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 اإلجازات العممية عند عمماء الحمة
 مركز إحياء التراث/جامعة بغداد صالح ميدي عباس أ.د.

 
أسس مدينة الحمة األمير سيؼ الدولة صدقو بف منصور بف دبيس بف عمي بف مزيد االسدي 

ـ وانتقؿ ألييا بأىمو مف منازؿ آبائو في الدور مف النيؿ، وبنى بيا المساكف 0011 -ىػ 495سنة 
ة والدور الفاخرة، وقد قصدىا التجار فصارت افخر بالد العراؽ. وسميت بالحمة السيفية نسبة الى مؤسسيا االمير الجميم

 <. 0سيؼ الدولة صدقو بف مزيد، ويقاؿ ليا ايضا: الحمة المزيدية نسبة الى االسرة المزيدية التي اسستيا وحكمتيا>
 -ىػ 581، كما وصفيا الرحالة ابف جبير في سنة ثـ نمت ىذه المدينة واتسعت حتى صارت مدينة عامرة 

ـ فقاؿ: )مدينة كبيرة عتيقة الوضع مستطيمة لـ يبؽ مف سورىا اال حمؽ مف جدار ترابي مستدير بيا، وىي عمى شط 0084
الفرات يتصؿ بيا مف جانبيا الشرقي ويمتد بطوليا . وليذه المدينة اسواؽ حافمة جامعة لممرافؽ المدنية والصناعات 

وىي قوية العمارة كثيرة الخمؽ متصمة حدائؽ النخيؿ داخال وخارجا، فديارىا بيف حدائؽ النخيؿ، والطريؽ مف  الضرورية،
 <. 2الحمة الى بغداد احسف طريؽ واجمميا ...(>

لقد ظيرت بوادر النيضة الفكرية في الحمة منذ تأسيسيا، فقد اعتنى االمير سيؼ الدولة صدقة بالعمـ والمعارؼ  
جمع مكتبة تضـ االؼ الكتب ، وشجع العمماء واالدباء ، واجزؿ ليـ العطاء واليبات السنية ، فقصدىا العمماء واالدباء و 

والشعراء واستوطنوىا ، وسار االمراء المزيديوف عمى نيج االمير سيؼ الدولة صدقة في تشجيع العمماء ونشر العمـ، 
< . فازدىرت فييا الحياة الفكرية والسيما في القروف الثالثة اليجرية 3>وتعاطي الشعر والمشاركة في المجالس االدبية 

السادس والسابع والثامف التي اصبحت فييا الحمة مف المراكز الثقافية في العراؽ والعالـ اإلسالمي، ونشطت فييا الدراسات 
المساعدة ليا مف لغة وتاريخ وادب،  العقمية مف فمسفة ومنطؽ وعمـ الكالـ فضال عف العمـو الشرعية اإلسالمية والعمـو

 . <4>وثمة مف الطمبة الوافديف عمييا فأصبحت تضـ كبار عمماء االمامية وفضالئيـ ، ونخبة مف االدباء والشعراء،
ولـ تكف مراكز العمـ في الحمة مقصورة عمى المدينة نفسيا ، انما امتدت الى القرى القريبة مف الحمة التي تأثرت  

ة الثقافي فكانت قرى سورا والنيؿ وبرس وىرقؿ وقبيف مف المراكز العممية في الحمة واف كاف اعظميا شأنا في نشاط الحم
سورا والنيؿ بكثرة مف تخرج فييا مف العمماء والفقياء الذيف درسوا عمى عمماء الحمة وشيوخيا االجالء، ثـ عادوا الى قراىـ 

صبحت الحمة تفتخر بكثرة العمماء والفقياء والمتعمميف في كؿ عمـ ، < . فأ5يتصدروف لمتدريس فييا وفي الحمة ايضا >
وتزىو حمقات الدرس بنخبة متميزة مف الفقياء ، واالصولييف ، والمحدثيف ، والقراء، والمفسريف، والمغوييف والنحوييف ، ورواة 

 الحساب والنجـو ، وغيرىـ . االخبار واالنساب الموثقيف ، واالدباء والشعراء المجيديف ، والمتكمميف، وارباب 
 < 6:> وال يمكن االحاطة التامة بعمماء الحمة في ىذه القرون الثالثة، في مثل ىذا البحث الموجز، وىم كثر نذكر منيم

 ـ( . 0211-ىػ597الشيخ المقرىء المتقف محمد بف محمد بف ىاروف الحمي المعروؼ بابف الكآؿ)ت -0
 ـ ( .0210 -ىػ 598مد بف ادريس العجمي الحمي الفقيو )تالشيخ فخر الديف محمد بف منصور بف اح -2

الفقيو المغوي االديب المتكمـ يحيى بف الحسف بف الحسيف بف عمي االسدي الربعي الحمي المعروؼ بابف بطريؽ )ت  -3
 ـ ( .0213   -ىػ 611

 اواخر القرف السادس ( .الفقيو والمحدث الشريؼ الحسف بف محمد بف الحسف بف معية الحسيني الديباجي الحمي )ت في  -4

 ـ ( . 0243 -ىػ  640الربعي الحمي بف بطريؽ )ت  الكاتب الشاعر الفقيو عمي بف يحيى بف الحسف االسدي      -5

 .ـ(0255 -ىػ 653يى بف كـر الحمي )تالفمكي النحوي االديب ميذب الديف محمد بف يح -6
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بف جعفر بف  االصولي المحدث االديب المفسر السيد جماؿ الديف احمد بف موسى -7
 ـ ( .0274 -ىػ 673طاوس الحسني الحمبي )ت

الشيخ العالـ الفقيو االصولي نجـ الديف جعفر بف الحسف بف يحيى اليذلي الشيير  -8
 ـ(.0277-ىػ676بالمحقؽ الحمي )ت

 -ىػ 685المؤرخ النسابة جماؿ الديف احمد بف محمد بف المينا العبيدلي الحمي )ت -9
 ـ ( .0286

صولي المحدث جماؿ الديف الحسف بف يوسؼ بف عمي بف المطير الحمي الشيير بالعالمة الحمي العالمة الفقيو اال -01
 ـ ( .0326 -ىػ 726)ت

 ـ ( .0341 -ىػ 741ىػ وقيؿ 717المؤرخ النسابة تقي الديف الحسف بف عمي بف داود الحمي )ت -00

 ـ( .0351 -ىػ 751مي )تالشاعر االديب صفي الديف عبدالعزيز بف محاسف بف سرايا الطائي السنبسي الح -02

 ـ( .0371 -ىػ 770الفقيو االصولي المحدث فخر الديف محمد بف الحسف بف يوسؼ بف المطير الحمي )ت -03

 ـ ( 0375 -ىػ 776النسابة المؤرخ الزاىد تاج الديف محمد بف القاسـ بف الحسيف بف معية الحسني الحمي )ت -04

 < : 7> أما عمماء المراكز العممية في الحمة فنذكر منيم
العالـ الجميؿ الفاضؿ الشيخ حسيف بف احمد السوراوي،  شيخ السيد رضي الديف عمي بف موسى بف جعفر بف  -05

 ىػ . 617ـ( ولو منو اجازة مؤرخة في سنة 0266 -ىػ 664طاوس الحسني الحمي )ت
يوسؼ بف والعالـ الفاضؿ الشيخ سالـ بف محفوظ بف عزيزة بف وشاح السواروي ، وىو مف شيوخ سديد الديف  -06

 ـ( .0326 -ىػ 726عمي بف المطير الحمي ، والد العالمة الحمي جماؿ الديف الحسف )ت

ـ( كاف فقييا اصوليا، 0302 -ىػ 702قاضي القضاة عزالديف الحسيف بف ابي القاسـ النيمي ثـ البغدادي )ت -07
 ولو مشاركة في النحو والطب وعمـ الخالؼ ولو مصنفات في ىذه العمـو . 

 ميؿ ظيير الديف عمي بف يوسؼ بف عبدالجميؿ النيمي مؤلؼ كتابالعالـ الج -08

"منتيى السؤؿ في شرح معرب الفصوؿ" واصؿ الكتاب لمشيخ نصير الديف محمد بف محمد بف الحسف الطوسي )ت  
 ـ ( وىو في عمـ الكالـ.0273 -ىػ 672

يوخ السيد غياث الديف الشيخ الفاضؿ عبدالصمد بف احمد بف ابي الحارث بف عبدالصمد البرسي ، مف ش -09
 ـ (. 0394 -ىػ 693عبدالكريـ بف احمد بف طاوس الحسني الحمي )ت

ـ ( الشاعر االديب ، لو 0343 -ىػ 743الشيخ الجميؿ الحافظ رضي الديف رجب بف محمد البرسي الحمي )ت -21
 كتاب " مشارؽ انوار اليقيف في اسرار امير المؤمنيف " 

يؿ بف الحسيف بف الحسف بف عمي اليرقمي الحمي ، كاف مف تالميذ الشيخ الفاضؿ والرجؿ الصالح اسماع -20
 العالمة الحسف بف يوسؼ بف المطير الحمي ، وقد كتب بخطو عدة كتب مف مؤلفات شيخو وغيرىا . 

الشيخ الجميؿ محمد بف اسماعيؿ بف الحسيف بف الحسف بف عمي اليرقمي الحمي، كاف موصوفا بجودة الخط  -22
 ـ ( . 0326 -ىػ726السيما مؤلفات شيخو العالمة الحمي الحسف بف يوسؼ )ت فكتب عدة كتب بخطو و 

 الدراسات الفقيية والعقمية في الحمة : 
لقد كاف ليؤالء العمماء االجالء، ولغيرىـ ممف لـ يذكروا في ىذه القروف الثالثة نتاجات عممية متميزة اغنت  

فكثرت مؤلفاتيـ في الفقو واالصوؿ والحديث والتفسير والقراءات والمغة  المكتبة العربية اإلسالمية في كثير مف فنوف العمـ،
< . وكاف لعدد مف عمماء 8والنحو واالدب ودواويف الشعر ،والتاريخ واالنساب ، والفمؾ والرياضيات والعمـو العقمية ....>
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كانت  الحمة الفضؿ في تطوير مناىج الفقو االمامي ، وتيذيب مباحثو ، وتنظيـ ابوابو ، اذ
المؤلفات الفقيية االمامية بيف مطوؿ قد اسيب في الكالـ بحيث اليستطيع الطالب او 
الفقيو اف يمـ بمسائمو بسيولة ويسر، او مختصر اختصارا مخال اليمبي حاجة الفقيو ، 

فكانت نيضة التجديد في المناىج واالسموب والعرض متمثمة في جيود الشيخ الجميؿ نجـ 
ـ( في كتابو " 0277 -ىػ 676سف اليذلي المعروؼ بالمحقؽ الحمي )تالديف جعفر بف الح

شرائع االسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ " الذي يمثؿ حالة متوازنة بيف االفراط والتفريط الفقيي والتعصب ليما عند 
لمسائؿ الحالؿ والحراـ، اصحاب المؤلفات الفقيية السابقة ، اذ كاف مف احسف المتوف الفقيية واجمعيا لمفروع ، واشمميا 

واكثرىا استيفاًء الراء الفقياء ، يمتاز بمتانة االسموب ووضوح العبارة ، خاليا مف التعقيد وااللفاظ . الغريبة ، حتى اصبح 
اجؿ مؤلفات المحقؽ الحمي عمى االطالؽ ، اذ استطاع مؤلفو )رحمو اهلل( اف يجمع جوىر ما في المطوالت الفقيية 

ويزيد عما في الكتب الفقيية المختصرة ، متضمنا ما توافر لديو مف ادلة وروايات ومناقشات الصحاب تمؾ االستداللية ، 
 –المؤلفات ، وىو في الوقت نفسو يعوؿ عمى مرويات االخبار ويستخمص رأيو الفقيي منيا مف غير محاباة او تحيز، فيو 

االستداللية والمختصرات الفقيية بأسموب سيؿ وعرض جميؿ  يمكف القوؿ بأنو مصنؼ متوازف بيف المطوالت –والحالة ىذه 
< "9 > 

واشاد بجيد المؤلؼ وكتابو العالمة اغا بزرؾ الطيراني قائال : " وكتابو ىذا مف احسف المتوف الفقيية ترتيبا،  
ي عواصـ العمـ واجمعيا لمفروع ، وقد ولع بو االصحاب مف لدف عصر المؤلؼ الى االف ، واليزاؿ مف الكتب الدراسية ف

الشيعية ، وقد اعتمد عميو الفقياء خالؿ ىذه القروف العديدة ، فجعموا ابحاثيـ وتدريساتيـ فيو ، وشروحيـ وحواشييـ عميو 
<"....01 . > 

عمى يد العالمة الحمي جماؿ  –والسيما في القرف الثامف اليجري  –وكذلؾ ازدىرت الدراسات العقمية في الحمة   
ـ( عالمة زمانو ، وصاحب التدقيؽ والتحقيؽ ، انتيت رئاسة 0326 -ىػ726يوسؼ بف المطير )ت الديف الحسف بف

االمامية اليو في المعقوؿ والمنقوؿ ، ولو المؤلفات الجميمة في مختمؼ فنوف العمـ ، ولو في الفمسفة والمنطؽ خمسة 
" االسرار الخفية في العمـو العقمية " و "حؿ  وعشروف كتابا منيا : "القواعد والمقاصد في المنطؽ والطبيعي االليي" و

المشكالت مف كتاب التمويحات" و " ايضاح التأسيس مف كالـ الشيخ الرئيس " و "ايضاح المعضالت مف شرح االشارات" 
و "كشؼ الخفاء مف كتاب الشفاء " وىو البف سينا في الحكمة . ولو اثناف وعشروف مؤلفا في عمـ الكالـ منيا: " نظـ 

براىيف في اصوؿ الديف " و "نياية المراـ في عمـ الكالـ" و "كشؼ الفوائد في شرح قواعد العقائد" و"مقصد الواصميف في ال
 < .00معرفة اصوؿ الديف " و "منياج الكرامة في معرفة االمامة " >

لمشيعة، وازدىرت  مكانتيا العممية القديمة فصارت مركزا فمسفيا –وىي وريثة بابؿ  –"وفي عصره ارجعت الحمة  
فييا مدارسيـ بعدما عانت مف االضطياد مددا طويمة ، ومنيا كانت تستقي المدرسة السيارة )وىي عبارة عف خيمة كبيرة 
مف االدـ "الجمود" يصحبيا العالمو الحمي معو في اسفاره، فييا جميع ما يمزمو لمتدريس(  التي اسست في معسكر السمطاف 

ىػ( لتجوب البالد اإلسالمية لنشر العمـ والفمسفة، وتخرج مف 706بف ارغوف بف ابغا بف ىوالكو ت  )الجايتو خدا بندا محمد
 < . 02ـ">0353ىػ 753ىذه المدرسة رجاؿ امثاؿ االممي محمد بف محمود بف محمد بف عمي المتوفى سنة 

 الرحمة في طمب العمم : 
الحديث الشريؼ لغرض تحصيؿ عمو االسناد ، وقدـ السماع ، الرحمة في طمب العمـ تقميد عربي اسالمي ، تبناه عمماء 

ولقاء الحفاظ ، والمذاكرة معيـ ، واالفادة منيـ. وقد شجعت الرحمة طالب العمـ عمى االنتقاؿ الى المراكز العممية في العالـ 
فكري ، واتساع آفاقو بيف العربي اإلسالمي ، فنتج عف ذلؾ تبادؿ الخبرات والمعارؼ بيف ىذه المراكز ،وتوحيد النشاط ال
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االقطار كافة ، ولوال الرحمة لكاف لكؿ قطر او لكؿ مدينة سمات عممية خاصة، ومنيج فكري 
محمي ، يختمؼ عف غيره مف االقطار االخرى بسبب التباعد والعزلة العممية ، وفي ىذا 

 < . 03مف الفرقة واالختالؼ ما التحمد عقباه>
ية في العالـ العربي اإلسالمي ذاع صيتيا داخؿ والحمة مركز مف المراكز العمم 

العراؽ وفي البمداف المجاورة، وتناقؿ الرواة اخبارىا واخبار شيوخيا وعممائيا االجالء ومف تصدر 
منيـ لمتدريس والمناظرة وافادة الطمبة في مختمؼ العمـو . فتوافد الطمبة عمى الحمة وارتياد مراكزىا العممية في ىذه القروف 

ثة المزدىرة . وقد حفظت لنا كتب التراجـ اسماء عدد مف ىؤالء الطمبة الوافديف عمى الحمة لالخذ عف عممائيا ، الثال
 < : 04والسماع عمييـ، رتبتيـ عمى نسؽ حروؼ المعجـ لعدـ التمكف مف معرفة تاريخ وفاة الكثير منيـ ، وىـ>

 ـ ( . 0322 -ىػ 722جويني )تالشيخ صدر الديف ابراىيـ بف محمد بف المؤيد بف حمويو ال -0
 كماؿ الديف ابو العباس احمد بف ابراىيـ بف احمد بف العفيؼ الموصمي . -2

 ـ ( .0081 -ىػ 576الحافظ المسند ابو طاىر احمد بف محمد بف سمفة االصبياني السمفي )ت -3

 فاية الطالبيف " الشيخ االديب الشاعر فخر الديف احمد بف عبداهلل بف سعيد بف المتوج البحراني، مؤلؼ " ك -4

الفقيو المفسر جماؿ الديف احمد بف عبداهلل بف محمد بف عمي بف الحسف بف المتوج البحراني ، مؤلؼ " منياج  -5
 اليداية " في تفسير آيات االحكاـ الخمسمائو آية . 

 ـ ( 0246 -ىػ 644الشيخ االديب احمد بف عمي بف معقؿ االزدي الميمبي الغساني )ت -6

 ـ . 0358 -ىػ  758لحسف بف يوسؼ بف ىالؿ بف النعماف المناري . كاف حيا سنة الشيخ ابو موسى ا -7

 الشيخ الفقيو الحسيف بف ناصر بف ابراىيـ العاممي .  -8

 السيد الشريؼ ناصر الديف حمزة بف حمزة بف محمد العموي الحسيني .  -9

 العالمة الفقيو المتكمـ حيدر بف عمي بف حيدر الحسيني العبيدلي الصوفي.  -01

 شيخ الفقيو االصولي ناصر الديف راشد بف ابراىيـ بف اسحاؽ بف ابراىيـ البحراني . ال -00

 ـ(.0346 -ىػ746تاج الديف ابو الحسف عمي بف عبداهلل بف الحسف بف ابي بكر االردبيمي الشافعي )ت -02

 ـ ( .0239 -ىػ 637الحافظ المؤرخ محمد بف سعيد بف يحيى الدبيثي الواسطي )ت -03

 ـ ( .0273 -ىػ 672نصير الديف محمد بف محمد بف الحسف الطوسي )تالعالمة الفيمسوؼ  -04

 ـ(. 0311 -ىػ699العالمة البالغي االصولي كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ بف معمى البحراني )ت -05
 اإلجازات العممية : 

ميف في رواية قبؿ الكالـ عمى االجازة العممية ، البد مف معرفة طرؽ تحمؿ الحديث الشريؼ عند عمماء المسم 
غير الصحابي عف شيخو ، وكيفية نقؿ التمميذ عف استاذه واصوؿ الرواية . وقد حددىا عمماء المسمميف في ثمانية انواع 

 < : 05لتحمؿ الحديث ونقمو ، وىي>
يف وىو اف يسمع الراوي الحديث مف لفظ الشيخ والسماع ، نوعاف : امالء وتحديث، وكؿ مف ىذ النوع االول : السماع :

 النوعيف قد يكوف مف حفظ الشيخ، او مف كتاب لو، واالمالء اعمى مف التحديث . والسماع ىو اعمى انواع التحمؿ . 
. ويسمييا اكثر المحدثيف "عرضا" مف حيث اف القارىء يعرض عمى الشيخ ما يقرؤه، كما  الثاني : القراءة عمى الشيخ

يخ بنفسؾ، او قرأ غيرؾ وانت تسمع ، وسواء كانت القراءة مف كتاب او يعرض القرآف عمى المقرىء . وسواء قرأت عمى الش
 مف حفظؾ ، او كاف الشيخ يحفظ ما يقرأ عميو او ال يحفظ، ولكف يمسؾ اصمو ىو، او ثقة غيره . 

 ، وىي موضوع البحث ، سنذكرىا بعد قميؿ .  الثالث : االجازة
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ؿ سماعو او مقابال بو ويقوؿ : ىذا وىي اف يناوؿ الشيخ تمميذه اص الرابع : المناولة :
سماعي او روايتي عف فالف فاروه عني. او أجزت لؾ روايتو عني . او اف يدفع اليو 

ثـ يعيده اليو ويقوؿ : ىو حديثي او  –الطالب سماعو فيتأممو الشيخ ، وىو عارؼ متيقظ 
 روايتي فاروه عني او " أجزت لؾ روايتو " . 

يكتب الشيخ مسموعو لحاضر عنده ، او غائب عنو بخطو او وىي اف  الخامس : الكتابة :
 بأمره . وىي نوعاف: مجردة عف االجازة ، ومقرونة بػ )أجزتؾ ما كتبت لؾ( والكتابة المجردة اجازىا قـو ومنعيا آخروف . 

دوف اف يأذف في ىو اعالـ الشيخ الطالب اف ىذا الحديث او الكتاب سماعو مف فالف مقتصرا عميو ،  السادس : االعالم :
 روايتو عنو . 

ىي اف يوصي الشيخ عند موتو او سفره لشخص بكتاب يرويو عنو ، وجوز قـو الوصية ومنعيا  السابع : الوصية :
 آخروف . 

وىي اف يقؼ الشخص عمى احاديث بخط راوييا، اليروييا الواجد بسماع وال اجازة فمو اف يقوؿ: "وجدت  الثامن : الوجادة :
 بخط فالف ، او في كتابو بخطو ، حدثنا فالف ...ويسوؽ االسناد والمتف". ، او قرأت 

 تعريف اإلجازة : 
: "االجازة مأخوذة مف جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ، يقاؿ : استجزتو فأجازني ، اذا اسقاؾ ماء  االجازة لغة

 < .06لماشيتؾ وارضؾ ، كذلؾ طالب العمـ يستجيز العالـ عممو فيجيزه ">
وقاؿ الفيروزآبادي " جاز الموضع جوازا : سار فيو ، وخمفو ، والجواز : صؾ المسافر ، والماء الذي يسقاه الماؿ  

مف الماشية والحرث . وقد استجزتو فأجاز ، اذا سقى ارضؾ او ماشيتؾ . واجاز لو : سوغ لو ، واجاز رأيو : انفذه ، واجاز 
 < .07البيع : امضاه">

 < .08الحا : اذف في الرواية لفظا او خطا ، يفيد االخبار االجمالي عرفا>واالجازة اصط
 < . 09وىي ايضا " اذف وتسويغ ، فتقوؿ : أجزت لو رواية كذا ، كما تقوؿ : اذنت لو  وسوغت لو ">

ى انشائو وعرفيا العالمة الشيخ اغا بزرؾ الطيراني )رحمو اهلل( بأنيا : "الكالـ الصادر عف المجيز ، المشتمؿ عم 
االذف المشتممة عمى ذكر الكتب التي صدر االذف في روايتيا عف المجيز اجماال او تفصيال ، وعمى ذكر المشايخ، كؿ 

 < . 21واحد مف ىؤالء المشايخ طبقة بعد طبقة الى اف تنتيي الى المعصوميف عمييـ السالـ ">
 اإلجازة . وأركانيا أربعة : المجيز ، والمجاز لو ، والمجاز بو ، ولفظ 

 ىو الشيخ المانح لالجازة .  المجيز :
 الطالب الذي يطمب االجازة . المجاز لو :
 الكتاب او الحديث الذي يذكره الشيخ . المجاز بو :
 : اف يقوؿ الشيح لمطالب: أجزت لؾ اف تروي عني ىذا الحديث بعينو، او ىذا الكتاب او ىذه الكتب. لفظ اإلجازة

 أنواع اإلجازة: 
 <: 20عدة انواع، اوصميا بعض العمماء الى تسعة، واقتصر بعضيـ عمى سبعة ومف اشير انواعيا، ىي>وىي 

النوع االوؿ : اف يجيز معينا لمعيف ، كػ " أجزتؾ قواعد االحكاـ " او "ما اشتممت عميو فيرستي " وىذا اعمى انواع االجازة 
 رواية والعمؿ بيا. المجردة عف المناولة ، واستقر رأي الجميور عمى جواز ال

الثاني : اف يجيز معينا في غير معيف  ، كقولو : " أجزت لؾ جميع مسموعاتي او مروياتي " وقد جوز الجميور الرواية 
 واوجبوا العمؿ بيا . 
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الثالث : اف يجيز غير معيف بوصؼ العمـو ، كقوؿ الشيخ : "أجزت لممسمميف " او " اىؿ 
 فيو عمى خالؼ . زماني " او " لكؿ احد" والعمماء

الرابع : اجازة بمجيوؿ ،او لمجيوؿ ، كقولو : "أجزتؾ كتاب السنف " وىو يروي كتبا في 
السنف ، او " أجزت لمحمد بف عمي الكوفي" وىناؾ جماعة مشتركوف في ىذا االسـ وىي 

 باطمة عند اكثر العمماء . 
 صور من اإلجازات العممية : 

 ( : 1اجازة رقم )
ىـ ( لرواية كتاب والده " العمدة في عيون صحاح االخبار" 641مي بن يحيى بن بطريق االسدي )تاجازة الفقيو ع

 لمشيخ كمال الدين احمد بن ابراىيم الموصمي . 
 .  3المصدر : اغا بزرك الطيراني ، االنوار الساطعة : ص

طائفة ابو العباس احمد بف االجؿ تاج الديف ))قرأ عمي االجؿ االوحد العالـ العامؿ الورع ، كماؿ الديف عز االسالـ كيؼ ال
ابراىيـ بف احمد بف االجؿ العفيؼ الموصمي اداـ اهلل سعادتو وبمغو ارادتو مف اوؿ ىذا الكتاب وىو كتاب " العمدة في 
 عيوف صحاح االخبار " تأليؼ والدي رحمو اهلل الى فصؿ : " انو عميو السالـ اوؿ مف اسمـ " . واذنت لو اف يروي ذلؾ

 عني ، عف والدي المصنؼ ، بالقراءة ........((
 وقد: محيت بقية اإلجازة في النسخة العتيقة الموجودة بمكتبة امير المؤمنيف عميو السالـ بالنجؼ }االشرؼ{ .  

 ( :2اجازة رقم )
" لزين الدين عمي ىـ( لرواية كتابو "ِ شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام 676اجازة نجم الدين المحقق الحمي )ت

 ىـ 675بن محمد بن سعيد الحمي ، مؤرخو في سنة 
 . 112المصدر : اغا بزرك الطيراني ، االنوار الساطعة : ص 

))قرأ عمي الولد العالـ الفاضؿ الفقيو زيف الديف ابو الحسف عمي بف رشيد الديف محمد بف سعيد ىذا الكتاب مف اولو الى 
يراده محتاطا وسألني عف مشكمة واستوضح عف مبيمة ومظممة فأجبتو بما انييت اليو آخره قراءة ميذبة واصغيت الى ا

الطاقة وبمغتو القدرة مما اعتمد عميو مف فتاويو وما اختاره مف مقاصده ومعانيو فأخذ بذلؾ ضابطا حافظا . واذنت لو في 
 روايتو ذلؾ عني فميروه متى شاء واحب غير حرج . 

 عيد في شعباف سنة خمس وسبعيف وستمائة حامدا مصميا مستغفرا ((وكتب جعفر بف الحسف بف س 
 
 

 ( 3اجازة رقم )
ىـ( لرواية كتاب " معالم العمماء " 696اجازة الشيخ نجيب الدين يحيى بن احمد بن الحسن بن سعيد اليذلي الحمي )ت

 ىـ . 686( مؤرخو في سنة ىـ693البن شير آشوب ، لتمميذه غياث الدين عبدالكريم بن احمد بن طاوس الحسني )ت
 88-87، والفياض : اإلجازات العممية عند المسممين : ص 91المصدر : اغا بزرك الطيراني ، االنوار الساطعة : ص

 . 
)) قرأ عمي ىذا الكتاب الموسـو بػ " معالـ العمماء " مف تصانيؼ الشيخ االماـ رشيد الديف محمد بف عمي بف شير اشوب  

نو ، السيد االمجد والحبر المسدد ، والفقيو المحقؽ ، والفاضؿ المدقؽ جامع العمـو حاوي الفضائؿ السروي رضي اهلل ع
شيخ الشيعة ، صدرالشريعة ، مفتى الفرؽ ، ذو االعراؽ الطاىرة واالخالؽ الباىرة والشيـ الكريمة ، غياث الحؽ والممة 
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وثبت قواعد االسالـ  –ضائمو اداـ اهلل ف –والديف ابو المظفر عبدالكريـ بف طاوس الحسني 
ببقائو بمحمد وآلو مف اولو الى آخره قراءة صحيحة ميذبة مرضية تنبىء بفضمو ، وتدؿ 
عمى معرفتو وفيمو ، وأجزت لو روايتو عني ، عف السيد الفاضؿ شمس الديف فخار بف 

نو ، معد الموسوي الحائري ، عف الفقيو شاذاف بف جبرائيؿ القمي ، عف مصنفو رضي اهلل ع
فميرو ذلؾ عني متى شاء واحب ، نفعو اهلل وايانا بو بمحمد وآلو . كتب العبد الفقير الراجي 

رحمة ربو محمد بف يحيى بف سعيد اليذلي ، عف امالء والده المذكور ، في شير ذي القعدة مف سنة ست وثمانيف 
 وستمائو((

 ( : 4اجازة رقم )
كتاب " مختصر المراسم " لمعالمة سالر الديممي ، لتمميذه رضي الدين اجازة السيد محمد بن مطرف الحسني لرواية 

 ىـ . 695محمد بن حسين الزرقني العموي ، مؤرخة في سنة 
 .  174المصدر : اغا بزرك الطيراني ، االنوار الساطعة : ص

حد العالـ الفاضؿ رضي ))قرأ عمي مختصر رسالة سالر بف عبدالعزيز الديممي قدس اهلل روحو الولد العزيز االجؿ االو 
الديف ابو عبداهلل محمد بف حسيف بف عمي بف محمد الزرقني الداودي العموي الحسيني احسف اهلل تسديده ، واجزؿ مف كؿ 
عارفة فضمو ومزيده ، قراءة مرضية ، وشرحت لو مف فقو الكتاب ما خطر ببالي في الحاؿ مف الخالؼ الحاصؿ في 

عنيـ وبينت لو ذلؾ حسب الجيد والطاقة فأخذه راعيا وفيمو ضابطا فميرو ذلؾ عني عف  المسألة بيف اصحابنا رضي اهلل
الشيخ الفاضؿ المعظـ الفقيو مفتي الفرؽ قدوة العمماء نجـ الديف ابي القاسـ جعفر بف الحسف بف سعيد الحمي قدس اهلل 

بف ىشاـ الحائري ، عف ابي عمي  روحو ونور ضريحو ، عف شيخو محمد بف ادريس ، عف عربي بف مسافر ، عف الياس
 ، عف مصنفو ، رضي اهلل عنيـ اجمعيف . 

 وكتب العبد الفقير الى اهلل تعالى محمد بف مطرؼ الحسني (( . 
وجاء بخطو ايضا في اليامش )  واذنت لو ايضا اف يروي عني كتاب االصؿ عف الشيخ محمد بف ابي العز عف 

 بف مطرؼ ( شيخو احمد  .... عف مشايخو وكتب محمد 
وكتب مختصر ىذه االجازة في آخر الكتاب ، تأريخيا يـو الخميس رابع عشر جمادى االخرة سنة خمس وتسعيف وستمائو 

 وكتب محمد بف مطرؼ . 
 ( 5اجازة رقم )

ون بن ىـ( لرواية كتابو " قواعد االحكام في معرفة الحالل والحرام " لتمميذه ضياء الدين ىار 726اجازة العالمة الحمي )ت
 ىـ 761الحسن الطبري ، مؤرخة في سنة 

 .  235المصدر : اغا بزرك الطيراني ، الحقائق الراىنة : ص
)) قرأ عمي المولى الشيخ االماـ العالـ الفاضؿ الكامؿ العالمة افضؿ المتأخريف لساف المتقدميف ، ضياء الممة والحؽ  

لفاضؿ الزاىد العابد الورع شيخ الطائفة ركف االسالـ ، عمي بف الحسف والديف ، ابو محمد ىاروف ابف المولى االماـ العالـ ا
الطبري اداـ اهلل افضالو واعز اقبالو وختـ بالصالحات اعمالو ووفقو لبموغ اقصى النيايات ورزقو الترقي الى اعمى ذرى 

قريحة ، وسأؿ في اثناء  الجالؿ ، ىذا الكتاب مف اولو الى آخره قراءة ميذبة مرضية تشيد بكماؿ ، وتعرب عف جودة
القراءة ، وتضاعيؼ المباحثة عف معضالت ىذا الكتاب ومشكالتو وبحث عف دقائقو وشبياتو وامعف النظر في اصولو 
وبالغ في االجتياد في تحصيؿ فروعو ، ودخؿ ببحث ىذا الكتاب تحت المجتيديف واندرج في زمرة الفقياء الفاضميف الذيف 
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وورثة االنبياء المرسميف صموات اهلل عمييـ . وقد أجزت لو رواية  جعميـ اهلل قدوة الصالحيف
 ىذا الكتاب وغيره مف مصنفاتي في سائر العمـو العقمية والنقمية عني 

وكتب العبد الفقير الى اهلل تعالى الحسف بف يوسؼ بف المطير مصنؼ ىذا  
حمد النبي وآلو واالحمدهلل وحده وصمى اهلل عمى سيدنا م 710رجب سنة  07الكتاب في 

 الطاىريف (( . 
 ( 6اجازة رقم )

ىـ( لرواية كتابو " ارشاد االذىان الى احكام االيمان " لشرف الدين حسين بن محمد العموي 726اجازة العالمة الحمي )ت
 ىـ .764الحسيني مؤرخة في سنة 

  158المصدر : اغا بزرك الطيراني ، الحقائق الراىنة : ص 
السيد االجؿ االوحد العالـ الفقيو الفاضؿ الحسيب النسيب مفخر السادة واالشراؼ زيف آؿ عبدمناؼ )) قرأ ىذا الكتاب  

شرؼ الممة والحؽ والديف حسيف بف محمد بف عمي العموي الحسيني يديـ اهلل تعالى افضالو . وسأؿ في اثناء قراءتو 
يانا شافيا واشرت الى الخالؼ الواقع بيف اصحابنا وتضاعيؼ مباحثتو عما اشكؿ عميو فيو مف فقو الكتاب فبينت لو ذلؾ ب

الماضيف رضواف اهلل عمييـ اجمعيف . وقد أجزت لو رواية ىذا الكتاب وغيره مف مصنفاتي ورواياتي لمف شاء واحب ، عمى 
 الشروط المعتبرة في االجازة ، فيو اىؿ لذلؾ . 

مصنؼ الكتاب ، حامدا مصميا مستغفرا في سمخ ذي  وكتب العبد الفقير الى اهلل الحسف بف يوسؼ بف المطير الحمي
 الحجة اربع "سبع . خ . ؿ " وسبعمائة (( 

 ( 7اجازة رقم )
ىـ 713ىـ( لرواية كتابو " قواعد االحكام في معرفة الحالل والحرام " مؤرخة في سنة 726اجازة العالمة الحمي )ت

 لتمميذه قطب الدين محمد بن محمد الرازي .
 .  197-196اني ، لؤلؤة البحرين : صالمصدر : البحر 

))قرأ عمي اكثر ىذا الكتاب الشيخ العالـ الفقيو الفاضؿ المحقؽ المدقؽ زبدة العمماء واالفاضؿ قطب الممة والديف محمد بف  
محمد الرازي اداـ اهلل ايامو قراءة بحث وتدقيؽ وتحرير وتحقيؽ ، واستباف عف مشكالتو ، واستوضح معظـ مشتبياتو ، 

بينت لو ذلؾ بيانا شافيا ، وقد أجزت لو رواية ىذا الكتاب بأجمعو ، ورواية جميع مصنفاتي ورواياتي ، وما اجيز لي ف
روايتو ، وجميع كتب اصحابنا السابقيف رضواف اهلل عمييـ اجمعيف ، بالطرؽ المتصمة مني الييـ ، فميرو ذلؾ لمف شاء 

 و اىؿ لذلؾ احسف اهلل عاقبتو . واحب ، عمى الشروط المعتبرة في االجازة ، في
وكتب العبد الفقير الى اهلل تعالى حسف بف يوسؼ بف المطير الحمي مصنؼ الكتاب في ثالث شعباف المبارؾ مف سنة 

 ثالث عشرة وسبعمائة بناحية وارميف ، والحمدهلل وحده وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو الطاىريف (( . 
 ( 8اجازة رقم )
 ىـ . 723ىـ( لبني زىرة الحمبيين ، مؤرخة في سنة 726الحمي )ت اجازة العالمة

  265 -261المصدر : البحراني ، لؤلؤة البحرين : ص
وبمغنا في ىذه االعصار ورود االمر الصادر عف المولى الكريـ ، والسيد الجميؿ الحسيب النسيب ، نسؿ العترة الطاىرة ، 

لقدسية ، والرياسة االنسية ، الجامع بيف مكاـر االخالؽ ، وطيب االعراؽ ، وساللة االنجـ الزاىرة ، المخصوص بالنفس ا
افضؿ اىؿ العصر عمى االطالؽ ، عالء الممة والحؽ والديف ابي الحسف عمي بف ابي ابراىيـ محمد بف ابي عمي الحسف 

بف ابي عمي احمد بف ابي  بف ابي المحاسف زىرة بف ابي المواىب عمي بف ابي سالـ محمد بف ابي ابراىيـ محمد النقيب
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جعفر محمد بف ابي عبداهلل الحسيف بف ابي ابراىيـ اسحاؽ المؤتمف بف ابي عبداهلل جعفر 
الصادؽ عميو السالـ بف ابي جعفر محمد الباقر عميو السالـ بف ابي الحسف عمي زيف 

ر المؤمنيف العابديف عميو السالـ بف ابي عبداهلل الحسيف عميو السالـ السبط الشييد ابف امي
 عمي عميو الصالة والسالـ . 

 نسب تضاءلت المناسب دونو      فضياؤه كصباحو في فجره   
ايده اهلل تعالى بالعناية االليية ، وامده اهلل بالسعادة الربانية وافاض عمى المستفيديف مف جزيؿ كمالو ، كما اسبغ عمييـ مف 

لو والقاربو السادات االماجد، المؤيديف مف اهلل تعالى في المصادر يتضمف طمب اجازة صادرة مف العبد  –فواضؿ نوالو 
والموارد واجوبة عف مسائؿ دقيقة لطيفة، ومباحث عميقة شريفة، فامتثمت امره، رفع اهلل قدره وبادرت الى طاعتو ،واف 

وذلؾ غني عف حجة التزمت سوء االدب المغتفر في جنب االحتراز عف مخالفتو ، واال فيو معدف الفضؿ والتحصيؿ ، 
، شرؼ الممة والديف ابي عبداهلل الحسيف ، والخيو  –اداـ اهلل ايامو  –ودليؿ ، وقد أجزت لو  ولولده المعظـ والسيد المكـر

الكبير االمجد، والسيد المعظـ الممجد، بدر الديف ابي عبداهلل، ولولديو الكبيريف المعظميف ابي طالب احمد شياب الديف ، 
اف يروي ىو وىـ عني جميع ما صنفتو في العمـو العقمية  –لديف حسف ، عضدىـ اهلل تعالى بدواـ موالنا وابي محمد عزا

والنقمية، او انشأتو، او افتيت بو، او اجيز لي روايتو، او سمعت مف كتب اصحابنا السابقيف، وجميع ما اجازه لي المشايخ 
 الذيف عاصرتيـ واستفدت مف انفاسيـ. 

 ( 9اجازة رقم )
اجازة العالمة الحمي لرواية كتابو "خالصة االقوال في معرفة الرجال " لتمميذه صدر الدين محمد بن اسحاق بن عمي 

 ىـ 724الدشتكي في سنة 
  178المصدر : اغا بزرك الطيراني ، الحقائق الراىنة : ص

ضؿ المتأخريف لساف المتقدميف موالنا ممؾ )) قرأ عمي السيد العالـ الفقيو الكبير الشريؼ الفاضؿ الزاىد الورع العالمة اف 
االئمة والفضالء صدر الديف محمد ابو ابراىيـ الدشتكي اداـ اهلل تعالى توفيقو ، ىذا الكتاب .... وقد أجزت لو رواية ىذا 

 الكتاب وغيره مف مصنفاتي وقراءاتي ....
نؼ الكتاب في منتصؼ جمادى وكتب العبد الفقير الى اهلل تعالى حسف بف يوسؼ بف عمي بف المطير مص 

 االولى سنة اربع وعشريف وسبعمائو ببغداد حامدا اهلل ومصميا ...(( . 
 ( 16اجازة رقم )

ىـ( لرواية كتابو " تحصيل النجاة " لتمميذه ناصر 771اجازة فخر المحققين محمد بن الحسن بن المطير الحمي )ت 
 ىـ736الدين حمزة العموي الحسيني في سنة 

 .  65اغا بزرك الطيراني ، الحقائق الراىنة : ص  المصدر :
)) قرأ عمي موالنا السيد المعظـ ممؾ السادة ناصر الممة والديف حمزة بف حمزة بف محمد العموي الحسيني المصنؼ لو ىذا  

جزت لو الكتاب مف اولو الى اخره ،قراءة بحث وتحقيؽ ونظر وتدقيؽ . وقد أجزت لو رواية ىذا الكتاب عني . وكذلؾ أ
رواية جميع ما صنفتو والفتو ورويتو ، واجيز لي روايتو . وكذا أجزت لو اف يروي عني جميع مصنفات والدي قدس اهلل سره 
، وأجزت لو رواية مصنفات الشيخ السعيد نجـ الديف ابي القاسـ جعفر بف سعيد طاب ثراه ، عني عف والدي عنو . وكذا 

 ابنا الفقياء المتقدميف رضي اهلل عنيـ اجمعيف . أجزت لو رواية جميع مصنفات كتب اصح
والحمدهلل وحده  736رجب المبارؾ لسنة  07وكتب محمد بف الحسف بف يوسؼ بف عمي بف المطير الحمي في  

 وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو (( . 
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 دراسة اإلجازات العممية : 
)رحميـ اهلل تعالى( كانت توضح اإلجازات العممية اف معظـ اجازات عممائنا االعالـ  -

تدوف عمى ظير الكتاب الذي درسو الطالب عمى شيخو ، وفي كثير مف االحياف 
تكوف تمؾ النسخة مف الكتاب بخط الطالب المجاز ومف تممكاتو ، فيجيزه الشيخ رواية 

ىذا الكتاب عنو ، وقد تكوف االجازة مف غير دراسة الكتاب عمى الشيخ ، او تكوف بالمكاتبة 
ازة شخص او مجموعة اشخاص وكتابة الشيخ ليـ باالجازة ، كما في اجازة العالمة الحمي لبني زىرة الحمبييف في واج

 االجازة الثامنة . 
وتدويف االجازة عمى ظير الكتاب واضح في صدر اإلجازات العشر باستثناء االولى والثالثة والرابعة ، اذ اف عبارة 

عمي ىذا الكتاب ....(( مف غير اف يصرح بأسمو ، الف االجازة عمى ظير الكتاب الشيخ المجيز تبدأ بقولو )) قرأ 
 المجاز بو . 

ويصرح الشيخ المجيز باسـ الكتاب اذا كانت االجازة منفصمة ومستقمة عف الكتاب بطمب مف المجاز ، او اذا كاف 
في سمسمة االسناد ، وصورتو في  الكتاب مف مسموعات الشيخ ومروياتو عف شيخو المباشر ، او عف شيوخو االخريف

االجازة الثالثة لمشيخ نجيب الديف اليذلي لتمميذه غياث الديف عبدالكريـ بف طاوس الحسني فيقوؿ: )) قرأ عميَّ ىذا 
 الكتاب الموسـو بػ "معالـ العمماء " مف تصانيؼ الشيخ االماـ رشيد الديف محمد بف عمي بف شيرأشوب ....(( 

في ديباجة االجازة الصفات الحسنة والخصاؿ الحميدة لمطالب المجاز ، وماىو مف مكانة يذكر الشيخ المجيز  -
اجتماعية او عممية او نسب شريؼ يفتخر بو، مع تثبيت اسـ المجاز الكامؿ ولقبو وكنيتو ، والدعاء لو بالسعادة 

الفاضؿ الكامؿ العالمة، افضؿ  والتوفيؽ، وصورتو في االجازة الخامسة : )قرأ عميَّ المولى الشيخ االماـ العالـ
المتأخريف ، لساف المتقدميف ، ضياء الممة والحؽ والديف، ابو محمد ىاروف ...اداـ اهلل افضالو، واعز اقبالو ، وختـ 

 بالصالحات اعمالو ، ووفقو لبموغ اقصى النيايات ورزقو الترقي الى اعمى ذرى الجالؿ ...( 
والتكريـ لمطالب المجاز النجده في اجازات عمماء المذاىب اإلسالمية االخرى ، ومثؿ ىذا الثناء الجميؿ ، والتبجيؿ 

 انما تقتصر االجازة عندىـ عمى االسـ الكامؿ لمطالب المجاز والمقب والكنية في معظـ اإلجازات . 
شيخ ذلؾ تكشؼ ىذه اإلجازات عف توثيؽ ما قرأه الطالب عمى شيخو مف الكتاب كامال او فاتو منو شيء، فيذكر ال -

بأمانة عممية ودقة متناىية، النو يتعمؽ بصحة السماع واالجازة وما يترتب عمييما شرعا. ولذلؾ نجد في اإلجازات 
 الثانية والثالثة والخامسة والعاشرة ما نصو )قرأ عميَّ الكتاب ... مف اولو الى آخره( 

مف اولو .... الى فصؿ انو عميو السالـ اوؿ مف )قرأ عميَّ ىذا الكتاب  –كما في االجازة االولى  –او قوؿ الشيخ 
 اسمـ( او قوؿ الشيخ في االجازة السابعة )قرأ عميَّ اكثر ىذا الكتاب ... وقد أجزت لو رواية ىذا الكتاب بأجمعو(. 

عند انعاـ النظر في ىذه اإلجازات ، نجد اف االجازة لـ تقتصر عند الشيخ المجيز عمى رواية الكتاب الذي درسو  -
طالب عمى شيخو حسب ، انما تتجاوزه الى مؤلفات الشيخ المجيز االخرى ، فيمنحو حؽ روايتيا وفؽ الشروط ال

المعتبرة، كما جاء في اإلجازات الخامسة ، والسادسة ، والتاسعة ، وىذه صورة االجازة الخامسة : )... وقد أجزت لو 
 ية والنقمية عني ...(رواية ىذا الكتاب وغيره مف مصنفاتي في سائر العمـو العقم

وفي بعض اإلجازات تتعدى االجازة الكتاب موضوع االجازة ، ومؤلفات الشيخ المجيز الى االجازة بمسموعاتو ومروياتو 
مف شيوخو عمى شيوخيـ بالطرؽ المعروفة ، وبالشروط المعتبرة ، كما في االجازة الثامنة : )وقد أجزت لو ... ولولده 

...بدر الديف ابي عبد اهلل .... ولولديو ....ابي طالب احمد شياب الديف، وابي محمد عز .... الحسيف ، وألخيو .
الديف حسف ... اف يروي ىو وىـ عني جميع ما صنفتو في العمـو العقمية والنقمية ، او أنشأتو ، او افتيت بو ، او 
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المشايخ الذيف اجيز لو روايتو ، او سمعت مف كتب اصحابنا السابقيف ، وجميع ما اجازه لي 
 عاصرتيـ واستفدت مف انفاسيـ ..( 

تضمنت ىذه اإلجازات لفظ االجازة المصرَّح بو، وىو قوؿ الشيخ: )أجزت لو( ويظير  -
ردت فييما االجازة واضحا في اإلجازات جميعا باستثناء االجازتيف االولى والثانية المتيف و 

( مستعممتاف في واذنت لو اف المفظتيف )أجزت لو،. وىذا يدؿ عمى بمفظ )اذنت لو(
ة الرابعة جاءت اإلجازات العممية بمعنى واحد ، كما ورد ذلؾ في تعريؼ االجازة لغة واصطالحا.في حيف اف االجاز 

 : )أجزت لو واذنت لو( وتضمنت لفظة )فميرو عني(.غفال مف المفظتيف
قراءة الطالب عمى شيخو، انما ىي تنبيء  وردت في ىذه اإلجازات ما يدؿ عمى اف ىذه االجازة ليست مجرد وثيقة تؤيد -

عف دراسة مفصمة ومستوعبة لمفردات الكتاب ومعضالتو ، تمت مناقشتيا مع الطالب ، فقاـ الشيخ بواجبو العممي 
خير قياـ ، فأزاؿ الشبيات ، وحؿ ما استغمؽ عمى الطالب مف المسائؿ الخالفية بيف الفقياء . وتبيف ىذه اإلجازة كذلؾ 

ب وفيمو ، ومعرفتو في ايراد المسائؿ ، ورضى الشيخ عنو ، وخير ما يؤيد ذلؾ ، ما جاء في اإلجازة جيد الطال
الخامسة : )قرأ عميَّ ... ىذا الكتاب مف اولو الى آخره قراءة ميذبة مرضية تشيد بكماؿ وتعرب عف جودة قريحة ، 

مشكالتو وبحث عف دقائقو وشبياتو ، وامعف وسأؿ في اثناء القراءة وتضاعيؼ المباحثة عف معضالت ىذا الكتاب و 
النظر في اصولو ، وبالغ في االجتياد في تحصيؿ فروعو ، ودخؿ ببحث ىذا الكتاب تحت المجتيديف ، واندرج في 
زمرة الفقياء الفاضميف الذيف جعميـ اهلل قدوة الصالحيف ، وورثة االنبياء المرسميف صموات اهلل عمييـ ( ولـ نمحظ مثؿ 

 صؼ الجميؿ لقراءة الطالب عمى شيخو في اإلجازات العممية عند عمماء المذاىب اإلسالمية االخرى . ىذا الو 
اشارت ىذه اإلجازات الى اتصاؿ اسانيد الرواية في مسموعات الشيخ المجيز ومروياتو عف طريؽ شيوخو وشيوخيـ  -

د في توثيؽ الرواية وتأكيد صحتيا . ويدلؿ في وصوال الى المؤلفيف لتمؾ الكتب المسموعة . ومعرفة اسانيد الرواية يزي
الوقت نفسو عمى مكانة المجيز العممية وعنايتو بأسانيده ومعرفتو بطرؽ تحمؿ الرواية ، وىذا مما يساعد عمى معرفة 
الرواة الثقات وتمييزىـ مف غيرىـ ، لذلؾ حافظ العمماء عمى اسانيدىـ وذكرىا في اجازاتيـ عمى نحو ما صورتو لنا 

جازة الثالثة مف اجازة الشيخ نجيب الديف اليذلي لتمميذه غياث الديف عبدالكريـ بف طاوس الحسني لرواية كتاب " اإل
معالـ العمماء " لرشيد الديف محمد بف عمي بف شير آشوب : )وأجزت لو روايتو عني، عف السيد الفاضؿ شمس الديف 

 جبرائيؿ القمي ، عف مصنفو رضي اهلل عنو( فخار بف معد الموسوي الحائري ، عف الفقيو شاذاف بف 
تعارؼ العمماء عمى تدويف تاريخ منح اإلجازة لممجاز في نياية اإلجازة ، وتدويف ىذا التاريخ يختمؼ مف عالـ الى  -

رجب  07ىػ ( وتارة اخرى يذكر التاريخ مف الشير مع السنة: )في 675آخر، فتارة يكتب بالشير والسنة )في شعباف 
ثالثة في ذكر اسـ اليـو وتاريخو واسـ الشير مف السنة: ) يـو الخميس رابع عشر مف جمادى األخرى سنة ىػ ( و 710
 ىػ( 695

وىذا مما يفيد في توثيؽ الرواية ويدفع عنيا غائمة التزوير والتدليس . وفي مرات قميمة يذكر الشيخ المجيز المكاف الذي 
ي وراميف "مف اعماؿ الري" ( وىذا ينفع في معرفة المراكز العممية في اجاز فيو الطالب ، فيقوؿ : )في بغداد( او )ف

العالـ العربي اإلسالمي ، واسياميا في نشر العمـو والمعارؼ اإلسالمية . وىو في الوقت نفسو يبيف حركة تنقؿ 
 الطالب والشيخ بيف ىذه المراكز بحرية تامة مف غير قيد او شرط خدمة لمعمـ والعمماء. 
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 : اليوامش
، وابف االثير : الكامؿ في التاريخ :  2/323ينظر : ياقوت : معجـ البمداف :  -0

 . 2/491، وابف خمكاف : وفيات االعياف :  9/211
 . 065ابف جبير : رحمة ابف جبير :  -2

. وابف الطقطقي: الفخري في اآلداب 01/054،058ينظر: ابف االثير: الكامؿ في التريخ:  -3
 .  268السمطانية: 

، والحكيـ، د.حسف  240-239آؿ ياسيف ، محمد مفيد : الحياة الفكرية في العراؽ في القرف السابع اليجري :  ينظر : -4
، ود.صالح ميدي عباس : نخبة 0420شعباف  2بتاريخ  09عيسى : مراكز العمـ في الحمة ، جريدة الجنائف ، العدد 

 .  8 – 7مف عمماء الحمة في القرف السابع اليجري ، ص

 .  8-7ح ميدي عباس ، نخبة مف عمماء الحمة في القرف السابع اليجري صد. صال -5

، والحكيـ ، مراكز العمـ في الحمة  240-241ينظر : آؿ ياسيف ، الحياة الفكرية في العراؽ في القرف السابع اليجري  -6
، والخزعمي ، 9-8ـ، ود.صالح ميدي عباس ، نخبة مف عمماء الحمة : 0420لسنة  09، جريدة الجنائف ، العدد 

 .  42-39كاظـ شامخ ، ابف داود الحمي ومنيجو وموارده في كتابو الرجاؿ ص 

 53-50تحقيؽ ثامر كاظـ الخفاجي ، مقدمة المحقؽ ص –ينظر : العالمة الحمي : ايضاح االشتباه في اسماء الرواة  -7
 .  45-43. والخزعمي ، ابف داود الحمي 

 . 8لحمة صد. صالح ميدي عباس ، نخبة مف عمماء ا -8

 . 54المحقؽ الحمي ، شرائع االسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ ، مقدمة المحقؽ ، ص -9

 .  03/054الذريعة الى تصانيؼ الشيعة  -01

، والعالمة الحمي، ايضاح االشتباه في اسماء  53اغا بزرؾ الطيراني ، الحقائؽ الراىنة في المئة الثامنة ، ص  -00
  . 55-53ص –مقدمة المحقؽ  –الرواة 

، والخفاجي،د.ثامر كاظـ ، مف مشاىير اعالـ الحمة  53اغا بزرؾ الطيراني ، الحقائؽ الراىنة في المائة الثامنة ص -02
 . 81-75الفيحاء ، ص

 .  027د. صالح ميدي عباس ، الحياة الفكرية في مممكة غرناطة اإلسالمية ص -03

ىػ ، ود. صالح ميدي عباس ، 0420شعباف  09العدد  –جريدة الجنائف  –ينظر : الحكيـ ، مراكز العمـ في الحمة  -04
 . 38-37، والخزعمي ، ابف داود الحمي ،  8-7نخبة مف عمماء الحمة ، ص 

، والسيوطي ، تدريب الراوي في  210-066ينظر: ابف الصالح ، عمـو الحديث )مقدمة ابف الصالح ( ص  -05
  375-308شرح تقريب النواوي 

 . 2/049ابف فارس ، مجمؿ المغة  -06

 .  650موس المحيط ، صالقا -07

 ىامش المحقؽ . 328السيوطي ، تدريب الراوي  -08

 . 650الفيروزابادي ، القاموس المحيط  -09

 . 0/026الذريعة الى تصانيؼ الشيعة ؛  -21

 . 015-013، والشييد الثاني، والدراية في مصطمح الحديث 365 – 328السيوطي، تدريب الراوي،  -20
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 قائمة المصادر والمراجع : 
ىػ( الكامؿ 631عز الديف ابو الحسف عمي بف محمد الجزري )ت –ابف االثير  -

 ـ .0967 -0965دار صادر ودار بيروت  –بيروت  –في التاريخ 

ـ(، االنوار الساطعة في 0971اغا بزرؾ الطيراني ، العالمة محمد محسف )ت -
ـ، 0972بيروت ، دار الكتاب العربي  –تحقيؽ ولده عمي نقي منزوي  –المائة السابعة 

 ـ . 0972تحقيؽ ولده عمي نقي منزوي ، بيروت ،دار الكتاب العربي  –لثقات العيوف في سادس القروف ا

 ـ. 0972تحقيؽ ولده عمي نقي منزوي، بيروت، دار الكتاب العربي  –الحقائؽ الراىنة في المائة الثامنة 

 ـ . 0936النجؼ االشرؼ  –الذريعة الى تصانيؼ الشيعة 

 –لؤلؤة البحريف في اإلجازات وتراجـ رجاؿ الحديث  –ىػ( 0086مة يوسؼ بف احمد )تالبحراني، الشيخ العال -
 ـ .0962تحقيؽ السيد محمد صادؽ بحر العمـو ، النجؼ االشرؼ ، مطبعة النعماف 

دار صادر  –رحمة ابف جبير ، بيروت  –ىػ( 604ابف جبير، ابو الحسف محمد بف احمد الكتاني االنمسي )ت -
 ـ . 0959

 ىػ .0420شعباف  09جريدة الجنائف العدد  –مراكز العمـ في الحمة  –، د.حسف عيسى الحكيـ -

الخفاجي ،د.ثامر كاظـ ، مف مشاىير اعالـ الحمة الفيحاء الى القرف العاشر اليجري ، مف منشورات مكتبة آية  -
 ـ .2117 -ىػ 0428اهلل المرعشي النجفي ، قـ ، ايراف ، 

بف داود الحمي ومنيجو وموارده في كتابو الرجاؿ ، اطروحة دكتوراه غير الخزعمي ، كاظـ شامخ محسف ، ا -
 ـ . 2116 -ىػ 0427بغداد  –منشورة ، معيد التاريخ العربي لمدراسات العميا 

وفيات االعياف وانباء ابناء الزماف، تحقيؽ د.  –ىػ( 680ابف خمكاف ، شمس الديف ابو العباس احمد بف محمد )ت -
 ـ .0972-0968دار الثقافة  – بيروت –احساف عباس 

 –تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، بيروت  –ىػ( 900السيوطي، جالؿ الديف عبدالرحمف بف ابي بكر )ت -
 ـ .2110 -ىػ 0420دار احياء التراث العربي 

–ث الدراية في عمـ مصطمح الحدي –ىػ(966الشييد الثاني، العالمة زيف الديف بف عمي بف احمد العاممي )ت -
 ـ. 0961مطبعة النعماف  –النجؼ االشرؼ

اطروحة دكتوراه غير منشورة، معيد التاريخ  –الحياة الفكرية في مممكة غرناطة اإلسالمية-د.صالح ميدي عباس -
 ـ. 0995بغداد  –العربي لمدراسات العميا

راث( التي اقاميا مركز نخبة مف عمماء الحمة في القرف السابع اليجري ، بحث مقدـ الى ندوة )دور الحمة في الت -
 ـ . 0995احياء التراث العممي العربي بجامعة بغداد بالتعاوف مع جامعة بابؿ  

عمـو الحديث )مقدمة ابف الصالح(، القاىرة  –ىػ( 643ابف الصالح، ابو عمرو عثماف بف عبدالرحمف )ت -
 ـ . 0918

ي في اآلداب السمطانية والدوؿ الفخر  –ىػ( 719ابف الطقطقي، فخر الديف محمد بف عمي بف طباطبا )ت -
 ـ . 0961بيروت، دار صادر ودار بيروت  –اإلسالمية 

ايضاح االشتباه في اسماء  –ىػ( 726العالمة الحمي، جماؿ الديف الحسف بف يوسؼ بف عمي بف المطير )ت -
 -ىػ0425في ايراف، قـ، منشورات مكتبة آية اهلل المرعشي النج –تحقيؽ السيد ثامر كاظـ الخفاجي  –الرواه 
 ـ . 2113
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تحقيؽ  –المجمؿ في المغة  –ىػ( 395ابف فارس، ابو الحسيف احمد بف فارس )ت -
 ـ . 0982السيد زىير عبدالمحسف سمطاف ، بيروت ، مؤسسة الرسالة 

اإلجازات العممية عند المسمميف، بغداد، مطبعة الرشاد  –الفياض ، د.عبداهلل  -
 ـ . 0967

القاموس المحيط ، تحقيؽ  –ىػ( 807مد بف يعقوب )الفيروزآبادي، مجد الديف مح -
 ـ . 0987 -ىػ 0417مكتب الرسالة، بيروت ، مؤسسة الرسالة 

 –شرائع االسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ  –ىػ( 676المحقؽ الحمي ، نجـ الديف جعفر بف الحسف اليذلي )ت  -
بغداد  –عيد التاريخ العربي لمدراسات العميا تحقيؽ السيد طو عبدالجبار حسيف ، رسالة ماجستير غير منشورة، م

 ـ . 2117 -ىػ 0428

بغداد ، الدار العربية لمطباعة،  –الحياة الفكرية في العراؽ في القرف السابع اليجري  –آؿ ياسيف، د. محمد مفيد  -
 ـ .  0979

ر صادر ودار بيروت بيروت ، دا –معجـ البمداف  –ىػ( 626ياقوت ، شياب الديف ياقوت بف عبداهلل الحموي )ت -
 ـ . 0955-0957

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


