقانـيُّ

 ذلـك ثـم قـال: »والصحيـح أنَّ شـيخوخة اإلجـازة ال تكشـف عن  وقـد ناقـش السـيِّد الخوئـيُّ

.76/1 : وثاقـة الشـيخ، كمـا ال تكشـف عـن حسـنه«. معجم رجـال الحديـث: السـيِّد الخوئـيُّ

، عالـم، فاضل، فقيـه، ثقة،  )4( أبـو الفضـل سـديد الديـن شـاذان بـن جبرئيـل بن إسـماعيُل، القمـيُّ

عظيـم الشـأن، جليـل القـدر، مـن أعـالم القـرن السـادس. تكملـة أمـل اآلمـل: 130/2، لؤلـؤة 

 .303-302 : البحريـن: الشـيخ يوسـف البحرانـيُّ

، شـيخ هـذه الطائفـة وفقيهها  ، القميُّ )5( أبـو القاسـم سـعد بـن عبـد اللـه بن أبي خلـف، األشـعريُّ

دة.  ووجههـا، جليـل القـدر، واسـع األخبـار، ثقـة، سـافر فـي طلـب الحديـث، لـه مؤلَّفات متعـدَّ

: 177-178، الفهرسـت: الشـيخ الطوسـيُّ :136-135. توفـي عـام 299ه أو 301ه. رجـال النجاشـيِّ

، مـن أصحـاب اإلمامين  ، القميُّ )6( أبـو جعفـر أحمـد بـن محّمـد بـن عيسـى بن عبـد اللـه األشـعريُّ

الرضـا والجـواد، شـيخ قـم وفقيههـا غير مدافـع، والرئيـس الذي يلقى السـلطان، لـه مؤلَّفات 

دة. رجـال النجاشـيِّ :81-82، رجال الطوسـيِّ :373. متعـدَّ
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)1(، فََسـأَلْتُُه أَْن  ـاَء الْبَْغـَداِديَّ الَْحِديـِث، فَلَِقيـُت ِبَهـا الَْحَسـَن بْـَن َعلِيِّ بْـِن ِبْنِت إِلْيَاَس الَْوشَّ

ْحَمـِر)3(، فَأَْخرََجُهَما  ِء)2(، وَكِتَـاَب أَبَاَن بِْن ُعثَمـاَن األَْ يُْخـِرَج لِـي كِتَـاَب الَْعالِء بِْن ُرَزيْـِن الَْقالَّ

، فَُقلْـُت لَـُه: أُِحـبُّ أَْن تُِجيزَُهَمـا لِـي، فََقـاَل لِـي: يَرَْحُمـَك اللـُه َوَمـا َعَجلَتُـَك، ٱْذَهـْب  إِلَـيَّ

فَاكْتُبُْهَمـا، َوأْسـَمُع ِمـْن بَْعـُد. فَُقلْـُت: ال آَمُن الَْحَدثَـاَن. فََقاَل: لَـْو َعلِْمُت أَنَّ َهـَذا الَْحِديَْث 

ي أَْدَركْـُت ِفـي َهـَذا الَْمْسـِجِد)4( تِْسـَعَمائََة  يَُكـوُن لَـُه َهـَذا الطَّلَـُب الْسـتَْكثَرُْت ِمْنـُه، فَِإنِـّ

 )5(.ٍد ثَِنـي َجْعَفـُر بْـُن ُمَحمَّ َشـيٍْخ، كُلٌّ يَُقـوُل َحدَّ

َوَعلَـى اإْلِْجَمـاِل ال يُْنَكـُر تََقـاُدُم َعْهِد َهِذِه الَْعاَدِة الُْحْسـَنى ُمْنُذ َراَج بَيَْن الُْعلَماِء ُسـْوُق 

ـيُوِخ لَِمْن أََخَذ  التَّأْلِيـِف، َوَشـاَعْت كُتُـُب اأْلَْخبَـاِر، َوَمَجاِميـُع اأْلََحاِديـِث، َوَغَدْت إَِجـازَُة الشُّ

ـَذ َعْنُهـْم، أَْو إَِجـازَُة الُْمَؤلِِّفيـَن لِـُرَواِة كُتُِبِهـُم الَْمْقـُروَءِة)6( َوالَمْسـُموَعِة ِمـْن ُجْملَـِة  أَْو تَلَمَّ

ـِة َوالتَّاِبِعيَن. ئِمَّ ِة أَْصَحاِب األَْ اآْلَداِب الَْمْحُمـوَدِة، َوالَْوظَائِـِف)7( الَْمْسـُنْونَِة لَـَدى كَافَـّ

ا  ـِة أَْهـِل الْبَيْـِت، نَْقتَِبُسـُه ِممَّ فَالَْجِديـُر ِبالَْمَقـاِم ِذكْـُر َمـا يُلَـوُِّح ِبَذلِـَك ِمـْن كَاَلِم أَئِمَّ

ـاِحِل(.)8(  أَلَّْفَنـاُه ِفـي كِتَاِبَنـا )ِفيِض السَّ

ـُدوُق ِفـي الَْفِقيـِه ِبَسـَنِدِه َعـِن اإْلَِمـاِم  ُل: ِمـْن َذلِـَك َمـا َرَواُه َشـيُْخَنا الصَّ الُْخَبـُر اأْلَوَّ

 ، مـن أصحاب اإلمـام الرضا ، ، الكوفيُّ ـاء، الحسـن بـن علي بن زيـاد البجلـيُّ )1( أبـو محّمـد الوشَّ

مـن وجـوه الطائفـة، ثقـة، جليل القـدر. رجال النجاشـيِّ :29-30، معجـم رجال الحديـث: 40-38/6.

، مولى يشـكر، يروي عـن اإلمام الصـادق، وصحب محّمد بن  )2( العـالء بـن رزيـن القاّلَء الثقفيُّ

ـه عليـه، وكان ثقـًة وجًها، جليل القـدر، له كتـاب. معالم العلمـاء:119، معجم رجال  مسـلم وتفقَّ

الحديث: 184-183/12. 

، روى عـن اإلمامين الصـادق والكاظـم، فقيه، من  ، الكوفيُّ )3( أبـان بـن عثمـان األحمـر البجلـيُّ

أصحـاب اإلجمـاع الذيـن أجمعـت العصابـة علـى توثيقهـم. معالـم العلمـاء :63، معجـم رجـال 

الحديـث: 143/1. 

)4( أي مسجد الكوفة.

)5( رجال النجاشي: 40-39. 

)6( في األصل: المقروَّة.

)7( في األصل: الوظايف.

)8( ينظر: 99-97.
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ُه قَـاَل أِلَبَـاَن بِْن ُعثَمـاَن: »إِنَّ أَبَاَن بَْن تَْغلَُب قَـْد َرَوى َعنِّْي ُرَوايَـًة)1( كَِثيرًَة،  ـاِدِق أَنَـّ الصَّ

رَاِح.  فََمـا َرَواُه لَـَك َعنِّـي فَـاْرِوِه َعنِّـي«)2(، َوَهـَذا -كََمـا تَـرَاُه- إَِجـازٌَة َشـَفاِهيٌَّة ِبالصُّ

الَخَبـُر الثَّانِـي: َمـا َرَواُه ثَِقـُة اإْلِْسـاَلِم الُْكلَيِْنـيُّ ِفـي كَاِفيـِه ِبإِْسـَناِدِه َعـْن أَْحَمـَد بْـِن ُعَمـَر 

ِبي الَْحَسـِن الرَِّضا: الرَُّجُل ِمْن أَْصَحاِبَنا يُْعِطيِنـي الِْكتَاَب َوال يَُقوُل  ِل)3(، قَـاَل: »قُلْـُت ألَِ الَْحـالَّ

اْرِوِه َعنِّـي، يَُجـوُز لِـي أَْن أَْرِويَـُه َعْنـُه، قَـاَل: فََقـاَل: إِذَا َعلِْمـَت أَنَّ الِْكتَـاَب لَـُه فَـاْرِوِه َعْنُه«.)4( 

ِد بِْن الَْحَسـِن بِْن أَِبي َخالِِد شـنبولة،  ]الُخَبـر[ الثَّالِـُث: َمـا َرواُه ِفيـِه ِبِإْسـَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

قَـاَل: <قُلْـُت أِلَِبـي َجْعَفـٍر الثَّانِـي: إِنَّ َمَشـاِيَخَنا َرَوْوا َعـْن أَِبـي َجْعَفـٍر َوأَِبـي َعبْـِد اللـِه 

 كُتُبَُهـْم فَلَـْم تُـْرَو َعْنُهْم، 
ـاِدَق - وَكَانَـِت التَِّقيَّـُة َشـِديَدًة، فََكتَُمـْوا)5( -يَْعِنـي الْبَاِقـَر َوالصَّ

 )8(.< ثُـْوا)7( ِبَها فَِإنََّهـا َحقٌّ ـا َماتُـْوا)6( َصـارَِت الُْكتُـُب إِلَيَْنـا، فََقـاَل : َحدِّ فَلَمَّ

ِذي قَبْلَـُه أَنَّ ِرَوايََة الِْكتَـاِب َعْن ُمَؤلِِّفـِه ِبِإَجازَتِـِه َوإِْماَلئِِه  َوالظَّاِهـُر ِمـْن َهـَذا الَْخبَـِر َوالَـّ

ـِة َوَغيْرِِهـْم، لَـْم يَرَْدْعُهْم َعْن  ئِمَّ كَانَـْت َعـاَدًة َجاِريَـًة، َوُسـَنًنا)9( َسـاِريًَة بَيْـَن أَْصَحاِب األَْ

)1( في األصل: روًى. 

)2( من ال يحضره الفقيه: 435/4.

ل.  )3( في األصل: الجالَّ

ـيَْرُج  ل -بالحـاء غير المعجمـة والـالم المشـددة، كان يبيع الحـل -وهو الشَّ أحمـد بـن عمـر الحـالَّ

ه الشـيخ الطوسـيُّ في أصحـاب اإلمام الرضـا . خالصـة األقوال:  )زيـت السمسـم(- ثقـة. وعـدَّ

 .62 : مـة الحليُّ العالَّ

وورد اسـمه »أحمـد بـن عمـر الخـاّلَل بالخـاء المعجمـة -كان يبيـع الخـل، وفي نسـخة بالمهملة: 

كان يبيـع الحـل أي الشـيرج-، واختارهـا الشـيخ .... وذكـر فـي رجـال الرضـا أحمـد بـن 

ل -بالخـاء المعجمـة-«. رجال ابـن داود :41.  عمـر الخـالَّ

)4( الكافي: 52/1 باب )رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب( الحديث 6. 

)5( في األصل: فكتمو. 

)6( في األصل: ماتو.

)7( في األصل: حدثو. 

)8( الكافي: 53/1 باب )رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب( الحديث 15. 

)9( في األصل: وسنن. 
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ـِريَعِة، بَـْل قَرَّرَُهـْم، فَـاَل يَظَْهـُر ِمـْن َهَذيْـِن الَْخبََريْـِن أَْزيَـُد ِمْن َهـَذا، ِخاَلفًا  َذلِـَك َواِزُع الشَّ

ُه اْسـتَظَْهَر ِمْنُهَما أَنَّ  َر اللُه َمرْقَـَدُه()1( فَِإنَـّ َمـِة النُّـْوِريِّ )نَـوَّ ثِيـَن َشـيِْخَنا الَْعالَّ لَِخاتَِمـِة الُمَحدِّ
ـِة- ِرَوايَـُة َهاتِيـَك الُْكتُِب َعـْن ُمَؤلِِّفيَهـا، َوال يَْخَفـى بُْعُدُه.)2( حَّ اإْلَِجـازََة -َشـرَْط الصَّ

ـنَِّة،  َوِبالُْجْملَـِة فََقـْد أَْسـَفَر َهـَذا الْبَْحـُث َعـْن كَْوِن اإْلَِجـازَِة ِفي الرَِّوايَِة ُسـنََّة ُرَواِة السُّ

َولَيَْسـْت ِمـَن الُْمْحَدثَـاِت، َوال ِهـَي- كََمـا قَـْد يَُخـاُل- َخالِيَـٌة َعـْن الَفَوائِـِد، بَـْل يَْنبُـوُع 

ـِة، ِمْنَهـا َضبْـُط اإْلِْعـرَاِب َوالُْحـُروِف، َوَصـْوُن الُْمتُـوِن  ـِة، َوالَْمَصالِـِح الُْمِهمَّ الَْمَناِفـعِ الَْجمَّ

اِدِق ِمـَن الَْمْنُحوِل، َوتَْصِحيُح نِْسـبَِة  ِمـْن آفَـاِت التَّْصِحيـِف َوالتَّْحِريِف، َوِمْنَهـا َمْعرِفَُة الصَّ

ـُق التََّواتُـِر َواالْعِتَمـاِد ِفـي الُكتُـِب َوِفـي األََحاِديـِث، فَلَـوال تََواُصـُل  الَمْنُقـوِل، َوِمْنَهـا تََحقُّ

َواِبـُط،  ـيُوِخ َواأْلََسـاتِيِذ)3(، لَـْم تُْحَفـِظ الضَّ األََسـانِيِد ِبتَـَداُوِل إَِجـازَاِت الَْمَسـانِيِد ِمـَن الشُّ

يِْن،  ُة النَّاِفَعُة ِفي التَّأِْريـِخ َوالدِّ َولَـْم تُلَْحـِظ الرََّواِبـُط، َولَْم يَتََسـنَّ لِلُمْسـلِِميَن َهـِذِه الَْمِزيَـّ

أَْصلِـِه َوفَْرِعـِه، َوِمْنَهـا ِصـْدُق الرَِّوايَـِة َوالَْحِديـِث، فَـِإنَّ َمـْن أََجازََك ِرَوايَـَة كِتَاِبـِه، َجاَز لََك 

ثَِنـي، َوأَْرِوي َعنـُه، ِبِخـاَلِف َمـا لَـْو َوَجـْدَت كِتَابَـُه  ِباالتَِّفـاِق أَْن تَُقـوَل َعْنـُه أَْخبَرَنِـي، َوَحدَّ

ْونَـُه فَائِـَدًة لإِْلَِجازَِة  َولَـْم يَُشـاِفْهَك ِباإلَِجـازَِة، َوَهـَذا ِمـَن اأْلَْمـِر الثَِّميـِن، َوْهَو َغيْـُر َما يَُعدُّ

ـُح إِطْـاَلَق اْسـِم الـرَّاِوي َعلَى الُْمَجاِز، فَيَْشـِملُُه الُْعُمـوُم الَوارُِد  ِبُماَلَحظَـِة أَنَّ اإْلَِجـازََة تَُصحِّ

ـْن قَـْد َرَوى َحِديثََنا«)4(،  ِفـي َمْقبُولَـِة ُعَمـَر بْـِن َحْنظَلَـَة: »يَْنظُـرَاِن إِلَى َمـْن كَاَن ِمْنُكْم ِممَّ

: »اللَُّهـمَّ اْرَحـْم ُخلََفائِـي ثلاََلثًـا، ِقيـَل: يَـا رَُسـوَل اللـِه، َوَمـْن ُخلََفـاُؤَك؟ قَاَل:  َوِفـِي النَّبَـِويِّ

ـاِدِق: »اْعرِفُوا َمَنازَِل ِشـيَعِتَنا  الَِّذيـَن يَأْتُـوَن بَْعـَدي يَـْرُووَن َحِديِثـي«)5(، َوِفي قَـْوِل الصَّ

، ُولـد فـي 1 شـوال 1254ه فـي قريـة )بالو(  ، الطبرسـيُّ )1( الشـيخ حسـين بـن محّمـد تقـيِّ النـوريُّ

دة، ويعدُّ  مـن قـرى )نـور( إحـدى كُـَور طبرسـتان، تتلمـذ علـى علمـاء عصره، لـه مؤلَّفـات متعـدَّ

مـن مشـايخ اإلجـازات. توفـي ليلـة األربعاء 27 جمـادى اآلخـرة 1320ه وُدفن في اإليـوان الثالث 

عـن يميـن الداخـل للصحن العلويِّ الشـريف مـن باب القبلة. خاتمة مسـتدرك الوسـائل: 341/9، 

طبقات أعـالم الشـيعة: 555-543/14. 

)2( ينظر: خاتمة مستدرك الوسائل: 10/2. 

)3( في األصل: األساتيد. واألساتيذ جمع أستاذ. 

)4( الكافي: 67/1 باب )ٱختالف الحديث( الحديث 10.

)5( من ال يحضره الفقيه: 420/4 الحديث 5919. 
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ْل َهَذا َجِميَعُه َعَدا َعْن َمْسـأَلَِة التََّشـرُِّف ِفي  َعلَـى قَـْدِر ِرَوايَِتِهـْم َعنَّـا«)1( َوأَْمثَـاِل َذلَِك، فَتَأَمَّ

لََحـاِء اأْلَتِْقيَـاِء، َوالتَّبَرُِّك  ِن ِبالتَّْعـَداِد ِفي الصُّ ِء، َوالتَّيَمُّ اإلَِجـازَِة ِباالتَِّصـاِل َمـَع الُْعلََمـاِء اأْلَِجـالَّ

ِباالنِْخـرَاِط ِفـي زُْمـرَِة اأْلَْصِفيَـاِء َواأْلَْولِيَـاِء، َجَعلََنـا اللـُه ِمْنُهـْم، َوَحَشـرْنَا َمَعُهْم َوِفيِْهـْم، إِنَُّه 

َعـاِء، ُمِجيُب النِّـَداِء.)2(  َسـِميُع الدُّ

َماَميْـِن  اإلِْ َمْشـَهِد  ِفـي  الَْغالِيَـِة  لِـىِء  اللَّ َهـِذِه  تَْسـِميُْط)3(  الَْفانِيَـِة  يُْمَنـاَي  َعلَـى  تَـمَّ 

ـِهيُر  )4(، الشَّ
ـُد الَْعلِيُّ بُْن الُْحَسـيِْن الُْحَسـيِْنيُّ يْـِن ُمَحمَّ الَْكاِظَميْـِن، َوأَنَـا الَْعبْـُد َهيْبَـُة الدِّ

( َمَسـاَء الُْجْمَعـِة 27 ِمـْن ُجَمـاَدى الثَّانِيَـِة َسـَنَة 1335ه. ْهرِْسـتَانِيِّ ب)الشَّ

: 149/27 بـاب )وجـوب الرجـوع فـي القضـاء والفتـوى إلـى رواة  )1( وسـائل الشـيعة: الحـر العاملـيُّ

الحديـث مـن الشـيعة، فيمـا رووه عـن األئمة من أحـكام الشـريعة، ال فيما يقولونـه برأيهم( 

.38 الحديث 

ونـصُّ الحديـث عنـه: »ٱْعرِفُْوا َمَنازَِل ِشـيَْعِتَنا بََقَدِر َما يُْحِسـُنوَن ِمـْن ِرَوايَاتِِهْم َعنَّـا، فَِإنَّا ال نَُعدُّ 

ثًا؟ قَاَل: يَُكـْوُن ُمَفهًِّما،  ثًـا، فَِقيَل لَـُه: أََو يَُكوُن الُْمْؤِمـُن ُمَحدِّ ى يَُكوَن ُمَحدِّ الَْفِقيـَه ِمْنُهـْم فَِقيًهـا َحتَـّ

ُث« . َوالُْمَفهِّـُم: الُْمَحدِّ

)2( إنَّ فـي كالمـه داللـًة واضحـًة علـى أهمية الحفـاظ على هذا المـوروث الذي توارثه األعـالم لرواية 

دة فـي أهمية االتصال بالسـند، ومن  األحاديـث والمؤلَّفـات عـن شـيوخهم، فقد ذكـر فوائد متعدَّ

أهمهـا الحفـاظ علـى تواصل السـند بين الخلف والسـلف، والسـيِّد يحاول بيان تلـك الفوائد 

مـة السـيِّد حسـن الصـدر فوائـد عشـر لإلجـازة، وبيَّـن أثر  وتأكيدهـا، وقـد ذكـر شـيخنا العالَّ

ذلك. ينظـر: اإلجازة الكبيـرة: 68-65.

ـْمُط الَْخيُْط  )3( أي تنظيـم هـذه الكلمـات فـي اإلجـازة والتي هـي كالللىء، قـال ابن منظـور: <َوالسِّ

ُه يَُعلَُّق، َوِقيْـَل: ِهَي ِقـالَدٌة أَطَْوُل  ـْمُط َخيْـُط النَّظْـِم ألَنَـّ َمـا َداَم ِفيْـِه الَْخـَرُز، َوإاِّل فَُهـَو ِسـلٌْك، َوالسِّ

ِمـَن الِْمْخَنَقـِة، َوَجْمُعـُه ُسـُموٌط>. لسـان العرب، مادة )سـمط(.

دة فـي مخطوطاتـه بمـا فـي المتـن )هيبـة الدين  )4( قـد كتـب السـيِّد اسـمه فـي مـوارد متعـدَّ

ه )هبـة الديـن محّمـد علـي(، وهـذا األخيـر ما اشـتُهر به.  محّمـد العلـي(، وكتـب فـي غيرهـا بخطِـّ
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