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الملّخص
كانـت حضارتنـا اإلسـالمية ومـا تـزال زاخـرة بعلمائها الذين لـم يألوا جهـداً في خدمة 

الدين واإلنسـانية عن طريق نتاجاتهم الفكرية التي أغنت المكتبة اإلسـالمية في مختلف 

العلـوم والمعارف؛ لذلك فالتعريف بهم، والكشـف عن سـيرتهم، وعـرض نتاجهم، وإبراز 

أثرهـم الفكـري هـو فرض يمليه الضمير والوجـدان، كي ال يُعفى أثرهـم، وتضيع على مرِّ 

أخبارهم.   األجيال 

فُكتـب هـذا البحـث تبيانـاً لهـذا القصد، وتضّمـن تعريفـاً بأحد األعالم األفـذاذ - وهو 

الشـيخ محّمـد بـن عبـد الوّهاب الهمدانـّي، الملقب بإمـام الحرميـن )ت1305هـ(- فضالً 

عـن ثالثـة محـاور، اختـص األول بنشـر الفهـرس المخطـوط لتأليفاتـه الذي كتبـه تلميذه 

)المولـى محّمـد سـميع ابـن الحـاّج محّمـد األرموّي(، واشـتمل المحـور الثاني على نشـر 

الفهـرس المخطـوط لمشـايخ إجازاتـه، أّما الثالث فاعتنى بنشـر عدد مـن إجازاته الخطية 

عـن مشـايخه المحفوظـة فـي مكتبة اإلمـام الحكيـم العاّمة في النجف األشـرف.
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Abstract

Our Islamic civilization was and still full of scholars who have 
spared no effort in the service of religion and humanity through their 
intellectual writings, which provided the Islamic library with various 
sciences and knowledge; therefore, defining them, unveiling their 
biographies, showing their works and highlighting their intellectual 
impact is dictated by conscience and affection, so as their traces not 
to be vanished, and generations might miss their works.

This research is written for this purpose, to define one of the 
great scholars )Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab al-Hamdani, 
nicknamed Imam of the Haramain )1305 AH(. In addition to three 
sections. The first is devoted to the publication of the manuscript 
index of his works written by his student )Mawla Muhammad Samea 
Bin Al Haj Mohammed Al-Armawi(.

The second section includes the publication of the manuscript index 
of the certificates of his Sheiks. Third, it is interested in publishing 
a number of his written certificates from his sheikhs found in the 
library of Imam al-Hakim in Najaf.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه علـى نعمائه السـابغة، والشـكر لـه على آالئه السـائغة، والصالة والسـالم 

علـى نبيّـه المبعوث بالحّجة البالغـة، لهداية األمم الزائغة، محّمٍد أبي القاسـم، وآلِه 

األكارم، بـدور االهتـداء البارعة، وشـموس االقتداء البازغة. 

وبعُد: 

إّن هـذا البحـث يـدور حـول التعريـف بشـخصيٍة علميّـٍة، عـن طريـق نشـر بعـض 

النصـوص الخطّيّـة التـي ترتبط بمؤلّفاته وأسـاتذته وإجازاته، كاشـفًة عـن مكانته العلميّة 

العاليـة، وهّمتـه فـي التأليـف والتدويـن، فضـالً عـن كسـبه ثقـة علمـاء عصـره فأجازوه 

بروايـة العلـم؛ لـذا أصبـح مقصـداً مـن أعـالٍم آخريـن، فأجازهـم بمثل مـا أُجيز. 

إمـام الحرميـن محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانـّي )ت 1305 هــ(، هـو مـدار هـذا 

البحـث المتضمـن أربعة محاور رئيسـة: األول: نبـذة مختصرة عن حياتـه، واختص الثاني 

بنشـر الفهـرس المخطـوط لتأليفاته الـذي كتبه تلميـذه )المولى محّمد سـميع ابن الحاّج 

محّمـد األرمـوّي(، واشـتمل الثالـث على نشـر الفهرس المخطـوط لمشـايخ إجازاته الذي 

كتبـه )محّمـد بـن الحسـين النجف آبـادّي( وفيه نسـختان، واعتنى الرابع بنشـر عدٍد من 

اإلجـازات الخطِّيّـة لـه مـن قبـل بعض أعالم عصـره، المحفوظة فـي مكتبة اإلمـام الحكيم 

العاّمـة فـي النجـف األشـرف، علمـاً أّن لبعضها أكثر من نسـخٍة، وترتيبهـا كاآلتي: 

اإلجـازة األولـى: إجـازة الشـيخ مرتضـى بـن محّمـد أميـن األنصـارّي )ت 1281 هـ(، 

ن. نسختا

اإلجـازة الثانيـة: إجـازة المولـى حسـين علـّي التويسـركانّي )ت 1286 هــ(، نسـخة 

واحدة.
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اإلجـازة الثالثـة: إجـازة المولى محّمـد بن أحمد بن محّمـد مهدي النراقّي الكاشـانّي 

)ت1297هـ(. نسـخة واحدة.

اإلجازة الرابعة: إجازة السـيّد علّي نقّي ابن السـيّد حسـن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(، 

نسخة واحدة.

اإلجازة الخامسة: إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(، نسختان.

الطباطبائـّي  السـيّد حسـين  ابـن  العابديـن  السـيّد زيـن  السادسـة: إجـازة  اإلجـازة 

نسـختان.  )ت1292هــ(، 

الكاظمـّي  هاشـم  الشـيخ  ابـن  حسـين  محّمـد  الشـيخ  إجـازة  السـابعة:  اإلجـازة 

واحـدة. نسـخة  )ت1308هــ(، 

اإلجـازة الثامنـة: إجـازة الشـيخ محّمد رحيـم بن محّمـد البروجـردّي )ت 1309 هـ(، 

نسـخة واحدة.

اإلجازة التاسـعة: إجازة السـيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسـوّي الخوانسـارّي 

)ت1313هـ(، نسـخة واحدة.

أّمـا منهجـي الـذي اتبعتـه في المحـاور الثالثة التـي اختّصت بالنصـوص الخطّيّة، فهو 

ضبـط النـّص وتقطيعه، وعمدت في المحور الرابع )اإلجازات( إلى ترتيبها حسـب الِقَدم، 

وذكـر اسـم الُمجيـز والُمَجـاز، مع ذكـر عدد النسـخ الموجودة فـي المكتبة لـكّل عنواٍن، 

ورقـم النسـخة، وإدراج نـّص اإلجازة بعد ضبطه ومقابلته بالنسـخ األخـرى المتوافرة.

شكر وتقدير: 
وأخيـراً مـن واجبـي أن أذكـر كّل من أخذ بيـدي في هذا الطريـق، وكّل َمن آزرني في 

إنجـاز هذا البحـث، وهم كّل من: 

1. إدارة مكتبـة اإلمـام الحكيـم العاّمـة المتمثّلـة بأمينهـا العـاّم فضيلـة السـيّد جـواد 

السـيّد كاظـم الحكيـم، واألب الروحـّي األسـتاذ مجيد الشـيخ عبد الهـادي حموزي، 

الـذي سـاعدني فـي الحصول على النسـخ. 
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2. إدارة مجلّة )الخزانة( والعاملين فيها.

3. المحّقق أحمد علّي مجيد الحلّي )دام عزّه(؛ لحثّي على السير في العمل. 

فلهـم مّنـي جميل الشـكر واالمتنان، وجزاهم الله عّني خير جزاء المحسـنين، وأسـأل 

اللـه تعالـى حسـن النيّة والعاقبـة، والمغفرة لي ولوالدّي، ولمن شـاركني في هذا العمل. 

محمّد لطف زاده 

النجف األشرف/ جوار اإلمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب

21 جُمادى اآلخرة 1439 هـ
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المحور األول

نبذة مختصرة عن حياة إمام الحرمين الهمدانّي 

اسمه: 
أبـو المحاسـن، الميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب بـن داود الهمدانـّي، الكاظمـّي، 

الملّقـب بـ)إمـام الحرميـن(. كان فقيهـاً إماميّـاً، نحويّـاً، لغويّـاً، مصّنفـاً، ذا يـد طولى في 

العلـوم األدبيّـة)1(.

إّن المصـادر التـي ترجمـْت لـه لـم تُِشـر إلـى تاريـخ والدته، ولـم تُعرِّف بأسـرته، وما 

كانـت عليـه مـن المكانـة العلميّة والعمليّـة، فالمعلومات لم تكن وافية بما يكفي لرسـم 

صـورٍة واضحـة الَمعالـم عن والدته وعن أسـرته وأثرهما في بناء شـخصيّته العلميّة، وجاء 

في )نقباء البشـر(: إنّه تزّوج سـنة )1273هـ(، فَهّنأه لعرسـه الشـعراء، وُرزق ولَده جمال 

الديـن عليّـاً فـي ليلة َعرَفة سـنة )1276 هـ(، وأختـه حور العين في سـنة )1278 هـ()2(. 

شيوخه: 
تتلمـذ علـى علمـاء عصره فـي مختلـف الفنـون، وروى باإلجازة عـن فريٍق مـن الفقهاء، 

منهم: 

الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ(.

السيّد علّي نقّي ابن السيّد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(.

الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

السيّد زين العابدين ابن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ(. 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: السبحانّي: 14 ق1/ 542. 

)2( ينظر نقباء البشر: آقا بزرك الطهرانّي: 5/ 236. 
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الشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(.

الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ(.

السيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ(. 

وحضـر الـدرس علـى زعيـم الطائفة مرتضى بـن محّمد أميـن األنصـارّي)ت 1281 هـ(، 

وولـع بالعلـوم العربيّة واألدبيّة، واعتنى بها اعتناًء بالغاً، ونظم الشـعر بالعربيّة والفارسـيّة، 

وأقام عالقاٍت واسـعًة مع أعالم عصره من العلماء واألدباء. واشـتهر في بلدة الكاظميّة )من 

ضواحـي بغداد(، وتصـّدى بها للقضاء)1(.

آثاره
ألَّف كتباً ورسائل عديدة، منها: 

1. إزهاق الباطل.

2. شرح القصيدة األزريّة.

3. عصمة األذهان في الكشف عن قواعد الميزان. 

4. الغنية في إبطال الرؤية.

5. كشف النقاب عن المسائل الصعاب.

6. المشكاة في مسائل الخمس والزكاة.

7. الموجز في شرح القانون الملّغز.)2(

وغيرها من المؤلّفات.

إجازاته: 
»الُمجيـز« و»الُمَجـاز« و»اإلجـازة«، هـي ألفـاظ ثالثـة قََرَعـْت - مـن قديـم الزمـان- 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14 ق1/ 542. 

)2( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14 ق1/ 543. 
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ثيـن، فلو كان العلماُء  قيـن، وأَنِس بها كّل المحدِّ أسـماع الباحثيـن، وعرفتْهـا أذهاُن المحقِّ

ثـون الماضـون قـد تسـاهلوا فـي تحّمـل الكتـِب عـن طريـق اإلجـازة والَسـماع  والمحدِّ

والقـراءة علـى اختـالف مراتبهـا، لم يبـَق من العلم إاّل أوهـاٌم؛ ألّن اإلجـازات الصادرَة عن 

الشـيوخ لتالمذتهـم هـي طرق علميَّـة التّصال األسـانيد إلى أصحـاب الكتـب والمؤلَّفات، 

ف، أو قائل كالٍم في كتـاٍب مدّون. وطـرق مْسـكوٌن إليهـا لنسـبة كتـاٍب في علـٍم إلى مؤلِـّ

لـذا فهنـاك عـدد كبيـر مـن اإلجـازات – قـد يصعـب اسـتقصاُؤها- صـدرْت عـن أعالم 

الطائفـة لتالمذتهـم، وَمـن قـرأ عليهـم الكتـب، وَمـن اسـتجازهم فـي الروايـة مـن أعـالم 

عصرهـم فـي كّل عصـٍر وطبقة، فترى بطـوَن المخطوطاِت مملوَءًة بإجازاتهـم وإنهاءاتهم 

وبالغاتهـم )قـّدس الله أسـرارهم(.

وإن كان بعـض تلـك الكتـب واألصـول المقـروءة والداخلـة فـي اإلجـازات معروفـة 

مشـهورة، ثابتـة نسـبتها إلـى مؤلِّفيهـا، فإّن في هـذه اإلجـازات وأسـانيدها وطرقها فوائد 

ـة، فيهـا تراجـم ذاتيّة  أخـرى مهّمـة جـّداً؛ فهـي تحتـوي علـى مـاّدٍة علميّـة تأريخيّـة جمَّ

وأسـماء  ووفياتهـم،  والداتهـم،  وتواريـخ  العلميّـة  مكانتهـم  وبيـان  للعلمـاء،  مسـتقلّة 

مؤلَّفاتهـم، وأسـاتذتهم، وتالمذتهم، وأدوار مـن حياتهم ودراسـاتهم..، وغيرها من المواّد 

العلميّـة المهّمـة التـي قـد ال توجـد فـي غيرهـا مـن الوثائـق والمخطوطات. 

وإّن مطالعتهـا تفتـح آفاقاً واسـعة جـّداً للباحث التاريخّي الذي قـد ال يكتفي بتجارَب 

شـخصيٍة لتفسـير ظاهـرٍة معيّنـة، بـل هـو يحتـاج إلـى مـاّدٍة علميّـة ملموسـة تتضمـن 

مجموعـًة مـن األحـداث والوقائـع التأريخيّة، ليصـل بعد دراسـتها إلى نتائـَج منطقيٍّة،لها 

شـواهُد ودالئـُل واقعيّـة خارجيّة.

لـذا فقـد آَن األوان فـي عصرنا الحاضر الذي تَوافرْت فيـه اإلمكانيات المختلفة لتظافر 

الجهـود العلميّـة وتكاتُـف األيـدي األمينـة؛ إلبـراِز إجـازات شـيوخنا وعلمائنـا التـي تُعـّد 

- مـن عظيـم تراثنـا، وجمعها عـن طريق تحقيقهـا وطباعتها ونشـرها. -بحـقٍّ

الهمدانـّي  بـن عبدالوّهـاب  الميـرزا محّمـد  الفاضـل  ويظهـر مـن مؤلّفـات عالمنـا 

)ت1305هــ( اهتمامـه باإلجـازات التي –حتماً- ال تخلو من وجود فوائَد شـتَّى في فحوى 

نُصوصهـا. فقـد جمع& مجموعـًة من إجازاتِه لبعض الشـيوخ والسـادة واألعالم وأخرى 



خامخم0م1خامإ28  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

كتبهـا لـه أكابر مشـايخ الشـيعة، وفيما يأتـي ثبـت بعناوينها: 

1. رسـالة فـي إجـازة إمـام الحرمين الشـيخ الميرزا محّمـد بن عبد الوّهـاب بن داود 

الهمدانـّي الكاظمـّي للسـيّد إسـماعيل الصـدر ابن السـيّد صـدر الدين الموسـوّي 

العاملـّي األصفهانـّي)ت 1337هــ(، أّولهـا: <أصـّح حديـٍث يُفتتـح بـه الـكالم .. >، 

وهـي إجـازة مبسـوطة أحـال فيهـا علـى كتابـه )شـجرة الخلد ألعـّز الولـد(، وذكر 

اثنـي عشـر طريقـاً مـن طرقـه، وتاريخهـا )1283هــ(، أدرجهـا بخطّـه فـي كتابـه 

)جمـع الشـتات فـي ذكر صـور اإلجـازات()1(.

2. رسـالة في إجازته لبعض المسـتجيزين منه، مبسـوطة تاريخها )1280 هـ(، توجد 

فـي ضمـن مجموعـٍة عنـد السـيّد آغا التسـترّي في النجـف. أورد فـي آخرها: <إن 

تجـد عيباً فُسـّد الخلال ..>)2(.

3. رسـالة فـي إجازتـه للشـيخ محّمـد علـّي ابـن الشـيخ جعفر التسـترّي، أبسـط من  

إجازتـه للسـيّد الصـدر، مدرجـة معهـا فـي )جمـع الشـتات(، أّولهـا: <الحمـد للـه 

الواحـد الـذي شـرّفنا بعلـّو اإلسـناد ..>، كتبهـا بعـد إجـازة الصـدر وأحـال الطـرق 

إليهـا)3( كمـا سـيأتي. والنسـخة بـدون كاتـب وتاريـخ، 36 ق، مكتوبٌة بخّط نسـٍخ 

جميـل، محفوظـة فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي فـي قم المقّدسـة، تحـت الرقم: 
)4(.5768

4. رسـالة فـي إجازتـه  للسـيّد عنايـة اللـه بن علّي بـن كرم علـّي السـامانّي، تاريخها: 

)1284 هــ(، ال تخلـو مـن بسـٍط، وهـي فـي ضمـن مجموعـٍة عنـد السـيّد آغـا 

التسـترّي فـي النجـف)5(.

5. جمـع الشـتات فـي ذكـر صـور اإلجـازات التي صـدرت عن جمـعٍ مـن المتأّخرين، 

)1( ينظر الذريعة : آقا بزرك الطهرانّي: 11/ 25/ الرقم 145.

)2( الذريعة: 11/ 25/ الرقم 146.

)3( ينظر الذريعة: 11/ 25/ الرقم 147. 

)4( ينظر فهرس المكتبة : 15/ 156.

)5( ينظر الذريعة:  11/ 26 / الرقم 148.
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مثـل السـيّد بحـر العلوم، والشـيخ جعفر كاشـف الغطـاء، والمحّقـق القّمّي، وفي 

ف، يوجـد منضّمـاً إلـى )الشـجرة  آخـره بعـض اإلجـازات التـي صـدرت عـن المؤلِـّ

المورقـة والمشـيخة المونقـة( لـه أيضاً، وهو فـي إجازاٍت صدرت عن مشـايخه له 

بخطوطهـم، والمجموعـة هـذه فـي مكتبـة الشـيخ محّمد السـماوّي فـي النجف، 

وفـي آخرهـا )اإلجـازة الكبيـرة( التي صـدرت عن المؤلِّف للسـيّد إسـماعيل الصدر 

)ت 133ه( المتقّدمـة، وإجازتـه للشـيخ محّمـد علـّي ابـن الحـاّج الشـيخ جعفر 

التسـترّي )ت 1322هــ()1( المتقّدمة.

6. شـجرة الخلـد فـي اإلجـازة ألعـّز الولـد، وهي إجـازة مبسـوطة كتبها لولـده، وقد 

أحـال عليهـا فـي إجازته للشـيخ محّمـد علّي التسـترّي)2(. 

7. الشـجرة المورقة والمشـيخة المونقة، أّوله: <الحمد لله الذي أجاز المسـتجيز 

مـن كريم ثوابه، وأجار المسـتجير مـن عظيم عقابه..>، جمع الميرزا الهمدانّي 

فيـه صـور إجـازات العلمـاء له، وهي تزيد علـى أربعين إجازًة، وقـد ضّم إليها 

فوائـد كثيـرًة أخـرى، منهـا مجموعـة إجـازات بخطـوط علمـاء إصفهـان، أتتـه 

منهـم فـي سـنة )1283 هــ( بعـد مـا أرسـل إليهـم عـدداً مـن تصانيفـه، وقـد 

هّنـأه بتلـك المناسـبة بعـض الشـعراء بقصيـدة مـاّدة التأريخ فيهـا قوله: )أتت 

إجـازات ابـن داود(، وتمـام األبيـات مذكـور فـي كتابـه )فصـوص اليواقيـت( 

المطبوع.

ومـن هـذه اإلجـازات )اإلجـازة الكبيـرة( التـي كتبها لـه السـيّد مهـدّي القزوينّي، 

وعمـدة مجيزيـه: الشـيخ مرتضــى األنصـارّي، والشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـّي، 

والمولـى علّي الخليلّي)3(، والميرزا زين العابديـن الطباطبائّي الحائرّي)4(، والميرزا 

علـّي نقـّي الطباطبائـّي، والفاضـل األردكانّي، والفاضـل اإليروانّي، والسـيّد مهدّي 

)1( ينظر الذريعة:  5/ 138/ الرقم 575.

)2( ينظر الذريعة: 13/ 30/ الرقم95 .

)3( ينظر الذريعة: 11/ 22/ الرقم 126. 

)4( ينظر الذريعة : 11/ 19/ الرقم 101. 



خامخم0م1خامإ0م  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

القزوينـّي المذكـور، والسـيّد الميرزا محّمد هاشـم الچهارسـوقّي)1(، والسـيّد علّي 

الجزائـرّي التسـترّي، واألميـر محّمـد علـّي الشهرسـتانّي، والشـيخ الميـرزا حسـين 

النـورّي)2(، والشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي)3(، والسـيّد حسـين بحـر العلـوم، 

والشـيخ جواد نجف، والسـيّد أسـد الله اإلصفهانّي)4(، والشـيخ حسـن ابن الشـيخ 

أسـد اللـه الدزفولـّي)5(، والشـيخ راضـي النجفـّي، واآلغـا محّمـد باقـر بـن زيـن 

العابديـن الهمدانـّي، والسـيّد محّمـد رضـا بـن محّمد صالـح الحسـينّي، والمولى 

محّمـد تقّي الهـروّي الحائرّي)6(..، وغيرهم، وفي المجمـوع تقاريظ بعض العلماء 

د الميرزا  مؤلّفاتـه؛ منها: تقريظ الشـيخ محّمد حسـن آل ياسـين، والسـيّد المجـدِّ

محّمد حسـن الشـيرازّي، والسـيّد حسـين الحسـينّي الكـوه  كمـرّي..، وغيرهم)7(.

والنسـخة محفوظـة فـي مكتبة السـيّد المرعشـّي في قم المقّدسـة، تحـت الرقم 

.)8()5442(

8. إجازاته المحفوظة في مكتبة اإلمام الحكيم، ستُذكر الحقاً في ثنايا البحث.

إطراء العلماء عليه: 
قال السيّد حسن الصدر& )ت 1354 هـ(: 

، شـاعٌر، مصّنٌف، حسـُن المحاضرِة، جيّد  ، لغويٌّ <فاضـٌل، عالـٌم، أديٌب، كامٌل، نحويٌّ
الحفـِظ، حسـُن التحريِر، يعّد في الكاملين فـي العلوم األدبيّة ..

وكان المتصـّدي للقضـاء فـي بلـد الكاظميـن، وأخـذ فـي ذلـك منشـوراً من السـلطان 

)1( ينظر الذريعة: 11/ 29/ الرقم 166. 

)2( ينظر الذريعة: 11/ 18/ الرقم 91. 

)3( ينظر الذريعة: 11/ 19/ الرقم 97. 

)4( ينظر الذريعة: 11/ 14/ الرقم 64. 

)5( ينظر الذريعة: 11/ 16/ الرقم84. 

)6( ينظر الذريعة: 11/ 15/ الرقم 76.

)7( ينظر الذريعة:  13/ 37/ الرقم 123. 

)8( ينظر فهرس المكتبة: 14/ 223، فنخا: 18/ 810.
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ناصـر الديـن شـاه لــّما جاء إلـى الزيـارة، وكاتب السـلطان العثمانـّي بتواريـخ عملها في 

جلوسـه، وحّصـل لقـب )إمـام الحرميـن(، وكّنى نفسـه بأبـي المحاسـن..>)1(.

وقال الشيخ آغا بزرك الطهرانّي )ت 1389 هـ(: 

»كان عالمـاً، فاضـالً، أديبـاً، لبيبـاً، لغويّـاً، فقيهـاً، أصوليّـاً، متكلّمـاً، شـاعراً، مصّنفـاً، 

جامعـاً للفنـون، حسـن المحاضـرة، جيّـد الخـّط«)2(.

لقبه: 
لُّقـب رحمـه الله بـ)إمـام الحرمين(، والمـراد بـ)الحرمين( حرم اإلمـام الكاظم واإلمام 

الجـواد ، وهـذا اللقـب أطلقه عليه السـلطان عبـد العزيز خان العثمانـّي إبّان وصوله 

ة الحكم، فأرسـل إليه السـلطان هذيـن البيتين:  إلى سـدَّ

ُمْســتقيٍم فــي ِجــواِر الكاِظَمينأوجــَب الحــّق علــى كّل فتــًى

ُمقتديــًا دائمــًا  َيــراه  ــن)))أن  ــام الحرمي ــِن داود إم باب

بـه به ناصـر الدين شـاه بعد تصّديـه للقضاء  وفـي أعيـان الشـيعة: إّن هـذا اللقـب لقَّ

فـي الكاظميّة)4(.

وفـي الذريعـة: إنّـه لقـب أطلقـه عليـه سـلطان الـروم)5(، والمقصـود بسـلطان الـروم 

السـلطان العثمانـّي.

وفاته: 
قال الشـيخ الطهرانّي )ت 1389 هـ(: » فاتّفقت وفاته سـنة 1305 هـ، وكتب حسـين 

)1( تكملة أمل اآلمل:  5/ 5/ الرقم 2039. 

)2( نقباء البشر: آقا بزرك الطهرانّي: 5/ 236. 

)3( ينظر تكملة أمل اآلمل: السيّد حسن الصدر: 4/ 5. 

)4( ينظر أعيان الشيعة: السيّد محسن األمين: 9/ 394. 

)5( ينظر الذريعة: 2/ 70. 
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علّي محفوظ رسـالًة مبسـوطة في ترجمـة أحواله«)1(.

وعـن )كواكـب مشـهد الكاظميـن(: المشـهور أنّه توفّي سـنة 1303 هــ، والصحيح ما 

نقله األسـتاذ حسـين علّي محفوظ عن المجموعات الخطّيّة للشـيخ محّمد رضا الشـبيبّي، 

وعـن كشـكول السـيّد محّمـد الهنـدّي النجفّي )ت 1323 هــ(،ـ  الذي حضـر جنازتهـ  أنّه 

توفّي سـنة 1305 هـ)2(.

)1( نقباء البشر: 5: 236. 

)2( ينظر كواكب مشهد الكاظمين: 2/ 267/ الرقم 113. 
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المحور الثاني

فهرس تأليفات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(

بقلم: تلميذه الشيخ محّمد سميع ابن الحاّج محّمد األرموّي

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )430(.

هـذا الفهـرس جاء فـي ضمن مجموعـٍة خطِّيٍّة بعد الرسـالة الرابعة مـن المجموعة، 

كُتبـت  المطالـب  ورؤوس  العناويـن  الثالثـة(،  الرسـالة  )ناسـخ  سـميع  محّمـد  وكتبـه 

بالمـداد األحمـر، فـي آخـر صفحاتهـا ُركابـة، عليهـا تقريظـان منظومـان؛ األول كتبـه 

السـيّد حيدر بن سـليمان الحسـينّي الحلّّي )ت 1304 هـ(، والثاني كتبه السـيّد حسـين 

آل بحـر العلـوم الطباطبائـّي النجفـّي )ت 1306 هــ( مـع ختمه: »عبده حسـين بن رضا 

الطباطبائـّي«، وفـي آخـر النسـخة تقريـظ ثالـث كتبه الشـيخ محّمد سـعيد ابن الشـيخ 

محمـود بـن سـعيد النجفـّي اإلسـكافّي )ت 1319هــ(، وهـذه النسـخة رآها الشـيخ آقا 

بـزرك الطهرانـّي )ت 1389 هــ(، وتحـّدث عنهـا بقوله: 

نة للمعاجز الفاخـرة للعترة الطاهرة،  »)البشـرى( فـي إنشـاء الصلوات الباهـرة، المتضمِّ
لميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب آل داود الهمدانـّي، الملّقـب بـ)إمام الحرميـن(، المتوفّى 

بالكاظميّة سـنة 1303هـ...، والنسـخة بخّط تلميذه المولى محّمد سـميع ابن الحاّج محّمد 

األرمـوّي الـذي أنشـأ -مـن نفسـه أيضـاً- صلـواٍت بليغـًة موجزة مقـدار صفحـٍة على جميع 

المعصوميـن ، وكتـب بخطّـه الجيّـد جملًة من تصانيف المؤلِّف التـي رأيتها في النجف 

عند الشـيخ محّمد السـماوّي، مصرّحاً بأنّه أسـتاذه، وتاريخ كتابة بعضها سنة 1298، وكتب 

في آخر )البشـرى( فهرس سـائر تصانيفه البالغة إلى خمسـٍة وثالثين كتاباً ورسـالة«)1(. كتب 

الشـيخ آقـا بزرك الطهرانـّي )ت 1389 هـ( على أّول المجموعة فهرسـاً بالكتب التي تضّمها.

)1( الذريعة: 3/ 119/ الرقم 404.
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)نّص الفهرس(

»مثال خّط الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم

نحمـد اللـه ﴿الـذي َعلَّـَم بالقلـم﴾، ﴿َعلَّـَم اإلنسـاَن مـا لـم يَْعلَـم﴾)1)، 

ونُْهـدي ريحانتـي الصـاة والسـام إلـى مصابيـح الظُّلَم، ومفاتيـح الكرم، 

وشـفعاء األمـم، وَحَفظَـة الِذَمـم، وأنـوار الُبَهـم، محّمـٍد وآلـه الذين كلٌّ 

منهـم يجمـع هـذه المعجـزات وزيـادة، ويحوي هـذه الخصـاَل التي بها 

السـعادة، وال سـّيما ابـن عّمـه علـّي؛ الفاطـم للنـاس عـن ارتضـاع أثـداء 

اإللحـاد، السـّجاد لَسـْيفه رؤس أهـل البغـي والِعناد، الباقر بـه بطون كّل 

ُمرتـدٍّ وُمرتـاد، الصادق فـي الَوْعد واإليعاد، الكاظم َغْيظـه عّمن ماَل إلى 

الرَّشـاد، العافـي عن رضـًى عن تقّي الجوارح ونقي الفـؤاد، الهادي بخلقه 

الحسـن إلى ُسـُبل الَسـداد، القائـم بترويج الدين فـي كّل واٍد وناد، صلّى 

اللـه عليهـم ما صعـد إليـه الكَلِم الطيِّـب)2)، ونـزل إلينا المطـر الصّيب.

أّمـا بعـَد، فِمـن ِمَنـن اللـه العظيمـة، وِمَنِحـه الجسـيمة عمـارة األمصار، 

وتشـريف األعصـار، ببعث العلمـاء الهـداة، وتَْزيينهما بالفقهـاء الثقات؛ 

رحمـًة علـى األنـام، ولُطفاً بالخـواّص والعـواّم، وذلك بعد غروب شـمس 

الرسـالة، واحتجـاب بـدور اإلمامـة والداللـة، ليحيـى َمـن َحيَّ عـن بّينة، 

ويَْهلـك َمـن هلـك عن بّينـة، ومن أعظم ما نـّور الله تعالى بـه كّل ِمصر، 

وتَـَوجَّ بـه مفارق أهل هذا العصـر، أن تجلّى نور هدايته على هيكل فتًى 

تََفـرّد فـي العلـم والعمـل، وظهـر نـور نضارته في إنسـاٍن ُخلِـَق ِمن حاّق 

ـل، وقـد حـاز فـي َريْعـاِن الُعُمـر أصنـاَف الفضائل،  التحقيـق َففـاق الكُمَّ

وحـوى فـي عنفوان الشـباب ُصنـوَف المعـارف والخصائل]كذا[، ال يََسـُع 

علومـه الُغـّر الدفاتـر، وتنفد عـن ضبط فنونـه المحابر، وأْذَعَنـْت لفضله 

)1( سورة العلق اآليتان 4ـ5. 

)2( مقتبس من آية 10، سورة فاطر، وهي قوله تعالى: ﴿إلَيِْه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّيُِّب﴾. 
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األكابـر، وذلـك فضـل الله يؤتيه َمْن يشـاء، شـعر: 

ــٍر مشــكٍل أن َيجمــَع العاَلــم ذا فــي رجٍلليــس علــى اهلل بأم

أعنـي ذا السـجايا الكريمة، والشـيم اليتيمة، محيـي العلوم الخالية، والرسـوم البالية، 

المجبـول علـى الِخصـال الحميـدة، ِمـن صفـاء الباطن وخلوص العقيدة، وحسـن السـيرة 

وسـالمة السـريرة، المجتهـد فـي العلـم والعمـل، المعتَمـد الـذي عليـه المعـّول، العلـّي 

المقـام، الفاطـم بكالمـه الحسـن النظام عـن شـبهات األوهام، العالـم الربّانـّي، وَمن في 

ِحجـر ِبـرِّه ربّانـي، الشـيخ األجـل، إمـام الحرميـن أبـو المحاسـن اآلميـرزا محّمـد ابن تاج 

الحـاّج عبـد الوّهـاب بـن داود الهمدانـّي، جعـل الله شـريف عنصـره مصوناً عـن طَوارق 

اآلفـات، وجوهـَر ذاتـه مأمونـاً مـن العـوارض والمخافـات، المجـاور لمرقـد سـابع األئّمة 

األعاظـم، حّجـة اللـه علـى الخلـق اإلمـام موسـى الكاظـم، ال بَـِرَح جعفـر فضلـه مـورداً 

للصـادق فـي حبّـه، وسـفائن عيلـم علمه الباقـر منجاًة لَمـن ابتغـى الرضا من ربّـه؛ ولّما 

كان لـه فـي كّل قـدٍر ِمْغرفة، ناسـب أن نذكر بعـض كتبه ليحيَط الناظر ببعض شـأنه ُخبْراً 

ومعرفـة، قـال اللـه تعالـى في كتابـه المبيـن: ﴿وذكِّر فإّن الِذكرى َتنفـع المؤمنين﴾)1(.

منها: حواٍش على شرح التفتازانّي لتصريف الزنجانّي.

ومنها: منظومة موسومة بـ)حديقة الطاّلب( في علم الصرف، وهي نزهة الطرف. 

ومنها: حاشية وافية على شرح الجامّي للكافية 

ومنها: حواٍش تُطرُِب األديب على )مغني اللبيب(.

ومنها: )هبة الشباب( في علمي النحو والصرف، أبَْهرَْت أولي األلباب. 

ومنها: )جوامع الكلم( شرح الصمديّةللبهائّي، وهو شرٌح كبير، ليس له في النحو نظير.

ومنها: )غاية الغايات( في إعراب غريب اآليات.

ومنها: منظومة في علم الميزان، موسومة بـ)عصمة األذهان(.

)1( الذاريات اآلية 55. 
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ومنها: شرحها)1( العظيم، الموسوم بـ)الدّر النظيم(.

ومنها: مزج الرسالة )الشمسيّة(، بشرح فيه أفكاٌر قدسيّة.

ومنها: حواٍش على تعليقة عبد الله اليزدّي على )التهذيب(، وكم له فيها من نظر مصيب.

ومنها: )المحاسن( في اإلنشاء والترّسل، في جلدين.  

ومنها: المنظومة المسّماة بـ)الزّهرة البارقة( في فنون اللغة الفائقة.

ومنها: شرحها)2( الموسوم بـ)البهجة الرائقة(.

ومنها: )عبير التعبير(، وقد فاق )مقامات( الحريرّي في التحرير.

ومنها: )ملوك الكالم( في مسائل ِعظام، أُشكلت على األعالم.

ومنها: )العروة الوثقى( في أصول الدين.

ومنها: )إزهاق الباطل( في رّد الفرقة الوهابيّة.

ومنها: كتاب )الغنية في إبطال الرؤية(.

ومنها: )فصوص اليواقيت في نصوص المواقيت( في علم التاريخ.

ومنها: )المسائل الزنجانيّات(.

ومنها: )المسائل الحجازيّات(.

ومنها: )تفسير سورة العصر( على نَمٍط عجيب، وطَرٍز غريب.

ومنها: )نزهة القلوب والخواطر ببعض ما تركه األوائل لألواخر(.

ومنها: )شرح القول( في الكيمياء. 

ومنها: كتاب )المشكاة في مسائل الخمس والزكاة(، في مجلّدات.

ومنها: )كشف الحاجب عن وجه مقّدمة الواجب(.

)1( أي شرح منظومة )عصمة األذهان(. 

)2( أي شرح منظومة )الزهرة البارقة(. 
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ومنها: )ِعطر العروس(، وقد شرح فيه حديث النقطة على نهج مأنوس.

ومنها: )تحقيق الحّق في مسألة المشتّق(.

ومنها: )درّة األسالك في حكم دخان التنباك(.

ومنهـا: كتـاب )المواعظ البالغة(، في مجلّدات؛ وهو مشـتمل على غوامض التفسـير، 

وغوامض الفقه، ومشـاكل األخبار والروايات، وسـوانح الحكايات.

ومنهـا: كتـاب )الشـجرة المورقة والمشـيخة المونقة(، ذكر فيها صـور إجازات العلماء 

األعالم لجنابـه العلّي المقام. 

ومنها: كتاب )األدعية والُحروز والطالسم(.

ومنها: رسالة في قوله تعالى )عليُه الله( بضّم الهاء.

ومنها: )أدعية شريفة وصلوات منيفة(، أنشأها ارتجاالً على رأس القلم لحفظ األمم.

ومنها هذا الكتاب الموسوم بـ)البشرى(، وقد اتّخذه ذخراً لألخرى، ونال به فخرا.

وقـد تَشـرَّفَْت بكتابته أنامُل العبد الوضيع، المفتقر إلـى عفو ربّه الرفيع، أقّل الكتّاب 

محّمـد سـميع، أعـاذه اللـه مـن َسـخطه، وأجـاره مـن َشـططه، وعفـا بكرمه عـن َغلطه، 

وقضـى لـه بهبـاٍت وافـرة فـي درجـات اآلخـرة، ببركة كتابـة هذه الصلـوات الباهـرة، ابن 

الحـاّج محّمـد عليـه رحمـة الواحـد األحد مـن أهل دار النشـاط أرُميّـة - بلـد بأذربيجان- 

ُحّفـت باألمـان، والحمـد للـه تعالـى أّوالً وآخـراً وباطنـاً وظاهـراً، والصـالة والسـالم علـى 

أشـرف األنـام، محّمـٍد وآله، وَمـن جرى علـى منواله«
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المحور الثالث

فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب 
الهمدانّي )ت 1305هـ(

عدد النسخ في المكتبة: )2(

)النسخة األولى) رقمها في المكتبة: )1745/1).

كتبـه محّمـد بـن الحسـين النجف آبادّي في جـوار الجوادين في حيـاة الهمدانّي، 

فـي آخراإلجـازة الرابعـة مـن اإلجـازات األربـع للهمدانـّي المحفوظـة فـي أول المجموعة 

الخطّيّـة، وترتيبهـا علـى الوجه اآلتي: 

اإلجازة األولى: للشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

اإلجازة الثانية: للشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

اإلجازة الثالثة: للسيّد زين العابدين ابن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292هـ(.

اإلجازة الرابعة: للشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(.

وقـد بلـغ عدد مشـايخه بعد إسـقاط المكـّررات ثالثين شـيخاً، وبعد الفهـرس تقريظ 

شـعرّي بمناسـبة حيازتـه مجموعـِة إجـازاٍت مـن علمـاء إصفهـان بخطوطهـم فـي سـنة 

)1283هـ(.

)نّص الفهرس(
».. وليعلـم أّن شـيخنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانّي لـه إجازات 
فاخـرة، تشـهد بمـا منحه اللـه من القّوة والملكة شـهادًة ظاهرة، لكّنه زاد الله في شـرفه 

وزّعهـا علـى كُتبـه وُصحفـه؛ فجعـل بعضهـا تاجـاً علـى أوراقهـا، وبعضهـا اآلخـر خلخـاالً 

لساقها.

فمنهـا: إجـازة َمن انتهت إليه الرئاسـة بعد شـيخنا المرتضى، وجـاء الخالفة وكانت له 
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قـدراً وقضـاًء، الحاّج السـيّد علّي بن محّمد الموسـوّي التسـترّي متّعنا الله به.

ومنهـا: مـا كتبـه مجتبـى الزمـن بعد شـيخنا المرتضـى، وَمن أَلَقـت إليه النـاس أعّنتها 

بالرغبـة والرضـا، اآلميـرزا حسـن الحسـينّي الشـيرازّي نزيل النجـف )دام فضله(.

ومنهـا: مـا كتبـه مقتـدى الخلق من ذليـل وعزيز، العالـم المطّلع المضطلـع المصّدق 

فـي دعوى التبريز، السـيّد حسـين الحسـينّي المنسـوب إلى )تبريـز( ِزيد عمره.

ومنهـا: إجـازة ذي القريحـة الوقّادة، أفضل السـادة والقـادة، والقائم مقـام اإلمام في 

عالم الشـهادة، السـيّد مهدي الحسـينّي القزوينّي، صهر الشـيخ علّي ابن كاشـف الغطاء 

على ابنتـه )دام ظلّه(.

ومنهـا: إجـازة شـمس سـماء الفقاهـة، وقمر فلـك النباهة، اإلمـام التقّي، البـّر الرضّي 

الزكـّي، السـيّد حسـين بن الرضا ابن سـيّدنا المهـدي الطباطبائّي، الملّقـب بـ)بحرالعلوم( 

)طـال بقاه(.

ومنهـا: إجـازة العالـم الَعلَـم العاّلمـة، مصبـاح الكـرم ومفتـاح الكرامـة، الرافـل فـي 

ُحلـل الزهـد والتقـى، والراقي من الشـرف أشـرف مرتقى، اآلميـرزا محّمد علّي الموسـوّي 

الحسـينّي الشهرسـتانّي.

ومنهـا: إجـازة شـهاب الفضل الثاقـب، الشـهير الفضائل والمناقـب، َمن يُشـتّق الِعلْم 

مـن لقائـه، ويُْستنشـق أََرُج الفضل من تِلقائه، وَمن تصانيفه فـي الفنون صنوٌف، وتآليفه 

فـي مسـامع الدهـر أقراٌط وُشـنوف، اآلميـرزا هاشـم الموسـوّي األصبهانّي الخوانسـارّي ـ 

متّعنـا الله به ـ.

ومنهـا: إجـازة أخيـه العالـم الفاخـر، وشـقيقه فـي المحاسـن والمفاِخر، وَمـن إذا ُعدَّ 

أربـاُب الفضائـل فهـو األّول واآلخـر، سـيّدنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد باقر، وقد أرسـلها من 

أصبهـان إلـى بغداد.

ومنهـا: إجـازة مقتبس الفضل مـن آبائه األكارم، وُملتمس الزهد مـن أجداده األفاخم، 

ومفترِس األبطال والضياغم، الحاّج السـيّد أسـد الله الموسـوّي األصبهانّي.
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ومنها: إجازة َمن فاق في علمه وورعه وصفاء سـريرته العلماء، وشـاع له من الصيت 

مـا بلـغ عنان السـماء، الرئيس المطـاع الذي خضع له الداني والنائـي، الحاّج اآلميرزا علّي 

نقّي الطباطبائّي.

ومنهـا: إجـازة العالـم الفريـد، والعيلـم المديـد، المولـى محّمـد حسـين األردكانـّي 

الحائـرّي.

ومنهـا: إجـازة قطـب رحـى التقـوى، وقمـر فلك الفتـوى، الحـاّج المولى حسـين علّي 

التويسـركانّي، وقـد أرسـلها مـن أصبهان إلـى بغداد.

ومنها: إجازة شـعلة مقابيس الذكاء، وشـعاع الفضل المسـتنير َمن ذُكاء، ومن اسـتوى 

على عرش النزاهة فَغدا َملِكاً وَملَكاً، الشـيخ حسـن ابن العاّلمة السـرّي، الشـيخ أسـد الله 

التسترّي.

ومنهـا: إجازة اإلنسـان الكامل الـذي انطوى فيه العالم األكبر، وكيمياء السـعادة الذي 

ُملئـت يـده البيضاء ِصْفُر الكـفِّ بالكبريت األحمر، الحاّج المولى علـّي ابن اآلميرزا خليل 

الطبيب الرازّي الغروّي.

ومنهـا: إجـازة المولـى المقـّدس، وجامـع الفضائـل الذي على التقى مؤّسـس، الشـيخ 

محّمـد رحيـم البروجـردّي نزيل طوس.

ومنهـا: إجـازة العالـم الرفيـع الشـان، والفاضـل المنيـع المـكان، الحـاّج المولـى رفيع 

الرشـتّي دامـت رِفَْعتـه، وقـد أرسـلها لنـا من رشـت إلـى بغداد.

ومنهـا: إجـازة المحّقق الفاضل، وَمن فاق األوائـل بالفضائل، العالم الربّاني، والفاضل 

الصمدانـّي، المولى محّمد اإليروانّي نزيل النجف. 

ومنهـا: إجـازة عاّلمـة العلمـاء على اإلطـالق، وعالمة الفضـل في اآلفاق، وعّز الشـيعة 

فـي العـراق، المولى الحـّر األخالق، الشـيخ عبد الحسـين الطهرانّي. 

ومنهـا: مـا كتبـه فـارس ميـدان الفقاهـة، وَمـن اسـتوى على سـرير القـدس والنزاهة، 

الشـيخ محّمـد حسـن ابـن السـيّد ياسـين الكاظمّي.
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ومنها: إجازة َهيْكل الطلبة، وِفسـِكل)1( فرسـان الَحلَبة، المولى محّمدتقي بن حسـين 

علـّي الهـروّي، هداه الله تعالى إلى الصراط السـوّي.

ومنهـا غيـر هـذه المذكـورات، وقـد بلغـت ِعـّدة إجازاتـه -بعـد إسـقاط المكـّررات- 

ثالثيـن، وفـي تأريـخ حيازتـه إجـازات العلمـاء األفاضـل، وتفـرّده بهـا مـن بيـن األقـران 

واألماثـل يقـول القائـل: 

ــراه ــن َب ــَن داوَد م ــى اْب َوّقــاَد ِذهــٍن َفــا ُيبــارىأْعَط

أْبــَدى ِمــَن الِعْلــم مــا َتــوارىَولْيــس ِذْهنــًا َبــْل ُنــور ُقــْدٍس

ُيجــارىأحــاَط ُخْبــرًا بِــُكلِّ ِعْلــٍم فــا  َفــنٍّ  َوُكلِّ 

ــي ــة المعال ــي ُحّل ــاُل ف أنــارايخت إذ  البــدَر  َتخاُلــُه 

ــاراَوراَض مــا اْعتاَص ِمــن صعاٍب ــا ِغم ــْن ُلّجه ــاَض ِم َوخ

اْســَتناراَوكلُّ َمــن راَم نَيــَل َفضــٍل َفْضلِــِه  ُذكا  َفِمــْن 

ــاٍد ــه بِاْجتِه ــي الفِق ــاَز ف َفخــارًاَوف ُمْســَتوِعبًا  َفحــاَز 

َرأْوُه ُمــْذ  الَفضــِل  فــي َشــأنه َقــد َغــدوا َحيــارىأئّمــُة 

َمـــدٍح ُبـــُروَد  ــارًاَوألَبُســـوُه  ــه ِجه ــي َفْضل ــَر ف أْجَه

ــاراَوُمـــذ أجـــاُزوه بِاختيـــاٍر ــه َأرِّْخ اْفتِخـــ زاَد بِــــ

)1283هـ(«.

)النسخة الثانية) رقم النسخة في المكتبة: )1744/1).

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانّي، بخّط محّمـد النجف آبادّي في جـوار الجوادين ، في 

ف، عناوينها هكذا:  أّول النسـخة صـورة إجازة العلماء للمؤلِـّ

اإلجازة األولى: للشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

)المحكم  تابع(  متأّخر  وفْسَكْول:  فُسُكول  الخيل. ورجل  آخر  الحلبة  في  يجيء  )الذي  )1( الِفسِكل: 

والمحيط األعظم: ابن سيده: 163/7( والمراد هنا أنه متابع للعلماء في عملهم وإن تأّخر عنهم.
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اإلجازة الثانية: للشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(، مع ختمه.

اإلجازة الثالثة: للسـيّد زين العابدين ابن السـيّد حسـين الطباطبائّي )ت 1292 هـ(، 

ختمه. مع 

بعـد اإلجـازات المذكـورة فهـرس مشـايخ إمـام الحرميـن، محّمـد بـن عبـد الوّهـاب 

الهمدانـّي )ت 1305هــ( بقلـم تلميـذه، وبعدهـا قصيـدة فی وصـف كتاب )المشـكاة(. 

وفـي آخـر المجموعـة تقريـظ نثـرّي مـن محّمـد حسـن الكاظمّي مـع ختمـه، وإجازة 

المولـى حسـين علـّي التويسـركانّي )ت 1286 هـ( في ُجمـادی األّولى 1283هــ مع ختمه، 

وإجـازة السـيّد محّمـد باقـر بـن زيـن العابديـن الموسـوّي الخوانسـارّي )ت 1313 هـ( مع 

. ختمه

)نّص الفهرس(
»وليعلـم أّن شـيخنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانـّي لـه إجـازات 
فاخـرة، تشـهد بمـا منحه اللـه من القّوة والملَكة شـهادًة ظاهرة، لكّنه زاد الله في شـرفه 

وزّعهـا علـى كُتبـه وُصحفـه؛ فجعـل بعضهـا تاجـاً علـى أوراقهـا، وبعضهـا اآلخـر خلخـاالً 

. قها لسا

فمنهـا: إجـازة َمن انتهت إليه الرئاسـة بعد شـيخنا المرتضى، وجـاء الخالفة وكانت له 

قـدراً وقضـاًء، الحاّج السـيّد علّي بن محّمد الموسـوّي التسـترّي متّعنا الله به.

ومنهـا: مـا كتبـه مجتبـى الزمـن بعد شـيخنا المرتضـى، وَمن ألقـت إليه النـاس أعّنتها 

بالرغبـة والرضـا، اآلميـرزا حسـن الحسـينّي الشـيرازّي نزيل النجـف )دام فضله(.

ومنهـا: مـا كتبـه مقتـدى الخلق من ذليـٍل وعزيز، العالـم المطّلع المضطَلِـع الُمصّدق 

فـي دعوى التّبريز، السـيّد حسـين الحسـينّي المنسـوب إلى )تبريـز(، زيد عمره.

ومنهـا: إجـازة ذي القريحـة الوقّادة، أفضل السـادة والقـادة، والقائم مقـام اإلمام في 

عالـم الشـهادة، السـيّد مهـدي الحسـينّي القزوينّي، صهر الشـيخ علّي بن كاشـف الغطاء 

على ابنتـه )دام ظلّه(.
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ومنهـا: إجـازة شـمس سـماء الفقاهـة، وقمر فلـك النباهـة اإلمام التقـّي، البَـّر الرضّي 

الزكـّي، السـيّد حسـين بن الرضا ابن سـيّدنا المهـدي الطباطبائّي، الملّقـب بـ)بحرالعلوم( 

)طـال بقاه(.

ومنهـا: إجـازة العالِـم الَعلَـم العاّلمـة، مصبـاح الكـرم ومفتـاح الكرامـة، الرافـل فـي 

ُحلَـل الزهـد والتُّقـى، والراقي من الشـرف أشـرف مرتقـى، اآلميرزا محّمد علّي الموسـوّي 

الحسـينّي الشهرسـتانّي.

ومنهـا: إجـازة شـهاب الفضل الثاقـب، الشـهير الفضائل والمناقـب، َمن يُشـتقُّ الِعلْم 

مـن لقائـه، ويُْستنَشـُق أََرُج الفضل من تِلقائه، وَمن تصانيفه فـي الفنون صنوٌف، وتآليفه 

فـي مسـامع الدهـر أقـراٌط وُشـنوٌف، اآلميـرزا هاشـم الموسـوّي األصبهانـّي الخوانسـارّي 

متّعنـا الله به.

ومنهـا إجـازة ُمقتِبـس الفضل من آبائـه األكارم، وُملتمس الزهد من أجـداده األفاخم، 

وُمفتَـرِس األبطـال والضياغم، الحاّج السـيّد أسـد الله الموسـوّي األصبهانّي )دام عاله(.

ومنهـا إجـازة مالـك أِعّنـِة المحاسـن، والـوارد مـن مناهلهـا َعذبـاً غير آِسـن، العالم 

النبيـه، والفقيـه الوجيـه، الشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي نزيـل النجـف أعاشـنا اللـه 

 . معه

ومنهـا إجـازة عاّلمـة العلمـاء على اإلطالق، وعالمـة الفضل في اآلفاق، وعّز الشـيعة 

فـي العـراق، شـيخنا الحّر األخالق، الشـيخ عبد الحسـين الطهرانـّي )دام ظلّه العالي(. 

ومنهـا غيـر هذه المذكـورات، وقد بلغت عّدة إجازاته بعد إسـقاط المكّررات خمسـاً 

وعشرين.

وفي وصف كتاب )المشكاة( يقول القائل من العلماءاألفاضل: 

الَكِلم ُمْعِجَز  أَرْتنا  فِْقٍه  والعجِم)ِمْشكاُة)  الُعْرِب  فقهاَء  وأْعَجْزت 

والظَلِمهي الدراري َسَمْت َعْن أن ُتناَل فما منها سوى اإلشراق  ُيناُل 

قد َضلَّ عن َدْرِك معنى بعضها الَحكميهلل درَُّك يا َمْن ُصْغَت من ِحَكٍم
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إْذ الهداية  بمصـــابيح  كانت سماًء َسمت عن كّل ُمْسَتنِمَزيَّنْتها 

َكَمٍه ذا  أْبصرن  َعَمٍه  ذا  َصَمِمأرشْدَن  ذا  أسمعن  َبكٍم  ذا  اْنَطْقن 

به جلْوَت  قد  دليٍل  ِمن  به  ُحكم الشريعة بل كم فيه من ِحَكِمَفَكْم 

َفُسْدَت فيه على َمن ساَد في الِقَدموكم حديٍث َحديث الفضل فيه َفشا

َقْطراً ِمن البحر أو َرْشفًا ِمَن الِدَيِمفلو ُيقاُس على ُصْحِف الورى َلَغدْت

.. القصيدة«.
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المحور الرابع

اإلجازات التي ُمنحت له من مشايخه الموجودة في مكتبة اإلمام 
الحكيم العاّمة في النجف األشرف

)اإلجازة األولى(
الُمجيز: الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

المجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسختين في المكتبة: )1744/1( األصل، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن÷. وقـد مـّر التعريـف بالنسـختين فـي المحـور الثالـث )فهـرس مشـايخ 

إجـازات إمـام الحرميـن(. 

)نّص اإلجازة(

»هو الموفّق
صـورة إجـازة العالـم الـذي َعِقمـت أرحـام حـّواء عـن مثلـه، والفاضل الـذي ال تكفي 

البحـار لَمـن يَبُـلُّ أنملَتَـه، ويَـروم َعـدَّ أوراق كتـاب فضلـه، فاتحـة قـرآن المحّققين، 

وخاتمـة المجتهديـن المدقّقيـن، الشـيخ مرتضـى األنصـارّي ـ عليـه الرحمـة ـ ألفضل 

تـالمذتـه الفـحـول، وأقربهـم مـنـه منـزلًة في الفـقـــه واألصـول، اآلميرزا محّمد بن 

الحـاّج عبـد الوّهـاب دام إفضالـه وُعاله 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لله، وساٌم على عباده الذين اصطفى.

أّمـا بعـُد، فلّمـا كان علـى كّل شـيخٍ إجـازة الرواية لَِمـن يَْعَتمـد عليه من 
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تامذتـه في ورعه وديانته وفضيلته، وكان ثمرة فؤادي، ومحّل اعتمادي، 

قـدوة العلمـاء وزبـدة الفقهـاء، قطب الشـيعة ومعقل الشـريعة، العالم 

العامـل األوحد، والنحرير الكامل األرشـد، ولدنـا األعّز األمجد)1)، اآلميرزا 

محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمذانـّي)2) ـ أقـّر اللـه عيوننا بـه وكّثـر أمثاله 

ـ مسـتجيزاً مّنـي ذلـك، وسـالكاً مـن العلـم أحسـن المسـالك، أجـزُت له 

أن يـروي عّنـي مـا أجـاز لـي روايتـه، شـيخنا األوحـد والعلـم المفـرد، 

المولـى أحمـد ابـن الراقـّي مـن الفضـل أحسـن المراقـي، المولـى محّمد 

مهـدي النراقـّيـ  تغّمدهمـا اللـه برحمتـهـ  مـن كتب األخبـار؛ كالجوامع 

العظـام: )الكافـي)، و)الفقيـه)، و)التهذيب)، و)االسـتبصار)، وما جمعها 

كـ)الوافي)، و)الوسـائل)، و)البحار)، وغيرها من كتب الفقه، والتفسـير، 

والرجـال، واألصـول، واألدعيـة، وسـائر الكتـب الشـرعّية. بحـّق روايتـه 

عـن العالـم الجليل، والسـّيد النبيل، محّمـٍد المدعّو بمهـدي الطباطبائّي 

الملّقـب بـ)بحرالعلـوم)، عـن مشـايخه العظـام األجلّـة الكـرام، المّتصـل 

بكمـال  النقـل  فـي  يتمّسـك  أن  عليـه  وأشـترط   ،باإلمـام سـندهم 

االحتيـاط، وأن ال يَُعـوِّل إاّل على الكتب السـالمة من األغاط، وأرجو منه 

أن يُْشـركني فـي صالـح أدعيتـه المسـتجابة في مظـاّن اإلصابـة واإلجابة. 

َر عن األحقـر مرتضى األنصـارّي«. ُحـرِّ

)1( األمجد ليس في نسخة 1744.

)2( في نسخة 1744 : الهمدانّي.
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)اإلجازة الثانية(
الُمجيز: المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.

اإلجـازة بخـّط الُمجيـز، فـي ضمن مجموعـٍة، وقد تـّم التعريف بنسـختها في المحور 

الثالـث )فهرس مشـايخ إجازات إمـام الحرمين(. 

وتوجـد نسـخة أخـرى مـن هـذه اإلجـازة بخـّط الُمجيـز فـي نهاية كتـاب )المشـكاة( 

للهمدانـّي، رآهـا الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانّي )ت 1389هـ(، وقال: »المشـكاة في مسـائل 

الخمـس والـزكاة: للمولـى الفاضل، الميـرزا محّمد بن عبـد الوّهاب الهمدانـّي الكاظمّي، 

الملّقـب بـ)إمـام الحرميـن(، المتوفّـى سـنة نيِّف وثالثمائـة وألف ...، عند الشـيخ محّمد 

السـماوّي بالنجـف، وفـي آخره إجازتا المولى حسـين علّي التويسـركانّي، وإجازة صاحب 

الروضـات بخطّيهمـا له فـي 1283 هـ«)1(.

)نّص اإلجازة(

»بسم الله الرحمن الرحيم

األنبيـاء  أشـرف  علـى  والسـام  والصـاة  العالميـن،  رّب  للـه  الحمـُد 

والمرسـلين، محّمـٍد وآلـه الطّيبيـن الطاهريـن، ولعنة الله علـى أعدائهم 

ومخالفيهـم ومنكـري فضائلهـم أجمعيـن إلـى يـوم الديـن.

إلـى  وبعـُد، فقـد ظهـر وتبّيـن وتحّقـق لـي بالبّينـة الشـرعّية، مضافـاً 

)1( الذريعة: 21/ 52/ الرقم 3914.
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ماحظـة هذا الكتـاب)1) المسـتطاب، المحتوي على التحقيقـات األنيقة، 

والتدقيقـات الشـريفة، أّن مؤلِّفـه ومصنِّفـه وهـو جنـاب المسـتطاب، 

األديـب، األريـب، الحسـيب، النجيب، الفاضـل الكامل، والبحـر الزاخر، 

واألخ الروحانـّي، والعالـم الصمدانّي، اآلقا ميرزا محّمد الهمدانّي، سـلّمه 

اللّـه تعالـى، وكّثـر اللّـه فـي الفرقـة الناجيـة أمثالـه وأقرانـه، ومّتـع اللّه 

المسـلمين بوجـوده وبقائـه وإفاداتـه، قـد حصل لـه التمكّن مـن معرفة 

األحـكام الشـرعّية مـن المآلـي والمآخـذ، والقواعـد والقوانيـن الشـرعّية 

المعتبـرة، وبلـغ إلـى أوج )...))2)، بحيـث يجـوز لـه العمـل بمـا اجتهده 

واسـتنبطه وعرفـه مـن األدلّة الشـرعّية المقّررة لمعرفة األحكام ومسـائل 

الحـال والحـرام، و نسـأل اللـه أن يزيـد فـي توفيقاتـه وتأييداته وتسـديداته.

ثـّم أجزتـه -سـلّمه اللـه تعالـى- أن يـروي عّنـي جميع مـا أجازني سـلفنا 

بأسـانيدهم  ـ  مراقدهـم  اللـه  نـّور  ـ  الماضـون  ومشـايخنا  الصالحـون، 

المّتصلـة إلـى أربـاب العصمـة ووالة األّمـة صلـوات اللـه وسـامه عليهم 

أبـد اآلبديـن ودهـر الداهريـن، والمرجـّو مـن جنابـه أن ال ينسـاني مـن 

دعواتـه، ]ال[سـّيما في خلواته، ومن زياراته في تلك المشـاهد الشـريفة 

والمواقـف الكريمـة، وصلّـى اللـه علـى محّمـٍد وآلـه أّوالً وآِخـراً وظاهـراً 

وباطنـاً، حّررهـا اآلثـم الجانـي، حسـين علـّي التويسـركانّي في 15 شـهر 

ُجمـادى األولـى 1283 هـ«

محّل الختم: »عبده الراجي حسين علّي«. 

)1( أي »البشرى« الذي ذكره الشيخ آقا بزرك في الذريعة. 

)2( في األصل كلمة مطموسة والظاهر أنّها: )االجتهاد(.
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)اإلجازة الثالثة(
الُمجيز: المولى محّمد)1( بن أحمد بن محّمد مهدي النراقّي الكاشانّي )ت1297هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )386(. 

كُتبـت اإلجـازة بخـّط الُمجيـز مـع ختمـه الشـريف فـي آِخـر نسـخٍة تضمّنـت كتـاب 

)نزهـة القلـوب والخواطـر ببعـض مـا تركـه األوائـل لألواخـر(، وكتـاب)درّة األسـالك فـي 

ُحكـم دخـان التنبـاك(، وفـي آخرهـا تقريظ السـيّد مهـدّي القزوينـّي )ت 1300 هـ( على 

المجموعـة بخطّـه الشـريف مـع ختمه. 

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

ب البـارع الكامل، األلمعّي  قـد اسـتجازني العالم العامل الفاضل، والمهذَّ

ف هذا  المؤيّـد األوحـد، َسـميُّ رسـول اللّـه صلـى اللّـه عليـه وآلـه، مؤلِـّ

التصنيـف الرشـيق، الُمخِبـر عـن غـزارة علمه وجـودة فهمه فـي التدقيق 

والتحقيـق، أن يـروي عّني األخبار المسـطورة في كتـب أصحابنا األخيار، 

المنسـوبة إلى الحجج األطهار، فأجزُت له -أطال الله بقاءه ورفع شـأنه- 

أن يـروي عّني مـا رويُته.

منهـا: عـن الشـيخ األعظـم، واألسـتاذ األفخـم، البحـر الزاخـر القمقـام، 

والـدي العّامـة الهمام، المولى السـعيد أحمـد بن محّمد مهـدّي النراقّي 

-أسـكنه اللّـه أعلـى فراديـس جنانـه- بأسـانيده إلـى مشـايخه الخمسـة 

)1( المشهور بـ)عبد الصاحب(.  
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وهم:  العظـام، 

]1[ والـده اإلمـام الهمـام، طود العلم والتحقيق، وَمـن هو بالتقديم على 

الكّل حقيق. 

]2[ والسـّيد السـند، وأسـتاذه المعتَمد، بحر العلوم ومن أذعنت بفضله 

القـوم، السـّيد محّمد مهدّي ابن السـّيد مرتضـى الطباطبائّي النجفّي. 

ـق النحريـر، شـمس سـماء الفضائـل والمعالي السـّيد  ]3[ والعالـم المحقِّ

علـّي ابـن السـّيد محّمـد علـّي الحائرّي صاحـب )رياض المسـائل). 

الحبـر األجـّل المعظَّـم الشـيخ محّمـد جعفـر  ]4[ والشـيخ األوحـدّي، 

النجفـّي.

ث الباذل، كهف األنام ومرجع اإلسـام، الميرزا مهدي  ]5[ والعالم المحدِّ

بـن أبـي القاسـم الموسـوّي الشهرسـتانّي الحائـرّي ـ نـّور اللـه مضاجعهم 

الشـريفة وجمعهـم فـي الجنـان الواسـعة الرفيعـةـ  بأسـانيدهم وطرقهم 

المّتصلـة باألئّمـة المعصومين، صلـوات اللّه عليهـم أجمعين.

ووصّيتـي إليـه أن ال ينسـاني مـن الدعـاء، ويجعلنـي نصـب عينيه تحت 

القّبـة المقّدسـة المطّهرة.

كتبـه بيـده الداثـرة عبـد الصاحـب محّمـد بـن أحمـد بـن محّمـد مهـدّي 

النراقـّي عفـا اللّـه عنهـم بالنبـّي والوصـّي صلـوات اللّـه عليهمـا وعلـى 

الطاهريـن«. أوالدهمـا 

محّل ختمه، وهو غير مقروء.
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)اإلجازة الرابعة(
الُمجيز: السيّد علّي نقّي ابن السيّد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.

اإلجـازة فـي آخـر النسـخة، كُتبـت في حيـاة الهمدانـّي، مـن المحتمل بخـّط المولى 

. محّمـد سـميع ابـن الحـاّج محّمـد األرموّي، فـي جـوار الجوادين

)نّص اإلجازة(

»صـورة إجـازة َمـن فـاَق فـي علمـه وورعـه وصفـاء سـريرته العلمـاء، وشـاع لـه مـن 
الصيـت مـا بلـغ عنـان السـماء، الرئيـس الُمطـاع الـذي خضـع لـه الدانـي والنائـي، حّجة 

اإلسـالم اآلميـرزا علـّي نقـّي الطباطبائـّي )دام عـاله(.

بسم الله الرحمن الرحيم

أّما بَعُد: 

الحمـد للّـه والصـاة والسـام علـى رسـول اللّـه، فقـد اسـتجازني تيّمنـاً 

باالتّصـال بمشـايخ اإلجازة، وتبـّركاً بالدخول في سلسـلة الروايـة، العالم 

العامـل، والفاضـل الكامـل، َمـن أفكاُره تبصـرة للبلوغ إلى نهايـة المرام، 

وأنظاره تذكرة لإلرشـاد إلى تحرير قواعد األحكام، المحظوظ بالسـجّيات 

جامـع  واألصـول،  الفـروع  حـاوي  المستحَسـنة،  والملـكات  الحسـنة، 

المعقـول والمنقـول، وحيـد الدهـر، وإنسـان العصـر، فخـر المحّققيـن 

األعـام، وزبـدة العلمـاء الكـرام، قريـر الناظـر، وسـرور الخاطـر، ولـدي 

وقـرّة عينـي، وَمـن ال أجـد فرقـاً بينه وبينـي، اآلميـرزا محّمـد الهمدانّي، 
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نجـل الخيِّـر التقي، والورع المّتقي، الحاّج عبـد الوّهاب، المحفوظ بالله 

والنبـّي وآلـه األطيـاب، كّثـر الله فـي الفرقـة الناجية أمثالـه، وزاد بفضله 

فضلَـه وإفضالـه، وأيّـده الله تعالى فـي الدارين، ووّفقه لخير النشـأتين، 

وحبـاه بـكّل مـا تقّر بـه الَعين، ووجدتُه أهـاً لذلك، بل فـوق ما هنالك، 

ألنّـه بحمـد اللـه صاحب فضـٍل وَسـداد، وذهن وّقـاد، أجل ال غـرو؛ فإّن 

مـن َجدَّ َوَجـَد، وَمـن كَّد نـال المقصد.

ولــّما كان أهـاً ألن يُجـاز، وأن يسـارع إلـى طلبتـه باإلنجـاز؛ فأجـزت 

لـه ـ ِزيـد مجـده وعـا حـّده ـ، أن يـروي عّنـي جميـع مـا أودعتـه فـي 

كتبـي األصولّية والفقهّية، ]ال[ سـّيما كتابنا الموسـوم بـ)الـدّرة الحائريّة)، 

ومـا جـازت لـي روايتـه، وصّحـت لـدّي إجازتـه مـن الكتـب المؤلَّفـة في 

الحديـث، مـن قديـٍم وحديث، عن شـيخي وأسـتاذي ومعتمـدي، العالم 

العّامـة، والفاضـل الفّهامـة، والفقيـه الماهـر فـي المعقـول والمنقـول، 

حضرة الشـيخ محّمد حسـين صاحب )الفصول) فـي األصول، الُمجاز 

عـن شـيخه وأسـتاذه العالـم الَعلَـم الزكـّي النقـّي، أخيه المرحـوم حضرة 

الشـيخ محّمـد تقّي، عن شـيخه وأسـتاذه المؤيّـد الذي هو تالـي األئّمة، 

وفـوق األّمـة، حضرة جّدي الملّقـب بـ)بحر العلوم) السـّيد محّمد مهدي 

الطباطبائـّي، وعـن شـيخي اآلخـر الفقيـه الماهـر الشـيخ حسـن ابن 

الشـيخ األجـّل الشـيخ جعفر، وعن شـيخي وأسـتاذي بل شـيخ أكثرفقهاء 

العصـر المولـى المؤتمـن، صاحب )جواهر الـكام) حضرة الشـيخ محّمد 

حسـن )طاب ثراه)، عن شـيخه األكبر الشـيخ جعفر صاحب)كشـف 

الغطـاء)، عـن شـيخه وسـّيده حضـرة جـّدي بحرالعلـوم، عن شـيخه 

وأسـتاذه العْيلـم الزاخـر، والَعلَـم الزاهـر حضـرة جـّدي اآلخر الـذي ليس 

لـه ثاني]كـذا[، شـارح)المفاتيح)اآلقا محّمد باقـر البهبهانـّي، الُمجاز عن 

ث  والده األفضل، محّمد أكمل نّور الله مرقده، المُجاز عن شـيخه المحدِّ

الفقيـه الـذي لـم يُْعهد مثله فـي األعصار، ولم يوجد شـبهه في األمصار، 

خالـي العّامـة الثانـي اآلقـا محّمد باقر المجلسـّي.
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وأن يـروي عّنـي أيضـاً مـن كتـب جـّدي العّامـة المجاهد في سـبيل ربّه 

السـّيد مّحمـد الطباطبائـّي الحائـرّي، ]ال[ سـّيما كتابـه الكبيـر الـذي لـم 

يؤلّف مثله في اإلسـام، المسـّمى بـ)مناهل األحكام)، ومن كتاب)رياض 

األحكام)لجّدي الكبيرحّجة اإلسـام، اآلمير السـّيد علـّي الطباطبائّي الذي 

هـو كالـ)صحيفة السـجاديّة)بين العلمـاء األجلّة.

فلـه -وّفقـه اللـه- المداومـة في اسـتنباط األحـكام الشـرعّية الفرعّية من 

أدلّتهـا التفصيلّيـة، وبذل مجهوده فـي ترويج الدين، وإرشـاد المؤمنين، 

وهدايـة المسـتهدين، والتصـّدي لألحـكام فـي كّل مقـام، بنحـو مـا أمره 

بـه حضـرة خيـر األنـام، واألئّمـة الكـرام عليهـم الصـاة والسـام، بشـرط 

كمـال المازمـة لاحتيـاط والتقـوى، واالهتمام ألمر اآلخرة بمـا فيه تمام 

الفائـدة والجدوى.

والمأمـول منـه -ِزيـد فضلـه- أن ال ينسـاني مـن صالـح الدعـوات فـي 

جميـع األوقـات، ال سـّيما فـي الخلـوات، ومظـاّن اإلجابات، فإنّـه قاضي 

الحاجـات، ومجيـب الدعـوات، ومعطـي الخيرات، وولّي الحسـنات، وأنا 

الجانـي علـّي نقـّي ابـن المرحـوم السـّيد العالـم المؤتمـن السـّيد حسـن 

ابـن السـّيد العّامـة المجاهد في سـبيل ربّه السـّيد محّمد ابـن المرحوم 

المبـرور السـّيد اإلمـام، وحّجـة اإلسـام، األميـر السـّيد علـّي الطباطبائّي 

الحائـرّي الكربائـّي، سـنة 1282 هـ«. 
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)اإلجازة الخامسة(

الُمجيز: الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744/1/األصل(، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

.الجواديـن

)نّص اإلجازة(

صورة إجازة الحسـام الماضي، شـمس سـماء الفقاهة السـاطعة على فقهاء األراضي، 

ابـن بنـت كاشـف الغطاء الشـيخ راضي، وفّقـه الله للمراضـي، للعالم الفاضـل والمجتهد 

العـادل، اآلميـرزا محّمد ابـن الحاّج)1( عبد الوّهـاب الهمدانّي، أنالـه الله األماني. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـُد للـه الذي رفع قـدر العلماء، وفّضل مدادهم على دماء الشـهداء، 

والصـاة على أشـرف األنبياء، وآله األمنـاء، وأصحابه النجباء.

أّما بعُد)2)، فا يخفى على زمرة سـالكي مسـالك شـريعة سـّيد المرسلين، 

والمتمّسـكين بحبل طاعة)3) حجج رّب العالمين، أّن من عنايته الظاهرة، 

واقتضـاء حكمتـه الباهرة، إحداث العلماء األزكيـاء، والفقهاء األمناء، في 

)1( ليس في النسخة 1745/1 )الحاّج(.

)2( في النسخة 1745/1: )وبعد( بداًل من )أّما بعد(.

)3( في النسخة 1745/1: )إطاعة( بداًل من )طاعة(.
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كّل عصـٍر مـن األعصـار؛ حفظـاً لشـريعة النبّي المختـار، وإبقـاًء للنظام، 

بترويـج األحـكام السـالفة عـن األئّمـة األعـام، بعـد مـا ُعلـم أّن طريـق 

االحتيـاط متعّسـرة، وأّن صّحة األعمال فـي التقليد واالجتهاد في األحكام 

الشـرعّية منحصرة، فمن ُرزق الملكة القدسـّية لزمه اسـتفراغ الُوسـع في 

اسـتنباط األحـكام الشـرعّية، وتفهيمها لمـن يرجع إليه من عـواّم البريّة، 

كمـا أنّـه يجب على َمـن لم يُرزق تلك القّوة اإللهّيـة، ولم يكن له هاتيك 

القابلّيـة الرجـوع إلـى علمـاء األّمة، ونـّواب األئّمة؛ فإنّهم حّفاظ الشـرع 

وحّراسـه، وبهـم قوامـه وأساسـه، وبيدهـم ميزانـه وقسطاسـه، وقد ورد 

مـا يُشـعر بتعظيمهـم، وعلـّو قدرهـم وتفخيمهـم، وأنّهـم فـي التعظيـم 

والتبجيـل كأنبيـاء بني إسـرائيل، ال يجـوز االسـتخفاف بحكمهم؛ فإنّه 

اسـتخفاٌف بحكـم الله، ويَحرم الرّد عليهـم؛ فإنّه رّد على األئّمة ، وهو 

رّد علـى اللـه، وهـو علـى حّد الشـرك بالله علـى ما قضت بـه مقبولة ابن 

. حنظلة

ومـن جملـة أصفيائهـم، وعمـدة أتقيائهـم، العالـم المعتَمـد، والعـادل 

المجتهـد، نخبة الفضاء المدّققيـن، وعمدة الفقهاء المجتهدين، المرّوج 

لشـريعة سـّيد المرسـلين، جامـع المعقول والمنقـول، وحـاوي)1) الفروع 

واألصـول، محّقـق الدقائـق، مدّقـق الحقائـق، ومنحـة الخالـق للخائـق، 

ـد،  األفضـل األكمـل، واألعلـم األعظـم، األورع األوحـد، واألفخـم الممجَّ

العالـم الربّانـي، ولدنا األرشـد، اآلميـرزا محّمد ابن تاج الحّجـاج الحاّج)2) 

عبـد الوّهـاب الهمدانـّي الشـهير بـ)ابـن داود)، أدام الله تعالـى أفضاله، 

وكّثـر فـي العلماء أمثاله، فإنّه -والحمد لله- مـن العلماء األعيان، وفقهاء 

الزمـان، قـد مـّن الله عليـه بملكة االجتهـاد، ورزقه تمام االسـتعداد، فهو 

الحـرّي بـأن ترجـع كاّفـة األنـام فـي معرفـة الحـال والحـرام إليـه، وأن 

يقَبلـوا قولـه، ويُْقِبلـوا عليـه، ويهَتدوا بهـداه، ويَْعملوا بفتـواه، وال يجوز 

)1( في النسخة 1745/1: )والحاوي( بداًل من )وحاوي(.

)2( ليس في النسخة 1745/1 )الحاج(.
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االسـتخفاف بحكمـه، وال الـرّد عليـه؛ فإنّـه رّد علـى الله، وقد اسـتجازني 

فأجزتُـه، ـ أيّـده الله ـ حيـث وجدتُه أهاً، وإجابَة مسـؤوله فرضاً ال نفاً، 

راجيـاً منـه أن ال ينسـاني من صالـح الدعوات فـي مظاّن االسـتجابات)1)، 

وأوقـات المناجـاة، كمـا أنّـي ال أنسـاه مـن الدعـوات الخيريّـة، فـي كّل 

بُكـرٍة وعشـّية، وأوصيـه باالحتيـاط التـاّم في جميـع المسـائل واألحكام، 

والتجّنـب عـن الشـبهات، والمواظبة علـى الطاعات في جميـع األوقات، 

وأن ال يكـون هّمـه إاّل ترويـج الشـريعة الغـّراء، وتأييد الملّـة البيضاء.

حـّرره الراجـي لطـف ربّـه الخفـّي، خـادم الشـريعة المطّهـرة راضـي ابن 

المرحـوم الشـيخ محّمـد النجفـّي ـ رحمه اللـه)2) ـ«. 

محّل الختم: »راضي بن محّمد 1279«.

)1( في النسخة 1745/1: )اإلجابات( بداًل من )االستجابات(.

)2( في النسخة 1745/1: )عفا الله تعالى عنهما( بداًل من )رحمه الله(.
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)اإلجازة السادسة(
المجيز: السيّد زين العابدين بن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292هـ(.

المجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744/1/األصل(، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن. وفـي هامشـها علـى النسـختين كُتب بقلـم المجيز ما نّصه: هـذه موافقة 

ألصلهـا الجانـي زيـن العابديـن الطباطبائـّي، مـع ختمـه المبارك. 

وقد رآها الشـيخ آقا بزرك الطهرانّي )ت 1389هـ(، وقال: »رسـالة في إجازة السـيّد 

الميـرزا زيـن العابديـن بـن حسـين بـن السـيّد محّمـد المجاهـد الطباطبائـّي الحائرّي، 

المتوفّـى )1292هــ(، للميـرزا محّمـد الهمدانـّي، مبسـوطة، أّولهـا: )الحمـد للـه الـذي 

وفّقنـا لترويـج األحـكام ..(، ذكر فيها من مشـايخه السـيّد إبراهيم صاحـب )الضوابط(، 

إجـازة  ولـه  بطرقهـم.  الفقاهـة(  و)أنـوار  )الجواهـر(  صاحبـي  الحسـنين  والفقيهيـن 

أخـرى مختصـرة، كلتاهمـا بإمضائـه وخاتمـه فـي )الشـجرة المورقـة(، وتأريـخ الثانيـة: 

)1281هـ(«)1(. 

)نّص اإلجازة(

»صـورة إجـازة علـم العلمـاء علـى اإلطـالق قديمـاً وحديثـاً، وشـمس الفقهـاء ال 
عصاميّـاً بـل وجـده إرثـاً موروثـاً، فاتـح مشـكالت المسـائل مـن كّل بـاب، مسـتخرج 

دقائـق الجـذر األصـّم فـي األصـول والحسـاب، اآلميـرزا زيـن العابديـن الطباطبائـّي 

سـلّمه اللـه تعالـى.

)1( الذريعة 11: 19/ الرقم: )101(. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الذي تجلّـى للقلوب وعن األبصار اختفى، وصاة وسـام على 

عبـاده الذين اصطفى.

والمجتهـد  الربّانـّي،  العالـم  الروحانـّي،  لولدنـا  أجـزُت  فقـد  وبعـُد، 

الصمدانـّي، اآلميـرزا محّمـد ابـن الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، أنالـه 

اللـه األمانـي، أن يـروي عّني مـا أرويه إجـازًة عن مشـايخي المعلومين، 

المعصوميـن،   ] ]باألئمـة)1)  المّتصـل سـندهم  المرحوميـن،  وأسـاتيذي 

سـام اللـه عليهـم أجمعين، وجـّوزُت له -سـلّمه الله- الفتـوى بين الناس 

والحكومـة، وقطـع الدعـوى والخصومـة؛ فإنّـه أهـل لذلـك، وسـالك من 

العلـم أحسـن المسـالك، موصيـاً إيّـاه بالتقـوى واالحتيـاط. وأنـا الجانـي 

أقـّل خـّدام الشـريعة المطّهـرة، زيـن العابدين بن حسـين بـن محّمد بن 

اآلميـر السـّيد علـّي الطباطبائـّي قّدس سـرّهم، حـّرره في اليـوم الخامس 

عشـر سـنة 1281 هـ«.

محّل الختمين: »زين العابدين بن حسين الطباطبائّي«.

)1( ليس في األصل )األئّمة(، وأثبتناها من النسخة 1745/1.
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)اإلجازة السابعة(
الُمجيز: الشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(. 

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن. وقـد رآهـا الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـّي )ت 1389 هــ(، وقال: »رسـالة في 

إجـازة الشـيخ محّمد حسـين بن الشـيخ هاشـم الكاظمـّي، المتوفَّى بالنجـف )1308 هـ( 

للميرزا محّمد الهمدانّي، ال تخلو عن بسـٍط، تاريخها )1281 هـ(، يروي فيها عن الشـيخ 

جـواد مـاّل كتـاب، والشـيخ األنصـارّي، توجد بخـّط الُمجيز في )الشـجرة المورقـة(«)1(. 

)نّص اإلجازة(
»إجـازة العالـم الزاهـد المؤتمـن، الشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي األصـل النجفـّي 
المسـكن، للعالـم الفاضـل اآلميـرزا محّمـد الهمدانّي ابن الحـاّج عبد الوّهـاب، أعانه الله 

فـي كّل مآب.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـُد للـه الذي رفع قـدر العلماء، وفّضل مدادهم على دماء الشـهداء، 

والصـاة والسـام علـى أشـرف األنبيـاء محّمـٍد وآلـه، و]كـذا[ أهـل بيتـه 

األمنـاء الذيـن من أنوار أقمارهم أشـرقت معاهد الشـريعة الغّراء، وعلى 

أصحابـه األتقيـاء، البـررة النجبـاء، الذيـن مـن شـموس نفوسـهم أضاءت 

الملّـة الحنيفّيـة البيضاء.

)1( الذريعة: 19/11/ الرقم 97.
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أّمـا بعـُد، فلّمـا كان مـن فضـل اللـه علـى العبـاد أن سـّهل لهـم طريـق 

الرَّشـاد، فجعـل لصون دينـه وإحكام أحكامه، وعـدم االختاف في حاله 

وحرامـه علماَء مسـتحفظين، وفضاَء مسـتودعين، يتلّقـف الخلف منهم 

عـن السـلف مـا اسـُتوِدعوا من أهـل بيت العصمة والشـرف صلـوات الله 

عليهـم؛ صونـاً لهـا مـن الضيـاع، وحفظـاً لهـا عن صـورة االنقطـاع، وكان 

العبـد الصالـح، التقـّي النقـّي، الـورع العالـم العامل، والفاضـل المقّدس 

الكامـل، اآلميـرزا محّمـد ابـن كهـف الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، 

الشـهير بـ)ابـن داود) حرسـه اللـه تعالى قابـاً للرواية، مسـتعّداً للدراية، 

مطّلعـاً مضطلعـاً متتّبعـاً، محّققـاً مدّققـاً، زكّيـاً ذكّيـاً، مّمـن يُعتمـد على 

ورعـه وتقـواه، وضبطه واحتياطه فيما سـمعه ورواه، محتاطـاً في أقواله 

وأفعالـه، كّثـر الله فـي الفرقة الناجية أمثالَه، وأدام أيّـام توفيقه وإقباله، 

وزاده اللـه رغبـًة فـي جـّده واشـتغاله، أجزُت لـه أن يروي عّنـي ما قرأته 

وسـمعته وتناولتـه مـن شـيخي وأسـتاذي وجـّد أوالدي الشـيخ العّامـة 

الشـيخ محّمد حسـن ابـن المرحوم الشـيخ باقر النجفـّي صاحب )جواهر 

الكام في شـرح شـرائع اإلسام)، وقد اسـتجزته -رحمه الله- فأجاز لي أن 

أْروي عنـه جميـع كتب أصحابنـا المؤلّفة في العلوم الشـرعّية من الفقه، 

والحديث، واألخبار، واألصول، والتفسـير، وال سـّيما كتابه المذكور، وهو 

يَـْرِوي عـن العالم األكبر الشـيخ جعفر بن خضر النجفّي صاحب )كشـف 

الغطـاء)، عـن أسـتاذ الـكّل اآلقا محّمـد باقر الوحيـد البهبهانـّي، عن أبيه 

األفضل محّمـد أكمل.

وأجـزُت لـه أيضـاً أن يـروي عّنـي مـا أرويـه إجـازًة عـن العالـم العابـد، 

أميـن  محّمـد  بـن  مرتضـى  الشـيخ  األجـّل،  شـيخنا  الزاهـد،  والفاضـل 

األنصـارّي التسـترّي عليهمـا الرحمـة، عـن المولـى أحمـد النراقـّي، عـن 

اإلمـام األعظم السـّيد محّمد مهـدي الطباطبائـّي الملّقـب بـ)بحرالعلوم) 

صاحـب )المصابيـح) و)الفوائـد)، وهـذا السـّيد يـروي عـن ثاثـٍة: 

أّولهم: الوحيد البهبهانّي المذكور. 
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ثانيهـم: الشـيخ الفاضـل محّمـد مهـدي الفتونـّي، عـن المّا أبي الحسـن 

العاملـّي، عـن اإلمام المجلسـّي. 

ثالثهـم: العالـم المحـّدث الشـيخ يوسـف البحرانـّي صاحـب )الحدائق)، 

عـن المولـى محّمـد رفيـع، عن المجلسـّي.

وأجـزُت لـه أيضـاً أن يـروي عّنـي مـا أرويـه عـن المولـى العمـاد الشـيخ 

جـواد ابـن الشـيخ تقي مـّا كتـاب صاحب الشـرح النفيس علـى )اللمعة 

الدمشـقّية)، عن السـّيد السـناد، السـّيد جواد، صاحب )مفتاح الكرامة)، 

وهـو يـروي عـن جماعـٍة؛ منهـم: الوحيد البهبهانـّي ِبا واسـطة، عن أبيه 

محّمـد أكمـل، عـن اآلميـرزا محّمـد بـن الحسـن الشـيروانّي، والمحّقـق 

جمـال الديـن محّمد بن حسـين بـن جمال الديـن الخونسـارّي، والعّامة 

الشـيخ جعفـر القاضّي الشـيرازّي، عن المجلسـّي. 

ومنهـم: األميـر األجـّل السـّيد علـّي الطباطبائـّي صاحـب )الريـاض)، عن 

الوحيـد البهبهانـّي، عـن أبيه.

ومنهم: بحر العلوم السّيد مهدّي الطباطبائّي، عن مشايخه المتقّدمة. 

ومنهـم: اآلميـرزا أبوالقاسـم القّمـّي صاحـب )القوانيـن) و)الغنائم)، عن 

السـّيد الفاضـل حسـين ابـن السـّيد أبي القاسـم الموسـوّي، عـن الفاضل 

الحـاذق محّمـد صـادق بـن محّمـد بـن عبـد الفّتـاح المشـهور بـ)مـّا 

سـراب)، عن محّمد باقر بن محّمد مؤمن صاحب )الكفاية)، عن الشـيخ 

البهائـّي. وعـن محّمد صادق عن العّامة المجلسـّي، عن أبيه محّمد تقي 

بـن علـّي، عـن الشـيخ البهائـّي، عن والده حسـين بـن عبـد الصمد، عن 

الشـهيد الثانـي، عـن الشـيخ علـّي بن عبـد العالي الميسـّي، عن الشـيخ 

محّمد بن المؤذِّن ابن عّم الشـهيد، عن الشـيخ ضياء الدين ابن الشـهيد، 

عن والده الشـهيد السـعيد محّمد بن مكّّي، عن فخر المحّققين، والسـّيد 

عميـد الديـن، وأخيه السـّيد ضياء الديـن، ومحّمد بن القاسـم بن معيَّة، 
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وُمَهّنـا بـن سـنان، وقطب الديـن الرازّي، والسـّيد محّمد بن زهـرة، كلّهم 

عـن آيـة اللـه اإلمام العّامة، عـن المحّقق نجم الدين جعفر، عن الشـيخ 

نجيـب الديـن محّمـد بن نَمـا، عن محّمد بـن إدريس، عن الشـيخ عربي 

بـن مسـافر، عـن شـيخه إلياس بن هشـام الحائـرّي، عن شـيخه أبي علّي 

ابن الشـيخ، عـن والده شـيخ الطائفة. 

)حيلولـة) والشـهيد الثانـي يـروي عـن أحمـد بـن خاتـون، عـن المحّقـق 

الكركـّي، عـن الشـيخ علـّي بـن هال، عـن أحمد بـن فهد، عـن المقداد، 

عـن الشـهيد.. إلـى آخره.

وأجـزُت لـه سـلّمه اللـه أن يـروي عّنـي )الصحيفـة الشـريفة الكاملـة) 

باإلسـناد إلى الشـهيد)1)، وله إليها طريقان، وقد ذكر الشيخ في الفهرست 

إليهـا طريقيـن آخريـن، والـكّل غير السـند الموجود اآلن، وصورة السـند 

الموجـود في هـذا الزمان: 

حّدثنـا السـّيد األجـّل نجـم الديـن بهـاء الشـريف أبـو الحسـن محّمد بن 

الحسـن بـن أحمـد. واألظهـر أّن القائـل )حّدثنـا) فـي هـذا السـند عميـد 

الرؤسـاء هبـة اللـه بـن حامـد بـن أحمـد؛ ألنّـه قـد ُوجـد بخـّط الشـيخ 

الشـهيد - علـى مـا ُحكـي- علـى نسـخٍة معاَرضـة بنسـخة ابـن السـكون 

المرقـوم عليهـا بخـّط عميـد الرؤسـاء مـا صورتـه: 

قـرأ علَّي السـّيد األجـّل النقيب األوحـد العالم جال الدين عماد اإلسـام 

أبـو جعفـر القاسـم بـن الحسـن بـن محّمـد بن الحسـن بـن معّيـة )أدام 

اللـه تعالـى علـّوه)، قـراءًة صحيحة مهّذبـة، ورويُتهـا له عن السـّيد بهاء 

الشـرف أبـي الحسـن محّمد بن الحسـن بن أحمـد، عن رجاله المسـّمين 

فـي باطـن هـذه الورقـة، وأبَحُتـه روايتها على حسـب مـا وقفته. 

وكتـب هبـة اللـه بـن أحمـد بـن أيّوب بن علـّي بن أيّـوب في شـهر ربيعٍ 

)1( في األصل تحت كلمتي )الشهيد( و)له( رقم ا)2(، ويُقصد به الشهيد الثاني.
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اآلخـر سـنة ثاٍث وسـّت مائـة والحمد للـه انتهى.

ونُقـل عـن بعض األصحاب أّن القائل في أّولها )حّدثنا) هو ابن السـكون، 

وفيـه أّن نسـخة ابـن السـكون التـي بخطّـه علـى مـا ذكـره بعـض األعام 

فيمـا ُحكـي علـى هـذه الصـورة: )أخبرنـا أبوعلـّي، الحسـن بـن محّمـد 

بـن إسـماعيل بـن أشـناس البـزّاز، قرأتـه عليـه فأقـّر به. قـال: أخبرنـا أبو 

المفّضـل محّمـد بـن عبيـد الله بـن المطّلب الشـيبانّي .. إلى آخر السـند 

الموجـود فـي الصحائـف الموجـودة في هـذا الزمان).

ولها طريق آخر في نسـخة ابن إدريس التي بخطّه، وهو: )حّدثنا الشـيخ 

األجـّل السـّيد اإلمـام السـعيد أبو علّي محّمد بن الحسـن الطوسـّي، قال: 

أخبرنـا الحسـين بن عبيـد الله الغضائرّي، قال: حّدثنـا أبو المفّضل محّمد 

بـن عبيـد اللـه بـن المطّلـب الشـيبانّي فـي شـهور سـنة خمـٍس وثمانين 

وثـاث مائـٍة، قـال: حّدثنـا الشـريف أبـو عبـد الله جعفـر بـن محّمد بن 

الحسـن .. إلـى آخر السـند الموجود اآلن).

وأّمـا كتـب اللغـة، فإنّـا نـروي كتـاب )الصحـاح) باإلسـناد إلـى الشـيخ 

يوسـف بن المطّهر، بإسـناده إلى إسـماعيل بن حّمـاد الجوهرّي، ونروي 

)القاموس) باإلسـناد إلى شـيخنا البهائّي، بإسـناده إلى محّمد بن يعقوب 

الفيروزآبادّي.

وأّمـا كتـب النحـو والتصريـف، فإنّا نـروي )ألفّية ابن مالك) باإلسـناد إلى 

شـيخنا الشـهيد، بإسـناده إلى محّمـد بن عبد اللـه بن مالك.

وأّما كتب ابن الحاجب، فإنّا نرويها باإلسناد إلى العّامةالحلّّي.

وأّمـا )صحيـح البخـارّي) و)صحيـح مسـلم)، فإنّـا نرويهمـا باإلسـناد عـن 

شـيخنا البهائـّي، بإسـناده إلـى إسـماعيل البخـارّي، ومسـلم بـن الحّجـاج.

البهائـّي،  فإنّـا نرويـه باإلسـناد عـن شـيخنا  البيضـاوّي)،  وأّمـا )تفسـير 

بإسـناده إلـى عبـد اللـه بـن عمـر البيضـاوّي. 
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وأّمـا )الكّشـاف)، فإنّـا نرويه باإلسـناد إلى آيـة الله العّامة، بإسـناده في 

إجازتـه ألوالد زهـرة إلـى أبي القاسـم محمود بن عمر الزمخشـرّي. 

وبالجملة، قد أجزُت له أن يروي عّني عن مشـايخي جميع كتب أصحابنا 

المؤلّفة في الفقه والحديث من قديٍم وحديث، وال سـّيما كتاب )جواهر 

الـكام) لشـيخي وأسـتاذي وجـّد أوالدي الشـيخ محّمـد حسـن المرحوم، 

وأبحـُت لـه أن يروي عّني ما سـمعه من فمي أو رسـمه قلمي، وال سـّيما 

كتابـي الموسـوم بـ)هداية األنام في شـرح شـرائع اإلسـام)، موصيـاً إيّاه 

باالحتيـاط ولـزوم الطريقة الوسـطى، ومجانبـة التفريط واإلفـراط، راجياً 

منـه أن ال ينسـاني مـن الدعـاء فـي كّل مـكاًن وزمـان، كما أنّي ال أنسـاه 

مـن ذلـك إن شـاء الله تعالى، والحمد للـه أّوالً وآخـراً، والصاة على خير 

خلقـه محّمـٍد وآلـه الطاهرين صـاًة دائمة إلى يوم الديـن. حّرر ذلك كلّه 

الراجـي عفـو ربّـه الغفـور الراحـم، محّمـد حسـين ابـن المرحوم الشـيخ 

.»هاشم
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)اإلجازة الثامنة(
الُمجيز: الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ(. 

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.

اإلجازة بخّط الُمجيز.

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

الطّيبيـن  وآلـه  محّمـٍد  علـى  اللـه  وصلّـى  العالميـن،  رّب  للـه  الحمـد 

الطاهريـن، الغـّر المياميـن، ورضوانـه وتحّياتـه على مشـايخنا األكرمين، 

والمتأّخريـن. المتقّدميـن  مـن  أحاديثنـا  ورواة 

وبعـُد، فقد اسـتجازني المولى المعظّم، العالـم الفاضل، والباذل الكامل، 

والعامـل العادل، سـالة األنجـاب واألطياب، موالنا ميـرزا محّمد بن عبد 

الوّهـاب، فأجـزُت لـه -دام ظلّـه وعـا مجـده- أن يـروي عّنـي جميـع ما 

رويُتـه عن مشـايخي وأسـاتيذي مّمن حضـرُت عندهـم وأدركتهم، وفزُت 

ببياناتهـم، وأودعـُت أسـرارهم في كتبي؛ السـّيما كتابي الكبير المسـّمى 

بـ)جوامـع الكام في شـرح قواعد األحكام) من شـيوخ المشـهد الغروّي، 

والمشـهد الحسـينّي، وبلـد مـوالي الكاظـم والجـواد )عليهمـا السـام)، 

وسـائر البـاد. وضيـق المجال منعني عـن إحصائهم، ومـن أجّائهم الذي 

كان أكثـر اشـتغالي عليـه شـيخ اإلسـام والمسـلمين، الـذي أقـّر واعترف 

جميـع َمـن عـداه فـي عصره لـه بالفقـه؛ أعني الشـيخ المؤتمن، الشـيخ 

محّمـد حسـن، غـّواص )جواهرالكام)، عـن بحار أنـوار أمناء الملـك العّام.
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وأنـا العبـد اآلثـم، ابـن الحـاّج مـرزا محّمـد، محّمـد رحيـم، المجـاور 

بالمشـهد المقـّدس الرضـوّي، حـّرره فـي ليلـة األحد رابع عشـر من شـهر 

ذي القعـدة الحـرام من شـهور ألـف ومائتين وثاث وثمانيـن من الهجرة 

النبـوّي ]كـذا[ صلّـى الله عليه وآله، ووقع التحرير في مشـهد الكاظمّيين 

.»]كذا[

محّل الختم: »العبد محّمد رحيم، 1260 هـ«.   
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)اإلجازة التاسعة(
الُمجيز: السيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.

بخّط الُمجيز، وهي في مجموعٍة مّر التعريف بها في المحور الثالث )فهرس مشـايخ 

إجـازات إمـام الحرميـن(، وتوجـد نسـخة أخرى من هـذه اإلجازة بخـّط الُمجيـز أيضاً في 

نهايـة كتـاب )المشـكاة( للهمدانّي، رآها الشـيخ آقا بزرك الطهرانـّي )ت 1389هـ(، وقال: 

»المشـكاة فـي مسـائل الخمس والزكاة: للمولـى الفاضل، الميرزا محّمد بـن عبد الوّهاب 
الهمدانـّي الكاظمـّي، الملّقب بـ)إمام الحرمين(، المتوفّى سـنة نيّـف وثالثمائة وألف ...، 

عنـد الشـيخ محّمـد السـماوّي بالنجـف، وفـي آخـره إجازتَـْي ]كـذا[ المولى حسـين علّي 

التويسـركانّي، وإجـازة صاحـب الروضـات بخطّيهمـا لـه فـي 1283 هـ«)1(، وهـذه اإلجازة 

مطبوعـة فـي )ميـراث حوزه اصفهـان( ج2، ص251ـ 254. وهي غير اإلجـازة التي أوردها 

إمـام الحرميـن في آِخر كتابه الموسـوم بـ)الشـجرة المورقة(.

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

والمـدرك  باالسـتحقاق،  والمالـك  اإلطـاق،  علـى  الكامـل  للـه  الحمـد 

باالسـتدقاق، والمنعـم باالسـتغراق، والُمنِفـق مـع اإلرفـاق، والمنِقذ من 

اإلمـاق، خالـق الخلق وخازن األرزاق، والخاطـب بـ﴿َما ِعنَدكُْم يَنَفُد َوَما 

ِعنَد اللَِّه بَاٍق﴾)2)، والصاة والسـام الراقيان الباقيان إلى أن تبلغ نفوسـنا 

)1( الذريعة: 21/ 52/ الرقم 3914.

)2( سورة النحل اآلية 96. 
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التـراق، ﴿َوِقيـَل َمـْن َراٍق﴾)1)، والسـائحان السـابحان مـع َمن﴿يَُسـبِّْحَن 

ِبالَْعِشـيِّ َواإلِْشـَراِق﴾)2)، إلى ميعاد يوم التاق، على سـّيد خائق الخّاق، 

وأشـرف أشـارف األطباق، ُمكِمل مكارم األخاق، وُمكِفل مراسـم األفاق، 

وَمـن كان لـه مـن كّل جميٍل َخـاق، وعلى كّل جيٍل أعـاق، وأوتي إجازة 

البـاغ إلـى جميع اآلفـاق، محّمٍد المصطفى المنتصـى المنتقى، المرتقي 

مـن حضيـض هـذه الداجيـة إلـى أوجٍ راق، ورفيـعٍ رقراق، والعـارج على 

متـن الُبـراق، إلـى ذروة سـنام األرواق، وعلـى آلـه األُلـى إلـى سلسـلة 

أسـانيدهم العاليـة تُمـّد األعناق، وعلـى َصلَصلة أحاديثهم السـامية تُدّق 

األوراق، مـا بقـي المؤمنون يُؤمنون بالغيب ويأمنون النفاق، ويحسـنون 

بإخوانهـم الظنون، ويحفظـون الميثاق.

أّمـا بعـُد، فلّمـا طـال ما أُنهـي إلّي بطريـق الرِسـال، وصال مـا أُلقي علّي 

علّي على سـبيل التوال. ِمن طلب)3) الُبقيا في عالم الِظال، وحليفنا يوم 

وقـوع األلفـة بيـن جواهر األمثـال، صفوة األحبـاب والقابـض على عروة 

محامـد األصحـاب األنجـاب عمـدة العلمـاء الماجديـن، وزبـدة الفضـاء 

الناجديـن، صاحـب الدرجات الرفيعة، وصاعد الرتبـات المنيعة البديعة، 

جامع مراسـم المعقول والمنقول، وقارع مسـامع الفـروع واألصول، بالغ 

مبالـغ المجتهديـن األعـام، وعـارج معارج المسـتنِدين في اإلسـام.وهو 

العالـم الربّانـّي، والحبـر الصمدانـّي، أبـو الفضائـل موالنا اآلميـرزا محّمد 

بـن الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، بلّغـه اللـه غايـة األمانـي، وأذاقـه 

حـاوة الحقائـق والمعانـي، أن أُهـدي إلـى بابـه األكـرم، وأُتحـف إلـى 

جنابـه المحتـرم إجـازة ما صّحت لـي روايته وحلّت لي إجادتـه وإجازته، 

كمـا كان مـن َديْـَدن أسـافنا الصالحيـن، واسـتمرّت عليه شـيمة أشـياخنا 

السـابقين، رضـوان الله عليهـم أجمعين، مع أنّي لـم أُك من فوارس ذلك 

)1( سورة القيامة اآلية 27. 

)2( سورة ص اآلية 18. 

)3( كذا، والظاهر أنَّ الصواب )طالب(. 
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الميـدان، وال فـي ِعـداد مـن يُظـّن به اسـتعداد أولئـك األعيان الفرسـان، 

فطمعـت فـي نفسـي القاصرة الحاسـرة من حسـن هـذا الظـّن، وطفقت 

أقـول: اللهـّم اجعلنـي برحمتك خيـراً من ظّنه الحسـن.

ثـّم اسـتخرت اللـه الملـك العزيـز، فـي إجابـة جنابـه المسـتجيز، علـى 

النمـط الوجيـز، وأجزُت له أن يسـند إلّي أيضاً روايـة مؤلّفات األصحاب، 

ويـروي عّنـي جوامـع أحاديث الرسـول وأهل بيتـه األطياب عليهم سـام 

اللـه إلـى يـوم الحسـاب، وخصوصـاً األربعـة المقبولـة المشـهورة التـي 

عليهـا المـدار فـي جميـع األعصـار: )الكافـي)، و)الفقيـه)، و)التهذيب)، 

و)االسـتبصار)، وكذلـك األربعة األخرى التي جـاءت على أثر تلك األنوار، 

وهـي: )الوافـي)، و)الوسـائل)، و)جوامـع الكلـم)، و)البحار). 

بحـّق روايتـي إيّاهـا عـن جماعـٍة مـن مشـايخ هـذا الزمـان وِجلّـٍة مـن 

كبرائنا األعيان، وعلمائنا األركان، أعاهم سـنداً ومرتبًة، وأسـماهم سـمًة 

ومنقبًة، هو سـّيد الفقهاء الُمسـلَّمين، وحّجة اإلسـام والمسلمين، سمّينا 

األجـّل األعظـم والبحـر الخضـم، الحـاّج سـّيد محّمـد باقـر ابـن المرحوم 

السـّيد محّمـد تقـي الموسـوّي الجيانـّي، ثـّم األصفهانـّي صاحـب كتـاب 

)شـرح الشـرائع) الموسـوم بـ)مطالـع األنـوار) فـي سـّت مجلّـدات كبار، 

مـع كتـاب )تحفـة األبرار)، وكتـاب )الزهرة البارقة) فـي خصوص مباحث 

األلفـاظ مـن األصـول، وغيـر ذلك مـن المصنَّـف المطبوع المقبـول، في 

مراتـب المعقـول والمنقـول، بحـّق تحديثـه وروايتـه الحظـه اللـه بعيـن 

عنايتـه وحسـن رعايتـه، عـن ِجلّـٍة مـن مشـايخه الكابريـن، وِجلّـٍة مـن 

مراجعـه الفاخريـن؛ منهـم: المحّقق المدّقـق اآلميرزا أبوالقاسـم القّمّي، 

والفقيـه النبيـه الشـيخ جعفـر بـن الشـيخ خضـر الجناجـّي النجفـّي، عن 

شـيخهما األجـّل األفضل األنبل، موالنا اآلقا محّمد باقـر بن المولى محّمد 

أكمـل، عـن أبيـه المذكـور المبـرور، عـن الشـيخ جعفـر القاضـي، واآلقا 

جمـال الديـن محّمـد الخوانسـارّي، والمولـى ميـرزا محّمـد الشـيروانّي، 

عـن العّامـة المجلسـّي الثاني، عـن أبيه المولـى محّمد تقي بـن المولى 
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مقصـود علـّي المجلسـّي األصفهانـّي، عـن شـيخنا البهائـّي، عـن والـده 

الشـيخ حسـين بـن عبد الصمـد العاملـّي، عن الشـهيد الثانّي قـّدس الله 

تعالـى أرواحهـم ورّوح أشـباحهم. 

)حيلولـة) وأروي أيضـاً باإلجـازة عـن شـيخي وسـندي ووالـدي الماجـد 

البـارع، الـورع الجامـع، المطّلع الحـاّج أمير زيـن العابدين ابـن الفاضل 

الكامل السـّيد أبي القاسـم ابن الفقيه األوحد السـّيد حسـين ابن األديب 

األفقه األمجد السـّيد أبي القاسـم جعفر بن الحسين الحسينّي الموسوّي، 

عـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن مشـايخه الكابريـن المنتهيـن إلـى 

شـيخنا البهائـي أيضاً. 

)حيلولـة) وعـن أبيـه، عـن السـّيد محّمـد مهـدّي العّامـة الطباطبائـّي، 

المشـتهر بـ)بحـر العلـوم) عـن المـرّوج البهبهانـّي .. وغيـره.

)حيلولـة) وعـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن المولـى محّمد صـادق بـن المولى 

محّمـد التنكابنـّي الشـهير بـ)سـراب)، عـن أبيـه المذكـور أحـد علمائنـا 

األقطاب، عن شـيخه المحّقق موالنا محّمد باقر السـبزوارّي الخراسـانّي، 

عن السـّيد حسـين بن السـّيد حيدر الكركّي العاملّي، عن شـيخه الشـيخ 

بهـاء الديـن محّمـد المقـّدم على اسـمه التعظيم.

)حيلولـة) ولـي الروايـة أيضـاً باإلجازة عن السـّيدين األيَِّديْـن المجتهَديْن 

سـين، اآلقا سّيد إبراهيم بن السّيد محّمد  المعتمَديْن، المدرسـتين المؤسِّ

باقـر الموسـوّي القزوينـّي المتوطّن بالحائـر المقّدس حّياً ومّيتـاً، واآلمير 

سـّيد حسـن بـن اآلمير سـّيد علـّي الحسـينّي األصفهانّي، عن مشـايخهما 

األجلّـة المنتهيـة أيضاً إلى الجماعـة المذكورين.

العلمـاء  وتراجـم  اإلجـازات  كتـب  مـن  ذلـك  علـى  يزيـد  مـا  وليطلـب 

والسـادات، وال سـّيما كتابنـا الكبيـر الـذي وضعنـاه فـي هـذا البـاب، 

وأودعنـاه فوائـد ال تُحصـى قـّل مـا يوجـد نظيرهـا فـي كتـاب، وسـّميناه 
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كتـاب )روضـات الجّنـات)، جعلـه اللـه تعالـى مـن الباقيـات الصالحات، 

ثـّم الملتَمـس مـن جنـاب المقصـود بهـذه الكلمـات، الدعـاء بالخير في 

مظـاّن اإلجابـات، والشـفاعة إلى الله تبـارك وتعالى فـي جميع الحاالت، 

كمـا أنـا من اآلن موطٌِّن نفسـي الخاطئة بمعونة الرحمن أن ال أنسـاه من 

الدعـاء فـي تلك المظـاّن، وأقرأ عليه السـام الوافر، وأسـتدعيه الجواب، 

وأحمـد إليه الله سـبحانه وتعالى، وأصلّي وأسـلّم علـى محّمٍد وأهل بيته 

األطيـاب، وأرجـو منـه الثواب.

وكُتـب هـذا فـي عصـر يـوم االثنيـن، الحـادي عشـر مـن رجـب المرّجب 

المكـرّم أحـد شـهور سـنة ثـاٍث وثمانيـن ومائتيـن بعـد األلف«. 

محّل الختم: »محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي«.
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يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة
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مالحق بالبحثملحق بالبحث
صور النسخ اخلّطّية املعتمدة يف البحث املوجودة 

يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة
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الملحق )1(

صورة فهرس تأليفات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(
رقم النسخة في المكتبة )430(
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الملحق )2(

صورة فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(، 
وتأريخ مجيء اإلجازات بالنظم.)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1745/1(.
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صورة فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين وتقريظ على كتاب )المشكاة في مسائل الخمس 
والزكاة(، )النسخة الثانية(. رقمها في المكتبة: )1744/1(.



89 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ90  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



91 شحاز خطل دّخحم خيشلا

الملحق )3(
صور إجازات مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(،
األولى: صورة إجازة الشيخ مرتضى  بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ( للهمدانّي.

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.



خامخم0م1خامإ92  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م9 شحاز خطل دّخحم خيشلا

صورة إجازة الشيخ مرتضى  بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ( للهمدانّي.

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(



خامخم0م1خامإ94  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م9 شحاز خطل دّخحم خيشلا

الثانية: صورة إجازة المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.



خامخم0م1خامإ96  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

الثالثة: صورة إجازة المولى محّمد بن أحمد بن محّمد مهدي النراقّي الكاشانّي )ت 1297 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة )386(



97 شحاز خطل دّخحم خيشلا

الرابعة: صورة إجازة السّيد علّي نقّي بن السّيد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.



خامخم0م1خامإ98  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



99 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ100  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

الخامسة: صورة إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ( للهمدانّي.

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.



101 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ102  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م10 شحاز خطل دّخحم خيشلا

صورة إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ( للهمدانّي.

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(.



خامخم0م1خامإ104  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م10 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ106  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

السادسة: صورة إجازة السّيد زين العابدين بن حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ( للهمدانّي. 

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.



107 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ108  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

صورة إجازة السّيد زين العابدين بن حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ( للهمدانّي. 

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(.



109 شحاز خطل دّخحم خيشلا

السابعة: صورة إجازة الشيخ محّمد حسين بن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1745/1(.



خامخم0م1خامإ110  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



111 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ112  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م11 شحاز خطل دّخحم خيشلا



خامخم0م1خامإ114  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



م11 شحاز خطل دّخحم خيشلا

الثامنة: صورة إجازة الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.



خامخم0م1خامإ116  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



117 شحاز خطل دّخحم خيشلا

التاسعة: صورة إجازة السّيد محّمد باقر الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.



خامخم0م1خامإ118  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد



119 شحاز خطل دّخحم خيشلا
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