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الملّخص

إّن علـم الحديـث مـن أشـرف العلـوم التـي ُعنـي بهـا المسـلمون، فـكان قريًنـا 

للكتـاب العزيـز، وهنـاك العديـد من اآلثار التـي وثّقت تلك األحاديـث ضمن مؤلّفات 

خاّصـة، وظهـرت الموسـوعات الكبيـرة والمختصـرة التـي جمعت فـي طيّاتها أحاديث 

السـّنة النبويّـة الشـريفة؛ لتكون حلقة وصل ومصدراً للتشـريع، فورثهـا العلماء فاضل 

عـن فاضـل، وبُذلـت فـي سـبيلها جهـود كبيـرة لحفظها مـن الضياع واالنحـراف، ومن 

أهـم تلـك الطـرق التـي سـلكها العلماء هي اإلجـازة؛ من أجـل اتّصال السـند ومراعاة 

الضبـط والدقّة.

وبيـن أيدينـا أربـع مـن تلـك اإلجـازات لعلمـاء أفاضـل لتلميذهـم السـيّد عبـد 

الصمـد التسـترّي، وفّقنـا اللـه تعالـى لتحقيقهـا وإخراجهـا إلـى النـور، ووضعهـا بين 

يـدي السـادة العلمـاء والمحّققيـن، والمهتّميـن باإلجـازات وغيرهم، وقسـمنا العمل 

قسـمين:  على 

األّول: عن المجاز. وبيّنا فيه نسبته وأساتذته وتالمذته ومؤلّفاته.

الثاني: تحقيق المخطوط. وفيه قمنا بضبط النّص، وتخريج األعالم وغير ذلك.
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Abstract

The science of hadith is one of the most noble sciences that Muslims 
took interest in. Muslim scholars started by writing the Hadiths in 
separate and private books, then they collected their immense heritage 
and turned them into encyclopedias, thus these books which hold 
the Prophets Sunnah )teachings and traditions( became a link and a 
source of legislation. We have inherited these collections thanks to our 
great scholars, and their great efforts towards protecting them from 
loss and deviation. One of the most important of those methods that 
scholars have taken is the notion of permission to transmit Hadith, 
in order to connect the chain of transmitters and preserve reliability, 
accuracy, and precision in transmitting Hadith.

Between the readers hands are four written permissions by different 
scholars for their student Al-Sayed Abdul Samad Al-Tustari. We thank 
Allah )s.w.t( for aiding us in bring this study in to light, and may he 
help us to place it in the hands of scholars and those interested in 
permissions for the transmission of hadiths.

I divided the work into two parts: 

The first: A study about Sayed Abdul Samad: we explain in it his 
name, lineage, teachers, students, and writings.

Second: Examination of the manuscript: in it we organized the 
text, gave a short biography of scholars mentioned, etc.
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المقدمة

د بن  الحمـد للـه ربِّ العالمين، والصالة والسـالم على أشـرِف األنبياء والمرسـلين محمَّ

عبـد الله وآِل بيتـه الطيّبين الطاهرين.

أّما بعُد.

فتعـّد اإلجـازة مـن األمـور المهّمـة التـي أعطاهـا العلمـاء مكانـة ومنزلـة مرموقة في 

سـيرة طالـب العلـوم الدينيّـة، فعـن طريـق هـذه اإلجازة يثـق األسـتاذ بطالبـه، ويعطيه 

اإلذن بـأن يـروي عنـه مرويّاتـه ومقروءاتـه ومسـموعاته.

واإلجـازة مفـردة عربيّـة وردت في معاجم اللغة العربيّة من: جـّوز جوازًا، جوز: ُجزُت 

الطريق وجاز الموضع جوازًا، وجزي: جزى يجزي جزاًء، أي: كافأ باإلحسـان وباإلسـاءة)1(.

ومعنـى اإلجـازة فـي اللغـة: إعطاء اإلذن، وأجاز له: سـّوغ لـه)2(، واْسـتَجاَز رجٌل رجاًل: 

طَلَـَب اإلجـازَة، أي اإلْذن فـي َمْرِويّاتـه وَمْسـُموعاته، وأَجـازَه فهـو ُمجـاٌز، والُمجـازات: 

الَمْرِويّات)3(.

فاإلجـازة اصطالحـاً: هـي الـكالم الصادر عـن المجيز المشـتمل على إنشـائه اإلذن في 

روايـة الحديـث عنـه بعـد إخبـاره إجماالً بمرويّاتـه، ويطلق شـائعاً على كتابـة هذا اإلذن 

المشـتمل علـى ذكـر الكتـب والمصّنفات التي صـدر اإلذن في روايتها عـن المجيز إجماالً 

أو تفصيـالً وعلـى ذكـر المشـايخ الّذيـن صـدر للمجيـز اإلذن فـي الروايـة عنهـم، وكذلـك 

)1( ينظر: العين: الفراهيدّي: 164/6، لسان العرب: ابن منظور: 330/5.

)2( ينظر: تاج العروس: الزبيدّي: 35/8، القاموس المحيط: الفيروزآبادّي: 170/2.

)3( ينظر تاج العروس: 39/8.
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ذكـر مشـايخ كّل واحـد مـن هؤالء المشـايخ طبقًة بعد طبقـة إلى أن تنتهي األسـانيد إلى 

المعصوميـن^، وهـذه الكتابـة التي يُطلق عليها اإلجازة تتفاوت في البسـط واالختصار 

والتوسط)1(.

واإلجـازات التـي بيـن يديـك هـي مـن اإلجـازات المختصرة التـي صدرت عن أسـاتذة 

السـيّد عبـد الصمـد التسـترّي، وهي لـكّل من: 

الشـيخ الفاضـل األردكانّي )ت 1302هـ(، والشـيخ ميرزا علّي ابـن ميرزا خليل النجفّي 

)ت1296هــ(، والميـرزا حبيـب اللـه الرشـتّي )ت1312هــ(، والشـيخ نـوح بـن قاسـم 

الجعفـرّي النجفـّي )ت1300هـ(.

وقد قّسمنا البحث على قسمين: 

األّول: الُمجاز. وبيّنا فيه اسمه ونسبه وأساتذته وتالمذته ومؤلّفاته.

الثاني: تحقيق المخطوط. وفيه قمنا بضبط النّص، وتخريج األعالم وغير ذلك.

وفي الختام ال يسعني إاّل أن أتقّدم بالشكر والعرفان إلى كّل من قّدم لي يد العون.

اسمه ونسبه: 
هـو الســيّد عبـد الصمد بـن أحمد بن محّمد بن طــيّب بن محّمد بن نـور الدين بن 

نعمة الله الموسـوّي الجزائرّي التسـترّي، من السـادات األشـراف المعروفين بالنوريّة)2(.

ولدته ونشأته: 
ُولِـد فــي مدينـة تستــر شهــر ذي الحّجة عـام 1243هــ، وقــرأ المقّدمـات الحوزويّة 

فــيها، ثم هاجر إلى النجف، فحضــر على الشيخ األنصارّي والمجّدد الشيرازّي وغيرهما، 

)1( ينظر الذريعة: الطهرانّي: 131/1.

الطهرانّي: 15/  الشيعة: آغا بزرك  الصدر: 271/3، طبقات أعالم  )2( ينظر: تكملة أمل اآلمل: حسن 

1132، وفيات األعالم: محمد صادق آل بحر العلوم: 599/1.
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حتـى نـال حظًـا وافـرًا مـن العلـم، ونصيبًا كبيـرًا من الفضـل والمعرفـة، وبرع فـي الفقه، 

واألصـول، والرجـال، والحديـث، وغيرهـا مـن العلـوم اإلسـالميّة، وأُجيز من غيـر واحد من 

العلمـاء األعـالم، ثـم عاد إلى تسـتر فرأس بها وصـار مرجًعا لألمور الشــرعيّة، أقبلت عليه 

النفـوس، وقـام بوظائف الشــرع خير قيام، لكّنه غضب على أهـل البلد، واختار جوار قبر 

جـّده أميـر المؤمنيـن  فهبط النجف األشـرف، وعكف فيها مشـتغاًل بالتأليف والعبادة 

مـّدة طويلـة، ثـم كثـر التمـاس الوجـوه واألشـراف، فعـاد إلى تسـتر، واسـتمّر فـي خدمة 

الديـن وهدايـة المؤمنيـن، وكان يرقـى المنبـر بعـد الصـالة ويعـظ، وكانـت له مهـارة في 

ذلـك، وأسـلوب يجلب المسـتمعين، وبقي هنـاك إلى أن وافـاه األجل)1(.

أساتذته: 
أخـذ العلـم فـي الحـوزات الدينيّة فـي تسـتر، والنجف، وكربـالء، فكان لـه فيها عدة 

مشـايخ بين مـّدرس ومجيـز، منهم: 

الشيخ مرتضى األنصارّي )ت1281هـ ()2(.. 1

الشيخ علّي الخليلّي)ت 1297هـ()3( .. 2

الشيخ نوح النجفّي )ت 1300هـ()4(.. 3

الشيخ جعفر التسترّي)ت1303هـ ()5(.. 4

الشـيخ زين العابدين المازندرانـّي)ت 1309هـ()6(.. 5

السيّد محّمد حسن المجّدد الشيرازّي )ت 1312هـ()7(.. 6

)1( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132، وفيات األعالم: 599/1.

)2( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132.

)3( ينظر: معارف الرجال: محمد حرز الدين: 103/2-106، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132. 

)4( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 1132/15. 

)5( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132. 

)6( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132.

)7( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132، وفيات األعالم: 599/1.
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الشيخ حبيب الله الرشتّي)ت1313هـ()1(. . 7

الشيخ عبد الرحيم بن محّمد علّي التسترّي)ت 1313هـ()2(.. 8

الفاضل األردكانـّي)ت 1381هـ ()3(.. 9

أولده: 

ذكـر أوالده الشـيخ الطهرانـّي فـي الطبقـات، بقولـه: <خلّـف  أربعـة أوالد، ثالثة 

منهـم علمـاء ُمعِقبُـون>)4(، وهم)5(: 

السيّد محّمد حسين.. 1

السيّد محّمد جعفر.. 2

السيّد مهدي.. 3

السيّد محّمد علّي.. 4

ولم نجد لهم في كتب التراجم شيئًا.

مؤّلفاته: 
للسيّد العاّلمة مجموعة من المؤلّفات في مختلف العلوم: 

حاشـية الـروضة البهـيّة فـي الفقه)6(.. 1

المحاكمات بـين صاحبـَي القوانـين والفصول فـي أصول الفقه)7(.. 2

)1( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132. 

)2( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132. 

)3( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1132. 

)4( طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133.

)5( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 1133/15.

)6( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133. 

)7( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133. 
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رسالة فـي المنطق)1(.. 3

رسـالة فـي وجـوب اإلخفـات فـي التسـبيحات فـي األخيرتيـن، ردًّا علـى بعـض . 4

األخباريّـة الموجبيـن للجهـر فـي ذلـك)2(.

نظم مقّدمة ابن الحاجب في النحو)3(.. 5

تعليقة على رسائل الشيخ مرتضى األنصارّي غير تاّمة)4(.. 6

شرح نتيجة األنظار)5(.. 7

فصل الخطاب)6(.. 8

التحفة النظاميّة في إيمان والد إبراهيم الخليل)7(.. 9

كتاب اإلجازات)8(.. 10

نقد البيان)9(.. 11

وفاته: 

تُوفّــي فــي تستــر يوم الجمعة 9 جمادى اآلخــرة عام 1337 هـ، ونُقل إلـى النجف، 

وُدفن فــي الصحن الشـريف)10(.

)1( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133.

)2( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 1133/15. 

)3( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 1133/15. 

)4( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133. 

)5( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133.

)6( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133. 

)7( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133.

)8( ينظر الذريعة: 87/1.

)9( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133. 

)10( ينظر: تكملة أمل اآلمل: 271/3، طبقات أعالم الشيعة: 15/ 1133، موسوعة العاّلمة األوردبادّي: 
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اإلجازات: 
حصلنـا علـى هـذه اإلجـازات األربع من نسـخة كتابه)نقـد البيان(، في مكتبـة العتبة 

الرضويّـة المقّدسـة تحت الرقـم: 8681، وهذه اإلجازات هي من النوع المختصــر، وهي 

إجـازات رواية واجتهاد.

وهـذه النسـخ بخـّط حفيد الُمجاز السـيّد محّمد كاظم بن أحمـد بن محّمد جعفر بن 

عبد الصمد الموسـوّي الجزائرّي.

وال يسـعني هنـا إاّل أن أقـّدم شـكري وامتنانـي لَِمن أعانني وشـّجعني فـي هذا العمل 

بخاّصـة الشـيخ مسـلم الرضائّي، فجزاه اللـه كّل الخير. 
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%%
ملحق بالبحث

؟؟؟؟؟؟؟؟

صور اإلجازاتصورة اإلجازات 
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النص المحّقق: 
]مقّدمة اإلجازات[

بسم الله الرحمن الرحيم

هـذه صـور إجـازات مـن بعـض العلمـاء عطّـر اللـه مراقدهـم الشــريفة بخطوطهـم 

للسـيّد الجليـل، الحبـر النبيـل، العالـم العامـل، الفاضل الكامل، ثمرة شـجرتَْي السـادات 

النوريّـة الجزائريّـة -ال زالـت مثمرة مورقة معرقة- األكرم األمجد، المؤيّد المسـّدد، الحاج 

آقـا السـيّد عبـد الصمـد بـن أحمد بن محّمد بن طيّـب بن محّمد بن نـور الدين بن نعمة 

اللـه الموسـوّي الجزائـرّي –طاب ثراهـم- مؤلّف كتاب )نقـد البيان(.

]األولى[
)إجازة الفاضل األردكانّي))( له طاب ثراه(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الّـذي رفع بالعلم درجـات العلماء، وجعلهم مشـكاة الضياء، ولألنبياء 

خلفاء، ورّجح مدادهم على دماء الشـهداء، والصالة والسـالم على صاحب الشــريعة 

الغـّراء، مقّنـن الملّـة البيضـاء، محّمـد وآله، الفائـق نعتهم عن العـد واإلحصاء، صالة 

كثيـرة دائمة ال نفاد لهـا وال انتهاء.

)1( هو الشـيخ محّمد حسـين بن محّمد إسماعـيل األردكانـّي الحائرّي، من أكابـر العلماء والمحّدثـين، 

ُولد سنة 1235هـ فـي أردكان من توابع مدينة يزد، وتـربّـى فـي كنف عّمه العاّلمة محّمد تقـّي 

األردكانـّي، شّد رحاله إلـى كـربالء لـيحضـر درس شـريف العلماء المازندرانـّي، انتهت إلـيه رئاسة 

اإلمامـيّة فـي عصـره حـيث يـرجع إلـيه في التقلـيد، وكان له فـي كـربالء درس كبـيـر، يحضـره 

تقـي  محّمد  والمـيـرزا  الشهـرستانـّي،  محّمد حسـين  السـيّد  أمثال:  من  والفضالء  العلماء  كبار 

الشـيـرازّي، والسـيّد حسن الكشمـيـرّي، وكانت وفاته في سنة 1302هـ. )ينظر: تكملة أمل األمل: 

435/2، طبقات أعالم الشيعة: 531/14-532، الذريعة: 42/15(
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أّمـا بعـُد، فـإّن أعظـم نعـم اللـه تعالـى علـى عبـاده وإحسـانه وكرمـه إلـى أهـل 

بـالده بعـد األنبيـاء، والمرسـلين، واألوصيـاء المعصوميـن، وجـود الفقهاء الراشـدين 

الذيـن هـم منار الضياء، وأعـالم االهتداء، بهم يُسـَتجلَى الَعَمى، ولُيسـَتعطَى الهدى، 

ولوالهـم لـكان الَعمى شـاماًل، والهـدى خاماًل، يضــربون الناس في غمـرة، ويلوحون 

فـي حســرة، تقودهـم أزّمـة الحين، وتسـتغلق علـى أفئدتهم أقفـال الّرين.

ومّمـن أُوتـي هذه الفضيلة، وكُســي الحلّة الجميلة، جناب السـّيد السـند، والحبر 

الّسـعيد المعتمـد، نـور حدقـة الفضائـل، ونـور حديقـة الفواضـل، دّر صـدف الفضل 

والسـعادة، وَدّر سـماء الوجـد والسـيادة، العالـم العامـل المؤيّـد، والفاضـل الكامـل 

المسـّدد، موالنـا الحـاج سـّيد عبـد الصمـد -ال زال طالئـَع التوفيـق عاكفـة عليـه، 

ومحاسـن األيّـام مّتصلـة لديـه- فإنّـه علـى مـا اتفقـت عليـه كلمـة جمع مـن العلماء 

المعاصريـن، والفضـالء الماهريـن، قد اسـتجزل مـن العلـوم الثاقبة الشــرعّية حظّه، 

واسـتكمل مـن الفنـون العقلّية والنقلّية قسـطه، واعتلى معـارج التحقيق، وبلغ ذروة 

السـنام مـن التدقيـق، وفاز بالقريحـة الوّقـادة، والطبيعة النّقـادة، والقّوة القدسـّية، 

والمنحـة اإللهّيـة، والفضيلـة الّتـي تفـوق الفضائل، ويقصــر عنها كّف المتنـاول، فها 

هـو مـن العلمـاء األعـالم، الّذيـن هم لله حجـج ومنـار، وللعلم لجج وبحـار، وال غرو 

فإنّه ثمرة النسـب الشـامخ، والحسـب الباذخ، لم يزل من لدن كان فطيًما يجهد في 

الطلـب، ويجـّد فـي تحصيـل هـذا المطلـب، ال يبغي عـن ذلـك حـواًل، وال يأخذ عنه 

بـداًل، وال يشـغله عنـه مـرارة، وال يلهيه عنـه تجارة.

وقـد أجـزت لـه -أيّده الله تعالى- أن يروي عّني األخبـار واآلثار المرويّة عن النبّي 

واألئمـة -عليهـم الصـالة والسـالم- المذكورة في كتب الشـيعة، كالكتـب األربعة التي 

عليهـا المـدار والمعـّول فـي األعصـار، أي: الكافي، والفقيـه والتهذيب، واالسـتبصار، 

عـن مشـايخي العظـام الكـرام، عن مشـايخهم حسـب ما هـو المعروف فـي الفهارس 

والمواضـع المعـّدة ألجـل ذلـك، والمرجـّو منـه القيـام بمـا اشـُترِط علـّي مـن األخـذ 

بمجامـع االحتيـاط، والتـوّرع عـن الشـبهات، وأن ال ينسـاني مـن صالـح دعواتـه فـي 

خلواتـه، وأدبـار عباداتـه، أسـأل اللـه تعالـى أن يكّثر أمثالـه، ويديم على المسـلمين 
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ظاللـه، وينشــر على الشـيعة إقباله.

وقـد حـّرر الجانـي بيده الجانية، محّمد حسـين اليزدّي األردكانّي فـي بلدة كربالء 

المشــرفة، على مشــرفها اآلف الثناء والتحّية في ربيع الثاني من سنة 1292 هـ.

صورة الخاتم الشريف.

]الثانية[
)إجازة الحاج المولى علّي ابن الحاج ميرزا خليل))( له طاب ثراهما(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لله رّب العالمين، والصالة والسـالم على خير خلقه محّمد وآله الطاهرين، 

ولعنـة اللـه على أعدائهم ومخالفيهم ومبغضيهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعـُد، فـإّن جناب األخ األمجد األكرم األرشـد، األفخم األشـيد، األشـيم)2( األوحد، 

واألعظـم األوقـد، سـّيدنا المسـّدد تـاج الحـاج، ومعيـن المحتـاج، سـّيد عبـد الصمد 

المؤيّـد أدام اللـه إقبالـه، وأصلـح بالـه، وكّثـر أمثالـه، ورد علينا في النجف األشـرف، 

فجهلنـا قـدره، وأخفـى علينـا أمـره، إلـى أن مـّر علينـا برهـة مـن الزمان، وشـطٌر من 

األوان، فاطّلعـت عليـه، فوجدتـه نيقداً بصيـًرا، وعلًما نحريًرا، وحبًرا خبيًرا، فتأّسـفت 

علـى مـا فاتنـي من الزّمان من غير علـم مّني بحاله، وما خفي علـّي من عزّه وجالله، 

)1( هو الشيخ ميرزا علّي ابن ميرزا خليل بن علّي بن إبراهيم بن محّمد علّي الوافرّي الطهرانّي النجفّي، 

هو العالم المجاهد الّربّاني الفقيه المحّدث الرجالّي، أزهد أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم، ُولد - كما 

ُوِجد بخطّه الشريف - في النجف في جمادى األولى سنة 1226 هـ، وتُوفّي بها سنة 1296هـ، له 

العديد من المؤلّفات، منها: ترجمة هداية الناسكين في مناسك الحج مع تلخيص له، و غصون األيكة 

الغروية في األصول الفقهية، و النبذة من األحكام الشرعيّة من الطهارة إلى آخر صالة الجماعة. 

)ينظر: مرآة الكتب: التبريزّي: 481، الذريعة: 146/4، 58/16، فهرس التراث: الجاللّي: 174/2(

)2( األشيم: الشمم ارتفاع في قصبة األنف مع استواء أعاله، ورجل أشّم األنف، وجبل أشّم أي طويل 

ُمختار   ،327/12 العرب:  لسان  )ينظر:  األنفس.  وشرف  والعلو  الرفعة  عن  كناية  وهو  الرأس، 

الصحاح: الرازّي: 184( 
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وشـكرُت اللـه علـى مـا رزقنـي مـن الّزلفـة لديـه والقـرب إليـه، وبمقتضــى مـا ذكره 

الشـيخان العلمـان الجليـالن العظيمـان المحّققـان المدّققـان رئيسـا الملّـة والديّـن، 

ومقيمـا البراهيـن فـي الشــرع المبيـن، صاحبا الفضـل المتكاثر، أعني جناب الشـيخ 

جعفـر)1(، والشـيخ محّمـد طاهـر)2( -أدام اللـه عالهمـا وزاد فـي تقواهمـا- أّن السـّيد 

السـند، والكهـف المعتمـد مـن مسـتخرجي األحـكام، ومبّينـي الحـالل والحـرام، وال 

يبُعـد ذلـك مـن مثـل هـذا السـّيد الجليـل، والغطريـف النبيـل ذي المجـد الفضيـل، 

والفخـار األثيـل ﴿ُيْؤتِـي اْلِحْكَمـَة َمْن َيَشـاُء َوَمْن ُيـْؤَت اْلِحْكَمـَة َفَقْد ُأوتِـَي َخْيًرا 

كَّـُر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَلَْبـاِب﴾)3(، وقـد اسـتجازني فأجزتـه أن يـروي عّني ما  َكثِيـًرا َوَمـا َيذَّ
رويتـه بحـّق روايتـي عـن مشـايخي -قـّدس اللـه أرواحهـم- عـن مشـايخهم، إلـى أن 

ينتهـي إلـى المعصوميـن -صلوات اللـه عليهم- وأسـأله الدعاء في الخلـوات، ومظاّن 

االسـتجابات، إنّـه قريـب مجيب، كتبه الجاني علـّي الفاني ابن المرحـوم الحاج ميرزا 

خليـل النجفـّي الـرازّي الطهرانّي.

محـل خاتمـه الشــريف ثالثـة خواتيـم، أحدهـا: )يـا علـّي(، 

واآلخر: كان محكوكًا معكوًسـا )محّمد نبّي الله علّي ولي الله(، 

والثالـث: )المتمّسـك بالعـروة الوثقـى علّي(.

)1( هو الشيخ جعفر بن الحسين بن الحسن بن علّي بن علّي التسترّي، الكاظمّي ثم النجفّي، الشهير 

بالنّجار، كان فقيهاً أصولياً من أعالم العلماء، ومشاهير الوّعاظ والخطباء، ُولِد في مدينة تستر 

الحائر،  إلى  توّجه  ثّم  علمائها،  على  ودرس  الكاظمية  إلى  أبوه  به  وانتقل  إيران(،  )بخوزستان 

فاختلف إلى دروس األعالم، كشريف العلماء وغيره، ثم سار إلى النجف األشرف، فحضـر بحوث 

فقهاء الطائفة منهم الشيخ حسن ابن جعفر كاشف الغطاء.

عاد إلى تستر سنة ) 1255 هـ (، ثم رجع إلى النجف، فحـضر بحث الشيخ األنصارّي والزمه عدة 

سنوات، وتبّحر في الفقه واألصول قبل أن يقصد بلدته تستر ويتصّدى بها للوعظ والتأليف واإلفتاء، 

وأصبح مرجعاً للتقليد، وزعيماً مطاعاً، وتُوفّي في كرند إحدى قرى كرمانشاه سنة 1303هـ. )ينظر: 

تكملة أمل االمل: 3/ 173-174، طبقات أعالم الشيعة: 14/ 881(.

)2( لم نعثر على ترجمة له.

البقرة: 269.   )3(



309 يوضر دّاص  دّ مسوّيو لسلا 

]الثالثة[
)إجازة الحاج ميرزا حبيب اهلل الرشتّي))( ]له[)2( طاب ثراهما(

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الّـذي رفع قدر العلمـاء، وفّضل مدادهم على دماء الشـهداء، والصالة 

والّسـالم علـى أشـرف المرسـلين واألنبيـاء، وآلـه األمنـاء والنجبـاء، أقمـار صفاتهـم 

أشـرقت معاهـد الشـريعة الغراء.

وبعـُد، فمـن عنايـات اللـه الظاهـرة، واقتضـاء حكمتـه الباهـرة، بعـث العلمـاء 

والفقهـاء فـي األعصـار واألمصـار أعالًمـا لعباده، ومنـاًرا في بـالده، حفظًا للشــريعة 

الغـّراء، الّذيـن ورد فـي حّقهـم أنّهم كأنبياء بني إسـرائيل، ومن جملـة أصفائهم زبدة 

العلمـاء المحّققيـن، ونخبـة الفقهـاء المبّرزيـن، منبـع الفضائـل، ومعـدن الفواضـل، 

الّـذي عليـه مـن نفسـه أقـوى شـواهد ودالئـل، ذو الفكـر الثاقـب، والنظـر الصائب، 

السـّيد السـند، والعالم المعتمد، سـّيدنا السـّيد عبـد الصمد أدام اللـه تعالى أفضاله، 

وكّثـر أمثالـه؛ فإنّـه من تحف الزمـان، وبركات الـدوران، وجهابـذة األوان، ومّمن كثر 

حضـوره فـي مجالـس العلمـاء األسـاطين، وأتعـب نفسـه فـي إتقـان قواعـد الّديـن، 

فمنحـه اللـه تعالـى مـن حلـل أعوانـه حليـة عاليـة، وكسـاه مـن خلـع أنصـاره خلعة 

غاليـة، فبلـغ مـن ذلك مبلًغـا عظيًما، ووقف من هنالـك موقًفا جسـيًما، فعلى الناس 

الرجـوع إليـه فـي مـا يتعلّـق بدينهـم، فإنّـه أهـل لذلك، ثـم إنّه -سـلّمه اللـه تعالى- 

اسـتجازني اقتفـاًء آلثـار العلمـاء السـالفين -قدس اللـه أرواحهم- لما فيه مـن الفوائد 

)1( الشيخ حبيب الله ابن ميرزا محّمد علّي بن إسماعيل بن جهانگير خان الخوجانّي الرشتّي النجفّي، 

صدرت له اإلجازة وهو ابن خمس وعشرين سنة، فهاجر بأهله إلى النجف، وانقطع إلى الشيخ 

مرتضى األنصارّي، له مؤلّفات كثيرة، منها: الوقف من أجزاء ) شرح الشرائع( القضاء والشهادات، 

 ،132/13  ،133/3 الذريعة:  )ينظر:  هـ   1312 سنة  اآلخرة  جمادى   14 في  تُوفّي  وعقود.  صيغ 

136/25، فهرس التراث: الجاللّي: 212/2(

)2( في األصل سقط، وما أثبتناه يقتضيه السياق.
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مـا ال يـدرك جواهرهـا، ومـن العوائـد مـا ال يبلـغ أواخرهـا، فأجـزُت له أن يـروي عن 

األقـّل مـا صـّح روايتـه، عـن شـيخي)- )1- عـن مشـايخه -طـاب ثراهـم- راجًيا منه 

الدعـاء فـي الخلوات عنـد مجيـب الدعوات.

حررّه المفتاق إلى الله عبده حبيب الله الجيالنّي الغروّي.

محل الخاتم الشريف.

]الرابعة[
)إجازة الشيخ نوح)2( له طاب ثراهما(

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على محّمد وآله الطيبين الطاهرين. 

وبعـُد، فـإّن ولدنـا العزيـز علينا، ونـور عيننـا، العالم العامـل، والمتبّحـر الكامل، 

قـدوة األماثـل، ونـادرة أهـل الفضائل، السـّيد السـّند، والعالـم المعتمد، السـّيد عبد 

الصمـد، قـد حضــر جملـة من الزمـان لدينا، وبرهـة من الزمـان علينا، وقـد اختبرناه 

مـراًرا، وكـراًرا النظـر في حاله تكراًرا، فرأيناه بحًرا في العلوم ليس له سـاحل، وبرًّا من 

سـعة البـاع تطوى فيه المراحل، ووجدنـاه بحمد الله قد جمع من المعقول والمنقول 

مـا يعســر إحاطـة غيره بـه، وأحكم الفروع واألصـول، ذو فطنة وّقادة، يسـتخرج بها 

األحـكام الشــرعّية مـن الدالئـل، وبصيـرة نّقـادة يفصـل بهـا ما يـدّق من الفـرق بين 

الصحيـح والباطـل، ولَعمري، إنّه مّمـن مّن الله عليه بلطفه، وغمـره برحمته وفيضه، 

حيـن وصـل إلـى مرتبـة االجتهـاد، وصـار ذا ملكة قدسـّية في األحـكام الشــرعّية في 

)1( قصد هنا بشيخي، الشيخ مرتضى األنصارّي كما تشير مصادر الترجمة إلى ذلك.

التسترّي،  الصمد  عبد  السيّد  عليه  تتلمذ  القرشّي،  النجفّي  الجعفرّي  قاسم  بن  نوح  الشيخ  )2( هو 

والسيّد أسد اللّه بن محّمد باقر الموسوّي الشفتّي اإلصفهانيّ ّ. تُوفّي سنة 1300هـ، )ينظر: أعيان 

الشيعة: محسن األمين: 147/1و 121/10، الذريعة: 260/1 و 331/13، موسوعة طبقات الفقهاء: 

اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق : 133/13، تراجم الرجال: أحمد الحسينّي: 853/2( 
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تطبيـق الفـروع واسـتخراجها مـن الدالئـل األصولّية، وحيـث كان بهـذه المثابة وجب 

عليـه العمـل بما يؤّدي إليـه رأيه، كما يجوز لغيره الرجوع إليـه، وحكمه نافذ، وأمره 

مـاٍض، والـراّد عليـه راّد علـى اللـه، وقـد اسـتجازني فأجـزُت لـه، حيـث وجدتـه أهالً 

لذلـك الشـأن، فأجـزُت له أن يـروي عّني جميـع مؤلّفاتي، خصوًصا شـرَحي الشــرائع 

وتلخيصـه، وخصوًصـا مـا فـي الكتب األربعـة المشـهورة تأليفات المحّمديـن الثالثة، 

وشـرطُت عليـه أن يسـلك جـاّدة االحتيـاط، وأن ال ينسـاني مـن الدعـاء، كمـا أنّـي ال 

أنسـاه، وأنـا أقـّل خّدام الشــريعة، نوح بن قاسـم الجعفـرّي النجفّي.

محل الخاتم الشـريف نوح الجعفرّي.

كاتب هذه اإلجازات محّمد كاظم بن أحمد الموسوّي الجزائرّي)1( 

-ُعفـي عنهمـا- والحمـد للـه أواًل وآخـرًا، وصلّـى اللـه على سـيّدنا 

ونبينـا محّمـد صلى اللـه عليه وآله الطيبيـن الطاهرين. 

)1( لم نعثر له على ترجمة، وهو حفيد الشيخ عبد الصمد التسترّي، كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك.
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