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ملخ�ض البحث

��ة، إذ إنَّ  يع��دهُّ موضوع اإلج��ازة العلميَّة عن��د علمء اإلماميَّة م��ن العنوانات املهمَّ
اإلج��ازة ه��ي اإلذن بالرواية عن الش��يخ، مع ح��رص علمء اإلماميَّة عىل إيصال س��ند 

ل هلا. الرواية إىل املصدر األوَّ

��ة يف القرن الس��ادس اهلج��رّي حتَّى هناي��ة القرن  ونظ��ًرا مل��ا متتَّعت ب��ه مدينة احِللَّ
ب العلم  ر املدرس��ة اإلماميَّ��ة، فقد أصبحت حمطَّ أنظ��ار طالَّ التاس��ع اهلجرّي من تصدهُّ
م��ن مدن إس��الميَّة خمتلف��ة رشقيِّه��ا وغربيِّه��ا، م��ع أنَّ الركيز بالرحل��ة العلميَّ��ة إليها 
لت حضوًرا   كان كب��ًيا عند عل��مء اإلماميَّة، إالَّ أنَّ املذاهب اإلس��الميَّة األخرى س��جَّ

واضًحا.

وب��م يتعلَّق بعن��وان البح��ث، فإنَّ علمء جب��ل عامل قص��دوا مدين��ة احِللَّة هبدف 
جوا  ��ر إىل املدين��ة، وتدرَّ حتصي��ل العل��م م��ن أس��اطينها، وكان حضورهم بوق��ت مبكِّ
ب العلم العامليِّني  باملراتب العلميَّة حتَّى أصبح ع��دد كبي منهم علمء كبار، وُمنح طالَّ
يِّ��ني والعلمء  إج��ازات م��ن عل��مء ِحلِّيِّني، وتب��ودل منح اإلج��ازة بني العامليِّ��ني واحِللِّ
دت مناطق س��كناهم، وكان لإلجازة  اآلخري��ن الذين قصدوا مدين��ة احِللَّة والذين تعدَّ
��طة والقص��ية، واختلفت اإلجازات أيًضا  ة، فمنها الطويلة واملتوسِّ العلميَّة أقس��ام عدَّ
��ة أو التي منحها العامليهُّون لغيهم يف مدينة احِللَّة، فمنها  الت��ي منحت للعامليِّني يف احِللَّ

 

ة،  م��ا كان ع��ىل حدي��ث واحد، وأخ��رى عىل ج��زء من كت��اب، وغيها عىل كت��ب عدَّ
وإجازات ُمنحت من ِقبل شيوخ عىل مجيع مرويَّات أولئك الشيوخ.
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وال ب��دَّ من القول إنَّ مدينة احِللَّة أغنت احلياة العلميَّة للعامليِّني وأثرهتا، وقد رجع 
بعظهم لوطنه؛ ليش��تغل أس��تاًذا يمنح اإلجازة ويعطي ال��درس، وغيهم بقي يف مدينة 

احِللَّة؛ لينصهر بثقافتها العلميَّة، وليصبح أحد علمئها.



175

اأ.د. يو�صف كاظم جغيل ال�صمرّي//م.م. �صامي عبيد كاظم املعمورّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

Abstract

 The subject of the scientific license at the Imams' scientists is 

considered one of the important title. The authorize of the saying 

was issued by the sheikh, with the keen of Imamas scientists to 

deliver the novel's support to its first source, and because the 

city of Hilla led the Imama's school during the centuries from the 

sixth to the end of the ninth century, so that it became the focus 

of scholars from various Islamic cities, east and west, although 

the scientific trip to it was great at the Imams scientists, yet the 

other Islamic doctrines (sects) recorded a clear presence. 

 According to the title of the research, the scholars of Jabal 

Amel came to Hilla to obtain the science from its great teachers, 

they were early in Hilla and they gained scientific degrees until a 

large number of them became senior.

 The Scholarships from Jabal Amel were awarded licenses 

from Hillians' scientists. The licenses were exchanged by scholars 

of Jabal Amel, Hillas' scholars and the other scholars who came 

to Hilla from different areas.
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 The scientific license has many sections, some of them are for 

a long time, other for limited time and the last one for the short 

time. The licenses which, are given to the Jabal Amel's scholars 

in Hilla or to the other,are also different. Some of them were 

on one Hadith and others on a part of the book or on several  

books.

 Other licenses are granted by Sheiks on what other Sheiks 

Sayers.

 It is necessary to say that Hilla enriched and influenced 

the scientific life of Jibal Amel scholars and some of them has 

returned to his homeland to work as a teacher to grant the 

license and gives the lesson, while others remained in Hilla to 

melt in its scientific culture o and become one of its scientists.
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مة املقدِّ

ت س��نة )495ه�/1101م(،  تع��دهُّ مدينة احِللَّة إحدى املدن اإلس��المّية التي ُمرِّ
ة يف ارتقائها س��لَّم الزعامة العلميَّة من بني املدن اإلس��المّية  وقد أس��همت عوامل ع��دَّ
ة تزيد عىل ثالثة قرون، ونبغ فيها عدد  ذات الطابع الش��يعّي، وتسنّمت ذلك الس��لَّم ملدَّ
ّ )598ه�/1200م(، والس��يِّد ريّض الدين  من العل��مء األعالم مثل ابن إدريس احِل��لِّ
مة  ّ )676ه���/1277م(، والعالَّ ق احِل��لِّ اب��ن ط��اووس )664ه���/1265م(، واملحقِّ
ّ )771ه���/1369م(، وابن ُمعيَّة  قني احِللِّ ّ )ت 726ه���/1325م(، وفخر املحقِّ احِللِّ
ّ )826ه�/1422م(، وغيهم، إذ  ّ )779ه�/1377م(، واملقداد الس��يورّي احِللِّ احِللِّ
ب العلم من ش��تَّى املدن اإلسالمّية األخرى، ومن هذه  أصبحوا مركز اس��تقطاب لطالَّ
املدن التي أس��همت يف احلياة العلميَّ��ة بمدينة احِللَّة هي مدن جبل عام��ل وُقراه، والتي 
��ة وتتلمذوا عىل أس��اطينها ناهل��ني العلم، ومنهم  قص��د منها ط��الب العلم مدينة احِللَّ
ن فيم بعد من تأس��يس )مدرسة جزين(  ّي العامّل الذي متكَّ د بن مكِّ ل حممَّ الش��هيد األوَّ

ىل بمدينته احِللَّة. ى علومه األوَّ بعد أن تلقَّ

ش��مل نطاق البحث مدينة احِللَّة حتَّى هناية القرن التاس��ع اهلجرّي/اخلامس عرش 
امليالدّي، وكان الركيز عىل اإلجازات العلميَّة للعامليِّني بمدينة احِللَّة.

ل: )اإلجازة العلميَّة أنواعها  تمَّ تقسيم البحث عىل ثالثة مباحث، هي: املبحث األوَّ
ا املبحث الثاين:  وأقسامها(، تناولنا فيه تعريف اإلجازة العلميَّة مع أنواعها وأقسامها، أمَّ
فوِسم بعنوان: )إجازات علمء احِللَّة للوافدين من العامليِّني(، تمَّ الركيز فيه عىل العلمء 
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احِللِّّيني الذين منحوا اإلجازة للعامليِّني، واملبحث الثالث: بعنوان: )إجازات العامليِّني 
للعامليِّني من مدينة احِللَّة(، وعالج موضوع إجازات علمء جبل عامل بمدينة احِللَّة بني 

الشيوخ والطالب العامليِّني.

ة املخترة للمصادر املس��تخدمة، وذلك باإلش��ارة الس��م  انتهجن��ا منهجيَّة اهلويَّ
ش��هرة املؤلِّف أو االس��م األخي مع اس��م الكتاب؛ تالفًيا للتكرار بني اهلوامش وقائمة 
ا تفاصيل الكتاب فقد ثبَّتناها  املصادر، واختصاًرا للجهد املبذول، وتقلياًل لألخطاء، أمَّ

يف قائمة املصادر واملراجع؛ لألسباب املذكورة سابًقا.

ة من املصادر واملراجع التي اس��تقينا منها معلومات البحث،  اعتمدنا جمموعة مهمَّ
مة املجليّس،  ولعلَّ أمهها: كتاب )أمل اآلمل( للحرِّ العامّل، وكتاب )بحار األنوار( للعالَّ
ل  وكتاب )رياض العلمء( لألصفهايّن، وكتاب )اإلجازات( للطهرايّن، وهو اجلزء األوَّ

من كتاب )الذريعة(، وكذلك كتاب )أعيان الشيعة( للسيِّد حمسن األمني العامّل.
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 التمهيد
مدينتا احِللَّة وجبل عامل ملحة يف اأحوالهما التاريخيَّة، وتعريف 

بالإجازة العلميَّة

احِللَّة

رشع صدق��ة ب��ن منص��ور)1( بتمصي مدين��ة احِللَّة يف منطق��ة)2( اجلامعني)3(، س��نة 
)493ه�/1099م(، وتمَّ متصيها س��نة )495ه�/1101م(، وس��كنها س��يف الدولة 
يت ب���: )الكوفة الصغرى(؛ لكث��رة ما فيها من  بع��د أن كان م��ع أهله يف النيل)4(، وس��مِّ
الش��يعة)5(، وهبذا متيَّزت عن غيها من األمصار واملدن اإلس��المّية يف العراق كالبرة 

والكوفة وبغداد.

وُأطلق��ت هذه التس��مية عىل أكثر من موضع)6(، إالَّ أنَّ أش��هرها ِحلَّة بني مزيد)7(، 
سها األمي سيف الدولة صدقة بن  وُعرفت احِللَّة باس��م: )احِللَّة السيفّيَّة(؛ نسبة إىل مؤسِّ
ا:  ة، وصفها )احلموّي()9( بأهنَّ منصور)8(، وُتَعدهُّ مدينة احِللَّة واحدة من مدن العراق املهمَّ

»مدينة كبية بني الكوفة وبغداد...أفخر بالد العراق وأحسنها«.

تقع عىل اجلهة اليمنى لنهر الفرات، مس��تطيلة الشكل، متتدهُّ مستطيلًة مع النهر)10(، 
رها األم��ي صدقة ووضع حوهل��ا خندًقا يف س��نة )500ه���/1107م()11(، ويبدو  س��وَّ
 أنَّ ه��ذا اإلج��راء ناجم م��ن األخطار الت��ي تتمثَّ��ل بالقبائ��ل املحيطة هبا مث��ل خفاجة 

وعبادة.
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ش��هدت املدين��ة يف حك��م بن��ي مزي��د ازده��اًرا يف ش��تَّى املج��االت، ع��ىل الرغم 
د لنم��و مرافقها  ة هدوء واس��تقرار مهَّ  م��ن تغلهُّ��ب الطابع البدوّي عليها، فعاش��ت م��دَّ

كافَّة)12(.

ودخلت حتت السيطرة املغوليَّة )656-738ه�/1258-1338م(، لكن اختلف 
ًة بعد أن  املوقف العدائّي املغوّل حتى أصبح موقف تقارب من جهة تلك القبائل، خاصَّ
د  ذ الس��لطان حممود غازان )694-703ه�/1295-1304م()13(، والسلطان حممَّ اختَّ
خدابنده )703-716ه�/1304-1316م()14( التش��يهُّع مذهًب��ا، فوجدت القبائل أنَّ 

ًها للمغول)15(. اخلالف العقائدّي زال، وصارت أكثر توجهُّ

��ة حتت احلك��م اجلالئ��رّي)16( )738-813ه���/1337-1410م(،  دخلت احِللَّ
وبعد وفاة الشيخ حس��ن الكبي توىلَّ ولده ُأويس )756-776ه�/1355-1374م(، 
ة، وبع��د وفاته حصل اضط��راب كبي يف أوضاع  ��ة اس��تقراًرا يف هذه املدَّ فش��هدت احِللَّ
العراق بش��كٍل عام حتَّى س��نة 784ه�/1382م، وهي الس��نة التي توىلَّ فيها السلطان 
أمحد اجلالئرّي)17( الس��لطة حتَّى سنة 813ه�/1410م، ثمَّ دخلت يف جتاذبات سياسيَّة 

بني القوى األجنبيَّة والقوى القبليَّة املحليَّة حتَّى عام 905ه�/1208م.

ة يف احِللَّة قبل القرن التاسع اهلجرّي/اخلامس عش امليالدّي احلياة الفكريَّ

سها األمي صدقة بن منصور، ويعود السبب  ام مؤسِّ برزت مدرسة احِللَّة)18( منذ أيَّ
يف ذلك إىل تش��جيع األمراء املزيديِّني للعلمء واألدباء، واش��تهر الكثي من العلمء بنظم 

الشعر)19(.

كان لالستقرار السيايّس واالزدهار االقتصادّي، وتشجيع أمراء احِللَّة ألهل العلم، 
األث��ر الكبي يف ب��روز عدد غي قليل من العل��مء يف املدينة، وعند وفاة الش��يخ الطويّس 
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)ت460ه�/1067م( بقيت مدرس��ة النجف قرًنا من الزمان تعتمد عىل آرائه من دون 
جتديد أو مناقشة هلا، كوهنا مسلًَّم هبا ال يمكن مناقشتها ونقدها، حتَّى أوشكت أن َتغِلَق 
به،  باب االجتهاد؛ وس��بب ذلك يعود إىل مكانته التي رفعته عن مس��توى النقد عند طالَّ
)20( )ت 598ه�/1200م()21(، الذي اس��تطاع تناول آراء  ّ حتَّ��ى برز ابن إدريس احِل��لِّ
الش��يخ الطويّس ومناقش��تها يف كتابه )ال�ائر()22(، الذي احت��وى نقد وحتليل كثي من 

تلك اآلراء)23(.

وكان ملدن العراق األخرى حضوٌر يف مدينة احِللَّة، فقصدها رجال الفكر من مدن 
خمتلفة ك�: بغداد)24(، وهيت)25(، وواسط)26(، واألنبار وتكريت)27(.

وقصدها طلبة العلم ورجاله من أقاليم العامل اإلسالمّي فجاؤوا من بالد فارس)28(، 
والبحرين)29(، وبالد الشام)30(، ومر)31(.

ويف الق��رون من الس��ادس وحتى هناية التاس��ع اهلجرّي/الثاين ع��رش وحتَّى هناية 
اخلامس عرش امليالدّي الذي كان امتداًدا لسابقه، برز عدد من العلمء يف املدينة، وبرعوا 

يف خمتلف العلوم املعرفيَّة)32(.

ة يف مدينة احِللَّة: الدور  ومن أهمِّ العوامل التي س��اعدت عىل ازدهار احلياة الفكريَّ
ال��ذي قام به األمراء املزيديهُّون يف االهتمم بالعل��م)33(، واملوقع اجلغرايّف ملدينة احِللَّة بني 
مدرستني هلم تاريخ علمّي زاخر، مها مدرسة بغداد )مدرسة الشيخ املفيد()34(، ومدرسة 
سة  النجف)35( )مدرسة الشيخ الطويّس(، وكذلك موقعها الوسط بالنسبة للمراقد املقدَّ
يف النجف وكربالء والكاظميَّة)36(، وسالمة املدينة من اخلراب الذي عمَّ املدن األخرى 
��ام دخ��ول املغول لبغداد، وكان لذل��ك الدور املهّم يف محاية اخلزي��ن العلمّي املوجود  أيَّ
أص��اًل هبا، والذي ُنِقَل من بغ��داد إليها؛ للمحافظة عليه من التلف والضياع)37(، وبروز 
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عدد من العلمء الذين أصبحوا عوامل اس��تقطاب لطلبة العلم، فكان هلم األثر الواضح 
 ،)38( ّ ق احِللِّ ، واملحقِّ ّ د بن إدريس احِل��لِّ يف تنش��يط الرحلة العلميَّة إىل املدين��ة، مثل حممَّ

والسيِّد ريّض الدين عّل ب�ن موسى ابن طاووس)39(.

هذه العوامل جمتمعة ساعدت عىل وصول احِللَّة إىل أعىل مراحل ازدهارها الفكرّي 
ألربعة قرون من الزمان.

جبل عامل

ى أيضا باس��م: )عاملة(،  ة عىل منطقة جبل عامل التي تس��مَّ ُأطلقت تس��ميات عدَّ
وقد ُأطلق عليها هذا االسم نسبًة إىل )عاملة( وهم بنو احلارث بن عدي بن احلارث بن 

ة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ)40(. مرَّ

وق��د ترجم األصفه��ايّن)41( للح��ارث بالقول: »احل��ارث هو عاملة ب��ن عدي بن 
وا عاملة«. احلارث، يعود إىل عاملة بنت وديعة من قضاعة وسمهُّ

ا عاملة واس��مه احلرث  والب��ن خل��دون)42( قول فيه اختالف بس��يط، يقول: »وأمَّ
��ه القضاعيَّ��ة وهم بطن  ي احل��رث عاملة بأمِّ اب��ن عدي، وه��و أخو خلم وجذام وس��مِّ
��د ابن االث��ي اس��م األمِّ ونس��بتها لقبيلة  ��ة الش��ام«)43(، وق��د أيَّ  متَّس��ع وموطنه��م بربيَّ

قضاعة)44(.

يات األخرى الت��ي ُأطلقت عىل جبل عامل هو: )بالد بش��ارة(، وهذه  ومن املس��مَّ
التس��مية جاءت نس��بًة الحد القادة الذين كان هلم دور يف احلروب الصليبيَّة، وهو أحد 
قادة جيش صالح الدين األيويّب، وهو األمي بش��ارة بن أس��د الدين مهلهل بن سليمن 
د التس��ميات، فإنَّ  ابن أمحد العامّل الذي كان له دور يف احلوادث التارخييَّة، وبرغم تعدهُّ
أكثرها شهرًة هو: )جبل عامل(، السيم يف القرون اخلمسة األخية؛ إذ خرج منها علمء 
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وأدباء ذاع صيتهم يف األوساط اإلسالمّية ُأطلق عليهم اسم: )العامّل()45(.

س��ة باركها  واألرض العامليَّ��ة فض��اًل عن خياهت��ا ووفرة مياهها، فهي أرض مقدَّ
يسني، فقد نزهلا  لياء والقدِّ اهلل س��بحانه وتعاىل بحلول الرس��ل واألنبياء، ومقامات األوَّ
 الس��يِّد املس��يح)46(، وطاف باجلب��ل، وذكرها اليعق��ويّب بالقول: »وأهله��ا قوٌم من 

عاملة«)47(.

س��ة التي بني فيها املس��جد األقىص، وقد  ويع��دهُّ جبل عامل جزًءا من األرض املقدَّ
ٰى  د القرآن الكريم عىل قدسيَّة هذه األرض، إذ قال عزَّ ِمن قائل: ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأرْسَ أكَّ
بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلـَمْســِجِد اْلـَحَراِم إىَِل اْلـَمْسِجِد اأْلَْقَص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا 

ِميُع اْلَبِصُر﴾)48(. ُه ُهَو السَّ إِنَّ

 وبنو عاملة من القبائل اليمنيَّة التي خرجت إىل الشام عند حدوث )سيل العرم()49(، 
ونزلوا بالقرب من دمش��ق يف جبل ُعرف ب��: عاملة)50(، بحًثا عن حياة أكثر اس��تقراًرا، 
ة، ناهيك عن  فض��اًل ع��مَّ ُعرفت به هذه املنطقة م��ن خصب ووفرة يف احلي��اة االقتصاديَّ

موقعها اجلغرايّف املهم)51(.

جغرافية جبل عامل

ف  عند دراسة مظهر معنيَّ من مظاهر احلياة أليِّ منطقٍة أو مدينٍة، ال بدَّ لنا من التعرهُّ
ع��ىل جغرافي��ة تلك املنطقة من حي��ث املوقع، واحل��دود التي تتمتَّع هب��ا، واملناطق التي 
ن جزًءا  ا تل��ك األرض التي تكوِّ حتاددها، وفي��م يتعلَّق بجبل عامل، فيمكننا القول: إهنَّ

مهمًّ من أرض لبنان احلاليَّة، متمثِّلة باجلزء اجلنويّب منه يف عرنا املعيش)52(.

ومتثَّ��ل البقعة العامليَّ��ة اجلزء األكرب من اجللي��ل األعىل، والتي حتمل اليوم اس��م: 
ة، بينم بقي اسم جبل عامل ُيطلق عليها  )اجلنوب اللبنايّن( من الناحية السياسيَّة واإلداريَّ
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من الناحية اجلغرافيَّة فقط)53(.

س��ة)54(، إذ ورد ذكرها  إًذا جبل عامل هو جزء من اجلليل، ويعدهُّ من األرايض املقدَّ
ر  س بم نّصه: »وكان يس��وع يط��وف كلَّ اجلليل يعل��م جماميعهم ويكرِّ يف الكت��اب املقدَّ

بشارة امللكوت ويشفي كلَّ مرض«)55(.

د الس��يِّد األمني)56( حدوده التي متت��دهُّ من جنوب وادي الق��رن الذي هو إىل  وح��دَّ
ه من  ��ة)57(، وحتدهُّ ى ب�����: )لبون(، إذ تقع يف س��فحه قرية البصَّ اجلن��وب من اجلبل املس��مَّ
ل الواقع  ا من الش��مل فيحّدها هنر األوَّ ة ب��: )اخليط املفصول(، أمَّ الرشق األرض املس��مَّ

شمل صيدا، ومن الغرب البحر األبيض املتوسط)58(.

ن جبل عامل من ع��دد كبي من املدن والقرى  ��ا م��دن جبل عامل وُقراها، فيتكوَّ أمَّ
الواقع��ة ضمن حدوده، وهذه املناطق ترتبط بعضها مع بعض بأوارص الرباط العقائدّي 

بناها بحسب التسلسل اهلجائّي املعجمّي: والدينّي، ومن هذه املناطق التي رتَّ

ُجَبــاع: بضمِّ اجليم وفت��ح الباء، قرية من قرى جبل عام��ل)59(، وهي لفظة عربانيَّة . 1
ها  معناه��ا: )التَّ��ّل()60(، وتعدهُّ جباع قاع��دة من قواعد العلم العام��ّل، ويمكن عدَّ

ين. وارثة للحركة العلميَّة الشيعيَّة يف بالد عاملة بعد جزِّ

اإلدري��يّس . 2 ق��ال عنه��ا  لبن��ان)61(،  م��ن جب��ل  اجلن��وب  »... وتق��ع يف  يــن:   ِجزيِّ

ين... وهو مش��هور باخلصب وكثي  )ت 583ه���/1087م(: )وإقليم يعرف جزِّ
ل  س فيها الشهيد األوَّ ين مركًزا علميًّا مهمًّ يف جبل عامل أسَّ الفواكه()62(، وتعدهُّ جزِّ
ة بعد رجوعه إليها من احِللَّة س��نة )775ه�/  )ت 786ه�/1384م( مدرس��ة مهمَّ
ا أصبحت مركز الفكر  ين عًرا ذهبيًّا؛ ألهنَّ ة من تاريخ جزِّ  1373م(، إذ تعدهُّ هذه املدَّ
ل- أوالده وزوجته«)63(. الشيعّي آنذاك، ومن أبرز علمئها- فضاًل عن الشهيد األوَّ
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��ط، هل��ا بابان أحدمها يف . 3 صــور: مدينة فينيقيَّة قديمة تقع عىل س��احل البحر املتوسِّ
، واآلخر يف البح��ر، وهي تقع عىل البحر)64(، فتحها العرب املس��لمون س��نة  ال��ربِّ

13ه�/634م)65(.

��ط حييطه��ا حصن متني وق��وّي، وهي بأرض . 4 صيــدا: مدينة بس��احل البحر املتوسِّ
الشام، بينها وبني أرض بيوت يومان)66(.

كــرك نــوح: وه��ي قري��ة قريبة من ق��رى جب��ل عام��ل، وقي��ل إنَّ فيها ق��رب النبّي . 5
نوح)67(، والكرك لفظة س��ييانيَّة بمعنى حصن أو معقل، ونوح اس��ٌم عربايّن 

معناه: )الراحة واالستقرار()68(.
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املبحث الأوَّل

الإجازة العلميَّة )مفهومها، اأق�صامها(

الإجازة يف اللغة

ا اجلوهرّي فقال:  ا: )إعط��اء اإلذن(، وأمَّ ع��رف الفيوزآبادي)69( اإلجازة لغًة بأهنَّ
»اس��تجزته فأجازين إذا سقاك ماًء ملاشيتك أو أرضك«)70(، واإلجازة يف األصل مصدر 
ض عنها بالتاء ك��م يف نظائره من املصادر املعتلَّة  أج��از وأصله إج��واز حذفت الواو فعوِّ
واملعني من هذا الباب مثل أجابة وأقالة، ويف إعالله وجهان: أحدمها- وهو األش��هر- 
كت الواو فتوّهم انفتاح م��ا قبلها فأنقلبت ألًفا فقلبت األلف الزائدة التي بعدها  ��ه حترَّ أنَّ

فحذفت إحدامها؛ اللتقاء الساكنني)71(.

الإجازة يف ال�صطالح

غ له، وانجاز رجل رجاًل طلب اإلجازة أي اإلذن يف رواياته  هي: أجاز له أي س��وَّ
ومس��موعاته، وأجازه فهو جماز، واملج��ازات املرويَّات)72(، فاإلجازة إًذا يف الرواية يفيد 

اإلخبار اإلمجاّل ُعرًفا، فلفظ اإلذن يعمهُّ القول والكتابة)73(.

ا- وبحس��ب مصطل��ح أهل احلدي��ث والرواية-:  ف��ت اإلج��ازة العلميَّة بأهنَّ وعرِّ
الكالم الصادر عن املجيز املش��تملة عىل إنش��ائه اإلذن يف رواية احلديث عنه بعد إخباره 
اته، ويطلق شايًعا عىل كتابة هذا اإلذن املشتملة عىل ِذكر الكتب واملصنَّفات  أمجااًل بمرويَّ
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الت��ي صدر اإلذن يف الرواية عنهم، وكذلك ِذكر مش��ايخ كلِّ واحٍد من هؤالء املش��ايخ 
.)74(ة املعصومني طبقًة بعد طبقة إىل أن تنتهي األسانيد إىل األئمَّ

م يمكن القول بأن اإلجازة هي: »ختويل أو رخصة يمنحها الش��يخ لطالب  ممَّ��ا تقدَّ
أو أكثر عند إهناء املادة املدروسة واتقاهنا، هذا التخويل يعطي للُمجاز حقَّ تدريس تلك 

ة أو روايتها«. املادَّ

طرق منح الإجازة

ة، والثاني��ة ه��ي الطريقة  ىل ه��ي الطريق��ة الش��فويَّ ملن��ح اإلج��ازة طريقت��ان: األوَّ
التحريريَّة)75(.

الطريقة األوىل:

ه��ي أقدم من الطريقة الثاني��ة، فقد كانت مُتنح يف العصور اإلس��المّية األوىل، فقد 
ة، إذ قال ل�: س��ليم بن أيب حيَّة )حيًّا  من��ح اإلمام جعفر الصادق إجازة ش��فويَّ
141ه���/857م()76(: »إنَّ أبــان بن تغلــب)77( روى عنيِّي روايات كثــرة، فام رواه عنيِّي 

فاروه عنيِّي«)78(.

ب مدرس��ة اإلمامني الباقر  كر أن أبان ب��ن تغلب- وهو من طالَّ وم��ن اجلدي��ر بالذِّ
ث عنهم ثالثني ألف حديث غي منسجمة)79(. والصادق- حدَّ

ة إجازة أمحد ب��ن عّل البلخّي )ت 385ه���/995م()80(  وم��ن اإلجازات الش��فويَّ
هل��ارون ب��ن موس��ى التلعك��ربّي )ت 385ه���/955م()81(، وهو أحد تالمذة الش��يخ 

الصدوق)82(.



188

اإجازات العلماء العامليِّني يف مدينة احِللَّة حتى نهاية القرن التا�صع الهجرّي

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

الطريقة الثانية:

ة،  ��ة يف منح اإلج��ازات، وقد ظهرت بعد اإلجازة الش��فويَّ ه��ي الطريقة التحريريَّ
فمنه��ا ما يعود تاري��خ ظهورها إىل القرن )الثالث اهلجرّي/التاس��ع امليالدّي()83(، ففي 
د بن س��عيد )ت 332ه���/943م()84( قال: »أخربنا بجميع رواياته  رواية ألمحد بن حممَّ
د بن موسى األهوازّي، وكان معه خّط أيب العبَّاس بإجازته  وكتبه أبو احلسن أمحد بن حممَّ

ورشح رواياته وكتبه«)85(.

وتنقسم اإلجازة التحريرية إىل:

ة مستقلَّة عن الكتاب الذي  1. اإلجازة الكبرة )املبســوطة(: وهي إجازات حتريريَّ
درس��ه الش��يخ أو أباح روايته، وتكون عادًة مفصلة، ومش��تملة عىل ط��رق الرواية التي 

ى عنها الشيخ املجيز معلوماته التي أجازها لتلميذه)86(. تلقَّ

ا اإلجازة التي يذكر فيها املجيز مجيع مشاخيه وأسانيدهم وصواًل  فت أيًضا بأهنَّ وعرِّ
ة املعصومني بالنسبة لإلماميَّة، مع الرمجة لكلِّ واحٍد من الشيوخ)87(. إىل األئمَّ

ّي العامّل )ت 786ه�/  ��د بن مكِّ ل حممَّ ومن األمثلة عىل ذلك إجازة الش��هيد األوَّ
1384م( للشيخ عّل بن اخلازن احلائرّي )ت 808ه�/ 1405م(، وتارخيها العارش من 

رمضان سنة )770ه�/1368م()88(.

ــطة: وه��ي اإلجازة الت��ي يذكر فيه��ا املجيز إس��ناًدا كاماًل عن  2. اإلجــازة املتوسيِّ
ا  نً��ا بإيصال السلس��لة بأهل البي��ت)89(، وُعِرف��ت أيًضا بأهنَّ ًكا وتيمهُّ أس��انيده ت��ربهُّ

اإلجازة املقترة عىل ِذكر بعض الطرق واملشايخ)90(.

د الشهي بابن  د بن حممَّ ومثال ذلك اإلجازة التي منحها الش��يخ ش��مس الدين حممَّ
امل��ؤذِّن اجلزينّي )حيًّا 884ه�/1479م( للش��يخ عبد العال الَكَرك��ّي وتارخيها احلادي 
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م س��نة )884ه�/1479م(، وهذا النوع م��ن اإلجازات تكون عىل ظهر  عرش من املحرَّ
ى منهم  الكتاب، وهي مقتضبة ال حتوي عىل طرق الرواية وال أس��مء الش��يوخ الذين تلقَّ
املجي��ز معلومات��ه، ويعزى ذل��ك للف��راغ املتوفِّر عىل ظه��ر الكتاب ال��ذي ُتكتب عليه 

اإلجازة)91(.

3. اإلجــازة املختــرة: وه��ي اإلجازة الت��ي ال تعدهُّ كتاًبا وال رس��الًة ك��م ذكرها 
ل وهلة أمر، أن يف ِذكرها خروًجا عن موضوع الكتاب؛  الطهرايّنّ بالقول: »فيراءى ألوَّ
��ا إذا نظرنا إليها نظرة عميقة نجد فيها فوائد جليلة  لع��دم صدق التصنيف عليها، غي أنَّ

زائدة عىل مطلق اإلجازة ولو بالقول فقط من اتِّصال أسانيد الكتب«)92(.

أو ه��ي التي تقتر عىل ما يعتم��د األذن بالرواية فقط، كأنَّه يكتب للمجيز أجزت 
 ّ مة احِللِّ ت رؤيته)93(، ومثال عىل ذل��ك إجازة العالَّ فالًن��ا لفالن أو ي��روي عنِّي ما صحَّ
قني  للش��يخ تقّي الدين إبراهيم العامّل سنة )709ه�/1309م()94(، وإجازة فخر املحقِّ
ل، وه��ي خمترة كتبها عىل ظه��ر كتاب إيضاح  )ت 771ه���/1369م( للش��هيد األوَّ
ل 1355م)95(، وكذلك إجازة  ال س��نة 756ه�/14 ترشين األوَّ الفوائد، تارخيها 6 شوَّ
قني للش��يخ تق��ّي الدين إبراهيم العام��ّل )كان حيًّا 709ه���/1309م( بعد  فخر املحقِّ

قدومه للِحلَّة، كتبها عىل ظهر كتاب اإلرشاد)96(.

وذك��ر الفيَّ��اض: »ب��أن األج��ازات املخت��رة والتي تكت��ب عىل ظه��ور الكتب 
ى املجيز معلوماته   مقتضبة ال حتتوي أحياًنا طرق الرواية وال أس��مء الش��يوخ الذين تلقَّ

عنه��م، ولع��لَّ ذلك يع��ود إىل قلَّة الف��راغ املتوفِّر عىل ظه��ر الكتاب ال��ذي تكتب عليه 
اإلجازة«)97(.
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املبحث الثاين

اإجازات احِللِّيِّني للعامليِّني يف احِللَّة

ب العلم العامليِّون عىل حتصيل العلم داخل جبل عامل، وهنلوا  بع��د أن عمل طالَّ
م��ن علمئها وت��زودوا بالعل��وم املتنوعة، تطلَّع أولئ��ك العلمء إىل خ��وض غمر الرحلة 
العلميَّ��ة طلًبا للتحصيل م��ن روافده األخرى العديدة، فقصدوا مدن العامل اإلس��المّي 
التي كانت مزدهرة آنذاك، السيم أنَّ تلك املدن أنجبت علمء أفذاًذا ُيشار إليهم بالبنان؛ 
مل��ا برعوا فيه من فنون العلوم، وقد كانت وجهتهم الرئيس��ة مدين��ة احِللَّة التي كانت يف 
ن��ا ال نبالغ إذا قلنا إنَّ  ة قد احتضنت أبرز فقه��اء املذهب االثني عرشي، ولعلَّ تل��ك املدَّ
��ة الت��ي كان جيلس أكثر م��ن )500( جمتهد حتت كريس أح��د علمئها)98( قد  مدين��ة احِللَّ
أنجب��ت املئات من العلمء الذي��ن ال تزال مؤلَّفاهتم حتَّى وقتن��ا احلارض ُتدرس من قبل 
طلب��ة العلوم الدينيَّة، واجتمع يف احِللَّة عدد كبي من العلمء وطلبة العلم، وانتقل معهم 

النشاط العلمّي من بغداد إىل احِللَّة)99(.

ة جمدها يف القرنني )الس��ابع  ازدهرت احلياة العلميَّة يف مدرس��ة احِللَّة لتبلغ أعىل قمَّ
ر الزعامة الدينيَّة فيها  والثام��ن اهلجريَّني/الثالث عرش والرابع عرش امليالديَّني(، إذ تصدَّ
عدد من أساطني العلم الكبار كان هلم األثر األكرب يف تطوير مناهج الفقه واألصول)100(، 
الس��يم بعد الرك��ود الفكرّي الذي أصاب احلياة العلميَّ��ة يف مدينة النجف األرشف، إذ 
ضت مدرسة النجف يف القرن السابع اهلجرّي إىل منافسة مدرسة احِللَّة التي أصبحت  تعرَّ
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مت عليها)101(، ولعلَّ من أبرز علمء  هلا الريادة العلميَّة بعد ضعف مدرسة النجف وتقدَّ
مدينة احِللَّة، والذي كان له دور فاعل يف القرن الس��ادس اهلجرّي/الثاين عرش امليالدّي 
هو الشيخ ابن إدريس )ت 598ه�/1201م()102(، ونظًرا ملا يمتلك من إمكانيَّات علميَّة 
ب ب�: )شيخ الفقهاء()103(،  ة يف احِللَّة، إذ ُلقِّ أ مركز الصدارة يف احلياة الفكريَّ  رائدة، فقد تبوَّ

ة املذكورة،  ز املوقف الفكرّي يف مدينة احِللَّة ظهور طبقة من العلمء الفحول يف املدَّ وممَّا عزَّ
ق  ولعلَّ من أبرزهم: الس��يِّد ريّض الدين ابن ط��اووس )ت 644ه�/1246م(، واملحقِّ
ّ )ت 726ه���/1325م()105(،  م��ة احِل��لِّ ّ )ت 676ه���/1277م()104(، والعالَّ  احِل��لِّ

قني )ت 771ه�/1369م()106(، هؤالء العل��مء أصبحوا حمطَّ أنظار  وولده فخ��ر املحقِّ
ب العلم من مدن العامل اإلس��المّي، الس��يم أتباع املذهب اإلمامّي االثني عرشّي،  طالَّ
وم��ن تلك املدن مدينة جبل عامل التي قص��د كثي من أعالمها مدينة احِللَّة طلًبا للعلم، 

ومن أولئك الوافدين منها ملدينة احِللَّة، وحازوا عىل إجازات من علمئها:

ّ للشــيخ إبراهيم بن احلســني العامــّل )ت 709هـ/  مة احِلليِّ 1. إجــازة العالَّ
1309م()107(

ب العلم  ب ب�: )تقّي الدي��ن()108(، كان أح��د طالَّ وه��و ش��يخ عامل فاض��ل ورع لقِّ
ّ الذي بدوره منحه إجازة  مة احِللِّ ال��ة القاصدين ملدينة احِللَّة، وتتلمذ ع��ىل يد العالَّ الرحَّ
فيها س��نة 709ه�/1309م، قال فيها: »... قرأ هذا الكتاب املوسوم إرشاد األذهان إىل 
ريــن تقّي الدين إبراهيم  أحــكام اإليامن يف الفقه الشــيخ العال الزاهد الورع أفضل املتأخيِّ
ّ عليه بن��صِّ اإلجازة املذكورة قائاًل:  مة احِللِّ ابن احلســني العامــّل«)109(، وقد أثنى العالَّ
امــه«، ويبدو من نصِّ  »الشــيخ العال الزاهــد الــورع«)110(، ودعا له بقول��ه: »أدام اهلل أيَّ
اإلجازة أنَّ املجاز قد ُأش��كل عليه بعض املس��ائل فس��أل ش��يخه املجيز الذي أوضح له 
ذلك، فقال: »وســـأل يف أثناء قراءته وتضاعيف مباحثه عامَّ ُأشــكل عليه يف فقه الكتاب 
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فبيَّنت له ذلك بياًنا واضًحا«)111(.

وورد أيًض��ا يف نصِّ اإلجازة أنَّ الش��يخ املجيز قد أجاز لتلمي��ذه عن كتابه املذكور 
مني بحسب رشوط اإلجازة، فقال: »وأجزت له رواية هذا الكتاب  وغيه من كتب املتقدِّ
مني رضــوان اهلل عليهم أمجعني عىل  مــن مصنَّفات وإجــازات ومجيع كتب أصحابنا املتقديِّ
ّ تاريخ اإلجازة بقوله:  الشوط املتوفيِّرة يف اإلجازة«، ويف هناية اإلجازة ذيَّل العالمة احِللِّ

ًيا«)112(. م سنة تسع وسبعامئة حامًدا مصليِّ ر يف حمرَّ »وكتب احلسن بن يوسف بن املطهَّ

قني  ويب��دو أنَّ الش��يخ إبراهي��م بن احلس��ني قد قرأ الكتاب نفس��ه عىل فخ��ر املحقِّ
قني عليه من تلك  ، وإجازه عليه أيضا، وقد أثنى الش��يخ فخ��ر املحقِّ ّ م��ة احِللِّ اب��ن العالَّ
باإلجازة بقوله: »قرأ عّل الشــيخ األوحد العال الفاضل الفقيه الورع رئيس األصحاب 

تقّي الدين إبراهيم... كتاب أرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن«)113(.

قني كان واثًقا من تلميذه حني قال: »قرأ عّل  ويظهر من نصِّ اإلجازة أنَّ فخر املحقِّ
قراءة مطيِّلع عىل مقاصده، عارًفا بمصادره وموارده، باحًثا عن دقائق أنواعه، مناِقًشا عىل 
ًرا  األلفاظ املنظمة للعقائد، مطالًبا ملا ال يرتاب فيه من الدالئل والشــواهد، فاخب مشــميِّ
عن ســاق االجتهاد، مشًرا إىل ما عليه االعتامد وإليه االستناد، فأخذ ذلك ضابًطا لعيونه 

وُغرره، جامًعا ملثره ومنتشه«)114(.

وهل��ذه الثقة العالية بعلميَّة إنجازه منح فخر املحققني إجازته إليه، وجاء فيها: »... 
امه- فلرِو ذلك متى شاء وملن يشاء  وأجزت له الكتاب عن والدي املصنيِّف- أدام اهلل أيَّ

وأحبَّ حمتاًطا ل وله«)115(.

ام حياة والده  يتَّض��ح من النصِّ الس��ابق أنَّ فخر املحققني منح اإلجازة لتلمي��ذه أيَّ
مة بدليل قوله: »أدام اهلل أيامه«. العالَّ
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قني وُزهده م��ن خالل بقوله: »وكتب  ويظه��ر يف هناية اإلج��ازة تواضع فخر املحقِّ
ن سواه«)116(. العبد الفقر إىل اهلل الغني به عمَّ

قني املمنوحتني للش��يخ تقّي الدين  مة وولده فخ��ر املحقِّ ويظه��ر من إج��ازيت العالَّ
تني، وهذا يدّل عىل األمهيَّة الفقهيَّة هلذا الكتاب،  إبراهيم أنَّه قرأ كتاب إرشاد األذهان مرَّ
قني- كم هي عند كلِّ العلمء- حفظ سلسلة اإلسناد؛ ذلك ألنَّ  وكانت رغبة فخر املحقِّ
احلدي��ث الذي ُيس��مع من اإلمام املعص��وم حديث ال يمكن أن يعريه الش��ّك؛ ملا 

يتمتَّع به املعصوم ِمن الثقة املطلقة.

ّ للشيخ احلسني بن نارص العامّل )حيًّا 725هـ/1324م( مة احِلليِّ 2. إجازة العالَّ

ب عل��م عامليِّني بمدينة احِللَّة  ومن اإلج��ازات التي ُمنحت من علمء ِحلِّيِّني لطالَّ
ّ للش��يخ حس��ني بن نارص ب��ن إبراهيم العام��ّل، وهو فقيه من  مة احِللِّ ه��ي إجازة العالَّ
ّ وولده فخر  مة احِللِّ ام نبوغها العلمّي، وتتلمذ عىل يد العالَّ جب��ل عامل وفد إىل احِللَّة أيَّ
ّ كتاب: )قواعد األحكام(، فكتب له إهناًء وإجازًة  قني)117(، وقرا عىل العالمة احِللِّ املحقِّ
بتاريخ 5 مجادى الثانية 725ه�/1324م)118(، ويبدو أنَّ الش��يخ احلس��ني بن نارص من 
ه، وهو أعرف بش��أن كتابه قواعد األحكام،  بني ومن خواصِّ ّ املقرَّ مة احِل��لِّ تالمي��ذ العالَّ
فهو حيوي عىل لبِّ املس��ائل والفت��اوى الفقهيَّة، بدًءا من الطهارة وانتهاًء بآخر املس��ائل 
ق الَكَركّي)119( بقوله: »مل يس��مح الدهُر بمثالِه، ومل  الفقهيَّ��ة، وهو كتاب عربَّ عن��ه املحقِّ

ينسج ناسٌج عىل منواله«.

ّي العامّل اجلّزيني )ت 786هـ/1384م( د بن مكيِّ ل حممَّ 3. الشهيد األوَّ

د بن الشيخ مجال الدين بن الشيخ شمس  وهو الشيخ أبو عبد اهلل شمس الدين حممَّ
ًثا زاهًدا عابًدا، فريد عره، عديم  د بن أمحد املطَّلب��ّي العامّل، كان عال�ًم حمدِّ الدي��ن حممَّ
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النظي يف زمانه)120(، وهو ينس��ب إىل س��يِّد األوس )س��عد بن معاذ(، كم ورد يف وثيقة 
البيع البنته فاطمة املعروفة ب��: )سّت املشايخ()121(.

اًل، ومنهم الشيخ  ين س��نة )734ه�/1333م()122(، وقرا عىل علمئها أوَّ ولِد يف جزِّ
ينّي، وهو ش��يخ من أهل بلدة حانوية من منطقة صور  أس��د الدين الصائغ املنوينّي اجلزِّ
ل وعمهُّ أبيه وأبو زوجته،  ق ش��يخ الش��هيد األوَّ مة املحقِّ ين، ووِصف بالعالَّ وس��كن جزِّ
ل العلوم العقليَّة؛ وذلك لغلبة العل��وم الرياضيَّة عليه، وُنقل أنَّه كان  ى الش��هيد األوَّ تلقَّ

عال�ًم بثالثة عرش علًم من العلوم)123(.

اًقا للحصول عىل املزيد منه،  ين، بل كان توَّ مل يكتِف الشهيد بم هنل من العلم يف جزِّ
فشدَّ الرحال وهاجر- وهو مل يتجاوز السابعة عرشة من عمره- إىل مراكز العلم املعروفة 
مة واملدينة وبالد الش��ام)124(،  ة املكرَّ ة، والس��يم احِللَّة وكربالء وبغداد ومكَّ يف تلك املدَّ
ة يف )القرن  ويبدو أنَّ هذه املراكز كانت من أهمِّ املراكز اإلسالمّية ثقافًة وعلوًما، وخاصَّ
الثام��ن اهلجرّي/الرابع عرش امليالدّي(، وكانت أوىل املحطَّات العلميَّة التي هاجر إليها 
ل هي مدينة احِللَّة، إذ دخلها سنة )751ه�/1350م(، وكانت يومها مركًزا  الشهيد األوَّ
علميًّا كبًيا من مراكز احلركة العلميَّة يف األوس��اط الشيعيَّة، تؤّمها البعثات العلميَّة من 
خمتل��ف مدن العامل اإلس��المّي، وكانت حتفل بمدرس��تها التي تضمهُّ كب��ار علمء الطائفة 
ل، حينه��ا التقى بولده فخر  ّ الذي تويفِّ قبل أن يلتقيه الش��هيد األوَّ م��ة احِللِّ أمث��ال العالَّ

قني)125(، وعلمء آخرين. املحقِّ

ل إجازة فخر املحقيِّقني للشهيد األوَّ
ل ملدينة احِللَّة والتي استمرت حتى سنة )757ه�/1356م(،  وعند زيارة الشهيد األوَّ
ل لقاء  تتلم��ذ عىل يد عدد من العل��مء املتواجدين فيها، وأتقن الفقه واألصول، وكان أوَّ
ّ الذي توطَّ��دت العالقة بينهم، فوصفها  مة احِللِّ قني اب��ن العالَّ له مع الش��يخ فخر املحقِّ
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ق��ني[ بنبوغ هذا الش��اب الذي خفَّ لطلب  الطباطبائ��ّي بالق��ول: »ُأْعِجَب ]فخر املحقِّ
العل��م من لبن��ان إىل العراق وأكرم��ه وأواله كثًيا م��ن رعايته واهتمم��ه، وأعطاه وقته 
ّي قواعد الفقه عىل  د بن مكِّ وجهده«)126(، إذ الزمه وانتفع به كثًيا، ودرس الش��يخ حممَّ
قني)127(، ويظهر ذلك من اإلجازة التي كتبها عىل ظهر كتاب )القواعد(،  ي��د فخر املحقِّ
جاء فيها: »قرأ عّل موالنا اإلمام األعظم، أفضل علامء العال، سييِّد فضالء بني آدم موالنا 
امه من هذا الكتاب مشــكالته وأجزت له  ّي أدام اهلل أيَّ د بن مكيِّ شــمس احلقيِّ والدين حممَّ
مون عنهم عن والدي بالطرق  رواية مجيع كتب والدي ومجيع ما صنَّفه أصحابنا املتقديِّ

املذكورة. وكان تاريخ اإلجازة سنة 751ه���/1350م«)128(.

ّ )ت 769هـ/1367م للشــهيد  إجازة الشــيخ شــمس الدين ابو املعال احِلليِّ
ل األوَّ

د بن أمحد  ل بالتاريخ نفس��ه من قبل الشيخ ش��مس الدين حممَّ وُأجيز الش��هيد األوَّ
ّ )ت 769ه���/1367م(، وتاريخ اإلجازة يف 24 ش��عبان س��نة  اب��ن أيب املع��ال احِل��لِّ
ث عن  ل حدَّ ك��ر أنَّ الش��هيد األوَّ ل 1350م، واجلدي��ر بالذِّ 751ه���/27 ترشي��ن األوَّ
 ّ الش��يخ أيب املعال يف أربعينيَّته)129(، وله إجازة من الشيخ ابن محَّاد الليثّي الواسطّي احِللِّ

)حيًّا 745ه�/1344م()130(.

ل يروي  مة املجل��يّس)131( قد ذكر: »أنَّ الش��هيد األوَّ كر أنَّ العالَّ وم��ن اجلدي��ر بالذِّ
عن الس��يِّد األجلِّ شمس الدين أمحد بن أيب املعال عن الشيخ الزاهد كمل الدين رشف 

الدين بن محَّاد الواسطّي مجيع رواياته«.

ل إجازة املطارآبادّي للشهيد األوَّ
ل احلديث عن املطارآبادّي )ت 762ه�/1360م(، فقد قال:  ويروي الشهيد األوَّ
ق زين امللَّة املطارآبادّي يف سادس ربيع اآلخر  مة املحقِّ »ما أخربين به الش��يخ الفقيه العالَّ
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س��نة أربع و مخسني وس��بعمئة ]11 أيار 1353م[ يف احِللَّة عن شيخه اإلمام السعيد... 
[ عن الش��يخ اإلمام ش��يخ اإلسالم مفتي  ّ مة احِللِّ ر ]العالَّ أيب منصور احلس��ن ابن املطهَّ
[ عن... اإلمام  ّ ّ ]املحقق احِللِّ فَِرِق األنام... أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد احِللِّ

د بن عّل الباقر صلوات اهلل عليه وعىل آبائه الطاهرين«)132(. أيب جعفر حممَّ

ل يف كتابه األربع��ني، هي إحدى  ويب��دو من األحاديث الت��ي مجعها الش��هيد األوَّ
ة املعصومني، فقد ذك��ر يف بعض أحاديثه أنَّ  الط��رق للوصول للرواية ع��ن األئمَّ

ا)133(. ة املعصومني كثية جدًّ طرقه إىل األئمَّ

وتب��نيَّ ممَّا يرويه الش��هيد عن جمموعة م��ن العلمء الذين أخذ عنهم كالس��يِّد عميد 
الدي��ن عبد املطَّل��ب )ت 754ه�/1353م( ال��ذي أخذ عنه يف بداي��ة دخوله إىل مدينة 
قني )ت 771ه�/1369م( وغيهم، أنَّ هذه الرواية ينتهي س��ندها  ��ة، وفخر املحقِّ احِللَّ

.)134(ة املعصومني إىل األئمَّ

ل إجازة ابن ُمَعيَّة للشهيد األوَّ
ل يف أثناء اس��تقراره فيها السيِّد تاج  ومن علمء احِللَّة الذين التقى هبم الش��هيد األوَّ
د املعروف ب�: ابن ُمعيَّة احلس��نّي )ت 776ه�/1374م(، املدفون  الدين أبو عبد اهلل حممَّ

.)135(يف مشهد موالنا أمي املؤمنني

ل عن ابن معيَّة عن عدد من العلمء الذين عارصوه، وأسمؤهم  روى الش��هيد األوَّ
ل)136(، وفيهم قال الش��يخ ابن معيَّة: »ومن مش��اخيي  مس��طورة يف إجازته للش��هيد األوَّ
ايّن عبد اهلل احلّق أبو عبد اهلل عبد املطَّلب«)137(. الذين استفدت منهم... موالنا اإلمام الربَّ

ل اجازه من الس��يِّد تاج الدين بن ُمعيَّة يف مدينة احِللَّة، تارخيها )15  وللش��هيد األوَّ
شعبان سنة 753ه�/27 أيلول 1352م(، جاء فيها: »... أجاز له شيخه السييِّد املرتى 
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مة  د ابن الســييِّد العالَّ مة... تاج امللَّة والدين أبو عبد اهلل حممَّ ــابة العالَّ النقيب املعظَّم النسَّ
النقيب الزاهد جالل الدين جعفر القاســم... املعروف بابن معيَّة احلســن بن إســامعيل 
د احلسن بن عّل  الديباج بن إبراهيم بن الغمر بن احلســن املثنَّى ابن اإلمام السبط أبو حممَّ

ابن أيب طالب عن شيوخه الثقات«)138(.

ل عىل الس��يِّد تاج الدي��ن ابن ُمعيَّة حديًثا ب��داره يف مدينة احِللَّة،  وقرأ الش��هيد األوَّ
ابة فخر السادة تاج  مة النسَّ وَذَكر الشهيد يف كتابه )األربعني(: »ما أخربين به السيِّد العالَّ
د بن القاس��م املعروف بابن معيَّة الديباجّي احلس��نّي يف منتصف  الدي��ن أبو عبد اهلل حممَّ
شعبان س��نة ثالث ومخسني وس��بعمئة ]16 ايلول 1353م[ يف احِللَّة عن شيخه اجلليل 
ه...  ابة علم الدين املرتىض عّل ابن السيِّد احلميد بن فخار املوسوّي عن أبيه عن جدِّ النسَّ

د فقال يا رسول اهلل...«)139(. عن آبائه عن إيب ذر أنَّه أتى الرسول حممَّ

ة أخرى عىل السيِّد ابن معيَّة يف 16 شعبان سنة 754ه�/16  ل مرَّ وقرأ الشهيد األوَّ
أيلول 1353م بعض األحاديث)140(.

وقرأ الش��هيد عىل الس��يِّد ابن معيَّة ومنحه ع��ىل هذه القراءة إج��ازة يف مدينة احِللَّة 
ال س��نة 754ه�/9 ترشين الث��اين 1353م، ما نّصه: »ســمع هذه  يوم الس��بت 11ش��وَّ
ــة واحلقيِّ والدين،  األحاديــث من لفظي موالنا الشــيخ اإلمام العال الفاضل شــمس امللَّ
ال من سنة أربع ومخسني  ّي أدام اهلل فضائله يف يوم الســبت حادي عش شــوَّ د بن مكيِّ حممَّ
م وغــره من طرقي إىل مشــايخ احِللَّة  وســبعامئة وإجزت لــه روايتها عنيِّي بالســند املتقديِّ
الذين َرَوْوها، وكذا أجزت له رواية ما تصحُّ روايته من ســامعات وقراءات ومستجازات 
 ومنــاوالت ومصنَّفــات وما قلتــه ومجعته ونظمتــه ونثرتــه وُأجيز ل وكوتِبــت به ومجيع 

د بن معيَّة يف التاريخ واحلمد هلل والســالم  مــا ثبت عنده أنَّه داخل يف روايات، وكتب حممَّ
عىل أهله امجعني«)141(.
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ويظهر من اإلجازة أنَّ السيِّد تاج الدين ابن ُمعيَّة قد أجاز للشهيد رواية األحاديث 
ل قد كتبها بخطِّه نقاًل عن خطِّ سديد الدين  التي قد قرأها عليه، والتي كان الشهيد األوَّ
ابن املطهر)142(، وأجاز له روايته عن شيوخه الثقات، وأجاز له أيًضا كل روايات السيِّد 
ابن معيَّة ومصنَّفاته وإجازاته، وإجازه الس��يِّد اب��ن معيَّة إجازة أخرى لولديه أيب طالب 

ة ب��: )سّت املشايخ()143(. د، وأيب القاسم عّل، وألختهم أّم احلسن فاطمة املدعوَّ حممَّ

ابة تاج الدين بن معيَّة عن  ة عن السيِّد النسَّ اديَّ ل الصحيفة السجَّ وروى الشهيد األوَّ
 والده أيب جعفر القاس��م، وبالواس��طة عن اإلمام باحلقِّ سيِّد الس��اجدين اإلمام عّل بن 

.)144(احلسني

ّ الليث��ّي )حيًّ��ا 745ه���/  ول��ه إج��ازة م��ن الش��يخ اب��ن مح��اد الواس��طّي احِل��لِّ
1344م(، ه��ذا وإنَّ اإلج��ازة كان��ت بخ��طِّ الش��هيد، وهي إج��ازة طويلة مبس��وطة، 
د بن أيب احلس��ن بن أيب الرضا   وروى هل��ا روايات��ه، وروى أيًضا عن الس��يِّد اجلليل حممَّ

العلوّي)145(.

قــني للشــيخ احلســن بــن احلســام العامــّل )كان حيًّا  4. إجــازة فخــر املحقيِّ
753هــ/1352م(

وهو ش��يخ فاض��ل وفقيه جليل، من العل��مء الذين دخلوا احِللَّة ي��وم كانت مركًزا 
قني، وكان الشيخ  علميًّا يغدو إليه طالبو العلم، إذ كانت حتفل بعلمئها أمثال فخر املحقِّ
اًقا لاللتقاء به واإلف��ادة منه؛ لِ�م انمز به من مميِّ��زات النبوغ العلمّي،  د توَّ حس��ن ب��ن حممَّ
مة  وقد التقى به وقرأ عليه كتاب )قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام( ألبيه العالَّ
ة تارخيه��ا 753ه�/1352م)146(، جاء فيها: »قرأ  ، ومنحه عىل الكتاب إجازة عامَّ ّ احِل��لِّ
عّل موالنا احلاج الشــيخ األعظم اإلمام املعظَّم شيخ الطائفة موالنا عّز احلقيِّ والدين ابن 
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د بن إبراهيم بن احلسام الدمشقّي«)147(. الشيخ اإلمام السعيد شمس الدين حممَّ

ويبدو من اإلجازة أنَّ والد امُلجاز كان من العلمء، فقد ذكره بالقول: »الشيخ اإلمام 
السعيد«، ويظهر يف هناية اإلجازة نسبته إىل دمشق، وهذا ال يتناىف كونه عامليًّا)148(؛ ألنَّ 

هذه املنطقة كانت أرًضا واحدًة جغرافيًّا ُيطلق عليها بالد الشام.

قني )ت 771هـ/  ل )ت 786هـ/1384م( بفخــر املحقِّ عالقة ال�صــهيد الأوَّ
1369م(.

قني من علمء  ب ب�: فخر املحقِّ د بن احلسن بن يوسف األسدّي امللقَّ ُيعدهُّ الشيخ حممَّ
ر لرشح  ل من ش��مَّ ّ ب��: )فخر املحققني(؛ ألنَّه أوَّ مة احِللِّ به والده العالَّ احِللَّة البارزين، لقَّ

ر عنه)149(. كتاب إشكاالت القواعد، فكأنَّه أوضح الطريق ملن تأخَّ

ل وأعظم أسانيده)150(، وأكثرهم  قني من أجلِّ مش��ايخ الشهيد األوَّ كان فخر املحقِّ
ل يف ضوء قوله: »إينِّ استفدت  قني بتلميذه الشهيد األوَّ دراسة عليه، وقد أشاد فخر املحقِّ
منه أكثر ممَّا اس��تفاد منِّي«)151(، وكان الش��هيد جيلهُّ أس��تاذه كلَّ األجالل ويثني عليه ثناًء 
ه، فقال: »س��لطان العل��مء ومنتهى الفضالء  كب��ًيا، يتَّضح ذلك يف ض��وء ما ذكره بحقِّ

والنبالء خامتة املجتهدين فخر امللَّة والدين«)152(.

قني وعلميَّته كان يدفعه للحصول  ل بأستاذه فخر املحقِّ ويبدو أنَّ اعتزاز الشهيد األوَّ
منه ع��ىل املزيد من اإلجازات؛ ل��ذا فقد حصل عىل إجازة منه س��نة 756ه�/1355م، 
ر بداره باحِللَّة  ب��داره يف احِللَّة، قال فيها: »قرأت عىل ش��يخنا اإلمام فخر الدين ابن املطهَّ
آخر هنار اجلمعة ثالث مجادى اآلخرة س��نة س��تة ومخس��ون وس��بعمئة ]1355م[، قال 

قرأت عىل والدي مجال الدين«)153(.

ل، وجاء فيها:  قني للش��هيد األوَّ وق��د أورد املجليّس)154( ص��ورة إجازة فخر املحقِّ
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ل من  »نق��ل من خط نق��ل من نقله من خطِّ��ه الرشيف الذي كتب عىل ظه��ر اجلزء األوَّ
ل ومن  كت��اب أيضاح الفوائد يف رشح القواعد، واجلزء املذكور كان بخطِّ الش��هيد األوَّ

قرأه عىل املصنِّف«.

ل قائاًل: »قرأ عّل موالنا اإلمام  قني بالفخر واإلطراء عىل الشهيد األوَّ بدأ فخر املحقِّ
.» مة األعظم أفضل علامء العال سييِّد فضالء بني آدم موالنا شمس احلقيِّ العالَّ

ق وأفاد كثًيا من املسائل  وظهر من اإلجازة أنَّه قرأ كتاب: إيضاح الفوائد، وقد حقَّ
قني  املشكالت بفكره الصائب وذهنه الثاقب، ويبدو من ذلك إعجاب الشيخ فخر املحقِّ
قني فقال: »وأجزت  ل؛ ونتيجة لذلك فقد إجازه الش��يخ فخر املحقِّ بنباهة الش��هيد األوَّ
مجيع مــا صنَّفته وألَّفته وقرأته ورويته وأجزت له رواية مجيع كتب والدي يف املعقول 
مون عنيِّي عن والدي عنهم  واملنقول والفروع واألصول... مجيع ما صنَّفه أصحابنا املتقديِّ

بالطرق املذكورة هلا«)155(.

ّ يف كتابه )خالصة األقوال يف معرفة الرجال(،  مة احِللِّ ��ا الطرق فقد ذكرها العالَّ أمَّ
فقال: »العلم بحال الرواة من أس��اس األحكام الرشعيَّة وعليه تبنى القواعد السمعيَّة، 
ة  جي��ب عىل كلِّ جمته��د معرفته وعلم��ه... إذ أكثر األحكام تس��تفاد من األخب��ار النبويَّ
ة املهديِّني عليهم أفضل الصلوات فال بدَّ من معرفة الطريق إليهم  والرواي��ات عن االئمَّ
مة هذه الطرق عىل  ��م العالَّ حيث روى مش��اخينا رمحه��م اهلل عن الثقة...«)156(، وقد قسَّ

ل فيمن اعتمد عىل روايته أو ترجح قبوله، والثاين فيمن ترك روايته. قسمني: األوَّ

ال  ق��ني أجازته بامل��كان- وه��و احِللَّة- والتاريخ 6 ش��وَّ ��ل الش��يخ فخر املحقِّ وذيَّ
د   756ه���/14 ترشي��ن الث��اين 1355م، وخت��م اإلج��ازة بالص��الة ع��ىل س��يِّدنا حممَّ

وآله)157(.
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املبحث الثالث

بهم من مدينة احِللَّة اإجازات ال�صيوخ العامليِّني لطالَّ

كان ترح��ال علمء جب��ل عام��ل إىل املراكز العلميَّ��ة املنترشة يف العامل اإلس��المّي، 
وتتلمذهم عىل يد علمء وش��يوخ تلك املراكز، وحصوهلم عىل اإلجازات العلميَّة والتي 
ا لطالب العلم العامليِّني؛ كوهنا شهادة حتمل يف طيَّاهتا معاين كثية  أصبحت مطلًبا ملحًّ
ب العلم، فهي فضاًل عن كوهن��ا إقراًرا بعلميَّة التلمي��ذ املجاز، وترحًيا  بالنس��بة لط��الَّ
رس��ميًّا من شيخه املجيز بذلك، فهي تعدهُّ وثيقًة تارخييًَّة تزخر بمعلومات تارخييَّة كثية، 
ًبا  س��واء أكان��ت تلك املعلوم��ات علميَّ��ة أم تارخييَّة، ونتيج��ة لذلك كلِّه أصبح��وا طالَّ
لني لتبّوأ مراكز املش��يخة، ولدي��م القدرة العلميَّة عىل منح اإلج��ازات العلميَّة يف  مؤهَّ
ب العلم  هذه املرحلة، وقد مارس��وا التدريس والتعليم يف مدين��ة احِللَّة، وقصدهم طالَّ
ّي��ني املوجودون يف مدينة احِللَّة؛ للحصول عىل اإلجازة منهم، ونورد  احِللِّّيون وغي احِللِّ

فيم يأيت- بحسب التسلسل التارخيّي لوفياهتم- عدًدا من إجازهتم العلميَّة:

ّ )كان حيًّا  1. إجــازة الشــيخ احلســن بن ســليامن بــن خالــد العامــّل احِلــليِّ
802هـ/1399م( للشيخ اجلوبايّن

ل)158(، وكان الشيخ احلسن بن سليمن  وهو عامل فقيه فاضل ومن تالمذة الشهيد األوَّ
ل مع مجع من العلمء يف 12 شعبان سنة 757ه�/11  أحد الستَّة املجازين من الشهيد األوَّ
آب 1356م)159(، وللش��يخ عزِّ الدين احلس��ن بن سليمن إجازة للشيخ عزِّ الدين حسن 
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د بن احلس��ن اجلوبايّن أو )احلموي��ايّن( )كان حيًّا 802ه�/1399م( تارخيها 23  ابن حممَّ
ل 1424م)160(، وذكرها اخلوانس��ارّي)161( قائاًل:  م س��نة 828ه�/16 كانون األوَّ املحرَّ

»وقد رأيت اإلجازة«.

ــد الذي ال نبي بعده  أم��ا ما جاء يف اإلجازة فه��و: »احلمد هلل والصالة عىل نبيه حممَّ
وعىل عرتته الطاهرين...«)162(.

ب��دأ الش��يخ املجيز عّز الدين احلس��ن بن س��ليمن إجازته باحلم��د هلل والصالة عىل 
ته األكرمني س��الم اهلل عليهم، ث��مَّ يبتهل بالدعاء ملجي��زه طالًبا له  نبيِّ��ه، وع��ىل ذريَّ

احلسنى يف عمله)163(.

ل من كتاب )اخلصال(،  ا ما سمعه الشيخ املجيز من تلميذه فهو قراءة اجلزء األوَّ أمَّ
��ّي الصدوق )ت 381ه���/991م( أحد األعالم  د بن بابويه القمِّ تصني��ف الش��يخ حممَّ
ة األثني ع��رش)164(، وهو حام��ل راية الفقه  الذي��ن تناقل��وا اخلرب عن النب��ّي واالئمَّ
وإم��ام دراي��ة احلديث، له تصانيف كثية منه��ا )َمن ال حيرضه الفقي��ه(، و)عيون أخبار 

الرضا(، و)التوحيد(، و)ثواب األعمل()165(.

ثمَّ يأذن الش��يخ املجي��ز لتلميذه بالرواية عنه وبطريق اإلس��ناد ال��ذي روى به عن 
د  مش��اخيه، فقال: »أذنت له يف الرواية عنيِّي عن شــيخي الفقيه العال الشــهيد وليِّ آل حممَّ

ل[«)166(. ّي الشامّي ]الشهيد األوَّ د بن مكيِّ صلوات اهلل عليهم أيب عبد اهلل حممَّ

ل وثقته العالية به حني  ويبدو تأثهُّر الش��يخ احلس��ن بن سليمن بأستاذه الش��هيد األوَّ
د صلوات اهلل عليهم، ثمَّ يستمر بذكر سلسلة إسناد  قال: عن شيخي الشهيد وّل آل حممَّ

الرواية وصواًل للشيخ الصدوق)167(.

ل إجازة تلميذه الش��يخ املذكور بقوله: »فلرِو  وبعد أن يذكر األس��انيد التي تش��كِّ
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.)168(»عنيِّي ملن وكيف شاء بذا الطريق أو بغره من طرقي إىل مصنيِّفه

ه الش��يخ املجي��ز بطلبه لتلمي��ذه بالدعاء له، قائ��اًل: »وأنا  ويف هناي��ة اإلجازة يتوجَّ
ره بحديث عن  أطلب منه أن يدعــو ل عند قراءته ونش علمه واألفادة به...«)169(، وذكَّ
الرس��ول، ق��ال: »َمن دعا ألخيه املؤمن نــودي من العرش لَك مائــة ضعف«)170(، 
م 802ه�/3  وذيَّل إجازته بتاريخ ثبَّته يف هنايتها بعد احلمد والش��كر هلل، وهو 23 املحرَّ

كانون الثاين 1399م(.

2. موسى بن احلسن بن يوسف بن هالل املنارّي العامّل )كان حيًّا 756هـ/ 
1355م()171(

وهو عامل فاضل من بلدة املنارة إحدى قرى جبل عامل، يف الطرف الرشقّي منه)172(، 
والش��يخ حسن والد الش��يخ موسى من ش��يوخ اإلجازة، وكان معارًصا للشيخ طومان 
 ابن أمحد العامّل املنارّي )ت 728ه�/1327م()173(، أجازه ابنه الش��يخ أبو احلس��ن بن 

موسى بن احلسن إجازة كتبها له بخطِّه تارخيها سنة 756ه���/1355م)174(.

3. الشيخ عّل بن دقامق احلسينّي)كان حيًّا 840هـ/1436م(

وهو الس��يِّد زين الدين عّل بن دقمق األديب احلس��ينّي، من أكابر علمء اإلماميَّة، 
ري��ن)175(، روى عن ع��دد من املش��ايخ منهم زين  وم��ن أعاظ��م س��ادات أفاضل املتأخِّ
الدي��ن جعفر بن احلس��ام العامّل )حيًّا 879ه�/1474م(، وه��و عامل فاضل يروي عن 
د بن ش��جاع  ��وب األعرج احلس��ينّي العام��ّل)176(، وي��روي أيًضا عن حممَّ حس��ن بن أيهُّ
القطَّان األنص��ارّي )حيًّا 837ه�/1433م(، وهو فقيه متكلِّ��م)177(، أخذ عنه الفاضل 
ينّي  د بن امل��ؤذِّن اجلزِّ  املق��داد )826ه���/1423م()178(، ل��ه ِذك��ر يف إجازة الش��يخ حممَّ
)كان حيًّا 884ه�/1479م( للشيخ عّل بن عبد العال املييّس )حيًّا 870ه�/1465م(، 
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إذ يروي عنه بالواسطة، وقال: »وأجزت له أن يروي عني مجيع كتب أصحابنا املاضني، 
ــد بن شــجاع القطَّان عن شــيخه أيب عبد اهلل  عــن الســييِّد عّل بن دقامق عن شــيخه حممَّ

املقداد«)179(.

ا يف إجازة الش��يخ الشهيد الثاين حلس��ني بن عبد الصمد، فكان له دور يف الرواية  أمَّ
د بن شجاع، إذ قال: »ممَّا قرأه من كتب أصول الفقه... فأجزت  بالواسطة عن الشيخ حممَّ
له مجيع ما قرأه وسمعه... عن الشيخ شمس الدين بن داود عن السييِّد األجّل املحقيِّق عّل 

د بن شجاع...«)180(. بن دقامق احلسينّي عن الشيخ شمس الدين حممَّ

ويظهر يف هذه اإلجازة املكانة الرفيعة للس��يِّد عّل بن دقمق بوصفه بالسيِّد األجّل 
��ق، وقد وصفه الش��يخ عّل بن يون��س البيايّض )ت 877ه���/1472م( بأجازته  املحقِّ
للش��يخ نارص البهوهبّي )ت 852ه�/1448م( ب��: »ربِّ الفضائل باألخالق وامليز عىل 

الكائنات يف اآلفاق... يروي باإلجازة عن الشيخ الفاخر عّل بن مظاهر«)181(.

زين، فذكر األصفهايّن)182(، أنَّه  وكان الس��يِّد عّل بن دقمق من شيوخ اإلجازة املربَّ
رأى بخطِّ��ه الرشيف إجازة لبعض تالمي��ذه عىل ظهر كتاب حترير األحكام، وصورهتا: 
»قرأ عّل كتــاب حترير األحكام الشعيَّة يف مذهب اإلمامية من تصانيف اإلمام الشــيخ 
م صاحب الفوائــد واحِلكم اجلامــع بني املعقــول واملنقول حاوي  املعظَّــم الرئيس املقــدَّ
ر الشيخ األجّل... مجال امللَّة  فضيلَتي الفروع واألصول مجال امللَّة واحلقيِّ حسني بن املطهَّ
واحلــقيِّ قوام الدين عبد اهلل ســيف الدين بــن التائب... وأجزت لــه رواياته ونقل فتاواه 

والعمل بام فيه«.

ّ )حيًّا 754ه�/1353م(  وللسيِّد عّل بن دقمق إجازة من الشيخ عّل بن مظاهر احِللِّ
ضمن إجازة الش��يخ عّل بن يونس البيايّض للش��يخ نارص البوي��ّي بتاريخ ليلة اجلمعة 
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قني  احل��ادي ع��رش م��ن ش��عبان 852ه���/1448م، أدرج فيها مت��ام إجازة فخ��ر املحقِّ
ّ التي كتبها عىل ظه��ر كتاب )قواعد  ��طة للش��يخ زين الدين عّل بن مظاه��ر احِللِّ املتوسِّ
ّ أجاز  األحكام( لوالده سنة 741ه�/1340م، وذكر فيها أنَّ الشيخ عّل بن مظاهر احِللِّ

السيِّد زين الدين عّل بن دقمق)183(.

قني أجاز الش��يخ ع��ّل بن مظاهر بعد أن قرأ  كر هنا أنَّ فخر املحقِّ وم��ن اجلدير بالذِّ
قواعد األحكام يف سنة 754ه�)184(.

كان لرحل��ة علمء جب��ل عام��ل إىل املراكز العلميَّ��ة األثر الكب��ي يف تكوين قاعدة 
ل��ة كغيهم من علمء املس��لمني، فضاًل ع��مَّ أمتاز به علمء جب��ل عامل من  ��ة متنقِّ فكريَّ
 اجلدِّ والنش��اط يف س��بيل احلصول عىل املزيد من العلم، وكان أبرزهم- كم مرَّ س��ابًقا- 
ل(، فق��د كان ترحال��ه إىل أغل��ب م��دن الع��امل اإلس��المّي املتمثل��ة   ه��و )الش��هيد األوَّ
ة ودمش��ق، ولقاؤه بعلمء ومش��ايخ تلك األقطار،   بالعراق واحلجاز وبيت املقدس ومكَّ
 إذ كان ذل��ك بمثاب��ة لق��اح فك��رّي أنج��ب ع��دًدا م��ن النتائ��ج املتمثِّل��ة باإلج��ازات 

العلميَّة.
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ال�صتنتاجات

ها: توصلنا إىل جمموعة من االستنتاجات، أمهَّ

كان التالقح الفكرّي بني مدينة احِللَّة وجبل عامل قائًم آنذاك، وكانت مدينة احِللَّة . 1
ة  رت املدرسة اإلماميَّة االثني عرشيَّ ا تصدَّ مركز استقطاب لعلمء جبل عامل؛ ألهنَّ
ب العامليِّني  لثالث��ة قرون أو أكثر ُمنحت اإلجازة العلميَّة م��ن علمء ِحلِّيِّني لطالَّ

داخل مدينة احِللَّة.

ب العامليهُّون س��لَّم العل��م يف مدينة احِللَّة وأصبحوا ش��يوخ إجازة، . 2 ج الطالَّ ت��درَّ
��ة التي أصبحت  ب عامليِّني وغ��ي عامليِّني يف مدينة احِللَّ فمنح��وا اإلجازة لطالَّ

ا هلم. مستقرًّ

د قدرة . 3 ّي��ني والعامليِّني األنموذج العلمّي الذي حيدِّ تع��دهُّ اإلجازة العلميَّة بني احِللِّ
الطالب املمنوح عىل محل ش��هادة علميَّة جديدة، وترفعه إىل مرتبة علميَّة أعىل ممَّا 

كان عليه.

ن من تأسيس . 4 ل الش��خصيَّة العلميَّة العامليَّة األبرز حتى أنَّه متكَّ مثَّل الش��هيد األوَّ
ين بع��د حتصيله العلوم عن طريق اإلجازة بمدين��ة احِللَّة وغيها من  مدرس��ة جزِّ

مدن العامل اإلسالمّي آنذاك.



207

اأ.د. يو�صف كاظم جغيل ال�صمرّي//م.م. �صامي عبيد كاظم املعمورّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

هوام�ض البحث

كر، كان يلجأ  )1( صدقة بن منصور: أبو احلس��ن صدقة بن منصور األس��دّي، جليل القدر، مجيل الذِّ
إليه اجلاين العظيم الش��أن عىل اخلليفة والسلطان، فال تطرقه طوارق احلدثان، شديد املحافظة عىل 
من يس��تجيه. العمد األصبهايّن، خريدة الق��ر: 163/1/4-164، للزيادة يف االطِّالع راجع: 
��ة: 128-96،  الذهب��ّي، س��ي أع��الم النب��الء: 218/19، 407، 613، ناج��ي، اإلمارة املزيديَّ
ون، األمي صدقة بن منصور: 69-60،  دبوس، سيف الدولة األمي صدقة: 37، 51-81، حسهُّ

مطر، موسوعة املدائن العراقيَّة: 176.
ة: 260-259. ، العدد القويَّ ّ مة احِللِّ )2( العالَّ

��ة بني مزيد التي بأرض باب��ل عىل الفرات بني بغداد والكوف��ة، وهي مدينة كبية.  )3( اجلامع��ني: ِحلَّ
احلم��وّي، معج��م البلدان: 96/2. للزي��ادة يف التفاصيل راجع: األصطخرّي، مس��الك اململك: 
 ، 78، ابن حوقل، صورة األرض: 248، املقديّس، أحس��ن التقاس��يم: 53، 114، ابن عبد احلقِّ
مراص��د االطِّ��الع: 303/10. واجلامعني: مثنَّى لكلمة جامع، ويب��دو أنَّ أصل موضع اجلامعني 
ة يف احِللَّة: 248– 249، وذكر س��هراب أنَّ هنر  كان جامًع��ا ث��مَّ ُبني اآلخر. ناجي، اإلمارة املزيديَّ
س��ورا يمرهُّ باجلامعني. عجائب األقاليم الس��بعة: 125. وروى الب��الذرّي أنَّ خالًدا الق�ّي وال 
ه: هنر اجلامع.  العراق من ِقَبل هش��ام بن عبد امللك )105-125ه�/723-742م( حفر هنًرا سمَّ

فتوح البلدان: 284.
��ة بني مزيد. احلموّي، معج��م البلدان: 334/5،  له، يف س��واد الكوفة قرب ِحلَّ )4( النِّي��ل: بك� أوَّ
محي��د، الني��ل ومنطقتها: 8-28. وتقع بني واس��ط والنعمنيَّة واملدائن وقر اب��ن هبية والكوفة. 
اخ، مدينة النيل تارخيه��ا وأعالمها: 2. لالطِّالع عىل  الع��ّل، معامل العراق العمرانيَّ��ة: 121، الچرَّ

حدود النيل ومناطقها راجع: محيد، النيل ومنطقتها: 59-8.
)5( ش��يخ الربوة، نخبة الدهر: 250. راجع: املجليّس، بحار األنوار: 95/ 197، النمزّي، مستدرك 

سفينة البحار: 380/2.
ل هو احِللَّة التي بناها سيف الدولة غريّب الفرات يف اجلامعني، والثاين احِللَّة التي قرب  )6( املوضع األوَّ
احلويزة بناها دبيس بن عفيف، والثالث ِحلَّة بني قيلة بشارع ميسان بني واسط والبرة، والرابعة 
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ون هبذا االسم. احلموّي، املشرك  ِحلَّة بني املراق بالقرب من املوصل وهي لقوم من الركمن يسمَّ
، مراص��د االطِّ��الع: 419/1، الفيوزآب��ادي، القاموس املحيط:  وضًع��ا: 143، اب��ن عبد احلقِّ

.359/3
)7( احلموّي، معجم البلدان: 294/2.

ة: 362/1. ، املناقب املزيديَّ ّ )8( أبو البقاء احِللِّ
)9( معجم البلدان: 294/2.

ون وخضي، البناء الوظيفّي ملدينة احِللَّة: 5. )10( ابن جبي، رحلة ابن جبي: 154، حسهُّ
ة: 260-259. ، العدد القويَّ ّ مة احِللِّ )11( العالَّ

ون وخضي، البناء الوظيفّي ملدينة احِللَّة: 5. )12( حسهُّ
ة  )13( حمم��ود غ��ازان ب��ن أراغ��ون ب��ن هوالك��و ب��ن طل��و جنكيزخ��ان، ت��وىلَّ احلك��م خ��الل املدَّ
)694-703ه�/1294-1303م(، اعتنق اإلس��الم عىل املذه��ب اإلمامّي. أبو الفداء، املختر 

يف أخبار البرش: 50/4، املستويف القزوينّي، تاريخ كزيدة: 602.
ة  ي ب���: ُأليجايت��و، ت��وىلَّ احلك��م خ��الل امل��دَّ ��د خدابن��ده ب��ن أس��فها ب��ن اراغ��ون وس��مَّ )14( حممَّ
ة س��نة  )703-716ه���/1303-1316م(، إذ خلَّ��ف حممود غ��ازان، اعتنق املذهب احلنفّي ملدَّ
واح��دة ثمَّ اعتنق املذهب اإلمامّي. أب��و الفداء، املختر: 81/4، ابن العمد، ش��ذرات الذهب: 

.40/6
اوّي، احِللَّة يف العر املغوّل: 42. از، احلياة السياسيَّة يف العراق: 334، العزَّ )15( القزَّ

��ة: الدولة التي نش��أت بعد وفاة الس��لطان أيب س��عيد آخر إيلخان مغوّل س��نة  )16( الدول��ة اجلالئريَّ
736ه�/1335م. القلقش��ندّي، مآثر االنافة: 169، حافظ آبرو، ذيل جامع التواريخ: 142. ومل 
ة التي سمها الغياثّي ب�: )دولة الشيخ حسنية(،  يكن أليب سعيد عقب فقامت بعده الدولة اجلالئريَّ
ق تاريخ  ة. احلمدايّن، حمقِّ ��س الدولة اجلالئريَّ ل س��الطينها الشيخ حس��ن الكبي مؤسِّ نس��بًة إىل أوَّ

الغياثّي: 81 اهلامش )1(.
خون حول أص��ل اجلالئريِّني، فمنهم من ذك��ر أهنم من األقوام الركيَّ��ة. املقريزّي،  اختل��ف املؤرِّ  
الس��لوك: 877/2. بينم ذكر غيُه أنَّ )جالئر( هي إحدى القبائل املغوليَّة. بارتولد، تاريخ الرك 
ل تاريخ  ة راجع: إقبال، مفصَّ يف آسيا الوسطى: 222-223. لالطِّالع عىل تاريخ الدولة اجلالئريَّ

إيران: 751-774، العاين، العراق يف العهد اجلالئرّي: 27-19.
ل: 43-26. )17( للتفاصيل عن السلطان أمحد اجلالئرّي راجع: الفصل األوَّ

ت ب��ه مدينة احِللَّة، راج��ع: الفض��ّل، تاريخ الترشيع  ر الفكرّي ال��ذي مرَّ ف ع��ىل التط��وهُّ )18( للتع��رهُّ
اإلسالمّي: 483-341.
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ون، األمي صدقة بن منصور: 66. )19( ناجي، احلياة األدبيَّة يف احِللَّة: 94، حسهُّ
 ّ د بن منصور بن أمحد بن إدريس بن احلس��ن بن القاسم بن عيسى العجّل احِللِّ )20( ابن إدريس: حممَّ
ة األحباب: 56، بناري، ابن إدريس  ّي، هديَّ تويفِّ سنة 598ه�/1208م، عن عمر 55 عاًما. القمِّ
، الثقات العيون يف سادس القرون: 249. : 24-33. للزيادة يف التفاصيل راجع: الطهرايّنّ ّ احِللِّ

)21( بناري، ابن إدريس: 24–56.
ّ وأشار  مة احِللِّ ، الذريعة: 12/ 155. ونقل عنه العالَّ )22( فرغ منه سنة 588ه�/1192م. الطهرايّنّ
ل عليها لدى العلمء. احلّر العامّل،  اته، وذكره يف كتب االستدالل، وكانت آراؤه معوَّ إليه يف مرويَّ

أمل اآلمل: 244/2، الربوجردّي، طرائف املقال: 456/2.
ال�ائ��ر: 105/1، 115-111، 194، 316، 63/2، 66، 410، 717،  إدري��س،  اب��ن   )23(

.508 ،328 ،71/3
دون من الشعراء: 170. )24( القفطّي، املحمَّ

)25( العمد األصفهايّن، خريدة القر )قسم العراق(: 226/1/4.
)26( السودايّن، الشعر العريّب: 153.

)27( العمد األصفهايّن، خريدة القر )قسم العراق(: 279/1/4-282، السودايّن، الشعر العريّب، 
.175 ،154

ة يف العراق: 231، السودايّن، الشعر العريّب: 160، 165. )28( آل ياسني، احلياة الفكريَّ
 ، )29( احل��ر العام��ّل، أمل اآلمل: 332/2، اخلوانس��ارّي، روض��ات اجلنَّ��ات: 302/6، الطهرايّنّ
األن��وار الس��اطعة: 187/3، اللجن��ة العلميَّ��ة، موس��وعة طبق��ات الفقه��اء: 358/7، ونَّاس، 

الصالت الثقافيَّة بني احِللَّة ومدن الرشق اإلسالمّي: 125-119.
)30( ابن أيب عذيبة، إنسان العيون: ورقة 151، أبو شامة، الروضتني: 11/2-12، هواري، جذور 
العالقة العامليَّة بالنج��ف: 2-3، الربيعّي، أثر علمء احِللَّة: 87-100، ونَّاس، الصالت الثقافيَّة 

بني احِللَّة ومدن الرشق اإلسالمّي: 115-103.
)31( الكاتب، حسن املناقب: 145–146.

: 70–79، متابعات تارخيية: 50-41. ّ مة احِللِّ )32( آل ياسني، العالَّ
)33( للتفصيل راجع: العمد األصفهايّن، خريدة القر )قس��م العراق(: 195/1/4، 209، 263، 

.279
ب باملفيد، من أجلِّ مش��ايخ الش��يعة  نى بأيب عبد اهلل، ويلقَّ د ب��ن النعمن، يكَّ )34( الش��يخ املفي��د: حممَّ
، ترتيب خالصة  ّ مة احِل��لِّ ورئيس��هم، له قرابة مائتي مؤلَّف، تويفِّ س��نة 413ه���/1022م. العالَّ

األقوال: 398.
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)35( حول هذه املدرسة راجع: الفضّل، تاريخ الترشيع اإلسالمّي: 337-333.
ق. مة املحقِّ ، منتهى املطلب: 14/3- 15، مقدِّ ّ مة احِللِّ )36( العالَّ

)37( مؤلِّف جمهول، احلوادث: 331، كركوش، تاريخ احِللَّة: 75/1.
 ، . الطهرايّنّ ّ : نجم الدين أبو القاسم جعفر بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل احِللِّ ّ ق احِللِّ )38( املحقِّ
األنوار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة: 30، احلقائ��ق الراهنة يف املائة الثامن��ة: 200. وهو من أعاظم 
مة، أوحد عره، كان أْلس��ن أهل زمانه،  ق املدقِّق اإلمام العالَّ أعالم الفقه اإلمامّي، الش��يخ املحقِّ
قة أمّهها كتاب رشائع  تويفِّ يف ش��هر ربيع اآلخر س��نة 676ه�/1277م، وله تصانيف حس��نة حمقَّ

ق الَكَركّي: 45/3. ق الَكَركّي، رسائل املحقِّ اإلسالم. ابن داود، رجال ابن داود: 62، املحقِّ
د بن  )39( ع��ّل ب��ن طاووس: أبو احلس��ن عّل بن س��عد الدين أيب إبراهيم موس��ى بن جعف��ر بن حممَّ
ب بط��اووس. األفندّي، رياض العلمء: 109/4. توىفِّ س��نة  د امللقَّ أمح��د ب��ن محد بن أمحد بن حممَّ
، األنوار  ه عّل بن أيب طالب.الطهرايّنّ 664ه�/1265م، ومُحَِل إىل النجف وُدفِن عند قرب جدِّ
الس��اطعة يف املائة الس��ابعة: 116-118. واليوم يف احِللَّة يوجد قرب يف باب املشهد، قرب السجن 

ك به عىل أساس أنَّه قرب السيِّد عّل بن طاووس. القديم تزوره الناس وتتربَّ
)40( ابن دريد، االش��تقاق: 158، ابن عبد ربَّه، العقد الفري��د: 367/3، ابن كثي، البداية والنهاية: 

.191/2
)41( األغاين: 350/9.

)42( تاريخ، 257/2.
ق القوم  يت ش��اًما نس��بًة إىل س��ام بن نوح، وقيل نتيجة لتف��رهُّ )43( الش��ام: عىل وزن فعال، قيل س��مِّ
ا ش��ام الكعبة. ينظر: اجلوه��رّي، الصحاح:  يت كذلك لكث��رة قراها أو ألهنَّ فتش��أَّموا، وقيل س��مِّ

195/5، احلنبّل، فضائل الشام: 31.
)44( ابن األثي، اللباب يف هتذيب األنساب: 307/2.

اد، النوادر الس��لطانيَّة: 47، فيَّاض،  )45( أبو ش��امة، الروضتني يف أخبار الدولتني: 47/2، ابن ش��دَّ
صفحات من تاريخ جبل عامل: 12.

س، س��فر يش��وع، النّص23: »وكان يس��وع يط��وف كلَّ اجلليل ويعلِّم  )46( إذ ج��اء يف الكتاب املقدَّ
ر بشارة امللكوت«. جماميعهم ويكرِّ
)47( اليعقويّب، كتاب البلدان: 164.

)48( سورة األرساء، اآلية: 1.
)49( سيل العرم: هو املسنَّاة التي أحكم عملها لتكون حاجًزا بني ضياعهم وبني سيل العرم، وكانت 
فرس��ًخا يف فرس��خ بناه نعمن بن عاد. ينظر: املس��عودّي، مروج الذهبك 2/ 191، ابن طاووس: 
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املالحم والفتن، 352، العّل، حمارضات يف تاريخ العرب: 22.
)50( أبو الفداء، املختر يف أخبار البرش: 104/2، أرسالن، الشيعة يف جبل عامل: 448/1.

)51( الريِّس، جبل عامل: 12.
)52( محادة، تاريخ الشيعة يف لبنان: 142/1.

)53( جابر، احللقة الضائعة من تاريخ جبل عامل: 21.
)54( الريِّس، جبل عامل: 30.

س، العهد اجلديد، إنجيل متَّى، اإلصحاح الرابع، فصل4، اآلية: 23. )55( الكتاب املقدَّ
)56( األمني، خطط جبل عامل: 56، الريِّس، جبل عامل أرض القداسة: 11.

ة. ينظ��ر: األمني، أعيان الش��يعة:  ��ة: قري��ة يف جب��ل عامل، تق��ع بالقرب من بح��ية طربيَّ )57( البصَّ
.116/2

)58( الريِّس، جبل عامل أرض القداسة: 11.
)59( األمني، أعيان الشيعة: 185/2.

)60( ظاهر، معجم قرى جبل عامل: 168.
)61( داود، معجم أعالم جبل عامل: 231/3.

)62( اإلدرييّس، نزهة املشتاق يف اخراق اآلفاق: 415.
ّي، العامليهُّون رواة فكر وحضارة: 71. )63( مكِّ

)64( ابن جبي، رحلة ابن جبي.
)65( الواقدّي، فتوح الشام: 29/2.

)66( احلميّي، الروض املعطار يف خرب األقطار: 373.

)67( فرحية، معجم أسمء املدن والقرى اللبنانيَّة: 145.
)68( اجلابلقّي، طرائف املقال: 190/2، الظاهر، معجم قرى جبل عامل: 186/1

)69( القاموس املحيط: 170/2، الكجورّي، الفوائد الرجاليَّة: 175.
حاح: 871/3، البغدادّي، الكفاية يف علم الرواية: 347. )70( الصِّ

)71( التسرّي، اإلجازة الكبية: 30.
)72( تاج العروس: 21/4، وكذلك ينظر: الطرحيّي، جممع البحرين: 455/2.

ة، رسالة يف اإلجازة: 75. )73( ابن العمديَّ
، الذريعة: 131/1. )74( املجليّس، بحار األنوار: 102/ 166، الطهرايّنّ

)75( فيَّاض، اإلجازات العلميَّة: 18.
ث إمامّي، حس��ن احلال، وقيل عنه: إنَّه من املعتمدين. ينظر: النجايّش،  )76( س��ليم بن أيب حيَّة: حمدِّ
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.67 :رجال النجايّش: 13، التسرّي، الفائق يف رواة أصحاب اإلمام
)77( أبان بن تغلب: هو بن رياح الكويّف، موىل بني جرير، ثقة جليل القدر، جلس يف مسجد الكوفة 
وأفت��ى الن��اس، قال عنه اإلم��ام الصادق: »إينيِّ أحب أن يرى من شــيعتي مثلك«، تويفِّ س��نة 
م عليه أبو عبد اهلل. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى: 142/5، ابن  141ه�/758م، وترحَّ

داود، رجال ابن داود: 29.
)78( ابن داود، رجال بن داود: 29.

)79( األمني، أعيان الشيعة: 39/3، الطباطبائّي، رياض املسائل: 17.
)80( أمحد بن عّل البلخّي، أجاز التلعكربّي، روى بعض األحاديث بالواس��طة عن الرسول فيه 
دالئل عىل حسن حاله. ينظر: الطويّس، رجال الطويّس: 412، نعمة اهلل اجلزائرّي، نور الرباهني، 

.64/2
د، جليل القدر، عظيم املنزلة، واسع الرواية، ثقة، روى مجيع األصول  )81( التلعكربّي: يكنَّى أبا حممَّ

واملصنَّفات، تويفِّ سنة 385ه�/ 995م. ينظر: الطويّس، رجال الطويّس: 449.
ّي، نش��أ بقم، وس��افر إىل أماكن  د بن عّل بن احلس��ني بن موس��ى بن بابويه القمِّ )82( الصدوق، حممَّ
دة منها الري وخراس��ان وبغ��داد، له مصنَّفات كث��ية منها: من ال حت��رضه التقيَّة ال حيرضه  متع��دِّ
الفقي��ه، م��ن أهم كتبه، والتوحيد، تويفِّ س��نة 381ه����/991م. ابن داود، رجال ب��ن داود: 26، 

الصدوق، األمال: 11.
)83( الفيَّاض، اإلجازات العلميَّة: 24.

)84( أبو العبَّاس بن أمحد بن سعيد السبعّي اهلمدايّن، يكنَّى أبا العباس، جليل القدر، عظيم املنزلة، له 
ا، حفظ أحاديث كثية بأسانيدها، روى  ا جاروديًّ تصانيف منها كتاب التاريخ أو السنن، كان زيديًّ
د بن موس��ى األهوازّي بن أيب الصلت مجيع رواياته،  عنه التلعكربّي، وقال: أجاز لنا أمحد بن حممَّ

وكان ثقة. ينظر: الشيخ الطويّس، رجال الطويّس: 409، احلّر العامّل، أمل اآلمل: 45/2.
)85( بحر العلوم، الفوائد الرجاليَّة: 87/2، الشيخ الطويّس، الفهرست: 74.

)86( الفيَّاض، اإلجازات العلميَّة: 18.
)87( الفضّل، أصول احلديث: 229.

، الذريعة: 248/1. )88( الطهرايّنّ
)89( الفضّل، أصول احلديث: 239.

ة: 264/1. )90( األنصارّي، املوسوعة الفقهيَّة املي�َّ
)91( الفيَّاض، اإلجازات العلميَّة: 23.

)92( الذريعة: 143/1.



213

اأ.د. يو�صف كاظم جغيل ال�صمرّي//م.م. �صامي عبيد كاظم املعمورّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

)93( الفضّل، أصول احلديث: 248.
)94( داود، معجم أعالم جبل عامل: 214/3.

، الذريعة: 236/1. )95( الطهرايّنّ
، الذريعة: 176/1. )96( األمني، أعيان الشيعة: 135/2، الطهرايّنّ

)97( اإلجازات العلميَّة: 18.
، خالصة األقوال يف معرفة الرجال: 46. ّ )98( العاّلمة احِللِّ

)99( الطباطبائّي، رياض املسائل: 53/1.
)100( األصبهايّن، رياض العلمء: 53/1.

ل يف تاريخ النجف: 91/4. )101( احلكيم، املفصَّ
��ى يف احِللَّة، تتلمذ عىل  ، نش��أ وتربَّ ّ د بن أمحد بن إدريس احِللِّ )102( اب��ن إدري��س: هو أبو جعفر حممَّ
ّ )ت 585ه�/1189م( صاحب كتاب:  يد الكثي م��ن العلمء منهم أبو املكارم محزة بن زهر احِللِّ

)غنية النزوع(. ينظر: احلّر العامّل، أمل اآلمل: 242/2.
)103( اجلابلقّي، طرائف املقال: 457/2.

)104( البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 227، الطباطبائّي، رياض املسائل: 53/2.
)105( األردبيّل، جامع الرواة: 189/2.

)106( الطباطبائّي، رياض املسائل: 10/2.
)107( داود، معجم أعالم جبل عامل: 214/3.

، الذريعة: 176/1. )108( الطهرايّنّ
)109( األمني، أعيان الشيعة: 135/2.

، الذريعة: 176/1. )110( الطهرايّنّ
)111( األمني، أعيان الشيعة: 135/2.

، قواعد األحكام: 28/1. ّ مة احِللِّ )112( العالَّ
)113( األمني، أعيان الشيعة: 135/2.

)114( األصفهايّن، رياض العلمء: 14/1، اللجنة العلميَّة، موسوعة طبقات الفقهاء: 9/8.
)115( األمني، أعيان الشيعة: 136/2.

)116( األصفهايّن، رياض العلمء: 14/1.
)117( داود، معجم أعالم جبل عامل: 229/3، ونَّاس، الصالت الثقافيَّة: 107.

)118( الطهرايّن، الذريعة: 176/1.
)119( الَكَركّي، جامع املقاصد: 66/1
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)120( احلر العامّل، أمل اآلمل: 182/1، الصدر، تكملة أمل اآلمل: 364/1، داود، معجم أعالم 
جبل عامل: 246/3.

)121( التفرييّش، نقد الرجال: 329/4، األمني، أعيان الشيعة: 388/8.
)122( الطباطبائّي، رياض املسائل: 255/1.

)123( األمني، أعيان الشيعة: 281/3.
)124( البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 143، الكرمّي، البدر الزاهر: 283.

)125( األصفهايّن، رياض العلمء: 14/1.
)126( الطباطبائّي، رياض املسائل: 70/1.

)127( البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 143، احلّر العامّل، أمل اآلمل: 181/1، التفرييّش، نقد الرجال: 
.325/4

)128( الطباطبائّي، رياض املسائل: 71/1، األمينّي، شهداء الفضيلة: 81.
)129( األمني، أعيان الشيعة: 70، الطهرايّن، الذريعة: 230/1.

: فاضل فقيه زاهد، من مش��ايخ ابن معيَّة، له إجازة من  ّ ّ الواس��طي احِللِّ )130( الش��يخ ابن محَّاد احِللِّ
الش��يخ غياث الدين عبد الكريم، ويروي عنه ولده الش��يخ حس��ني الذي أجاز عن والده للش��يخ 
نج��م الدين املطارآبادّي س��نة )756ه����/1356م(. ينظر: احلّر العامّل، أم��ل اآلمل: 179/2، 
اخلوئ��ّي، معجم رجال احلديث: 390/12. وقربه بمدينة احِللَّة، يف باب املش��هد خلف الس��جن 

د بناؤه سنة 2008م. القديم، ُجدِّ
)131( بحار األنوار: 10/106. ينظر أيًضا: النورّي، خامتة املستدرك: 347/2.

ل، األربعون حديًثا: 24/4، القواعد والفوائد: 121/1. )132( الشهيد األوَّ
)133( املجليّس، بحار األنوار: 190/104.

)134( احلس��ينّي، تراج��م الرجال: 586/2، احلّر العامّل، اجلواهر الس��نيَّة يف األحاديث القدس��يَّة: 
.355

)135( كحالة، معجم املؤلِّفني: 238/11.
)136( املجليّس، بحار األنوار: 8/106.
)137( النورّي، خامتة املستدرك: 13/2.

)138( املجليّس، بحار األنوار: 182-181/104.
)139( النورّي، خامتة املستدرك: 540/2.

ل، األربعون حديًثا: 8/10. )140( الشهيد األوَّ
)141( املجليّس، بحار األنوار: 182/104، الطهرايّن، الذريعة: 244/1.
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ة األحباب: 165. ّي، هديَّ )142( الطهرايّن، الذريعة: 1/ 244، القمِّ
)143( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 179/1-180، الطهرايّن، الذريعة: 244/1.

ام: 80. )144( النراقّي، عوائد األيَّ
)145( النورّي، خامتة املستدرك: 346/2.

)146( األصبهايّن، رياض العلمء: 303/1، اللجنة العلميَّة، موسوعة طبقات الفقهاء: 72/8.
)147( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 66/1، األصبهايّن، رياض العلمء: 303/1.

)148( الطرحيّي، صلة العلم بني دمشق وجبل عامل: 9.
قني: 482. رّي، فخر املحقِّ )149( القمي، هدَية األحباب: 283، الشمَّ

)150( النورّي، خامتة املستدرك: 459/2.
)151( األمني، أعيان الشيعة: 60/10.

)152( النورّي، خامتة املستدرك: 473/2.
ثنا عن... محَّاد بن عيس��ى قال ل اب��و عبد اهلل: يا محَّاد  )153( م��ا ج��اء يف نص احلديث: »... حدَّ
 :فقال ، أحتس��ن الصالة؟ فقلت: أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة، قال: ال عليك فقم وصلِّ
ي��ا محَّاد ال حتس��ن... قلت: ُجعلت ف��داك علِّمني الصالة، فق��ام أبو عبد اهلل مس��تقباًل القبلة 

ل، األربعون حديًثا: 81/39. منتصًبا...«. ينظر: الشهيد األوَّ
)154( املجليّس، بحار األنوار: 178/104.
)155( املجليّس، بحار األنوار: 178/104.

، خالصة األقوال يف معرفة الرجال: 44. ّ مة احِللِّ )156( العالَّ
)157( املجليّس، بحار األنوار: 284/104.

)158( احلرّ العامّل، أم��ل اآلمل: 66/2، الصدر، تكملة أمل اآلمل: 149/1، األصفهايّن، رياض 
العلمء: 193/1.

)159( الطهرايّن، الذريعة: 172/1، 247.
)160( الطهرايّن، الذريعة: 172/1.

د احلائرّي، اإلجازات عند اإلماميَّة: 107. )161( روضات اجلنَّات: 293/2، وللمزيد ينظر: حممَّ
)162( الطهرايّن، الذريعة: 172/1، احلائرّي، اإلجازات عند اإلماميَّة: 107.

)163( األمني، أعيان الشيعة: 106/5.
)164( اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات: 293/2.

)165( الطهرايّن، الذريعة: 33/2.
)166( األمني، أعيان الشيعة: 106/5.
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)167( األمني، أعيان الشيعة: 106/5.
)168( احلسن بن سليمن، املختر: 8.

)169( األمني، أعيان الشيعة: 106/5.
)170( مسلم، صحيح مسلم: 86/8، الكلينّي، الكايف: 465/4.

)171( داود، معجم أعالم جبل عامل: 3/ 273.
)172( األمني، أعيان الشيعة: 408/5.

ًقا، قصد احِللَّة وس��مع من علمئها وحصل عىل  )173( طوم��ان ب��ن أمحد العامّل: كان عامًلا فاضاًل حمقِّ
د بن صالح بعد أن ق��رأ عليه كتاب النهاي��ة يف الفقه، تأليف  إجازة من الش��يخ ش��مس الدي��ن حممَّ
أب��و جعفر الطويّس، تويفِّ بطيبة س��نة )ت 728ه����/1327م(. ينظر: احلّر العام��ّل، أمل اآلمل: 

103/1، النوري، خامتة املستدرك: 309/2.
)174( الطهرايّن، الذريعة: 178/1.

)175( اللجنة العلميَّة، موسوعة طبقات الفقهاء: 162/9.
)176( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 45/1، التفرييّش، نقد الرجال: 426/5.

)177( احلّر العامّل، أمل اآلمل: 275/2.
)178( كحالة، معجم املؤلِّفني: 318/12.
)179( املجليّس، بحار األنوار: 81/105.

)180( املجليّس، بحار األنوار: 150/105.
)181( املجليّس، بحار األنوار: 220/104 )ضمن أجازة الشيخ البيايّض(.

)182( رياض العلمء: 200/4.
)183( الطهرايّن، الذريعة: 221/1.

)184( احلسينّي، تراجم الرجال: 360/1.



217

اأ.د. يو�صف كاظم جغيل ال�صمرّي//م.م. �صامي عبيد كاظم املعمورّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

امل�صادر واملراجع

• القرآن الكريم.	
• س.	 الكتاب املقدَّ

اًل: املصادر أوَّ
ابن األثي، عّز الدين عّل بن أيب الكرم اجلزرّي )ت 630ه�/1238م(.

الكامل يف التاريخ، دار صادر للطباعة والنرش )بيوت-1385ه�/1965م(. -
اللباب يف هتذيب االنساب، دار صادر )بيوت-1414ه�/1994م(. -

ابن األثي، جمد الدين أبو السعادات )ت 606ه�/1198م(.
��د الطناج��ي، مؤسس��ة اس��معليان للطباع��ة )قم– -  النهاي��ة يف غري��ب احلدي��ث، حمم��ود حممَّ

1364ه�(.
ّ )ت 598ه�/1201م(. د بن منصور احِللِّ ابن إدريس، أبو جعفر حممَّ

س��ة النرش اإلس��المّي، مطبعة  - ال�ائر احلاوي لتحرير الفتاوي، تح: جلنة التحقيق، ط2، مؤسَّ
النرش اإلسالمّي، ط2 )قم-1420ه�(.

د )ت 933ه�/1526م(. األردبيّل، املوىل أمحد بن حممَّ
جامع الرواة وإزاحة االشتباه عن الطرق واإلسناد، منشورات املرعيّش )قم–1403ه�(. -

األصفهايّن، أبو الفرج عّل بن احلسني )ت 356ه�/967م(.
األغاين، تح: يوسف عّل الطويل، دار الكتب العلميَّة، ط5 )بيوت–2008م(. -

ة الشيخ الدرازّي )ت 1186ه�(. مة احلجَّ البحرايّن، يوسف ابن العالَّ
د صادق بحر العلوم، ط2، دار األضواء )1406ه�-1986م(. - لؤلؤة البحرين، تح: حممَّ

د امله�دّي الطباطبائّي )ت 1212ه�/1798م(. بحر العلوم، حممَّ
د صادق بحر العلوم وحس��ن  - رجال الس��يِّد بحر العلوم املعروف )الفوائد الرجاليَّة(، تح: حممَّ

بحر العلوم، نرش مكتبة الصادق )1363ه�(.
احلموي، شه�اب الدين أبو عبد اهلل ياقوت )ت 626ه�/1228م(.
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معجم البلدان، دار إحياء الراث العريّب )بيوت-1399ه�/1979م(. -
ابن داود، تقّي الدين احلسني بن عّل )ت 707ه�/1307م(.

��ة )النجف- - د صادق بح��ر العلوم، منش��ورات املطبع��ة احليدريَّ رج��ال اب��ن داود، ت��ح: حممَّ
1392ه�/1972م(

د بن احلسن )ت 321ه�/933م(. ابن دريد، أبو بكر حممَّ
دية )بيوت- - سة اخلانجّي، مطبعة السنَّة املحمَّ االش��تقاق، تح: عبد السالم ه�ارون، نرش مؤسَّ

1951م(.
د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�/1348م(. الذه�بّي، شمس الدين حممَّ

تاريخ اإلسالم، تح: عبد اهلل تدميي، دار الكتاب العريّب )بيوت–1987م(. -
سة الرسالة )بيوت-413ه�/1993م(. - سي أعالم النبالء، تح: شعيب األرنؤوط، مؤسَّ

الزبيدّي، جمد الدين أبو الفيض مرتىض احلسينّي )ت 1205م/1790م(.
تاج العروس من جواه�ر القاموس، تح: عّل شيي، دار الفكر )بيوت–1994م(. -

د بن منيع )ت 230ه�/844م(. ابن سعد، حممَّ
الطبق��ات الك��ربى، أعدَّ فه�ارس��ه�ا: رياض عب��د اهلل عبد اهل��ادي، دار إحياء ال��راث العريّب  -

)بيوت-1417ه�/1996م(.
أبو شامة، شه�اب الدين عبد الرمحن بن إسمعيل )ت 656ه�/1258م(.

الروضت��ني يف أخب��ار الدولتني، تح: إبراهيم ش��مس الدي��ن، دار الكت��ب العلميَّة )بيوت– -
2002م(.

اد، هب�اء الدين )ت 632ه�/1234م(. ابن شدَّ
النوادر السلطانيَّة واملحاسن اليوسفيَّة، تح: مجال الدين شيَّال )القاه�رة–1964م(. -

د بن عّل املازندرايّن )ت 588ه�/1192م(. ابن شه�رآشوب، احلافظ حممَّ
ة )النجف–1973م(. - معامل العلمء، املطبعة احليدريَّ

ينّي )ت 786ه�/1384م(. ّي اجلزِّ د بن مكِّ ل، حممَّ الشه�يد األوَّ
األربعون حديًثا، تح: مدرسة اإلمام املهدّي، مطبعة أمي )قم-1407ه�(. -
القواعد والفوائد، تح: عبد اهل�ادي احلكيم، منشورات مكتبة املفيد )قم-د.ت(. -

ابن طاووس، السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى )ت 264ه�/1265م(.
سة صاحب العر )أصفه�ان-1416ه�(. - املالحم والفتن، تح: مؤسَّ

الطهرايّن، آغا بزرك )ت 1389ه�/1872م(.
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الذريعة اىل تصانيف الشيعة، دار األضواء )بيوت-1403ه�/1983م(. -
طبقات أعالم الش��يعة )احلقائ��ق الراه�نة يف أعالم املائة الثامنة(، تح: ع��ّل نقّي منزوّي، ط2،  -

مطبعة إسمعليان )قم-د.ت(.
د بن احلسن )ت 460ه�/1067م(. الطويّس، أبو جعفر حممَّ

سة النرش اإلسالمّي )قم-د.ت(. - رجال الطويّس، تح: جواد القيهُّومّي، ط5، مؤسَّ
العامّل، أمحد بن حسن احلّر )ت 1104ه�(.

أمل اآلمل يف علمء جبل عامل، تح: أمحد احلسينّي، مكتبة األندلس )بيوت-د.ت(. -
اجلواه�ر السنيَّة يف األحاديث القدسيَّة، منشورات مكتبة املفيد )قم–1964م(. -

�ر )ت 726ه�/1325م(. ، احلسن بن يوسف بن املطهَّ ّ مة احِللِّ العالَّ
س��ة النرش  - خالص��ة األقوال يف معرفة الرجال، تح: جواد القيهُّومّي، نرش الفقاه�ة، مطبعة مؤسَّ

اإلسالمّي )قم-1417ه�(.
سة النرش اإلسالمّي )قم-1414ه�(. - قواعد األحكام، مؤسَّ

ر )ت 771ه�/1369م(. د بن احلسن بن املطهَّ قني، حممَّ فخر املحقِّ
سة إسمعليان )قم-د.ت(. - إيضاح الفوائد يف رشح القواعد، مؤسَّ

د بن عمر )ت 732ه�/1331م(. أبو الفداء، عمد الدين اسمعيل حممَّ
املختر يف أخبار البرش، املطبعة احلسينيَّة )بيوت-1325ه�(. -

ابن كثي، احلافظ أبو الفداء إسمعيل )ت 774ه�/1372م(.
البداية والنهاية، تح: عّل شيي، دار إحياء الراث العريّب )بيوت–1988م(. -

الَكَركّي، عّل عبد احلسني )ت 940ه�/1532م(.
ية )قم– - س��ة آل البيت ألحي��اء الراث، املطبع��ة امله�دَّ جام��ع املقاص��د يف رشح القواعد، مؤسَّ

1408ه�(.
د باقر )ت 1111ه�/1699م(. املجليّس، حممَّ

بحار األنوار، األمي للطباعة والنرش )بيوت- 1429ه�/2008م(. -
املسعودّي، أيب احلسن عّل بن احلسني )ت 346ه�/957م(.

س��ة األعلمّي للمطبوعات  - م��روج الذه�ب ومعادن اجلوه�ر، رشح عبد األمي عّل مهنَّا، مؤسَّ
)بيوت–1421ه�/2000م(.

اليعقويّب، أمحد بن واضح )ت 292ه�/904م(.
كتاب البلدان، دار إحياء الراث العريّب )بيوت-1988م(. -
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اإجازات العلماء العامليِّني يف مدينة احِللَّة حتى نهاية القرن التا�صع الهجرّي

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ثانًيا: املراجع
األصبهاين، امليزا عبد اهلل أفندي.

ري��اض العل��مء وحياض الفضالء، تح : الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، منش��ورات آي��ة اهلل املرعيّش  -
)قم–1403ه�(.

األمني، حمسن.
أعيان الشيعة، تح: حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات )1430ه�/1993م(. -

األمينّي، عبد احلسني أمحد النجفّي )ت 1393ه�/1973م(.
سة التاريخ العريّب )بيوت–1431ه�/  - ش��ه�داء الفضيلة، تح: دار إحياء الراث العريّب، مؤسَّ

2010م(.
التفرييّش، مصطفى عبد احلسني )ت 1015ه�/1606م(.

نقد الرجال، مؤسسة آل البيت ألحياء الراث )قم-1376ه�(، -
جابر، عّل داود.

احللقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، دار اهلادي )1426ه�/2005م(. -
خ العريّب )بيوت-1430ه�/2009م(. - معجم أعالم جبل عامل، دار املؤرِّ

اجلابلقّي، احلاج عّل أصغر )ت 1313ه�/1895م(.
طرائف املقال يف معرفة الرجال، تح: مهدي الرجائّي، إرشاف حممود املرعيّش )قم-2010م(. -

احلسينّي، السيِّد أمحد.
تراجم الرجال، نرش مكتبة آية اهلل املرعيّش )قم-1414ه�(. -

احلكيم، د.حسن عيسى.
ة )قم–2008م(. - ل يف تاريخ النجف، املكتبة احليدريَّ املفصَّ

د باقر املوسوّي. اخلوانسارّي، حممَّ
روضات اجلنَّات، دار إحياء الراث العريّب )بيوت-1431ه�/2010م(. -

الشمرّي، د. يوسف كاظم جغيل.
قني، مركز بابل للدراسات اإلنسانية )بابل-2009م(. - فخر املحقِّ

الطباطبائّي، عّل )ت 1231ه�(.
سة النرش اإلسالمّي )قم-1412ه�(. - رياض املسائل، تح: مؤسَّ

ّي، عبَّاس )ت 1395(. القمِّ
سة نرش )1420ه�(. - ة األحباب، ترمجة: هاشم الصاحلي، مؤسَّ هديَّ
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الكرمّي، نارص.
د )قم-1424ه�(. - البدر الزاه�ر يف تراجم أعالم كتاب اجلواه�ر، مطبعة حممَّ

كحالة، د.عمر رضا.
معجم املؤلِّفني، نرش مكتبة املثنَّى، دار إحياء الراث العريّب )بيوت-1957م(. -

.سة اإلمام الصادق اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
موسوعة طبقات الفقهاء، دار األضواء )بيوت–1420ه�/1999م(. -

النراقّي، أمحد )ت 1245ه�/1829م(.
ام، تح: مركز األبحاث والدراس��ات اإلس��الميَّة، مطبعة مكتبة اإلعالم اإلسالمّي  - عوائد األيَّ

)قم-1417ه�(.
النورّي، حسني النورّي الطربيّس )ت 1320ه�/1902م(.

س��ة النرش اإلسالمّي، مطبعة بشارة  - سة آل البيت، نرش مؤسَّ خامتة املس��تدرك، تح: مؤسَّ
)قم-1415ه�(.

النمزّي، عّل النمزّي الشاهوردّي )ت 1405ه�(.
سة النرش اإلسالمّي )قم-1419ه�(. - مستدرك سفينة البحار، تح: عّل النمزّي، مؤسَّ




