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الملّخص
التـراث المخطـوط منجم علمٌي وثقافي للكثير من العلـوم والمعارف، وبما إّن الكثير 

منـه ال يـزال حبيـس الِخزانـات، لـذا فإنَّ التنقيـب فيه سـيوقفنا على معلومـاٍت ِبْكر تأتينا 

بجديـد، أو تصّحـح لنـا معلومًة قد تسـالم عليها القـوم، وما تضمنته وريقـات هذ البحث 

هـو محاولـة لرسـم مالمـح شـخصية عالـم مـن أعـالم القـرن التاسـع الهجـري، باالعتمـاد 

علـى معلومـات جديـدة تجمّعـت لـدّي من خـالل عملي في فهرسـة المخطوطـات، بعد 

أْن رأيـت إنهـاًء لألسـترآبادي علـى ظهـر نسـخٍة في الحـرم العلـوّي المطّهر، تاريخها سـنة 

813هــ كتبـه لبعـض تالميـذه بعد قراءتهـم عليه كتاب )إرشـاد األذهـان( للعاّلمـة الحلّّي 

)ت 726ه(، فسـاقني التوفيـق إلـى التعـرف علـى هذا الَعلـم أكثر فأكثـر، ونتج عن ذلك 

أْن جمعـت إجازاتـه وإنهاءاتـه فـي هـذه الوريقـات التـي بيـن يديـك، ورأيـُت فـي إحياء 

ذكـره إحيـاًء لتاريـخ الحـرم العلـوّي المطّهر في القـرن التاسـع الهجرّي بخاصـة، وللنجف 

األشـرف عامة.



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 98 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

Abstract

Manuscript heritage is a scientific and cultural treasure for many 
sciences and knowledge, and since many of them are still locked in 
the reservoirs, the quest will lead us to new information or correct 
information that people have agreed about before. 

The contents of this research are an attempt to portray the 
personality of a scholar of the ninth century AH, based on new 
information gathered through my work in indexing the manuscripts, 
after I saw the accomplishment of Al- Astrakadi at the end of a copy 
found in Al-Imam Ali's Holy shrine dating in 813 AH written for 
some of his students after they have recited the book )Guidance of the 
Minds( of "Al Alamah Alholie" )T 726 e(.

I am lucky enough to know this science more and more, and resulted 
the collection of his achievements in this research in your hands, and 
saw in the revival of the mention of the revival of the history of the AL 
Haram Al Alawy in the ninth century AH in particular, and Al Najaf 
Al Ashraf in general.
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المقدمة
الحمـُد للـه الـذي علّـم بالقلـم، علّم اإلنسـان ما لـم يعلـم، والصالة والسـالم على من 

بُعـث لخيـر األمـم، أبـي القاسـم محّمـد، وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهريـن سـادات الخلق 

الذيـن أذهـب اللـه عنهـم الرجـس وطّهرهـم تطهيرًا.

وبعُد:
مـن خالل عملي في فهرسـة المخطوطات تتجمع لـدّي معلومات تاريخيّة ُمهّمة للغاية 

بشـأن علمائنـا األعـالم، بين ذكـر مصّنفات وإجـازات وتواريـخ وغير ذلك، وعنـد عملي في 

فهرسـة كتـب العاّلمـة الحلّـّي في مكتبة اإلمـام الحكيـم العاّمة في النجف األشـرف بخاّصة 

رأيـت نسـخة مـن كتاب )إرشـاد األذهان( للعاّلمة الحلّّي، الحسـن بن يوسـف ابـن المطّهر 

)ت 726ه( كتـب األسـترآبادّي فـي آخرها إنهاًء في الحرم العلـوّي المطّهر، كان ذلك بتاريخ 

يـوم األحـد 9 شـعبان سـنة 813ه، كتبـه لبعض تالميذه بعـد قراءته الكتاب عليه، فسـاقني 

التوفيـق إلـى أن أتعـرّف علـى هـذا الَعلـم أكثـر فأكثـر، ونتـج عـن ذلـك أن أجمـع إجازاته 

وإنهاءاتـه فـي هـذه الوريقـات التـي بيـن يديـك، ورأيـُت فـي إحيـاء ذكـره إحيـاًء لتاريـخ 

الحـرم العلـوّي المطّهـر فـي القرن التاسـع الهجرّي بخاّصة، وللنجف األشـرف عامة، فشـكرًا 

للعامليـن فـي مجلّـة )الِخزانة( على جهودهم في نشـر هذه المقالة ومراجعتهـا، وأرجو أن 

يحالفنـي الحـّظ لكتابـة مقالة أخرى لهـم، والحمد للـه ربِّ العالمين.

الشيخ زين الدين علّي بن الحسن بن محّمد األسترآبادّي النجفّي 
)بعد 837هـ(

عالـم فاضـل جليـل، فقيـه نبيـه مـن فقهـاء النجـف األشـرف، تُرجـم لـه فـي: ريـاض 

العلمـاء )3/ 372 - 411، و190/4(، وطبقـات أعـالم الشـيعة )6/ 88(، وموسـوعة طبقات 

الفقهـاء )151/9(، وذكـروا أسـاتذته وتالميـذه، وأشـاروا إلـى بعـض إجازاتـه وإنهاءاتـه، 

وذكـروا نـّص بعضهـا، فقد ذكر له الشـيخ آقا بـزرك الطهرانّي في الذريعـة )211/1 األرقام 

1103- 1106( أربـع إجـازات فقـط، وعثرُت على بعض إجازاتـه وإنهاءاته األخرى التي لم 

تُذكـر فـي ترجمتـه فـي الفهـارس الخطّيّة، فأحببـُت ذكر مجموعهـا هنا؛ تتميًمـا للفائدة، 



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 100 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

مـع تصحيـح لبعـض المطالـب المذكـورة في الكتـب التي ترجمتـه، وبالتحديـد اإلجازات 

واإلنهـاءات هـذه بعـد أن قـرأ عليـه تالميـذه جملـة من الكتـب الفقهيّـة، وقـد كتبها إلى 

اثني عشـر تلميًذا من تالميذه وكان عددها سـبع عشـرة، ورتبتها بحسـب التاريخ، وهي:

)1( إجازتـه لمحمـود ابن أمير الحاّج العاملّي)1( كتبها له بتاريخ سـنة 807ه على نسـخة 

مـن كتـاب )شـرائع اإلسـالم( للمحّقـق الحلّـّي )ت 676ه(، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة 

السـيّد المرعشـّي، الرقـم 13946، وقد صّحح األسـترآبادّي تلك النسـخة، ونـّص اإلجازة:

»بلـغ قـراءًة وبحًثـا، وشـرًحا واستشـراًحا، مـن أّول هـذا المجلّـد إلـى 
آخـره، وسـأل فـي أثنـاء درسـه عّمـا استشـكل عليـه فأجبتـه، وأجـزت 

لـه أن يـروي عّنـي لَمـن شـاء وأحـّب، وهـو الولـد العزيز موالنـا عماد 

الملّـة والحـّق والديـن محمـود ابن المولـى األجّل المكرّم كهـف الحاّج 

والمعتمريـن حاّجـي أمير ]الـ[ــحاّج. وكتـب ذلك علّي بن الحسـن بن 
محّمـد األسـترآبادّي سـنة سـبع وثمان مائـة«.)2)

)2( إنهـاٌء كتبـه لبعـض تالميـذه بعد قراءتـه عليه كتاب )إرشـاد األذهـان( بتاريخ يوم 

األحـد 9 شـعبان سـنة 813ه، والنسـخة موجودة في مكتبـة اإلمام الحكيـم العاّمة، الرقم 

)2190(، رأيتهـا وهـي ناقصـة األّول بمقـدار صفحـة واحـدة، وتاريـخ كتابتها يـوم الثالثاء 

1جمـادى اآلخـرة سـنة 813 ه فـي حضـرة أميـر المؤمنيـن علـّي بـن أبي طالـب في 

النجـف األشـرف، وعليهـا حـواٍش بإمضاء: »سـد«، وهي بحسـب الظاهر للمترجم الشـيخ 

علـّي بـن الحسـن بـن محّمـد األسـترآبادّي النجفـّي )بعـد 837ه( الـذي كتـب فـي آخـر 

النسـخة إنهـاًء بالتاريـخ المذكـور -يوم األحد 9 شـعبان سـنة 813ه- حيـن مجاورته لحرم 

اإلمـام علـّي بـن أبي طالـب)3(، ونـّص اإلنهاء: 

»أنهـاه أيّـده الله تعالـى قراءًة وبحًثا، وفهًما وضبطًا، وشـرًحا واستشـراًحا 

)1( تنظر ترجمته في: طبقات أعالم الشيعة: 135/6.

)2( فهرس مكتبة السيّد المرعشّي: 380/35. 

)3( وذكـر لـه الشـيخ آقا بـزرك الطهرانّي في الذريعة )32/6 الرقم 1459( حاشـية علـى كتاب )تحرير 

األحـكام( للعاّلمـة الحلّـّي، فيكـون له هذا األثر الثانـي من غير اإلجـازات المذكورة، فالحظ.
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-وّفقـه اللـه تعالى وإيّانـا لمراضيه، وأعانـه على امتثال أوامـره واالنزجار 

عـن نواهيـه- وذلـك فـي عـّدة مجالـس آخرهـا نهـار األحـد تاسـع شـهر 

شـعبان المبارك سـنة ثالث عشـرة وثمانمائة هاللّية. وكتب العبد الفقير 

إلـى اللـه تعالـى ...]علـّي[ بـن الحسـن بـن محّمـد األسـترآبادّي المجاور 

فـي التاريـخ المذكور، أحسـن الله تعالـى عواقبه«.

)3-5( إجازتـه لفضـل اللـه بـن شـمس الديـن محّمـد بـن زيـن الديـن علـّي الصائـغ 

القّمـّي)1(، كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم األربعـاء 4 ذي القعدة سـنة 814ه في النجف األشـرف 

علـى نسـخة من كتـاب )قواعد األحـكام( للعاّلمة الحلّـّي )ت 726ه(، كُتبت سـنة 814ه 

فـي الحـرم العلـوّي، والنسـخة موجودة في مكتبة السـيّد المرعشـّي، الرقـم 1881، ونّص 

اإلنهاءيـن واإلجازة:

إنهـاٌء كتبـه لـه فـي آخـر الجـزء األّول مـن الكتـاب، نّصـه: »أنهـاه أيّـده 

اللـه تعالـى وأدام فضائله قـراءًة وبحًثا، وضبطًا وفهًما واستشـراًحا -وّفقه 

اللـه تعالـى وإيّانـا التّبـاع مراضيـه، وانزجـار مـا يكرهـه ونواهيـه- وذلك 

فـي مجالـس آخرهـا يـوم الثالثـاء ثالث شـهر ذي القعـدة الحـرام -عّمت 

ميامنـه- سـنة أربـع عشـرة وثمانمائـة الهجريّـة الهاللّيـة، وكتبـه علّي بن 

الحسـن بـن محّمـد األسـترآبادّي -بّصـره اللـه بعيـوب نفسـه، وغفـر لـه 

ولوالديـه ولجميـع المؤمنيـن والمؤمنـات- وصلّـى اللـه علـى محّمد وآله 

الطاهريـن، رّب اختـم بالخيـر«.

وإجازتـه فـي آخر نسـخة الكتاب نّصها: »قـرأ علّي المولى الشـيخ الفقيه، 

العالـم الفاضـل الكامـل، المحّقـق المدّقق، جامـع فنون الفضائـل، موالنا 

األعظـم األفخـم، األمجـد األكـرم، جـالل الملّـة والحـّق والدنيـا والديـن، 

فضـل اللـه ابـن المولى الشـيخ اإلمام األعظـم، عاّلمة العلماء فـي العالم، 

أفضـل الفضـالء بنـي آدم، مقصـد السـالكين، غيـاث نفـوس العارفيـن، 

الجامـع بيـن المعقول والمنقول، والفروع واألصول، ذي النفس القدسـّية، 

)1( غير مترجم في طبقات أعالم الشيعة، فهو مّما يُستدرك عليه.
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واألخالق المرضّية، شـيخ شـيوخ اإلسـالم والمسـلمين، المخصوص بعناية 

محّمـد  حاّجـي  والديـن،  والدنيـا  والحـّق  الملّـة  العالميـن، شـمس  رّب 

ابـن الشـيخ الصالـح العفيـف السـعيد المرحـوم الشـيخ زين الديـن علّي 

الصائـغ تعريًفـا القّمـّي مولـًدا ومحتـًدا -أدام الله فضائلهمـا، وأفاض على 

فـي  األحـكام  الكتـاب، وهـو كتـاب قواعـد  بركاتهمـا- هـذا  المسـلمين 

مسـائل الحـالل والحـرام، تصنيـف المولـى الشـيخ اإلمـام األعظـم، شـيخ 

الشـيعة، وركـن الشـريعة، قـدوة علمـاء األنام، وقبلـة العارفيـن من أهل 

اإلسـالم، أفضـل المتقّدميـن والمتأّخريـن، مرجـع الحكمـاء والمتكلّميـن، 

إمـام المجتهديـن، ووارث علـوم األّوليـن، ومكّمـل نفـوس اآلخريـن، أبي 

منصـور جمـال الديـن الملّـة والحـّق والدنيا والدين، الحسـن ابـن المولى 

الشـيخ العاّلمـة السـعيد المغفـور، سـديد الحـّق والديـن، يوسـف ابـن 

المطهـر -قـّدس الله نفسـه، ونّور رمسـه- من أّوله إلى آخره قـراءًة مهّذبًة 

مرضّيـًة تشـهد بفضلـه، وتُنبىء على غزارة علمه، وسـأل فـي أثناء قراءته، 

وتضاعيـف مباحثتـه عّما استشـكل من فقـه الكتاب، فبّينُت لـه ذلك بيانًا 

كافًيـا، وأوضحتـه إيضاًحـا شـافًيا، وقـد أجـزُت لـه روايـة ذلك وغيـره من 
مصّنفـات مصّنفـه -طـاب ثراه-فـي العلـوم العقلّيـة والنقلّيـة، عّنـي عـن 

شـيخي وإمامي وأسـتاذي المولى السـّيد الفقيه األعظم، واإلمام المعظّم، 

الجامـع بيـن األصـول والفـروع، المدّرس فـي المعقول والمشـروع، وحيد 

دهـره، وفريـد عصـره، رضـي الملّـة والحـّق والدنيـا والديـن، السـّيد أبـي 

سـعيد حسـن بـن محّمـد بن عبـد الله بـن األعرج الحسـينّي -طـاب ثراه، 

وجعـل الجّنـة مثـواه- عـن الشـيخ المولـى اإلمـام األعظـم، قـدوة علمـاء 

األمم، جامع الفضائل النفسـانّية، حاوي العلوم العقلّية والنقلّية، السـعيد 

المرحـوم المغفـور فخـر الملّـة والحـّق والديـن، خـادم المجتهديـن، أبي 

طالـب محّمـد ابن المولى الشـيخ اإلمام جمـال الحّق والدنيـا والدين أبي 

منصـور الحسـن مصّنـف الكتـاب -قـّدس الله نفسـه الزكّية، وأفـاض على 

تربتـه المراحـم الربّانّيـة- عـن والـده مصّنـف الكتـاب، فليـرِو ذلـك لَمن 

شـاء وأحـّب، وكتـب العبد الفقير علّي بن الحسـن بن محّمد األسـترآبادّي 
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المؤمنيـن  ولجميـع  ولوالديـه  لـه  وغفـر  نفسـه،  بعيـوب  اللـه  -بّصـره 

والمؤمنـات- وجـرى ذلك بالمشـهد الشـريف الغـروّي -صلـوات الله على 

مشـرّفه- فـي تاريـخ يـوم األربعـاء رابع ذي القعـدة الحرام من سـنة أربع 

عشـرة وثمانمائـة الهاللّيـة الهجريّـة النبويّـة، والحمـد للـه رّب العالمين، 

وصلّـى اللـه على سـّيد األنبياء محّمد وآلـه الطيبين الطاهريـن، آمين رّب 

العالميـن، رّب اختـم بالخيـر والظفـر، بحـّق محّمـد وآله خير البشـر«. 

وإنهـاء كتبـه لـه فـي آخر الجـزء الثانـي من الكتـاب، نّصـه: »أنهـاه أيّده 

اللـه تعالـى وأدام فضائلـه قراءًة وبحًثـا، وفهًما وضبطًا -وّفقـه الله تعالى 

وإيّانـا لمراضيـه، وأعانـه وإيّانـا علـى اتّبـاع أوامـره واجتنـاب نواهيـه-، 

وذلـك فـي مجالـس آخرهـا يـوم األحـد خامـس عشـر ربيـع اآلخـر سـنة 

أربـع عشـرة وثمانمائـة هجريّـة، وكتبـه العبـد الفقير علّي بن حسـن بن 

محّمـد األسـترآبادّي -عفـا اللـه عنـه وعن والديـه وعن جميـع المؤمنين- 

والحمـد للـه رّب العالميـن، وصلواتـه علـى محّمد وآلـه الطاهرين«.

فائـدة: وكتـب محّمد بن الحسـن بـن محّمد األسـترآبادّي )1( للمجاز المذكـور إنهاءين 

وإجـازة علـى هذه النسـخة المذكورة نفسـها، ونـّص ما كتب:

إنهـاٌء كتبـه لـه فـي آخر الجـزء األّول من الكتـاب، نّصه: »أنهـاه أيّده الله 

تعالـى وأدام فضائلـه قراءًة وبحًثـا، وضبطًا وفهًما واستشـراًحا -وّفقه الله 

تعالـى وإيّانـا التّبـاع مراضيـه، وانزجـار مـا يكرهـه ونواهيـه- وذلـك فـي 

مجالـس متعـّددة آخرهـا نهـار األربعـاء رابـع ذي القعدة الحـرام -عّمت 

ميامنـه- مـن سـنة أربـع عشـرة وثمانمائة الهاللّيـة الهجريّـة. والحمد لله 

رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى محّمـد وآلـه أجمعيـن، وكتبـه أضعـف 

عبـاد اللـه تعالـى محّمد بن الحسـن بـن محّمد اإلسـترآبادّي أحسـن الله 

عواقبـه بمحّمـد وآلـه أجمعين«.

)1( ينظـر ترجمتـه فـي: طبقـات أعـالم الشـيعة: 116/6، وهـو أخـو المترجـم المجيز بحسـب ما جاء 

فـي نسـخة رجـال ابـن داود الحلّي التي سـتأتي فـي اإلجـازة رقم )8(.
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وأجازه في آخر نسـخة الكتاب بما نّصه: »قرأ علّي المولى الشـيخ الفقيه، 

العالـم الفاضـل الكامـل، المحّقـق المدّقق، جامـع فنون الفضائـل، موالنا 

األعظـم األفخـم، األمجـد األكـرم، جـالل الملّـة والديـن، فضـل اللـه ابـن 

المولـى الشـيخ اإلمـام األعظـم، عاّلمـة العلماء فـي العالـم، أفضل فضالء 

بنـي آدم، مقصد السـالكين، غياث نفـوس العارفين، الجامع بين المعقول 

والمنقـول، والفـروع واألصـول، ذي النفس القدسـّية، واألخـالق المرضّية، 

العالميـن،  رّب  بعنايـة  المخصـوص  والمسـلمين،  اإلسـالم  شـيخ شـيوخ 

شـمس الملّـة والدنيـا والديـن، حاّجي محّمـد ابن الشـيخ الصالح العفيف 

السـعيد المرحـوم الشـيخ زيـن الدين علـّي الصائـغ تعريًفا القّمـّي محتًدا 

ومولـًدا -أدام اللـه تعالـى فضائلهمـا، وأفـاض علـى المسـلمين بركاتهمـا 

هـذا الكتـاب، وهـو كتـاب قواعـد األحـكام فـي مسـائل الحـالل والحرام، 

تصنيـف المولـى الشـيخ اإلمـام األعظـم، شـيخ الشـيعة، وركن الشـريعة، 

قبلـة الديـن، وقـدوة العارفيـن، أفضل المجتهديـن، وارث علـوم األّولين، 

ومكّمـل نفـوس اآلخرين، أبي منصـور جمال الحّق والملّة والدين، حسـن 

ابـن الشـيخ الفقيـه العالـم الكامـل سـديد الديـن، يوسـف ابـن المطهـر 

الحلّـّي -قـّدس اللـه روحه-قـراءًة مهّذبـًة مرضّيـًة تشـهد بفضلـه، وتـدّل 

علـى غـزارة علمـه، وسـأل عن مشـكالته، وبحث عـن معضالتـه، فحّررُت 

لـه مسـائله، وقـررُت دالئلـه، وأظهـرُت لـه فوائـده، وبّينت قواعـده، وقد 

أجـزُت لـه روايـة هـذا الكتاب وغيـره من مصّنفـات مصّنفه مـن المعقول 

والمنقـول، عّنـي عـن شـيخي وإمامـّي وأسـتاذّي المولـى السـّيد الفقيـه 

األعظـم، واإلمـام المعظّـم، رضـي الملّـة والديـن، حسـن بـن محّمـد بـن 

عبـد اللـه بن األعرج الحسـينّي، عن الشـيخ الفقيه اإلمـام األعظم، خاتمة 

المجتهدين، شـيخ شـيوخ اإلسالم والمسـلمين، فخر الملّة والحّق والدين، 

محّمـد ابـن مصّنـف هـذا الكتاب الشـيخ جمـال الملّـة والدين حسـن بن 

يوسـف ابـن المطّهـر -قـّدس اللـه أرواحهـم- فليـرِو ذلـك عّني لَمن شـاء 

وأحـّب محافظًـا لـي ولـه، وكتب ذلك أضعـف عباد الله تعالـى وأحوجهم 

إليـه محّمـد بن الحسـن بـن محّمد األسـترآبادّي محتـًدا ومولـًدا، المجاور 
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بالمشـهد الشـريف الغـروّي -صلـوات اللـه علـى مشـرّفه- فـي تاريخ يوم 

األربعـاء رابـع ذي القعدة الحرام من سـنة أربع عشـرة وثمانمائة الهاللّية 

الهجريّـة النبويّـة، والحمـد للـه رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى سـّيدنا 

محّمـد وآلـه أجمعيـن، آميـن رّب العالمين«)1).

وإنهـاء كتبـه لـه فـي آخـر الجـزء الثانـي مـن الكتـاب، نّصـه: »أنهـاه أيّده 

اللـه تعالـى وأدام فضائله قـراءًة وبحًثـا، وضبطًا وتقريرًا وفهًمـا -وّفقه الله 

تعالـى لمراضيـه، وأعانـه وإيّانا على اتّبـاع أوامره واجتنـاب نواهيه- وذلك 

فـي مجالـس آخرهـا يـوم الخميـس خامـس عشـرين ربيـع اآلخر من سـنة 

أربـع عشـرة وثمانمائة الهاللّيـة، وكتب أضعف عباد اللـه تعالى محّمد بن 

الحسـن بـن محّمـد األسـترآبادّي أحسـن اللـه تعالـى عواقبه بمحّمـد وآله 

أجمعين«.

)6( إجازته لبعض تالمذته، كتبها له بتاريخ سـنة 820 ه على نسـخة من كتاب )قواعد 

األحـكام( للعاّلمـة الحلّـّي )ت 726ه(، والنسـخة موجودة في مكتبة جامعـة طهران، الرقم 

1857، ويالألسـف أّن صورتهـا غيـر واضحة في فهرس المكتبة، فحرمت مـن إيرادها هنا )2(.

)7-10( إجازاتـه األربـع للسـيّد عـّز الديـن حسـن بـن حمـزة بـن محسـن الحسـينّي 

الموسـوّي)3(.

األولـى: كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم األحـد 9 جمـادى اآلخرة سـنة 828ه على نسـخة من 

كتـاب )الـدروس الشـرعيّة( للشـهيد األّول )ت 786ه(، والنسـخة موجـودة فـي إحـدى 

مكتبـات آل كاشـف الغطـاء)4(.

)1( فهرس مكتبة السيّد المرعشّي: 258/5، مكتبة العالّمة الحلّّي: 146. 

)2( ينظر: فهرس جامعة طهران: 450/8، فنخا: 431/25. 

)3( تنظـر ترجمتـه فـي: ريـاض العلمـاء: 411/3، الذريعـة: 211/1 الرقـم 1105، موسـوعة طبقـات 

الفقهـاء: 89/9 الرقـم 2907.

)4( ينظـر: طبقـات أعـالم الشـيعة: 88/6، وفيه: إّن النسـخة في مكتبة الشـيخ علّي كاشـف الغطاء )صاحب 

الحصـون(، ولـم أعثـر علـى مـا ذكره & فـي المكتبـة المذكورة، بـل رأيُت فيها نسـخة مـن الدروس 

نُسـخت قبـل هـذا التاريـخ المذكـور في يـوم الثالثاء 29 جمـادي اآلخر سـنة 816ه، وسـيأتيك نقض ذلك.
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الثانية: كتبها له بتاريخ 19 شـّوال سـنة 829ه في مسـجد السـيّد جالل بن شرفشـاه 

الحسـينّي )الظاهـر أنّـه فـي النجـف األشـرف( علـى نسـخة مـن كتـاب )رجال ابـن داود 

الحلّـّي( البـن داود الحلّـّي )حيًّـا سـنة 707ه(، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة السـيّد 

المرعشـّي، الرقـم 3037، ونـّص اإلجـازة: 

»بسـم الله الرحمن الرحيم، قرأ علّي السـّيد الّسـادة )سـّيد الّسـادة– ظ)، 
منبـع السـعادة، العالـم الفاضـل، الكامـل الـورع، جامـع الفضائـل مـن 

المعقـول والمنقـول، السـّيد عّز الملّة والدين حسـن ابن السـّيد المعظّم 

المكرّم بقّية نقباء آل عبا السـّيد حمزة الحسـينّي -أدام الله سـيادته- هذا 

الكتـاب، وهـو أسـماء الرجـال، مـن أّولـه إلى آخـره، قـراءًة مرضّيـًة، وقد 

أجـزت لـه أن يـروي عّنـي هـذا الكتـاب وغيـره من كتـب أسـماء الرجال 

لمشـايخنا مثـل كتـاب الشـيخ أبـي جعفـر الطوسـّي، وخالصـة األقـوال 

للشـيخ جمـال الديـن ابـن المطّهـر وغيرهمـا، وذلـك في مجالـس آخرها 

الرابـع عشـر مـن شـهر رجـب المرّجـب سـنة تسـع وعشـرين وثمانمائة، 

وكتـب الفقيـر إلى الله علّي بن الحسـن بـن محّمد األسـترآبادّي، والحمد 

للـه رّب العالميـن، وصلواتـه وسـالمه علـى محّمد وآلـه أجمعين«)1).

وفـي الذريعـة )105/10( بشـأن مـكان النسـخة مـا نّصـه: »أبـو طالـب جمـال الديـن محّمـد ابـن 

السـيّد عميـد الديـن عبـد المطلـب بـن أبـي الفـوارس مجـد الديـن محّمـد بـن فخـر الديـن علـّي 

األعرجـّي... وكان هـو مـن العلمـاء والمشـايخ، ويـروي عنـه الشـيخ زيـن الديـن علـّي بن الحسـن 

بـن محّمـد األسـترآبادّي، كمـا ذكـره األسـترآبادّي فيمـا كتبـه مـن اإلجـازة بخطّـِه علـى ظهـر كتاب 

)الـدروس( لكاتبـه الـذي قـرأ بعضـه عليـه، وهـو السـيّد حسـن بـن حمـزة بن محسـن الموسـوّي 

النجفـّي، وتاريـخ تلـك اإلجـازة 9 ج 2 سـنة 828 ه، ذكـر فيهـا أنّـه يروى عن السـيّد جمـال الدين 

محّمـد ابـن السـيّد عميـد الديـن عبـد المطلـب الحسـينّي األعرجـّي، ويروي السـيّد جمـال الدين 

عـن ابـن خـال والـده الشـيخ فخـر الدين ابـن العاّلمة الحلّـّي، رأيت نسـخة )الدروس( عند الشـيخ 

علـّي ابـن الشـيخ محّمـد رضـا بـن هـادي بـن عبّـاس بن علـّي ابـن الشـيخ كاشـف الغطـاء جعفر«.

وقال في )242/13( بشأن مكان النسخة أيًضا إنّها موجودة في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء.

أقـول: سـألت عـن النسـخة هذه فقيل لي: إّن فهرسـة كتـب المكتبة غير تاّمة، وهـي غير موجودة 

فـي المفهرس منها.

)1( فهرس مكتبة السيّد المرعشّي: 238/8. 
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الثالثـة: إجازتـه بروايـة سـتة أحاديـث من كتـاب )الخصـال( للشـيخ الصدوق )ت 

381ه( علـى النسـخة سـابقة الذكـر -رجـال ابـن داود الحلّـّي- وهـي غيـر مؤّرخـة، 

ونـص األحاديـث واإلجازة:

]1[ ]وفـي الخصـال:[ عـن أبـي عبد اللـه  قال: »ما مـن مؤمن يقترف 

فـي يـوم وليلـة أربعيـن كبيـرة فيقول وهو نـادم: )أسـتغفر اللـه الذي ال 

إلـه إاّل هـو الحـّي القيـوم، بديع السـماوات واألرض، ذا الجـالل واإلكرام، 

وأسـأله أن يتـوب علـّي)، إاّل غفرهـا اللـه لـه، ثـّم قـال: وال خيـر فيمـن 

يقـارف فـي كّل يوم وليلـة أربعين كبيـرة«)1).

 2[ وفيـه )ال تُسـلِّم على اثني عشـر): عن جعفر بـن محّمد، عن أبيه[

قـال: »ال تُسـلِّموا علـى اليهود، وال علـى النصارى، وال علـى المجوس، وال 

علـى عبـدة األوثـان، وال علـى موائـد ُشـرب الخمـر، وال علـى صاحـب 

الشـطرنج والنـرد، وال علـى المخّنـث، وال علـى الشـاعر الـذي يقـذف 

المحصنـات، وال علـى المصلِّـي -وذلـك؛ ألّن الُمصلِّـي ال يسـتطيع أن يرّد 

السـالم، ألّن التسـليم من الــُمسلم تطـّوع، والرّد عليه فريضـة-، وال على 

آكل الربـا، وال علـى رجـل جالس علـى غائط، وال على الـذي في الحمام، 

وال علـى الفاسـق المعلن بفسـقه«)2).

]3[ ]وفيـه[ أيًضـا )أسـماء زمـزم أحـد عشـر): عـن معاوية بـن عّمار، عن 

أبـي عبـد الله قال: »أسـماء زمـزم: ركضة جبرئيل، وحفيرة إسـماعيل، 

وحفيـرة عبـد المطلـب، وزمـزم، وبـرة، والمضمونـة، والـرواء، وشـبعة، 

وطعـام، ]و[مطعم، وشـفاء سـقم«)3).

]4[ )ثالثة ال يسـلِّمون): عن الصادق  قال: »ثالثة ال يسـلِّمون: الماشـي 

)1( الخصال: 540، ح12.

)2( الخصال: 484، ح57.

)3( الخصال: 455، ح3.
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مـع جنازة، والماشـي إلى الجمعة، وفي بيت حجـام )الحمام –ظ)«)1).

]5[ خيـر النـاس ثالثـة: عـن ]ابـن[ المنكـدر بإسـناده قـال: قـال رسـول 

اللـه: »خيركـم مـن أطعـم الطعام، وأفشـى السـالم، وصلّـى والناس 

نّيام«)2).

]6[ ثـالث مـن سـنن المرسـلين: عن علـّي بن الحكـم رفعه إلـى أبي عبد 

اللـه  قـال: »ثالث من سـنن المرسـلين: العطر، وإحفاء الشـعر، وكثرة 

الطروقة«)3).

أجـزت للسـّيد عـّز الديـن بـأن يـروي عّنـي هـذه األحاديث، وكتـب علّي 

بـن الحسـن بن محّمـد األسـترآبادّي.

الرابعـة: كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم األحد 21 شـعبان سـنة 833ه، على نسـخة من كتاب 

)تحريـر األحـكام( للعاّلمـة الحلّـّي )ت 726ه(، والنسـخة واإلجـازة رآهمـا الميـرزا عبـد 

اللـه األفنـدّي، وقـال إنّـه ذكـر اإلجـازة فـي ترجمتـه)4(، ولكـن ترجمتـه فـي المطبوع من 

الكتـاب خلـت مـن اإلجـازة، بل ذكر إجازة السـيّد عّز الدين حسـن بن حمزة بن محسـن 

الحسـينّي الموسـوّي لتلميـذه السـيّد المرتضـى جالل الدين عبـد علّي بن محّمـد بن أبي 

هاشـم بـن زكـي الديـن يحيى بـن محّمد بـن علّي بن أبي هاشـم الحسـينّي عنـد ترجمة 

تلميـذه هـذا، وذكـر في ضمـن اإلجـازة روايته عـن األسـترآبادّي)5(، فالحظ.

وذكـر األفنـدّي أّن تاريـخ إجـازة األسـترآبادّي لـه كان فـي يـوم الخميـس شـهر ربيع 

األّول سـنة 820 ه، وهـذا ال يصـّح، ألّن تاريـخ إنهـاء كتابـة النسـخة كان فـي 25 شـهر 

ربيـع اآلخـر سـنة 833ه كمـا صّرح هو فـي )156/3( من ريـاض العلمـاء، وكما موجود 

)1( الخصال: 91، ح31.

)2( الخصال: 91، ح32.

)3( لخصال: 92، ح34.

)4( ينظر: رياض العلماء: 411/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1105.

)5( ينظر: رياض العلماء: 3/ 153- 157.
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النسـخة، فالحظ. على 

نعـم النسـخة -تحريـر األحـكام- اليـوم موجـودة فـي مكتبة السـيّد المرعشـّي، الرقم 

915، وفيهـا إجـازة األسـترآبادّي، ولكـّن ويالألسـف لـم توضـع صورتهـا في آخـر الفهرس، 

فحرمـت مـن إيرادهـا هنا)1(.

)11) إنهـاء كتبـه لبعـض تالمذتـه، كتبه له بتاريخ يوم األربعاء 6 شـعبان سـنة 824ه 

علـى نسـخة من كتـاب )قواعد األحـكام( للعاّلمة الحلّـّي )ت 726ه(، والنسـخة موجودة 

فـي مكتبـة مجلس الشـورى، الرقم 8249، ونـّص اإلنهاء:

»أنهـاه -أيّـده الله تعالـى وأدام فضائله- قراءًة وبحًثا، واستشـراًحا وضبطًا 
-وّفقـه اللـه تعالـى وإيّانـا لمراضيـه، وأعانـه وإيّانـا علـى اتّبـاع أوامـره 

واجتنـاب نواهيـه- وذلـك فـي مجالـس آخرها يوم األربعاء سـادس شـهر 

شـعبان-عّمت ميامنه- من سـنة أربع وعشـرين وثمانمائـة. وكتبه الفقير 

إلـى اللـه الغنـي علـّي بـن الحسـن بـن محّمـد األسـترآبادّي حامـًدا للـه، 

ومصلًّيـا على رسـوله محّمـد وآله الطاهرين، ومسـلًّما تسـليًما«.

والظاهـر أّن اإلجـازة هـذه هـي لناسـخ الكتاب محّمد بـن محّمد بن حسـن بن أيوب 

العاملّي الذي كتب النسـخة بتاريخ 25 شـهر رمضان سـنة 823ه)2(.

)12) إجازتـه للسـيّد نظـام الديـن تركـة ابـن السـيّد تـاج الديـن ابـن السـيّد جـالل 

الديـن عبـد اللـه بن أبي الحسـين الحسـينّي، كتبها لـه بتاريخ يوم الجمعة 14 صفر سـنة 

827ه علـى نسـخة مـن كتـاب )إرشـاد األذهـان( للعاّلمـة الحلّـّي )ت 726ه(، والنسـخة 

)1( ينظـر: فهـرس مكتبـة السـيّد المرعشـّي: 104/3، وفـي مكتبة العالّمـة الحلّّي ما نّصـه: »مخطوطة 

كتبهـا حسـن بـن علـّي بـن حسـن النجار وفـرغ منها فـي 25 ربيـع اآلخر سـنة 833 ه، ثـّم قرأها 

علـى زيـن الديـن علـّي بـن الحسـن األسـترآبادّي فكتب لـه اإلنهاء في يوم األحد 21 شـعبان سـنة 

833 ه، وفيهـا اإلنهـاء بخـطِّ حسـن بـن علـّي بن محسـن النجفّي في بغـداد في مكانيـن، وإنهاء 

بخـطِّ حسـن بـن حمـزة بن محسـن الحسـينّي الموسـوّي في14 شـهر رمضان سـنة 836 ه، وهي 

فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي العامـة في قـم رقم 915، ذكـرت في فهرسـها: 3/ 104«.

)2( ينظر: فهرس مكتبة مجلس الشورى: 27/2- 29، فنخا: 432/25. 
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واإلجـازة رآهـا الميـرزا عبـد اللـه األفنـدّي، وقـال إنّـه ذكـر اإلجازة فـي ترجمتـه، ولكن ال 

أثـر للترجمـة اليـوم فـي المطبـوع من الكتـاب)1(.

)13-14) إنهـاءان كتبهمـا لبعـض تالميـذه علـى نسـخة مـن كتـاب )رجال ابـن داود( 

وقـد رآهـا األفنـدّي فـي قصبـة دهخوارقان مـن أعمال تبريز، ونـّص ما كتبـه بخطّه على 

النصـف األّول مـن الكتاب:

»أنهـاه -أيّـده اللـه تعالـى وأبقاه- من أّولـه إلى هنا قـراءًة مرضّيًة، وذلك 
فـي مجالـس آخرهـا يـوم العشـرين مـن شـهر جمادى اآلخرة سـنة سـبع 

وعشـرين وثمانمائـة. وكتبـه العبـد الفقيـر علـّي بـن الحسـن بـن محّمد 

األسـترآبادّي، وصلّـى الله علـى محّمد وآله«.

وكتـب علـى النصـف اآلخـر منـه مـا نّصـه: »أنهـاه أيّـده اللـه وأسـعده 

قـراءًة مرضّيـًة، وذلـك فـي مجالـس آخرهـا يـوم الثانـي عشـر مـن شـهر 

رجـب المرّجب سـنة تسـع وعشـرين وثمانمائـة. وكتبه علّي بن الحسـن 

ابن محّمـد األسـترآبادّي«)2).

)15) إجازتـه لشـهاب الديـن أحمـد بـن )عـالء الديـن السـعيد المغفـور عرفـة( ابـن 

أحمـد بـن محّمـد العمـارّي النيلـّي)3(، كتبهـا لـه بتاريـخ 14 شـهر ربيع اآلخر سـنة 830ه 

على نسـخة من كتاب )الدروس الشـرعيّة( للشـهيد األّول )ت 786ه(، ومصّورة النسـخة 

موجـودة فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي، الرقـم 853 )مصـّورات(، ولكـّن ويالألسـف لـم 

توضـع صورتهـا فـي آخـر الفهـرس، فحرمـت مـن إيرادها هنـا)4(.

)16-17) إنهاءان كتبهما للسـيّد سـلطان بن الحسـن الحسنّي )الحسـينّي( القّمّي)5(، 

)1( ينظر: رياض العلماء: 411/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1104.

)2( رياض العلماء: 412/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1103.

)3( غير مترجم في طبقات أعالم الشيعة، فهو مّما يُستدرك عليه.

)4( ينظر: فنخا: 524/14.

)5( تنظر ترجمته في: طبقات أعالم الشيعة: 62/6- 63، موسوعة طبقات الفقهاء:110/9 الرقم 2922.
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المجـاور بالنجف األشـرف بتاريخ سـنة 833 ه على نسـخة من كتـاب )تحرير األحكام( 

للعاّلمة الحلّّي )ت726ه()1)، كتبها السـيّد سـلطان بتاريخ أوائل شـهر ذي القعدة سـنة 

832ه تذكـرة لـألخ العالم السـيّد شـمس الدين محّمد األسـترآبادّي، والنسـخة موجودة 

فـي مكتبـة اآلسـتانة الرضويّة، الرقـم 2277، واإلنهاء األّول كتبه في آخـر الجزء األّول، 

ونّصه: 

»أنهـاه -أدام اللـه سـيادته، وعظّـم أجـره- مـن أّولـه إلـى هنـا -وهو آخر 
الجـزء األّول- قـراءًة مرضّيـًة مهذبـًة، كتبـه علّي بن الحسـن األسـترآبادّي 

فـي تاريـخ يـوم الخميـس ثالـث شـعبان -عّمـت ميامنـه- سـنة ثـالث 

وثالثيـن وثمانمائـة هجريّـة، وصلّـى اللـه علـى محّمـد وآلـه«.

واإلنهـاء الثانـي كتبـه فـي آخـر الجـزء الثانـي، ونّصه:»أنهـاه أدام اللـه 

... مـن أّولـه إلـى آخـره قـراءًة مرضّيـًة ...إدراكـه ]فـي[ مجالـس آخرهـا 

يـوم االثنيـن ثامـن وعشـرين ذي الحّجـة الحـرام من سـنة ثـالث وثالثين 

وثمانمائـة هجريّـة، كتبـه الفقيـر إلى الله علّي بن الحسـن األسـترآبادّي، 

وصلّـى اللـه علـى محّمـد وآلـه أجمعيـن«)2).

وقـد وقفنـا علـى إنهـاء نسـخه لكتـاب )إيضـاح الفوائد في شـرح مشـكالت القواعد( 

لفخـر الديـن محّمـد بـن الحسـن ابـن المطهـر الحلـّي )ت 771ه( بتاريـخ ليلـة الثالثـاء 

11ربيـع اآلخـر سـنة )800( للهجـرة، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة مقبـرة محّمـد بـن 

هـالل فـي آران مـن قـرى كاشـان برقـم )42(.

)1( الذريعة: 211/1 الرقم 1106.

)2( فهرس مخطوطات مكتبة اآلستانة الرضويّة: 218/41.



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 112 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت
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ملحق بالبحث



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 114 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

 
صورة اإلجازة ذات الرقم )1(



115 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة اإلنهاء ذي الرقم )2(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 116 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

صورة اإلنهاء ذي الرقم )3(



117 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة اإلجازة ذات الرقم )4(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 118 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

صورة اإلنهاء ذي الرقم )5(



119 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة اإلجازة ذات الرقم )8(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 120 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

صورة اإلجازة ذات الرقم )9(



121 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة اإلجازة ذات الرقم )10(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 122 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

صورة اإلنهاء ذي الرقم )15(



123 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة اإلنهاء ذي الرقم )16(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 124 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

إنهاء أخ االسترابادي لفضل اهلل الصائغ القمي



125 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

إنهاء أخ االسترابادي لفضل اهلل الصائغ القمي



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 126 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

إنهاء أخ االسترابادي لفضل اهلل الصائغ القمي



127 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة إنهاء كتاب )إيضاح الفوائد( بخط االسترابادي
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