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�ض البحث ملخَّ

اش��تملت هذه الوريق��اُت عىل ترمجِة َعَلم من أعالم الق��رن احلادي عرش اهلجرّي، 
رّي(، أغفل��ت كتُب الراجم ذك��َره إاّل من بعض  وه��و )الش��يخ إبراهيم بن عّل الس��كَّ
الس��طور املكّررة فيها، واش��تَبه ع��ىل بعض ذاكريه اس��ُمه، فظّن احتاَده بغ��ريه، فكان يف 
الرجوع إىل النس��خ اخلّطّية القوُل الفصُل يف ذكر اس��مه ومعرفة شخِصه وفضِله، وذكر 
بعض أساتذته وإجازات شيوخه له، فكان هذا البحُث جتربة تغني عن الكالم عّم يمكن 
أن ُيفاد من النس��خ اخلّطّية وما فيها من كنوٍز معرفّية، وما يمكن أن تكشفه من غوامض 

وأرسار مل ُيكَتب هلا أن ترى النوَر ِمن ذي قبل.
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Abstract

These papers included the biography of one of the prominent 

figures in the Eleventh Century AH., That is (Sheikh Ibrahim bin 

Ali Al-Sukkari), the biographers neglected to mention him except 

some repetitive lines, some of them suspected his name so they 

thought of his association with others. Then it was so important 

to go back to the written copies was the final statement about 

mentioning his name and knowledge of his person and his favor.  

And mentioning some of his teachers and the grants of his 

elders.

This research was a speechless experience of what could be 

used from the written copies and what treasures of knowledge 

have, and what can reveal from the mysteries that did not see 

the light before.
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املقّدمة

الة والس��الُم ع��ىل أرشِف األنبياء واملرس��لني، أيب  احلم��د هلل ربِّ العامل��ني، والصَّ
 القاس��م حمّمد املصطف��ى وعىل آل��ِه الطيب��ني الطاهرين، والّلع��ُن الدائم ع��ىل أعدائهم 

أمجعني.

وبعد: فال خيفى عىل ذوي العلم والفضيلة ما للنس��خ اخلّطّية التي س��طَّرها الُكّمل 
م��ن أهل العل��م والتحقيق والتدقيق م��ن دوٍر مهّم يف تثبيت الراجم ملن أراد أن يس��رب 
 غور مجعها ومللمة شملها. واخلبري ال يستطيع أن يسرب هذا الغور والكنه إاّل بمتابعة كّل 

م��ا دّون يف النس��خ اخلّطّي��ة، واملطبوع��ات احلجرّية منه��ا واحلرفّية، وأّنى ل��ه بذلك مع 
قّل��ة اهلمم َوُش��ح األي��دي وقّلة ال��كادر املتخصص ال��ذي يلقى عىل عاتق��ه تنفيذ هذه 
املهّم��ة العظيمة، وهذا ما يس��تدعي أيًضا ت��واف ر عّدة مواصفات ومميزات، كالعش��ق 
والغ��رية والدّقة والذكاء والتواضع والصرب واألمانة والذوق الرش��يق وااللتزام الدينّي 

واالستعانة بأهل اخلربة، وغري ذلك.

ونجد لزاًما أن نقول: إّننا بالقدر الذي ندعو فيه إىل إحياء الراث، ندعو إىل السعي 
احلثيث لتدعيم جانب التصنيف والتأليف يف الراجم من هذا الباب ال غريه.

والرمج��ة املاثل��ة ب��ني يديك جترب��ٌة تغنيك عن الكالم ع��ّم ُيس��تفاد يف الراجم من 
النس��خ اخلّطّية املوجودة يف املكتبات العاّمة واخلاّصة فقد اس��ُتخلصت الرمجُة هذه من 
خمطوطتني نفيس��تني موجودتني يف املكتبة املرعشّية، وال سبيل للحصول عىل معلوماٍت 
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زي��ادة عىل ما ذكرت فيه��ا؛ لقّلة املصادر، وقّلة ما ُكتب عنه يف )طبقات أعالم الش��يعة، 
 وتراجم الرجال، وموس��وعة طبقات الفقهاء، ومس��تدرك أعيان الش��يعة( فقط، وأكثر 

ما ُكتب عنه متكرٌر ال يتعّدى بضعة سطور.

ا�صمه ولقبه

رّي- صاح��ب العنوان-: بضّم الس��ني املهملة وفتح الكاف املش��ّددة ويف  والُس��كَّ
آخرها الراء، نس��بة إىل بيع الُس��ّكر وعمله، َوُعرَف به مجاعة. وبكس الس��ني وس��كون 
 ال��كاف ويف آخره��ا ال��راء، نس��بة إىل ِس��ْكر وهو ج��د أيب احلس��ن عّل بن احلس��ن بن 

رّي(  طاوس بن ِس��ْكر بن عبد اهلل الواعظ الِس��ْكرّي الديرعاقويّل)1(، والظاهر أّنه )الُسكَّ
- بضّم السني وفتح الكاف املشّددة- نسبة إىل املعنى األّول.

: عاملٌ  فاض��ٌل مغموٌر من علمء احلّل��ة الفيحاء،  رّي احل��ّلّ والش��يُخ إبراهيم الُس��كَّ
 

له جاللٌة وقدر، اّتس��م بالفقاهة والنّباهة، مل نعرْف عنه ش��يًئا س��وى أّنه قرأ عىل الس��ّيد 
حس��ني بن كمل الدي��ن األْبَزر احلس��ينّيّ احلّلّ )كان حياًّا س��نة 1049ه���( اجلزء األّول 
 والث��اين م��ن كتاب )االس��تبصار فيم اختلف فيه م��ن األخبار( لش��يخ الطائفة الطويّس 
)ت 460 ه�(، وأجازه ُأس��تاذه بخّطه عىل النس��خة بأربع إج��ازات تضّمنت مجل املدح 

وحلل الثناء، وعباراٍت تدلُّ عىل علّو شأنه ورفعة مقامه.

 وكان االبت��داُء بق��راءة كت��اب )االس��تبصار في��م اختلف في��ه من األخب��ار( عليه
- بحس��ب ما كتبه ُأستاذه ابن األبَزر بخّطه عىل وجه النسخة- يوم األربعاء الرابع عرش 
من املحّرم س��نة 1041ه�. ونّص ما كتبه: »ابتدأ شيُخنا العاملُ العامُل، الفاضُل الكامُل، 
، يف قراءِة  ��يُخ إبراهي��ُم ابُن احلاّجي عّل الُس��ّكرّي احلّلّ ، الشَّ ، الزكيُّ الويفُّ التق��يُّ النقيُّ
كتاب االس��تبصار، م��ن أّوله يف يوم األربعاء الرابع عرش من ش��هر عاش��ور احلرام من 
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الة  س��نة احلادي�]�ة[ واألربعني بعد األلف من اهلجرة النبوّية، عىل مهاجرها أفضل الصَّ
َقُه للعمِل بمضمونِ��ِه، بمنِِّه وإكراِمِه- واحلمُد هلل  والتحّي��ة- وّفَقُه اهللُ تعاىل إلمتاِمِه، ووفَّ

ربِّ العاملني«.

الإجازات الأربع

واإلج��ازات األرب��ع- املذك��ورة آنًف��ا- رأيتها بتاريخ 19 ش��هر ربيع األّول س��نة 
1438ه��� يف مكتب��ة آي��ة اهلل العظمى الس��ّيد املرعش���ّي النجفّي عىل نس��خٍة من كتاب 
يخ  )االس��تبصار(، واملرّقمة بالرقم )4627(، والتي كتبها عبد عّل )عبد العّل( ابن الشَّ

، وهي منحرٌة يف هذه النسخة النفيسة. يخ مّحاد احلّلّ حمّمد عّل ابن الشَّ

وأّما تاريخ كتابة النس��خة: فقد تّم نس��ُخ كتاب الّصالة منها يف عص�ر يوم الثالثاء 
12 ذي احلّج��ة احلرام س��نة 1022ه�، ومتام الكتاب ُنِس��خ يف أوق��اٍت متعّددة، آخرها 
هنار يوم األحد س��ادس املحّرم س��نة1022ه� )كذا، ولعّل الصحيح س��نة 1023ه�(، 
والنس��خة عليها كلمت نس��خ البدل، وبالغات القراءة، وهي كثرية بحيث ال ختلو كّل 
، وعليها متلُّك  صفحة منها من اثنني أو ثالثة، وأكثرها بخّط أس��تاذه ابن األبزر احلسينّيّ
حيدر بن بش��ارة اجلزائرّي، ومتلُّك حييى بن أس��د اهلل- إمام مجعة خوي- بتاريخ مجادى 

األوىل سنة 1306ه�.

ومتلُّك آية اهلل العظمى السّيد املرعيّش النجفّي والذي كتب بخّطه عىل أّوهلا تعريًفا 
بالنس��خة. ونّصه: »بسمه تعاىل، كتاب االس��تبصار، وقد ُقرأ عىل العاّلمة السّيد حسني 
، وإجازُتُه موجودة بخّط��ه يف هذه الصفحة، ويف  بن كمل الدين األبَزر احلس��ينّيّ احل��ّلّ

 
وسط الكتاب. شهاب الدين احلسينّيّ املرعش�ّي النجفّي«، وحتته ختمه البيضوّي.

وألمّهّي��ة اإلجازات هذه والتي أصبحت لنا س��بياًل وحيًدا ملعرفة ترمجة الُس��ّكرّي 
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هذا؛ أحببُت أن أذكرها مجيًعا بحس��ب تسلسلها يف النسخة مع ذكر موضعها وتارخيها، 
علًم أّنه عند تعريف النس��خة يف فهرس خمطوطات املكتبة )189/12( مل ُيذكر منها إاّل 

اثنتني.

وقد ورد ذكرمها باإلش��ارة فقط، وجاءت صورة واح��دة منها يف آخر اجلزء الثاين 
عرش من الفهرس. وكذا ُذكرت يف كتاب تراجم الرجال )26/1 ر29( مع إيراد بعض 
الكلمت من اإلجازة الرابعة فقط، ويف )298/1 ر578( عند ترمجة أستاذه ابن األبزر، 

وإليك نّص اإلجازات:

الإجازة الأول

كتبها السيِّد ابن األبزر احلسينّيّ لتلميذه الُسّكرّي بعد قراءته عليه )كتاَب الّطهارة( 
من كتاب )االستبصار(، وتارخيها عص�ر يوم اخلميس 4 شهر ربيع اآلخر سنة 1041ه�، 

ونّص اإلجازة:

، الشيُخ إبراهيُم  ، التقيُّ النقيُّ »أهنى كتاَب الطَّهارة، من أّولِِه إىل آخِرِه الشيُخ األجلُّ
بًة، تدلُّ عىل فضِلِه وتبّحِرِه، غري مقتص�ٍر  ابن املرحوم احلاّجي عّل الُس��ّكرّي، قراءًة مهذَّ

عىل تصحيِح املباين، بل َجاِمًعا بينَُه وبنَي حتقيِق املعاين.

وق��ْد أَجْزُت له ِرَوايَت��ُه عنّي بطرِقي املنتهية إىل مصنِّفه- رض��واُن اهلل تعاىل عليه-، 
َط َعّل من األَخِذ باالحتياِط التَّاِم، والَتِمُس منُْه أن ال ينساين ِمَن  مش��رًطا عليه ما اْش��ُرِ
لَواِت، كم ُهَو َش��أين َلُه- إْن َشاَء  َس��اِت وأْعَقاِب الصَّ اِت املَقدَّ الِِح يف احلَرَضَ عاِء الصَّ الدُّ
اهللُ َتَعاىل-. َوَكَتَب بيِدِه الفانَِيِة اجلانَِيِة، الفِقرْيُ إىل اهللِ الَغنِّي: حسنُي بُن كمِل الديِن األبَزر 
ابِِع مْن ش��هِر ربيِع الثَّاين س��نِة إْحَدى َوأْرَبعني  ، يف عْرِ يوِم اخلَِمْيِس الرَّ احلَُس��ْينّي احلّلّ

َبْعَد األلِف، َحاِمًدا هللِ، َوُمَصّلياًّا عىل َنبِيِِّه وآله«.
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الإجازة الثانية

الة(  كتبها السيِّد ابن األبزر احلسينّيّ لتلميذه الُسّكرّي بعد قراءته عليه )كتاب الصَّ
م��ن كتاب )االس��تبصار(- اجلزء األّول م��ن الكتاب- وتارخيها ضح��وة يوم اخلميس 
السابع من شهر رجب املرّجب سنة 1041ه�، وبجوار هذه اإلجازة: إجازة الشيُخ أبو 
احلس��ن الرشي�ف الفتويّن العامّل للشيخ حمّمد عّل بن بشارة آل موحي اخلاقايّن، ونّص 

اإلجازة:

الة والطَّهارة، من أّوهلم إىل آخرمها، الشيُخ العاملُ العامُل، الفاضُل  »أهنى كتاَب الصَّ
، قراءًة تدّل عىل  ، الش��يُخ إبراهيُم بن احلاّجي عّل الُس��ّكريُّ احلّلُّ الكام��ُل، التقيُّ النقيُّ
فضِل��ِه، وتش��هُد بتبّحِرِه، غرَي مقتٍر ع��ىل تصحيِح املباين، بل َجام��ٌع بينَُهَم وبنَي حتقيِق 

املعاين.

وقد أجزُت لُه- أدام اهلل إقباله، وكّثر يف العلمء األبرار أمثاله- روايتِِهم َعنّي بطرِقي 
، آِخًذا علْيِه ما ُأخذ  املنتهيِة إىل أصحاِب العصمِة- صلواُت اهللِ عليهم- ملِا ش��اَء وأَحبَّ
، وأن ال َينَْس��اين  ��ِك بتقوى اهلل س��بحاَنُه وَتَعاىل، واألخِذ باالحتياِط التَّامِّ َعلَّ ِمَن التمسُّ
اِرين، كم ُهَو َش��أين ]لُه[- إْن  َع��اِء لَِصالِح الدَّ لَواِت ِمَن الدُّ يف اخلَل��َواِت َوأْعَق��اِب الصَّ
َش��اَء اهللُ تعاىل-. وذلَك يف جمالَس عديدة، آخُرها ضحوُة اخلميِس الس��ابع ِمْن شهِر اهللِ 
ِب ِمْن ش��هوِر س��نِة إحدى وأربعني بعد األلِف مَن اهلجرِة النبوّية،  األصب رجِب املرجَّ

الِة وأكمُل التحيَِّة. عىل مهاجُرَها أفضُل الصَّ

يِن األبَزر احلس��ينّيُّ احلّلُّ حامًدا  وكت��َب الفقرُي إىل اهلل الغنّي: حس��نُي بُن ك��مِل الدِّ
مصّلياًّا«.
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إجازة الشــيِخ أبو احلســن الشيـف الفتويّن العامّل للشيخ حمّمد عّل بن بشارة آل 
موحي اخلاقايّن: 

كم وكتب الش��يُخ أبو احلس��ن الرشي�ف الفتويّن العامّل )ت 1138ه�( بعد كتاب 
الة إجازًة أليب الرضا الش��يخ حمّمد عّل بن بشارة آل موحي اخلاقايّن النجفّي )تويّف  الصَّ
حدود س��نة 1160ه�( خمترة، كتبها له بتاريخ آخر ش��هر حمّرم احلرام س��نة 1126ه�، 

ونّصها:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، أهناُه قراءًة وتدقيًقا وحتقيًقا، الولُد األعزُّ األعلُم، األسعُد 
��يخ حمّمد عّل ولد الشيخ العاّلمة  ، الشَّ األرش��ُد، الفاضُل الفالُح، الذكيُّ الزكيُّ األملعيُّ
الفّهامة الشيخ بشارة آل موحي، يف جمالَس عديدة، آخرها آخر شهر حمّرم احلرام من سنة 
س��ّت وعرشين ومائة بعد األلف اهلجرّية. وأجزُت له أن يروي عنّي مراعًيا لالحتياط. 

وكتبه احلقري: أبو احلسن الرشيف- عفا اهلل عنه-«.

الإجازة الثالثة

كتبها الس��يِّد ابن األبزر احلسينّيّ لتلميذه الُسّكرّي بعد قراءته عليه )كتاب الصوم( 
من كتاب )االستبصار(، وهي غري مؤّرخٍة، وهي قطًعا يف سنة 1041ه�؛ ألهّنا حمصورة 
بني تاريخ اإلجازة الثانية املؤّرخة يف 7 شهر رجب من سنة 1041ه� ، وتاريخ اإلجازة 

الرابعة املؤّرخة يف 18 ذي القعدة من سنة 1041ه�، ونّص اإلجازة:

»ثّم أهناُه قراءًة من أّولِِه إىل هنا قراَءًة معتربًة تشهُد بفضِلِه، وتدلُّ عىل تبّحِرِه، قراءَة 
حتقيٍق وتدقيٍق، غرَي مقتٍر عىل تصحيِح املباين، بل جامٌع بينَُه وبنَي حتقيِق املعاين.

وق��ْد أجزُت ل��ُه أن َيْرِوْي��ِه َعنّي بِطرِقي املنتِهَي��ِة إىل أصحاِب العصَمِة- س��الُم اهللِ 
، وأْن  ، آِخًذا علْيِه َما ُأِخَذ َعَلَّ ِمَن األْخِذ باالْحتَِياِط التَّامِّ تعاىل عليهم- ملن َش��اَء وأَحبَّ
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ال َينَْساين ِمَن صالِِح ُدَعاِئِه يف َخَلَواتِِه، وأعقاِب صلَواتِِه، كم ُهَو شأين ]له[- إْن َشاَء اهللُ 
تعاىل-.

.» َوَكَتَب الفقرُي إىل اهلل الَغنِّي: حسنُي األبَزر احلُسينّي احلّلّ

الإجازة الرابعة

كتبها السيِّد ابن األبزر احلسينّيّ لتلميذه الُسّكرّي بعد قراءته عليه )كتاب احلّج( من 
 كتاب )االستبصار(- اجلزء الثاين من الكتاب- وفيها أّنه قرأ عليه )كتاب احلّج واجلهاد(، 

وتارخيها يوم االثنني 18 ذي القعدة احلرام سنة 1041ه�، ونّص اإلجازة:

»بس��م اهلل الرمحن الرحيم، أهنى كتاَب العبادات من االس��تبصار من أّوهلا إىل آخر 
، العاملُ العامُل، الفاضُل الكامُل،  ، الزكيُّ الويفُّ يخ األجّل، التقيُّ النقيُّ كتاب اجلهاد الشَّ
��يُخ إبراهيُم ب��ُن احلاّج علُّ  ، الشَّ كيُّ األملعيُّ ذي الَقلِب الّس��ليِم، والطبِع املس��تقيِم، الذَّ
ِرِه، غرَي مقتٍر  ، قراءَة حتقيٍق وتدقيٍق، تدلُّ عىل فهِمِه، وتشهُد َلُه بتبحُّ ��ّكر]ّي[ احلّلّ السُّ

عىل تصحيِح املَباين، َبل جامٌع بينََها وَبنْيَ حتقيِق املَعاين.

َوقْد أَجْزُت له ِرَواَيَتَها َعنِّي بطرِقي املنَتِهَيِة إىل ُمَصنِِّفِه شيِخ الطَّاِئفة- قّدَس اهللُ تربَتُه 
، بل أَجْزُت لُه ِرَواَيَة بقّيِة الُكُتِب  انِيَِّة- ملْن َشاَء وأَحبَّ بَّ كيَّة، وأَفاَض َعليها املراِحَم الرَّ الزَّ
تِي عَلْيَها امل��داُر يف هِذِه األعَصاِر- أْعنِي: )ال��كايَف، والفقْيَه، والتَّْهِذْيَب،  األربع�]���ة[ الَّ
، وأْن ال َينَْس��ايِن  وبقّي��َة االْس��تِبَصاِر(، آِخًذا عليِه َما ُأِخَذ َعَلَّ ِمَن األْخِذ بِاالْحتَِياِط التَّامِّ
َس��اِت، كم ُهَو  اِت املَقدَّ لَواِت يف احلَرَضَ َعَواِت يف اخلََلَواِت، َوَأْعَقاِب الصَّ ِمْن َصالِِح الدَّ
ِة جَمَالَس آخُرَها يوُم االثنني اليوم الثامن عرش  َشأيِن لُه- إن َشاَء اهللُ تعاىل-. وذلَك يف عدَّ

من شهر ِذي الِقْعَدِة احلرام َسنِة إحَدى وأْربعني بعَد األلف.

ْيِن األبَزر  : حس��نُي بُن ك��مِل الدِّ َوَكَت��َب بي��ِدِه اجلاني��ِة الَفانِيِة، الفق��رُي إىل اهلل الغنيِّ
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، حاِم��ًدا ُمصّلياًّ��ا عىل رس��ولِِه، ص��ىّل اهللُ علْيِه وآلِ��ِه، واحلم��ُد هللِ ربِّ  احلَُس��ينّي احل��ّلّ
 

الَعاملنَي«.

جاللة قدره

ظهرت لنا جاللة قدره من مدح ُأستاذه ابن األبزر احلسينّيّ عند قراءته عليه الكتاب 
آن��ف الذكر، ويضاف لذلك ش��هادته مع مجٍع من أعيان عص�ره يف س��نة 1071ه� أثناء 
جماورته يف الغرّي يف حّق عمد الدين، أبو اخلري حمّمد حكيم بن عبد اهلل البافقّي باالجتهاد 
والتقوى، وش��هادهتم تلك تدّل عىل عظيم إكبارهم له، وجليل مكانته يف نفوسهم، فهم 
ش��هدوا باجتهاده يف اس��تنباط األحكام الفقهّية وتقّدمه يف العلوم واملعارف اإلسالمّية، 
وقطعه ألشواط بعيدة يف هتذيب النفس والّسري والسلوك، والزهد والّتقوى، وجامعّيته 

يف الفنون، ومجال خّطه وتبّحره يف أنواع اخلطوط.

والبافقّي هذا كم ذكر ترمجه الس��ّيد أمحد احلس��ينّيّ األش��كورّي يف تراجم الرجال 
)218/3 ر2251(: »ع��املٌ كبري، جامٌع للفنون العلمّية والكمالِت الصورّية واملعنوّية، 
مرموق املكانة بني العلمء واألفاضل، معروٌف بالورع والزهد واإلعراض عن زخارف 
الدنيا، أقام مخس س��نوات بالنجف األرشف مدّرًسا، وكان ُيدّرس كّل يوم يف تلك املّدة 
مخس��ة عرش درًسا يف املعقول واملنقول، وتتلمذ عليه باإلضافة إىل علمء وطاّلب الشيعة 

نّة القاطنني آنذاك بالنجف األرشف«. بعض أفاضل أهل السُّ

وش��هادته تلك موج��ودة يف مكتبة آية اهلل الس��ّيد املرعيّش يف جمموعة يتيمة نفيس��ة 
ا، واملرّقمة بالرقم )8451()2(، وقد ترّشفُت يف رؤيتها بس��عي األخ الفاضل الشيخ  جداًّ
أب��و الفضل حافظيان دام توفيق��ه ، وهي يف عرشة أوراق، وعدد العلمء واألعيان الذين 
كتب��وا ش��هادهتم فيها )32( عل��ًم، ودّونت ما كتبه يف تلك الّش��هادة وق��د ُكتبت باملداد 
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��يخ اجلليل، الفقي��ه الصالح املّتقّي،   األمح��ر، وإليك صورهت��ا: »موضع صورة خّط الشَّ
��يخ إبراهيم الُسّكرّي : )املزبور اسمه الّسامي أعاله كم وصف، وأجّل من  ]ال�[�شَّ
أن يوص��ف، وقد انتفع منه ج��ّم غفري من املخلصني يف أمور الدول��ة والدين، بم يوافق 

رشيعة سّيد املرسلني. وكتب إبراهيم بن عّل الُسّكرّي«.

وقد ترجَم للُس��ّكرّي الش��يخ آقا بزرك الطه��رايّنّ )ت 1389ه�( يف طبقات أعالم 
الش��يعة )7/8( عىل ضوء ش��هادته هذه دوَن ذكر اس��م والده وإجازات��ِه- آنفة الذكر- 
ممّ��ا يدّل عىل عدم اّطالعه عىل نس��خة كتاب )االس��تبصار( املرعش��ّية، واس��تظهَر 
 يف ترمجت��ه أّن��ه بعين��ه )إبراهيم اليش��كرّي(، وال��ذي ترجم ل��ه بعد عّدة  الطه��رايّنّ
صفح��ات يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة )14/8( ، وجاء يف ترمجته ما نّصه: »إبراهيم 
اليش��كرّي: ابن أمحد بن ش��هاب، الذي كتب يف جرفادقان يف رمضان 1052ه� لنفس��ه 
جمموع��ة رجالّي��ة فيها: القس��م األّول من )هناية اآلم��ال يف ترتيب خالص��ة األقوال(، 

و)رجال ابن داود(، والنسخة عند جالل الدين املحّدث«)3(.

فيكون االس��تظهار هذا يف غ��ري حمّله؛ ملِا ذكرته من اختالٍف يف اس��مء األب واجلّد 
( وب��ني )إبراهيم بن  واللق��ب والبلد ب��ني املرجم له )إبراهي��م بن عّل الُس��ّكرّي احلّلّ

 
 هذا إاّل لقّلة  أمحد بن شهاب اليشكرّي اجلرفادقايّن(، وما استظهار الشيخ الطهرايّنّ

رّي، واحلمد هلل رّب العاملني. املصادر عن الُسكَّ
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 وفيَ يأيت أضُع بني يدي القارئ الكريم صور اإلجازات واإلهناءات التي مرَّ 
ذكرها يف البحث.
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وجه نسخة االستبصار وعليه تاريخ ابتداء القراءة بخّط ابن األبزر احلسينّي
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صورة اإلجازة األوىل
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صورة اإلجازة الثانية
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صورة اإلجازة الثالثة
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صورة اإلجازة الرابعة
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صورة إهناء النسخة
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د حكيم البافقّي صورة شهادة الشيخ السّكرّي ملحمَّ
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ه�ام�ض البحث

)1( اللباب يف هتذيب األنساب: 123/2.
)2( ك��م توجد منها نس��خة أخ��رى يف املكتبة املركزّي��ة بتربيز ضمن جمموعة ُكتِبت يف س��نة 1081ه�، 
زّودين بمصّورهتا مش��كوًرا الفاضل احلّجة الش��يخ حس��ني الواثقّي- دام سعيه وفضله يف إحياء 

الراث الشيعّي، فللّٰه دّره وعىل اهلل أجره-.
)3( واملجموعة هذه اليوم موجودٌة يف مركز إحياء الراث اإلسالمّي، وبالرقم )3793(.

ُينظر: فهرس خمطوطات مركز إحياء الراث اإلسالمّي: 309/9.  
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