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�ض البحث ملخَّ

��ة العلمّية ألكثر من ث��الث قرون ونصف القرن املدرس��ة  تص��ّدرت مدرس��ة احللَّ
اإلمامّية االثني عرشّية، إذ تعّد وريثة مدرس��ة النجف األرشف التي ضعفت منذ القرن 
اخلام��س اهلجرّي، وب��رز علمء ذاع صيتهم يف اآلفاق فقصدوا م��ن جهات عّدة لإلفادة 
، والسّيد ريّضّ الدين بن طاوس، واملحّقق  ّ منهم، ومن أبرزهم الش��يخ ابن ادريس احللِّ
، وابنه فخر املحّققني، والفاضل املقداد الس��يورّي، وعبد الرمحن  ، والعاّلمة احلّلّ احل��ّلّ
، وغريهم. قصد هؤالء العلمء م��ن مدن كثرية دّلت  العتائقّي، والش��يخ ابن فهد احل��ّلّ
عليها مسّميات العلمء الذين جاءوا منها وأضيف أللقاهبم لقب احلّلّ أيًضا. وقد أجادوا 
وأبدعوا بالتصنيف وبعلوم خمتلفة، واس��تمّرت الرحلة العلمّية صوب مدينة احللَّة طلًبا 
للعلم حّتى ذكر أّن أحد علمئها كان حيرض جملس درس��ه 500 جمتهد، ومنحت اإلجازة 
من قب��ل علمء احللَّة للعل��مء الرّحالة غري احلّلّي��ني واختلفت أنواع اإلجازة وأقس��امها 
للط��اّلب الوافدين، وكذلك اختلفت املصنّفات والعل��وم التي أجيزوا عليها وتعّددت 
ختّصصاهت��ا، ونقلت عل��وم احلّلّيني باإلجازة إىل مدن كثرية ع��ن طريق أولئك الطاّلب 
 الذي��ن وف��دوا إليها طلًبا لعلوم مفّكرهیا، وحدث أن اس��تقّر كثري بمدين��ة احللَّة وقضوا 
م��ا بقي من حياهتم فيه��ا، وأجازوا أيًضا لطاّلب العلم يف املدين��ة وُعّدوا يف عداد علمء 

املدينة.
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Abstract

Scientific Hilla School, for over three and a half centuries, has 

been the most prominent school the Imam School (Twelfths 

Imams). It is considered the heir of Najaf Al-Ashraf school, which 

has been weakened since the Fifth Century AH.

Many of Scientists and scholars were appeared among 

of them were Sheikh Ibn Idris Al-Hilli, Sayyid Radhi Al-Din Ibn 

Tawos, Al-Muhakik Al-Hilli, The Scholar Al-Halli and his son, The 

Pride Al-Mukdad Al-Syuri, Abd Al-Rahman Al-Ataqi, Sheikh Ibn 

Fahd Al-Hilli, and others.

Those scholars came from many cities, which indicated 

the names of the scholars who came from, and then added 

to their titles the title of Al-Hilli, as well. They were creative at 

classification and other science. The scientific journey towards 

the city of Hilla was continuous for the purpose of science. It was 

said that one of its scientists was attending a study council 500 

diligent.

And the vacations were granted by the scholars of Hilla to 
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non-Hilli travelers and different types of vocations and classes for 

international students, They were authorized for many different 

works and science, with multiple specialties, Hilli’s sciences were  

transferred for many cities by those students who came to 

request for the science of its thinkers. Many of them settled down  

in Hilla city and spent the rest of their lives, and they also gave 

permission to the students of knowledge in the city, and they 

were counted among the scholars of the city.
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املقّدمة

ة التي ارتقت س��ّلم األزدهار العلمّي  ��ة من املدن اإلس��الميَّة املهمَّ تع��ّد مدينة احِللَّ
ألكث��ر من ثالثة قرون م��ن )القرن الس��ادس اهلجرّي/الثاين عرش املي��الدّي حتى هناية 
القرن التاس��ع اهلجرّي/اخلامس عرش امليالدّي(، وس��بب ازدهارها: هو بروز عدد من 
ة  ب��ه من مدن عدَّ ا لط��اّلب العلم، فقصدها ُطالَّ العل��مء واألعالم الذي��ن أصبحوا حمجاًّ

سواء أكانت عراقّية أم إسالمّية

تناول البحث اإلجازة العلمّية يف مدينة احِللَّة منذ التأسيس حّتى هناية القرن الثامن 
اهلجرّي/الرابع عرش امليالدّي.

اقتضت الرضورة تقس��يم البحث عىل ثالثة مباحث، األّول ُوِسم بعنوان )اإلجازة 
العلمّية يف مدينة احللَّة(، تناولنا فيه تعريف اإلجازة وأقسامها وأنواعها.

 أّما املبحث الثاين فقد عنون ب���)إجازات علمء احللَّة العلمّية للوافدين إليها من مدن 
العراق(، تطّرقنا فيه إىل جمموعة من إجازات احلّلّيني ل�َمن وفد إليها من مدن العراق.

أّما املبحث الثالث فقد ُوِس��م بعنوان )إجازات علمء احللَّة العلمّية للوافدين إليها 
من املدن اإلسالمّية األخرى(، أي من مدن العامل اإلسالمّي.

اّتبعنا منهجّية اس��تخدام هوية الكتاب خمترة بذكر اسم املؤلف األخري أو الشهرة 
م��ع عنوان الكت��اب دون ذكر تفاصيل هوية الكتاب؛ تالفًيا للتك��رار، ألّننا فّصلنا هوّية 
الكتاب يف قائم��ة املصادر واملراجع تالفًيا للجهد املبذول واألخطاء التي يمكن أن ختّل 
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ة،  بالبح��ث جّراء التفصيل هبّوية الكتاب يف اهلوامش، مثل ذكره بالتفصيل ألكثر من مرَّ
أو ذكره خمتًرا دون تفصيل عند ذكره ألّول مّرة وغريها.

اعتمد الباحثان جمموعًة من املصادر واملراجع املهّمة التي رفدت البحث بمعلومات 
مهّمة، ولعل من أمّهها هي:

ر كتب الرتاجم والسيِّ

شّكلت كتب الراجم املصدَر األساس ملعظم حمتويات البحث، ومنها كتاب )أمل 
اآلم��ل يف علمء جب��ل عامل( للحّر العام��ّل )ت 1104ه�/1692م(، بقس��ميه األّول 
والث��اين، تناول األّول ترمجة لش��خصّيات علمّي��ة يف جبل عامل، أّما الث��اين فكانت فيه 

ترمجة للشخصّيات العلمّية يف باقي األمصار اإلسالمّية.

ا موس��وعة )بحار االن��وار( للعاّلمة املجليّس )ت 1111ه���/1696م(، والتي  أمَّ
تتك��ّون من )110 أج��زاء(، فتّم االعتمد ع��ىل األج��زاء )104، 105، 106، 107(، 
والت��ي أفادت البحث بمعلومات غاية يف األمهّية عن ش��يوخ وطاّلب اإلجازة والكتب 

التي ُأجيز عليها رجال الفكر احلّلّيون، وأورد املجليّس نصوص اإلجازات بكاملها.

لألصفه��ايّن  الفض��الء(  وحي��اض  العل��مء  )ري��اض  كت��اب  م��ن   واس��تفدنا 
)ت 1230ه���/1814م( فكان ش��اماًل لراجم أغلب علمء الش��يعة وذك��ر مؤّلفاهتم 

وأحواهلم وإجازاهتم العلمّية.

كتب اجلغرافية

وكان الكتاب األبرز الذي أف��اد مجيع املباحث هو كتاب )معجم البلدان( لياقوت 
احلموّي )ت 626ه�/1228م(.
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معجَت اللغة العربّية

وكان للمعج��مت دوٌر مهمٌّ يف التعّرف عىل أصل تس��مية املدينة والتس��ميات التي 
وردت يف بقّي��ة املباح��ث، ومنه��ا كت��اب )الع��ني( للفراهيدّي )ت 175ه���/791م(، 

وكتاب )لسان العرب( البن منظور )ت 711ه�/1311م(.

املراجع

ومل يف��ت الباح��ث االعتمد عىل كثرٍي م��ن املراجع التي أغنت البح��ث باملعلومات 
واألفكار الكثرية، ومن تلك املراجع كتاب )أعيان الشيعة( للسّيد حمسن األمني العامّل 
)ت 1371ه�/1950م( الذي ضّمن كتابُه معلومات مهّمة أفادت البحث، إذ مل يكتِف 
املؤّلف بعرضها فحس��ب، بل غالًبا ما كان يعاجلها ويناقش��ها وحياول أن يعطي تفس��رًيا 

منطقياًّا لكّل ما أورده يف كتابه.

ومن مصنّفات أغا ب��زرك الطهرايّنّ )ت 1389ه���/1968م( كتاب )الذريعة إىل 
تصانيف الشيعة( وكتاب )طبقات أعالم الشيعة(، فذكر فيهم عدًدا كبرًيا من اإلجازات 
العلمّي��ة ذاكًرا الش��يوخ وطالب اإلج��ازة العلمّية وتارخيها كان مثّبًت��ا يف كثري منها، أّما 
كتاب )طبقات أعالم الش��يعة( فرجم لعلمء الش��يعة من القرن الرابع اهلجرّي/العارش 

امليالدّي حتى الثاين عرش اهلجرّي/الثامن عرش امليالدّي.

وقد ثّبت الباحثان يف هوامش صفحات الدراسة كثرًيا من املصادر واملراجع املهّمة 
ب��م ورد فيها من معلوم��ات يمكن للمطالع واملهتم االّط��الع عليها يف هوامش البحث 
وقائم��ة املصادر يف هناية البحث، داعني العّل القدير أن يوّفقنا بم ثّبتناه من معلومات يف 

صفحات البحث، ومن اهلل التوفيق، ومنه نستمدُّ العون والثبات.
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التمهيد

تعني مفردة احللَّة يف اللغة »القوم النزول وفيهم كثرة«)1(، واحللَّة اسم علم ملواضع 
��ة بن مزيد »وه��ي مدينة كبرية ب��ني الكوفة وبغ��داد«)2(، ومتّيزت من  عّدة أش��هرها حلَّ
غريها من مدن العراق بأهّنا ُأنش��أت من قبل األمري سيف الدولة صدقة بن منصور سنة 
)495ه���/1101م()3(، أحد األمراء املحلّيني م��ن دون توجيه اخللفاء وإرشافهم، عىل 

خالف ما حصل يف مدن العراق األخرى)4(.

��ة من قبل صدقة بن منصور  وأّم��ا من ناحي��ة املوقع اجلغرايّف فإن اختيار موقع احللَّ
ليكون مركز إمارته، ألّن هذا املكان كان أمجًة)5( تأوي إليها السباع)6(، فيصبح باإلمكان 
أن يّتخ��ذ مث��ل ه��ذه األمج��ة حصنًا يداف��ع منه عن نفس��ه وتك��ون عصيَّة ع��ىل أعدائه، 
مني إليه  وكذلك اخّتاذه لنهر الف��رات عائًقا طبيعياًّا أمام الطامعني بإمارته وبخاصة املتقدِّ
م��ن اجله��ات الرشقّية)7(، ومع توافر القناع��ة هبذين العاِمَلني بوصفها أس��باًبا يف اختيار 
هذا املوضع، أضف إىل ذلك العامل االقتصادّي الذي جيمع الس��كان ويش��ّجعهم عىل 
االس��تقرار والثبات لتوّفر الربة الصاحلة للزراعة واملياه، فق��د وصفها األصطخرّي)8( 

بأهنا »قرية زراعية حييط هبا طسوج)9( خصب جًدا«.

كانت مدينة احللَّة مس��تطيلة الش��كل تقع عىل اجلهة اليمنى م��ن هنر الفرات، ومتتّد 
حماذي��ًة إلي��ه)10(، ويف س��نة )500ه���/1107م( س��ّورها األمري صدق��ة ووضع حوهلا 

خندًقا)11(.
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املبحث الول

الإجازة العلمّية

الإجازة يف اللغة والأ�صطالح

اإلجازة لغًة

اإلجازة مف��ردة عربّية وردت يف معج��مت الّلغة العربّية من »ج��وز جواًزا،جوز: 
ُجْزُت الطريق وجاز املوضَع َجْوًزا وجواًزا جَماًزا وجاَز به وجاوزه ِجواًزا وأجازه وأجاز 

غريه وجازه: سار فيه وسلكه، وأجازه: خلفه وقطعه، وأجازه: أنفذه«)12(.

واإلج��ازة يف األصل مصدر )أجاز( وأصله )أجواز( حذفت الواو فعّوضت عنها 
بالت��اء، كم يف نظائره من املصادر املعتّلة العني من هذا الباب مثل: أجابَه وأقالَه، وتعليل 
ذل��ك أنه »حتّركت )الواو يف أجواز( فتوّهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألًفا، فلقيت األلف 

الزائدة التي بعدها فحذفت أحدمها اللتقاء الساكنني«)13(، فأصبحت: إجازة.

غ له)15(، واجتاز طلب  ومعن��ى اإلجازة يف الّلغ��ة: إعطاء اإلذن)14(، وأجاز له َس��وَّ
اإلج��ازة أي اإلذن)16(، واس��تجاز الرجل رجاًل أي طل��ب اإلذن واإلجازة منه، برواية 
ز يف كالمه أي  رواياته ومس��موعاته، وأجازه فهو جماز، واملج��ازات املرّويات)17(، وجتوَّ

تكّلم باملجاز)18(.

وقال التس��رّي)19(: »وقيل اس��تجزته فأجازين أي طلبت ماًء ألس��قي به فأجازين 
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أي أعط��اين ذل��ك«، وتقول العرب: اس��تجزت فالًنا فأجازين إذا أس��قاك ماًء ألرضك 
أو ماش��يتك)20(، فالطالب للحديث يستجيز العامل علمه، عىل وجه حيصل به اإلصالح 

لنفسه كم حيصل لألرض واملاشية اإلصالح باملاء، فيجيزه)21(.

ووردت مفردة اإلجازة يف كتب الّلغة دون اختالف عّم ذكرناه، لذا نكتفي بعرض 
وجهها يف الّلغة لنفهم ما تعنيه يف االصطالح.

اإلجازة اصطالًحا

اإلجازة هي اإلذن يف الرواية لفًظا وكتابة، أي جييزه ش��فاًها أو حتريًرا)22(، وعرفت 
اإلج��ازة العلمّية عىل رأي أهل احلدي��ث والرواية بأهّنا: »الكالم الص��ادر عن ال�ُمجيز 
املش��تمل عىل إعطائ��ه اإلذن يف رواية احلديث عنه بعد إخباره إمج��ااًل بمروّياته، ويطلق 
معلنًا عىل كتابة هذا اإلذن املش��تمل عىل ذكر الكتب واملصنّفات التي تصدر الس��مح يف 
د للمجيز الرواية عنهم،  روايتها عن املجيز إمجااًل وتفصياًل وعىل ذكر املشايخ الذين حدَّ

.)23(»طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي األسانيد إىل األئّمة املعصومني

واإلج��ازة تعني أيًضا أن جييز الش��يخ تلمي��ًذا للتحّدث عنه بعد أن يثق الش��يخ أّن 
تلميذه أصبح قادًرا عىل ذلك، وس��ّميت الش��هادة التي يمنحها الش��يخ إىل تالميذه ب��: 

اإلجازة)24(.

)25(: »وقد جرت عادة الس��لف أّن الش��يخ بع��د القراءة عليه  أورد امل��ريزا الن��ورّيّ
جُيي��ز رواية ما قرأه عليه يمنًا وبركًة«، وقد عرفت الدراس��ات احلديث��ة اإلجازة بالقول 
تيّمنًا: »هي التي يمنحها األستاذ ]الشيخ [ للطالب بعد انتهائه من دراسة ماّدة من املواد 

وإتقاهنا والتي ختّول الطالب حّق تدريس تلك املاّدة«)26(.

واإلج��ازة هي ُأذن وُرخصة تتضّم��ن املادة الصادرة من أجله��ا اإلجازة، يمنحها 
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الش��يخ لطالب العلم بعد أن يتأّكد أّن الطالب قد أصبح بمس��توى يؤّهل له رواية املادة 
املذكورة نيابًة عنه)27(.

م��ن خ��الل التعريفات لإلجازة الت��ي أرشنا إليها يمكن الرجي��ح أّن اإلجازة هي 
ش��هادة واستش��هاد من الش��يخ بأّن التلميذ قد أتقن وأجاد يف علٍم معنّي، ومن حّقه أن 
ُي��دّرس ه��ذا العلم بالطريق��ة التي يضمن وصوهل��ا إىل التالميذ، وتك��ون اإلجازة هبذا 

املعنى طريقة من طرق نقل العلم وحتمله)28(.

اأق�صام الإجازة

قّسمت اإلجازة عىل ثالثة أقسام هي: )الكبرية، واملتوّسطة، واملخترة()29(، ورّبم 
يكون أس��اس هذا التقس��يم مرتبط بحجم نّص اإلجازة، أو التوّس��ع يف ذكر املعلومات 
التي تروهیا، وس��يتّم التطّرق هلذه األقسام من اإلجازات كلٌّ عىل انفراد، مع ِذكر بعض 

األمثلة عن هذه النمذج.

اإلجازة الكبرة

ُيطلق عليها أحياًنا اسم )املبسوطة(، وهي عبارة عن كتاب كبري منفرد ُيمنح لطالب 
 اإلج��ازة، وقد يك��ون ملثل هذه اإلج��ازات عنواًنا مس��تقال)30(؛ ألهّنا حتت��وي عىل كثري 

م��ن املعلوم��ات، وكذل��ك عىل عدد كبري م��ن املصنّفات التي يس��مح لطال��ب اإلجازة 
تدريسها.

 وم��ن األمثلة عىل ه��ذا النوع م��ن اإلجازات: إجازة الس��ّيد ريّض الدي��ن عّل بن 
موسى بن طاوس )ت 664ه�/1265 م()31(، والتي منحها ألحد تالميذه وهو الشيخ 
مجال الدين يوس��ف بن حاتم املش��غرّي)32( العامّل )كان حياًّا 676ه���/1277م()33(، 
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وهذه اإلجازة كانت عىل شكل كتاب سّمه السّيد ابن طاوس )اإلجازات لكشف طرق 
املفازات()34(.

واإلج��ازة األخ��رى، إجازة الس��ّيد ج��الل الدين عب��د احلميد بن فخ��ار بن معد 
املوس��وّي )ت 684ه�/1285م()35(، فقد منح إجازة لتلميذه الس��ّيد غياث الدين عبد 
الكريم بن أمحد بن موسى بن جعفر بن طاوس )ت 693ه�/1294م()36(، وهي إجازة 

كبرية منحها له سنة )682ه�/1283م()37(.

وأج��از العاّلم��ة احلّلّ خلمس��ة من أع��الم بني زه��رة)38( احللبّيني، وه��ي االجازة 
املعروفة ب�: اإلجازة الكبرية)39(.

ر  د بن يوس��ف ب��ن املطهَّ  وم��ن اإلج��ازات الكبرية إج��ازة فخ��ر املحّققني)40( حممَّ

د بن هالل بن أيب طالب بن   )ت 771ه�/1369م( إىل الشيخ شمس الدين أيب يوسف حممَّ
د اآلوّي )ت 710ه�/1310م( وتاريخ منح اإلجازة كان سنة  د بن احلس��ن بن حممَّ حممَّ
 )705ه�/1305م( يف مدينة احللَّة)41(، وإجازة إىل الشيخ مجال الدين أيب الفتوح أمحد بن 

عبد اهلل بلكو بن أيب طالب بن عّل اآلوّي)42( )كان حياًّا 773ه�/1323م()43(.

اإلجازة املتوّسطة

اّتسم هذا القسم من اإلجازة بأن يكون متوّسًطا يف ِذكر املعلومات باختالف يسري 
عن اإلجازة الطويلة التي تس��تغرق يف رسد املعلومات وتفصيلها بشكٍل موّسٍع ومرّكٍز، 
ويقتر الش��يخ يف اإلجازة املتوسطة عىل ِذكر بعض طرق اإلجازة وليس كّلها مع ِذكر 

بعض مشاخيه)44(.

 ومن األمثلة عىل تلك اإلجازات: إجازة السّيد غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن 
 موسى بن طاوس )ت 693ه�/1294م( ألحد تالميذه، وهو الشيخ كمل الدين عّل بن 
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احلس��ني بن مّحاد الواس��طّي)45( )كان حياًّ��ا 745ه���/1344م()46(، وحصل عىل إجازة 
متوّسطة من شيخه سنة )690ه�/1291م()47(.

د بن القاسم بن احلسني بن ُمعّية احلسينّيّ )ت 776ه�/1374م()48(  وإجازة السّيد حممَّ
د بن مجال الدين أمحد بن أيب املعايل احلسينّيّ )769ه�/1367م()49(   ألحد تالمذته السّيد حممَّ

وتارخيها سنة )742ه�/1341م(، وهي إجازة متوسطة)50(.

اإلجازة املخترصة

ه��ي اإلجازة التي أخذت تس��ميتها م��ن حمتواها والت��ي ال تعّد كتاًبا وال رس��الة، 
وتقت��ر عىل اإلذن بالرواية يف كتاب حم��ّدد أو موضوع خاص)51(، وجد هذا النوع من 
اإلجازة ل��دى رجال اإلجازة احلّلّيني الذي��ن غالًبا ما منحوا إجازهت��م لطالبيها بصورة 

خمترة.

وم��ن األمثلة عىل هذا النوع: إجازة الش��يخ أيب زكريا حييى بن احلس��ني بن س��عيد 
اهلذيل احلّلّ )كان حياًّا 583ه�/1187م()52( الذي منح اإلجازة للشيخ هباء الدين وّرام 

ابن نر بن عيسى)53(.

 وإج��ازة الس��ّيد مج��ال الدي��ن أيب الفضائل أمحد بن موس��ى بن جعف��ر بن طاوس 
 )ت 673ه�/1274م( لتلميذه تقّي الدين احلس��ن بن عّل بن داود احلّلّ )ت 707ه�/

1307م()54(.

، أبو القاسم جعفر بن احلسن )ت 676ه�/1277م( لتلميذه  وإجازة املحقق احلّلّ
د بن سعيد )كان حياًّا 675ه�/1276م()55(. زين الدين أيب احلسن عّل بن حممَّ

وإج��ازة نجي��ب الدي��ن حييى ب��ن س��عيد احل��ّلّ )ت 690ه���/1291م( لتلميذه 
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د بن ع��ّل املعروف ب���: ابن األبزر احلس��ينّيّ  الس��ّيد ع��ّز الدين احلس��ن بن ع��ّل بن حممَّ
)ت 633ه�/1235م()56(. 

اأن�اع الإجازات

تنّوعت اإلجازات بناًء عىل رغبة الشيخ يف منحه لإلجازة، وحسب مقتضيات هذه 
اإلجازة وحيثياهتا، فقد ذكر الزركيّش)57( أّن هناك تس��عة أنواع من اإلجازات هي: )أن 
جيي��ز معّينً��ا ملعنّي، أن جييز معّينًا بغري مع��نّي، أن جييز معّينًا لغري مع��نّي، أجازة غري معنّي 
ملعنّي، إجازة غري معنّي لغري معنّي، اإلجازة ملعدوم، اإلجازة للمجهول، اإلجازة املعّلقة 
ب��رشط، اإلجازة ع��ن طريق املناولة(، إاّل أّن منح اإلج��ازات يف مدينة احللَّة اقتر عىل 

األنواع التالية:

1. أن جييز معّينًا ملعني)58(:

وه��و نوع من أنواع اإلج��ازات يقول من خالله الش��يخ املجي��ز لطالب اإلجازة: 
»أج��زت لك الكت��اب الف��اليّن«)59(، أو »ما اش��تمل علي��ه فهرس��تي«)60(، أو »أجزت 
 ل��ك أو لك��م رواية الكتاب الفاليّن عنّ��ي«)61(، ولعّل هذا النوع من أن��واع اإلجازة يعّد 

من أفضل أنواع اإلجازات؛ ألهّنا حتّدد طالب اإلجازة واملادة التي أجيز فيها)62(.

إنَّ حتدي��د موض��وع اإلج��ازة وحض��ور كالاًّ من امُلجي��ز وامُلجاز يف م��كان واحد، 
يعط��ي لإلجازة مصداقّيًة أكثر من بقية أنواع اإلجازات؛ ألّن املعنّي هو موضع اإلجازة 
والتلمي��ذ ه��و املعنّي هبا، أي إّن الش��يخ نطق باإلج��ازة لطالبها ث��ّم دّون ذلك يف كتاب 
وح��ّرره، ويصّح يف ه��ذا النوع من اإلجازة أن يقرأ طالب اإلجازة عىل ش��يخه الكتاب 
كّل��ه أو جزًءا منه، مع وجود الثقة عند املجي��ز أّن طالب اإلجازة قد أدرك الدرس جّيًدا 

وعرف مضمون ما أجيز فيه وإجادته إجادة تاّمة.
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ونستش��هد بنمذج هلذا الن��وع من اإلج��ازات، مثال عىل ذلك إجازة الش��يخ نجم 
)ت 642ه�/1244م()63(، منح اإلجازة إىل: كمل  الدين عّل بن حييى بن البطريق احلّلّ

.)64( الدين أيب العبَّاس أمحد بن إبراهيم العفيف املوصّلّ

، أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد، لتلميذه الشيخ  وكذلك إجازة املحّقق احلّلّ
أيب احلسني إبراهيم بن احلسني بن إبراهيم البحرايّن )كان حياًّا 669ه�/1270م(، وكان 
يف مدين��ة احللَّة يف تلك الس��نة، ق��رأ عليه كتاب )النهاية( للش��يخ الطويّس املتوىّف س��نة 

)460ه�/1068م()65(.

ويمك��ن القول إنَّ اإلجازة من ه��ذا النوع )معينًا ملعني(، ه��ي من أكثر اإلجازات 
ش��هرة عند علمء احللَّة، وأغلب اإلجازات كانت تثبت يف بداية الكتاب أو هنايته الذي 

أجيز عنه.

2. أن جييز معّينًا بغر معني)66(:

يف هذا النوع من اإلجازات، يأذن الش��يخ مانح اإلجازة لطالب معنّي باالس��م أن 
يدرس مسموعاته، وما ثبت عنده أّنه من سمعه كقوله: »أجزتك مسموعايت«)67(، وهذا 

يعني أّن املادة التي أجيز عليها طالب اإلجازة مل حتّدد.

د بن القاس��م بن  وكمث��ال عىل ه��ذا النوع من اإلج��ازات: أجازة ت��اج الدين حممَّ
د بن مّك��ّي العامّل املعروف ب�: الش��هيد األّول )ت 786ه�/ معّية لتلميذه الش��يخ حممَّ

 
1384ه�()68(، وقد منح تلك اإلجازة سنة )754ه�/1353م()69(.

3. أن جييز معّينًا لغر معني)70(:

إذ يقول الش��يخ مانح اإلجازة أجزت هذا احلدي��ث أو الكتاب لكّل أحد أو ألهل 
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زم��اين أو ممّن أدرك جزًءا من حيايت)71(، وهي صيغة تش��مل العم��وم واإلطالق للرواة 
واملحدثني.

د بن القاسم بن احلسني بن  ومثال عىل هذا النوع من اإلجازات: إجازة الس��ّيد حممَّ
د وعّل وألختهم أّم احلسن  معّية احلس��ينّيّ للش��يخ حمّمد بن مكّي العامّل، ولولديه حممَّ

فاطمة وجلميع املسلمني ممَّن أدرك جزًءا من حياته.

4. اإلجازة ملعدوم:

وهي إجازة يمنحها الش��يخ املجيز ألناس غري موجودين حالياًّا، كأن يقول الشيخ: 
أج��زت ملن يولد لفالن)72(، أو لفالن ومن يولد له)73(، واإلجازة ملن ليس أهاًل هلا حني 
األج��ازة، كالطف��ل الصغري)74(، مثل: إجازة الس��ّيد عّل بن موس��ى بن ط��اوس لولده 
د)75(، وأجازة السيِّد ش��مس الدين فخار بن معد املوسوّي )ت 630ه�/1232م(  حممَّ

ينّي)76( )ت 700ه�/1300م()77(. د بن أمحد بن صالح الِقسِّ للشيخ حممَّ

5. اإلجازة عن طريق املناولة:

 وهي إحدى أنواع اإلجازات، وذلك بأن يدفع الشيخ أصل كّل َسمِعِه أو جزًءا منها 

ويقول هذا سمعي، وروايتي عن فالن فاْرِوه عنّي أو أجزت لك روايته عنّي)78(.

وورد ه��ذا النوع يف إجازات علمء احللَّة، مثل: إجازة الش��يخ حممد بن منصور بن 
أمح��د بن إدريس احل��ّلّ )ت 598ه�/1201م()79( لتلميذه الس��ّيد حميي الدين حمّمد بن 
عبد اهلل بن عّل بن زهرة احلس��ينّيّ )ت 634ه�/1236م()80(، إذ ناوله ابن إدريس من 
فه  مصنّفاته كتاب )السائر احلاوي لتحرير الفتاوي(، وأجاز له روايته ورواية مجيع ما ألَّ

ورواه)81(، وهذا يعني أهّنا مناولة مشفوعة بإجازة.
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املبحث الثاين

اإجازات علماء احللَّة العلمّية لل�افدين اليها من مدن العراق

هناك عدد من علمء احللَّة َمنحوا اإلجازات العلمّية إىل طلبة من غري س��كنة مدينة 
احللَّة، إذ قصدها عدد من طلبة العلم يف املدن العراقّية األخرى؛ لينهلوا من فنون العلوم 
ع��ىل يد ش��يوخها األفذاذ، بعد أن تيّقنوا من أهلّية بع��ض تالميذهم فمنحوهم اإلجازة 
العلمّية، وس��نذكر الطلبة الذين حصلوا عىل اإلجازة حسب مناطق سكناهم األصلّية، 

وهي:

اأّوًل: املدن العراقيَّة

نظ��ًرا ملا تتمّت��ع به احللَّة من كفاءات علمّية متمّثلة بع��دد علمئها وقدراهتم الفكرّية 
الواس��عة التي أثبتتها نوعّية تآليفهم وكمّياهتا، فق��د أصبحت احللَّة حمّط أنظار عدد كبري 
من طاّلب العلم العراقّيني الذين وفدوا إليها للدراسة عىل يد فقهائها املوسوعّيني، ومن 

املدن العراقّية التي قصد طاّلهبا مدينة احللَّة وحصلوا عىل اإلجازة العلمّية هي:

- مدينة إْربِل)82()أربيل(:

ورد إىل مدين��ة احللَّة عدد من طاّلب العلم للدراس��ة ع��ىل أيدي علمء احللَّة، وبعد 
نيله��م اإلج��ازة يف املدين��ة قفلوا راجعني ملمرس��ة التدريس يف مدينته��م األم، ومن بني 

أولئك العلمء:
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الشيخ أبوعّل عتيق بن عّل بن علوّي بن ُيعىل اإلربّلّ )ت 575هـ/1179م(

تتلمذ عىل يد الفقيه أبو البقاء هبة اهلل بن نم بن عّل احلّلّ )كان حياًّا 565ه�/1169م(، 
وأجازه إجازة بالرواية عنه، و س��أل ش��يخه احلّلّ عدًدا من األسئلة فأجابه عنها ورشح 

له ما َعُلَق منها)83(.

الشيخ باء الدين أبو احلسن عّل بن عيسى أيب الفتح اإلربّلّ )ت 693هـ/1294م(

وه��و من العل��مء الفقهاء تتلمذ عىل يد الس��ّيد جالل الدين عب��د احلميد بن فخار 
املوس��وّي، وقال الشيخ هباء الدين: »أجاز يل الس��ّيد جالل الدين عبد احلميد بن فخار 

املوسوّي أدام اهلل رشفه أن أروي عنه يف حمّرم سنة عرشة وستمئة ]1213م[«)84(.

- مدينة األنبار)85(:

كان لعل��مء مدينة األنبار ارتباٌط واضٌح مع علمء مدينة احللَّة فقد قصدها عدد من 
طلبة العلم للدراسة فيها، إاّل أّن املصادر التي اّطلعنا عليها مل تذكر لنا إاّل إجازة واحدة 

هي إجازة:

الشيخ مجال الدين مظفر بن منصور املخلص األنبارّي )كان حيًّا 690هـ/1291م(

، ونال منه اإلجازة  قدم من مدينة االنبار إىل مدينة احللَّة وتتلمذ عىل يد العاّلمة احلّلّ
بع��د أن قرأ عليه كتاب )حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامّية( ويف هناية القراءة 
كت��ب له اإلج��ازة يف )8 رمضان س��نة 690ه�/12 كانون الث��اين 1291م( فقال: »قرأ 
عّل الش��يخ األجل األوحد الصالح مجال الدين مظفر بن منصور املخلص األنبارّي...
اجلزء األول من كتايب هذا... قراءة مرضّية مهّذبة تش��هد عىل علمه، وسأل عن املواضع 
الغامض��ة له يف أثناء قراءته وتضاعيف ما أش��كل عليه من فق��ه الكتاب فبنّي له اخلالف 

الواقع بني علمئنا... وقد أجزت له وأذنت له يف روايته عني...«)86(.
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- مدينة بغداد:

تقع مدينة احللَّة بني مدرس��تني مها مدرس��ة الش��يخ املفيد يف بغداد ومدرسة الشيخ 
الطويّس يف النجف األرشف، ومل ينفصل تاريخ احللَّة عرب هذه العصور عن تاريخ بغداد، 
إذ كان��ت متثل امتداًدا جغرافياًّا واضًحا تتأثر تأّثًرا كبرًيا بم متّر به بغداد من ظروف، حتى 
يكاد يكون تارخيها مش��رًكا، وخالل املّدة قيد البحث أصبح االرتباط الفكرّي واضًحا 
��ة، إاّل أّننا اّطلعنا ع��ىل أنموذج واحد   م��ن خالل ط��اّلب اإلجازة الوافدي��ن ملدينة احللَّ

هو:

 كــَل الدين أبو الفضائل عبد الــرزاق بن أمحد املعروف بـ: ابــن الفوطّي )ت 723هـ/
1323م(

امل��ؤّرخ األدي��ب الذائع الصيت، رح��ل إىل مدينة احللَّة واتصل بكث��ري من علمئها 
وأدبائها)87(، وتتلمذ عىل يد الشيخ عز الدين...)88( )ت 690ه�/1291م(، إذ ذكر ابن 
الفوطّي هذا الشيخ يف قوله: »كان شيًخا هبيَّ الصورة حسن الشيبة رأيته باحللَّة السيفية 
سنة إحدى وثمنني وس��تمئة ]1282م[ وعرفني به األمري السعيد فخر الدين ابو سعيد 
بغدّي بن قش��تمر)89( وأنش��دين شيًئا من أش��عاره وكتب إيل اإلجازة«)90( وحرض درس 
الس��ّيد تاج الدين حممد بن القاس��م بن ُمَعّية احلسينّي )ت 776ه�/1372م(، ونال منه 

اإلجازة ونقل عنه الكثري من تآليفه يف التاريخ واألنساب)91(.

- مدينة كربالء:

تع��ّد مدينة كربالء واحدة من املدن العراقّية املهّمة التي يمكن عّدها من املدن التي 
اهتّمت بدراس��ة ونرش الفكر اإلمام��ي األثني عرشي، ونتيجة لقرهبا م��ن مدينة احللَّة، 

قصد أحد طلبتها مدينة احللَّة للدراسة فيها، وطلب اإلجازة من علمئها:
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الشــيخ حمّمــد بن جعفــر بن عّل بــن جعفــر املشــهدّي احلائــرّي )كان حيًّــا 594هـ/
 

1198م(

كان ش��يًخا فاضاًل حمّدًثا صدوًقا)92(، له مؤّلفات منه��ا: كتاب)املزار()93(، وكتاب 
)فضل الكوفة ومس��اجدها()94(، قدم من مدينة كربالء إىل احللَّة وتتلمذ عىل يد الش��يخ 
جعف��ر بن أيب الفضل بن ش��عرة اجلامعايّن)95( )كان حياًّا 594ه���/1198م(، فكتب له 

إجازة بخّطه أذن له فيها أن يدّرس مجيع مصنّفاته)96(.

- مدينة النجف:

بعد فتور مدرس��ة الش��يخ الطويّس )460ه���/1082م( يف النج��ف األرشف إثر 
وفات��ه، اجّتهت أنظ��ار طلبة العلم يف النج��ف إىل مدينة احللَّة؛ ألهّنا ق��د أصبحت مركز 
اس��تقطاب فكرّي لإلمامّية األثنى عرشّية وغريهم، وقد حّلت بحق آنذاك حمّل مدرسة 
النج��ف األرشف لظهور عل��مء وفقهاء متّكنوا أن يصبحوا من أس��اطني الفكر اإلمامّي 
خ��الل املّدة التي عاش��وا فيها، وهذا ما ش��ّجع هذا عىل توّجه طلب��ة العلم من النجفّيني 

صوب مدينة احللَّة، ومنهم:

د بن أمحد بن صالح الِقّسينّي )كان حيًّا 664هـ/1265م( الشيخ شمس الدين حممَّ

��ة وتتلمذ عىل يد الفقيه الفاضل اجلليل ش��مس الدين عّل بن  ع��امل فقيه دخل احللَّ
ثاب��ت بن عصيدة الس��وراوّي )كان حياًّا 644ه�/1246م()97( ونال منه اإلجازة س��نة 

)633ه�/1235م()98(.

وحصل الش��يخ ش��مس الدين عىل إجازة أخرى من ش��يخ فقهاء احللَّة وزعيمهم 
د بن جعف��ر بن أيب البقاء هب��ة اهلل بن عّل بن ن��م الربعّي احلّلّ   يف زمان��ه)99( الش��يخ حممَّ
)ت 645ه�/1247م( إذ أجازه عن مجيع ما قرأه وسمعه عنه وأِذن له يف روايته، وكان 
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تاريخ تلك اإلجازة يف مجادى األوىل سنة )637ه�/1239م()100(.

ويف مكان آخر قال الش��يخ ش��مس الدين: »قرأت عىل الس��ّيد املوىل العامل الفقيه، 
النقيب الطاهر، س��ّيد الطالبّيني، ريّضّ الدين أيب القاس��م عّل بن موس��ى كتابه املسّمى 
)األرسار يف س��اعات اللي��ل والنه��ار( وكت��اب )حماس��بة املالئك��ة الك��رام أواخر كّل 
 هنار( وس��مع بق��راءيت مجاعة منهم ولدي إبراهيم، والفقيه يوس��ف ب��ن حاتم، والفقيه 
د بن  د بن املوسوّي، وصفي الدين حممَّ  أمحد بن العلوي النسابة، والنقيب نجم الدين حممَّ
، وس��ألته اإلجازة يل وألوالدي جعفر وإبراهيم وعّل واجلمعة  بش��ري العلوّي احلسينّيّ
السامعني جلميع ما رواه وصنّفه وأّلفه وسمعه وما أجيز له، فأذن يف ذلك وكتب بخّطه يف 
 مجادى األوىل سنة أربع وستني وستمئة ]1265م[«)101(، وهذا يعني أّن اإلجازة ال متنح 

فقط ملن يقرأ عىل شيخه بل متنح اإلجازة للسامعني اجلالسني بمجلس الدرس.

 زيــن الديــن عّل بــن إســَعيل بــن إبراهيم بــن فتــوح الغــروّي )كان حيًّــا 701هـ/
1301م(

��ة وتتلمذ عىل ي��د العاّلمة احلس��ن بن   م��ن مش��ايخ النجف، ق��دم إىل مدين��ة احللَّ

يوس��ف بن املطّه��ر احل��ّلّ )ت 726ه���/1325م()102(، وكتب بخّطه كتاب )إرش��اد 
األذهان( للعاّلمة احلّلّ وكان كّلم يكتب ش��يًئا من الكتاب يقرأه عىل شيخه حتى انتهى 
من كتابته وقراءته يف هنار االثنني )11 من ش��هر رجب املبارك س��نة 701ه�/16 أيلول 
1301م()103(، وقرأه��ا عىل املصنّف، وبنهاية الق��راءة كتب له اإلجازة عىل ظهر كتاب 
)إرشاد األذهان( يف 12 رجب من السنة نفسها، فقال: »قرأ هذا الكتاب الشيخ األجّل 
األوحد العامل الفقيه... زين الدين عّل بن الشيخ الصالح إسمعيل بن إبراهيم بن فتوح 
املجاور للمشهد الرشيف الغروي...«)104(، والذي يظهر من تاريخ انتهاء الكتابة، ومن 
اإلجازة وتارخيها، أّن طالب اإلجازة كّلم كان يكتب شيًئا يسرًيا من اإلرشاد يقرؤه عىل 
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العاّلمة، قراءة متقنة، وعند انتهاء القراءة كتب العاّلمة احلّلّ بخّطه: »بلغت قراءته أبقاه 
ا وهذا يدلُّ أّن زين الدين عّل درس  اهلل«)105(، والفاصل ما بني قراءة وأخرى يس��ري جداًّ

الكتاب عىل العاّلمة احلّلّ دراسة دقيقة.

د احلسينّيّ الغروّي)ت 727هـ/1326م( مجال الدين يوسف بن نارص بن حممَّ

»عامل صدوق فقيه«)106(، قدم من مدينة النجف إىل احللَّة وتتلمذ عىل يد العاّلمة احلّلّ 
 وقرأ عليه كتابه )خالصة األقوال( يف )احلادي عرش من شهر ذي القعدة سنة 723ه�/
 : 21 كانون الثاين 1323م(، وبنهاي��ة القراءة كتب له اإلجازة)107(، وقال العاّلمة احلّلّ
 »قرأ عَلّ السّيد الكبري احلسيب النسيب املعّظم الزاهد الورع سّيد األرشاف مفخرة آل عبد 
... هذا الكتاب من أّوله  مناف مجال الدين يوس��ف بن نارص بن حمّمد بن مّحاد احلس��ينّيّ
إىل آخره قراءة مرضّية مهّذبة، وس��أل عن املواض��ع التي حيتاج إىل حتقيقها فأجبته فأخذ 
ذلك، أخذ حمّقق مدّقق...«)108(، ونرّجح أّن أس��ئلة الس��ّيد مجال الدين يوس��ف للشيخ 
، كانت حول املواض��ع املبهمة والغامضة يف الكتاب، وهذا يعّد دلياًل عىل  العاّلم��ة احلّلّ

استيعاب وفهم الطالب لكّل ما جاء يف ثناياه.

- مدينة واسط:

تع��ّد مدينة واس��ط من امل��دن العراقية الت��ي كانت إح��دى املراكز الفكرّي��ة املهّمة 
خ��الل العصور اإلس��المّية، وبالنظ��ر ملوقعها اجلغ��رايّف القريب من مدين��ة احللَّة، فقد 
كان لكلت��ا املدينت��ني مص��ري تارخيّي مش��رك أّيام دخ��ول األيلخانّيني وس��يطرهتم عىل 
الع��راق، فقد خضعت املدينتان للس��يطرة املغولّية يف آٍن واح��د، وبعد بروز مدينة احللَّة 
 يف املجال الفكرّي أقبل عدد من طلبة العلم الواس��طّيني إىل مدينة احللَّة طلًبا للعلم ومن 

أبرزهم:



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع مٌة ُتعنى بالترُّ 175جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

وز اب عزُّ د ج�صَّ اأ.د. ي��صف كاظم جغيل//م.م. حممَّ

الشيخ كَل الدين عّل بن احلسني بن مّحاد الليثّي الواسطّي )ت 745هـ/1344م(

��ة وتتلم��ذ فيها عىل يد الع��امل الفقي��ه األديب، نجم الدي��ن جعفر بن   ق��دم إىل احللَّ

��د بن هبة اهلل بن نم احلّلّ )كان حياًّا 689ه�/1290م()109(، وحصل عىل إجازة منه  حممَّ
يف الس��نة املذكورة برواية مجي��ع مصنّفاته)110(، كم حصل عىل إجازة أخرى من الش��يخ 
نجيب الدين حييى بن أمحد بن س��عيد اهلذيّل احل��ّلّ )ت 690ه�/1291م( برواية مجيع 

مصنّفاته وذلك سنة )684ه�/1285م()111(.
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املبحث الثالث

اإجازات علماء احللَّة العلمّية لل�افدين من املدن الإ�صالميَّة

بالد ال�صام

قصد عدد من طلبة العلم الش��امّيني مدينة احللَّة للدراس��ة فيها واإلفادة من أفكار 
علمئها، وبعد االنتهاء من الدراسة منحهم شيوخها اإلجازة بعد أن تأّكدوا من أهلّيتهم 

لذلك، منهم:

مجال الدين يوسف بن حاتم الشامّي املشغرّي العامّل )كان حيًّا 676هـ/1277م(

تتلم��ذ عىل يد عدد من عل��مء احللَّة منهم: ريّضّ الدين عّل بن موس��ى بن طاوس 
احل��ّلّ )ت 664ه���/1265م(، وكت��ب ل��ه إجازتني إحدامها مش��ركة بين��ه وبني مجع 
آخر)112(، والثانية إجازة خاّصة به وهي كبرية ذات فصول كثرية س��ّمها السّيد ب�: كتاب 

اإلجازات لكشف طرق املفازات)113(، وهي إجازة كبرية مّر ذكرها.

��ة ع��ىل ي��د الش��يخ املحّق��ق احلّلّ   وتتلم��ذ أيًض��ا يف أثن��اء وج��وده يف مدين��ة احللَّ
جعفر بن احلسن بن سعيد اهلذيّل )ت 676ه�/1277م(، فأجازه بم قرأ عليه وما سمع 
منه من الروايات)114(، وكذلك س��أل ش��يخه املحّقق احلّلّ اثنتان وسبعون مسألة فقهّية 
: »أّما بعد احلمد  وهي التي ُتعرف ب�: )املس��ائل البغدادّية()115(، فكتب ل��ه املحّقق احلّلّ
هلل الذي أرش��دنا لدينه وحفظ حدوده وس��ّددنا لبيانه وحّل معق��وده... فإّنا جميبون عّم 
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تضّمنت��ه هذه األوراق من املس��ائل، لداللتها ع��ىل فضيلة مورده��ا ومعرفة محدها فهو 
حقي��ق أن نحّقق أمل��ه ونجيب إىل ما س��أله«)116(، ويّتضح لنا من خ��الل النّص املكانة 

العلمّية لطالب اإلجازة.

وحرض مجال الدين يوس��ف جملس الش��يخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن 
حسن بن سعيد احلّلّ )ت 690ه�/1291م(، وقرأ عليه كتاب )اجلامع( يف مدينة احللَّة 

ويف هناية القراءة كتب له أجازة برواية الكتاب عنه)117(.

د بن إبراهيم بن احلســام الدمشــقّي )كان حيًّا:  عز الدين احلســن بن شــمس الدين حممَّ
753هـ/1452م(

د بن  كان عال�ًم فاضاًل فقيًها، دخل مدينة احللَّة فقرأ عىل الش��يخ فخر املحّققني حممَّ
ر، وله منه إجازة بم قرأ عليه، جاء فيها ما نصه: »قرأ عَلّ موالنا الشيخ  احلس��ن بن املطهَّ
األعظ��م اإلمام املعّظم ش��يخ الطائفة موالن��ا احلاج عّز احلق والدين ابن الش��يخ اإلمام 
د بن إبراهيم بن احلسام الدمش��قّي...«)118(. إّن االطناب يف  الس��عيد ش��مس الدين حممَّ
املدح لطالب اإلجازة من قبل الش��يخ مانح اإلجازة، يكشف عن علمّية ومكانة طالب 
اإلج��ازة، وكذلك تكش��ف اإلجازة أّن طالبه��ا كان من أرسة علمّي��ة وهذا واضح من 
خ��الل العبارات التي ذكره��ا بحّق والد طالب اإلجازة، وبذل��ك أصبحت اإلجازات 
العلمّي��ة من أهم الوس��ائل التي تكش��ف لنا عن كث��ري من تراجم رج��ال العلم والفكر 

اإلسالمّي يف ذلك الوقت.

د بن مّكّي العامّل املعروف بـ)الشهيد األّول( )ت 786هـ/1384م( الشيخ حممَّ

 رحل من الش��ام إىل مدينة احللَّة، وهو يف مرحلة الش��باب ودخلها سنة )751ه�/

1350م()119(، و كان��ت يف يومها مركًزا كب��رًيا ومهماًّ من مراكز احلركة الفكرّية يف العامل 
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اإلس��المّي)120(، وحرض جمالس عدد من علمئها وفقهائها)121(، وكان من أبرزهم: فخر 
ّ الذي أعجب بنبوغ هذا الش��اب فمنحه هو وأوالده الكثري  املحّقق��ني ابن العاّلمة احللِّ
م��ن رعايته واهتممه وأعطاه م��ن وقته وجهده الكثري)122(، وكانت معظم دراس��ته عىل 
ي��د فخر املحّققني)123(، فذكر الش��هيد األّول أّنه قرأ عىل فخر املحّقق��ني، ونال منه عّدة 
إجازات يف أوقات خمتلفة)124(، أّوهلا كانت يف ش��عبان س��نة )751ه�/1350م( برواية 

عدد من األحاديث النبوّية)125(.

لقد امتازت العالقة بني الش��يخ وتلميذه بالقّوة والوفاء والتقدير، إذ حظي بحفاوة 
شيخه، ويمكن أن نلتمس ذلك من خالل ما قاله فخر املحّققني بحّق تلميذه، بعد أن قرأ 
عليه اجلزء األّول من كتاب )إيضاح الفوائد يف رشح إش��كاالت القواعد(، وهذا اجلزء 
د بن مّكّي العامّل، وقد جاء يف ن��ّص اإلجازة: »قرأ علَّ اإلمام العاّلمة  كت��ب بخط حممَّ
األعظم أفضل علمء العامل س��ّيد فضالء بني أدم موالنا ش��مس احل��ّق والدين حمّمد بن 
مّكّي بن حمّمد بن حامد... من هذا الكتاب مشكالته وحّقق معضالته... وقد أجزت له 
روايته عنّي وأجزت له مجيع ما صنّفته وأّلفته وقرأته ورويته وأجزت له رواية مجيع كتب 
د بن   وال��دي... ومجيع م��ا صنّفه أصحابنا املتقّدمون... عنّي ع��ن والدي... وكتب حممَّ
احلس��ن بن يوس��ف ابن املطّهر يف التاسع من ش��وال سنة ستة ومخس��ني وسبعمئة ]16 
��ة«)126(، ومن خالل نّص اإلجازة يتب��نّي لنا مدى مالزمة  كان��ون الثاين 1355م[ باحللَّ

الشيخ حمّمد بن مّكّي لشيخه مّدة طويلة بحيث قرأ عليه كّل مؤّلفات والده العاّلمة.

والظاه��ر أّن فخر املحّقق��ني قد ملس يف تلميذه العامّل نبوًغ��ا وأملعّية ال تتوافر عند 
غريه من طاّلبه الذين يعّدون باملئات، فأواله رعايته وقّربه يف جملسه وصحبه إىل جمالس 
أخرى وأواله كّل رعايته، وكان يثني عليه كّلم ذكر اس��مه يف أّي جملس)127(، وكتب له 
إجازة ب��كّل ما قرأ عليه يف اخلامس عرش من ذي القعدة س��نة )758ه�/1357م( جاء 
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فيه��ا: »أجزت له مجيع ما صنّفت��ه يف العلوم العقلّية والكالمّي��ة واألصولّية وغريها من 
سائر العلوم العقلّية، وأجزت له مجيع ما صنّفه والدي«)128(.

ولعّل طلب اإلجازة أكثر من مّرة من ش��يخه فخر املحّققني، تدّل عىل أّن حمّمد بن 
مّكّي العامّل كان بحاجة للحصول عىل املزيد من علوم ش��يخه؛ لذا كان يش��ّد الرحال 

إليه بني آونة وأخرى لالستزادة من علومه وطلب اإلجازة فيها.

ومن الشيوخ الذين روى عنهم حمّمد بن مّكّي يف أثناء وجوده يف مدينة احللَّة: عميد 
، كان رجاًل قديًرا،  الدين عبد املطلب )ت 754ه�/1353م(، وهو ابن أخت العاّلمة احلّلّ
عامًلا فاضاًل فقيًها حمّدًثا، أديًبا مهّذًبا، يعّد من أجلِّ فقهاء زمانه)129(، فقد روى عنه بدون 
واس��طة ودرس عىل يده الفقه والكالم يف احللَّة)130(، وحصل عىل إجازة منه بعد أن قرأ 
 عليه اجلزء األول من كتاب )تذكرة الفقهاء( للعاّلمة احلّلّ سنة )751ه�/1350م()131(، 
وأجازه مّرة أخرى عىل بقّية األجزاء من الكتاب املذكور سنة )752ه�/1351م()132(، 
د بن مّكّي ظّل مالزًما ملجلس ش��يخه حّتى نال  ويتب��نّي لنا م��ن تاريخ اإلجازتني أّن حممَّ
اإلج��ازة منه عن بقّية األج��زاء، وهذا حال طالب اإلجازة ال��ذي يرغب احلصول عىل 

أكرب قدر من علوم شيخه.

د بن  د بن أمحد بن حممَّ ��د بن مّكّي العامّل عن ج��الل الدين أيب جمد حممَّ وروى حممَّ
جعف��ر بن هبة اهلل بن نم احلّلّ )كان حياًّا 752ه�/1351م( فأجازه بالرواية عنه يف ربيع 

اآلخر سنة )752ه�/1351م()133(.

ومن الش��يوخ الذين تتلمذ عىل أيدهیم يف مدينة احللَّة: الش��يخ مجال الدين أمحد بن 
اد احلّلّ )كان حياًّا 745ه�/1353م(، كان عامًلا فقيًها من أعالم عره ويعّد  د بن احلدَّ حممَّ
أحد شيوخ اإلجازات يف احللَّة يف )القرن الثامن اهلجرّي/الرابع عرش امليالدّي(، فقد قرأ 
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د بن مّكّي اإلجازة منه  )135( ونال حممَّ عليه القرآن الكريم بقراءيت عاصم)134(، والكسائّيّ
د بن   يف هناية القراءة س��نة )786ه�/1384م()136(، ويالحظ من تاريخ اإلجازة أّن حممَّ
 مّك��ّي كانت له رح��الت متعاقب��ة إىل مدينة احللَّة بدًءا من س��نة )751ه���/1350م(، 
إىل س��نة )786ه�/1384م(، وهي س��نة وفاته، وهذا يدلُّ ع��ىل اهتممه يف طلب العلم 
واالس��تزادة منه، وهذا ما دفع��ه إىل احلصول عىل املزيد من اإلج��ازات من علمء مدينة 

احللَّة.

د بن مّكّي يف احللَّة أيًضا، عىل يد: الش��يخ زي��ن الدين عّل بن أمحد بن  وتتلم��ذ حممَّ
ط��راد املطار آبادّي )ت 762ه�/1360م(، وه��و أحد الفقهاء املعروفني، إذ وصف ب�: 
اإلم��ام الفقي��ه املحّقق واخل��رب املدّقق، وكان يعّد من ش��يوخ اإلج��ازة يف مدينة احللَّة يف 
القرن الثامن اهلجرّي/الرابع عرش امليالدّي، قرأ عليه يف داره احلديث النبوّي الرشيف، 
إذ أس��ند عنه عّدة أحاديث ذكرها يف أربعينّيته، ومنحه اإلجازة بتاريخ )6 ش��وال س��نة 

754ه�/6 شباط سنة 1353م()137(.

��د بن مّكّي العامل أيًضا، بدون واس��طة عن الس��ّيد تاج الدين أيب عبد   وروى حممَّ
اهلل ب��ن القاس��م بن معّي��ة احلس��ينّيّ الديباجّي )ت 776ه���/1374م( ال��ذي التقى به 
العامّل يف احللَّة، فوجده عامًلا موس��وعياًّا خبرًيا ذا معرفة شاملة، وحرض جمالس دروسه، 
واس��تجازه وروى عنه)138(، فأجازه ابن معّية يف )15 ش��وال س��نة 753ه�/18 شباط 
س��نة 1352م(، بالرواية عنه)139(، وأجازه إج��ازة أخرى كانت خمترة َذكر فيها بعض 
 طرق��ه للرواي��ة عنه يف )6 ش��وال س��نة 754ه���/6 ش��باط س��نة 1353م()140(، وظّل 
د بن مّكّي مالزًما لشيخه ابن معّية يف جمالسه حّتى حصل منه عىل إجازة شاملة بكّل  حممَّ
 ما قرأه عليه وسمعه منه سنة )754ه�/1353م()141(، وهذا يبنّي لنا رغبة طالب اإلجازة 

يف احلصول عىل املزيد من اإلجازات من لدن شيوخه؛ تعزيًزا ملكانته العلمّية.
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د بن مّكّي كان من املتأّثرين بش��يخه ه��ذا فوصفه يف بعض إجازاته،  ويب��دو أّن حممَّ
بقوله: »أعجوبة الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر«)142(.

د بن مّكّي عىل إجازة آخرى بالرواية من السّيد ابن معّية له وألوالده:  وحصل حممَّ
د أبو طالب )ت ق 9ه�/15م( الذي دخل مدينة احللَّة مع والده وتتلمذ  ريّضّ الدين حممَّ
 فيه��ا عىل يد فقهائه��ا)143(، وضي��اء الدين عّل امللّقب ب�: حس��ام الدي��ن )ت 856ه�/
1452م( الذي يعّد من أجلِّ فقهاء اإلمامّية يف جبل عامل، قدم إىل احللَّة مع والده)144(، 
ومجال الدين أبو منصور احلسن )ت ق 9ه�/15م(، كان فقيًها روى عن أبيه وعدد من 
د)147(،  فقهاء احللَّة)145(، وألختهم فاطمة)146(، كم حصل عىل إجازة أخرى له ولولده حممَّ
و ذكرن��ا س��ابًقا أّنه كان يتقّدم بطل��ب اإلجازة أكثر من مّرة من ش��يخه يف خمتلف فروع 
 العلوم الفقهّية واألدبّية، واألنساب واحلديث؛ لكي يستزيد من علومه الغزيرة، وكذلك 

كان يتقّدم بطلب اإلجازة ألوالده لكي جيعل منهم علمء وفقهاء يف املستقبل.

د بن احلسن بن زهرة احللبّي احلسينّيّ )ت 795هـ/1393م( السّيد أبو طالب أمحد بن حممَّ

، وهو أح��د اخلمس��ة املجازين من��ه يف إجازت��ه الكبرية  م��ة احل��ّلّ روى ع��ن العالَّ
لبني زهرة س��نة )723ه���/1323م()148(، وتتلمذ عىل يد فخر املحّققني يف احللَّة س��نة 
)755ه���/1354م()149(، وكت��ب له إجازة يف ذي��ل إجازة والده املعروف��ة ب�: اإلجازة 
الكب��رية لبني زه��رة يف )24 ربي��ع األول 756ه���/16 كان��ون األول 1355( بقوله: 
»احلم��د هلل أج��زت ملوالنا الس��ّيد الطاهر مفخر آل طه وياس��ني س��ّيد الطالبّيني رشف 
األرسة النبوّية فخر العرة العلوّية، اإلمام األعظم، أفضل علمء العامل، أعلم فضالء بني 
... أن يروي مجيع ما يف  د بن زهرة احلس��ينّيّ أدم، أم��ني الدين، أيب طالب ]أمحد[ بن حممَّ
هذه اإلجازة من كتب أصحابنا ورواياهتم ومجيع املش��ايخ عن والدي عنهم فلريِو ذلك 

ملن يشاء وأحب، فهو أهل لذلك...«)150(.
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يب��دو من نّص اإلج��ازة أّن طالب اإلجازة يعّد من العل��مء األجاّلء؛ بدليل خالل 
عبارات الثن��اء واملدح التي وصفه هبا فخر املحّققني الذي كان أعلم أهل زمانه يف ذلك 
احلني، فهو ال يطلق هذه العبارات جزاًفا، ويالحظ من نّص اإلجازة أّن طالب اإلجازة 
الزم ش��يخه مّدة طويلة؛ ألّنه أجازه أيًضا أن يروي عنه كتب والده وبعض كتب العلمء 
التي ذكرها يف نّص اإلجازة، وكذلك أباح له أن يروي عنه ملن شاء، وهذا يدّلل عىل ثقة 

الشيخ العالية بقدرات تلميذه العلمّية.

- بالد املشق اإلسالمّي:

كانت وش��ائج االّتصال الفكرّي مّتصلة بني بالد املرشق اإلس��المّي والعراق منذ 
الق��رون األوىل م��ن عر اإلس��الم، وعند ظه��ور مدين��ة احللَّة كأحد مراكز األش��عاع 
الفكرّي قصدها طلبة العلم من تلك البالد بدافع دراس��ة الفكر اإلمامّي وتتلمذوا عىل 

يد علمئها ونالوا منهم اإلجازات العلمّية، ومن أبرزهم:

د الطربّي )كان حيًّا 677هـ/1278م( نجم الدين أبو عبد اهلل احلسني بن أردشر بن حممَّ

��ة وتتلم��ذ عىل يد الش��يخ نجي��ب الدين   كان عامًل��ا جلي��اًل فاض��ال)151( ق��دم احللَّ

حيي��ى ب��ن أمحد بن س��عيد اهل��ذيّل احل��ّلّ )ت 690ه���/1291م(، وكت��ب بخّطه )هنج 
البالغة( يف احللَّة، بمقام صاحب الزمان، وقرأه عىل ش��يخه نجيب الدين حييى س��نة 
)677ه���/1278م()152(، ويف هناية القراءة كتب له اإلج��ازة بم نصه: »قرأ عّل... هذا 
الكت��اب م��ن أّوله إىل آخره فكم��ل له الكتاب كّل��ه ورشحت له يف أثن��اء قراءته وبحثه 
مشكلة وأبرزت له كثرًيا من معانيه وأذنت له يف روايته عني...«)153(، وله إجازة أخرى 
يف موضع آخر من هذه النس��خة بقوله: »أهناه أحس��ن اهلل توفيقه قراءًة ورشًحا ملش��كله 
د وآله، وكتب حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد  وغريبه نفعه اهلل وإّيانا به بمحمَّ
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 اهلذيّل احلّلّ باحللَّة محاها اهلل يف صفر سنة 677ه� ]1278م[«)154(، والشّك أّن أخذ املزيد 
من اإلجازات العلمّية، هو رغبة طالب اإلجازة يف االستزادة من علوم شيخه.

 وتتلمذ نجم الدين أبو عبد اهلل الطربّي أيًضا عىل يد: الش��يخ احلسن بن يوسف بن 
املطّه��ر، العاّلم��ة احل��ّلّ )ت 726ه���/1325م(، فكتب بخ��ّط يده نس��خة من كتاب 
)النهاية( للش��يخ الطويّس وأمتّها يوم الثالثاء )15 ربيع األول س��نة 681ه�/11 نيسان 
، فأجازه بإجازت��ني يف ربيع الثاين، ومجادى الثانية  1282م(، وقرأه��ا عىل العاّلمة احلّلّ
من س��نة )681ه���/1282م()155(، وجاء يف اإلج��ازة األوىل: »قرأ عّل الش��يخ الفقيه 
الفاضل الكبري الزاهد املحّقق العاّلمة نجم املّلة والدين عّز اإلسالم واملسلمني... قراءة 

مهّذبة تدل عىل فضله وتنبئ عن علمه...«)156(.

ــد الزرقنــّي)157( )كان حيًّا  د بن احلســن بن عــّل بن حممَّ ريّضّ الديــن أبــو عبــد اهلل حممَّ
695هـ/1295م(

د بن مطرف احلسينّيّ احلّلّ )كان حياًّا 695ه�/ دخل احللَّة وتتلمذ عىل يد السّيد حممَّ
 

1295م(، إذ ق��رأ عليه كتاب )خمتر املراس��م( لس��اّلر ب��ن عبد العزيز الديلمّي س��نة 
)672ه���/1273م(، وبنهاي��ة القراءة كتب له: »قرأ عّل خمتر رس��الة س��اّلر بن عبد 
د الزرقنّي...  د بن حس��ن بن عّل بن حممَّ العزيز الديلمّي... ريّضّ الدين أبو عبد اهلل حممَّ
ق��راءة مرضّية، ورشحت له من فقه الكتاب ما خطر ببايل يف احلال من اخلالف احلاصل 
يف املس��ألة بني أصحابنا... وبّينت له ذلك حس��ب اجلهد والطاقة فأخ��ذه واعًيا وفهمه 
د بن مطرف برواية  ضابًطا فلريِو عنّي...«)158(، وحصل عىل إجازة أخرى من السّيد حممَّ
كتاب )األصل( يف )14مجادى اآلخرة سنة 695ه�/10 ترشين الثاين 1295م( بقوله: 

»وأذنت له أيًضا أن يروي عنّي كتاب األصل...«)159(.
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د احلَريّن )كان حيًّا 700هـ/1300م( حسن بن حممَّ

، وقرأ عليه كتاب )حترير األحكام  قص��د مدينة احللَّة وتتلمذ عىل يد العاّلمة احل��ّلّ
الرشعّية(، وأتم القراءة يف ش��هر حمرم س��نة )700ه�/1300م()160(، فكتب له العاّلمة 

إجازة عىل ظهر هذا الكتاب)161(.

د هارون بن احلسن الطربّي )كان حيًّا 701هـ/1302م( ضياء الدين أبو حممَّ

)162(، وحصل عىل  كان فقيًه��ا فاض��اًل عامًلا حمّقًقا مدّقًقا م��ن تالميذ العاّلمة احل��ّلّ
إجازتني من العاّلمة؛ األوىل بعد أن قرأ عليه كتاب )مبادئ الوصول إىل علم األصول( 
وكتب له اإلجازة يف أواخر ربيع األّول سنة )701ه�/1301م()163( بم نصه: »قرأ هذا 
الكتاب الشيخ العامل األمام الفاضل الكامل املحّقق املدّقق ملك العلمء قدوة الفضالء... 
ضياء املّلة واحلّق والدين... هارون بن احلسن الطربّي أدام اهلل أفضاله وأعز إقباله قراءة 
مهّذب��ة تش��هد بفضله وتدّل عىل علم��ه... وأجزت له رواية هذا الكتاب عنّي ملن ش��اء 
وأحب فهو أهل لذلك...«)164(. والثانية بعد أن قرأ كتاب )قواعد األحكام يف مس��ائل 
احل��الل واحلرام( فكتب له ما نّصه: »أهناه أّيده اهلل تعاىل قراءًة وبحًثا وفهًم واس��ترشاًحا 
 وذل��ك يف جمالس آخرها س��ادس عرش ش��هر رجب املبارك من س��نة إحدى وس��بعمئة 

]6 أيلول 1301م[، وكتب حسن بن مطّهر...«)165(.

يبدو أنَّ اإلجازة متّت يف جمالس متعّددة، هذا يعني أّن اإلجازة استغرقت مّدة طويلة 
من الزمن، ويظهر أّن عبارات اإلجازة أعاله مل ترِض امُلجاز الذي طلب ش��هادة علمّية 
وليس إجازة للرواية فق��ط)166(، فكتب له العاّلمة إجازة يف اليوم التايل جاء فيها: »قرأه 
ع��ّل... ه��ذا الكتاب من أّوله إىل آخره... وقد أجزت ل��ه رواية هذا الكتاب وغريه من 
مصنّفايت يف سائر العلوم العقلّية والنقلّية عنّي وكتب... احلسن بن يوسف بن املطّهر... 

يف 17 رجب سنة 701ه� ]7 أيلول 1301م[...«)167(.
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د بــن عــّل شف الديــن العلــوّي احلســينّيّ الطــويّس)168( )كان حيًّا  احلســني بــن حممَّ
704هـ/1304م(

)169(، وكتب بخّطه كتاب )إرشاد األذهان  كان عامًلا فاضاًل من تالمذة العاّلمة احلّلّ
، وفرغ من كتابت��ه يف )28 رمضان س��نة 704ه�/4  إىل أح��كام اإلي��من( للعاّلمة احل��ّلّ
��ة)170(، وقرأ عىل مس��امع العاّلمة احلّلّ يف )منتصف ذي احلجة س��نة  آب 1304م( باحللَّ
704ه�/19 آب سنة 1304م()171(، ويف هناية القراءة كتب له عىل ظهر الكتاب ما نّصه: 
... وق��د أجزت له رواية  د بن عّل العلوّي احلس��ينّيّ »قرأ هذا الكتاب... حس��ني بن حممَّ
ه��ذا الكت��اب وغريه من مصنّف��ايت وروايايت ملن ش��اء وأحّب... وكتب العب��د الفقري إىل 
ر احلّلّ مصنِّف الكتاب... يف سلخ ذي احلجة سنة  اهلل تعاىل حس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ
 أربع وس��بعمئة ] 1305م[«)172(. يبدو لنا أّن املجي��ز قد أذن لتلميذه رواية ما أجازه عليه 
إذ ق��ال: رواي��ة هذا الكتاب ملن ش��اء وأحّب، وهذا ما وجدن��اه يف معظم اإلجازات التي 

ت علينا. مرَّ

د الرشيد اآلوّي )كان حيًّا 705هـ/1305م( رشيد الدين عّل بن حممَّ

مة احلّلّ يف مدينة احللَّة، وقرأ عليه رس��الة احلس��اب للخواجة  تتلم��ذ عىل يد العالَّ
نصري الدين الطويّس يف ش��هر رجب س��نة )705ه���/1305م()173(، فكتب له العاّلمة 
اإلج��ازة بقراءة تلك الرس��الة بم نّصه: »قرأ هذا الكتاب... اخلواجة رش��يد املّلة واحلّق 
د الرش��يد األوّي... وقد أجزت له رواي��ة هذا الكتاب وغريها من  والدي��ن عّل بن حممَّ
مصنّفات املوىل املعّظم الس��عيد اخلواجة نصري الدين واحلّق قدس روحه عني ملن ش��اء 
وأحّب...«)174(، ُيالحظ من نّص اإلجازة أهّنا كانت ش��املة لكّل مؤّلفات نصري الدين 

الطويّس ومل تقتر عىل رسالة احلساب.
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عز الدين احلسني بن إبراهيم بن ييى االسرتآبادّي )كان حًيا: 708هـ/1308م(

كان فقيًه��ا إمامياًّ��ا حمّقًقا زاه��ًدا)175( دخل احللَّة وتتلمذ عىل يد الش��يخ إبراهيم بن 
، الذي يعد من العل��مء األجاّلء، كان مع��ارًصا للعاّلمة احل��ّلّ )كان حياًّا  عل��وان احل��ّلّ
708ه���/1308م()176(، وق��رأ عليه كتاب )رشائع اإلس��الم( للمحّقق احلّلّ يف 18 يف 
ش��هر صفر س��نة 708ه�/21 حزي��ران 1308م، وعند هناية القراءة كت��ب له اإلجازة 
ووصف��ه بقول��ه بم نّصه: » قرأ عّل الش��يخ العامل الفقيه، الفاضل الكب��ري، الزاهد الورع 
املحّقق املدّقق، عمد العلمء، عز الدين حسني بن إبراهيم بن حييى االسرآبادّي...«)177(، 
ول��ه إجازة أخ��رى يف ربيع األول س��نة )708ه�/1308م( بم نّصه: » قرأ عّل الش��يخ 
الفقي��ة الكبري الزاهد الورع عّز املّلة مجال اإلس��الم رشف العلمء حس��ني بن ابراهيم بن 
حييى األس��رآبادّي... كتاب رشائع اإلس��الم يف معرفة احلالل واحل��رام يف الفقه... من 
تصنيف الش��يخ الس��عيد الفقيه العاّلمة املعّظم... جعفر بن احلس��ن بن سعيد قّدس اهلل 
روح��ه... قراءة صحيحة مهّذبة تدّل عىل فهمه وتش��هد بعلمه... وأذنت له رواية ذلك 
عنّ��ي ع��ن مصنّفه رمحه اهلل تعاىل وأذنت ل��ه أن يروي عنّي أيًضا مجيع ما قرأه أو س��معه 
أو رواه عنّي عن مش��اخيي رمحهم اهلل مجيًعا فلريو ذلك عنّي متى ش��اء وأحّب...«)178(. 
من هذه األوصاف نس��تدّل أّن طالب اإلجازة كان يمّثل درجة عالية من املنزلة العلمّية 
والنضج الفكرّي، إذ أّهلته أن يوصف هبذه األوصاف، وكانت اإلجازة شاملة مل تقتر 
عىل الكتاب املذكور، وأذن له ش��يخه أن يروي عنه ملن ش��اء وأحّب، وهذا يدّل عىل ثقة 

الشيخ العالية بطالب اإلجازة.

، وقرأ عليه أيًض��ا كتاب )رشائع  وتتلم��ذ أيًض��ا يف مدين��ة احللَّة عىل العاّلمة احل��ّلّ
اإلس��الم( للمحّقق احلّلّ يف )28 صفر س��نة 708ه�/21 متوز 1308م()179( ويف هناية 
القراءة كتب له: » قرأ عّل... حس��ني بن إبراهيم بن حييى األسرآبادّي... كتاب رشائع 
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اإلس��الم يف مس��ائل احلالل واحل��رام... وقد أجزت ل��ه رواية هذا الكت��اب وغريه من 
مصنّفات الش��يخ السعيد نجم الدين ومصنّفه، وكذلك أجزت له رواية مجيع كتب 
أصحابن��ا...«)180(، يبدو أّن اإلجازة كانت ش��املة ومل تقتر ع��ىل الكتاب املذكور بل 

شملت كل مصنّفات املصنّف وكذلك مجيع كتب مؤّلفي اإلمامّية.

د بن عّل بن يوســف األننزايّن الطربّي )كان حيًّا  بدر الدين أبو املحاســن حممود بن حممَّ
708هـ/1308م(

دخ��ل مدينة احللَّة وتتلمذ عىل يد فخر املحّقق��ني، وكتب له إجازة عىل ظهر كتاب 
)كاش��ف املعاين يف رشح حرز األماين( يف )أواسط ش��هر مجادى الثانية سنة 708ه�/7 
مت��وز 1308م(، وصفه فيهاب�: »البدر املنري الزاهر الكامل الفاضل املعّظم املفّخم جامع 
حماسن الش��يم الفائز بالقدح املعىّل من رضوب العلوم وصوب احلكم، أفضل الفضالء 

تاج األدباء بدر املّلة واحلّق والدين أبو املحاسن حممود...«)181(.

تقّي الدين إبراهيم بن احلسني بن عّل اآلمّل)182( )ت 709هـ/1309م(

كان فاض��اًل فقيًها، رحل إىل مدينة احللَّة وتتلم��ذ عىل يد العاّلمة احلّلّ وولده فخر 
املحّقق��ني)183(، وقرأ عىل فخر املحّققني كتاب )إرش��اد األذهان( للعاّلمة احلّلّ يف )12 
رمض��ان س��نة 706ه�/13 متوز 1307م(، ويف هناية الق��راءة كتب له اإلجازة بم نصه: 
» قرأ عّل... كتاب إرش��اد األذهان إىل أحكام اإليمن تصنيف والدي أدام اهلل أّيامه من 
أّوله إىل أخره... وأجزت له رواية الكتاب عنّي عن والدي املصنّف... فلريِو ذلك متى 

شاء وأحّب ملن شاء وأحّب حمتاًطا يل وله...«)184(.

د اآلوّي )كان حيًّا 710هـ/1310م( د بن أيب طالب بن احلاج حممَّ حممَّ

قدم إىل احللَّة وتتلمذ عىل عدد من فقهاء احللَّة، أبرزهم العاّلمة احلّلّ الذي ختم له 



188

الإجازات العلميَّة يف مدينة احِللَّة- اإجازات علماء احِللَّة لل�افدين اإليها اأمن�ذًجا

اإلج��ازة يف مدينة كربالء)185(، وحصل عىل إجازة أخرى من ولده فخر املحّققني س��نة 
)705ه�/1305م( بالرواية عنه)186(.

د اجلرجايّن األسرتآبادّي )كان حيًّا 720هـ/1320م( د بن عّل بن حممَّ ركن الدين حممَّ

كان عامًلا فاضاًل متكّلًم جلياًل ولد ونشأ يف أسرآباد، رحل إىل مدينة احللَّة واخّتذها 
، رشح كتابه )مبادئ الوصول إىل علم األصول(  مسكنًا)187(، تتلمذ عىل يد العاّلمة احلّلّ
وفرغ من رشحه س��نة )697ه�/1297م( وس��ّمه )غاية الب��ادي()188( فأجازه العاّلمة 

احلّلّ بالرواية عنه)189(.

مجال الدين أبو الفتوح أمحد بن أيب بلكو بن أيب طالب اآلوّي )كان حيًّا 723هـ/1323م(

ق��دم إىل مدينة احللَّة لغرض الدراس��ة عىل يد كبار علمئه��ا، إذ تعّلم وتفّقه عىل يد 
، واستنس��خ كتاب��ه )مبادئ الوصول إىل علم األص��ول(، وفرغ من كتابته  العاّلمة احلّلّ
يف)21 رمضان سنة 703ه�/15 آب 1303م()190(، ثّم قرأها عىل العاّلمة احلّلّ فكتب له 
اإلجازة عىل ظهر الكتاب يف شهر رجب من سنة )705ه�/1305م(، يف أوهلا: »قرأ عّل 
 هذا الكتاب... أبو الفتوح أمحد بن الشيخ األجّل املغفور السعيد املرحوم أيب عبد اهلل بن 

أيب طالب اآلوّي... وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عنّي ملن شاء وأحّب...«)191(.

يبدو أّنه اس��تغرق وقًت��ا طوياًل يف احلصول عىل اإلج��ازة؛ ألّن طالب اإلجازة كان 
مواظًبا عىل حضور عّدة جمالس للدراسة عند شيخه، والدليل عىل ذلك، أّن ولد العاّلمة 
فخ��ر املحّقق��ني أجاز مجال الدين أب��ا الفتوح أمحد بن أيب بلكو وكت��ب له إجازة يف هناية 
الكت��اب نفس��ه يف الس��نة ذاهتا ويف جمل��س والده جاء فيه��ا: »يف جمال��س آخرها احلادي 
 والعرشين من رجب سنة مخس وسبعمئة ]14 آب 1350م[«)192(، هذا يعني أّن اإلجازة 

قد ال مُتنح يف السنة نفسها بل قد تستغرق وقًتا طوياًل وألكثر من سنة.
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وحص��ل مجال الدين أبو الفتوح ع��ىل إجازة أخرى من فخ��ر املحّققني بعد أن قرأ 
، ويف هناية القراءة كتب له  عليه كتاب )هنج املسرشدين يف أصول الدين( للعاّلمة احلّلّ
اإلجازة س��نة )705ه�/1305م( بم نصه: »قرأ عّل موالنا الشيخ العامل العاّلمة املعّظم 
ملك الفضالء مجال املّلة واحلّق عمد اإلس��الم واملس��لمني أبو الفت��وح أمحد بن عبد اهلل 
بلكو بن أيب طالب اآلوّي هذا الكتاب من أّوله إىل آخره... وأجزت له روايته عنّي عن 

والدي مصنّف الكتاب أدام اهلل أّيامه فلريو ذلك ملن شاء وأحّب«)193(.

وحص��ل عىل إجازة أخ��رى من العاّلمة احل��ّلّ وفخر املحّققني بع��د أن قرأ عليهم 
، وكتبا له اإلج��ازة يف هناية  كت��اب )تب��رة املتعّلمني يف أح��كام الدين( للعاّلمة احل��ّلّ

القراءة برواية الكتاب عنهم)194(.

د بن يار)195( )كان حيًّا 724هـ/1323م( حممود بن حممَّ

، نسخ بخطه كتاب )حترير األحكام  قصد مدينة احللَّة وتتلمذ عىل يد العاّلمة احلّلّ
، وفرغ من نس��خه صباح يوم )الس��ادس  الرشعّي��ة عىل مذهب اإلمامّية( للعاّلمة احلّلّ
من رجب س��نة 723ه�/30 كان��ون األّول س��نة 1323م()196(، وقرأه��ا عىل العاّلمة 
، فكتب ل��ه اإلجازة يف آخر ب��اب العبادات من كتاب التحري��ر يف مجادى اآلخرة  احل��ّلّ
س��نة )724ه���/1324م()197(، ب��م نّصه: »أهن��ى أّيده اهلل ق��راءًة وبحًثا وفه��ًم وضبًطا 
واس��ترشاًحا وذلك يف جمالس آخرها س��ادس عرش مجادى اآلخرة س��نة أربع وعرشين 
وس��بعمئة ]1324م[...«)198(، يبدو أنَّ اإلجازة مل متنح للطالب إاّل بعد أن تأّكد الشيخ 
ا واس��توعب ومتّكن من مادة  املجي��ز بأّن طالب اإلجازة قد أتقن املادة العلمّية اتقاًنا تاماًّ
اإلج��ازة، هلذا فإنَّ الطالب يواظب عىل حضور جمالس الش��يخ خالل مّدة طويلة؛ لكي 

حيصل عىل ثقة شيخه وقدراته العلمّية.
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املوىل زين عّل السوّي الطربيّس )ت ق8هـ/14م(

، وله إجازة مثّبتة عىل ظهر كتاب  رحل إىل مدينة احللَّة وتتلمذ عىل يد العاّلمة احلّلّ
)القواعد( للعاّلمة احلّلّ يف الفقه، إذ أذن له فيها برواية وتدريس الكتاب عنه)199(.

السّيد مجال الدين احلسينّيّ املرعيّش الطربيّس اآلمّل )ت ق8هـ/14م(

مة احلّلّ يف احللَّة، وله إجازة منه بم قرأ عليه من كتب الفقه)200(. تتلمذ عىل العالَّ

د االسفنديارّي اآلمّل )كان حيًّا 745هـ/1344م( د بن حممَّ حممَّ

من تالميذ فخر املحّققني، كتب بخطه كتاب )كشف املراد يف رشح االعتقاد( للعاّلمة 
، وفرغ منه يف )منتصف ش��هر صفر س��نة 745ه�/15مايس س��نة 1344م()201(،   احلّلّ
وقرأها عىل فخر املحّققني، فكتب له عىل ظهر النس��خة، اإلهناء من القراءة واإلجازة يف 

رواية الكتاب عنه سنة )745ه�/1345م(.

د أمحد الكايّش )كان حيًّا 759هـ/1357م( تاج الدين أبو سعيد بن احلسني بن حممَّ

م��ن تالمذة فخر املحّققني، وكتب بخطه كتاب )تبرة املتعّلمني يف أحكام الدين( 
للعاّلم��ة احل��ّلّّ وفرغ من كتابته يف 25 ربيع األول س��نة )759ه�/1358م(، فكتب له 
اإلهناء واإلجازة يف )15 ربيع اآلخر سنة 759ه�/29 كانون األّول 1358م( باحللَّة بم 
نّصه: »أهناه أّيده اهلل تعاىل وأدام فضائله سنة تسع ومخسني وسبعمئة ]1358م[...«)202(، 
ويب��دو أن طالب اإلجازة كان كلّم يكتب من الكتاب ش��يًئا يقرأه عىل ش��يخه، والدليل 
ع��ىل ذلك أّنه قال: يف جمالس آخرها، وبعد ذل��ك كتب له اإلجازة بم نصه: »قرأ عّل... 
د بن أمحد الكايّش  أبو سعيد ابن اإلمام السعيد عمد الدين احلسني بن اإلمام السعيد حممَّ
 أع��ّزه اهلل... ه��ذا الكتاب من أّوله إىل آخره... وكانت االس��تفادة من��ه أكثر من اإلفادة 
 ل��ه وق��د أج��زت له رواية ه��ذا الكت��اب وغريه م��ن مصنّف��ات وال��دي... وأجزت له 
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رواية مجيع كتب الس��الفني من أصحابنا... ملن ش��اء وأحّب وهو أهل لذلك...«)203(، 
ه��ذا يعن��ي أن امُلج��از كان بدرج��ة ش��يخه العلمّي��ة؛ والدلي��ل ع��ىل ذلك أن��ه كتب يف 
 إجازته: كانت االس��تفادة منه أكثر من اإلفادة له، ويّتضح لنا أّن اإلجازة كانت ش��املة 

لكّل مصنّفات العاّلمة احلّلّ والعلمء الس��الفني ومل تك��ن مقترة عىل الكتاب املذكور 
فقط.

وقرأ عليه رس��الة )ثالثة وأربعون حديًث��ا( لفخر املحّققني، فكتب له أجازة أخرى 
بنهاية القراءة يف )منتصف ش��هر شعبان س��نة 759ه�/29 كانون األول سنة 1358م( 
��ة، ووصف��ه فيها: »قرأ ع��ّل موالنا األم��ام املعّظم أفضل العل��مء وأعلم الفضالء  باحللَّ
د بالقوة القدس��ّية واألخالق النبوّية جامع الفضائل النفس��انّية املّطلع عىل األرسار  املؤيَّ
الروحانّية موالنا تاج احلّق والدين أبو س��عيد... مجع من األحاديث وروايتها له مناولة 
باألس��انيد املذكورة وأجزت له روايتها عنّي عن والدي باألسانيد املذكورة فلريو ذلك 

ملن شاء وأحّب...«)204(.

وأجازه إجازة أخرى بعد أن قرأ عليه )الرس��الة الفخرّية يف النّية( لفخر املحّققني، 
فكتب له اإلجازة يف )5 ش��هر رمضان س��نة 759ه�/19 كانون األّول س��نة 1358م( 
ووصف��ه فيها بم نصه »قرأ عّل موالنا األم��ام العاّلمة املعّظم أفضل املتأّخرين تاج احلّق 

والدين أبو سعيد...«)205(.

إنَّ كثرة األجازات العلمّية التي سعى طالب اإلجازة إىل احلصول عليها من شيخه 
هي رغبته يف األس��تزاده من علوم ش��يخه، وم��ن جانب أخر أظهرت ه��ذه اإلجازات 
إعجاب الش��يخ بتلميذه، وهذا واضح من خالل عب��ارات اإلطراء والتقدير التي كتبها 

الشيخ لتلميذه.
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أمحد بن حسن بن ييى الفراهايّن)206( )كان حيًّا 759هـ/1358م(

م��ن تالمي��ذ فخر املحّققني، كتب نس��خة م��ن كت��اب )حترير األح��كام الرشعّية( 
للعاّلم��ة احلّلّ وف��رغ من كتابتها يف 22 ربيع األول س��نة )759ه�/1358م( وقرأ عىل 
فخ��ر املحّققني فأج��ازه بروايته عن��ه يف 10 ذي القعدة من تلك الس��نة)207(، ويبدو من 
تاري��خ إهناء الكتابة وتاري��خ منح اإلجازة، أّن طالب اإلجازة ظ��ّل مواظبا عىل حضور 

جملس شيخه حتى حصوله عىل اإلجازة.

زين الدين عّل بن فخر الدين أبو طالب الطربّي )كان حيًّا 760هـ/1358م(

تتلمذ عىل يد عدد من أعالم مدينة احللَّة خالل القرن الثامن اهلجرّي/الرابع عرش 
املي��الدّي، وحص��ل عىل عّدة أجازات منه��م، فكتب بخّطه كت��اب )قواعد األحكام يف 
مس��ائل احل��الل واحلرام( للعاّلمة احلّلّ س��نة )746ه���/1345 م( وبع��د االنتهاء من 
كتابتها قرأها عىل الشيخ عّل بن حممد بن احلسني املزيدّي )كان حياًّا 761ه�/1360م(، 
فكتب له اإلهن�اء واإلجازة بم نصه »أهناه أحس��ن اهلل توفيقه وتس��ديده وأجزل من كّل 
عارفة حظه ومزيدة قراءة وبحًثا وفهًم وضبًطا ورشًحا نعمة اهلل تعاىل به وإيانا بالعلم... 
آخرها سلخ شهر ذي القعدة احلرام سنة 709ه� ]1310م[...«)208(، ويبدو أّن النسخة 
ق��رأت يف عّدة جمالس والدليل عىل ذلك قال )آخرها(، والظاهر أّن طالب اإلجازة أراد 
ش��هادة أعىل من األوىل؛ لذلك أعاد قراءة الكتاب عىل شيخه املزيدّي بداره يف )15 من 
ش��هر ذي القعدة س��نة 760ه�/3 كانون األول س��نة 1359م()209(، وهذا يدّل عىل أّن 
بعض الطلبة كانوا يطمحون للحصول عىل إجازات من شيوخ يتمّتعون بمرتبة ومكانة 

علمّية عالية.

وكذل��ك تتلم��ذ ع��ىل يد فخ��ر املحّقق��ني وق��رأ عليه كت��اب )قواع��د األحكام يف 
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، فكتب ل��ه اإلجازة يف )2 صفر س��نة  مس��ائل احل��الل واحل��رام( لوالده العاّلم��ة احلّلّ
760ه���/3 كان��ون األول 1359م( بقوله: »قرأ عّل... زي��ن الدين عّل بن فخر الدين 
أيب طال��ب الطربّي... كتاب القواعد تصنيف وال��دي... من أّوله إىل آخره... وأجزت 
ل��ه روايت��ه ورواية مجيع مصنّف��ات والدي عنّي عن��ه، وأجزت له رواي��ة مجيع مصنّفايت 
ومؤّلفايت...«)210(. ويبدو أّن هذه اإلجازة كانت ش��املة ل��كّل مصنّفات العاّلمة احلّلّ 

ومصنّفات فخر املحّققني ومل تقتر عىل الكتاب املذكور فقط.
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اخلامتة

توّصل البحث إىل جمموعة من النتائج أمّهها:

• تص��درت مدين��ة احللَّة قّمة اهلرم العلم��ّي عند اإلمامّية لثالثة ق��رون أو أكثر، 	
وأصبح هلا من الش��هرة بعد أن قصدها ط��اّلب العلم من كّل حدب وصوب 

طلًبا للعلم.

• تع��ّد اإلجازة العلمّية واحدة من أهّم الرواف��د العلمّية التي ال يمكن ملن هیتّم 	
بالعلوم الدينّية االستغناء عنها، ولإلجازة العلمّية عند علمء احللَّة أقسام عّدة: 
املبسوطة )الطويلة(، واملتوّس��طة، واملخترة، ولكّل واحدة منها مواصفات 

وهيكلّية انفردت هبا، كم لإلجازة أنواع عّدة.

• قصد احللَّة عدد من ط��اّلب العلم العراقّيني من مناطق خمتلفة، مع أّن الركيز 	
بالع��دد كان من طالب العل��م اإلمامّية، إالَّ أّن هناك م��ن قصدها من طاّلب 

العلم عىل املذاهب األخرى لإلفادة من علمئها.

• وفد عىل مدينة احللَّة لربوز علمئها بمختلف التخّصصات العلمّية أعداٌد كبرية 	
من العلمء من مدن العامل اإلس��المّي س��يم من مدن املرشق اإلسالمّي، األمر 
الذي أّدى إىل حدوث تفاعل علمّي بني املدينة ومدن العامل األخرى، رفع من 

مكانتها بني مدن العامل اإلسالمّي آنذاك.
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املالحق

ملحق رقم )1(

اجازات علماء احللة العلمّية لل�افدين اليها من مدن العراق

مدينة إربل

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

أبو البقاء هبة اهلل بن نَ 
ابن عّل احلّلّ )كان حيًّا 

سنة 565هــ(

أبو عّل عتيق بن عّل بن 
علوّي بن يعىل اإلربّلّ 

)ت 575هـ(

اإلربّل، تاريخ إربل، احللَّة
ص 184

السّيد جالل الدين 
عبد احلميد بن فخار 

املوسوّي )كان حيًّا سنة 
610هـ(

باء الدين أيب احلسن 
عّل بن عيسى أيب الفتح 

اإلربّلّ )ت 693هـ(

األفندّي، رياض احللَّة610هـ
العلَء، ج 4/ص 

.167 -166

نجم الدين عل بن ييى 
 ابن البطريق احلّلّ 

)ت 642هـ(

كَل الدين أبو العّباس 

أمحد بن إبراهيم املوصّلّ
ابن البطريق، خصائص احللَّةالعمدة 

الوحي املبني، ص42-
43

مدينة األنبار

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

احلسن بن يوسف ابن 
املطّهر، العاّلمة احلّلّ 

)ت 726هـ(

مجال الدين مظفر 
ابن منصور املخلص 

 األنبارّي 
)كان حيًّا 690هـ(

حترير 690هـ
األحكام

الطباطبائّي، مكتبة احللَّةخمترصة
، ص85 العاّلمة احلّلّ
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مدينة بغداد

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

كَل الدين أبو الفضائل عّز الدين )ت 690هـ(
عبد الرّزاق بن أمحد ابن 

الفوطّي )ت 723هـ(

ابن الفوطّي، جممع احللَّة681هـ
األداب، ج 1/
ص355-354

السّيد تاج الدين حمّمد 
ابن القاسم بن معّية 

احلسينّيّ )ت 776هـ(

كَل الدين أبو الفضائل 
عبد الرّزاق بن أمحد ابن 

الفوطّي )ت 723هـ(

ابن الفوطّي، جممع احللَّة
 األداب، ج1/
ص46-44

مدينة كربالء

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

جعفر بن أيب الفضل بن 
 شعرة اجلامعايّن 

)كان حيًّا 594هـ(

د بن جعفر بن عّل  حممَّ
ابن جعفر املشهدّي 

 احلائرّي 
)كان حيًّا 594هـ(

احلائرّي، املزار، ص13احللَّة

مدينة النجف األشف

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

شمس الدين عّل 
ابن ثابت بن عصيده 

 السوراوّي 
)كان حيًّا 644هـ(

د بن  شمس الدين حممَّ
أمحد بن صالح القييّس 

)كان حيًّا 644هـ(

، رياض احللَّة633هـ الطباطبائّيّ
املسائل،ج2/ص72

حممد بن جعفر بن أيب 
البقاء هبة اهلل بن عّل 

 الربعّي احلّلّ 
)ت 645هـ(

د بن  شمس الدين حممَّ
أمحد بن صالح القييّس 

)كان حيًّا 644هـ(

البحرايّن، لؤلؤة احللَّة637هـ
البحرين، ص206

د بن جعفر بن أيب  حممَّ
البقاء هبة اهلل بن عّل 

 الربعّي احلّلّ
)ت 645هـ(

د بن  شمس الدين حممَّ
أمحد بن صالح القييّس 

)كان حيًّا 644هـ(

البحرايّن، لؤلؤة احللَّة637هـ
البحرين، ص206
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ريّض الدين عّل بن 
 موسى ابن طاوس 

)ت 664هـ(

د بن  شمس الدين حممَّ
أمحد بن صالح القييّس 

)كان حيًّا 644هـ(

األرسار يف 644هـ
ساعات 

الليل 
والنهار، 
حماسبة 
املالئكة 
الكرام 

أواخر كّل 
هنار

احلّر العامّل، آمل احللَّةخمترصة
اآلمل، ج2/ص 276

إبراهيم بن حمّمد بن أمحد 
 ابن صالح القسينّي 
)كان حيًّا 644هـ(
 يوسف بن حاتم 
)كان حيًّا 676هـ(

أمحد بن العلوّي النّسابة 
)كان حيًّا 644هـ(

د بن  نجم الدين حممَّ
 املوسوّي 

)كان حيًّا 644هـ(
احلسن بن يوسف ابن 
مة احلّلّ  املطّهر، العالَّ

)ت 726هـ(

زين الدين عّل بن 
إسَعيل بن إبراهيم بن 

 فتوح الغروّي 
)كان حيًّا 701هـ(

إرشاد 710هـــ
األذهان

، احلقائق احللَّةخمترصة الطهرايّنّ
الراهنة، ص134

مجال الدين يوسف بن 
د احلسينّيّ الغروّي  حممَّ

)ت 727هـ(

خالصة 723هــ
األقوال

، احلقائق احللَّةخمترصة الطهرايّنّ
الراهنة، ص241

مدينة واسط

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

نجم الدين جعفر بن 
د بن هبة اهلل بن  حممَّ

 نَ احلّلّ 
)كان حيًّا 689هـ(

كَل الدين عّل بن 
احلسني بن مّحاد الليثّي 

 الواسطّي 
)ت 745هـ(

املجليّس، بحار األنوار، احللَّة689هــ
ج106/ص22

نجم الدين ييى بن أمحد 
ابن سعيد اهلذل احلّلّ 

)ت 690هـ(

كَل الدين عل بن 
احلسني بن محاد الليثي 
الواسطي )ت 745هـ(

احلّر العامّل، آمل احللَّة684هــ
اآلمل، ج2/ص30

السّيد غياث الدين عبد 
الكريم بن أمحد بن 
 موسى ابن طاوس 

)ت 693هـ(

كَل الدين عّل بن 
احلسني بن مّحاد الليثّي 

 الواسطّي
)ت 745هـ(

احلّر العامّل، آمل احللَّة متوسطة690هـــ
اآلمل، ج2/ص179
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ملحق رقم )2(

اجازات علماء احللة العلمّية لل�افدين اليها من املدن الإ�صالمية الخرى

بالد الشام

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

د بن إدريس احلّلّ  حممَّ
)ت 895هـ(

د بن عبد  حمي الدين حممَّ
اهلل بن عّل بن زهرة 

احلسينّيّ )ت 236هـ(

ابن إدريس، موسوعة احللَّةالسائر
ابن إدريس، ص36

السييِّد ريّض الدين عّل 
ابن موسى ابن طاوس 

)ت 466هـ(

مجال الدين يوسف بن 
حاتم املشغرّي العامّل 

)كان حيًّا 676هـ(

اإلجازات 
لكشف 
طرق 

املفازات

، الذريعة، احللَّةكبرة الطهرايّنّ
ج5/ص612-512

أبو القاسم جعفر بن 
احلسن بن سعيد اهلذّل 

 املحّقق احلّلّ 
)ت 676هـ(

مجال الدين يوسف بن 
حاتم املشغرّي العامّل 

)كان حيًّا 676هـ(

، معارج احللَّة املحّقق احلّلّ
األصول، ص71

احلسن بن يوسف ابن 
املطهر، العاّلمة احلّل 

)ت 627هـ(

عالء الدين أبو احلسن 
 عّل بن إبراهيم بن زهرة

)ت 577هـ(

، قواعد احللَّةكبرة العاّلمة احلّلّ
األحكام، ج1/ص94، 

، رياض  األفندّيّ
العلَء، ج2/ص931 شف الدين أبو عبد اهلل 

ابن احلسن بن عّل بن 
إبراهيم )ت ق8هـ(

بدر الدين أبو عبد اهلل 
د بن إبراهيم بن  حممَّ

زهرة )ت ق8هـ(

احلّر العامّل، أمل 
اآلمل، ج2/ص332

أمني الدين أبو طالب 
د بن إبراهيم  أمحد بن حممَّ

ابن زهرة )ت 597هـ(

البحرايّن، لؤلؤة 
البحرين، ص402
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احلسن بن يوسف ابن 
املطّهر، العاّلمة احلّلّ 

)ت 726هـ(

د  عّز الدين أبو حممَّ
د بن  احلسن بن حممَّ

إبراهيم بن زهرة

، خمتلف  العاّلمة احلّلّ
الشيعة، ج1/ص49

جالل الدين أبو جمد 
د  د بن أمحد بن حممَّ حممَّ

 ابن جعفر بن هبة اهلل بن 
 نَ احلّلّ 

)كان حيًّا 752هـ(

د بن مّكّي العامّل،  حممَّ
 الشهيد األّول 
)ت 786هـ(

احلّر العامّل، تذكرة احللَّة752هـ
املتبّحرين، ص80

عميد الدين عبد املّطلب 
)ت 754هـ(

د بن مّكّي العامّل،  حممَّ
 الشهيد األّول 
)ت 786هـ(

تذكرة 751هـ
الفقهاء

الشهيد األّول، غاية احللَّةخمترصة
املراد، ج1/ص213؛ 
اخلوانسارّي، روضات 

اجلنّات، ج7/ص5
مجال الدين أمحد بن 

د بن احلّداد احلّلّ  حممَّ
)كان حيًّا 754هـ(

د بن مّكّي العامّل،  حممَّ
 الشهيد األّول 
)ت 786هـ(

، احلقائق احللَّةخمترصة786هـ الطهرايّنّ
الراهنة، ص241

زين الدين عّل بن أمحد 
ابن طراد املطارآبادّي 

)ت 762هـ(

د بن مّكّي العامّل،  حممَّ
 الشهيد األّول 
)ت 786هـ(

الشهيد األّول، القواعد احللَّة754هـ
والفوائد، ج1/ص16

بالد فارس

املجازاملجيز
تاريخ 
اإلجازة

 الكتاب
نوع 

اإلجازة
املصدرمكاهنا

نجيب الدين ييى بن 
أمحد بن سعيد اهلذّل 

احلّلّ )ت 690هـ(

نجم الدين أبو عبد اهلل 
احلسني بن أردشر بن 

د الطربّي   حممَّ
)كان حيًّا 677هـ(

هنج 677هـ
البالغة

األفندّي، رياض احللَّةخمترصة
العلَء، ج2/ص36-

37

عمر بن احلسن بن 
 خاقان 

)كان حيًّا 672هـ(

ابن سعيد، اجلامع احللَّةخمترصةاملبسوط 672هـ
للشائع، ص13

د بن مطرف  السييِّد حممَّ
 احلسينّيّ احلّلّ 

)كان حيًّا 695هـ(

ريّض الدين أبو عبد اهلل 
د بن احلسن بن عّل  حممَّ

د الزرقّي   ابن حممَّ
)كان حيًّا 695هـ(

672هـ
695هـ

املخترص
املراسم 
العلوّية

، الذريعة، ج/احللَّةخمترصة الطهرايّنّ
ص16

، األنوار  الطهرايّنّ
الساطعة، ص174
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احلسن بن يوسف ابن 
املطّهر، العاّلمة احلّلّ 

)ت 726هـ(

زين الدين عّل بن 
احلسني بن قاسم 

 األسرتآبادّي 
)كان حيَّا 703هـ(

699هـ
703هـ

شائع 
اإلسالم

ر، العدد احللَّةخمترصة ابن املطهَّ
القوّية، ص8

، شائع  املحّقق احلّلّ
اإلسالم، ورقة )1(

نجم الدين أبو عبد اهلل 
احلسني بن أردشر بن 

د الطربّي حممَّ
)كان حيًّا 677هـ(

، تراجم احللَّةخمترصةالنهاية681هـ احلسينّيّ
الرجال، ج1/

ص168-167

د احلَريّن  حسني بن حممَّ
)كان حيًّا 700هـ(

حترير 700هـ
األحكام

، مكتبة احللَّةخمترصة الطباطبائّيّ
، ص78 العاّلمة احلّلّ

د  ضياء الدين أبو حممَّ
هارون بن احلسن 

 الطربّي 
)كان حيًّا 710هـ(

701هـ

702هـ

مبادئ 
الوصول
قواعد 
األحكام

خمترصة

خمترصة

احللَّة

احللَّة

 ، مة احلّلّ العالَّ
إرشاد األذهان، 
ج1/ص100؛ 

،رياض العلَء،  األفندّيّ
ج5/ص291

د بن عّل  احلسني بن حممَّ
شف الدين العلوّي 

 احلسينّيّ الطويّس 
)كان حيًّا 704هـ(

إرشاد 704هـ
االذهان 

األمني، أعيان الشيعة، 
ج6/ص158

رشيد الدين عّل بن 
د الرشيد اآلوّي  حممَّ
)كان حيًّا 705هـ(

رسالة 705هـ
احلساب 

، رياض  األفندّيّ
العلَء، ج4/ص5

عز الدين احلسني 
ابن إبراهيم بن ييى 

 االسرتآبادّي 
)كان حيًّا 708هـ(

شائع 708هـ
االسالم 

األمني، أعيان الشيعة، 
ج5/ص451

د بن احلسن بن  حممَّ
ر، فخر  يوسف ابن املطهَّ

املحّققني )ت 771هـ(

بدر الدين أبو املحاسن 
د األنزايّن  حممود بن حممَّ

 الطربّي 
)كان حيًّا 708هـ(

كاشف 708هـ
املعاين يف 

شح حرز 
األماين

، احلقائق احللَّةخمترصة الطهرايّنّ
الراهنة، ص211

تقّي الدين إبراهيم بن 
احلسني بن عّل اآلمّل 

)ت 709هـ(

إرشاد 706هـ
األذهان

البحرايّن، الكشكول، احللَّةخمترصة
ج1/ص228

حممد بن أيب طالب احلاج 
د اآلوّي   حممَّ

)كان حيًّا 710هـ(

، مكتبة احللَّة 705هـ الطباطبائّيّ
، ص80 العاّلمة احلّلّ
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د بن احلسن بن  حممَّ
ر، فخر  يوسف ابن املطهَّ

املحّققني )ت 771هـ(

مجال الدين أبو الفتوح 
أمحد بن أيب بلكو بن أيب 

 طالب اآلوّي 
)كان حيًّا 723هـ(

مبادئ 705هـ
الوصول

النورّي، خامتة احللَّةخمترصة
املستدرك، ج2/ص17

د بن يار  حممود بن حممَّ
)كان حيًّا 724هـ(

حترير 724هـ
األحكام

، قواعد احللَّة خمترصة العاّلمة احلّلّ
األحكام، ج1/ص29

املوىل زين الدين عّل 
 السوّي الطربيّس 

)ت ق8هـ(

قواعد 
األحكام

، ارشاد احللَّةخمترصة العاّلمة احلّلّ
األذهان، ج1/ص26

السييِّد مجال الدين 
احلسينّيّ املرعيّش 
 الطربيّس اآلمّل 

)ت ق 8هـ(

، خمتلف احللَّة العاّلمة احلّلّ
الشيعة، ج1/ص48

د بن احلسني  عّل بن حممَّ
 املزيدّي 

)كان حيًّا 761هـ(

عّل بن فخر الدين أبو 
 طالب الطربّي 

)كان حيًّا 760هـ(

قواعد 
األحكام

، مكتبة احللَّةخمترصة الطباطبائّيّ
العاّلمة احلّلّ ، ص24؛ 
الشهيد األّول، األربعون 

حديًثا، ص24
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ه�ام�ض البحث

)1( الفراهيدّي، العني، ج3/ص26؛ ابن منظور، لسان العرب، ج3/ص175-174.
، معجم البلدان، ج2/ص294. )2( ياقوت احلموّيّ

)3( صدقة بن منصور أبو احلس��ن صدقة بن منصور األس��دّي، ويل أمارة بني مزيد بعد وفاة أبيه، كان 
ش��جاًعا بطاًل حازًما، موصوًفا بمكارم األخ��الق، أنتظم له ملك بادية العراق إىل أن زحف إليه 
د بن بركياروق بن ملكشاه فنشبت بينهم حرب طاحنة انتهت بمقتل األمري صدقة  السلطان حممَّ
س��نة )501ه��/1107م(. أبو الفداء، املختر يف أخبار الب��رش، ج2/ص222؛ اليافعّي، مرآة 
اجلن��ان وعربة اليقضان يف معرفة م��ا يعترب من حوادث الزمان، ج3/ص129؛ دبوس، س��يف 

الدولة األمري صدقة بن منصور املزيدّي، ص57-48.
)4( خليل، مالحظات يف خطط احللَّة يف احلكم اجلالئرّي، ص36.

)5( أمج��ة: الش��جر الكثيف امللتف، البكرّي، معجم ما أس��تعجم من أس��مء الب��الد واملواضع، ج2/
ص692؛ ابن منظور، لسان العرب، ج1/ص656.

)6( ياقوت احلموّي، معجم البلدان، ج2/ص294.
، معجم البلدان،  )7( اب��ن اجلوزّي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألم��م، ج17/ص67؛ ياقوت احلموّيّ

ج2/ص295-294.
د الفاريّس، مسالك اململك، ص87-86. )8( أبو إسحاق ابراهيم بن حممَّ

)9( الطسوج: ناحية. ُينظر: األزهرّي، هتذيب اللغة، ج10/ص299.
)10( اب��ن جب��ري، رحلة ابن جب��ري، ص149؛ اجلبورّي، احللَّة يف ميزان الرحال��ة األندليّس ابن جبري، 

ص15.
)11( اب��ن املطّهر،الع��دد القوّي��ة لدفع املخاوف اليومّي��ة، ص260؛ ناجي، دراس��ات يف تاريخ املدن 

اإلسالميَّة، ص175.
)12( الفراهي��دّي، العني، ج6/ص165؛ ابن س��يده، املخّص��ص، ج4 ق1/ص154؛ ابن منظور، 

لسان العرب، ج5/ص326.
)13( الش��هيد الث��اين، الدراي��ة يف علم مصطلح احلدي��ث، ص93؛ الطرحيّي، جمم��ع البحرين، ج4/
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ص11؛ الص��در، هناي��ة الدراية، ص452؛ البابّل، رس��ائل يف دراي��ة احلديث، ج1/ص243؛ 
الصالح، علوم احلديث ومصطلحه، ص94.

، القام��وس املحيط، ج1/ )14( اجلوه��رّي، الصح��اح ت��اج اللغ��ة، ج3/ص871؛ الفريوزآب��ادّيّ
، تاج العروس، ج4/ص21. ص170؛ الزبيدّيّ

)15( الفريوزآب��ادّي، القام��وس املحي��ط، ج2/ص170؛ الش��هيد الث��اين، الرواية يف عل��م الدراية، 
ص259؛ الطرحيي، جممع البحرين، ج4/ص12.
)16( الفياض، اإلجازة العلمّية عند املسلمني، ص21.

)17( الزبيدّي، تاج العروس، ج4/ص21.
)18( الرازّي، خمتار الصحاح، ص69.

)19( املوسوّي، اإلجازة الكبرية، ص6-5.
)20( اجلوه��رّي، الصحاح، ج3/ص871؛ الزخمرشي، أس��اس البالغ��ة، ص141؛ الفريوزآبادّي، 

القاموس املحيط، ج2/ص170.
)21( الش��هيد الث��اين، الرعاي��ة يف علم الدراي��ة، ص258؛ الكجورّي، الفوائ��د الرجالّية، ص216؛ 

الصدر، هناية الدراية، ص452؛ البابّل، رسائل يف دراية احلديث، ج2/ص446.
)22( الفريوزآب��ادّي، القام��وس املحي��ط، ج2/ص41؛ البرّي، فائق املق��ال يف احلديث والرجال، 

ص34.
، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج1/ص264. )23( الطهرايّنّ

، املجازات النبوية، ص12. )24( الرشيف الريّضّّ
، مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ج2/ص7-6. )25(النورّيّ

)26( عيسى، الدراسات يف النجف، العدد/1، ص109.
)27( وناس، مالمح احلركة التعليمية يف احللَّة منذ نشأهتا حّتى هناية القرن الثامن للهجرة، ص40.

)28( ط��رق حتم��ل العلم هي: الس��مع واإلج��ازة والق��راءة واملناول��ة والكتابة واألع��الم والوصّية 
والوج��ادة. ُينظ��ر: عبد الت��ّواب، منهاج حتقيق ال��راث بني القدامى واملحدث��ني، ص17-24؛ 
الغري��ايّن، حتقي��ق نصوص الث��راث يف القدي��م واحلدي��ث، ص23-34؛ الطب��اع، منهج حتقيق 

املخطوطات،ص37-34.
، الذريعة، ج1/ص131. )29( الطهرايّنّ

��ة خالل القرن التاس��ع  ، الذريع��ة، ج1/ص64؛ الش��ّمرّي، احلي��اة الفكرّي��ة يف احللَّ )30( الطه��رايّنّ
اهلجرّي، ص240.
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)31( هو ريّضّ الدين أبو القاس��م عّل بن موس��ى، يكنّى ابن طاوس نسبه اىل جّده األعىل أيب عبد اهلل 
ب بالطاوس،  د مجيل الصورة إاّل أّن قدميه مل يتناسبا مع مجال هيئته فلقِّ د بن إسحاق، كان حممَّ حممَّ
م��ن أك��رب فقهاء اإلمامّية يف عره، ويف العر املغويّل ت��وىّل النقابة من قبل هوالكو. له مؤّلفات 
ع��ّدة، ت��ويّف عام )664 ه�/1265 م(. اب��ن الفوطّي، احلوادث اجلامع��ة، ص251، 255؛ ابن 
زهرة، غاية االختصار يف البيوتات العلوّية املحفوظة من الغبار، ص58؛ الدجيّل، أعالم العرب 

يف العلوم والفنون، ج2/ص88-87.
)32( مشغر: قرية من قرى دمشق. ُينظر: احلموّي، معجم البلدان، ج5/ص134.

)33( احلّر العامّل، أمل اآلمل يف علمء جبل عامل، ج1/ص190.
، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، ص207. )34( الطهرايّنّ

)35( الذهب��ّي، تاري��خ اإلس��الم ووفي��ات املش��اهري واألع��الم، ج51/ص187؛ ابن عنب��ة، عمدة 
الطالب، ص229؛ احلّر العامّل، تذكرة املتبّحرين يف العلمء املتأّخرين، ص424.

)36( اب��ن داود، رجال ابن داود، ص13؛ احلّر العامّل، تفصيل وس��ائل الش��يعة إىل حتصيل مس��ائل 
الرشيعة، ج2/ص230.

، رياض العلمء وحياض الفضالء، ج3/ص166. )37( األفندّيّ
)38( بن��و ُزهرة: هم ش��يعة يف مدينة حلب، س��ادة نقب��اء، علمء فقهاء، ويعّدون أك��رب بيت من بيوت 
احلس��ني يف بالد الش��ام. ُينظر ابن احلنبل، درر احلبب يف أعي��ان، ج2/ص188؛ الزبيدّي، 

تاج العروس، ج3/ص238.
، قواعد األحكام، ج1/ص49. )39( العاّلمة احلّلّ

،كان فاضاًل حمّقًقا فقيًها، يروي عن  د بن احلس��ن بن يوس��ف بن املطّهر احلّلّ )40( فخر املحّققني، حممَّ
أبي��ه العاّلم��ة، له كتب جيدة منها األيضاح، تويّف س��نة )771ه�/1369م(. احل��ّر العامّل، أمل 
، رياض العلمء، ج 5/ص77؛ كحالة، معجم املؤّلفني،  اآلمل، ج2/ص260-261؛ األفندّيّ

ج9/ص228.
، الذريعة، ج1/ص234؛ احلقائق الراهنة، ص280. )41( الطهرايّنّ

)42( آوه: مدين��ة قرب س��اوة التي تقع بني مهذان والري. ومجيع أهلها ش��يعة إمامّي��ة. ُينظر: ياقوت 
احلموّي، معجم البلدان، ج3/ص179

، احلقائق الراهنة يف املائ��ة الثامنة، ص208؛ آل  )43( األم��ني، أعيان الش��يعة، ج484/2؛ الطه��رايّنّ
ياسني، متابعات تارخيّية، ص55.

)44( األنصارّي، املوسوعة الفقهّية امليّسة، ج1/ص264.
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)45( واس��ط، سميت واسط ألهنا توسطت بني الكوفة والبرة، وقيل إّن فيها موضًعا يسّمى واسط 
قص��ب فس��ّمها احلجاج واس��ط، مّرها احلجاج عام )83ه���/702م( وانتهى م��ن بنائها عام 
)84ه�/703م( وينس��ب إليها الواسطّي. ياقوت احلموّي، معجم البلدان، ج5/ص347؛ أبو 

الفداء، تقويم البلدان، ص307
)46( احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص179؛ اخلوانسارّي، روضات اجلنّات، ج2/ص179.

 ، ، النهاية ونكتها، ج1/ص68؛ احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص179؛ األفندّيّ )47( املحّقق احلّلّ
رياض العلمء، ج1/ص76، ج3/ص169؛ األمني، أعيان الشيعة، ج8/ص226.

د بن القاس��م بن احلس��ني بن معية احلّلّ احلسنّي الديباجّي، من فقهاء  )48( تاج الدين أبو عبد اهلل حممَّ
اإلمامّي��ة يف مدين��ة احللَّة، نّس��ابة ومؤّرخ، وقيل يف حّق��ه كان أعجوبة الزم��ان يف مجيع الفضائل 
واملآثر، وُيعرف ب�: ابن معّية نس��بة إىل جّدهتم معّية األنصارّية، له مؤلفات منها: تذييل األعقاب 
يف األنساب، والثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة، الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون، 
وأخبار األمم، تويّف سنة )776ه�/1374م(. ابن عنبة، عمدة الطالب، ص163؛ احلّر العامّل، 

أمل اآلمل، ج2/ص98.
)49( الشهيد األّول، األربعني حديًثا، ص28.

، احلقائق الراهنة،  )50( الش��هيد األّول، غاية املراد يف رشح نكت األرش��اد، ج1/ص220، الطهرايّنّ
ص152.

)51( الفضّل، أصول احلديث، ص229.
، النهاية ونكته��ا، ج1/ص55؛ العاّلمة  )52( اب��ن طاوس، فتح االب��واب، ص129؛ املحّقق احل��ّلّ
، تلخي��ص امل��رام يف معرفة االح��كام، ص13 املقّدمة؛ احل��ّر العامّل، أم��ل اآلمل، ج2/ احل��ّلّ

ص79، 242؛ كمل الدين، فقهاء الفيحاء، ص99.
)53( وّرام اب��ن نر بن وّرام بن عيس��ى بن وّرام بن أيب النج��م وّرام، وهو من بيت رفيع من األكراد 
، ثقات العيون  اجلاوانيني املس��تعربني الذين حتالفوا مع املزيدّيني وأّسس��وا مدينة احللَّة. الطهرايّنّ

يف سادس القرون، ص327؛ األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج1/ص249.
)54( تقي الدين حسن عّل بن داود احلّلّ املعروف ب��: ابن داود، ولد سنة )647ه�/1249م(، صاحب 
ا، تويّف بحدود س��نة )707ه�/1307م(. ابن  الكتاب املعروف يف الرجال، كان فقيًها أدبًيا نحوياًّ
داود، رجال ابن داود، ص3؛ املقّدمة؛ الش��هيد الثاين، رس��ائل الشهيد الثاين، ج2/ص1120؛ 

، خامتة املستدرك، ج2/ص325 النورّيّ
)55( اللجنة العلمّية، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7/ص342.
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)56( اللجنة العلمّية، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7/ص68.
د بن هبادر بن عبد اهلل، البحر املحيط يف أصول الفقه، ج3/ص455-453. )57( بدر الدين حممَّ

)58( اخلطي��ب البغ��دادّي، الكتاب��ة يف عل��م الدراية، 363؛ جدي��دي، معجم مصطلح��ات الرجال 
والدراية، ص187.

)59( ابن الصالح، مقّدمة ابن صالح، ص106؛ الزركيّش، البحر املحيط، ج3/ص454.
)60( الش��هيد الثاين، الرعاي��ة يف علم الدراي��ة، 264؛ العامّل، وصول األخب��ار إىل أصول األخبار، 

ص135.
)61( الشوكايّن، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ص64.

)62( النووّي، روضة الطالبني، ج8/ص143.
)63( الصفدّي، الوايف بالوفيات، ج22/ص191.

)64( ابن البطريق، خصائص الوحي املبني، ص43-42.
)65( املاحوزّي، فهرس��ت آل بويه وعلمء البحري��ن، ص84-85؛ البحرايّن، علمء البحرين دروس 

وعرب، ص76.
)66( البابّل، رسائل يف دراية احلديث، ج2/ص301.

)67( النووّي، روضة الطالبني، ج 8/ص143؛ الفّياض، تاريخ الربية عند اإلمامّية وأس��الفهم بني 
عهدي الصادق والطويّس، ص238.

، مصفى املقال يف مصنّف��ي الرجال، ص426؛ القائينّي، صّححه: أمحد منزوّي، ط2،  )68( الطه��رايّنّ
دار العلوم )بريوت، 1988م(؛ معجم مؤلفي الشيعة، ص28.

)69( املجليّس، بحار األنوار، ج 104/ص182.
)70( القّمّي، قوانني األصول، ص489.

)71( النووّي، روضة الطالبني، ج 8/ص143.
)72( العامّل، وصول األخيار إىل أصول األخبار، ص136.

)73( النووّي، روضة الطالبني، ج8/ص143.
)74( الزركيّش، البحر املحيط، ج3/ص454.

د بن ريّضّ الدين عّل بن موسى بن طاوس امللّقب ب�: املصطفى، ولد يف 9 حمّرم  )75( صفّي الدين حممَّ
س��نة )643ه�/1265( وقد كتب والده كتاب كش��ف املحّجة وصّي��ة إليه وهو صغري، ورّصح 
فيه باإلجازة له وألخيه األصغر منه، توىّل النقابة بعد والده سنة )664ه�/1265م( إىل أن تويّف 
س��نة )680ه�/1281م(. ابن طاوس، كش��ف املحّجة لثمرة املهجة، ص151؛ سعد السعود، 

ص25- 26.
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��ني: بالضّم ثّم الكس والتش��ديد، وياء مثنّاة من حتت ونون، كورة من نواحي الكوفة. ُينظر:  )76( ُقسِّ
ياقوت احلموّي، معجم البلدان، ج4/ص350.

)77( الش��هيد األّول، األربعون حديًثا، ص28؛ العامّل، هناية املرام يف رشح خمتر رشائع اإلسالم، 
، رياض املسائل، ج2/ص88. ج1/ص296؛ الطباطبائّيّ

)78( الصدر، هناية الدراية، ص494.
)79( احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص243؛ البحرايّن، لؤلؤة البحرين، ص276.

)80( اب��ن زهرة، غنية النزوع إىل علم��ي األصول والفروع، ص15؛ الزن��ورّي، رياض اجلنّة، ج1/
ص4.

)81( اب��ن إدريس، موس��وعة ابن إدريس احلّلّ )مقدّمة تفس��ري منتخب التبي��ان(، ص63؛ املجليّس، 
بحار األنوار، ج106/ص24.

)82( إِْربِل: بكس األلف وس��كون الراء وكس الباء املوحدة ويف آخرها الالم، مدينة تقع إىل الش��مل 
م��ن مدينة املوص��ل وهي مدينة أربيل العراقّي��ة وهلا قلعة حصينة وفيها أس��واق ومنازل وجامع 
للصالة، وهي ش��بيهة بقلعة حلب إاّل أهّنا أكرب وأوس��ع رقعة. ُينظ��ر: احلموّي، معجم البلدان، 
، لب  ج1/ص137-138؛ ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنس��اب، ج1/ص39؛ الس��يوطّيّ

اللباب يف حترير األنساب، ص9.
ى )نباهة البلد اخلامل بم��ن ورده من األماثل(، ج1/ص84-86؛  )83( اإلربل، تاريخ إربل املس��مَّ

الربيعي، أثر مدينة احللَّة عىل احلياة الفكرّية، ص184.
، ري��اض العل��مء، ج4/ص166-167؛ اخلوانس��ارّي، روض��ات اجلنّ��ات، ج4/ )84( األفن��دّيّ

ص344-321.
)85( األنب��ار: مدين��ة عراقّية تقع عىل الفرات غريب بغداد، وس��ّميت أنبار؛ ألّن��ه كان هبا أنابري احلنطة 

والشعري. ُينظر: اليعقويّب، البلدان، ص20؛ لسرنج، بلدان اخلالفة الرشقّية، ص91.
، حترير األحكام الرشعيَّة عىل مذهب اإلمامّية، ورقة )1(. )86( العاّلمة احلّلّ

)87( مع��روف، تاريخ علمء املس��تنرية، ج2/ص345-346؛ الربيعّي، أثر مدينة احللَّة عىل احلياة 
الفكرّية، ص161.

)88( أشار حمّقق كتاب )جممع األداب( إىل وجود تلف يف املخطوط أّدى إىل سقوط أسمه الكامل.
)89( أمري تركي ش��هري من مماليك بني العّباس كان حس��ن السرية شجاًعا جواًدا كثري املعروف والرب، 

فارق بغداد واستوطن احللَّة عند إخوته. ُينظر: ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج3/ص118.
)90( ابن الفوطّي، جممع األداب، ج1/ص355-354.

)91( املصدر نفسه، ج1/ص46-44.
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)92( احل��ّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص253؛ تذكرة املتبحري��ن، ص747؛ اخلوئّي، معجم رجال 
احلديث، ج16/ص188؛ اجلواهرّي، معجم رجال احلديث، ص510؛ الربوجردّي، طرائف 

املقال، ج1/ص105.
، رياض املسائل، ج2/ص68. ، النهاية ونكتها، ج1/ص25؛ الطباطبائّيّ )93( املحّقق احلّلّ

)94( احلائرّي، فضل الكوفة ومساجدها، ص4 املقدمة؛ اجلاليّل، فهرست الراث، ج1/ص607.
95( اجلامعايّن: نس��بة إىل اجلامع��ني، ومنهم من ذكرها )اجلامعان( مثنّى كلم��ة اجلامع، يبدو أّن أصل 
 ، موض��ع اجلامع��ني كان جامًعا ثّم بني اآلخ��ر، وهي أقدم حماّلت احللَّة. ُينظ��ر: ياقوت احلموّيّ
معج��م البل��دان، ج2/ص96؛ وكانت اجلامعني جتمع ش��ّتى العلوم واألداب، ل��ذا انتقل إليها 

الناس من كّل حدٍب وصوب. األصطخرّي، املسالك واململك، ج1/ص10.
)96( احلائرّي، املزار، ص13.

 ، ، ري��اض العلمء، ج3/ص390؛ النورّيّ )97( احلّر العام��ّل، تذكرة املتبّحرين، ص535؛ األفندّيّ
خامتة املستدرك، ج2/ص338.

 ، ، األنوار الس��اطعة، ص148؛ اخلزرجّيّ ، رياض املس��ائل، ج2/ص72؛ الطهرايّنّ )98( الطباطبائّيّ
احلياة الفكرّية يف احللَّة، ص52.

 ، ، رياض العلمء، ج5/ص195؛ الطباطبائّيّ )99( احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج 2/ص310؛ األفندّيّ
رياض املسائل، ج2/ص67.

، النهاي��ة ونكته��ا، ج1/ص131؛ البح��رايّن، لؤل��ؤة البحري��ن، ص206؛  )100( املحّق��ق احل��ّلّ
، رياض املسائل، ج2/ص51. الطباطبائّيّ

، رياض  )101( اب��ن طاوس، اليق��ني، ص70؛ احلّر العامّل، أم��ل اآلم��ل، ج2/ص276؛ األفندّيّ
، األنوار الس��اطعة، ص175؛ األمني، أعيان الش��يعة، ج4/ العل��مء، ج4/ص188؛ الطهرايّنّ

ص188.
، مكتبة العاّلمة، ص34. ، الذريعة، ج1/ص177؛ الطباطبائّيّ )102( الطهرايّنّ

، خمتل��ف الش��يعة، ج1/ص29؛ الش��هيد األول، غاي��ة امل��راد يف رشح نكت  )103( العاّلم��ة احل��ّلّ
اإلرشاد، ج1/ص323.

، احلقائق الراهنة، ص134. )104( الطهرايّنّ
، إرشاد األذهان، ج1/ص199؛ قواعد األحكام، ج1/ص52. )105( العاّلمة احلّلّ

، أم��ل اآلم��ل، ج2/ص350؛ تذك��رة املتبّحرين، ص1079؛ األم��ني، أعيان  )106( احل��ّر العام��ّلّ
الشيعة، ج10/ص321؛ اخلوئّي، معجم رجال احلديث، ج21/ص178.
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، تراجم الرجال، ج2/ص880. )107( احلسينّيّ
، خالصة األقوال يف معرفة الرجال، ورقة )1(. )108( العاّلمة احلّلّ

)109( كمل الدين، فقهاء احللَّة، ص181؛ احلّداد، مراقد احللَّة الفيحاء، ج1/ص171.
 ، )110( املجليّس، بحار األنوار، ج 106/ص22؛ األمني، أعيان الش��يعة، ج 8/ص226؛ الطهرايّنّ

الذريعة، ج1/ص166-165.
 ، )111( ابن سعيد، اجلامع للرشائع، ص13؛ احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص30، 179؛ الطهرايّنّ

الذريعة، ج1/ص203.
، رياض  )112( اب��ن طاوس، اليق��ني، ص70؛ احلّر العامّل، أم��ل اآلم��ل، ج2/ص276؛ األفندّيّ

العلمء، ج4/ص188.
)113( األمني، أعيان الشيعة، ج10/ص319.

، الذريعة، ج5/ص216-215. )114( الطهرايّنّ
، النهاية ونكتها، ج1/ص130؛ كحالة، معجم املؤّلفني، ج13/ص287. )115( املحّقق احلّلّ

، معارج األصول، ص17؛ الس��يورّي، التنقيح الرائ��ع ملختر الرشائع، ج1/ )116( املحّق��ق احلّلّ
، رياض املسائل، ج1/ص50. ص17؛ الطباطبائّيّ

)117( األمني، أعيان الشيعة، ج10/ص319.
 ، ، رياض العلمء، ج1/ص303؛ الطهرايّنّ )118( احلّر العامّل، أم��ل اآلمل، ج1/ص67؛ األفندّيّ

احلقائق الراهنة، ص45.
119( الشهيد األول، األلفّية والنفلّية، ص24.

)120( الكرم��ّي، ال��دّر الزاهر يف تراجم أعالم كتاب اجلواهر، ص277؛ النمزّي، مس��تدرك س��فينة 
البحار، ج6/ص87.

)121( احل��ّر العام��ّل، أم��ل اآلم��ل، ج1/ص381؛ البحرايّن، لؤل��ؤة البحري��ن، ص143-148؛ 
، معجم  ، مصفى املقال، ص426؛ القائينّي، معجم مؤّلفي الش��يعة، ص28؛ املامقايّنّ الطه��رايّنّ

الرموز واإلشارات، ص128.
، رياض املسائل، ج1/ص70. )122( الطباطبائّيّ

)123( التفرييّش، نقد الرجال، ج1/ص352؛ األردبيّل، جامع الرواة، ج2/ص203؛ اخلوانسارّي، 
روضات اجلنّات، ج7/ص37.

، احلياة الفكرّي��ة يف احللَّة،  )124( الش��هيد األّول، األربع��ون حديًث��ا، ص21، 37، 40؛ اخلزرج��ّيّ
ص62.
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)125( الشهيد األّول، الدروس الرشعّية يف فقه اإلمامّية، ج1/ص16.
)126( فخر املحّققني، إيضاح الفوائد يف رشح أشكاالت القواعد، الورقة األخرية من املخطوطة.

)127( الشهيد الثاين، الروضة البهّية، ج1/ص93-92.
)128( الش��هيد األّول، ال��دروس الرشعّية يف فق��ه اإلمامية، ج1/ص16؛ املجل��يّس، بحار األنوار، 

ج105/ص97.
، الكنى واأللقاب، ج2/ص446. )129( اخلوانسارّي، روضات اجلنّات، ج1/ص368؛ القّمّيّ

)130( الشهيد الثاين، الروضة البهّية، ج1/ص98-99؛ احلّر العامّل، تذكرة املتبّحرين، ص164.
، تذكرة الفقهاء، ورقة )5(. )131( العاّلمة احلّلّ

، خامتة املستدرك، ج2/ص400؛ اخلوانساري، روضات اجلنّات، ج7/ص5. )132( النورّيّ
)133( الشهيد األول، القواعد والفوائد، ج1/ص17؛ احلّر العامّل، تذكرة املتبحرين، ص80.

)134( ه��و اإلم��ام أبو بك��ر عاصم بن هبدله ب��ن أيب النجود، موىل بني أس��د كان من الق��ّراء الثقات 
وم��ن الطبق��ة الثالثة من الكوفّيني، تويّف س��نة )129ه�/746م(، ابن س��عد، الطبقات الكربى، 
ج6/ص320؛ اب��ن الندي��م، الفهرس��ت، ص43؛ الذهبّي، معرفة القّراء الكب��ار عىل الطبقات 

واألعصار، ج1/ص90.
)135( ع��ّل بن مح��زة بن عبد اهلل الكس��ائّي، مق��رئ نحوي أحد األع��الم يف القراءة وق��راءة القرآن 
وجتويده، انتهت إليه اإلمامة يف القراءة والعربّية، وس��ّمي بالكس��ائّي كونه أحرم يف كس��اء، تويّف 
س��نة )189ه�/804م(. الذهب��ّي، معرفة الق��ّراء الكب��ار، ج1/ص20-21؛ القنوجّي، ابجد 

العلوم الويّش املرقوم يف بيان أحوال العلوم، ج3/ص39.
)136( الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص241؛ الذريعة، ج1/ص142.

)137( الشهيد األول، القواعد والفوائد، ج1/ص16؛ األربعون حديًثا، ص24.
)138( ابن عنبة، عمدة الطالب، ص470؛ الشهيد الثاين، الروضة البهّية، ج1/ص96؛ اخلوانسارّي، 

روضات اجلنّات، ج5/ص5.
)139( الشهيد األول، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد، ج1/ص86.

)140( الشهيد األول، القواعد والفوائد، ج1/ص17.
)141( الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص254.

)142( الش��هيد األول، ال��دروس الرشعّية يف فقه اإلمامي��ة، ج1/ص19؛ الطهرايّن، الذريعة، ج1/
ص245.

)143( األفندّي، رياض العلمء، ج5/ص176.
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)144( اب��ن فه��د، املهذب البارع يف رشح املخت��ر النافع، ج1/ص19؛ األفن��دّي، رياض العلمء، 
ج4/ص251.

)145( األفندّي، رياض العلمء، ج1/ص344.
)146( القّمّي، الكنى واأللقاب، ج2/ص346.

)147( الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص245.
)148( احلّر العامّل، أمل اآلمل، ج2/ص21؛ البحرايّن، لؤلؤة البحرين، ص204.

)149( املامقايّن، تنقيح املقال، ج7/ص242.
)150( ابن زهرة، غاية االختصار، ص57؛ املجليّس، بحار األنوار، ج104/ص59؛ األمني، أعيان 

الشيعة، ج3/ص140؛ الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص235.
)151( األمني،أعيان الشيعة، ج5/ص451.

، اجلام��ع للرشائ��ع، ص13؛ الس��بحايّن، تذكرة األعي��ان، ج2/ص237؛  )152( اب��ن س��عيد احلّلّ
الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص236.

، هنج البالغة، ورقة )1(. )153( الرشيف الريّضّ
)154( األم��ني، مس��تدركات أعي��ان الش��يعة، ج 6/ص142؛ الص��در، تكملة أم��ل اآلمل، ج2/

ص455.
)155( األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6/ص142.

)156( احلسينّي، تراجم الرجال، ج1/ص168-167.
)157( الرزقايّن، بالفتح والس��كون وقاف نس��بة إىل زرقان، قرية بمرو. ُينظر: السيوطّي، لب اللباب 

يف حترير األنساب، ص124.
)158( الطهرايّن، الذريعة، ج16/1.

)159( الطهرايّن، األنوار الساطعة، ص174.
، إرشاد األذهان، ج1/ص80. )160( العاّلمة احلّلّ

، ص78؛ اخلزرجّي، احلياة الفكرّية يف احللَّة، ص69. )161( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ
)162( األفندّي، رياض العلمء، ج5/ص290.

، إرشاد األذهان، ج1/ص100؛ اخلزرجّي، احلياة الفكرّية يف احللَّة، ص70. )163( العاّلمة احلّلّ
، مبادئ الوصول إىل علم األصول، ورقة رقم )1(. )164( العاّلمة احلّلّ

)165( األفندّي، رياض العلمء، ج5/ص291.
)166( الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص235.
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)167( األفندّي، رياض العلمء، ج5/ص290-291؛ الطهرايّن،احلقائق الراهنة، ص235.
)168( طوس: مدينة كبرية حسنة املباين كثرية األسواق شاملة األرزاق، عامرة األمكنة رائقة اجلهات 
وهل��ا مدن هبا منابر منها الرايكان، وطربان، وتروغ��وز، وهي من مدن بخارى. اإلدرييّس، نزهة 

املشتاق يف اخراق اآلفاق، ج 2/ص691؛ القلقشندّي، صبح األعشى، ج1/ص491.
)169( األمني، أعيان الشيعة، ج6/ص158.

، إرش��اد األذه��ان، ج1/ص48، 194، 200؛ قواعد األحكام، ج1/ص52؛  )170( العاّلمة احلّلّ
، ص35. الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ

، خمتلف الشيعة، ج1/ص29؛ قواعد األحكام، ج1/ص29. )171( العاّلمة احلّلّ
، أرشاد األذهان إىل أحكام األيمن، ورقة )214(. )172( العاّلمة احلّلّ

، إرش��اد األذه��ان، ج1/ص47؛ الطهرايّن، احلقائق الراهن��ة، ص147؛ كمل  )173( العاّلم��ة احلّلّ
الدين، فقهاء الفيحاء، ص233-232.

)174( األفندّي، رياض العلمء، ج4/ص205؛ النورّي، خامتة مستدرك الوسائل، ج2/ص17.
)175( اللجنة العلمّية، موسوعة طبقات الفقهاء، ج8/ص81.

)176( األمني، أعيان الشيعة، ج2/ص254.
)177( الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج2/ص445؛ الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص135.

، رشائع اإلسالم، ورقة )1(. )178( املحّقق احلّلّ
، إرشاد األذهان، ج1/ص47؛ خمتلف الشيعة، ج1/ص28. )179( العاّلمة احلّلّ

، رشائع اإلسالم، ورقة )1(. )180( املحقق احلّلّ
)181( الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص211.

)182( أمل: بضّم امليم والالم اس��م أكرب مدينة بطربس��تان، يف الس��هل؛ ألّن طربس��تان سهل وجبل، 
وهي يف اإلقليم الرابع، احلموّي، معجم البلدان، ج1/ص57.

)183( األفندّي، رياض العلمء،ج1/ص14؛ بحر العلوم، الفوائد الرجالّية، ج2/ص265.
)184( البحرايّن، الكش��كول، ج1/ص228؛ األفندّي، رياض العلمء، ج1/ص13-14؛ األمني، 

أعيان الشيعة، ج2/ص135-134.
، إرشاد األّذهان، ج1/ص115؛ خمتلف الشيعة، ج1/ص95. )185( العاّلمة احلّلّ

، ص80، 215-214. )186( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ
)187( األمني، أعيان الشيعة، ج9/ص425.

)188( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية، ج2/ص258؛ الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص194.
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)189( األمني، أعيان الشيعة، ج5/ص402.
، إرشاد األذهان،ج1/ص100؛ الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة، ص169؛ اجلاليّل،  )190( العاّلمة احلّلّ

فهرست الراث، ج1/ص711.
، مبادئ الوصول إىل علم االصول، ورقة )77(. )191( العاّلمة احلّلّ

)192( املصدر نفسه، ورقة )1(.
، هنج املسرشدين يف أصول الدين، ورقة )1(. )193( العاّلمة احلّلّ

، إرش��اد األذهان، ج1/ص79؛ قواعد األح��كام، ج1/ص60؛ الطباطبائّي،  )194( العاّلم��ة احلّلّ
مكتبة العاّلمة، ص72.

)195( يار: بالفارسية تعني: املعني من أسمء اهلل احلسنى، الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص212.
، ص78. )196( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ

، حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامية، الورقة األخرية. )197( العاّلمة احلّلّ
، قواعد األحكام، ج1/ص29؛ الطهرايّن، الذريعة، ج1/ص178. )198( العاّلمة احلّلّ

، قواعد األح��كام،ج1/ص28؛ إرش��اد األذهان، ج1/ص26؛ التس��رّي،  )199( العاّلم��ة احل��ّلّ
إحقاق احلق وإزهاق الباطل، ج1/ص50.

، خمتف الشيعة، ج1/ص48 )200( العاّلمة احلّلّ
، قواعد األحكام،ج1/ص78. )201( العاّلمة احلّلّ

)202( األمني، أعيان الشيعة، ج2/ص355.
، ص73-72. )203( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ

)204( فخر املحّققني، رسالة ثالثة وأربعون حديًثا، ورقة )1(.
)205( الطهرايّن، احلقائق الراهنة، ص87.

)206( فراهان: بالفتح ثّم الس��كون، وهاء وآخره نون، مالحة يف رس��تاق مهذان، وهي بحرية تكون 
أربعة فراس��خ يف مثلها، فإذا كانت أيام اخلريف واس��تغنى أهل تلك الرساتيق عن املياه للزراعة 
صوبت س��ائر املياه إىل هذه البحرية سائر اخلريف والشتاء، فإذا كان وقت الربيع واحتاج الناس 
إىل امل��اء قطع عنها فصار ماؤها كّله ماحلًا، فيأخ��ذه الناس إىل البلدان فيباع. ابن الفقيه، البلدان، 

ص503؛ احلموّي، معجم البلدان، ج3/ص887.
، ص184. )207( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ

)208( املصدر نفسه، ص24.
)209( الشهيد األول، األربعون حديًثا، ص24.

، ص141. )210( الطباطبائّي، مكتبة العاّلمة احلّلّ
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امل�صادر واملراجع

د بن عبد الكريم اجلزرّي )ت 630ه�/1232م(. ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عّل بن حممَّ
اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر )بريوت، د.ت(. -

د بن عبد اهلل )ت 560ه�/1064م(. اإلدرييّس، حممَّ
نزهة املشتاق يف أخراق االفاق، مط: عامل الكتب )بريوت، 1989م(. -

، رشف الدين أيب الربكات بن أمحد اللخمّي )ت 637ه�/1239م(. اإلربّلّ
تاري��خ إربل املس��ّمى )نباهة البلد اخلامل بمن ورده من االماثل(، تح: س��امي بن الس��ّيد مّخاس  -

الصّفار، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم )بغداد، 1980(.
د بن أمحد )ت 370ه�/980م(. األزهرّي، حممَّ

د عوض مرعب، مط: دار إحياء الراث العريّب )بريوت، 2001م(. - هتذيب اللغة، تح: حممَّ
األصطخرّي، أبو إسحاق إبراهيم بن حمّمد الفاريّس )ت 952/341م(.

مسالك اململك، نرش دي غوية، مطبعة بريل )ليدن، 1927م(. -
األفندّي، عبد اهلل األصفهايّن )ت 1230ه�/1824م(.

رياض العلمء وحياض الفضالء، تح: الس��ّيد أمحد احلسينّي، مؤّسس��ة التاريخ العريّب )بريوت،  -
1982م(.
األمني، حسن.

مستدركات أعيان الشيعة، مط: دار التعارف للمطبوعات )د.م، 1987م(. -
األمني، السّيد حمسن.

أعيان الشيعة، تح: حسن األمني، مط: دار التعارف للمطبوعات )بريوت، د.ت(. -
األنصارّي، الشيخ مرتىض )ت 1281ه�/1862م(.

املوسوعة الفقهّية امليّسة، مطبعة باقري )قّم، 1994م(. -
البابّل، أبو الفضل حافظيان.

رسائل يف دراية احلديث، مط: دار احلديث للطباعة والنرش )قّم، 2004م(. -
بحر العلوم، السّيد مهدّي )ت 1212ه�/1797م(.
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الفوائد الرجالّية املسّمى ب��: رجال السّيد بحر العلوم، تح: حمّمد صادق بحر العلوم وحسني بحر  -
العلوم، مط: أفتاب )طهران، 1943م(.

البحرايّن، يوسف بن إبراهيم بن أمحد )ت 1186ه�/1772م(.
احلدائ��ق الناظرة يف أحكام العرة الطاهرة، تح: حمّمد تقي األيروايّن، مجاعة املدرس��ني يف احلوزة  -

العلمّية )قّم، 1957م(.
الكشكول فيم جرى عىل آل الرسول، منشورات الفجر للطباعة والنرش والتوزيع، مكتبة اآلداب  -

الرشقّية )النجف، د.ت(.
لؤل��ؤة البحري��ن يف اإلجازات وتراج��م رجال احلديث، تح: الس��ّيد صادق بح��ر العلوم، مط:  -

النعمن )النجف، د.ت(.
د شفيع اجلابلقّي )ت 1313ه�/1895م(. الربوجردّي، عّل أصغر بن حممَّ

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، مط: هبمن )قّم، 1989م(. -
البرّي، أمحد بن عبد الرضا.

فائق املقال يف احلديث والرجال، تح: غال حتسني قيرّية، مطبعة ستارة )قّم، 2001م(. -
البكرّي، أبو عبيد عبد اهلل بن العزيز األندليّس )ت 487ه�/1094م(.

معج��م ما اس��تعجم من أس��مء الب��الد واملواقع، ت��ح: مصطفى الس��ّقا، ط3، مط: ع��امل الكتب  -
)بريوت، 1982م(.

التفرييّش، مصطفى بن احلسني )ت 1125ه�/1713م(.
نقد الرجال، تح: مؤّسسة أهل البيت إلحياء الراث، مط: ستارة )قّم، 1997م(. -

اجلبورّي، عباس إبراهيم مّحادي.
احلّلة يف ميزان الرّحالة األندليّس ابن جبري، مط: دار الصادق للطباعة والنرش )بابل، 2008م(. -

د بن أمحد الكنايّن األندليّس )ت 614ه�/1217م(. ابن جبري، أبو احلسني حممَّ
رحلة ابن جبري، مط: دار الرشق العريّب )بريوت، 2007م(. -

د رضا. جديدّي، حممَّ
د كاظم، مط: دار احلديث للطباعة والنرش )قّم،  - معجم مصطلحات الرج��ال والدراية، تح: حممَّ

2003م(.
ابن اجلوزّي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عّل بن حمّمد )ت 597ه�/1200م(.

املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم، تح:حمّمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط2، دار  -
الكتب العلمّية )بريوت، 1995م(.
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اجلوهرّي، أبو نر إسمعيل بن مّحاد )ت 393ه�/1003م(.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربّية، مط: دار العلم للماليني )بريوت، 1986م(. -

د بن جعفر املشهدّي )من أعالم القرن السادس اهلجرّي/الثاين عرش امليالدّي(. احلائرّي، حممَّ
د سعيد الطرحيّي، مط: دار املرتىض )بريوت، د.ت(. - فضل الكوفة ومساجدها، تح: حممَّ
املزار، تح: جواد القيومّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قم، 1998م(. -

احلّداد، سعد.
مراقد احللَّة الفيحاء، مط: دار الضياء )النجف، 2007م(. -

د بن احلسن )ت 1104ه�/1692م(. احلّر العامّل، حممَّ
أمل اآلمل يف علمء جبل عامل، تح: السّيد أمحد احلسينّي، مكتبة اآلداب )النجف، د.ت(. -
تذكرة املتبّحرين يف العلمء املتأّخرين، مط: اآلداب )النجف، 1965م(. -

احلسينّي، أمحد.
تراجم الرجال، مط: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي )قم، 1993م(. -

اخلزرجّي، ماجد عبد زيد.
��ة يف القرنني الس��ابع والثام��ن اهلجرّي��ني )601-800ه���(. مركز بابل  - احلي��اة الفكرّي��ة يف احللَّ

للدراسات احلضارّية )د.م، د.ت(.
اخلطيب البغدادّي، أبو بكر أمحد بن عّل بن ثابت )ت 463ه�/1070م(.

الكتابة يف علم الدراية، تح: أمحد عمر هاشم، مط: دار الكتاب العريّب )بريوت، 1996م(. -
خليل، عمد الدين.

مالحظ��ات يف خطط احللَّة يف احلك��م اجلالئرّي، جمل��ة آداب الرافدين، جامع��ة املوصل، العدد  -
الرابع )سنة 1972م(.

د باقر املوسوّي )ت 1313ه�/1895م(. اخلوانسارّي، حممَّ
روضات اجلنّات يف أحوال العلمء والسادات، مط: دار إحياء الراث العريّب )بريوت، د.ت(. -

اخلوئّي، السيِّد أبو القاسم املوسوّي )ت 1411ه�/1990 م(.
معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، ط5 )د.م،1992م(. -

د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�/1347م(. الذهبّي، شمس الدين حممَّ
معرف��ة الق��ّراء الكبار عىل الطبقات واألعصار، تح: بش��ار عواد وش��عيب األرن��اؤوط وصالح  -

عباس )بريوت، 1983م(.
د بن أيب بكر )ت 721ه�/1321م(. الرازّي، حممَّ

خمتار الصحاح، تح: أمحد شمس الدين، مط: دار الكتب العلمّية )بريوت، 1994م(. -
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الربيعي، هناء.
أث��ر عل��مء احللَّة يف النش��اط الفكري لبالد الش��ام م��ن القرن الس��ادس إىل أواخر الق��رن الثامن  -

اهلجرّيني، رسالة ماجستري، كلية الربية، اجلامعة املستنرية )بغداد، 2002م(.
د مرتىض احلسينّي )ت 1205ه�/1790م(. الزبيدّي، حممَّ

تاج العروس من جواهر القاموس، مط: مكتبة احلياة )بريوت، د.ت(. -
د بن هبادر بن عبد اهلل )ت 794ه�/1391م(. الزركيّش، بدر الدين حممَّ

د ثامر، مط: دار الكتب العلمّية )بريوت، د.ت(. - د حممَّ البحر املحيط يف أصوال الفقه، تح: حممَّ
الزخمرشّي، جار اهلل حممود بن عمر )ت 538ه�/1143م(.

أساس البالغة، مط: دار مطابع الشعب )القاهرة، 1960م(. -
د بن محزة احلسينّي )كان حياًّا 753ه�/1352م(. ابن زهرة احللبّي، تاج الدين حممَّ

��د صادق بحر العلوم، مط:  - ة املحفوظة من الغبار، تح: حممَّ غاي��ة االختصار يف البيوت��ات العلويَّ
احليدرّية )النجف، 1962م(.

السبحايّن، جعفر.
تذكرة األعيان، نرش: مؤّسسة االمام الصادق، مط: اعتمد )قم 1998م(. -

د بن منيع )ت 230ه�/844م(. ابن سعد، حممَّ
الطبقات الكربى، مط: دار صادر )بريوت، د.ت(. -

ابن سعيد، حييى بن أمحد احلّلّ )ت 690ه�/1291م(.
اجلامع للرشائع، تقديم: جعفر الس��بحايّن، مؤّسسة سّيد الشهداء العلمّية، املطبعة العلمّية،  -

)قّم، 1984م(.
ابن سيده، عّل بن إسمعيل األندليّس )ت 458ه�/1065م(.

املخّصص، مط: دار احياء الراث العريّب )بريوت، د.ت(. -
السيورّي، مجال الدين بن عبد اهلل احلّلّ )826ه�/1422م(.

التنقيح الرائع ملختر الرشائع، تح: عبد اللطيف احلسينّي الكوهكمرّي، مكتبة آية اهلل العظمى  -
املرعيّش النجفّي العاّمة، مط: اخليام )قّم، 1993م(.

السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن )ت 911ه�/1505م(. -
لب اللباب يف حترير األنساب، مط: دار صادر )بريوت، د.ت(. -

، عّل بن احلسن )ت 406ه�/1015م(. الرشيف الريّضّ
د الزينّي، مكتبة بصرييت )قّم، د.ت(. - املجازات النبوّية، تح: طه حممَّ

الشّمرّي، د. يوسف كاظم جغيل.
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احلياة الفكرّية يف احللَّة خالل القرن التاسع اهلجرّي، مط: دار الراث )النجف، 2013م(. -
د )ت 1255ه�/1839م(. د بن عّل بن حممَّ الشوكايّن، حممَّ

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق من علم األصول )القاهرة 1937م(. -
الصالح، صبحي.

علوم احلديث ومصطلحة، مط: أمري )قّم، 1996م(. -
الصدر، السّيد حسن )ت 1354ه�/1935م(.

تكمل��ة أمل اآلمل، تح: حس��ني عّل حمف��وظ وعبد الكريم الدّب��اغ وعدنان الدّب��اغ، دار املؤّرخ  -
العريّب )بريوت، 2008م(.

هناية الدراية، تح: ماجد الغرباوّي، مط: اعتمد )قّم، د.ت(. -
ابن الصالح، عثمن بن عبد الرمحن الشهرزورّي )ت 643ه�/1245م(

د عويضة، دار الكتب العلمّية )بريوت،  - مقّدم��ة ابن صالح، تح: أبو عبد الرمحن صالح ب��ن حممَّ
1995م(.

ابن طاوس، ريّض الدين عّل بن موسى )ت 664ه�/1258م(.
اليقني باختصاص موالنا أمري املؤمنني عّل بإمرة املؤمنني، مؤّسسة دار الكتاب، مط: نمونة  -

)قّم، 1992م(.
الطباطبائّي، عبد العزيز جواد )ت 1416ه�/1995م(.

، مؤّسسة آل البيت إلحياء الراث )قّم، 1995م(. - مكتبة العاّلمة احلّلّ
الطباطبائّي، السّيد عّل )ت 1231ه�/1815م(.

رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 1991م(. -
خامتة مستدرك الوسائل، تح: مؤّسسة آل البيت إلحياء الراث )قّم، 1994م(. -

الطّباع، أياد خالد.
منهج حتقيق املخطوطات، مط: دار الفكر )دمشق، 2003م(. -

د بن عّل )ت 1085ه�/1674م(. الطرحيّي، حممَّ
جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسينّي، ط2، مكتبة نرش التفاهم اإلسالمّي )قّم، 1987م(. -

د حمسن )ت 1389ه�/1969م(. آغا بزرك الطهرايّن، حممَّ
األنوار الساطعة يف املائة السابعة، حتقيق: عّل نقّي منزوّي، مط: دار إحياء الراث العريّب للطباعة  -

والنرش والتوزيع )بريوت، 2010م(.
احلقائ��ق الراهن��ة يف املائة الثامنة، تح: عّل نق��ّي منزوّي، مط: دار إحياء ال��راث العريّب للطباعة  -

والنرش والتوزيع )بريوت، 2009م(.
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الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ط3، مط: دار األضواء )بريوت، 1982م(. -
مصف��ى املق��ال يف مصنّفي الرج��ال، صّححه: أمح��د نقّي من��زوّي، ط2، دار العل��وم )بريوت،  -

1988م(.
العامّل، زين الدين عّل بن أمحد، املعروف ب�: الشهيد الثاين )ت 966ه�/1558م(.

الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشقّية، ط2 )النجف، 1977م(. -
العامّل، حمّمد بن مّكي، املعروف ب�: الشهيد األول )ت 786ه�/1384م(

األربعني حديًثا، تح: مؤّسسة اإلعالم املهدّي، مطبعة أمري )قم 1986م(. -
الدروس الرشعّية يف فقه اإلمامّية، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 1996م(. -
غاي��ة امل��راد يف رشح نكت اإلرش��اد، ت��ح: رضا املخت��ارّي، مكت��ب اإلعالم اإلس��المّي )قّم،  -

1993م(.
القواعد والفوائد، تح: السّيد عبد اهلادي احلكيم )د.م، د.ت(. -

عبد التواب، رمضان.
منهاج حتقيق الراث بني القدامى واملحدثني )القاهرة، 1986م(. -

، احلسن بن يوسف بن املطّهر )ت 726ه�/1325م(. العاّلمة احلّلّ
أرش��اد األذه��ان إىل أحكام األيمن، خمطوط م��ن مقتنيات مكتبة آية اهلل املرع��يّش النجفّي العاّمة  -

بمدينة قّم حتت رقم )4408(.
أرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، تح: فارس احلسون، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 1989م(. -
حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامّية، خمطوط من مقتنيات مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي  -

العاّمة بمدينة قّم حتت رقم )1556(.
تذك��رة الفقه��اء، خمطوط من مقتنيات مكتبة آية اهلل املرعيّش النجف��ّي العاّمة بمدينة قّم حتت رقم  -

.)3745(
خالص��ة األقوال يف معرفة الرج��ال، خمطوط من مقتنيات مكتبة آي��ة اهلل املرعيّش النجفّي العاّمة  -

بمدينة قّم حتت رقم )6656(.
قواعد األحكام يف مس��ائل احلالل واحلرام، خمطوط من مقتني��ات مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي  -

العاّمة بمدينة قّم حتت رقم )6732(.
قواعد اإلحكام يف معرفة احلالل واحلرام، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم،1992م(. -
مب��ادئ الوص��ول إىل علم األصول، خمطوط م��ن مقتنيات مكتبة آية اهلل املرع��يّش النجفّي العاّمة  -

بمدينة قّم حتت رقم )4(.



220

الإجازات العلميَّة يف مدينة احِللَّة- اإجازات علماء احِللَّة لل�افدين اإليها اأمن�ذًجا

خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، ط2، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 1992م(. -
ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عّل بن احلسني )ت 828ه�/1434م(.

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، تح: حمّمد حسن الطالقايّن، ط2، مط: احليدرّية )النجف،  -
1960م(.

عيسى، أمحد جميد.
الدراسات يف النجف، جمّلة آفاق نجفّية )النجف، 2006م(. -

الغربايّن، الصادق عبد الرمحن.
حتقيق نصوص الراث يف القديم واحلديث، مط: جممع الفاتح للجامعات )طرابلس، 1989م(. -

أبو الفدا، عمد الدين إسمعيل بن عّل )ت 732ه�/1331م(.
تقويم البلدان، تح: رينود وماك كوكني ديسالن، مط: دار صادر )بريوت، د.ت(. -

الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد )ت 175ه�/791م(.
العني، تح:مهدّي املخزومّي وإبراهيم السامرائّي، ط2، مؤّسسة األعلمّي للمطبوعات )بريوت،  -

1989م(.
فخر املحّققني، أبو طالب حمّمد بن احلسن بن يوسف بن املطّهر احلّلّ )ت 771ه�/1369م(.

إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد، مط: العلمّية )قّم، 1967م(. -
الفضّل، عبد اهلادي.

أصول احلديث، مؤّسسة أم القرى للتحقيق والنرش )بريوت، 2000م(. -
، مجال الدين أبو العباس أمحد )ت 841ه�/1437م(. ابن فهد احلّلّ

امله��ذب البارع يف رشح املختر النافع، تح: جمتبى الرايّف، مؤّسس��ة النرش اإلس��المّي التابعة  -
جلمعة املدرسني )قّم، 1986م(.

ابن الفوطّي، كمل الدين أيب الفضل عبد الرزاق بن أمحد )ت 723ه�/1323م(.
جمم��ع اآلداب يف معجم األلقاب، تح: حمّمد الكاظم، مط: وزارة الثقافة واإلرش��اد اإلس��المّي  -

)طهران، 1995م(.
الفّياض، عبد اهلل.

اإلجازة العلمّية عند املسلمني، مط: اإلرشاد )بغداد، 1967م(. -
تاريخ الربية عند اإلمامية وأس��الفهم بني عهدي الصادق والطويّس، مط: أس��عد )بغداد،  -

1972م(.
د بن يعقوب الشريازّي )ت 841ه�/1417م(. الفريوزآبادّي، حممَّ
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القاموس املحيط، مط: دار العلم للماليني )بريوت، د.ت(. -
القائينّي، عّل فاضل.

معجم مؤّلفي الشيعة، مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمّي )طهران، 1984م(. -
القلقشندّي، أمحد بن عّل )ت 821ه�/1418م(.

صبح األعش��ى يف صناعة األنشا، تح: حممد حس��ني شمس الدين، دار الكتب العلمّية )بريوت،  -
د.ت(.

القنوجّي، صديق حسن.
ابج��د العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال العلوم، تح: عبد اجلبار كار، مط: دار الكتب العلمّية  -

)بريوت، 1978م(.
د )ت 1359ه�/1940م(. القّمّي، الشيخ عباس حممَّ

الكنى واأللقاب، مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 2004م(. -
الكجورّي، مهدّي الشريازّي )ت 1293ه�/1876م(.

د كاظم رمحن س��تايش، مط: دار احلدي��ث للطباعة و النرش )قّم،  - الفوائ��د الرجالّي��ة، حتقيق: حممَّ
2004م(.

كحالة، عمر رضا.
معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة، ط2، مط: دار العلم للماليني )بريوت، 1968م(. -

الكرمي، نارص.
د )قّم، 2004م(. - الدّر الزاهر يف تراجم أعالم كتاب اجلواهر، مط: حممَّ

د. كمل الدين، السّيد هادي حممَّ
فقهاء الفيحاء وتطّور احلركة الفكرّية يف احللَّة، مط: املعارف )بغداد، 1962م( -

النمزّي، عّل الشاهرودّي.
مستدركات علم الرجال، مط: احليدرّية )طهران، 1993م(. -

النورّي، املريزا حسني الطربيّس )ت 1320ه�/1902م(
خامتة مستدرك الوسائل، تح: مؤّسسة آل البيت إلحياء الراث )قّم، 1994م(. -

النووّي، أبو زكريا حييى بن رشف الدمشقّي )ت 676ه�/1277م(.
د معّوض، دار الكتب العلمّية )بريوت،  - روضة الطالبني، تح: عادل أمحد عبد املوجود وعّل حممَّ

د.ت(.
املامقايّن، عبد اهلل )ت 1351ه�/1992م(.

تنقيح املقال، حتقيق: حميي الدين املامقايّن، مطبعة ستارة )قم 2005م(. -
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د رضا. املامقايّن، حممَّ
معجم الرموز واألشارات، مط: مهر )قّم، 1990م(. -

املجليّس، حمّمد باقر )ت 1111ه�/1699م(.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئّمة األطهار، ط2، مؤّسسة الوفاء )بريوت، 1982م(. -

ابن املطّهر، عّل بن يوسف )ت 710ه�/1310م(.
الع��دد القوي��ة لدفع املخ��اوف اليومّي��ة، تح: مه��دّي الرجائي، مط: س��يد الش��هداء )قّم،  -

1987م(.
معروف، ناجي.

تاريخ علمء املستنرية، ط2 )بغداد، 1965م(. -
د بن مكرم )ت 711ه�/1311 م(. ابن منظور، مجال الدين حممَّ

لسان العرب، تح: عامر أمحد حيدر، مط: دار الكتب العلمّية )بريوت، 2003م(. -
.اللجنة العلمّية يف مؤّسسة اإلمام الصادق

موسوعة طبقات الفقهاء، إرشاف: جعفر السبحايّن، مط: اعتمد )قم 1997م(. -
لسرنج، كي.

بلدان اخلالفة الرشقّية، ترمجة: بشري فرنسيس وكوركيس عواد، مط: الرابطة )بغداد، 1954م(. -
، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد اهلذيّل )ت 676ه�-1277م(. املحّقق احلّلّ

رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام، خمطوطة من مقتنيات مكتبة جملس الشورى اإلسالمّي  -
بمدينة طهران حتت رقم )9533(.

د حس��ني الرضوي، مؤّسس��ة آل البي��ت للطباعة والنرش، مط:  - معارج األصول، تح: حممَّ
سّيد الشهداء )قّم، 1982م(.

النهاية ونكتها، تح: مؤّسسة النرش اإلسالمّي )قّم، 1991م(. -
د بن أسحاق النديم املعروف ب�: أيب يعقوب الوّراق )ت 380ه�/990م(. ابن النديم، حممَّ

الفهرست، مط: دار املعرفة للنرش )بريوت، 1978م(. -
النورّي، املريزا حسني الطربيّس )ت 1320ه�/1902م(.

خامتة مستدرك الوسائل، تح: مؤّسسة آل البيت إلحياء الراث )قّم، 1994م(. -
وّناس، زمان عبيد.

مالمح احلركة التعليمّية يف احللَّة منذ نشأهتا حّتى هناية القرن الثامن للهجرة، دار الصادق )بابل،  -
2006م(.
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اليافعّي، عبد اهلل بن أسعد بن عّل بن سليمن )ت 768ه�/1366م(.
م��رآة اجلن��ان وعربة اليقظ��ان يف معرفة ما يعت��رب من حوداث الزم��ان، مط: دار الكت��ب العلمّية  -

)بريوت، 1996م(.
احلموّي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومّي )ت 626ه�/1228م(.

معجم البلدان، مط: دار إحياء الراث العريّب )بريوت، 1978م(. -




