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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(

تحقيق: د. أحمد عبد الله القايض

أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

597

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651
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الملّخص

يعـّد الفقيـه المحـّدث الشـيخ أبـو الحسـن الفتونـّي العاملـّي اإلصفهانـّي الغـروّي 

)ت 1138 هــ( مـن كبـار أعـالم الطائفـة الذيـن كانـوا لهـم دور كبيـر فـي إحيـاء إجازات 

الحديـث، وتوسـعة طرقهـا، وتكثيـر أسـانيدها، وقـد كان حريصـاً علـى حفظهـا، حتّى ُعّد 

مـن أهـّم مشـايخ الحديث في عصره، ويتكّفل هـذا البحث باسـتقصاء إجازاته من بطون 

المخطوطـات، تنشـر أكثرهـا ألّول مـرّة، وقـد رتّبهـا فـي ثـالث فصول: 

الفصل األّول: يشـتمل على سـيرته وأحواله، من مولده، ونسـبته، واألُسـر التي ينتمي 

إليهـا أو تمـت إليـه بصلة، كما يسـتقصي البحث لـه 26 كتاباً، حتّـى وفاته ومدفنه.

الفصـل الثانـي: يتضّمـن إجـازات مشـايخه لـه، وهـو يـروي عن اثنـي عشـر علماً من 

أعـالم عصـره، وقـد عثـر الباحـث على نصـوص ثمانيـة إجـازات منها.

الفصـل الثالـث: يختـّص بإجازاتـه التـي منحهـا لتالمذته، ويـروي عنه ثلّة مـن العلماء 

أحصى الباحث في ترجمته أسـماء ثمانية عشـر منهم، وقد ظفر بنصوص ثمانية إجازات 

منها.
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Abstract

Abu Al-Hasan Muhammad Tahir Al-'Amili Al-Futuni Al-Isfhani 
Al-Ghurawi )passed away 1138 A.H( was a renowned muhaddith and 
jurist. He is considered one of the leading figures of the Shia sect 
who played a major role in reviving hadith permits, expanding its 
methods, and increasing its chain of narrators. He played a big role 
in preserving hadith, and was considered one of the most important 
Sheikhs of Hadith of his time.

This work examines his permits available in manuscripts, most of 
which will see the light for the first time. I arranged the research into 
three chapters: 

The first chapter includes his biography and conditions; his birth, 
lineage, the families to which he belongs to or has a relationship with, 
his 26 books, his death, and burial.

The second chapter includes the permits he received from his 
sheikhs, as he narrates from twelve noble scholars. I found the texts 
of eight of them.

The third chapter puts forward the permits he granted to his 
students. Many scholars narrated from him. I counted the names of 
eighteen of them, found the texts of eight of them.
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المقّدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه حـّق الحمـد والثنـاء والمجـد، والصـالة والسـالم علی سـیّد الرسـل وخاتم 

األنبیـاء، وعلـی وصیّـه وخلیفتـه ووارثـه أمیـر المؤمنیـن، وعلـی آلـه األئّمـة الطیّبیـن 

الطاهریـن المعصومیـن، واللعـن علـی أعدائهـم إلـی لقـاء یـوم الدیـن.

أّمـا بعـد، ال یخفـی علـی المتتبّـع الخبیـر مـا إلجـازات الحدیـث مـن أهّمیّـة تراثیّـة 

ـا للتراجـم ومعرفـة أحوال كبـار علماء الطائفـة، وبعض  هـا منجًمـا مهمًّ ورجالیّـة؛ إذ يعدُّ

اإلجـازات بالرغم من ِقَصرها تحتوي وتشـتمل علی معلومـاٍت مهّمة عن الُمَجاز والُمِجیز؛ 

فمـن خاللهـا نتعـرَّف علـی مشـایخ الُمَجـاز وماللُمِجیـز فـي الروایـة، وغالبـاً ما یسـتطرد 

الُمِجیـز ویذكـر فوائـَد ونُـكاٍت مهّمـة ال تجدهـا فـي كتـب التراجـم، وهنـا تكمـن أهّمیة 

باإلجازات. االعتنـاء 

وأقـول: مـا بیـن یدیـك ـ أیّهـا القـارئ الكریـم ـ عبـارة عـن إجـازات مبثوثـة متشـتّته 

للشـیخ أبـي الحسـن الشـریف الُفتُونّي في مختلف النسـخ الخطّیّة من تـراث علمائنا في 

المكتبـات المختلفـة، وقـد جمعناهـا خدمًة ألهـل الروایـة والدرایة.

وقد جعلنا هذه الرسالة في ثالثة محاور: 

المحور األّول: في ترجمة أبي الحسن الُفتُونّي.

المحور الثاني: في إجازات مشایخه.

المحور الثالث: في إجازاته لبعض األعالم.
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المحور األّول
في ترجمة أبي الحسن الُفُتونّي

اسمه ونسبه: 
هـو الشـیخ أبـو الحسـن بـن محّمـد طاهـر بن عبـد الحمیـد بن موسـی بن علـّي بن 

معتـوق)1( بـن عبـد الحمیـد الُفتُونـّي)2( النباطـّي)3( العاملـّي األصفهانـّي الغـروّي اإلمامـّي 

الشریف.

ویُعبّـر عنـه بأبـي الحسـن الُفتُونـّي، أصلـه عاملّي، ُولـد بأصفهان وسـكن مـّدًة فيها، 

ونُسـب إلیهـا، ثـّم هاجـر إلـی النجف األشـرف وتُوفّـي فیها؛ فُنسـب إلـی الغرّي.

وألجل سـیادة أُّمه ُعرِف بـ)الشـریف(؛ فالشـریف لیس اسـًما لهـ  وإن احتمل صاحب 

)أعیـان الّشـیعة()4( أّن اسـمه شـریف، بـل هـو لقـٌب لـه، ویُوَصـف فـي بعـض التراجـم 

بـ)العدل()5(.

والدته ومحّلها: 
قـال صاحـب )الذریعـة(: »كانـت والدتـه بأصفهـان؛ ألّن والده تـزّوج فـي أوان إقامته 

)1( آل معتوق  بيت جليل في جبل عامل، خرج منهم جماعة من العلماء األجالّء، لم ينقطع العلم 

منهم إلى اآلن. )ينظر تكملة أمل اآلمل: حسن الصدر: 378/1، ذیل رقم: 411(

)2( الفتونّي، أو األفتونّي نسبة إلى عّدة عائالت سورية لبنانيّة قديمة، لعلّها مأخوذة من اسم )دير 

بزرك  أغا  الشیعة:  أعالم  طبقات  )ينظر  برافتونيا.  إليها  والمنسوب  بقنسرين  القديمة  أفتونيا( 

الطهرانّي: 432/8(

)3( النباطّي نسبة إلى نبطيّة بلدة فى جنوبي لبنان، أهلها شيعة هاجر بعضهم إلى إيران تحت ضغط 

العثمانيّين. )ينظر طبقات أعالم الشیعة: 773/9(

)4( ينظر أعیان الشیعة: محسن األمين: 343/7.

)5( ينظر ماضي النجف وحاضرها: جعفر باقر محبوبة: 43/3.
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بأصفهـان بالسـیّدة أُخـت األمیر محّمد صالـح الخاتون آبادّي، فُرزق منها الشـریف، وكان 

یسـكن محلّـة )درب إمـام( بأصفهـان، ولـذا یُقـال لـه: الشـریف اإلمامـّي. ولـم نعثر علی 

تاریـخ والدتـه ُمعیًّنا، ولعلّها كانت حدود سـنة )1070هـ(، كما یظهـر من تواریخ إجازات 

مشـایخه له من سـنة )1096هـ( إلی سـنة )1107هـ(.

ویظهـر مـن اإلجـازة الثانیـة لـه مـن العاّلمة المجلسـّي فـي سـنة )1107هــ( أنّه كان 

فـي ذلـك التّاریـخ مجـاوراً للغـرّي، وأیضـاً یظهر من تلـك اإلجـازات أّن آباءه كلّهـم علماء 
أجاّلء.)1(

ُأسرته: 
آل الُفتُونـّي أُسـرة مـن أُسـر العلـم المعروفـة، ودوحة مـن دوحات الفضـل القدیمة، 

ُعرفـت فـي النجـف فـي القرن التاسـع الهجـرّي، عریقة في العلـم، متقّدمة فـي الفضل، 

سـابقة فـي الهجـرة، تُنسـب إلـی )فتـون( وهي قریـة من إحدی قـری جبل عامـل..، فآل 

الُفتُونـّي أُسـرة علمیّـة نجفیّـة مـن األُسـر الشـهیرة فـي العلم والفضـل والكمـال، تمتّعت 

یـت، ولم یـزل العلُم مـادًّا رواقه علیها مـّدة من الزمـن، وضاربًا  بحسـن الشـأن وعلـوِّ الصِّ

رق إلـی  علیهـا سـرادقه..، وهـم مـن مشـایخ اإلجـازات، وأهـل األسـانید العالیـة والطُـّ

المشـاهیر مـن العلماء.

نـزح بعُضهـم مـن جبـل عامل فـارًّا من ظلـم الجـزّار؛ فحّط رحلـه في النجـف، ونزح 

بعضهـم مـن أصفهـان التي كانـت عاصمة الدولـة الشـیعیّة الصفویّة، وبعـض رجالها كان 

یسـكن النبطیّـة القریـة العاملیّة فُعرف بها؛ فآل الُفتُونّي أُسـرة عربیّـة علمیّة تّمت بأصل 

عربـي قدیـم، وترجـع بنسـبها إلی أبـي ذّر الغفـارّي؛ ولهذا قد یُنعـت بالُفتُونـّي العاملّي 

الجندبـّي الغفارّي.

وكانـت لهـذه األُسـرة دوٌر واسـعة متعـّددة في النجف، وهـي من أقـرب ُدوِر النجف 

إلـی الصحـن الشـریف وأوسـعها، وأُنشـئ بعُضها فـي عصر عمـارة الحضـرة العلویّة علی 

)1( الذریعة: أغا بزرك الطهرانّي: 371/2.
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عهـد السـالطین الصفویّیـن، عـاش فـي هـذه الـدور كثیٌر مـن رجال العلـم ونوابـغ الفقه 

والحدیـث، وقـد خلـت النجـف الیـوم منهـم وانقطـع العلـم عنهـم، فلـم یبـَق لهـم فـي 

النجـف دار وال دیّـار، نعـم توجـد فـي كربـالء أُسـرة ثانیـة تُعرف بهـذه النسـبة أیًضا )آل 
الُفتُونّي(.)1(

أقاربه: 
أبـوه: هـو الشـیخ محّمـد طاهـر من أهـل العلـم والمعرفـة، كان عالًما جلیـاًل فاضاًل، 

تُوفّـي سـنة )1115هــ(، وقبره فـي مدینـة )الكاظمیّة( في العـراق.)2(

: هو الشـیخ عبد الحمید بن موسـی الُفتُونـّي، عالم جلیل، من  جـّدهـ  مـن قبـل أبیهـ 

أفاضـل أهل العلم.

جّده األعلی: هو الشـیخ موسـی بن علّي الُفتُونّي، وصفه مشـايخ المولى أبى الحسـن 

الشـریف فـي إجازاتهم بالعلـم والجاللة والتقوى، وهو قريب لعصـر البهائّي أو معاصره؛ 

قـال آقـا بـزرك: »رأيـت بخطّـه )الـدرر والغـرر( للسـيّد للمرتضـى، فـرغ مـن كتابتـه فـي 

النجـف يـوم الجمعـة 20 مـن جمـادى الثانيـة )1008(، وإمضـاؤه )موسـى بـن علـّي بن 

محّمـد الُفتُونـّي النباطـّي(، ورأيت بخطّه أيًضا )نهاية التقريب في شـرح تهذيب األُصول( 

لعبـد النبـّي الجزائـرّي، فـرغ من كتابته في األربعاء 23 شـّوال )1023( وإمضاؤه )موسـى 
بن علّي بـن محّمـد الُفتُونّي(«.)3(

أُّمه: هي العلویّة بنت السـیّد عبد الواسـع أُخت السـیّد محّمد صالح الخاتون آبادّي، 

وهم من أجاّلء سـادات إیران، واسـم والدته )طیّبة خانم(، أو )سـیّدة خانم(.)4( 

جـّده ـ مـن قبـل أّمـه ـ: هـو السـیّد عبـد الواسـع بـن محّمـد صالـح الخاتـون آبـادّي 

)1( ينظر ماضي النجف وحاضرها: 43-42/3.

)2( ينظر لؤلؤة البحرین: يوسف البحرانّي: 108.

)3( طبقات أعالم الشیعة: 589/8.

)4( ينظر ماضي النجف وحاضرها: 44/3.
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األصفهانـّي الـذي وصـل نسـبه إلـی الحسـن األفطـس ابـن اإلمـام زیـن العابدیـن )علیـه 

السـالم()1(، العالـم المتبّحـر فـي فنـون العلـم، تُوفّـي فـي أصفهان وُدفـن في مقبـرة بابا 
ركـن الدیـن، ثـّم بعـد ذلـك ُحمـل إلـی النجـف األشـرف وُدفن فیـه.)2(

خالـه: هـو السـیّد محّمـد صالـح الخاتون آبـادّي صهـر العاّلمة المجلسـّي علـی بنته، 

واسـتفاد الُفتُونـّي فـي جمیـع العلـوم منه كثیـرًا، وأیًضـا من مشـایخ إجازته.

ابنـه: اسـمه أبو طالب، ذكره السـيّد الجزائرّي في إجازته الكبيـرة؛ فقال: »كان فاضاًل، 

محّقًقـا متتبًّعـا، فـي غاية الـذكاء، وحسـن اإلدراك، متّقيًا متعبًّدا، متوّسـًعا فـي العقليّات 

والشـرعيّات، يـروي عـن أبيه وغيـره من فضالء العـراق، قدم إلينا بعد وفـاة والده، وأقام 

ـا، باحثَنـا فـي كثيٍر مـن المسـائل، وأفادني فوائَد عظيمـة، ثّم رجع إلى بـالد العجم،  أيامًّ
وتُوفّي«.)3(

عالقة عائلة الُفُتونّي بعائلة صاحب )الجواهر(: 
المولی أبو الحسـن الشـریف جّد صاحب )الجواهر( ألُّم والده؛ وذلك أّن جّد صاحب 

)الجواهـر( والـد الشـیخ باقـر كان قد تـزّوج من آمنة بنـت فاطمة بنت الشـریف المولی 

أبـي الحسـن؛ فتكـون عالقـة هذه العائلـة العلمیّـة المعروفة من غیر حاجـٍة إلی تعریف 

ـ عائلـة صاحـب الجواهـرـ  بعائلـة المولـی أبـي الحسـن الُفتُونـّي عن طریق آمنـة؛ التي 

هـي بنـت فاطمـة بنت المولـی أبي الحسـن، والتي هي والدة الشـیخ باقـر والد صاحب 

)الجواهر(.

ومـن آمنـة انتقـل الوقـف إلی الشـیخ صاحـب )الجواهر(، وبقـي في عقبه إلی سـنة 

)1369هـ(، والوقف المذكور عبارة عن داٍر كبیرة واسـعة هي دار أبي الحسـن الشـریف 

هـذا، وهنـاك ورقـة الوقـف المؤرّخـة سـنة )1171هــ( وهـي علـی عهـد بنـاء الحضـرة 

)1( ينظر شهداء الفضیلة: األمينّي: 233.

)2( ينظر تاریخ النجف األشرف: 316/2.

)3( اإلجازة الكبیرة: 124.
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الشـریفة، وهذه الدار بحدودها كانت للسـیّد میر شـرف الدین علّي الشولسـتانّي، ومنه 
انتقلـت إلی أبي الحسـن الشـریف.)1(

حياته العلمّية واالجتماعّية: 
نشـأ أبـو الحسـن الُفتُونـّي فـي )أصفهـان( فـي بیـت العلـم والفضیلـة كمـا كان آباؤه 

ذوي علـٍم وفضـل، وتربّـی في أجـواء كانت كلّها مفعمة بـاألدب والمعرفة، علی ید والده 

العالـم، قـرأ علـی جمـعٍ من أعـالم الدیـن هناك؛ كالشـیخ محّمد باقـر المجلسـّي، وخاله 

محّمـد صالـح الخاتون آبـادّي، وغیرهما.

ثـّم جـاور مّكـة المكرّمـة مـّدًة قلیلـة، وصّنف فیهـا كتـاب )الفوائد(، وصـدر عنه في 

هـذه األیّـام إجـازات لبعـض األعالم كما سـیأتي.

ثـّم انتقـل إلی )خراسـان(، وقـرأ بها علی الشـیخ محّمد الحـّر العاملـّي صاحب كتاب 

)وسـائل الشـیعة(، بعدهـا هاجر إلی )النجف األشـرف( واسـتوطنها، وقرأ علـی علمائها؛ 

كالشـیخ صفـّي الدیـن الطریحّي، والشـیخ عبدالواحـد البُورانّي، وغیرهـم من األعالم.

كان مدرًّسـا بارًعـا یحضـر درسـه العشـرات مـن العلمـاء واألفاضـل، وقـد رغبـوا فـي 

تدریسـه؛ لغـزارة علمـه، وجـودة سـلیقته، وصار فـي النجف مـن زعماء الدیـن وكبارها، 
حتّـی راج سـوق العلـم واألدب فـي زمانـه.)2(

قال السـیّد مرتضی بن علّي بن علوان الشـامّي في الرحلة المّكیّة في سنة )1120هـ(: 

».. وقـد ُزرنـا فـي جـوار المشـهد المقـّدس النجفـّي مدفن الشـیخ الفاضـل العاّلمة جمال 
الدیـن ابـن المطّهـر، والشـیخ المرحـوم الفاضـل العالـم العامـل صاحـب التألیف الشـیخ 

أبـي جعفـر الطوسـّي رحمهمـا اللـه تعالی، واجتمعنـا مع بعـض علماء المشـهد المعظّم 

بمجالسـهم ومدارسـهم؛ منهـم الفاضـل العالـم العامـل المـاّل الشـریف أبو الحسـن خال 

ا  المولـی السـیّد األجـّل الفاضـل السـیّد محّمد صالح شـیخ اإلسـالم، وكان یُقرئ درًسـا عامًّ

)1( ينظر ماضي النجف وحاضرها: 44/3.

)2( ینظر رسالة تنزیه القّمیّین: 80-81، مقّدمة المحّقق.
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فـي )مـن ال یحضـره الفقیـه(، وحوله قرب العشـرین من أفاضـل الطلبة، وذلـك في داره 

فـي محـّل الـدرس. وقـد كلّفنـا بعُض األفاضـل إلی أماكنهـم بارك اللـه فیهـم جمیًعا، وقد 
أقـام فـي خدمتنا مـّدة إقامتنا فـي النجف األشـرف..«.)1(

مشايخ إجازته وَمن يروي عنهم: 
المولی محسن بن مرتضی بن محمود الفیض الكاشانّي )ت1091هـ(.	 

المولی حسین بن جمال الدین محّمد الخوانسارّي األصفهانّي )ت1099هـ(.	 

الشیخ صفي الدین بن فخر الدین الطُّریحّي النجفّي )ت بعد1100هـ(. 	 

الشیخ أحمد بن محّمد بن یوسف الخطّّي المقابّي البحرانّي )م1102هـ(.	 

الشیخ محّمد بن الحسن بن علّي الحّر العاملّي )ت1104هـ(.	 

العاّلمة محّمد باقر بن محّمد تقّي المجلسّي )ت1110هـ(.	 

الشیخ قاسم بن محّمد بن جواد الكاظمّي النجفّي )ت بعد1100( 	 

السیّد نعمة الله بن عبدالله بن محّمد الموسوّي الجزائرّي )ت 1112هـ(. 	 

السیّد األمیر محّمد صالح بن عبدالواسع الحسینّي الخاتون آبادّي )ت1226هـ(.	 

الشـیخ محّمـد حسـین بـن الحسـن بن إبراهیـم بن علّي بـن عبد العالـّي العاملّي 	 

المیسـّي)كان حيّاً 1100هـ(.

الشیخ عبد الواحد بن محّمد بن أحمد البورانّي النجفّي.)كان حيًّا 1103هـ(.	 

الحاّج محمود بن میر علّي المیمندّي المشهدّي.)كان حيًّا 1107هـ(.	 

وقد جمع الشـیخ محّمد علّي النائینّي إجازات مشـایخ الشـیخ أبي الحسـن الشـریف 

الُفتُونـّي فـي مدینـة النجـف األشـرف فـي أواخر عـام )1133هــ()2(، وهذه اإلجـازات لها 

داللـة علـی مكانتـه العلمیّـة وموقعه الفكـرّي في المدرسـة النجفیّة.

)1( الرحلة المّكیّة )ضمن بزرگداشت السید األشكورّي: 856(.

)2( ينظر الذریعة: 59/20.
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تالمذته والراوون عنه: 
تتلمذ علیه وروی عنه الكثیر من أجلّة الطائفة وفضالئها؛ نذكر منهم: 

1( الشـیخ أبـو صالـح محّمد مهدي بن محّمـد صالح العاملّي الُفتُونـّي )ت1183هـ(، 

وهـو ابن عّم المولی أبي الحسـن الشـریف.

قـال فـي إجازتـه للسـیّد محّمـد مهـدّي الّشـهیر بـ)بحـر العلـوم( ـ بعـد ذكـر 

نبـذٍة مـن الكتـب ـ: »وإنّـي قـد رویـُت تلـك  سـماًعا وقـراءًة وإجازًة من شـیخي 

وأُسـتادي، وَمـن كان فـي الداریـن َمـالذي، رئیـس المحّدثین في عصـره، وقدوة 

الفقهـاء فـي دهره ماّل أبي الحسـن الشـریف الُفتُونـّي العاملّي قّدس الله نفسـه 
رمسـه..«.)1( وطیّب 

2( السیّد محّمد بن علّي بن حیدر المّكّي العاملّي )ت1139هـ(.

3( الشیخ أحمد بن إسماعیل بن عبدالنبّي الجزائرّي النجفّي )ت1151هـ(.

قـال فـي إجازتـه للشـیخ عبد النبـّي البحرانـّي الشـیرازّي: ».. مـا أخبرني عـّدٌة من 

مشـایخي الكـرام وأسـاتیدي العظـام؛ منهـم: الفاضـل المتبّحـر، الشـیخ األعلـم، 

والفاضـل األتـّم، الشـیخ أبـو الحسـن الشـریف المـدرّس فـي الغـرّي، َولُد الشـیخ 

الفاخـر محّمـد طاهـر، َولـُد الشـیخ األجّل الشـیخ عبد الحمیـد، َولُد الشـیخ الورع 

الشـیخ موسـی الُفتُونـّي العاملـّي، قراءًة وسـماًعا وإجـازًة«)2(.

4( الميـرزا محّمـد إبراهيـم  بن  غياث  الديـن محّمد الخوزانّي األصفهانّي الشـهید بید 

نادرشاه سنة )1160هـ()3(.

5( السـیّد نصـر اللّـه  بن الحسـين بن علّي الموسـويّ  الفائـزّي الحائرّي، الشـهید أیًضا 

)1168هـ(. سنة 

)1( مجمع اإلجازات: محمد باقر النجفّي: 196.

)2( إجازة الشیخ أحمد الجزائرّي للشیخ عبد النبّي البحرانّي المطبوع في )كتاب الشیعة: 396/16-15(.

)3( ينظر طبقات أعالم الشیعة: 8/9.
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6( السيّد محّمد بن الحسين ابن األمير الحاّج الحسينّي النجفّي )ت1180هـ(.

7( السیّد محّمد حسین بن محّمد صالح الحسینّي الخاتون آبادّي )ت1151هـ(.

8( الشیخ عبد الله بن صالح بن جمعة البحرانّي )ت1135هـ(.

9( الشیخ عبد اللّه  بن  كرم  اللّه ابن درويش الحويزّي )ت حدود 1132هـ(. )1(

قـال صاحـب الذریعـة: »كتب الشـريف العاملّي على آخر نسـخٍة مـن )التهذیب( 

بخطّه إجازًة مبسـوطة أّولها: )الحمد لله وسـالم على عباده الذين اصطفى محّمٍد 

وآلـه خيـر الـورى..(. ناقـص آخرهـا، قـد كتبهـا فـي حيـاة الشـيخ الحـّر، وذكر من 

تصانيفه )شـريعة الشـيعة(، و)مـرآة األنوار(«.)2(

12( الشیخ درویش المجاور بالغرّي.

13( المولی عبد المطّلب ابن المولی عبدالله ابن المولی طاهر الكلیدار.

14( محّمد بن تنوان بن عبد الواحد المشعشعّي الحویزاوّي الموسوّي.

15( محّمد باقر بن محّمد حسین شاهي الشوشترّي )ت1135(.)3(

16( األمیر محّمد صادق الشیرازّي سبط المولی محّمد طاهر.

الُمَجـاز منـه فـي النجـف فـي رجب سـنة )1133هــ(، و وصفـه بقوله: »السـيّد 

السـند، الـورع التقّي، النقّي، الزكـّي، الذكّي، األلمعّي، العامـل الفاضل الكامل، 

البـارع النحريـر الزاهـد، الفالـح الصالـح الفائـق، األخ األعـز فـي اللّه جـّل و عّز 

األميـر الكبيـر محّمـد الصادق )سـلّمه اللّه(، سـبط العاّلمة المولـى محّمد طاهر 
بـن محّمد حسـين الشـيرازّي القمّي«.)4(

)1( ينظر الذریعة: 13/11، رقم59.

)2( الذریعة: 13/11، رقم59.

)3( ينظر طبقات أعالم الشیعة: 363/9.

)4( مع علماء النجف األشرف: السيّد محمد الغروي: 425/1.
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17( المولی محسن بن محّمد باقر الشكرخانّي المشهدّي الخراسانّي )ت1153هـ(.

18( صدر الدین بن محمد باقر الرضوّي القّمّي المجاور بالغرّي.)1(

19( موالنا عبد العزیز. 

أجـازه المولـی أبو الحسـن الُفتُونّي أن یدعو الدعوات المذكـورة في كتب أصحابنا 

المرویّـة عـن أهـل البیـت )علیهـم السـالم( في شـهر ذي القعـدة سـنة 1124هـ، 

ووصفـه بقولـه: »األخ األعـّز، الصالـح الفالـح، العالـم العامـل، الـورع الزكـّي..«، 
وأجـازه بإجـازِة كلِّ َمـن یراه أهـاًل لإلجازة.)2(

إطراء العلماء عليه ومنزلته العلمّية: 
ـا كلُّ من تعرّض لذكره ولترجمـة حیاته، ذاكرًا  قـد أثنـی، بـل بالغ فـي الثّناء علیه محقًّ

جاللـة قـدره، وسـمّو منزلتـه العلمیّـة، ورِفعة شـأنه، ومكانتـه العالیة عنـد العلماء، وفي 

سـوح العلم والمعرفة.

وفيما يأتي بعض كلمات األصحاب فیه: 

1( قـال ابـن خالـه األمیـر محّمـد حسـین بـن محّمـد صالـح فـي رسـالة أحوال أُسـرة 

آبادیّین:  الخاتـون 

»المولـی أبـو الحسـن بـن محّمد طاهـر الشـریف الُفتُونـّي، العاملّي أبًـا، الخاتون 
ـا، ابن عّمتـي، فاضل كامـل، عالم عامل، فقیـه محّدث، ثقة  آبـادّي األصفهانـّي أُمًّ

عیـن، ماهـر فـي أكثـر العلوم، قرأ علـی والدي المحّقـق كثیرًا من العلـوم العقلیّة 

والنقلیّـة؛ مـن النحـو والعربیّة، والمنطق والـكالم، والفقه، والحدیث، والتفسـیر، 

قریبًا من ثالثین سـنة، وسـمع عن جّدي العاّلمة ]المجلسـّي[ كثیرًا من األحادیث؛ 

ال سـیّما الكتب األربعة.

كان مولـده فـي أصفهـان، وربّـاه والـدي )قـّدس اللـه روحـه( فـي حجـره وعلّمه، 

)1( ينظر اإلجازة الكبیرة: التسترّي: 98. 

)2( تراجم الرجال: أحمد الحسینّي: 87/2 رقم1408.
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ثـّم ارتحـل مـن أصفهـان إلـی النجـف األشـرف، وأقـام فیـه إلـی اآلن زائـًدا علـی 

ثالثیـن سـنًة حفظـه اللـه تعالـی، وكثّر فـي العلماء مثلـه. وبالجملة فضلـه وورعه 

وزهـده أكثـر مـن أن یُوصف. له كتـب ...، وقد قرأُت عنده بعًضـا من المقّدمات، 
منه«.)1( واسـتجزت 

وقـال أیًضـا فـي إجازتـه الكبیـرة للمولـی زیـن الدیـن الخوانسـارّي: »ومنهـا: مـا 

أخبرنـي بـه إجـازًة الشـریف الكامـل، الفاضـل العامـل، والعالـم الماهـر، الثقـة 

العـدل، الرضـّي المرضّي البـدل، قدوة العلماء والمحّدثین، ابـن عّمتي المولی أبو 

الحسـن الشـریف العاملّي المجـاور بالغرّي أداَم اللُه أیّاَم فضلـه وعاّله، ونّجاه عن 
كّل سـوء ووقّاه، مـن مشـایخه.. إلخ«.)2(

2( قال المیرزا محّمد باقر الخوانسارّي في )روضات الجّنات(: 

»أّمـا الرجـل الثانـي فهـو الفاضـل العریـف، والبـاذل جهـده فـي سـبیل التكلیف، 
موالنـا أبـو الحسـن... وقـد كان مـن أعاظـم فقهائنـا المتأّخریـن، وأفاخـم نُبالئنـا 

المتبّحریـن«.)3(

3( قال الشیخ یوسف البحرانّي في )لؤلؤة البحرین(: 

»كان المـاّل أبـو الحسـن المذكـور محّقًقـا مدقًّقـا ثقـًة صالًحـا عـداًل اجتمـع بـه 
الوالـد تعالـی لمـا تشـرّف بزیارة النجف األشـرف في سـنة )1125هــ(، وكان 

بصحبتـه والـده وولـده وجمـٌع مـن الرُّفقـاء، وفـي هذه السـنة مـات ولـده وقبره 

فـي جـوار الكاظمیـن، وقد وقع بین الوالـد وبین المولی أبي الحسـن المذكور 
بحـٌث في مسـائل جـرت في البیـن«.)4(

4( قال المحّدث النورّي في كتابه )الفیض القدسّي(: 

)1( رسالة أحوال أُسرة الخاتون آبادیّین )المطبوع في كتاب الشیعة: 78/5(.

)2( مناقب الفضالء )المطبوع في میراث حدیث شیعة: 495/4(.

)3( روضات الجّنات: 142/7.

)4( لؤلؤة البحرین: 107، رقم40.
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»العالـم العامـل، الفاضـل الكامـل، المدقّـق العاّلمـة، أفقـه المحّدثیـن، وأكمـل 
الربّانیّین، الشـریف العدل المولی أبو الحسـن..، وقال أیًضا: وهذا الشـیخ، جلیل 

القـدر، عظیـم الشـأن، أفضـل أهل عصـره فیما أعلـم«.)1(

ووصفه في )خاتمة مستدرك  الوسائل( بـ: »أفضل أهل عصره، وأطولهم باًعا«.)2(

أقـول: ألّـف المحـّدث الّنـورّي رسـالًة مسـتقلّة فـي ترجمـة المولـی أبـي الحسـن 

الشـریف.)3( 

6( قال صاحب )جواهر الكالم( عند ذكره: 

»جـّدي الفاضـل المتبّحر اآلخوند الماّل أبو الحسـن الشـریف«.)4( وفي موضعٍ آخر: 
»قـال جّدي العاّلمة ماّل أبو الحسـن..«.)5(

7( قال السیّد عبد الله آل السیّد نعمة الله الجزائرّي: 

»ُسـئل والـدي یوًمـا: أیّهما أفضل الشـریف أبو الحسـن أو الشـیخ سـلیمان؟ فقال: 
أّمـا الشـریف أبـو الحسـن فقـد مارسـته كثیـرًا فـي أصبهان، وفـي المشـهد، وفي 

بالدنـا لّمـا قَـِدم إلینا وأقام عندنـا مّدة مدیدة، فرأیتُه في غایـة الفضل، واإلحاطة، 
وسـعة النظر؛ وأّما الشـیخ سـلیمان فلـم أره..«.)6(

8( قال الشیخ عبدالله السماهیجّي في إجازته الكبیرة، في وصف أبي الحسن: 

ث فقیـه، حسـن التقریـر، ثقـة عـدٌل، صالـح حَفظـٌة،  »هـذا الشـیخ فاضـل محـدِّ
َصِحبتُـه فـي طریـق مّكـة )شـرّفها اللـه تعالـی(، ولـه تصانیـف«.)7(

)1( الفیض القدسّي: 183-182.

)2( خاتمة المستدرك : 54/2.

)3( طُبعت هذه الرسالة في مجلّة )تراثنا(، العدد 126-125.

)4( جواهر الكالم: 313/29.

)5( جواهر الكالم: 175/12.

)6( اإلجازة الكبیرة: 207.

)7( اإلجازة الكبیرة: 102.
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9( قال السـیّد المرعشـّي النجفّي في تقریظه علی كتاب )تهذیب حدائق األنسـاب( 

للُفتُونّي: 

»العاّلمة النّسابة، الفقیه المحّدث، المؤّرخ الشیخ أبو الحسن الُفتُونّي العاملّي«)1(.

10( قال الشیخ آل محبوبة: 

»لـو اسـتقصینا إجازاتـه التـي أعطتهـا لـه المشـاهیر من العلمـاء ألوقفتنـا علی ما 
لـه مـن التقـّدم فـي الفضـل، ومـا له مـن المكانة فـي العلـم؛ فهو علم مـن أعالم 

الدیـن، وجهبـذ مـن جهابـذة األُصـول والفـروع، سـبح قلمـه الشـریف فـي شـتّی 

الفنـون، وفـي كلّهـا لـه التقّدم والسـبق، فهو جامـع لكثیٍر مـن العلوم اإلسـالمیّة، 

وحاٍو للمعقول والمنقول، مدقّق محّقق، وهذه مؤلّفاته تشـهد بتضلّعه، وتبّحره، 
وتعّمقـه، وتفّوقـه، علـی كثیٍر من علمـاء عصـره وغیرهم«.)2(

مؤلَّفاته القّيمة: 
كتـب رضـوان اللـه علیـه مؤلّفـاٍت كثیـرة في مختلـف العلوم الشـرعیّة بعضهـا باللّغة 

الفارسـیّة، وأكثرهـا باللّغة العربیّـة؛ منها: 

1. أجوبة المسائل الفقهّية.

2. ُأصول الدين.
یشـتمل علـی )30( فصـاًل فـي األُصـول االعتقادیّـة، مـع إشـارات إلـی أدلّتهـا بصـورٍة 

مختصـرة، كتبـه باللّغـة الفارسـیّة.

3. تهذيب حدائق األلباب في األنساب )ُطبع(.
وهو قسمان: أحدهما في آباء السبطین الحسن والحسین، واآلخر في أبنائهما. 

)1( تهذیب حدائق األلباب في األنساب: 17، المقّدمة.

)2( ماضي النجف وحاضرها 45-44/3.
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4. تحرير المقال في تحقيق أحوال الرجال. 
قـال األفنـدّي: »وقـد أورد فیـه إجـازات العلمـاء، فـال بُـّد مـن مالحظتـه إن شـاء اللـه 

تعالـی«.)1(

5. تفسير القرآن الكريم.
من بدایة القرآن إلی سورة الّصافّات، مع مقّدمات في علم التّفسیر.

6. تنزيه القّمّيين عن المطاعن )ُطبع(.
رسـالة تضّمنـت ردًّا علـى السـيّد المرتضى في قولـه: »إّن القّميّين كلّهـم أجمعين من 

غيـر اسـتثناء ألحـد منهـمـ  إاّل أبـا جعفـر بـن بابويـهـ  باألمـس كانـوا مشـبّهة مجبّرة 

وكتبهم وتصانيفهم تشـهد بذلك«)2(، نفى أبو الحسـن الشـریف فيها نسبة الجبر والتشبيه 

إلـى المحّدثيـن القّميّيـن، وأشـار إلـى أحاديث رواها القّميّـون في إثبات مسـألة التنزيه، 
مـع فهـرس للمحّدثين وأحاديثهم فـي التوحيد ونفي التشـبيه.)3(

7. الحاشية علي الكافي.
كتبها عبد المطّلب علی هامش كتاب الصالة من )الكافي( سنة) 1128هـ(.

8. حقيقة مذهب اإلمامّية )قيد الّتحقيق(.
ویبدو أنّه آخر ما كتبه؛ إذ إّن تاریخ تألیفه سنة )1138هـ(.

9. ديواُن شعٍر في المراثي.

10. الرسالة الرضاعّية. 
اختـار فيهـا عمـوم المنزلـة، المختـار للقدمـاء لظواهـر األخبـار، وموافقـة االحتياط، 

)1( الفوائد الطریفة: 117.

)2( رسائل الشريف المرتضى: 310/3.

)3( ينظر الذریعة: 457/4، رقم2042.
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ومخالفـة العاّمـة، ولـزوم  تحليل كثيٍر من أنـواع الرضاع بقول المتأّخرين، وهي مبسـوطة 

غـرّاء. ذكـر فيهـا أنّـه ألّفها بعد اسـتخارات عديدة عنـد رأس األمير )علیه السـالم(، وكتب 
عليهـا حـواٍش، فـرغ منها في مشـهد الغرّي أواخـر محرّم سـنة )1109هـ(.)1(

11. جدول في أحكام الرضاع. 
صفحـة فیهـا جداول، وفـي كّل بیٍت منها حروف وكلمات، ُوضعـت لبیان أحكام ُصَور 

الرضـاع بالرموز التي شـرحها فوق الجـدول، وذكر فیها رأیه.)2(

12. شرح الصحيفة السجادّية.
قـال المحـّدث النـورّي: »وقفـُت علـی كراریـس بخطّـه، تعـرّض فیهـا لـ)شـرح 
الّصحیفـة( في أسـلوٍب حسـن. ولَعمـري! لو كان تماًما، النطوی الشـروُح عنها كَشـًحا«.)3(

13. شرح كفاية المقتصد.
وهـو شـرح مصنٍَّف للمحّقق السـبزوارّي )ت1090هـ(، والظاهر أنّـه لم یخرج منه إاّل 

شـرح قسـم المتاجـر، واعتمد فـي البقیة علی ما فّصله السـبزوارّي في كتابـه )الذخیرة(، 
كما اسـتظهر ذلك صاحب )لؤلـؤة البحرين(.)4(

14. شريعة الشيعة ودالئل الشريعة.
وهـو شـرح لـ)مفاتیـح الشـرائع(، خـرج منـه شـرح البـاب األّول، فـرغ منـه في سـنة 

)1129هــ(، وقـال صاحب اللؤلؤة: »وهو یشـهد بفضلـه وتحقیقه، ودورانـه مدار األخبار 
المأمونـة عـن العثار فـي جلیلـه ودقیقه«.)5(

)1( ينظر الذریعة: 189/11، رقم1153.

)2( ينظر معجم المخطوطات العراقیّة: 3741/5.

)3( ينظر مجلّة تراثنا، العدد 125-126، ص496.

)4( ينظر الذریعة: 36/14، رقم1622.

)5( لؤلؤة البحرین: 109.
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15. ضياء العالمين في بيان إمامة األئّمة المصطفين )ُطبع(.
قـال المحـّدث النـورّي فـي وصفهـا: »أجمـع وأجـّل ما كُتـب في هـذا الفـّن«.)1( وقال 

العاّلمـة األمینـّي: »وهـو أثمـن كتاب أُلّـف في اإلمامـة«.)2(

16. طريق الرواية عن ابن أبي الدنيا.)3(

17. الفوائد الغروّية والدرر النجفّية.
مرتّـب علـى مقصديـن: أحدهما في أُصول الديـن في مجلّد، واآلخر فـي أُصول الفقه 

فـي مجلّـد آخـر، وكّل مقصـد تحتـوي على اثنتي عشـرة فائدة؛ وفيه قال السـیّد محسـن 

األمیـن: »هو كتاب حسـن، فيه ما يُسـتفاد مـن األحاديث من القواعد الفقهيّة والمسـائل 

األصوليّـةـ  أي: أصـول الفقـه، وفيـه تحقيقـات رائقـة وفوائـد فائقة تدّل علـى مهارته في 
العلوم العقليّـة والنقليّة«.)4(

18. الفوائد المّكّية.
كتبـه أیّـام مجاورتـه بیت اللـه الحرام، ونقل فیه عـن كتاب )إظهار ما عندي بمنسـك  

.الفاضـل الهنـدّي( للسـیّد محّمد علّي بن حیـدر العاملّي المّكّي

19. الكشكول.
یحتـوي علـی540 صفحـة؛ وهو موجود في مكتبة كاشـف الغطاء بالنجـف، والظاهر 

أّن النسـخة بخطّه الشریف.)5(

20. مرآة األنوار ومشكاة األسرار )ُطبع(.
فـي مقّدمـات علـوم القـرآن، وتفسـیر إلـی أواخر سـورة البقـرة، وخاتمٍة تعـرّض فیها 

)1( خاتمة المستدرك : 55/2.

)2( الغدیر: 398/7.

)3( ينظر طبقات أعالم الشیعة: 175/9.

)4( أعیان الشیعة: 7/ 343.

)5( ينظر الّذریعة: 70/18، رقم725.
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إلـی بعـض الفوائد.

قـال المحـّدث النـورّي فـي وصفهـا: »وِمـن مصّنفاتـه التي لم یسـبق إلیه سـابٌق، ولم 

یلحقـه الحـٌق، هـذا التفسـیر العجیـب الـذي ینبغـي كتابتـه بالنـور علی حدقـات الحور. 

وَمـن لـه أدنـی ِدرایـٍة بكتـب األخبـار وتتبّعٍ في السـیر واآلثـار، یظهر له أّن هذا المسـلك  

الغریـب صعـٌب مسـتصعٌب لم یسـلكه أحـٌد قبله، بـل هو أبـو غررها.

وهـو وإن كان ناقًصـا؛ بـل والبـارز مـن أصـل التفسـیر لیـس إاّل شـيء یسـیر، إاّل أّن 

المجلّـد األّول منـه -وهو في المقّدمات ]ال[سـیّما مفرداتـه -كاٍف للّذي رام أن یخوض في 

مشـكالت الفرقـان ببیان أولیـاء الرّحمن.

فقـد تـری أنّـه -أعلـی اللـه مقامه- لـم یََدع فـي ترجمة كّل لفـٍظ لفٍظ خبـراً إاّل ذكره، 

وإن كان لـه تعلّـٌق قلیـٌل، فمـا من مغلق إاّل فتحه عیانًا، وال ِمن مشـكٍل إاّل وأوضحه بیانًا.

فعلیك  بهذا التّفسـیر الكافي لتبیان مشـكالت علوم الكتاب، والوافي إلرشـاد األذهان 

إلـی مجمـع بیـاٍن لم یسـبق إلیه أحٌد، ولـم یجر في خطاٍب حتّی یرویـك  من صافي فُرات 

التَظَمـأ بعـده أبـًدا، ویُنبّئـك  من حقائق كلمـاٍت مكنونة لم یشـرحها أحـٌد، فاصحبه فإنّه 
الغایـة القصوی، وتمّسـك  به فإنّه العـروة الوثقی«.)1(

21. مصباح السالكين.
أحال علیه في كتابه )أُصول دین(.

22. معراج نامه، أو معراج الكمال.)2(

23. نصائح الملوك  وآداب السلوك . 
شـرح عهـد أمیـر المؤمنیـن )علیـه السـالم( إلـی مالـك  األشـتر حیـن واّله مصـر، وهو 

باللّغـة الفارسـیّة، ویُحتمـل أن یكـون الكتـاب الـذي مـّر قبل هـذا باللّغة الفارسـیّة أیًضا، 

)1( مجلّة تراثنا، العدد 125-126، ص497-496.

)2( ينظر الذریعة: 232/21، رقم4773.
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كمـا هـو ظاهـر اسـمه، إن لـم یكن قـد تُرجـم مـن العربیّة.)1(

24. رسالة في تثنية التهليل آخر اإلقامة.)2(

25. حاشية علی مجمع الرجال للقهبائّي.
26. حاشية علی مدارك األحكام.)3(

وفاته ومدفنه: 

تُوفّـي رحمـة اللـه علیـه بعـد أن أّدی رسـالته، ودافـع عـن حـّق مذهـب أهـل بیـت 

نبیّـه )صلّـی اللـه علیـه وآله(، وأنـار لطاّلب الحّق طریـَق العلم والمعرفـة، بعد أن أظلمه 

شـیاطین اإلنـس، وأعـداء المعرفة، في الغرّي الشـریف سـنة )1138هـ(، كمـا كتبه بعض 

أحفـاده علـی )الفوائـد الغرویّـة(، وُدفـن في الصحن العلـوّي لإلمام علـّي في النجف 

األشـرف. وأّرخ الشـیخ محّمد السـماوّي وفاتـه بقوله: 

الحسن أبي  العا  السنوشيخنا أخي  الُفُتونّي  طاهر  ابن  أعني 

حيـن ثـوی أّرخه )سعد غايا))))قد تخذ الّصحن لــــه مئـايا

وذكرت بعض المصادر أّن وفاة الشـریف الُفتُونّي كانت في حدود سـنة )1140هـ()5(، 

وهذا یتناقض مع تاریخ الوفاة )سـعد غایا( الّذي یسـاوي سنة )1138هـ(.

وأعقـب رضـوان اللـه علیه الشـیخ أباطالب، وهو والد األسـرة الُفتُونیّـة، وآمنة؛ وهي 

والـدة الشـیخ باقر والد الشـیخ صاحـب )الجواهر( )6(.

)1( ينظر الذریعة: 113/14.

)2( ينظر درّة الصدف: رحيم قاسمي: 455/2، رقم203.

)3( ينظر درّة الصدف 455/2، رقم203.

)4( ينظر عنوان الشرف في وشي النجف: محمد طاهر السماوّي 90/1.

)5( ينظر تكملة أمل اآلمل: 303/6، رقم2773.

)6( ينظر تكملة أمل اآلمل: 303/6، رقم2773.
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منهجنا في العمل: 
ضبطنا النّص، وقطّعناه وفق المنهج المتعارَف.. 1

ترجمنـا للُمِجيزيـن والُمَجازيـن فـي الهامـش، وأشـرنا فيـه لمـن لـم نعثـر علـى . 2

ترجمتـه منهـم . 

قمنا بترقيم اإلجازات، وذكر تواريخها، وتخريج مصادرها.. 3

قمنا بتصويب المتن؛ وأوضحنا وجه الصواب فيه باإلشـارة إليه في الهامش، وما . 4

تعّذر علينا تصويبه أشـرنا إليه بـ]كذا[ في المتن من دون إشـارة في الهامش .

كّل مـا بيـن معقوفيـن ولـم نُشـر إليـه فـي الهامـش فهـو مّنـا؛ لضبط النـّص، أو . 5

لضـرورة يقتضيهـا السـياق.
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المحور الثاني
في إجازات مشايخه

فـي هـذا الفصل نذكر تسـع إجازاٍت)1(؛ وهي التي ظفرنا بها من مشـایخ أبي الحسـن 

الُفتُونـّي. وتوجـد هـذه اإلجـازات في مجموعـة محفوظة فـي المكتبة الرضویّة بمشـهد، 

رقـم )33438(، ولـم يتبيّـن لنـا معرفـة جامعهـا؛ ولعلّه الشـيخ محّمـد علـّي النائینّي كما 

ذكرنا في المحـور األّول.

وقـال فـي بدايتها: »بسـم الله، والحمـد لله أّواًل وآخرًا، هذه ُصور إجازات مشـایخنا 

الكـرام وعلمائنـا العظـام )علیهـم رضوان الله الملـك العاّلم( لموالنـا ومقتدانا، وَمن هو 

فـي َغمـرات الضاللة ملتجأنا، وفي شـدائد الجهالـة ُمرتجانا، مرّوج دیـن النبّي المختار، 

وخـادم أخبـار األئّمـة األبـرار، مشـیّد مبانـي الفضل والسـلم، سـّمّي باب مدینـة العلم، 

شـیخنا وأُسـتاذنا وَمـن إلیـه فـي تنقیـح األحـكام اسـتنادنا، وعلیـه فـي تحقیـق الحـالل 

والحـرام اعتمادنـا، أدام اللـه تعالـی علـی رؤوسـنا ورؤوس سـائر طـاّلب أكمـَل ظاللـه، 

.» ونـّور بـه مشـكاة العلـم والمعرفة؛ لیرینـا به جمالـه وجاللَه، بالنبـّي وآله

]1[
صورة خّط العالم الفاضل، العارف الكامل، قدوة المحّققين وشيخ 
)2(اإلسالم والمسلمين، موالنا محّمد باقر بن محّمد تقّي المجلسّي

ولم  منه  یسمعها  لم  وإن  مؤلّفاته  أو  بروایة مسموعاته  لتلمیذه  الشیخ  إذن  عبارة عن  )1( واإلجازة 

ور المقبولة: إجازة كتاٍب معیّن أو كتب  یقرأها علیه. وُصورها بین المقبولة وغیر المقبولة؛ فمن الصُّ

معیّنة لشخص معیّن أو أشخاص معیّنین؛ كأن یقول: »أجزت لك« أو »لكم« أو »لفالن« مع ذكر 

اسمه وممیّزاته، مثالً: روایة كتاب )الكافي(، أو )تهذیب األحكام(، أو مؤلّفاتي. وكثیر من العلماء 

لك جمیع مسموعاتي«.)ينظر  »أجزت  یقول:  كأن  مبهم؛  بكتاب  معیّنة  إجازة  ویقبلون  یتّسعون 

اإلجازة الكبيرة: حسن الصدر: 63(

)2( ُولد العالّمة سنة )1037هـ( بأصفهان، واستفاد من دروس والده، والقاضي أبي شرف األصفهانّي، 
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اإلجازة اأُلولی: 
التاریخ: شعبان المكرّم )1096هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وسام علی عباده الّذین اصطفی.

وبعـد، لقـد قـرأ عليَّ وسـمع مّني الولـد األعّز، األسـعد األرشـد، الفاضل 

الصالـح الفالـح، التقـّي المتوّقـد الزكـّي، موالنا أبو الحسـن بـن المرحوم 

الحـاّج محّمـد طاهـر العاملّي األصفهانـّي، وّفقه الله تعالـی للعروج علی 

أعـا مـدارج المعالـي كثیًرا من العلـوم العقلّیة والنقلّیة؛ ال سـّیما األخبار 

المأثـورة عـن العترة الهادیة المهدیّة )صلـوات الله علیهم أجمعین( علی 

غایـة التحقیق ونهایـة التدقیق.

ثـّم اسـتجازني، فاسـتخرُت الله سـبحانه، وأجـزُت له روایـة كّل ما صّحت 

لـي روایتـه، وجازت لـي إجازته من مؤلّفات أصحابنـا رضوان الله علیهم؛ 

فـي األُصولْیـِن، والتفسـیر، والدعـاء، والحدیـث، والفقـه، وغیـر ذلـك، 

بأسـانیدي المتكّثـرة المّتصلـة إلی مؤلّفیها، وسـنذكر له ُهنا سـنًدا واحًدا 

هـو أوثقها وأعاهـا؛ وهو: 

مـا أخبرنـي ]به[جـّم غفیـر مـن العلماء األعـام- منهـم: والـدي العّامة- 

ولستانّي، وغیرهم، حتّی صار مجلس درسه  والمولی حسنعلّي التسترّي، والسیّد شرف الدین الشُّ

من أشهر المجالس بأصفهان، وله تالمیذ أجاّلء. وقد صار شیخ اإلسالم بأصفهان إلی أن تُوفّي سنة 

)1110هـ(، وُدفن في جنب مسجد الجامع بمقبرة أبیه.

له مؤلّفات كثیرة أشهرها: بحار األنوار، مرآة العقول، مالذ األخیار، تحفة الزائر، جالء العیون، حیاة 

القلوب، حلیة المتّقین، زاد المعاد، الوجیزة وغيرها.

تُرِجم له في: أمل اآلمل: 248/2، رقم733، رياض العلماء: األفندي: 39/5، قصص العلماء: التنكابنّي: 

204-288، لؤلؤة البحرين: 55-60، رقم16، روضات الجّنات: الخوانسارّي: 78/2 رقم 142، أعيان 

الشيعة: 182/9، ريحانة األدب: محّمد علّي المدرس: 198/5-201، طبقات أعالم الشيعة: 95/6، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 350/12، رقم 3849.
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رّوح اللـُه أرواَحهـم، عـن شـیخ اإلسـام والمسـلمین بهـاء الملّـة والحـّق 

والدیـن محّمـد العاملـّي نّور الله ضریحه، عن والده الفقیه النبیه الشـیخ 

حسـین بـن عبـد الصمد الحارثّي، عـن أعلم العلمـاء المتبّحرین زین 

الملّـة والحـّق والدیـن علّي بن أحمد الشـامّي الشـهیر بـ)الشـهید الثاني( 

رفـع اللـه درجتـه، إلـی آخر أسـانیده التي أوردها فـي إجازتهـا)1( الكبیرة 

 .التـي أجـاز بها الشـیخ المتقّدم

فلیـرِو دام تأییـده جمیـع الكتـب التـي حوتها اإلجـازة المذكـورة وغیرها 

بإسـنادي المتقـّدم وغیـره. وأن یـروَي عّني جمیع مصنَّفـات والدي طّیب 

الله تربته، وسـائر مشـایخي مّمن مضی وغَبر، وجمیع مؤلّفاتي القاصرة، 

طالًبـا أقصـی مدارج الدرایـة، داعًیا لي في مـآن)2( اإلجابة.

وكتـب بیمنـاه الـوازرة الداثـرة، أفقر العبـاد إلی عفـِو ربّه الغنـّي محّمد 

باقر بن محّمد تقي عفا الله عّما سـلف منهما، وحشـرهما مع موالیهما، 

فـي شـهر شـعبان المكـرّم مـن شـهور سـنة سـّت وتسـعین بعـد األلـف 

الهجریّـة، حامـًدا مصلًّیا مسـلًما.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/1(. ـ 

)1( كذا في األصل، والصحیح: »إجازته«.

)2( كذا في األصل، ولعلّها: »مظان«.
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اإلجازة الثانية)1(: 
التاریخ: 3 ربیع األّول )1107هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وسام علی عباده الذین اصطفی وآله خیرة الوری.

أّمـا بعـد، فقـد اسـتجازني المولـی األولـی، الفاضـل الكامـل، المحّقـق 

المّدقـق، النحریـر الصالـح الفالـح، الـورع الزكـّي األلمعـّي الشـیخ أبـو 

ـا األصفهانـّي مولـًدا، الغـروّي توطًّنا  الحسـن العاملـّي أبًـا، الحسـینّي أُمًّ

وّفقـه اللـه تعالـی للعـروج علـی أعلـی مـدارج الفضـل والكمـال، بعـد 

أن أجزتـه فـي سـالف الزمـان، وبـرع بعـده فـي العلـم والـورع علـی 

األقـران واألمثـال، وطار في أفنـان العلوم وأغصان المعـارف إلی حیث 

ال یُنـال إاّل بتأییـٍد مـن الكریـم الواهـب المفضـال، فأجزتُـه -كّثـر اللـه 

أمثالـه- إجـازًة عاّمـًة لـكّل مـا صّح لـي روایتـه وإجازته مـن مقروءاتي، 

مفتتـح  فـي  أوردتُهـا  التـي  بأسـانیدي  مجازاتـي،  أو  مسـموعاتي،  أو 

كتـاب )األربعیـن()2( وغیرهـا، وأن یـروَي عّنـي مـا تجّدد مـن مؤلّفاتي، 

ورسـائلي، ومسـائلي، وما سـیجّدد إن شـاء الله تعالی، مراعًیا لشـرائط 

الروایـة، طالًبـا أقصـی معـارج الدرایـة، داعًیـا لـي ولوالَدي ومشـایخي 

فـي مـآن)3( اإلجابة.

وكتـب بیمنـاه الـوازرة الداثـرة، أفقـر العباد إلی عفـو ربّه الغنـّي محّمد 

باقـر ]بـن[ محّمـد تقـّي غفـر اللـه عـن جرائمهمـا، فـي ثالث شـهر ربیع 

األّول مـن سـنة )1107هـ(.

)1( تسلسلها في مجموعة اإلجازات التاسعة، وقّدمنا ذكرها كونها إجازة ثانية من العالّمة المجلسّي 

للفتونّي.

)2( ينظر كتاب األربعين: 4-9، الحديث األول.

)3( كذا في األصل، ولعلّها: »مظان«.
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والحمد لله أّواًل وآخرًا، والصاة علی سّید المرسلین محّمٍد وعترته األقدسین.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/9(. ـ 
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]2[
 صورة خّط الشيخ الزاهد الورع التقّي، العالم العامل النقّي،

)1(الشيخ قاسم ]بن[ محّمد الكاظمّي

التاریخ والمكان: صفر سنة )1099هـ(، في النجف األشرف.

بسم الله الرحمن الرحیم

أجـزُت)2( فـي هـذه اإلجازة الشـریفة)3(، وأجزُت لصاحبها أیًضـا كما أجازَُه 

العالـُم الفاضـل شـیخ المحّدثیـن والمسـلمین )سـلّمهما اللـه تعالـی()4(، 

وكتـب الداعـي فـي شـهر صفـر مـن سـنة تسـعٍ وتسـعین وألـف حامـًدا 

مصلًّیـا، قاسـم بـن محّمـد الكاظمـّي نزیـل النجف األشـرف.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/2(. ـ 

)1( في األصل: )الشیخ محّمد قاسم الكاظمّي(، وما أثبتناه هو الصحيح.

هو: الشیخ قاسم بن محّمد بن جواد الكاظمّي ثّم النجفّي، الشهير بـ)الفقيه الكاظمّي(، وبـ)ابن 

الوندّي( .

تتلمذ على عّدة مشايخ بالنجف األشرف، وطوس، ومّكة، والطائف؛ منهم: السيّد نور الدين علّي 

بن علّي ابن أبي الحسن العاملّي المّكّي. ومن تالمذته: ابنه محّمد إبراهيم، ونور الدين محّمد بن 

المرتضى بن محّمد مؤمن الكاشانّي، والسيّد الحسن ابن عبدالحسين الحسينّي الطالقانّي النجفّي. 

ومن تصانیفه: شرح زبدة األُصول، حاشية على الكافي، الجامع ألسرار العلماء. تُوفّي بالنجف بعد 

سنة خمس ومائة وألف.

تُرِجم له في: أمل اآلمل: 219/2، رقم657، رياض العلماء: 398/4، أعيان الشيعة: 445/8، ماضي 

 ،243/12 الفقهاء:  طبقات  موسوعة  592/6؛  الشيعة:  أعالم  طبقات   ،505/3 وحاضرها:  النجف 

رقم3766.

)2( كذا في األصل، ولعلّها: »أجزته«.

)3( یعني: إجازة المجلسّي األولی للُفتُونّي.

)4( والمراد به العالّمة المجلسّي.
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]3[
صورة خّط الشيخ العالم العامل، الفاضل الكامل، الفقيه النبيه 

الزكّي، الشيخ محّمد حسين الميسّي العاملّي قّدس روحه)1(

 التاریـخ والمـكان: 19 صفـر سـنة )1100هـ(، 

في كرباء المعلّى.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه الـذي جعـل الروایـة ذریعـًة إلـی درك األحـكام، وخلّصنا من 

ظلمـات الخیـال واألوهام، وصلّی الله علی من هدانا إلی شـرع اإلسـام، 

وبّصرنـا بمعرفة الحال والحرام، وعلـی آله هداة األنام ومصابیح الظام، 

واآلخذیـن بحجزتهـم من الصحابـة والتابعین إلی یوم البعـث والُمقام.

وبعـد، فیقـول أقّل األقلّیـن، وأذّل األذلّین المفتقر إلی اللـه تعالی الغنّي 

محّمد حسـین بن الحسن المیسـّي العاملّي نزیل الحائر المطّهر المقّدس 

علـی مشـرّفه صـاة وسـام الملـك العلـّي: إّن أربـح المكاسـب، وأنجـح 

المطالـب، وأرجـح المفاخـر، وأعظـم المـآرب بعـد اإلیمان باللـه والیوم 

ل به إلی السـعادة األبدیّة، ویُتخلَّص به من الشـقاوة  اآلخر، هو ما یُتوصَّ

ـّنة المحّمدیّة، علـی الصادع بها  السـرمدیّة؛ االقتـداء بالملّـة النبویّة والسُّ

)1( الشيخ محّمد حسين  بن الحسن بن إبراهيم بن علّي بن عبدالعالي العاملّي الميسيّ  نزيل الحائر، 

وجّده األعلى الشيخ علّي بن عبد العالّي الميسّي المشهور الذي تُوفّي سنة )938هـ(، قال الشیخ 

األمل  )أمل  اآلن«  إلى  كربالء  سكن  معاصر،  عابد  صالح،  محّقق  عالم،  »فاضل  حّقه:  في  الحّر 

154/1(. ويروي هو عن الشاعر عبداللّه بن محّمد العاملّي، عن الشيخ علّي ابن الشيخ محّمد ابن 

ّر المنثور. الشيخ حسن بن زين الدين صاحب الدُّ

تُرِجم له في: أمل اآلمل: 154/1، رقم156، تكملة أمل اآلمل: 346/1، رقم374، الذریعة: 182/1، 

رقم939.
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وآلـه مـن الصلـوات أفضلهـا، ومـن التحّیـات أكملهـا، وذلـك ال یتـّم إاّل 

بنقـل الحدیـث وروایته، وضبطـه، ودرایته، وصرف األیّام في ُمَدارسـته، 

وقضـاء األعـوام فـي ممارسـته، فطوبـی لمـن وّجـه إلیـه هّمَتـُه، وبّیـض 

علیـه لمّتـه، وجعلـه شـعاره ودثاره، وصـرف فیه لیلـه ونهـاره، ولّما كان 

األخ العالـم العامـل، الفاضـل الكامـل، اللوذعـّي األلمعّي، التقـّي النقّي، 

جامـع الكمـاالت اإلنسـانّیة، واألخـاق المرضّیـة، والملـكات الملكّیـة، 

موالنـا الشـیخ أبو الحسـن سـلّمه الله تعالی ابـن المرحوم الشـیخ محّمد 

طاهـر ابـن المبـرور الشـیخ عبـد الحمیـد ابـن الشـیخ الجلیـل الفاضـل، 

الكامـل الثقـة، العدل الـورع، التقّي الزاهد، العابد الجزل، النقّي الشـیخ 

]موسـی[ )1( الــعاملّي، قد صرف عنفوان شـبابه في طلب العلوم العقلّیة 

بًـا لألخـاق النفسـانّیة، مازًمـا للتقـوی والمـرّوة واألعمال  والنقلّیـة، مهذِّ

المرضّیـة، فطلـب مـن هـذا الحقیر إجـازة ما یجـوز لي روایتـه، فوجدتُه 

-سـلّمه اللـه تعالـی- أهًا لها، فاسـتخرُت الله تعالی وأجـزُت له أدام الله 

تعالـی تأییـَده –روایـة- مـا صـّح لـي روایتـه مـن المعقـول والمنقول؛ ال 

سـّیما األحادیـث النبویّـة، واآلثـار اإلمامّیـة التي هو -سـلّمه اللـه تعالی- 

بصددهـا، فإنّـي أذكـُر منـه مـا ال بـّد؛ وهـو بعـض الطُّـُرق إلی المشـایخ 

الثاثـة المحّدثیـن أصحـاب الكتـب األربعة المشـهورة؛ التـي هي دعائم 

الدیـن واإلیمـان، ومرجـع فقهاء الزمـان، ومنه یُعلم الطریق إلی مشـایخ 

السـند ومصّنفاتهـم ومرویّاتهـم إلـی المعصومیـن )صلـوات اللـه علیهـم 

أجمعیـن(، فلیـرِو عّنـي -أدام اللـُه تأییـَده -لمن شـاء وأحّب.

فإنّـي أروي ذلـك عـن جماعـٍة مـن مشـایخي الكـرام وأسـافي الفخـام؛ 

أقربهـا: عـن شـیخي وأُسـتادي، الشـیخ األجـّل، العالـم العامـل التقـّي، 

الشـیخ عبـد اللـه ابـن الشـیخ محّمـد العاملـّي سـلّمه اللـه تعالـی إجازًة 

)1( في األصل طمس بمقدار كلمة، وما أضفناه من اإلجازات اأُلخری.
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بحّق روایته، عن شـیخه األجّل األوحد المحّقق المدّقق الشـیخ علّي ابن 

الشـیخ محّمـد ابن الشـیخ حسـن ابـن العالم الربّانـّي زین الملّـة والدین 

الشـهیر بـ)الشـهید الثاني( بحّق روایته، عن شـیخیه األجلَّین: السـّید نور 

الدین بن علّي بن الحسـین بن أبي الحسـن الحسـینّي العاملّي، والشـیخ 

نجیـب الدیـن علـّي بـن محّمـد بـن عیسـی )قـّدس اللـه روحهمـا( بحـّق 

روایتهمـا، عـن شـیخیهما العالمین العاملَین: السـّید شـمس الدین محّمد 

بـن علـّي الحسـینّي ـ وهـو صاحـب المدارك ـ والشـیخ جمـال الدین أبي 

منصـور الحسـن بن الشـهید الثانـي )نّور اللـه مرقدهما( بحـّق روایتهما، 

عـن السـّید األجـّل علـّي بـن الحسـین بـن أبـي الحسـن، والشـیخ األجـّل 

عـّز الدیـن الحسـین بن عبـد الصمـد الحارثّي، والسـّید العابد نـور الدین 

علّي ابن السـّید فخر الدین الهاشـمّي بحّق روایتهم جمیًعا، عن السـعید 

العالـم الربّانـّي زیـن الملّة والدین الشـهیر بـ)الشـهید الثانـي( أعلی الله 

درجتـه كمـا شـرّف خاتمته. وطُرُقه كثیـرة، ولنذكر منهـا طریًقا تیّمًنا 

وتبـّركًا، وبّقیـة الطُّـُرق مفّصلـة فـي محالّها؛ مثل: إجازته للشـیخ حسـین 

بـن عبـد الصمـد، وكتـاب )اإلجازات( لولده الشـیخ الحسـن.

فأقـول: إنّـه یروي عن جّدي شـیخه األجّل نور الدیـن علّي بن عبد العالي 

المیسـّي العاملّي، عن الشـیخ شـمس الدین محّمد بن المؤّذن الجزینّي، 

عـن الشـیخ ضیـاء الدیـن علـّي بن شـیخنا الشـهید شـمس الدیـن محّمد 

مكّّي )قّدس الله أرواحهم(، عن والده السـعید الشـهید أعلی الله مرتبته 

كمـا شـرّف خاتمته، عن الشـیخ اإلمـام فخر الدین أبي طالـب محّمد ابن 

الشـیخ اإلمـام العّامـة جمـال الملّـة والحـّق والدین الحسـن بن یوسـف 

ابـن المطّهـر، عـن والده )رضي الله عنهم(، عن شـیخه المحّقق السـعید 

نجم الدین أبي القاسـم جعفر قّدس الله نفسـه وطّهر رمسـه، عن السـّید 

الجلیـل شـمس الدیـن ِفخـار بـن معد الموسـوّي، عن الشـیخ اإلمـام أبي 

الفضـل شـاذان بن جبرئیـل القّمّي، عن الشـیخ الفقیه العمـاد أبي جعفر 
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محّمد بن أبي القاسـم الطبرّي، عن الشـیخ أبي علّي الحسـن ابن الشـیخ 

الجلیـل أبـي جعفـر محّمد بن الحسـن الطوسـّي، عن والـده، عن 

الشـیخ اإلمـام المفیـد محّمـد بن محّمـد بن النعمـان )نّور اللـه مرقده(، 

عـن الشـیخ أبـي القاسـم جعفـر بن محّمـد بـن قولویه، عن الشـیخ 

اإلمـام الجلیـل أبـي جعفـر محّمـد یعقـوب الكلینـّي )قـّدس اللـه روحه( 

جمیـع مصّنفاتهم ومؤلّفاتهـم ومرویاتهم.

النعمـان، عـن  بـن  بـن محّمـد  المفیـد محّمـد  الشـیخ  وباإلسـناد عـن 

الشـیخ أبـي جعفـر محّمـد بـن علـّي بـن الحسـین بن موسـی بـن بابویه 

مؤلّفاتـه. القّمـّي جمیـع 

وأروي أیًضـا عـن شـیخي المذكور أّواًل أطـال الله عمره، عن الشـیخ األجّل 

الشـیخ علـّي ابـن المرحوم الشـیخ األوحد الشـیخ محّمـد، عن السـّید نور 

الدیـن بـن علّي بن أبي الحسـن الحسـینّي، عـن العالم الزاهد السـّید علّي 

بـن علـوان، عـن شـیخنا الشـیخ الجلیـل بهاء الملّـة والدیـن الحارثـّي، عن 

والـده، عـن العالـم الربّانـي الشـهید الثاني رضـي الله تعالی عنهـم أجمعین.

فقـد أجـزُت لـألخ األعـّز المذكـور أعانه الله تعالـی علی طاعتـه أن یروَي 

عّنـي جمیـَع مـا صّحـت لـي روایتـه، وجـازت لـي إجازتـه مـن مصّنفـات 

فـي  مشـروط  هـو  مـا  علیـه  شـارطًا  وغیرهـم،  المذكوریـن  المشـایخ 

اإلجـازات؛ مـن األخـذ باالحتیـاط، والوقوف عنـد الشـبهات، وغیر ذلك، 

سـائًا منـه -أدام اللـه تأییـده- إجرائـي علـی خاطـره الخطیـر، وضمیـره 

المنیـر، فـي الخلـوات، ومظـاّن اإلجابـات.

وكُتبـت هـذه األحـرف بیـدي الجانیـة الفانیة في تاسـع عشـر شـهر صفر 

المظّفـر سـنة )1100( مائـة بعـد األلف. والحمـد لله وحـده، وصلّی الله 

علـی سـّید المرسـلین محّمـد وآله األطهریـن األكرمین.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/3(. ـ 
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]4[
 صورة خّط الشيخ العالم الفاضل الكامل، الورع الزاهد، 

ريحّي)1( التقّي النقّي صفّي الدين بن فخر الدين الطُّ

التاریخ: یوم السبت 9ربیع األّول )1100هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه علـی نعمائـه، والصـاة علـی أشـرف مـن فـي أرضه وسـمائه 

محّمـٍد وآلـه مهابـط وحیـه وأُمنائه.

وبعـد، فیقـول العبد المفتِقـر إلی رحمة ربّه الغنّي صفـّي الدین بن فخر 

الدیـن طُریـح النجفـّي: لّمـا وّفـق اللـه تعالی التشـرّف)2( بخدمـة المولی 

الشـریف الشـیخ األجّل األوحـد، الطاهر الورع الناسـك، خاصـة العلماء 

األبـرار، وُسـالة النُّجبـاء األخیـار، الشـیخ أبـي الحسـن أدام اللـه تعالـی 

فضلـه وكّثـر من العلماء مثله، ابن المرحوم المبرور الشـیخ محّمد طاهر 

بـن عبـد الحمید ابن الشـیخ الجلیل النبیل، العالـم العامل، التقّي النقّي، 

اللغوّي فخر  المفّسر  الفقيه  النجف األشرف. وتتلمذ لعلماء عصره، وتخرج على والده  )1( ُولد في 

كتبًا  وألّف  و)1077هـ(.  و)1076هـ(  )1072هـ(  تواريخها:  إجازات؛  بثالث  منه  وأُجيز  الدين، 

ورسائل؛ منها: مطالع النظر في شرح )الباب الحادي عشر(، رسالة تحفة الطالب وبغية الراغب 

البحرين(،  )مجمع  مستدرك  الطبيعيّين،  على  الرّد  في  المسترشدين  هداية  التوحيد،  علم  في 

والرياض األزهرية في شرح )الفخرية( في الفقه لوالده، وغير ذلك. تُوفّي بعد سنة مائة وألف. 

تُرجم له في: أمل اآلمل: الحر العاملّي: 135/2، رقم386، رياض العلماء: 17/3، روضات الجّنات: 

الشيعة:  أعيان   ،448/2 القمّي:  واأللقاب:  الكّنى  المرقمة541(،  والده  ترجمة  )ضمن   352/5

موسوعة   ،384/6 الشيعة:  أعالم  طبقات  برقم18،   ،443/2 وحاضرها:  النجف  ماضي   ،389/7

طبقات الفقهاء: 148/12، رقم3689.

)2( كذا في األصل، والصواب: »للتشرّف«.
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الشـیخ موسـی بن علّي بن محّمد بن علّي ]...[)1(، واسـتملی كّل مّنا من 

صاحبـه الـوالء، وعرف صدق المحّبة واإلخاء، وكان ابتداء ذلك في األرض 

المقّدسـة المیمونـة كرباء، وهو سـلّمه الله تعالی قـد أجری معي مبحًثا 

صّیرنـي بالعجـز عن مجاراته أسـیًرا، ووّفقنـي في میـدان براعته ومنطقه 

حیًِّرا، فشـهدُت له بصحة الفطرة، وسـامة الفكرة، وكثرة الخبرة، ثّم إنّه 

سـلّمه اللـه تعالـی لكـرم عنصره، وشـرف جوهره، سـّوغ نفُسـه الكریمة 

-مـع جالـة حالـه، وتمـام كماله- أن یسـأل مـن مثلي، مع قلّـة بضاعته، 

وكثـرة إضاعتـه اإلجـازَة)2(، وحیـث إنّـه سـأل وأراد وكّرر وأعـاد وجب أن 

یجری بالمـراد المداد.

فأقـول: إنّـي قـد أجزُت له -أدام الله عاه- أن یـروَي عّني جمیع ما رویُته 

بالقـراءة، والسـماع، واإلجـازة، مـن تصانیـف علمائنـا الماضیـن وسـلفنا 

الصالحیـن رضـوان اللـه علیهـم أجمعیـن؛ العقلّیـة، والنقلّیـة، واألدبّیـة، 

والعربّیـة، وروایاتهـم، متـی َعلِـم أنّـه داخٌل تحـت روایتي بالطُّـرق التي 

لـي إلیهـم، واقتصـرُت مـن ذلـك علی المهـّم؛ وهـو الطریق إلـی الكتب 

المشـهورة. األربعة 

فأنـا أروي عـن: والـدي وأُسـتاذي وَمن إلیه فـي العلوم اسـتنادي، العالم 

الربّانـي فخـر الدیـن الثانـي )قـّدس اللـه نفسـه( قـراءًة علیـه وإجـازًة 

منـه، عـن شـیخي المبرور المشـكور الشـیخ محّمـد بن جابر، عـن والده 

المذكـور، عـن شـیخه السـعید عبـد النبـّي الجزائـرّي، عن شـیخه السـّید 

الجلیـل محّمـد ابن سـّید علّي صاحـب )مدارك األحكام(، عـن والده، عن 

الشـیخ الجلیل الشـهید السـعید زیـن الملّـة والدین.

)1( في األصل طمس بمقدار كلمات.

)2( اإلجازة في االصطالح العلمّي إخبار إجمالّي بأُموٍر مضبوطة، مأمون علیها من الغلط والتصحیف. 

)الُمِجیز(
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َحیلُولَـة)1(: وعنـه، عن شـیخه الجلیل النبیل األمیر شـرف الدین علّي، عن 

شـیخه الكبیر میر فیض الله، عن شـیخه المحّقق المدّقق الشـیخ حسـن 

ولـد الشـهید الثانـي، عن الحسـین بن عبد الصمـد الحارثّي، عن الشـهید 

السـعید زین الملّة والدین.

َحیلُولَـة: وعنـه أیًضـا، عـن السـّید الجلیـل األمیر شـرف الدین علـّي، عن 

شـیخه الفاضـل الكامـل میـرزا محّمـد اإلسـترآبادّي، عـن الشـیخ إبراهیم 

]ابـن[ الشـیخ علـّي بـن عبـد العالـي المیسـّي، عن والـده الشـیخ علّي.

َحیلُولَـة: وعنـه أیًضـا، عـن الشـیخ الفاضـل الكامـل الشـیخ محمـود بـن 

حّسـام المشـرفّي، عن الشـیخ المحّقق الشـیخ بهـاء الدیـن العاملّي، عن 

والده، عن الشـیخ الشـهید السـعید زین الدین، عن الشـیخ علّي بن عبد 

العالي المیسـّي، عن الشـیخ شـمس الدیـن محّمد بن المـؤّذن الجزینّي، 

عـن الشـیخ ضیـاء الدیـن، عـن والـده األجـّل الجامـع بیـن رتبتـي العلـم 

والشـهادة الشـیخ شـمس الدیـن محّمـد بـن مكّـّي، عـن الشـیخ المحّقق 

الشـیخ فخـر الدیـن أبـي طالب محّمـد، عن والـده العّامة جمـال الدین 

الحسـن بـن یوسـف المطّهـر الحلّّي، عن شـیخه نجـم الملّـة والدین أبي 

القاسـم جعفر بن الحسـن بن ]یحیی بن[ سـعید، عن السـّید الجلیل أبي 

علـّي ِفخـار بـن معـّد الموسـوّي، عن الشـیخ الجلیـل األوحد أبـي الفضل 

شـاذان بـن جبرئیـل القّمـّي، عن الشـیخ الفاضـل عماد الدیـن أبي جعفر 

القاسـم الطبـرّي، عـن الشـیخ األجـّل أبي علّي الحسـن، عن والـده قدوة 

الفرقـة وشـیخ الطائفـة أبـي جعفر محّمد بن الحسـن الطوسـّي.

ولـه إلـی ثقـة اإلسـام محّمـد بـن یعقـوب الكلینـّي طُـُرق عدیـدة؛ 

فهي  آخر؛  إلی  التحویل من سند  تكون عالمة  مهملة  »حاء«  یرسموا  أن  المحّدثین  عادة  )1( جرت 

اختصار لفظ )التحویل(، وبعضهم یسّمیها »حاء« الحیلولة. وبعضهم یجعلها »خاء« معجمة، فهي 

اختصار سند آخر، كذا نقله بعض العلماء عن صاحب البدایة، والله یعلم. )الُمجیز(
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منهـا: عـن أُسـوة الفقهـاء والمتكلّمیـن أبـي عبـد اللـه محّمـد بـن محّمد 

بـن النعمـان الشـیخ المفیـد، عن الشـیخ األفضل أبـي القاسـم جعفر بن 

قولویـه، عنـه نـّور اللـه مرقده. 

وكذلـك لـه إلـی رئیـس المحّدثیـن الصـدوق محّمـد بـن علـّي بـن بابویه 

طُـُرق متعـّددة؛ منهـا: عـن الشـیخ أبـي عبداللـه المفیـد، عنـه طـاب ثراه.

فلیـرِو األخ األعـّز الموّفـق عنّي بهذه الطُُّرق محتاطًا لـي وله. والحمد لله 

رّب العالمین.

وكتـب بیـده الفانیـة الجانیـة صفـّي الدیـن بـن فخـر الدیـن الطُّریحـّي 

النجفـّي َضحـاء یـوم السـبت تاسـع شـهر ربیـع األّول مـن شـهور سـنة 

مائـة. ألـف   )1100(

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/4(. ـ 
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]5[
صورة خّط الشيخ العالم العامل، الفاضل الكامل األوحد، الشيخ 

أحمد بن محّمد بن يوسف البحرانّي)1(

التاریخ: 23 جمادى الثانیة )1102هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه الـذي ضبط بسـمط سلسـلة الروایة منتشـر فنـون األحادیث 

لمـن بُعـد عـن أخذهـا مـن مبادئهـا، وربـط بربـاط عنعنـة اتّصالهـا علی 

ثغـور أسـانیدها؛ حذًرا من هجـوم التعلیق، والرفع، واإلرسـال، والقطع، 

وغیـر ذلـك من أعادیها، والصاة علی نبّیه المنزَّل علیه أحسـن الحدیث، 

الغیـر المعـارض بقدیـم كاٍم أو حدیـث، وآلـه الذین من فیـوض فضلهم 

أُفیـدت اإلفادات، وأُجیزت اإلجازات، وبصـدق االنتهاء علی منار هداهم 

صّحـت الروایات، وجـازت اإلجازات.

وبعـد، فحیـث وّفـق الله بمّنه للتشـرّف باالجتمـاع بحضـرة األخ المؤیّد، 

والخـّل المسـّدد، ذي الكمـاالت النفسـّیة، والنفس القدسـّیة، المتسـاوي 

)1( أحمد بن  محّمد بن يوسف بن صالح الخطّّي األصل، المقابيّ  البحرانّي، أحد مجتهدي اإلماميّة، 

ومن كبار علمائهم، ُولد في قرية )مقابا( بالبحرين، وأخذ عن والده، وغيره. واشتُهر بعلوِّ كعبه 

النظر، وحّدة الخاطر، والبالغة والفصاحة في  في المعقول والمنقول، والفروع واألُصول، ودقّة 

التعبير والتحرير. وله مؤلّفات؛ منها: رسالة في مسألة الحسن والقبح، رسالة في البداء، رسالة 

الرموز الخفيّة في المسائل المنطقيّة، رسالة المشكاة المضيئة، رياض الدالئل وحياض المسائل، 

وغير ذلك. تُوفّي سنة )1102هـ( بطاعون العراق مع أخویه الشیخ یوسف والشیخ حسین في حیاة 

.أبیه، وُدفن في جوار اإلمامین الكاظمین

 ،87/1 الجّنات:  روضات  رقم8،   ،37 البحرين:  لؤلؤة  رقم76،   ،28/2 اآلمل:  أمل  في:  له  تُرجم 

 ،141/2 األدب:  ريحانة   ،172/3 الشيعة:  أعيان  رقم64،   ،140 البالدّي:  البدرين:  أنوار  رقم21، 

طبقات أعالم الشيعة: 47/6، موسوعة طبقات الفقهاء: 64/12، رقم 3623.
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حااله في السـّر والعلن، العالم العامل موالنا أبو الحسـن ابن الفردوسـّي 

ذي المخافـر الشـیخ محّمـد طاهـر ابن الشـیخ الجلیل النبیل المسـتغرق 

فـي بحـار غفـران ربّـه العلـّي، التقـّي النقـّي موسـی بـن علّي ابـن عتیق 

رضـوان ملیكـه الحمیـد معتـوق بن عبـد الحمیـد الُفُتونّي العاملـّي، كان 

ذلـك االجتمـاع في مشـهد أمیر األُمـراء ومرقد خیر وصّي وطـئ بعد نبّیه 

الثـری، وجـری بینـي وبینه من حسـن االعتقـاد وصفاء الوصـال ما جری؛ 

إذ وقـع بینـي وبینـه من مطارحات البحث ومقارحـات الفكر ما به صدق 

مـا كـّذب الفـؤاد مـا رأی، اسـتدعی مّنـي مـع كونـه أرفـع من ذلـك قدًرا 

وأعلـی، وكونـي باسـتدعاء مـا اسـتدعاه منـه أولـی، أّن أُجیز لـه روایَة ما 

جـازت لـي روایته، ولـم أجِر علی ذلك لمثله من مثلـي إاّل بعد أن تجاوز 

االسـتدعاء حـّده، وتناهـت مـن التعلّـل نهایته، فاسـتخرُت اللـه في ذلك 

المـرام، واسـتعنته علی اإلقـدام، والقیام ذلـك المقام.

فأقـول: إنّـي قـد أجـزُت له أیّـده الله تعالی أن یـروَي عّني مـا رویُته عن 

مشـایخي من جمیـع الفنون؛ الدرایـات والروایات، ]ال[سـّیما ما تضّمنته 

الكتـب المشـهورة األربعـة، ولنذكر من الطُّرُق إلیهم بعَضهـا، فإّن الطُُّرق 

كثیرة مّتسـعة، فإنّي أروي: 

]1[. عـن والدي وشـیخي وأُسـتاذي، وَمن علیه في جمیـع العلوم العقلّیة 

والنقلّیـة اعتمـادي قـراءًة وإجـازًة وسـماًعا، عـن شـیخه األقـدس العالـم 

.العامـل الربّانّي الشـیخ علّي بـن سـلیمان البحرانّي

النقلّیـة  العلـوم  والمآثـر، مكّمـل  المفاخـر  أیًضـا عـن ذي  ]2[. وأروي 

المأثـورة عـن األئّمـة األفاخـر، موالنـا مـّا محّمد باقـر ابن موالنـا خاتمة 

المحّدثیـن وُمحيـي دارس رسـوم أحادیـث األئّمـة المعصومیـن، التقـّي 

النقـّي اآلخونـد مـّا محّمـد تقـي قّدس اللـه روَحه، عـن والـده المذكور، 

كاهمـا عـن الشـیخ المشـهور والعلـم المنصـوب المنصـور بهـاء الدیـن 
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العاملـّي تغّمـده اللـه ]بـ[ــرضوانه، عن والده عـّز الدین المسـتغرق في 

رضـوان األحـد الحسـین بن عبد الصمـد الحارثـّي، عن أفضـل المتأّخرین 

وخاتمـة المتبّحریـن الشـیخ زیـن الدین الشـهیر بـ)الشـهید الثانـي( رفع 

اللـه درجته.

معـارج  إلـی  وعـرج  الشـهادة،  بدرجـة  فـاز  عّمـن  أیًضـا  وأروي   .]3[

السـعادة َمـن كان في حرم الله الشـریف أكثر عمـره قاطًنا، وأُریق دمه 

فـي المسـجد الحـرام بغیـر ذنـٍب ﴿َوَمنْ  َدَخَلـهُ  كانَ  آمِنـًا﴾)1(، موالنا 

میـر محّمـد مؤمـن الحسـینّي اإلسـترآبادّي، عـن شـیخه السـّید الجلیل، 

ذي المجـد األثیـل، نـور الدیـن ابـن السـّید علـّي بـن الحسـین بـن أبي 

الحسـن الموسـوّي العاملـّي نـّور اللـه مرقـده، عـن أخَویـه: أخیـه ألبیه 

السـّید السـند المحّقـق المدّقـق ثابـت األقـدام والمدارك فـي المعارك، 

مؤلّـف كتـاب )المـدارك( السـّید محّمـد أعلی اللـه منزلتـه، وأخیه ألُّمه 

الشـیخ المحـّرر المقـّرر الراقـي أعلـی مرتقـی مؤلّـف كتابَـي )المعالم( 

و)المنتقـی( الشـیخ حسـن ابـن الشـیخ زیـن الدیـن رفـع اللـه درجتـه، 

كاهمـا عـن السـّید الجلیـل المذكـور علـي بـن أبي الحسـن الموسـوّي، 

عـن شـیخه الشـهید الثاني الشـیخ زین الدیـن إلی آخر إسـناده المّتصل 

الغنّیـة  المشـهورة  المذكـور فـي إجازتـه  الكتـب واألُصـول،  بأصحـاب 

بالظهـور عـن اإلطالـة، فلیرجـع إلیهـا فعلـی الملـيء تصـّح الحوالة.

فلیـرِو عّنـي دامـت سـامته مـا جـازت لـي روایتـه مـن كتـب أصحابنـا 

ومؤلّفاتهـم وأُصولهـم، عامـًا -كمـا هو شـأنه- باالحتیاط، داعًیـا لي -وله 

الفضـل- بالثبات علی سـواء الصراط، سـائًا منـه أن یُجریني علی خاطره 

الشـریف وبالـه المنیـف عنـد هبـوب ریـاح النسـمات اإللهّیـة، ومعاینة 

طیـوف الخطـرات الروحانّیة السـبحانّیة.

)1( سورة آل عمران: اآلية 97.
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والحمـد للـه وحـده، والصـاة علـی محّمـٍد وآلـه الطاهریـن. كتـب بیده 

الفانیـة الجانیـة، العاثـرة الداثـرة، األقـّل الجانـي أحمـد بـن محّمـد بـن 

یوسـف البحرانّي ُعفي عنهم بالثالث والعشـرین من شـهر جمادى الثانیة 

للعـام )1102هـ(.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/5.( ـ 
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]6[
صورة خّط الشيخ العالم العامل، الفقيه النبيه، الزاهد التقّي الورع، 

الشيخ عبد الواحد الُبورانّي)1(

التاریخ والمكان: 15شّوال سنة )1103هـ(. 

في النجف األشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه الـذي بالنعـم الجسـام ابتدأنـا، وإلـی سـبیل الرشـد والفـوز 

بالنجـاة هدانـا، فألهمنـا شـكره، وأوزعنـا بمّنـه ذكـره، وصلّـی اللـه علی 

نبّینـا سـّید المرسـلین وعلـی آله الحجـج الغـرر المیامین، نجـوم الهدایة 

وأقطـاب الوالیـة، فأعـرَب الدیـَن بأخبارهـم، وأبـان الضالـة بآثارهـم.

وبعـد، فیقـول المعترف بالتقصیر المذنب الجانـي عبد الواحد بن محّمد 

بـن أحمـد البورانـّي: لّمـا وّفـق اللـه سـبحانه لاجتمـاع باألخ بـل المولی 

الفاضـل العّامـة المهّذب األلمعـّي، الصالح الزناد القـادح، التقّي النقّي، 

خلیفـة ذوی الشـرف والفضـل، وُدسـُتور لبـاب المجد والنبل، السـری بن 

السـراة، العالـم الربّانـي اآلخوند أبو الحسـن، أطـال الله بالغبطـة أیّامه، 

ونشـر باآلفـاق غایـات فضلـه وأعامـه، ابـن المرحـوم المبـرور الشـیخ 

وأورعهم  عصره  علماء  أعلم  من  كان  النجفّي،  البُورانّي  أحمد  بن  محّمد  بن  عبدالواحد  )1( الشیخ 

وأتقاهم، ویروي عنه أبو الحسن الفتونّي، وأحمد بن إسماعیل الجزائرّي. قيل فيه إنّه: »خاتمة 

العلماء المجتهدين، ونتيجة األبرار السابقين حسن األخالق، زكّي األعراق«، وله: ديوان شعر. ولم  

يعثر في ترجمته على  ذكر مولده ووفاته .

تًرجم له في: طرائف المقال: الجابقلّي: 68/1، تكملة أمل اآلمل:  395/3 رقم1171، أعيان الشيعة: 

األشرف:  النجف  علماء  مع   ،261/1 واألدب:  الفكر  رجال  معجم   ،58/6 الغرّي:  شعراء   ،130/8

 ،398/1
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محّمـد طاهـر، الطاهر من وصمـة األقذار، والصافي من شـائبة المعایب 

العامـل،،  العالـم  الجلیـل،  الشـیخ  ابـن  الحمیـد  عبـد  ابـن  واألكـدار، 

التقـّي النقـّي، الشـیخ موسـی بـن علـّي بـن محّمـد بـن معتوق بـن عبد 

الحمیـد]...[)1(، واطلعنـا علی ذاته القدسـّیة، وأخاقـه الكریمة المرضّیة، 

ونعوتـه الفائقـة الشـائقة الرضّیة، فقـد التمس مع جالة فضلـه، وارتفاع 

محلّـه ونبلـه، أن أُجیز لـه وأرویه ما رویُته عن مشـایخي، وإن كنُت أقّل 

منـه بضاعـًة وأكثر إضاعـة؛ زعًما من أنّـي من القابلین لذلك، فاسـتخرُت 

اللـه، فأجـزُت لـه -أدام الله إعـزازه- روایَة جمیع ما رویُته عن مشـایخي 

مـن الكتـب األربعـة وغیرهـا، قراءةً وسـماًعا وإجـازًة؛ الذین مـن جملتهم: 

الشـیخ الكبیـر الجلیـل الفاضـل الشـیخ حسـام الدیـن بـن درویـش علـّي 

الحلّّي، عن شـیخه العالم األوحد الشـیخ بهاء الدین محّمد العاملّي، عن 

والـده الحسـین بـن عبد الصمـد الحارثّي، عن شـیخیه األجلّیـن األفضلَین 

قدوتي اإلسـام وفقیهي أهل البیت علیهم أفضل الصاة والسـام: السـّید 

حسـن بـن جعفـر الكركـّي، والشـیخ الجلیـل الشـیخ زیـن الدین الشـهید 

الثانـي، عن شـیخه الشـیخ األجـّل األفضل علّي بـن عبدالعالي المیسـّي.

ومنهـم: الشـیخ التقـّي النقّي، الصالح العالم الشـیخ عبد علـّي بن محّمد 

الخمائسـّي، عن الشـیخ التقّي الفاضل العّامة الشـیخ محّمد ولد الشـیخ 

السـعید الرشـید الشـیخ جابـر، عـن والـده قّدس اللـه روحه، عن الشـیخ 

الكبیر عبدالنبّي بن سـعد الجزائرّي، عن السـّید الجلیل السـّید محّمد بن 

علـّي بن الحسـن الحسـینّي، عن والده، عن الشـهید الثانـي زین الدین.

ومنهـم: الشـیخ الصالـح الناصـح العالم العامـل رئیس المحّدثیـن وقدوة 

المجتهدیـن الشـیخ فخـر الملّة والدیـن الطُّریحّي، عن الشـیخ محّمد بن 

)1( في األصل طمس بمقدار كلمتین.
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جابـر السـعدّي، عـن السـّید السـعید أمیر شـرف الدین علّي، عن السـّید 

الكبیر میر فیض الله، عن الشـیخ حسـن بن الشـهید الثاني، عن الحسـین 

بـن عبـد الصمد الحارثّي، عن الشـهید زیـن الدین.

حیلولـة: وعنـه، عـن شـیخه السـّید الجلیـل العالـم النبیـل شـرف الملّـة 

والدیـن، عـن شـیخه الفاضـل میـرزا محّمـد اإلسـترآبادّي، عـن الشـیخ 

إبراهیـم ابـن الشـیخ علـّي بن عبـد العالي المیسـّي، عن الشـیخ شـمس 

الدیـن محّمـد بـن المـؤّذن الجزینّي، عن الشـیخ ضیـاء الدیـن علّي، عن 

والـده السـعید الشـهید محّمـد بن مكّـّي، عـن المحّقق فخـر الدین، عن 

والـده العّامـة المطّهر الحلّّي، عن شـیخه المحّقق نجـم الدین جعفر بن 

الحسـن بن سـعید، عن السـّید الجلیل أبي علّي ِفخار بن معّد الموسـوّي، 

عـن الشـیخ األوحـد أبـي الفضل شـاذان بـن جبرئیـل القّمّي، عن الشـیخ 

الفاضـل عمـاد الدیـن أبـي جعفـر محّمـد بـن أبـي القاسـم الطبـرّي، عن 

الشـیخ األجـّل أبـي علـّي الحسـن، عن والـده قدوة المشـایخ أبـي جعفر 

محّمـد بن الحسـن الطوسـّي. 

ولـه إلـی محّمد بن یعقـوب الكلینـّي طُُرق عدیـدة أحدها: عن 

أُسـوة الفقهـاء والمتكلّمیـن أبـي عبـد الله محّمـد بن محّمد بـن النعمان 

المفیـد، عـن الشـیخ األجّل أبـي جعفر محّمد بـن قولویه. 

وكذلـك لـه إلـی رئیـس المحّدثین محّمد بـن علّي بن الحسـین بن بابویه 

.طُـُرق متعـّددة؛ منها: عن الشـیخ المفید، عنه

ولمحّمـد بـن یعقـوب إلـی األئّمـة )علیهـم السـام( طُـرُق عدیـدة؛ 

منهـا: عـن علـّي بـن إبراهیـم، عن أبیـه، عن حّمـاد بن عیسـی، عن عبد 

اللـه بـن میمون القـّداح، عن أبي عبد الله )علیه السـام(، عن آبائه، عن 

النبـّي صلّـی الله علیـه وآله وعلیهم السـام.
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ومن الله التوفیق وبه االعتصام.

فلیـرِو األخ فـي اللـه العالم الكامل المشـار إلیه جمیع ذلـك عّني، وعلیه 

برعایـة التثبُّـت واالحتیـاط، والروایة علی الطريق الذي قـد اعتبره وقّرره 

علمـاء الدرایـة؛ فإنّـه السـبیل الـذي ال یضـّل سـالكه، وال تُظلم مسـالكه. 

والتمسـُت منـه -دام توفیقـه ونفعـه وتسـدیده- أن یُجرینـي علـی بالـه 

بصالـح الدعـوات أعقـاب الصلـوات، وفـي محـاّل االسـتجابات، خصوًصـا 

عنـد ضریـح األئّمـة الُهـداة علیهـم أفضـل الصلـوات، وأكمـل التحّیـات، 

واألجـر علـی الله.

وكتـب هـذه اإلجـازة التـي هـي مـن أقـوی الطُّـرق المعتبـرَة فـي جـواز 

الروایـة بیـده الجانیـة الفانیـة الُمجیـز عبـد الواحـد بـن محّمـد الُبورانّي 

حامـًدا مصلًّیـا مسـتغفًرا، وقـد اتّفـق ذلـك فـي الیـوم الخامس عشـر من 

شـّوال من شـهور السـنة الثالثة ومائـة بعد األلف من الهجـرة النبویّة في 

النجـف األشـرف. والحمـد لله علـی نعمائه، والصـاة علی أفضـل أنبیائه 

وعلـی آلـه الكـرام، وأصحابـه األماجـد األعام.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/6(. ـ 
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]7[
صورة خّط السّيد السند، األجّل األكرم األعلم، شيخ اإلسالم 

والمسلمين األمير محّمد صالح  قّدس روحه)1(

التاریخ: یوم الخمیس 7 محرّم سنة)1107هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه الـذي أوضح لعبـاده المسترشـدین مسـالَك الهدایـة والدین، 

ونّورهـا لهـم بمصابیـح الحـّق والیقیـن، وشـّید أحـكام الشـرع المبیـن، 

ونوامیـس الملّـة والدیـن، بكتابه المتین، وسـّنة رسـوله المكیـن، وأخبار 

األوصیـاء الطاهریـن، الذیـن نزل فـي بیتهم الروُح األمیـن، فصلوات الله 

علیهـم مادامـت األحـكام مسـتنبطة مـن المدارك للمسـتنبطین.

وبعـد، فلّمـا كان المولی األولَی، الفاضل الكامل، الصالح الفالح، المتوّقد 

)1( هو األمیر محّمد صالح  بن  عبدالواسع  الحسينّي األصفهانّي الخاتون آبادّي، ُولد سنة )1058هـ(. 

وتتلمذ عند الحسين بن جمال الدين الخوانسارّي، ومحّمد بن الحسن الشيروانّي، ومحّمد باقر 

بن محّمد تقي المجلسّي، وصاهره على ابنته. وقد تتلمذ على السيّد المترجم له وروى عنه: ولده 

السيد محّمد حسين ، وأحمد بن إسماعيل بن عبد النبّي الجزائرّي النجفّي، والسيّد نور الدين بن 

نعمة اللّه الجزائرّي، وابن أخته أبو الحسن بن محّمد طاهر الفتونّي العاملّي، وغيرهم.

رسالة في  والعقائد،  األصول  الجامع في  والكفر وتحقيق معناهما،  اإليمان  منها:  مؤلّفات؛  وله 

إثبات عصمة األئّمة، تفسير سورة التوحيد، حدائق المقّربين في بيان أحوال المالئكة واألنبياء 

واألئّمة والسفراء والعلماء، الحديقة السليمانية، شرح )من ال يحضره الفقيه(، تقويم المؤمنين، 

وذريعة النجاح بالفارسيّة في أعمال السنة، وغير ذلك. تُوفّي في شهر صفر سنة سّت وعشرين 

ومائة وألف .

تُرجم له في: اإلجازة الكبيرة للتسترّي: 42، تكملة أمل اآلمل: 430/5-432، رقم2380، روضات 

مستدرك  رقــم2،   ،178 القدسّي:  الفيض   ،)221 المرقمة  الترجمة  )ضمن   365/2 الجّنات: 

الشيعة:  الشيعة: 371/9، ريحانة األدب: 102/2، طبقات أعالم  الوسائل)الخاتمة(: 57/2، أعيان 

368/6؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 384/12، رقم3871.
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المتزّهـد، الذكـّي الرضـّي، األلمعـّي اللوذعـّي، صاحـب الفكـر الصائـب، 

والذهـن الثاقـب، الشـریف الدیـن ابـن أُختي ومن هـو مّنـي بمنزلة أعّز 

ولـدي، موالنـا أبو الحسـن وقـاه الله سـبحانه من مضّات الفتـن، وصانه 

عـّز شـأنه عن الخطـأ والخطل، ووّفقـه إلرتقاء أعلی المـدارج ]في[العلم 

والعمـل، مّمـن یّسـر اللـه سـبحانه لـه في عنفـوان شـبابه نیـَل المعالي، 

فوصـل كـّد األیّـام بسـهر اللیالي، وارتقی إلـی مدارج التحقیـق، واهتدی 

إلـی مسـالك التدقیـق، مـع مـا حصـل لـه مـن اقتنـاء الفضائـل السـنّیة، 

واالتّصـاف باألوصـاف القدسـّیة، وتـرك شـهوات الدنیـا الدنّیـة، وهجـر 

زخارفهـا المنهّیـة، فأخـذ فـي طلب دار اآلخـرة، وآثر تـرك الوطن مكتحًا 

بتـراب عتبـات العتـرة الطاهرة، فاسـتّبت)1( له –مؤیًّدا- مجاورة المشـهد 

الغـروّي، واسـتقام لـه –مسـّدًدا- خدمـُة المرقـد العلـوّي، علـی مشـرّفه 

الصـاة والسـام والتحّیـة واإلكـرام، ومع سـعادة المجـاورة والخدمة لقد 

ُوّفق ]للـ[ـتــدريس ]في[ ذلك المشـهد الــشريف، وسعد بهدایة ساكني 

ذلـك المرقـد المنیف، فیالها من سـعادة ما أعظمهـا، وموهبة ما أكبرها، 

رزقنـا اللـه وسـائر المؤمنیـن بمحّمد وعترتـه األطّیبین.

ثـّم إنّـه دام تأییـده وتسـدیده قـرأ علـيَّ وسـمع مّنـي كثیـًرا مـن العلـوم 

العقلّیـة والنقلّیـة، وأخـذ مّنـي شـطًرا وافًیـا مـن األخبـار المصطفویّـة، 

واآلثـار المرتضویّـة، واألحادیـث المرویّـة مـن العتـرة الطاهـرة علیهـم 

الصـاة والتحّیـة، فاسـتجازني فاسـتخرُت اللـه سـبحانه، وأجزُت لـه بلّغه 

اللـه آمالـه، وكّثـر في العلمـاء العاملین أمثاله، أن یـروَي عّني كّل ما جاز 

لـي إجازته، وسـاغ لـي روایته، من مؤلّفـات أصحابنا، ومصّنفات أسـافنا 

رضـوان اللـه علیهـم؛ وال سـّیما الكتـب األربعـة التـي علیهـا المـدار فـي 

تلـك األعصـار، الكافـي، ومن ال یحــضره الفقیه، والتهذیب، واالسـتبصار 

ألبـي جعفرین ]كذا[ المحّمدین الثاثة حشـرهم اللـه مع األئّمة األطهار، 

)1( كذا في األصل، والصواب: )فاستتبّت(، وهو األنسب للسياق.
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بأسـانیدي المّتصلـة إلـی أربـاب العصمـة صلـوات الله علیهـم؛ وهي: 

مـا أخبرنـي به شـیخي وأُسـتاذي وَمـن إلیه في العلوم الشـرعّیة اسـتنادي؛ 

أعنـي: المولـی األولـی، األجـّل األفضل األكمـل، صاحب التحقیـق الفائق، 

والتدقیـق الرائـق، جامع محامد الخصال ومحاسـن الخال، كاشـف أسـتار 

الحقائق بفكرة الصائب، منّور أسرار الدقائق برأیه الثاقب، المؤیّد بالنفس 

د باألخاق المرضّیة، حّال المشكات بحذافیرها، كّشاف  القدسـّیة، المسدَّ

المعضـات بمعاسـیرها، قـدوة الفضـاء الكـرام، وعمـدة العلمـاء األعام، 

مقتـداء األنـام، ومصابیح الظام، محيي مراسـم الدین، مـرّوج آلثار األئّمة 

الطاهریـن صلـوات اللـه علیهـم أجمعیـن، آیـة اللـه فـي العالمین، شـیخ 

اإلسـام والمسـلمین، المقتدي علًمـا وعمًا بباقر علوم األّولیـن واآلخرین، 

شـیخنا وموالنـا ومقتدانا، الـدّر الفاخر، والبحر الزاخـر؛ موالنا محّمد باقر، 

مّتعنـا اللـه وسـائر المسـلمین بطـول بقائه، وجعلـه مرجًعا ألحـكام الدین 

إلـی ظهـور إمـام العصـر ولقائـه، بحـّق روایتـه أدام الله ظالـه العالي عن 

عـّدٍة مـن الفضاء الكـرام وجماعة من العلمـاء األعام: 

منهـا: عـن شـیخه ووالـده العالـم العامـل، العابد الزاهـد، التقـّي النقّي، 

البـدل األورعـّي موالنـا محّمـد تقـّي، أفـاض اللـه تعالـی علیـه شـآبیب 

الغفـران، وأسـكنه فرادیـس الجنـان.

وشیخه األكمل األفضل موالنا حسن علّي التسترّي.

وسّید الحكماء المتألّهین آمیرزا رفیع الدین محّمد النائینّي.

والفاضل الورع المولی محّمد شریف الرویدشتّي قّدس الله أرواحهم.

بحـّق روایتهم عن شـیخ اإلسـام والمسـلمین بهـاء الملّة والحـّق والدین، 

محّمـد العاملـّي نّور لـه ضریحه، بحّق روایته وإجازتـه، عن والده الفقیه 

النبیـه الشـیخ حسـین بـن عبـد الصمـد الحارثـّي طّیـب اللـه رمسـه، عن 
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الحبـر الفاضـل المدّقـق، أفضـل العلمـاء المتبّحریـن زیـن الملّـة والدین 

الشـهیر بـ)الشـهید الثاني(، رفع الله درجته كما شـرّف خاتمته، إلی آخر 

مـا ذكره في إجازتـه الكبیـرة المعروفة.

ومنهـا: مـا أخبـره بـه العـّدة المتقـّدم ذكرهـم نـّور اللـه مرقدهـم، عـن 

شـیخهم الفاضـل العالـم، الزاهـد العابـد، الورع، التقـّي، النقـّي، الكامل 

أُسـتاذ األفاضل، موالنا عبد الله بن الحسـین التسـترّي، عن شیخه الجلیل 

نعمـة اللـه بـن أحمـد بن]محّمد بـن خاتـون[)1( العاملـّي، عـن أبیه، عن 

جـّده شـمس الدیـن محّمـد رفـع اللـه مقامهم، عن الشـیخ جمـال الدین 

أحمـد ابـن الحـاّج علّي، عن الشـیخ األفخم زین الدین جعفر بن حسـام، 

عـن السـّید الجلیـل حسـن بـن نجم الدیـن، عن الشـیخ المدّقـق العّامة 

السـعید الشـهید محّمـد بـن مكّّي رضـي الله عنهـم أجمعین.

ومنهـا: مـا أخبـره بـه السـّید الشـریف الدیـن الفاضل شـرف الدیـن علّي 

ولسـتانّي مولًدا، النجفّي موطًنا نّور  بن حّجة الله الحسـنّي الحسـینّي الشُّ

اللـه مرقـده، عـن السـّید السـند الجلیـل الفاضـل، األمیـر فیض اللـه ابن 

األمیـر عبد القاهر الحسـینّي التفریشـّي رفـع الله مكانه، والشـیخ األجّل 

األعظـم محّمد ابن الشـیخ األعلم األكمل الحسـن رحمـه الله تعالی بحّق 

روایتهمـا، عـن الشـیخ الجلیـل الحسـن بـن الشـهید الثانـي، عـن الشـیخ 

الفقیـه الحسـین بـن عبد الصمد بسـنده المتقـّدم ذكره.

وأخبـره أدام اللـه ظالـه أیًضا السـّید شـرف الدین علّي، عن السـّید 

میـر فیـض اللـه، عـن السـّید علـّي أبـي الحسـن العاملـّي، عـن الشـهید 

.الثانـي

وأخبره أیًضا السـّید شـرف الدین علّي، عن شـیخه الفاضل المجاور بیت 

)1( في األصل طمس، وما أضفناه من سائر اإلجازات.
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اللـه الحـرام میـرزا محّمد اإلسـترآبادّي، عن شـیخه الجلیـل إبراهیم، عن 

والـده النبیـل نـور الدین علّي بـن عبد العالي المیسـّي طّیب اللـه تربتهم.

ومنهـا: مـا أخبـره بـه المولـی المفّخـم، والحبر المكـرّم، الشـیخ علّي بن 

محّمـد بـن الحسـن بن الشـهید الثاني قّدس اللـه أرواحهم، بحـّق روایته 

إجـازة، عـن شـیخیه األمجدیـن األوحدیـن: السـّید نـور الدیـن بـن علـّي 

بن الحسـین بن أبي الحسـن الحسـینّي الموسـوّي، والشـیخ نجیب الدین 

علـّي بـن محّمـد بـن عیسـی قـّدس اللـه روحهمـا بحـّق روایتهمـا قـراءة 

وإجـازة، عـن شـیخیهما العالمین العاملیـن المحّققین: جمـال الدین أبي 

منصـور الحسـن بـن الشـهید الثانـي، والسـّید شـمس الدیـن محّمـد بـن 

علـّي الحسـینّي المشـتهر بـ)ابـن أبـي الحسـن( بـرّد الله مضجعهـم بحّق 

روایتهمـا، عـن السـّید علّي بن أبي الحسـن، والشـیخ عّز الدین الحسـین 

بـن عبـد الصمـد الحارثّي، والسـّید العابد نور الدین علّي ابن السـّید فخر 

.الدیـن الهاشـمّي رحمهـم اللـه بحـّق روایتهم، عـن الشـهید الثاني

ومنهـا: ما أخبـره أدام الله تأییده إجازة الشـریف العابد، الصالح الفالح، 

الفاضـل التقـّي، المجـاور لبیـت اللـه الحـرام محّمـد مؤمـن بـن دوسـت 

محّمـد الحسـینّي اإلسـترآبادّي الشـهید قـّدس اللـه روحـه الشـریف، عن 

السـّید األجـّل نـور الدیـن بن علـّي المتقـّدم ذكره بسـنده المتقـّدم آنًفا.

وأخبـره السـّید محّمـد مؤمـن، عن السـّید النجیب زیـن العابدین بن نور 

الدین علّي القاشـانّي والمولی إبراهیم بن عبد الله الخطیب المازندرانّي 

والشـیخ صاحب علّي اإلسـترآبادّي جمیًعا، عن شـیخهم المحّدث المولی 

محّمـد أمیـن بـن محّمـد شـریف اإلسـترآبادّي، عن الشـیخ البـارع الورع 

میـرزا محّمـد اإلسـترآبادّي، والسـّید المدّقق العّامة شـمس الدین محّمد 

العاملـّي مصّنـف كتاب )مـدارك األحكام( قّدس اللـه أرواحهم.
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ومنهـا: ما أخبره به السـّید السـند المحـّدث النحریر التقّي السـّید محّمد 

المشـتهر بالسـّید میـرزا الجزائـرّي طّیـب اللـه رمسـه، عن والـده األمجد 

شـرف الدیـن علـّي بن نعمة الله الموسـوّي نـّور الله تربته بحـّق روایته، 

عـن شـیخ المحّققیـن الشـیخ عبدالنبـّي بـن سـعد الجزائـرّي، عن شـیخه 

العّامـة مـرّوج المذهـب الشـیخ نور الدین علـّي بن عبد العالـي الكركّي 

رفـع اللـه في علّّییـن رتبته.

وأخبره السّید میرزا، عن السّید نور الدین المتقّدم ذكره.

 وأبحت له دام توفیقاته أن یروَي عّني كّل ما حوته إجازات أصحابنا

مـن كتب الخاّصـة، والعاّمة؛ من التفسـیر، والحدیث، والدعـاء، والفقه، 

والـكام، واألُصـول، واللغـة، والصـرف، والنحـو، والمنطـق، والمعانـي، 

والبیـان، والتجوید، وسـائر العلـوم، بحّق روایتي وإجازتي عن مشـایخي 

وأسـافي المشار إلیهم.

وأجـزُت لـه أن یروَي عّني جمیع مؤلّفات مشـایخي السـالف ذكرهم؛ وال 

سـّیما ما ألّفه الشـیخ األعظم األفخم األُسـتاذ العّامة أدام الله بركاته علی 

العالمیـن مـن كتـاب: )بحاراألنـوار(، وشـرَحی )التهذیـب(، و)الكافـي(، 

وشـرح )الصحیفة الشـریفة( وشـرح )األربعین(، و)عین الحیاة(، و)حلیة 

المّتقیـن(، و)حیاة القلوب(، و)جاء العیون(، و)تحفة الزائر(، و)رسـائل 

العشـرة(،و)األوزان(، و)الساعات( وغیرها.

وأن یـروَي عّنـي كّل مـا أفرغته في قالـب التصنیف، أو نظّمته في سـلك 

النجـاح(، و)روادع  التألیـف مـن )شـرح االسـتبصار(، وكتـاب )ذریعـة 

و)رسـائل  السـلیمانّیة(،  و)الحدیقـة  الصالحیـن(،  و)تحفـة  النفـوس(، 

التهلیلّیـة والهالیـة(، وغیرهـا مـن الفوائـد والتعلیقـات، وآخـذ علیـه ما 

آخـذ علـی نفسـي وأخـذت علیـه ]مـن[ مشـایخي؛ مـن سـلوك طریـق 
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االحتیـاط الـذي ال یضـّل سـالكه، وال یُظلم مالكـه، فعلیـه باالحتیاط في 

الفتـوی والعمـل، ومراقبـة الله سـبحانه في السـّر واإلعـان، والتحّرز عن 

الشـبهات؛ فإنّـه خیـر مـن االقتحـام فـي الهلكات، والسـعي فـي تحصیل 

العلـم وبذلـه ألهلـه، واتّبـاع أهل البیت الذیـن هم أدری بمـا في البیت 

فـي القـول والعمـل، واقتفـاء آثارهـم، ونشـر أخبارهـم كّل ذلـك خالـص 

لوجـه اللـه تعالـی من غیر ریـاء ومـراء، علیه بتـرك محّبة الدنیـا الدنّیة؛ 

فـإّن ُحـّب الدنیـا رأس كّل خطیئـة، أعاذنـا الله وسـائر إخواننـا المؤمنین 

مـن حّبهـا، وثّبتنـا وإیّاهـم علـی تركهـا ومجانبتهـا، إنّه قریـب مجیب.

وألتمـس منـه أن ال ینسـاني ومشـایخي -َمن ذكرت منهم وَمـن لم أُذكر- 

فـي أعقـاب صلواته، ومظـاّن إجابة دعواته؛ وال سـّیما عنـد تقبیل العتبة 

العلّیـة العالّیـة العلویّة، والتشـرّف بالزیارة والعبادة عند سـّدته السـنّیة، 

علـی ُمشـرّفها كرائـم الصـاة والتحّیة، وأن یسـأل الله سـبحانه لي توفیَق 

مجـاورة ذلـك المشـهد الشـریف حیًّـا ومّیًتـا، رزّقنـا اللـه تعالـی بفضله، 

ومنَّ علینـا بطوله.

وكتـب بیمنـاه الجانیـة الفانیـة الداثـرة الخاطئـة، أحـوج عبـاد اللـه إلـی 

عفـوه وغفرانـه ورحمتـه ورضوانـه، المذنـب الخاطـئ الغریـق فـي بحـر 

الخطایـا والمعاصـي، محّمدصالـح بـن عبـد الواسـع الحسـینّي عفـا اللـه 

تعالـی عـن جرائمهما، وحشـرهما مـع أئّمتهما، في یوم الخمیس السـابع 

مـن شـهر محـرّم الحـرام مـن شـهور سـنة سـبعٍ ومائـة بعـد األلـف مـن 

الهجـرة المقّدسـة. 

النبّییـن  سـّید  محّمـٍد  علـی  اللـه  وصلّـی  وآخـًرا،  أّواًل  للـه   والحمـد 

وآله الغّر المیامین.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/7(. ـ 
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]8[
صورة خّط المولی الجليل النبيل، الفاضل الكامل العالم العامل، 

)1(موالنا حاّجي محمود   الميمدّي المشهدّي

التاریخ: أواخر محرّم الحرام سنة) 1107هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

أحسـن الحدیـث حمٌد لله الذي تـروي أخبار وحدته جمیـُع المخلوقات، 

وتّتصل إلیه سـبحانه سلسـلُة سنِد سـائر الممكنات، والصاة والسام علی 

سـادة العبـاد الذین ال یجـوز علیهم العمل باالجتهاد محّمـٍد وآله األمجاد.

أّمـا بعـد، فیقـول فقیـر الـرّب السـرمدّي حاجـي محمـود المیمـدّي: إنّي 

لّمـا وردُت بلـدة )أصفهـان( صانهـا اللـه عـن الحدثـان، بعـد قفولـي عن 

أُّم صبـح المشـرّفة وصـاح المكرّمـة تشـرّفُت بخدمـة المولـی الشـریف 

المنیـف، العالـم العامـل، الثقـة الثقـة، الحّجـة العیـن، الذكـّي الزكـّي، 

الفاضـل العـادل، العاملـّي األصفهانـّي النجفـّي، المدّرس في الغـرّي كنّي 

أمیـر المؤمنیـن علیـه السـام، وقـد كان بینـي وبینه صداقـة حصلت في 

روضـة موالنـا أمیـر المؤمنیـن علیـه السـام؛ فُسـررُت برؤیتـه، وصـارت 

رؤیُتـه شـفائي ودوائـي، كمـا قیل: لقـاء المحبوب شـفاء القلـوب، وقیل 

أیًضـا: لقـاء الخلیـل دواء العلیـل.

)1( فاضل عالم، صالح عابد، ثقة صدوق، أدیب شاعر بالعربیّة والفارسیّة، إمام في الجمعة والجماعة 

وسالح  الطيب،  والكلم  الثابت،  والقول  األحباب،  حدائق  منها:  كتب،  له  المقّدس.  بالمشهد 

المؤمن، ولمقام األمين، وحياة القلوب في معرفة اللّه، وأشرف العقائد في معرفة اللّه، وترجمة 

الصالة، ودیوان شعر. ولم  نعثر في  ترجمته على ذكر مولده ووفاته .

تُرجم له في: أمل اآلمل: 317/2، رقم969، ریاض العلماء: 204/5، اإلجازة الكبیرة للسماهیجّي: 

105، طبقات أعالم الشیعة، 714/9، تالمذة المجلسّی؛ أحمد الحسينّي: 155، رقم259. 
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فاسـتجازني مـع طـول باعـه فـي العلم، وِقصــر باعـي عنه، فعلـی ]كذا[ 

قضّیـة المأمـور معـذور، اسـتخرُت اللـه سـبحانه، وأجـزُت لـه أیّـده الله 

تعالـی كمـا أجازنـي مشـایخي جزاهم اللـه خیًرا، واشـترطُت علیـه وّفقه 

اللـه كمـا اشـترطوا عليَّ مـن االحتیاط فـي الروایة، أن یـروَي عّني جمیع 

الكتـب التـي صّنفها العلماء الشـیعة االثنی عشـریّة فـي الحدیث والفقه 

والتفسـیر؛ مثـل: الكتـب األربعـة، و)بحـار األنـوار(، وتفصیـل )وسـائل 

و)بدایـة  األُّمـة(،  الشـریعة(، و)هدایـة  تحصیـل مسـائل  إلـی  الشـیعة 

الهدایـة(، و)إثبـاة الهداة بالنصوص والمعجـزات(، وكتاب )من ال یحضره 

اإلمـام(، و)القواعـد الكلّّیـة( عـن المولـی العّامـة الفّهامة شـیخ اإلسـام 

األنـوار،  بحـار  غـّواص  المرسـلین،  والمسـلمین، ومـرّوج شـریعة سـّید 

ومرجـع شـیعة األئّمة األطهـار، المؤیّد المسـّدد، ذي المناقب والمفاخر، 

سـّمی ]الـ[إمـام الباقـر أدام اللـه إفاداته. 

]1[. وهـو سـلّمه اللـه أّول مـن أجازنـي، عـن والـده العّامـة وغیره 

بإسـناده المسـطور فـي )بحار األنـوار(.

]2[. وعـن الشـیخ المرحـوم الجلیـل النبیـل، شـیخ اإلسـام والمسـلمین، 

جامـع أخبـار األئّمـة المعصومیـن صلوات اللـه علیهم أجمعیـن، صاحب 

التصانیـف الجّمـة ؛ مثـل: )تفصیـل وسـائل الشـیعة(، و)هدایـة األُّمـة( 

الشـیخ محّمـد الحـّر العاملـّي، بسـنده المذكور فـي كتابه الكبیـر؛ أعني: 

)تفصیل وسـائل الشـیعة(.

]3[. وعـن الشـیخ المرحـوم المبـرور، الفاضـل النحریر الشـیخ أحمد ابن 

الفاضـل الجلیـل الشـیخ محّمد بن یوسـف البحرانّي.

]4[. وعـن السـّید الجلیـل، المرحـوم المغفـور السـّید عبـد الصمـد نجـل 

السـّید الجلیـل عبـد القـادر البحرانّي.
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]5[. وعـن الشـیخ الجلیـل النبیـل الشـیخ جعفـر البحرانـّي، بأسـنادهم 

.المّتصـل إلـی أصحـاب العصمـة

ولمـا لـم تكـن إجـازات مشـایخي جزاهـم اللـه خیـًرا -المكتوبـة فیهـا 

بخطوطهـم أسـانیُدهم المّتصلـة إلـی المعصومیـن- حاضـرًة معـي، 

كتبـُت هـذه الكلمـات ]على[عجالـٍة موَجـزة، والمرجـّو منـه سـلّمه اللـه 

تعالـی ومـن غیره الدعاء الصالح لمشـایخي ولي عند مـآن ]كذا[ اإلجابة، 

وال سـّیما تحت القّبة الحسـینّیة، علی سـاكنها ألف تحّیة، وعند قبر أمیر 

المؤمنیـن، وباقـي األئّمـة الطّیبیـن، وفـي مجلـس الدرس.

وكتـب ذلـك بیده حاجـي محمود المیمـدّي في أواخر محرّم الحرام سـنة 

)1107هــ(. والحمـد للـه أّواًل وآخًرا، وصلّی الله علـی نبّیه وآله.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

رقم)33438/8(. ـ 
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المحور الثالث
في إجازاته لبعض األعالم

نذكر في هذا الفصل إجازات الُفتُونّي لبعض تالمذته.

]1[
السّيد محّمد بن علّي بن حيدر العاملّي المّكّي)1(

 التاریـخ والمـكان: یـوم األحـد 12شـّوال )1116 هــ(، 

في مكّة المعظّمة.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله، وساٌم علی عباده الّذین اصطفی.

فـإّن السـّید الفاضـَل العالـم العامـل، البـارع الـورع الكامـل، النحریـر 

المدّقـق، والحبـر المحّقـق، عّامة دهـره وفّهامة عصره، الجلیـل النبیل، 

الصفـّي الذكـّي الزكـّي، األلمعـّي اللوَذعـّي، الفائِـق البهـّي، األخ فـي الله 

)1( محّمد بن  عليّ  بن  حيدر بن محّمد بن نجم الدين الموسوّي، العامليّ  أصالً، المّكّي موطًنا، العالم 

اإلمامّي، المتفّنن، المعروف بالسيد محّمد حيدر، ُولد سنة )1071هـ(.

وروى عن أبي الحسن الفتونّي، ومحّمد شفيع بن محّمد علّي األسترآبادّي. وتتلّمذ عليه وروى 

عنه جماعة؛ منهم: ولده الفقيه السيّد رضّي الدين، و المحّدث عبد اللّه بن صالح السماهيجّي 

األحكام،  آيات  في شرح  المبين  النبراس  من  الدين  علوم  اقتباس  منها:  كتبًا؛  البحرانّي. وصّنف 

البسط السالك على المدارك  والمسالك، شرح كتاب )مناسك الحّج( للفاضل الهندّي، برهان الحّق 

المتين في اإلمامة، تنبيه وسن العين في المفاخرة بين بني السبطين، بغية الطالب في أحوال أبي 

طالب، وديوان شعر. تُوفّي بمكة المكرمة في ثاني ذي الحّجة سنة )1138هـ(.

 103 البحرين:  لؤلؤة   ،98 للتسترّي:  الكبيرة  اإلجازة  رقم159،   160/1 اآلمل:  أمل  في:  له  تُرجم 

رقم39، تكملة أمل اآلمل: 35، رقم346، أعيان الشيعة: 11/10، طبقات أعالم الشيعة، 661/6، 

موسوعة طبقات الفقهاء:  298/12، رقم3808.
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السـّید محّمـد ابـن المرحوم المبرور السـّید علـّي ابن المغفور المسـرور 

السـّید حیـدر الحسـینّي العاملـّي أصـًا، المكّّي مولـًدا ومسـكًنا أدام الله 

أیّـام فضلـه وكمالـه، ومّتـع المسـلمین بموائـد علمـه وفعالـه، قد طلب 

مّنـي اإلجـازة مـع علـّو شـأنه وارتفـاع مكانـه، فاسـتخرُت اللـه سـبحانه 

وأجـزُت لـه، بعـد اعترافي بالعجز عـن الوصول إلی درجـة فهمه وذكائه، 

وفضلـه وبهائـه، أن یـروي عّنـي كّل مـا صّحـت لـي روایتـه، وجـازت لي 

إجازتـه، مّمـا ُصّنـف فـي اإلسـام مـن مؤلّفـات الخـاّص والعاّم؛ ال سـّیما 

الكتـب األربعـة المتداولـة بیـن علمائنـا األعـام، بحـّق روایتـي وإجازتي 

عـن مشـایخي الكـرام، وأسـافي الفخـام رضوان اللـه علیهـم، ولنثبت له 

هاُهنـا مـن الطُـرُق إلیهـم مـا هـو األوثـق األقوی علـی سـبیل االختصار: 

فمـن ذلـك ؛ ما أخبرني به قراءًة وسـماًعا وإجازًة مراًرا شـیخي وأُسـتاذي، 

وَمـن إلیـه فـي العلوم الشـرعیة اسـتنادي، العّامة الفّهامـة، وحید دهره 

وفرید عصره، شـیخ اإلسام والمسلمین، خادم أخبار األئّمة المعصومین، 

أفـاض اللـه علیـه شـآبیب الغفـران وأسـكنه بُحبوحـة الجنـان، عـن عـّدٍة 

مـن األفاضـل الكـرام، وجماعٍة مـن العلماء األعـام، مّمن قـرأ علیهم، أو 

سـمع منهـم، أو اسـتجاز عنهـم؛ منهم: والـده العّامة المذكور، وشـیخه 

األفضل األكرم موالنا حسـن بن علّي التُّسـترّي، وسـّید الحكماء المتألّهین 

األمیـر رفیع الّدیـن محّمد ابن األمیر حیدر الطباطبائّي النائینّي، والّسـّید 

البـارع الفاضـل الّزكّي األمیر محّمد قاسـم ابن األمیر محّمـد الطباطبائّي 

القهبائـّي، والفاضـل الكامـل الرّضـّي موالنـا محّمـد شـریف الّرویدشـتّي 

طّیـب اللـه مراقدهـم الّزكّیـة، بحّق روایتهم وإجازتهم عن شـیخ اإلسـام 

والمسـلمین بهـاء الملّة والّدین محّمـد العاملّي.

ومـن ذلـك ؛ مـا أخبرني بـه علی الّنهج المتقّدم شـیخي المذكور السـالف 

م ذكرهم قـّدس اللـه أرواحهم، بحـقِّ روایتهم  ة المتقـدِّ ذكـره، عـن العـدَّ

ـق، الرضـّي النقـّي،  عـن شـیخهم العالـم العابـد الزاهـد، المدقِّـق المحقِّ
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المولـی عبـد اللـه بـن الحسـین التُّسـترّي رّوح اللـه روحـه، عـن شـیخه 

الجلیـل النبیـل نعمـة اللـه بـن أحمـد بـن محّمـد بـن خاتـون العاملـّي، 

عـن أبیـه النبیـه أحمـد، عن جـّده األمجد محّمـٍد رحمة اللـه علیهم، عن 

الشـیخ جمـال الدیـن أحمد بـن الحاجي علـّي الَعیناثِّي، عن الشـیخ زین 

الدیـن جعفـر بـن الُحسـام، عن السـّید األجـّل الحسـن بن أیّوب الشـهیر 

بابـن نجـم الدین، عن أفضل العلماء المتورِّعین الشـیخ السـعید الشـهید 

محّمـد بـن مكّّي قـّدس الله أسـرارَهم.

ومـن ذلـك ؛ مـا أخبرنـي به شـیخي المذكـور علی النهـج المسـطور، عن 

السـّید الحسـیب النسـیب الفاضـل الكامل، األمیر شـرف الدیـن علّي ابن 

ولسـتانّي المجـاور بالمشـهد المقّدس  حّجـة اللـه الحسـنّي الحسـینّي الشُّ

الَغـَروّي حیًّـا ومّیًتـا، فـي ذلـك  المشـهد الشـریف فـي داره، إجـازًة عـن 

السـّید األجّل األمیر فیض الله ابن األمیر عبد القاهر الحسـینّي التَّفرشـّي 

دهمـا اللـه بغفرانه، عن شـیخه المدقِّـق الفّهامة الشـیخ محّمد، عن  تغمَّ

والـده العّامة أفقه الفقهاء المتأّخرین الشـیخ حسـن ابن الشـهید الثاني 

نّور اللـه ضرائحهما.

رین السـّید  ، عـن ُقـدوة العلمـاء المتبحِّ وعـن السـّید شـرف الدیـن علـيٍّ

السـند میـرزا محّمـد ابـن األمیـر علـيٍّ اإلسـترآبادّي، عن الشـیخ السـعید 

الرضـّي إبراهیـم بـن علـّي بـن عبـد العالي المیِسـّي، عـن والـده العّامة 

بـرّد اللـه مضاجعهم.

ومـن ذلـك ؛ مـا أخبرنـي بـه إجازًة الشـیخ الفاضـل المكـرّم العالـم الزكّي 

صفـّي الدیـن محّمـد ابن العالـم العامل الزاهـد التقّي النقّي الشـیخ فخر 

الدیـن محّمـد الطُّریحـّي المسـلمّي المجـاور بالَغـِرّي، عـن والـده طابت 

تربتهمـا عـن جماعـٍة من العلماء الفخام، منهم السـّید شـرف الدین علّي 

المذكور طـاب ثراه.
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ومـن ذلـك ؛ ما أخبرني به أیًضا شـیخي العّامة المذكور سـابًقا علی النهج 

المتقـّدم ذكـره، عـن جماعـٍة مـن الثقـات واألفاضـل، عـن السـّید األمجد 

السـّید نـور الدیـن علـّي بن علـّي بن الحسـین بن أبي الحسـن الحسـینّي 

الموسـوّي العاملـّي المجـاور ببیـت الله الحـرام حیًّـا ومّیًتا طّیب اللـه تربته.

قال شـیخي العّامة: وقد كان أجاز لي هذا السـّید بالمراسـلة مع الشـیخ 

الثقـة علـّي بن السـندّي البحرانّي، عن شـیخیه العالمیـن العاملَین جمال 

الدیـن أبـي منصـور الحسـن ابـن الشـهید الثانـي، والسـّید شـمس الّدین 

محّمـد بـن علـّي بن الحسـین الحسـینّي الشـهیر بابـن أبي الحسـن قّدس 

اللـه أسـرارهم، بحـّق روایتهمـا عـن السـّید علـّي بـن أبي الحسـن وغیره 

مّمـن ذكره الشـیخ َحَسـٌن)1( في إجازتـه الكبیـرة المعروفة.

أقـول: وقـد أجازنـي عـن السـّید نـور الّدیـن علـيٍّ المذكـور بـا واسـطٍة، 

الشـیخ العالم الزاهد الكامل الشـیخ قاسـم الكاظمّي المجاور بالَغِرّي في 

المشـهد الشـریف في داره.

ومـن ذلـك ؛ مـا أخبرنـي بـه أیًضـا شـیخي العّامـة المذكـور سـابًقا طاب 

م ذكرهم أّواًل، عن المولی الجلیـل موالنا عبدالله  ة المتقـدِّ ثـراه عـن العدَّ

التُّسـترّي، عـن شـیخه األعلـم األكمل األورع الصفـّي الزكـّي موالنا أحمد 

بـن محّمـد األردبیلـّي حشـرهما اللـه مـع موالیهما، عن السـّید علـّي ابن 

الصائـغ، عن الشـهید الثاني.

ومـن ذلـك ؛ مـا أخبرني به شـیخي المذكـور طاب ثـراه عن الشـیخ الثقة 

ث موالنا  عبـد اللـه ابن الشـیخ جابٍر العاملّي، عن الشـیخ الفاضـل المحدِّ

درویـش محّمـد ابـن الشـیخ حسـن بـرّد اللـه مضاجعهـم، عـن العالـم 

المحّقـق المدقِّـق النحریـر الَحبـر العّامـة نـور الدیـن علـّي بـن عبـد 

)1( هو الشیخ عبد الله السماهیجّي البحرانّي.
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العالـي الكركّي شـكر الله مسـاعیه، عن الشـیخ نور الدیـن علّي بن هال 

الجرائـرّي، عـن الشـیخ العـارف جمـال الدین أحمـد بن فهـد الحلّّي، عن 

الشـیخین الجلیلیـن علـّي ابـن الخـازن الحائـرّي، والشـیخ علـّي بـن عبد 

الحمیـد النیلـّي، عن الشـیخ السـعید الشـهید محّمـد بن مكّّي، حشـرهم 

اللـه مـع األئّمـة الطّاهرین.

وطُرقـي غیـر ما ُذكر كثیرٌة ال یسـع المقام ذكـر الجمیع، فلنقتصر علی ما 

حّررنـاه، فلیـرِو دام تأییده وتوفیقه وفضلـه ومناقبه بهذه الطُّرق وغیرها 

عّنـي ]و[عنهم جمیع كتب علمائنا المذكورین؛ ال سـّیما تألیفات شـیخي 

العّامـة المذكـور، وتألیفات السـّید الّسـند البـارع الفاضـل الكامل خالي 

وأُسـتاذي وَمـن إلیـه فـي جمیـع العلـوم اسـتنادي؛ أعنـي: األمیـر الكبیر 

األمیـر محّمـد صالـح الحسـینّي أدام اللـه ظلّه، وسـائر تألیفات مشـایخنا 

جمیًعـا، ومـا أفرغتـه في قالـب الّتصنیف، مـع مازمة الّتقـوی، ومتابعة 

أئّمـة الُهدی، وماحظـة االحتیاط.

عـاَء لـي ولمشـایخنا جمیًعا فـي مظاّن  ونلتمـس مـن جنابـه الشـریف الدُّ

إجابـة الدعـوات. وكتب بیمینه الجانیة الفانیة العبُد الضعیف أبو الحسـن 

ا، واألصفهانّي  بـن محّمـد طاهر العاملـّي النباطّي أصًا وأبًا، والحسـینّي أُمًّ

مولـًدا، والنجفـّي مسـكًنا، فـي یـوم األحد ثاني عشـر شـهر شـّوال المكرّم 

سـنة مائٍة وسـّت عشـرة بعـد األلف في مكّة شـرّفها اللـه تعالی.

المصدر: نسـخة محفوظة في مكتبة آیة الله المرعشـّي 

بقم ـ رقم)5777(.
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]2[
محّمد حسين بن محّمد صالح الحسينّي الخاتون آبادّي)1(

التاریخ: سنة )1112هـ(.

بسم الله والحمد لله، وسام علی عباده الذین اصطفی.

وبعـد، فقـد التمس مّني السـّیُد السـند، العالم الفاضل الكامـل، المدّقق 

المحّقـق، األلمعـّي اللوذعـّي، قرّة عیني ونور بصري، الحسـیب النسـیب 

األمیـر محّمد حسـین ابن األمیـر الكبیر العّامة الفّهامة خالي وأُسـتاذي، 

وَمن إلیه في جمیع العلوم اسـتنادي، األمیر محّمد صالح الحسـینّي أدام 

اللـه أیّـام إفاداتهمـا، ووّفقهمـا لخیـر اآلخرة والدنیـا، أنّي أُجیـز له الحرز 

الیمانـّي المنسـوب إلـی سـّیدنا وموالنـا أمیـر المؤمنیـن وسـّید الوصّیین 

علیـه وآله صلـوات رّب العالمین.

فأجـزُت لـه أدام اللـه بركاتـه كما أجازنـي عموًما العلماء األعام، ال سـّیما 

العّامـة القمقـام رئیـس المحّدثیـن، وخـادم أخبـار األئّمـة المعصومیـن 

)1( محّمد حسين  بن  محّمد صالح  بن عبد الواسع بن محّمد صالح بن إسماعيل الحسينّي األصفهانّي. 

كان ماهراً في المعقول والمنقول، خبيرًا بأغلب الفنون السيّما في الفقه والحديث. تتلمذ على 

جمعٍ من كبار العلماء، وروى عنهم سماًعا أو إجازة، وأقام صالة الجمعة بـ)أصفهان( أعواًما كثيرة، 

ثّم تولّى منصب شيخ اإلسالم، وعظُم شأنه، وصار من مراجع الدين.

وصّنف كتبًا ورسائل؛ منها: منية المريد في الفقه، خزائن الجواهر في أعمال السنة، حاشية على 

الروضة البهية، حاشية على معالم األصول، كلمة التقوى في تحريم الغيبة، سبع المثاني في زيارة 

أئّمة العراق، مناقب الفضالء ورياض العلماء. تُوفّي في شّوال سنة )1151هـ(، وُحمل جثمانه 

إلى مشهد خراسان. 

تُرجم له في: اإلجازة الكبيرة للتسترّي: 95، روضات الجّنات: 360/2 رقم221، الفيض القدسّي: 

216، أعيان الشيعة: 253/9، ريحانة األدب: 99/2، طبقات أعالم الشيعة: 198/6، موسوعة طبقات 

الفقهاء: 364/12، رقم3857.
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صلـوات اللـه علیهـم أجمعین؛ أعني: جّد السـّید الُمسـَتجیز موالنا محّمد 

باقـر بـن محّمـد تقـّي طّیـب الله تربتهمـا، عن والـده المذكور طـاب ثراه.

وكمـا أجازنـي خصوًصـا المرحـوم المبـرور العالـم الفقیـه الشـیخ محّمـد 

حسـین المیسـّي العاملـّي النزیل بالحائـر، عن جمعٍ غفیر مـن المؤمنین 

والصلحـاء والعلمـاء. وكتبـه بیـده الجانیـة أبو الحسـن الشـریف العاملّي 

األصفهانـّي المـدّرس بالغرّي في سـنة)1112هـ(.

المصـدر: نسـخة محفوظـة في مركـز إحیاء التـراث بقم 

ـ رقـم)3454(.
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]3[
 المولی عبد المّطلب ابن المولی عبد اهلل ابن 

المولی طاهر الكليدار)1(

التاریخ: آخر شهر جمادى الثانیة )1128هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

قـد أنهـاه مقابلـًة وقـراءًة تدقیًقـا وتحقیًقـا الولـُد األعـزُّ الصالـح الفالـح، 

األلمعـّي اللوذعـّي، الزكـّي الذكـّي، النحریـر الكامل، خـازن حضرة موالنا 

وسـّیدنا سـّید األوصیاء وإمام أهل األرض والسماء، أسد الله الغالب أمیر 

المؤمنیـن علـّي بـن أبـي طالب صلـوات الله علیـه، موالنا عبـد المطّلب 

وّفقـه اللـه في مجالـس عدیدة آخرها آخر شـهر جمادى الثانیة في سـنة 

)1128هــ(، وقـد أجـزُت لـه كّثر الله أمثالـه أن یروي عّني عن مشـایخي 

، وسـمعه مّنـي، وغیر ذلك من أخبـار أصحابنا رضـوان الله  مـا قـرأُه عليَّ

علیهـم، مراعًیـا جانـب االحتیـاط. وحـّرره العبـد الضعیـف الراجـي فضل 

ربّـه اللطیف أبو الحسـن الشـریف حامـًدا مصلًّیا.

المصـدر: إجـازات الروایـة والوراثـة في القـرون األخیرة 

الثاثـة )مخطـوط(: 56، وقـال فيـه: »هذه صـورة إجازة 

الشـریف العـدل المولی أبي الحسـن، كتبهـا بخطّه في 

آخر كتاب الصاة من الكافي الذي كتبه الُمَجاز لنفسـه، 

وقد فرغ منه سـنة)1128هـ(، وفي هوامشـه جملة من 

تعلیقات الشـریف المولی أبي الحسـن المذكور«.

)1( قال العالّمة الطهرانّي: »أبوه عبد الله، هو الخازن للحضرة الغرويّة، كان من األفاضل األعالم. ولعبد 

الله ابنان: الشیخ أحمد والماّل عبد المطلّب؛  وهو تلميذ أبي الحسن الشريف«. )طبقات أعالم 

الشیعة: 353/8(.
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]4[
المولی محّمد محسن)1(

التاریخ: أواخر شعبان المعظّم )1131هـ(.

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمـد للـه رّب العالمین، وسـام علـی عباده الذین اصطفـی محّمٍد وآله 

الطاهریـن صلـوات الله علیهم إلـی یوم الدین.

أّمـا بعـد، فقـد قـرأ عليَّ وسـمع مّنـي العالم العامـل، المدّقـق المحّقق، 

النحریـر األلمعـّي اللوذعـّي، الزكـّي المتوّقـد الذكـّي، الفاضـل الكامـل 

المتقـن، المولـی محّمـد محسـن أحسـن اللـه تعالـی حاله فـي الدارین، 

ووّفقـه للتمّسـك بالثقلیـن، جّمـًة من أحادیـث العترة الطاهرة؛ ال سـّیما 

الكتـب األربعـة المتواتـرة علی غایـة التحقیـق، ونهایة التدقیـق، بحیث 

أیقنـُت مـن حالـه أنّـه صـار ماهـًرا في فهمهـا، علی النهـج القویـم الّذي 

كان علیـه مـدار فهـم المحّدثیـن، وفي اسـتفادة الُمَفاد منهـا علی الوجه 

الّـذي ینبغـي أن یجـری علیـه مـن أراد التوفیـق إلدراك معالـم الدین.

ثـّم اسـتجازني فاسـتخرُت اللـه عـّز وجـّل؛ وأجـزت لـه أیّـده اللـه تعالی 

روایـَة كّل مـا صّحـت لـي روایتـه، وجـازت لي إجازتـه؛ ال سـّیما مؤلّفات 

أصحابنـا رضـوان الله علیهـم أجمعین في األُصولیِن، والدعاء، والتفسـیر، 

والفقـه، والحدیـث، وغیـر ذلـك، بأسـانیدي المتكّثـرة الّتي منها السـابق 

نقلهـا، فلیـرِو عّنـي جمیع ذلك؛ ال سـّیما مؤلّفاتـي القاصرة مـن )الفوائد 

)ضیـاء  وكتـاب  األسـرار(،  األنـوار ومشـكاة  )مـرآة  وتفسـیر  الغرویّـة(، 

)1( لم  نعثر على  ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
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العالمیـن(، وغیرهـا مـن الرسـائل المتفرّقـة والكتـب الفروعّیـة؛ ككتـاب 

)شـریعة الشـیعة( و)الرضاعیة( وأمثالهمـا، مراعًیا لما هو شـرط الروایة؛ 

مـن التمّسـك باالحتیـاط، وتـرك االعتمـاد علـی ما یُسـتفاد مـن الروایات.

وألتمـس منـه أن ال ینسـاني مـن الدعـاء؛ ال سـّیما فـي مظـاّن إجابـة 

الدعـوات، وكتبـُت هـذا بیـدي الداثـرة فـي أواخر شـهر شـعبان المعظّم 

مـن سـنة مائـة وواحـدة وثاثیـن بعـد األلـف الهجریّـة حامـًدا مسـلًّما.

وأنـا العبـد الضعیـف الراجـي فضـل ربّـه اللطیـف أبو الحسـن الشـریف 

ـا، األصفهانـّي مولـًدا، النجفّي مسـكًنا، تجاوز  العاملـّي أبًـا، الحسـینّي أُمًّ

اللـه عـن سـّیئاته بالنبـّي وآلـه صلـوات اللـه علیهـم أجمعین.

المصدر: نسـخة محفوظة في المكتبة الرضویّة بمشـهد 

ـ رقم )33438(.
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]5[
الشيخ سعيد)1(

التاریخ والمكان: ربیع األّول) 1127هـ(، النجف األشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

أنهـاه مقابلـًة وسـماًعا األخ العالـم العامـل، الصالـح الفالـح، المتوّقـد 

الزكـّي، األلمعـّي الذكـّي، الزاهـد التقّي، الذي كاسـمِه سـعید، وبحسـب 

دینـه رشـید، وّفقـه الله لمراضیه، وجعل مسـتقبله خیًرا مـن ماضیه، في 

غایـة التحقیـق والتدقیـق فـي مجالـس عدیـدة؛ آخرهـا أّول نهـار أوائـل 

شـهر ربیـع األّول مـن سـنة سـبعٍ وعشـرین ومائـة بعـد األلـف الهجریّة.

وقـد أجـزُت لـه أن یـروَي عّنـي مـا سـمعه مّنـي بإجازاتـي من مشـایخي 

المعلومیـن رضـوان اللـه علیهـم أجمعیـن. وكتبـه بیـده الجانیـة األحقـر 

الضعیـف أبـو الحسـن الشـریف، حامـًدا مصلًّیـا مسـلًّما، فـي النجـف 

األشـرف، والحمـد للـه أّواًل وآخـًرا.

المصـدر: آخـر كتاب اإلیمـان والكفر مـن )الكافي(، في 

المكتبة الرضویّة المقّدسـة بمشـهد ـ رقم )13431(.

)1( لم  نعثر على  ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
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]6[
محّمد علّي بن بشارة آل موحي الخاقانّي النجفّي)1(

اإلجازة اأُلولی: 

التاریخ: أواسط شّوال سنة)1123هـ(.

بسم الله

أنهـاه قـراءًة وتحقیًقـا وتدقیًقـا الولـد األعـّز األجـّل، العّامـة الفّهامـة، 

النحریـر األلمعّي اللوذعّي، الذكّي الزكّي، الشـیخ محّمد علّي ابن الشـیخ 

بشـارة الخاقانـّي النجفـّي دام علمـه ومجده فـي مجالـس آخرها خمیس 

أواسـط شـهر شـّوال المكـرّم. ثـّم اسـتجازني، فأجـزُت لـه أن یـروَي عّني 

وعـن مشـایخّي مـا إجازوه لي بحـّق روایتهم، بالطُّـرق المعلومة التي لنا 

إلیهـم إلـی األئّمة الصادقیـن صلوات الله علیهم أجمعیـن، وهي مذكورة 

في اإلجـازات الطویلـة المثبوتة. 

وقـد كتبـُت هـذا له فـي سـنة مائة وثاث عشـرین بعـد األلـف الهجریّة 

حامـًدا مصلًّیـا مسـلًما، الحقیـر الضعیـف أبو الحسـن الشـریف غفر له.

المصـدر: آخر كتـاب الصاة من )التهذیـب(، في مكتبة 

آیة الله المرعشـّي بقـم ـ رقم )4560(.

)1( الشیخ أبو الرضا محّمد علي بن بشارة بن عبد الرحمن بن بشارة آل موحي الخاقانّي النجفّي، 

فقيه، أديب، شاعر، من مشاهير أُدباء النجف وشعرائها في عصره، ومن مصّنفاته: بحر األنساب، 

نتائج األفكار في منتخبات األشعار، نشوة  البالغة،  النحو، شرح نهج  الريحانة في  ديوان شعر، 

السالفة ومحل االضافة. وتُوفّی سنة )1188هـ(.

الشیعة:  أعالم  طبقات   ،12/10 الشيعة:  أعيان   ،413/3 وحاضرها:  النجف  ماضي  في:  له  تُرجم 

556/9- 557؛ شعراء الغرّي: 457/9- 473، معجم رجال الفكر واألدب: 68/1.
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اإلجازة الثانية: 

التاریخ: محرّم الحرام سنة )1126هـ(

بسم الله الرحمن الرحیم

أنهـاه قـراءًة وتدقیًقا وتحقیًقـا الولد األعّز األعلم، الصالـح الفاضل الفالح، 

الذكـّي الزكـّي األلمعـّي، الشـیخ محّمـد علّي ولد الشـیخ العّامـة الفّهامة 

الشـیخ بشـارة آل موحـي فـي مجالـس عدیـدة آخرهـا آخـر شـهر محـرّم 

الحرام من سـنة سـّت وعشـرین ومائة بعد األلف الهجریّة، وأجزُت له أن 

یـروَي عّنـي مراعًیـا لاحتیـاط، وكتبـه الحقیر أبو الحسـن الشـریف غفر له.

المصـدر: آخر الجـزء األّول من )االسـتبصار(، في مكتبة 

آیة الله المرعشـّي بقم ـ رقـم )4627(.

]7[
الشيخ درويش النجفّي)1(

التاریـخ والمـكان: ذي الحّجـة سـنة)1110هـ(، النجـف 

األشرف

بسم الله الرحمن الرحیم

وأنهـاه مقابلـًة وتصحيًحـا وسـماًعا الولـد األعـّز األسـعد، العالـم العامل، 

الشـيخ درويـش المجـاور بالغـرّي فـي مجالـس عديـدة آخرها شـهر ذي 

الحّجـة الحـرام سـنة )1110هــ(، و قد أجزُت لـه أن يروي عّني ما سـمع 

مـع مراعـاة االحتياط. 

)1( لم  نعثر على  ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
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وكتب بيده األقّل أبو الحسـن الشـريف المّدرس بالمشـهد الغروّي حامًدا 

مصلًّيا مسلًّما.

المصدر: ماضي النجـف وحاضرها: 46/3. فیه: »أقول: 

رأيُت نسـخًة من االسـتبصار كتبه خلف  بن عبدالحسـن 

البارمانيّ  سـنة )1099 هــ(، وعليه ما نّصه..« 
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ملحق بالبحث
صور بعض اإلجازات

]8[
مجهول

التاریخ: شعبان سنة)1130هـ(

بسم الله الرحمن الرحیم

بلـغ قبـااًل وقـراءًة وتحقیًقا وتدقیًقا في مجالس عدیدة آخرها أوائل شـهر 

شـعبان مـن سـنة )1130هــ(، وقد أجـزُت لـه أن یرويه عّني مـع مراعاة 

االحتیـاط، وكتبه الحقیر أبو الحسـن الشـریف.

المصـدر: آخـر كتـاب الصـوم مـن )الكافي(، فـي مكتبة 

آیـة اللـه المرعشـّي بقمـ  رقـم )4618( وكاتبه: محسـن 

الخراسـانّي،  المشـهدّي  الشـكرخانّي  باقـر  بـن محّمـد 

وأتـّم كتـاب الصـوم مـن الكافـّي بالنجـف األشـرف فـي 

یـوم األربعـاء 13 شـّوال سـنة 1118هــ، ولعـّل اإلجـازة 

له. المذكـورة 
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ملحق بالبحث
صور بعض اإلجازات
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صورة إجازة محّمد باقر بن محّمد تقّي المجلسّي إلى الشيخ الفتونّي
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صورة إجازة الشيخ قاسم بن محّمد الكاظمّي إلى الشيخ الفتونّي
وإجازة الشيخ محّمد حسين الميسّي العاملّي إلى الشيخ الفتونّي
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سداس1138سس ت316 /مفسي امممخااظ  يلدياسي ثْظ
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صورة نهاية إجازة الشيخ محّمد حسين الميسّي العاملّي إلى الشيخ الفتونّي
ريحّي إلى الشيخ الفتونّي. وبداية إجازة صفّي الدين بن فخر الدين الطُّ
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سداس1138سس ت320 /مفسي امممخااظ  يلدياسي ثْظ

صورة إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحرانّي إلى الشيخ الفتونّي.
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سداس1138سس ت322 /مفسي امممخااظ  يلدياسي ثْظ

صورة إجازة الشيخ عبد الواحد البورانّي إلى الشيخ الفتونّي.
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سداس1138سس ت324 /مفسي امممخااظ  يلدياسي ثْظ

صورة إجازة السّيد األمير محّمد صالح إلى الشيخ الفتونّي.
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سداس1138سس ت328 /مفسي امممخااظ  يلدياسي ثْظ

صورة نهاية إجازة السّيد األمير محّمد صالح إلى الشيخ الفتونّي.
وبداية إجازة الشيخ محمد باقر المجلسّي الثانية إلى الشيخ الفتونّي
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صورة نهاية إجازة الشيخ محمد باقر المجلسّي الثانية إلى الشيخ الفتونّي
وبداية إجازة حاّجي محمود الميمدّي المشهدّي إلى الشيخ الفتونّي
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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