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 يىسف كاظى جغيم انشًري. د 

 كهيت انتربيت/ جايعت بابم 

 انًقذيت

ملٔىخ الؾلخ َاؽلح مه الملن االٍالممٕخ الزالٓ وْالاذ الؾٕالبح الة ؤالخ مٍٕالب ماللح مالب ٔئالل ةلالّ الضمصالخ  الوَن      

لن اٍالممٕخ ةلٔاللح َماله عىالبؽٓ اللَلالخ االٍالممٕخ الْالو ٓ َالعوثالٓ  َةلالّ مقزلالف افزلف الٍٕب ةلمبء مه مال

المناٌت االٍممٕخ ٛلجب للعلال  َاالعالبىح  امالب ان ةلمب ٍالب َمة ؤٍالب رىبلالُا ثالٕه ماللن عىالبؽٓ اللَلالخ االٍالممٕخ 

ه لةظٍالب رغالُٔي ٛلجب للعل   َ الل ا زالون ٛلالت العلال  َمىالن البالون االَر الٍغالوْ ثبالعالبىح العلمٕالخ الزالٓ رعىالٓ مال

  اَ (ٓ)ّقٔ معّٕه لضبزً َامبوزً َربٌٕلً ثبن ٔوَْ ةاله خفالو ماله العلمالبء َالةبٍالبء ؽاللٔضب للوٍالُر االاالو  

ألؽل الٖؾبثخ  اال ان القُٖٕٕخ الزٓ رمزع ثٍب المنٌت الغعةوْ ثبن الؾلٔش النْ ٔعل ؽَىب ٌُ مب رالُارود 

  أْ اؽل اال مخ االصىّ ةْو ةىالل االمبمٕالخ َالالنٔه (ٓ) ةلًٕ الَلَلخ الَىلٔخ المُصُ خ َُٕال ٖر ثٕذ الىجٓ

  َاالنل  الَلَاللخ الَالىلٔخ الزالٓ رٖال  ألؽالل مبٍالبء االمبمٕالخ الالنْ إالجؾُا ماله (ٓ)ٔعل  ُلٍ  ٌالُ  الُر الىجالٓ 

الٍْوح ثؾٕش ال ٔم ه الزْ ٕ  ثؾلٔش وبلُي ثبةزجبهٌ  ل  ٔضجزُا اال مب رُارو َؽَه مه الَالىل َالمالزه للؾاللٔش 

ـ الٖلَق  َال لٕىٓ  َالْؤف الوٙالٓ َالْالؤف المورٚالّ  َالْالٕـ المةٕالل  َالْالٕـ الاٍُالٓ  َمىٍ  الْٕ

َالمؾبق الؾلٓ  َالعممخ الؾلٓ  َغٕوٌ   ٌَإالء العلمبء وبلُا أٚالب اؽبكٔالش ةاله ازالت العبمالخ َٕالؾبؽٍ   

َالمب  مالىٍ  َوٕال  َرزلمنَا ةلّ ةلمالبء العبمالخ  َرزلمالن ةلالٍٕ  َ ٖاللٌ  العلٔالل ماله ةلمالبء المالناٌت االفالوِ لل

االعبىح  ل  ر ه االعبىح العلمٕخ رقزلف مالٓ ملٔىالخ الؾلالخ ةاله غٕوٌالب ماله الماللن االٍالممٕخ االفالوِ ثمالب ٔزعلالق 

ثبالعبىح العلمٕخ  امب ان البون الزبٍع الٍغوْ النْ فًٖ الجؾش  ل  ٔقزلف ةه ٍبثبً مه البوَن الزٓ مود 

االعبىح العلمٕخ لعخ َإالامؽب  رىالبَر : الّ صمصخ مجبؽش االَر ر  ربَٕ  الجؾش. ثٍب الؾٕبح الة ؤخ مٓ الملٔىخ

الجبؽش مًٕ االعبىح ماله ؽٕالش الزعؤةالبد اللعالُح ةىالل إالؾبة المعالبع  اللعُٔالخ المْالٍُهح  َإالامؽٍب الالنْ 

صجالذ مالاله  جال  المقزٖالالٕه ثالً  مالالع رعؤةالبد ؽالاللكد ماله  جالال  ةاللك مالاله الةبٍالبء المْالالٍُهٔه  امالب المجؾالالش الضالالبوٓ 

ال جٕالوح  َالمزٍُالاخ  َالمقزٖالوح  : َب  االعالبىح  َرال  فملالً ربَالٕ  االعالبىح الالّ صالمس ا َالب  ٌالٓا : معىُاوً

َصجذ رعؤف ا  مه ٌني االٕامؽبد الةبٍٕخ ثمب ٔزم   مع االٍ  المُعُك َاالٍزٍْبك ثبكلخ رزعلق ثبعالبىاد 

د  ةبلغىالالب مٕالالخ مَالالمٕبد رلالال  اوالالُا  االعالالبىا: البالالون المالالناُه مالالٓ ملٔىالالخ الؾلالالخ  ٍََالال  المجؾالالش الضبلالالش ثعىالالُان

االوُا  مع العلالخ الزالٓ ابوالذ ماله َهاء رلال  الزَالمٕخ َرضجٕالذ ومالبمط معٕىالخ ماله اعالبىاد الؾلٕالٕه ثمالب ٔزعلالق مالع 

اةزمل الجبؽش ةلّ ةلك ماله ال زالت المعزجالوح الزالٓ رعزجالو ماله مَاد العم الخ المجبّالوح .الىُ  المضجذ مٓ المجؾش

ل ْالال ُر للجؾواوالالٓ الالالنْ ؽمالال  ثٖالالةؾبرً ومالالبمط ةالاللح  عالالبىاد ازالالبة ا: ثمُٙالالُ  الجؾالالش َمالاله ٌالالني المٖالالبكه
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ثؾالالبه االوالالُاه للعممالالخ المغلَالالٓ الالالٓ ؽالاللك اهثعالالخ اعالالياء مالاله ازبثالالً رقٖٖالالذ ثىٖالالُٓ : الؾلٕالالٕه  َازالالبة

أغب ثيهك الاٍواوٓ النْ فٖالٔ ااضالو ماله عاليء مٕالً ألعالبىاد :  عبىاد ةلمبء االمبمٕخ  َازبة النهٔعخ لـ

العبىاد  امب ابن ل زبة الةُا ل الاؤةخ النْ رىبَر ثالً مإلةالً ةجالل ف امىاللْ العلمبء َصجذ وُٖٓ مه رل  ا

االٕالةٍبوٓ وٖالالُٓ اعالالبىاد ّالالبٌلٌب ٌالالُ ثىةَالالً ثقالاليا ه ال زالالت المىزْالالوح مالالٓ امالالباه ةلٔالاللح صجزٍالالب ٌالالُ ث زبثالالً 

الةزمبك المناُه مع ماو م بن الم زجخ ََٕف ك ٕق مٓ اضٕو مه االؽٕبن للمقاُٛ النْ ٔناوي  امب ل  ٔةزىب ا

ةلّ ازبثً هٔبٗ العلمالبء َؽٕالبٗ الةٚالمء الالنْ رالوع  ثالً ٖالم العلمالبء مااالوا رةبٕالٕ  اضٕالوح ةاله ؽٕالبرٍ  

 .َهالرٍ  َمٖىةبرٍ  مع ا زجبًٍ لىُٖٓ اضٕوح علا مه اعبىارٍ  ر  الوعُ  الٍٕب َاةزمبكٌب مٓ الجؾش

لّ  َان ٔةٕالالل مالاله ٔاالالب  ةلٕالالً الةب الاللح َافٕالالوا اك  ف ٍالالجؾبوً َرعالالبلّ ان ٔغعالال  ةملالالٓ ٌالالنا فبلٖالالب لُعٍالالً رعالالب

 .العلمٕخ الزٓ رُفٕىبٌب ةىل اّزعبلىب لً  اوً وع  المُمق َوع  المغٕت

 اإلجازة انعهًيت نغت واصطالحا  انًبحث االول 

ا عالالبىح لعالالخ ئةاالالبء ا من
(1)

ُ   لالالً الال  ٍ   َأعالالبى لالالً 
(2)

المالالبء الالالنْ َٔالالببي المالالبرا مالاله المبّالالٕخ : ))  َالغالالُاى ٌالالُ

((َالؾوس
(3)

(اليثٕلْ)َ بر   
(4)

مالٓ هَأبرالً َمَالمُةبرً  ]ٛلالت ا عالبىح أْ ا من[َاٍزغبى هع  هعمً : ))

َ بر الزَزوْ((.َأعبىي مٍُ مغبى َالمغبىاد المؤَبد
(5)

َ ٕ  اٍزغيرً مأعالبىوٓ أْ ٛلجالذ مالبًء ألٍالبّ : ))

( أعالبى)ألٕال  مٖالله َا عالبىح مالٓ ا ((.ثً مأعبىوٓ أْ أةابوٓ مل   مبلابلالت للؾاللٔش َٔالزغٕي العالبل  ةلمالً

  ؽنمذ الُاَ معُٙذ ةىٍب ثبلزبء  امب مٓ وظب وي مه المٖالبكه المعزلالخ العالٕه ماله ٌالنا الجالبة (عُاى)َإلً 

مزالٌُ  اوةزالبػ مالب  جلٍالب مبوبلجالذ ألةالبً  ملبٕالذ [ مالٓ عالُاى]رؾواالذ الالُاَ : ))ئعبثالخ َئ بلالخ  َرعلٕال  ملال  اوالً: مض 

((لزببء الَباىٕهاأللف اليا لح الزٓ ثعلٌب مؾنمذ اؽلٍٔمب ال
 (6)

م ذ ا عبىح العلمٕخ ثأوٍب .  مإٔجؾذ ئعبىح َُةوِّ

ال م  الٖبكه ةه الممٕي المْالزم  ةلالّ ئوْالب ً ا من مالٓ هَأالخ : ))ـ ثؾَت مٖالؼ أٌ  الؾلٔش َالوَأخ ـ

الؾالاللٔش ةىالالً ثعالالل ئفجالالبهي ئعمالالبال ثمؤَبرالالً َٔالالالق ّالالبٔعب ةلالالّ ازبثالالً ٌالالنا ا من المْالالزملخ ةلالالّ ماالالو ال زالالت 

َالمٖالالىةبد الزالالٓ رٖالالله ا من مالالٓ هَأزٍالالب ةالاله المغٕالالي ئعمالالبالً َرةٖالالٕمً  َةلالالّ ماالالو المْالالبٔـ الالالنْ ٕالالله 

((للمغٕي الوَأخ ةىٍ   ٛجبخ ثعل ٛجبخ ئلّ أن رىزٍٓ األٍبوٕل ئلّ المعُٖمٕه ةلٍٕ  الَم 
 (7)

ٌَٓ أٔٚبً ان .

الالذ  ٔغٕالي الْالالٕـ لزلمٕالالني الزؾالاللٔش ةىالالً ثعالل ان ٖٔالالجؼ  الالبكهاً ةلالالّ ملالال   َ الل ىاؾ  ٍالالمٕذ ثعالال٘ الْالالٍبكاد الزالالٓ م 

للعلمبء ثب عبىح
 (8)

(الىُهْ)  َ بر 
(9)

َ ل عود ةبكد الَلف ان الْٕـ ثعل البواءح ةلًٕ ٔغٕيي هَأالخ مالب : ))

(ةَٕالالّ)مالالٓ ؽالالٕه ةالالّوم ((. الالوأي ةلٕالالً ُٔمىالالبًًر َث واالالخ
 (11 )

ئلالالّ  ]الْالالٕـ[ٌالالٓ الزالالٓ ٔمىؾٍالالب األٍالالزبم : ))ا عالالبىح

ؽالالالق رالالاللهٌٔ رلالالال  [ الابلالالالت]ٍالالالخ مالالالبكح مالالاله المالالالُاك َئرببوٍالالالب َالزالالالٓ رقالالالُر الابلالالالت ثعالالالل اوزٍب الالالً مالالاله كها

َا عبىح وُةبن ّةُٔخ أَ رؾؤؤخ  أمالب األَلالّ مبالل ابوالذ رمالىؼ مالٓ العٖالُه ا ٍالممٕخ األَلالّ أٔالب  ((.المبكح
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الٖؾبثخ َالزبثعٕه  ٌَٓ أ ل  مه الضبوٕخ   بر الزومنْ
 (11)

ٔالوَْ  أعبى ثع٘ أٌ  العل  ئما أعالبى العالبل  ان: ))

  َ بر اثه أثٓ ّٕجخ((ةىً ألؽل ّٕئب مه ؽلٔضً
 (12 )

[ الؾاللٔش... ]افجووب  زبكح ةه ٍعٕل ثه المَٕت  بر: )) بر

ةّماله ٔوعالع : ألؽل إٔؾبثً مٓ عُاة ةلالّ ٍالإالً( )  َ ُر ا مب  الٖبكق ((وع :  لذ اهٍَٔب ةى ؟  بر

ٍُئ  ةه مَألخ مببر لً مبوً ([ )اؽل إٔؾبة أثًٕ ا مب  الجب و ]ه الضبةٓ ممب ٔمىع  ة: )) ئلًٕ ئما اؽزبط أَ 

((ٍمع ماله أؽبكٔالش أثالٓ َاالبن ةىاللي َعٍٕالب
 (13)

ان أثالبن ثاله : ))ألثالبن ثاله ةضمالبن اؽالل إٔالؾبثً( )  َ ُلالً 

 الالل هَِ ةىالالالٓ هَأالالالخ اضٕالالوح  ممالالالب هَاي لالالال  مالالالأهَيا ([ )اؽالالالل إٔالالالؾبة ا مالالبمٕه الَالالالغبك َالجالالالب و ]رعلالالت 

((ةىٓ
 (14)

((مب ٍمعزً ةىٓ مبهَيا ةه أثٓ: ))إٔؾبثًألؽل ( )  َ ُلً 
 (15)

أمب ا عالبىح الزؾؤؤالخ مزبَال  .

ئلّ صمبوٕخ أ َب   وزىبَر مىٍالب ثبالله مالب ٔزعلالق األمالو ثمُٙالُ  ثؾضىالب  ؽٕالش ٍالىزىبَر أهثعالخ أ َالب  مىٍالب َالزالٓ 

 .رُمود ومبمط مىٍب لللهاٍخ فمر مُُٙ  الجؾش

 انًبحث انثاَي

  َهثمالب (ال جٕالوح أَ المجَالُٛخ  المزٍُالاخ  المقزٖالوح: )ىح ئلّ صمصخ أ َالب  ٌالَٓربَ  ا عب: ـ أقساو اإلجازة

ٔ الُن مىْالأ ٌالالنا الزبَالٕ  مالاله ؽغال  والالٔ ا عالبىح أَ الزٍُالع مالالٓ ماالو األٍالالبوٕل  َا عالبىح المزٍُالالاخ ٌالٓ الزالالٓ 

  :ٔقزٖو ثٍب الْٕـ ةلّ ماو ثع٘ الاوق مٓ ا عبىح َالمْب ـ  َا عبىاد ثؾَت ؽغمٍب صمصخ أ َب  ٌٓ

ٌني ا عبىح ةجبهح ةه ازالبة اجٕالو َمَالزب   َ الل ٔ الُن (: المجَُٛخ)أَ ٔالق ةلٍٕب اٍ   :ـ اإلجازة انكبيرة1

لمض  ٌني ا عبىاد ةىُاوبً مَزبمً ثؾل مارً
 (16)

َمه األمضلخ ةلّ ٌنا الىُ  مه ا عبىح  ئعبىح اثه مٍل الؾلٓ .

(الجؾواوٓ)الزٓ ماوٌب 
 (17)

َاثزلأٌب المغٕي ثبلجَملخ  صال  اللٔجبعالخ الزالٓ  الل ٔاالُر    ٌَٓ ئعبىح اجٕوح مجَُٛخ

الؾمل هلل المىبن مه الؾٕوح َالعُأخ  الموّالل ئلالّ ٍالجٕ  الٖالُاة َالٍلأالخ  : ))مٍٕب الَوك أَ ٔبٖو  مضبر مل 

الْالالبه  لعجالالبكيا ٛؤالالق الوَأالالخ لٕٖالاللُا ئلالالّ مىٍالالبط الؾالالق َاللهأالالخ  مالاله رجلٕالالر مالالب عالالبءد ثالالً هٍالاللً الم ومالالُن 

َأ مزً المعُٖمُن  لٕٖال  الؾالق ئلالّ أ ٖالّ األٛالوام َالَالج   لالئم ٔ الُن للىالبً ةلالّ ف [ أوجٕب ً] َأوجٕبءي

(هثىالب لالالُال أهٍالاللذ ئلٕىالالب هٍالالُال مىزجالع خٔبرالال  مالاله  جالال  أن واُلالن ر  َوُقالاليِ: )َلالالئم ٔبُلالالُا... ؽغالخ ثعالالل الوٍالال 
(18  )

ُٖٕالالٕه ثأالالبد الزإٍالالو َالعلالال  المق[ المعٖالالُمٕه]َٕالاللّ ف ةلالالّ وجٕالالً الجْالالٕو الىالالنٔو َخلالالً المعٖالالُمُن 

َثعل مان ف رعبلّ لمب ا زٚذ ؽ مزً علّذ ةظمزً فلق الم لةٕه .العئو  ٕمح كا مخ مب ثبٓ الزٍلٕ  َالز جٕو

َأَعجذ هأمزً ر لٕف العبلمٕه لٕٖلُا ئلالّ الَالعبكح األثلٔالخ َالىغالبح الَالوملٔخ  َاٍالزؾبر ملال  مالٓ ةللالً ثاللَن 

ملالُال ... )َلّمب رُ ف مل  ةلّ وب  الوَاح َأفجالبه الضبالبح... ت األ مخ لزعلٕ  األوب رجلٕر ا ٍم  َوٖ... ئةممٍ 

(وةو مه ا  مو خ مىٍ  ٛب ةخ لٕزةبٍُا مٓ اللٔه َلٕىنهَا لبُمٍ  ئما هععُا ئلًٕ لعلٍال  ٔؾالنهَن
 (19 )

َاالبن وبال  

  َمٕمالب ثعاللٌب الاجبالبد للمْالبٔـ األؽ ب  َاٖصبه مٓ الاجبخ األَلّ ُٛها ثبلىب  َالعم  َُٛها ثب مزبء َالبالُر

َ ل أّبه الوٍالُر ٕاللّ ف ةلٕالً َخلالً ئلالّ ٌالنا ... َالوَاح ُٛها ثبلؾلٔش َالوَأخ َُٛها ثبلَمب  َا عبىح
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َرمؽال  الل الخ مالٓ ((.اوزٍالّ. ئما ظٍود الجل  مٓ أمزٓ ملٕظٍو العبل  ةلمً  َمه ل  ٔةعال  معلٕالً لعىالخ ف: مببر

زٓ َظّةذ لز عآ المعىّ المواك لٍب  مٚمً ةه الل خ الىؾُٔخ َاللعُٔخ َالٖٕبغخ  امب افزٕبه الُغم   المعجوح ال

ٔم ه ممؽظخ الَغع المؾجُك اللار ةلالّ المعىالّ المالالُة ئٖٔالبلً  َاالنل  الزُظٕالف الالل ٕق للالىٔ البوخوالٓ 

. الضالالُاةالمُعالالُك َافزٕالالبه المؾالال  الٖالالؾٕؼ لالالًس لٕ الالُن كهٍالالب َمُةظالالخ وؾالالُ الزوغٕالالت َالزوٌٕالالت  َالعبالالبة َ

لز الالُن كهٍالالبً رَالالزقلٔ مىالالً ( ٕالاللّ ف ةلٕالالً َالالالً)َافزٕالالبه المؾالال  الٖالالؾٕؼ ل ؽبكٔالالش الْالالؤةخ ةالاله الىجالالٓ 

ج و م .العا را وِّ َٔضىٓ ةلًٕ َٔملؽً ثمالب ٔالواي مىبٍالجبً مالع الم بوالخ العلمٕالخ ( المغبى ئلًٕ: )ثـ( المغٕي)ثعل المبلمخ ُٔع 

َاالبن المالالُلّ الةبٕالً العالبل  العبمالال  : ))ٌالالني ا عالبىح ثالبلبُر الزالٓ ؽببٍالب مبالل ماالالو اثاله مٍالل رلمٕالني الالالنْ أعالبى لالً

العممخ مؾبق الؾبب ق َمَزقوط الل ب ق الةبٙ  ال بم  ىٔه ا ٍم  َالمَلمٕه ةي المل خ َالؾالق أثالُ الؾَاله 

ٍَُُ  المضلّ ...((ةلٓ ثه ٍُٔف المعوَم ثبثه العَوح ممه افن مه ٌنا البَ  ثبلؾ  األَلّ َمبى ثبل
(21 )

 َماله.

الممؽ  اوً مٓ ا  ا عبىاد َثمقزلف أوُاةٍب ةل  َعُك اؽل مه المْبٔـ مّ  الزلمٕن النْ أعبى لً  ث  ةلالّ 

الع ٌ ٔ  ٕ  لً الملػ َالضىبء الجلٕر  َرعلٕ  مل  ةلّ مب ٔجلَ ٌالُ أن الْالٕـ ال ٔغٕالي ا عالبىح ئال لماله اٍالزؾبٍب 

 ملاله ٔؾٖال  الابلالت ةلالّ ئعالبىح ماله أْ ّالٕـ ماله ََٕ  ئلّ الموؽلخ الزٓ ٔم ه ا زمبوً ةلالّ مؤَبرالً  َئال

ُّٕؿ ا عبىح ئال ئما ابن أٌمً لٍالب  ئم ان المعلُمالبد الزالٓ َٕاللزىب ؽالُر ا عالبىح ٌالٓ للالجالخ المغالبىٔه الالنٔه 

أاملُا اللهً  أمب الالجخ النٔه ل  ٔ ملُا كهٍٍَ  ملٌٕ ٌىبك مه كا ٍرا لمالىؾٍ  ئعالبىح أَ ماالوٌ  ؽزالّ ٔم اله 

ٓ وزٕغخ وغبػ للمَزمؤه مٓ كهٍٍَ  ؽزّ ئوٍب ٍب  أمالب الالنٔه لال  ٔ ملالُا أَ مْاللُا ملال  والالع ممٍ   مب عبىح ٌ

َةلٕىب العل  أن ا  ئعبىح ال ٔم اله أن رُمالى ؼ .ةلّ ئعبىاد رقٍٖ   أْ ئن ا عبىح ٌٓ كال   وغبػ َلٌٕ مْ 

  َممب ٔلة  مل  ٌالُ (ّٕقً)ح أٍزبمي للزلمٕن ئال ثعل ئلزامبً ٔبلِّمً لْٕقً  ّةُٔبً ابن أَ م زُثبً ٔالت مًٕ ئعبى

ٌ  ماله ةىاللْ : ))مب كَوً الْٕـ أؽمل ثه مٍل مٓ ا عبىح المناُهح ثبلبُر ئعالبىح مالب هَٔىالبي  ]اثاله العَالوح[ئلالز م 

((مالاله مْالالبٔقىب
 (21)

الالالزمٌ مالاله ةىالاللْ : ))...مالاله فالالمر  ُلالالً( المغٕالالي)امالالب ارٚالالؼ الزُاٙالالع الالالنْ رؾلاّلالّ ثالالً .

ألؽججالذ ا مَالبك ... ٕلان َال مه موٍالبن ال الم  َالجوٌالبن  َلالُال رؾالز  ئعبثزالًَل  أك مه أٌ  ٌنا الم...ئعبىح

ّٓ ةجبهارٓ َةل  ثواةزٓ َ لخ ثٚبةزٓ  َل ُوة  ؽبم  مبً ئلّ مه ٌُ أمبً مىً ماله فالمر الالىٔ ((.ةه مل  لع

ماللِ  الَبثق ثلا الزُاٙع النْ ارٖف ثً الْٕـ أؽمل ثه مٍل الؾلٓ مه عٍخ َمه عٍخ أفوِ ٔجوى مٓ الالىٔ

ثعالل ملال  ٔىزبال  .رْغٕع َمؾبَلخ رضجٕذ الضبخ ثبلىةٌ للِ المغبى ئلًٕ لزٍٕئزً لزؾم  المَإَلٕخ الملببح ةلّ ةبربً

ٔؤَالً ( المغٕالي)  ئم ٔغٕيي ةلّ هَأخ مالب االبن الْالٕـ (مزه ا عبىح: )المغٕي ئلّ مب ٔم ه أن ٖٔالؼ ةلًٕ ثـ

  ٌَ نا ((مبلبُر ؽلصىٓ. أَالً ثمب وؤًَ مْبمٍخ مزٖم َلىجلأ: ))مْبمٍخ ةه ُّٕفً ثبلَىل المزٖ  ؽٕش  بر

ٔزٖ  لً مب ٍمعً مْبمٍخ ةه ّٕقً ةه ُّٕؿ ّٕقً َُٕال ئلّ أٌ  اللهأخ َالؾلٔش المىبُر ةه الوٍالُر 
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  أَ َٕالُال ئلالّ اؽالل العلمالبء الالنٔه رعالل ٍلَاللخ مؤَالبرٍ  ()أَ األ مالخ المعٖالُمٕه ( ٕلّ ف ةلًٕ َالً)

ص  اوزب  ئلّ ئةاالبء ا من َا عالبىح ثالبن ٔالوَْ ةاله (.)أَ ةه خلً ( ٕلّ ف ةلًٕ َالً) مُصُ خ ةه الىجٓ

َأعالاليد لالالً أن ٔالالوَْ ةىالالٓ ةالاله : ))مٖالالىةبرً َمٖالالىةبد ّالالُٕفً الالالنٔه أعالالبىَي ةلٍٕالالب  امالالب مالالٓ الالالىٔ الزالالبلٓ

مالاله  َأعاليد لالالً أن ٔالوَْ ةىالالٓ عمٕالع مالالب ٕالىةزً: ))ئلالّ أن  الالبر...(( عمٕالع المٖالالىةبد... ةاله ّالالٕقً...الْالٕـ

ملٕالوَ :))َمه لُاى  ا عبىاد ئثبؽخ الْٕـ للزلمٕالن هَأالخ مالب أعالبى ةلٕالً ئم  البر...((.ال زت َالوٍب   َالمَب  

ةلّ المغالبى أن ر الُن ٌالني ا عالبىح ثزىةٕالن الْالوٛ  ( المغٕي)َ ل ْٔزوٛ ((.مل  لمه ّبء َأؽت مٍُ أٌ  لنل 

َأوالبر ماله م بهمالً َئوعبمالً أن ٔغؤىالب : ))... اٖرالٓ َغبلجبً مب ابن الْوٛ مزعلببً ثبللةبء للْالٕـ امالب مالٓ الالىٔ

مه فمر الىٔ الَبثق ارٚؼ ماللِ روإالي هعالبر الة الو مالٓ ((.ةلّ فبٛوي ال ؤ  مٓ أَ بد كةُارً َفلُارً

الؾلخ ةلّ الغبوت األفوَْ  ئم أن اّزواٛ اللةبء  رأإل ةلالّ الضالُاة الالنْ ٔوعالُ الْالٕـ الؾٖالُر ةلٕالً مالٓ 

ذ مه  اج   ُّٕؿ ا عالبىح الؾلٕالٕه َغٕالوٌ  ٌالٓ الؾٕبح اٖفوح  َمه ال غلٔو ثبلناو ئن ٌني ا عبىاد الزٓ ُمىاؾ 

ئعبىاد مّغبوٕخ كَن مببث   ئم ل  واّلع ةلّ أْ ؤ ٔم ه مه فملً البُر أن اؽل الزممٕن ابن ٔعآ لْالٕقً 

لؾلٕالالٕه ثالالبٖفوح أمالالُاال مببثالال  رالاللهٌٔ أَ ئعالالبىح  َمالاله فالالمر ملالال  ارٚالالؼ مالاللِ الزالاليا  هعالالبر الة الالو َمالالىٍ  ا

أمب فبرمخ ا عبىح مبلمعزبك أن ٔإهؿ المغٕي لٍني ا عالبىح ثالناو اٍالمً َ الل ٔالناو الم البن .َئةواٍٙ  ةه اللوٕب

امالب مالٓ . النْ أعبى مًٕ  َرأهٔـ ا عبىح النْ  ل ٔ ُن مضجزبً مًٕ اٍ  الُٕ   َالْالٍو َالَالىخ ثبلزالأهٔـ الٍغالوْ

ّ أؽمل ثه مؾمل ثه مٍل مٓ صبوٓ ةْو مه ٍّو ّعجبن مه ٍىخ أهثعٕه ازت العجل الةبٕو ئلّ ف رعال: ))الىٔ

((َٕاللّ ف ةلالالّ ٍالٕلوب مؾمالل الىجالٓ َخلالً ٍَالل  ] 1436ّالجبٛ  21]َصمبومب الخ ٌملٕالخ ٌغؤالخ 
 (22)

ابوالالذ .   

اغلت ا عبىاد الزٓ رمىؼ مه وُ  ال جٕوح  مض  ئعبىح الْٕـ اثه القبىن الؾب وْ  ألؽمالل ثاله مٍالل الؾلالٓ مالٓ 

(مجَالُٛخ)   ئعالبىح اجٕالوح 1388/ٌالـ791ثمء ٍىخ او
(23)

  َالْالٕـ ةلالٓ ثاله مؾمالل ثاله م الٓ العالبملٓ للْالٕـ 

 1421ابوُن الضبوٓ 16/ٌـ824مؾو   11أؽمل ثه مٍل الؾلٓ  ثزأهٔـ 
(24)

  ئعبىح الْٕـ أؽمل ثه مٍل الؾلٓ 

(ٛخمجَُ)  ئعبىح اجٕوح 1422/ٌـ825للْٕـ ّمٌ اللٔه مؾمل ثه الؾَه الؾُالوٓ ٍىخ 
(25)

  َئعبىح مؾمل 

   ٌَٓ ئعبىح اجٕوح  ماالو مٍٕالب اثاله 1491/ٌـ897ثه أثٓ عمٍُه ا ؽَب ٓ ئلّ الَٕل مؾَه الوُْٙ ٍىخ 

أثالالٓ عمٍالالُه ا ؽَالالب ٓ الاالالوق الَالالجعخ لوَأبرالالً  َاالال  ٛؤالالق مالاله ٌالالني الاالالوق مٕالالً ٍلَالاللخ لْالالُٕؿ ئعبىارالالً 

   1492/ٌالـ 898ٕالني هثٕعالخ ثاله عمعالخ ٍالىخ َلمؾمل ثه أثٓ عمٍُه ا ؽَب ٓ ئعبىح أفوِ ئلّ رلم.َهَأبرً

ٌَٓ ئعبىح اجٕوح  إَّٔ مٓ مزىٍب لزلمٕني َّٕٕخ  ّٕمخ ٔؾضًّ مٍٕالب ةلالّ ُؽالّت العلال  َهةبٔزالً َفلمزالً  َٔالالت 

مىً االثزعبك ةه ئةاالبء العلال  ثبلمببثال  المالبكْ َٔؾضاّلً ةلالّ المضالبثوح َةالل  الملال  مالٓ ٛلالت العلال   َٔؾضالً ةلالّ 

َةلٕال  : )) مٓ مُا ع معٕىخ ؽلكٌب لً والناو عاليءاً مىٍالب لاالُرا مزىٍالب  ئم  البر ُٕٔالًٕوْوي َةل  الجق  ثً  ئال

: ثوةبٔخ العل  َالبٕب  ثقلمزً  َئٔبك َرلوًَٕ ثبلامع َالقوق  مزٍز  ثالنل  ؽومزالً  امالب  البر لالجع٘ العالبهمٕه



   صفي الديه احللي  -كلية الرتبية...............................................رللة العلوم االوساوية 

 
 9002 االنسانيةالعلوم  – االولالمجلد-العدد االول                      جامعة بابل  – صفي الدين الحلي لية التربيةمجلة ك

757 

ًا ةلٕالً امالب ٖٔالُن ماله ةال ًا  ََاعالت ٕالُو لمال ًا العل  مه ّوًٛ لمه فلمً أن ٔغع  الىبً الٍال  ف  بُ ةوٙال

ًا مٖىًُ ٔب أفٓ ا  الٖٕبوخ  َأ   عبٌالً ماله االعزٍالبك مالٓ اللٔبوالخ  َةلٕال  ثبلغالل مالٓ ٛلجالً َرؾٖالٕلً  َال  َكم

َئٔبك أن رجنلً مٓ مؾ  المىع  َاوً ... َئٔبك َازمبن العل  َمىعً ةه المزعلمٕه... رم  مه الَإار ةىً لز مٕلً

 ٕةٕخ الزٓ ٔم ه مه فملٍب اٍزمواه العلال  مالٓ الُعالُك َإةٕالخ َٔوٍ  لزلمٕني  بةلح ةه ال...((.ةىل ال   منمُ 

َةلٕال  ث ضالوح الاللهً َالمالنااوح مالبن : ))االٍزةبكح مىً َؽةظً مٓ الٖله َا  جبر َا  لا  ل َت العل  َٛلجالً

ؽالُاي َةلٕ  ثبلؾة  َالزنابه  مبن فٕو العل  مب ... العل  مِّٕذ َئؽٕبؤي اللهً  َاللهً مِّٕذ َئؽٕبؤي المنااوح

ٌ  رالنإوي ثُاعجالً رغالبي أٍالزبمي َمعلمالً ثبُلالً...((.م ه مٓ ا  األؽُار مواةٕبً لً مبجم ةلٕالً...الٖله : َلال  ٔالى

َإَٕٔ  ثمب ٔزعلق ثأٍزبمك َمعلم  ٌَالُ أن رعلال  أَالً اوالً كلٕلال  ٌَبكٔال  َموّاللك َوبكٔال   ثال  ٌالُ البالب   ))

((َوٍٕالالًَاالاله مإعالالبً ألمالوي ... ثإالمؽ  َالَالالبةٓ ثٍالاللأز  َئٕالالمؽ 
 (26)

َئعالالبىح مؾمالالل ثالاله أثالالٓ عمٍالالُه . 

 1492/ٌالـ898ا ؽَب ٓ اجٕوح لزلمٕني الْٕـ مؾمل ثه ٕبلؼ العوَْ الؾلٓ  مٓ ٍالىخ 
 (27)

َالثالل ماله البالُر .

أن ٌني ا عبىاد رز  ٙمه مغبلٌ مزعلكح  ل رَزعوق ملح ُٛٔلخ  فبٕخ َان الىُٖٓ َا عبىاد أّالبهد 

مٓ خفو مغلٌ مه ٌني المغبلٌ امب مٓ ئعبىح الْٕـ أؽمل ثه مٍل الؾلٓ  ئلّ رعلك المغبلٌ  َا عبىح  ر زت

 واءح َازبثالخ َٙالجابً ... أوٍبي: ))   َمل  مٓ  ُل1434ً/ٌـ838للْٕـ وبٕو ثه أؽمل المزُط الجؾواوٓ ٍىخ 

االبوُن  12 [مٓ مغبلٌ مزعلكح  خفوٌب ؽبكْ ةْو عمالبكْ اٖفالوح ماله ٍالىخ صمالبن َصمصالٕه َصمبومب الخ ٌغؤالخ

...((] 1434بوٓ الض
 (28)

الجّت  .  َ َر زت ا عبىاد غبلجب مٓ وٍبٔخ ال زبة المغبى ةلًٕ الابلت مه  اج   الْالٕـ  َر 

ٌنا ثالأن ر الُن ا عالبىح الم زُثالخ مالٓ وٍبٔالخ ال زالبة مبوَوالخ ثمالب مُعالُك ماله ؽِّٕالٍي  لٕالٍ   َٔعالُك ٍالجت ملال  ئلالّ 

ل اله مالب ( المجَُٛخ)ه أن ا عبىح مه وُ  ال جٕوح المغبر المُعُك النْ ٔم ه ال زبثخ مًٕ  لنل  معلّ الوغ  م

َماله األمضلالخ ةلالّ ملال  ئعالبىح ةلالٓ ثاله مؾمالل ثاله . م زُة ةىٍب مؾلك ثمب مُعُك مه مغبر مالٓ وٍبٔالخ ال زالبة

للْالالٍٕل األَر( األهثعالٕه)م الٓ العالبملٓ  للْالالٕـ أؽمالل ثالاله مٍالل الؾلالالٓ ةلالّ ازالالبة 
 (29)

  َئعالبىح ةجالالل الملال  ثالاله 

 ُاةالالل : )زلمٕالالني ةلالالٓ ثالاله الؾَالاله ثالاله الؾَالالٕه ثالاله الؾَالاله الَواثْالالىُْ ةلالالّ ازالالبةئٍالالؾبق البمالالٓ ال بّالالبوٓ ل

 1446وَٕبن  21/ٌـ851مؾو  الؾوا  ٍىخ  24للعممخ الؾلٓ  مٓ مغبلٌ مزعلكح خفوٌب ( األؽ ب 
 (31)

َ ل .

 ال زبة الُاؽل أاضو مه ٍىخ  امب مٓ ئعبىح ىٔه الاللٔه ةلالٓ ثاله الؾَاله ثاله الؾَالٕه ثاله ا عبىح ةلّرَزعوق 

: مؾمل االٍزواثبكْ ئلّ رلمٕني الَٕل ؽَه ثه ؽميح ثاله الؾَاله الؾَالٕىٓ  الالنْ  الوأ الىٖالف األَر ماله ازالبة

أٔلي ف رعالبلّ َأثبالبي ماله أَلالً ئلالّ ] الَٕل ؽَه ثه ؽميح[أوٍبي )) :المضجّذ مٓ خفوي مب وًٖ( هعبر اثه كاَك)

اٖفالالالوح ٍالالالىخ ٍالالالجع َةْالالالؤه  ٌىالالالب  الالالواءح موٙالالالٕخ   َملالالال  مالالالٓ مغالالالبلٌ خفوٌالالالب ٔالالالُ  العْالالالؤه مالالاله عمالالالبكْ

َازجالً العجالل الةبٕالو ةلالٓ ثاله الؾَاله ثاله مؾمالل االٍالزواثبكْ  َٕاللّ ف ةلالّ ]  1423مالبٌٔ  21[َصمبومب خ 
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أوٍالبي أٔاللي ف َأٍالعلي  الواءح موٙالٕخ َملال  : ))َازت ةلّ الىٖف اٖفو مه ال زبة وةًَ مبالبر  ((مؾمل َخلً

مالالبٌٔ  11]موعالالت ٍالالىخ رَالالع َةْالالؤه َصمبومب الالخ مالالٓ مغالالبلٌ خفوٌالالب ٔالالُ  الضالالبوٓ ةْالالو مالاله ّالالٍو هعالالت ال

((َازجً ةلٓ ثه الؾَٕه ثه مؾمل االٍالزواثبكْ[.  1425
(31)

َماله المم اله ؽٖالُر الابلالت ةلالّ ئعالبىح ماله .

ّٕقً رقُلً هَأخ عيء مه ازبة معٕه  َال ٔلي  الابلت  واءح ال زبة ابممً  ثال  ٔم ىالً ربَالٕمً ئلالّ مواؽال  

 . مزعلكح ثؾَت ئم بوبرً

ٌَنا الىُ  مه ا عالبىاد ٔبزٖالو ثالً الْالٕـ ةلالّ ماالو ثعال٘ الاالوق ثب عالبىح َلالٌٕ  :جازة انًتىسطتـ اإل2

الٍب َثع٘ مْبٔقً مٍٕب ثعل هٍبلخ مقزٖوح أَ مزٍُاخ
 (32)

ئعالبىح الْالٕـ ةلالّ ثاله : َمه األمضلالخ ةلالّ ملال .

ثاله الزب الت  ئم  البر مالٓ  مؾمل ثه ك مبق الؾَٕىٓ ةلّ ازبة رؾؤو األؽ ب  ئلّ رلمٕني ةجل ف ثاله ٍالٕف الاللٔه

(ازبة رؾؤو األؽ ب )َ ل أعيد لً هَأخ : ))... ؤ ا عبىح
 (33 )

... هَأالخ َوبال  مزالُاي َالعمال  ثمالب مٕالً ماله

ةه ّٕقٓ ىٔاله ... مًٕ َمٓ المقزلف َالبُاةل َا هّبك[ انا]َ ل أعيد لً الةزبَِ النْ ... األٕؼ َاألظٍو

َازالت ةلالٓ ثاله مؾمالل ثاله ك مالبق الْالؤف الؾَالٕىٓ ... ه وغال  الاللٔهاللٔه ععةو ثه الؾَب  ةه ّٕقً الَٕل اث

ؽبمالاللاً [  1413االالبوُن الضالالبوٓ  9]ثبٕالالذ مالاله ّالالٍو عمالالبكِ األَلالالّ ٍالالىخ ٍالالذ َصمبومب الالخ [ لٕالالبرٍ ]لقمالالٌ لٕالالبلٓ 

...((مٖلٕبً 
 (34)

ئوٓ : ))لزلمٕنٔه لً ثبُلً( اللهًَ: )َمٓ ئعبىح ٍُٔف ثه الؾَٕه ثه أثٓ البإةٓ ةلّ ازبة.

للمالالُلٕٕه الَالٕلٔه العالالبلمٕه مؾمالالل ثاله مٍُالالّ ثالاله مؾمالالل  َمؾمالل ثالاله أؽمالالل ثاله ةجالالل  هَأالالخ ال زالالبة  الل أعالاليد 

المٍُُ  ثبللهًَ الْوةٕخ مه رٖبوٕف ا مب  العممخ أثٓ ةجل ف مؾمل ثه م ٓ  ةه الْٕـ المبلاك ثه ةجالل 

((ف الَُٕهْ ةه المٖىف  لً ف هَؽً
 (35)

. 

مٕغالل ألَر ٌَلالخ أن مالٓ ماوٌالب فوَعالب ةاله . ىح الزٓ ال رعل ازبثب َال هٍبلخٌٓ ا عب :ـ اإلجازة انًختصرة3

مُُٙ  ال زبة لعل  ٕلق الزٖىٕف ةلٍٕب
(36)

َعل ٌنا الىُ  مه ا عبىح لاللِ هعالبر ا عالبىح الؾلٕالٕه َماله .

(االمىلْ)األمضلخ ةلّ مل  مب ماوي 
(37 )

ثاله الْالٕـ ةلالٓ ثاله مؾمالل [َ ل هأٔالذ ا عالبىح مقزٖالوح مىالً : ))ثبُلً

  َئعالبىح الةبٙال  المباللاك ((الثاله مٍالل الؾلالٓ َاالبن رأهٔقٍالب ٍالىخ ئؽاللِ َرَالعٕه ٍَالجعمب خ ]ةجل الؾمٕل الىٕلٓ

عمالالبكِ الضبوٕالالخ  25لزلمٕالالني الؾَالاله ثالاله ةملالالخ الؾلالالٓ مقزٖالالوح ةلالالّ ازالالبة األهثعالالٕه للةبٙالال  المبالاللاك ثزالالأهٔـ 

1419رمُى  19/ٌـ822
(38)

: ٔالناو اٍالمً مقزٖالوح ةلالّ ازالبة  َئعبىح مةلؼ ثه الؾَه الٖٕموْ لزلمٕن لال  

( 1468االبوُن الضالبوٓ  18/ٌـ873عمبكِ األَلّ  1)للعممخ الؾلٓ مٓ مغبلٌ خفوٌب (  ُاةل األؽ ب )
(39)

  

 .َغٕوٌب مه ا عبىاد األفوِ
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 انًبحث انثانث

َّمذ ا عبىح ئلّ ةلح أوُا  ٌٓ: ـ أَىاع اإلجازاث   : 

1  ٍ ا  نًعي ـ أٌ يجيس يعيَُّ
(41)

أعيد لال  ال زالبة الةموالٓ  أَ مالب اّالزملذ : ))ر المغٕي لابلت ا عبىحاأن ٔبُ :

((ةلًٕ مٍوٍزٓ ٌني
(41 )

ٌَني أمٚال  أوالُا  ا عالبىح َأةمٌالب
(42 )

  ٔجاللَ أن ٌالنا الىالُ  ماله أوالُا  ا عالبىح ٌالُ 

ئلالّ  ئعبىح الْٕـ ٍُٔف ثه ؽَٕه ثه أثٓ البإةالٓ: األاضو ُّٕةبً للِ هعبر الة و الؾلٕٕه َمه األمضلخ ةلًٕ 

ئوٓ أعيد للمُلٕٕه الَٕل ثه العبلمٕه مؾمل ثه مٍُالّ ثاله مؾمالل َمؾمالل ثاله أؽمالل ثاله ؽمٕالل  :))رلمٕني ئم  بر

...(هَأخ ال زبة المٍُُ  ثبللهًَ الْوةٕخ
(43)

  َئعبىح الْٕـ أؽمل ثه مٍل الؾلٓ للْٕـ ةجالل ف وبٕالو ثاله 

ٓ  : ))َر ثبُلالًأؽمل المزُط الجؾواوٓ ةلّ ازبة الاللهًَ الْالوةٕخ للْالٍٕل األ ٌالنا ال زالبة ماله أَلالً ...  الوأ ةلال

... أن ٔوَْ ةىالٓ ثٍالنا الَالىل... َأعيد لً هَأزً ةىّٓ  ةه الْٕـ الةبٙ  الَعٕل المُمق الٍْٕل... ئلّ خفوي

...((لمه ّبء َأؽت  مٍُ أٌ  لنل 
 (44)

َئعبىح الْٕـ أؽمل ثاله مٍالل الؾلالٓ ئلالّ الْالٕـ ّالمٌ الاللٔه المْالٍُه .

ّٓ المُلّ الْٕـ الةبًٕ: ))  ئم  بر1421/ٌـ825ثبلؾُالوٓ ٍىخ  ؽمٕل ثه مؾمل ثاله الؾَاله الؾالُالوٓ ... وأ ةل

م ذ ثوازً  الجع٘ النْ فوط مه ازبة الؾبَْ  واءح مٍنثخ موٙالٕخ راللر ةلالّ مٚاللً ... العبملٓ كا  ظلً َة 

... عاليد لالً هَأزالً ةىالَٓأ... ٍَأر مٓ أصىبء  واءرً ممه أّال   ةلٕالً  ماله مَالب لً  مزجالٕه لالً ملال  ثٕبوالبً ّالبمٕبً 

َأعيد لً أٔٚبً أن ٔوَْ ةىٓ ازبة المٍالنة َالمبىعالخ َان ٔالوَْ ةىالٓ عمٕالع مالب ٕالىةزً َ وأرالً َأعٕالي لالٓ 

َا مل  لمه ّبء َأؽت  مٍُ أٌ  لنل  ((ملٕو
 (45)

  َمٓ الىٔ ملػ لمب ٔم ه ان ٔ ُن ةلًٕ الابلت مبٍئلزً ةه 

 .مٍمً لًمٚمُن ال زبة  َمب ْٔ   ةلًٕ ٔعزجو كلٕمً ةلّ 

ابُل  أعير  مَمُةبرٓ أَ مؤَبرٓ أَ مب أّجً: ـ  اإلجازة نًعيٍ بغير يعي2ٍ
 (46)

: َمه األمضلخ ةلالّ ملال . 

مبالل : ))  ئم  البر1491/ٌالـ897ئعبىح مؾمل ثه أثٓ عمٍُه ا ؽَب ٓ ئلّ رلمٕني الَٕل مؾَاله الوٙالُْ ٍالىخ 

مبةً مىالالٓ َهَأزالالً ةىالالٓ ةالاله عمٕالالع َ الالل ٍالالأر َ الالذ ٍالال...االالبن ٍالالمبةً ٍالالمب  العالالبل  العالالبهمَ... ٍالالمع مىالالٓ

َأملٕالذ لالً ةلالالّ ثعال٘ األؽبكٔالش ؽبّالٕخ ّالالبمٕخ ...َثٕ ىالذ لالً مالالب فةالٓ... مأعجزالً اال  مالب َٔالالأر ةىالً... مْال مرً

ثاؤبالٓ ... مه الوَأبد َالؾبّٕخ الُامٕالخ... َأعيد لً أن ٔوَْ ةىٓ عمٕع مب ٍمعً مىٓ... مقزٖوح ابمٕخ

َا ملال  ةىالٓ ثاؤالق ئلالٓ ... المىزٍٕخ ئلالّ األ مالخ الَالبكح األٕٛالبة. ..ئلّ مه هَٔذ ةىً ثبألٍبوٕل المناُهح ملٕالو

اله أؽالالت َّالبء مبوالً أٌالال  لالنل  َمَالزؾبً ...((ٍَالمبةً مىالٓ لام 
 (47)

  ٌَالالنا الىالُ  ماله ا عالالبىح ا ال  اوزْالبهاً مالاله 

مه فمر الىٔ الَبثق ارٚؼ أن الزلمٕن مٓ مغبلًَ مالع ّالٕقً َٔالزةٍ  مىالً اال  غالبم٘ ََٔالزجٕىً مىالً  .ٍبثبً

ٔبُ  الْٕـ ثزُٕٙؼ ا  مب ٌُ ثؾبعخ ئلّ رُٕٙؼ ةىل الَإار ةىً مه  ج  الزلمٕن  َوٚالوة مضال  خفالو ةلالّ َ

 الوأ : ))  ثبُلال1492ً/ٌالـ898مل   ؽٕش ماو مؾمل ثه أثٓ عمٍُه ةىل ئعبىرً لزلمٕني مؾمل ثه ٕالبلؼ ٍالىخ 
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ٓ  ازبة ئهّبك األمٌبن لىٓ مالٓ أصىالبء  واءرالً َمجبؽضبرالً َاالبن  الل ٍالأ... َابوذ  واءح ٍَمبةب مٍالنثب مزبىالب... ةل

مأعجزً ةه ا  مب ٍألً  َثٕ ىزً لً ثٕبوب َامٕب َأَٙالؾذ لالً عمٕالع مْال مرً ...ةه عمٕع مل  مّمب اّزجً مىً للًٔ

...((َمعٚمرً أٔٚبً ابمٕبً ّبمٕبً ثؾَت مب ٍىؼ مه الُ ذ
(48)

. 

ل ال  اؽالل أَ ألٌال  ىمالبوٓ أَ لماله أكهك االأن ٔبالُر أعاليد ٌالنا الؾاللٔش أَ ال زالبة : ـ أٌ يجيزس يعيُزا نغيزر يعزي3ٍ

عيءاً مه ؽٕبرٓ
(49)

 .َل  وغل مضبالً ةلّ ٌنا الىُ  مه ا عبىاد ةىل هعبر ا عبىح الؾلٕٕه أصىبء ملح الجؾش.

ـ اإلجازة عٍ طريق انًُاونت4
(51)

 :ٌَٓ ةلّ وُةٕه . ٌَٓ اب عبىح مه أ َب  ٛوق رؾمٕ  الؾلٔش َرلبًٕ :

إٔ  ٍمبةً أَ موةبً مببثمً لً  ُٕهٌب أن ٔلمع الْٕـ ئلّ الابلت المىبَلخ المبوَوخ ثب عبىح  أَ مه :األول

َٔبُر ٌنا ٍمبةٓ  َهَأزٓ ةه ممن مبهَي ةىٓ أَ أعيد ل  هَأزً ةىٓ  ص  ٔمل ً ئٔبي أَ ٔبُر فني 

ـ ث زبة أَ عيء مه ؽلٔضً َمىٍب أن ٔغٓء الابلت ئلّ الْٕ. َاوَقً َ بث  ثً ص  هكي ئلٓ أَ وؾُ ٌنا

مٕعوًٙ ةلًٕ مٕزأملً الْٕـ ٌَُ ةبهم َمزٕبه ص  ٔعٕلي ئلًٕ َٔبُر لً اٛلعذ ةلّ مب مًٕ ٌَُ ؽلٔضٓ ةه 

ممن أَ هَأزٓ ةه ُّٕفٓ مأهَيا ةىٓ أَ أعيد ل  هَأزً ةىٓ
(51)

. 

ٔىبَر الْٕـ رلمٕني ال زالبة َٔبالُر  أمب الىُ  الضبوٓ مه المىبَلخ ٌُ المىبَلخ المغوكح ةه ا عبىح  ٌَٓ أن :انثاَي

ٌالالنا مالالاله ؽالاللٔضٓ أَ مالالاله ٍالالالمبةبرٓ َال ٔبالالُر لالالالً اهَي ةىالالالٓ أَ أعالاليد لالالال  هَأزالالالً ةىالالٓ
(52)

الالالؼ  ّٙ اثالالاله )  ََ

(عمبةخ
(53 )

ابن للوؽلخ العلمٕخ اهرجبٛ َصٕق مٓ الؾُٖر ةلّ ا عالبىح  ؽٕالش ٔزؾمال  .خكاة المىبَلخ ثبلزةٖٕ 

ه اع  الؾٖالُر ةلالّ ا عالبىح ماله ثعال٘ الْالُٕؿ المْالٍُهٔه  ٛبلت العل  هؽلخ  ل رَزعوق ٍىُاد ُٛٔلخ م

مٚمً ةه مل  مبن المىبٍجبد اللٔىٕخ َىٔبهح العزجبد المبلٍخ َمٍُ  الؾظ  ابوذ ماد اصو اجٕو مالٓ الؾٖالُر 

ةلّ ئعبىح  فبٕخ ئما مب ةومىب المُ ع الغعوامالٓ المزٍُالٜ للؾلالخ ثالٕه ثعاللاك َالىغالف َاالوثمء  ٌَالني الماللن 

المبلٍخ مٓ الؾلخ للِ المَاللمٕه ثْال   ةالب  َفبٕالخ الْالٕعخ ا مبمٕالخس األمالو الالنْ أكِ ئلالّ أن  رعل مه الملن

ٔيَهٌب ٛلجخ العل  أٔالب  المىبٍالجبد اللٔىٕالخ أَ المالوَه ثٍالب اصىالبء الئالبهح للعزجالبد المبلٍالخ
(54 )

  أمالب ثبلىَالجخ ئلالّ 

مٍُ  الؾظ مبن الؾلخ ابوذ ربع ةلّ ٛؤق الؾظ
 (55 )

لاك َم خ  لالنل  االبن الالنٌبة َا ٔالبة النْ ٔوثٜ ثٕه ثع

ئلّ مٍُ  الؾظ َٔبةل ٛلجخ العل  مٓ الؾُٖر ةلالّ ا عالبىاد العلمٕالخ  ؽٕالش أ الب  مؾمالل ثاله ةجالل ف الَالجعٓ 

ثعل مغٕئً لئبهح العزجبد المبلٍخ  مالت العل  َؽٖ  ةلّ ئعبىح مه مقو المؾببٕه  َثبٓ ؽزّ رُمٓ َكماله 

 1412/ٌـ815مٍٕب ٍىخ 
(56)

اهرؾال  : ))ٕـ فٚو ثه مؾمل ثه ةلٓ الواىْ الؾجلالوَكْ  الالنْ  ٕال  مٕالً  َالْ

صال  افالن ٔزالوكك ئلٍٕالب َئلالّ االوثمء  ثعالل أن عالبَه ثالبلىغف  ] 1424[ٌالـ828ئلّ العواق م بن ثبلؾلالخ مالٓ ٍالىخ 

((األّالالوم
 (57)

أهثعٕىٕالالخ ا مالالب  الؾَالالٕه ]ئوالالٓ لمالالب ةيمالالذ ةلالالّ ىٔالالبهح األهثعالالٕه : ))  َازالالت ةالاله وةَالالً  الالب م

( ])ََٕٓالاللذ ئلالالالّ الملهٍالالالخ الئىجٕالالالخ] 1435[ٍالالالىخ صمبومب الالالخ مالالاله الٍغالالوح مالالالع رَالالالع َصمصالالالٕه  مالال  
 (58 )

...((َالٖلؾبء
 (59)

ئعبىح مؾمل ثاله أثالٓ عمٍالُه : َمه اعبىاد النٔه هؽلُا ئلّ مٍُ  الؾظ َكفلُا الؾلخ ٌٓ
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(القُاوَبهْ)ا ؽَب ٓ ؽٕش ماو مٓ 
(61 )

الً ّٖ [ ُه ا ؽَالب ٓمؾمالل ثاله أثالٓ عمٍال]ئن مم البد الوعال  : ))مب و

... ابوالذ ثاللٔبه عجال  ةبمال  ةىالل مواععزالً ماله ٍالةو ؽالظ ثٕالذ ف الؾالوا ... مع الْٕـ ةلٓ ثه ٌمر الغيا وْ

َٔجاللَ اوالً أصىالبء كفُلالً لئالبهح العزجالبد المبلٍالخ كفال  ئلالّ ((. مقوط مىٍب ئلّ ىٔبهح أ مخ العواق ةلٍٕ  الَالم 

(الاجبٛجب ٓ)الؾلخ مبل ماو 
(61  )

اثه أثٓ عمٍُه ا ؽَب ٓ ازجٍب مٓ الؾلخ للْٕـ ةلالٓ ثاله  بٍال  ئعبىح : )) ب مً 

ثه ةنارخ ثقاً َمٓ وٍبٔزٍب فٜ الْٕـ ةلٓ ثه ٌمر الغيا الوْ ّالٍبكرً ثمببثلالخ الىَالقخ َرٖالؾٕؾٍب مالٓ ٍالىخ 

((] 1483[ٌـ888
 (62)

  وَـ ازبثبً مٓ الؾلخ 1478/ٌـ883  ٌَنا ٔعىٓ أن لً ىٔبهرٕه للؾلخ  ئم اوً مٓ ٍىخ 

  َازالت اٍالمً َم البن َىمالبن (ةغال  ف موعالً)مٓ الملهٍخ الئىجٕالخ المغالبَهح لمبالب  ٕالبؽت اليمالبن الَٕةٕخ 

مه الممؽظبد الزٓ ٔم ه رضجٕزٍالب ماله فالمر مالب ربالل  ؽالُر .الىَـ مٓ وٍبٔخ ال زبة َامب ماو مٓ الىٔ الَبثق

 :ا عبىح ٌٓ

الْالٕـ لماله ٔالواي أٌالمً للوأَالخ ةىالً  َامالب أن  ثأوٍب ئمن أَ هفٖخ  رُمى ؼ مه  اج ال : ٔم ه رعؤف ا عبىح :أوال 

 .ر ُن مْبمٍخ أَ مؾوهح ةلّ ازبة َاؽل أَ أاضو

 :الٍٕ لٕخ العبمخ لإلعبىح رز ُن مه مغمُةخ مبواد :ثاَيا

 .ـ انبسًهت1

 :َرز ُن مه :ـ انذيباجت2

 .أ ـ مغمُةخ مه األٍاو المَغُةخ الجلٕعخ المعجوح ةه المُُٙ   

ٕي أن المغالبى ئلٕالً ٛلالت مىالً أن ٔغٕاليي ةلالّ ازالبة معالٕه أَ أاضالو  َٔالناو اوالً أٌال  لىٕال  ة ـ ٔناو الْٕـ المغ

 .ا عبىح

ثالبن ٔغٕاليي مزؾٖال  المُامبالخ ةلالّ ا عالبىح ئما االبن ( المغٕالي)ٌَُ أن ٔ لز ماٌ الابلت مه ّٕقً : ط ـ االلزمبً

 .الابلت اٌمً لٍب

ح ثبلملٔؼ َالضىبء ث لمبد ٔواٌالب المغٕالي رىاجالق ةلالّ ك ـ ماو اٍ  المغبى ئلًٕ مه  ج  المغٕي النْ ؽوه ا عبى

 .المغبى لً

 :َمًٕ ٔؾلك الْٕـ :ـ يتٍ اإلجازة3

أ ـ اٍ  ال زبة النْ أعٕي ةلًٕ الزلمٕن أَ المغالبى ئلٕالً  َأٍالمبء ال زالت األفالوِ الزالٓ ٔقالُر لالً ا عالبىح ةلٍٕالب  

 .َهَأزٍب ةىً  َلٌٕ ٌىبك ةلكاً مؾلكاً َمزةببً ةلًٕ ألٍمبء ال زت

ة ـ ئكهاط ٛوق الوَأخ مه فمر ماو ألٍمبء المْبٔـ النٔه ٔوَْ ةىٍ  المغٕي َالنْ ثلَهي ٔقُر المغالبى 
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ئلًٕ الوَأخ ةىٍ  ثؾَت مب ؽٖ  ةلٕالً ماله ئعالبىح مالىٍ   َ الل ٔاالُر ماالو أٍالمبء الْالُٕؿ َٕالُالً ئلالّ الىجالٓ 

بً َُٕالً ئلّ اؽل العلمبء النٔه ارةالق   َأؽٕبو()أَ ئلّ اؽل األ مخ المعُٖمٕه ( ٕلّ ف ةلًٕ َالً)مؾمل 

ثبةزجبه َُٕر ٍالىل الوَأالخ َا عالبىح ئلٍٕمالب اأومالب ( الْٕـ الآٍُ)أَ ( العممخ الؾلٓ: )ةلّ صبخ ٍىلي  مض 

 .َٕلذ ئلّ أٌلٍب  ثبةزجبهٌمب ال ٔؤَبن ئال ةه مه ٕؾذ هَأزً َارةق ةلٍٕب ََصق ثٍب

ٍألً ةه ا  العمُٙبد َةاله اال  مالب ٔؾزالبط ئلٕالً ماله رُٙالٕؼ َان  ط ـ مٓ المزه ٔناو المغٕي أن المغبى ئلًٕ

ؼ لً ا  مب ٔؾزبط ئلًٕ مه رُٕٙؼ  ٙ  .الْٕـ َ

ك ـ  الالل ُٕٔالالٓ المغٕالالي رلمٕالالني ثُٕالالبٔب معٕىالالخ ٔغالالل أوٍالالب مةٕالاللح لزلمٕالالني  َمالاله ّالالأن االلزالاليا  ثٍالالب ان ٔومالالل ةلمالالً 

ىي  .َٔعيِّ

باُلت ٔالت مٓ اغلت األؽٕبن أَ ْٔزوٛ : ٌـ ـ االلزمبً َالْوٛ لُح َة  المغٕي ةلّ المغبى ثبن ٔلةُ لً مٓ الق 

 .الٖمح

 .َـ ٔجٕؼ المغٕي للمغبى ئلًٕ أن ٔوَْ مل  لمه ّبء َلمه أؽت َأٔىمب أؽت ألوً أٌ   لنل 

 :َرز ُن مه مغمُةخ مبواد ٌٓ :ـ انخاتًت4

عبىاد الزٓ رال  االٛالم  مع أوىب ل  والع ةلّ رؾلٔل م بن ا عبىح مٓ اغلت ا : أـ رؾلٔل ىمبن َم بن ا عبىح

ةلٍٕب فمر ملح الجؾش َثع٘ ٌني ا عبىاد ل  رعة  الم بن مؾَت َئومالب أغةلالذ ماالو اليمالبن الالنْ ةالبكح مالب 

َرأهٔقً َالٍْو َالَالىخ ( ٔناو اٍمً)ٔناو مٓ ا عبىاد المزعبهم ةلٍٕب  ََعلوب مٓ غٕوٌب ُٔؾل ك مٍٕب الُٕ  

 .ثبلزأهٔـ الٍغوْ مبٜ

َازالت المغٕالي : ))َغبلجبً مب َٔجق اٍ  المغٕالي المالبد الزُاٙالع ئلالّ ف ٍالجؾبوً َرعالبلّ مضال  :ة ـ اٍ  المغٕي

صالال  ٔالالناو اٍالالمً  أَ ةجالالبهح ال رقالالوط ةالاله ا ٛالالبه ...(( المالالناُه ابرالالت األؽالالوم الةبٕالالو ئلالالّ ف العةالالُ العةالالُه

 .المناُه

َٔناو اؽٕبوالبً خفوٌالب َرالأهٔـ رلال  ط ـ ٔؾلك المغٕي مٓ اضٕو مه ا عبىاد أن ا عبىح رّمذ مٓ مغبلٌ مزعلكح 

  ماله فالالمر ...((َاالبن ملالال  مالٓ أَ البد مزةبَرالالخ  َثمغالبلٌ مزعالاللكح مزجبةاللح خفوٌالب مالالٓ: ))ا عالبىح مضال  البالالُر

الىٔ الَبثق ٔم ه البُر أن الْٕـ َالابلت ابوب ٔمبهٍبن وْبٍٛمب العلمٓ ثؾؤالخ ابملالخ ثؾَالت الُ الذ الالنْ 

هٍمٕبً مؾلكاً ألْ موؽلالخ ماله مواؽال  اللهاٍالخ  ثال  ئن ٌالني المواؽال  ابوالذ ٔوَوً مىبٍجبً أْ اوً ل  ٔ ه كَامبً 

 .رؾلك مه  ج  الْٕـ َالابلت مبٜ كَن رلف  خفو

ك ـ مٓ وٍبٔخ القبرمخ ٔىٍٓ الْٕـ ئعبىرً ثناو الٖمح ةلّ مؾمل َار مؾمل الاالبٌؤه َغبلجالبً مالب ر الُن وٍبٔالخ 

 .أًٍ ئلّ األٍة ا عبىح ثْ   مضلش مه األٍاو  بةلرً مه األةلّ َه
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ٌَني األ َب  رز ُن مه أوالُا  (   مزٍُاخ  مقزٖوح(مجَُٛخ)اجٕوح )ا عبىاد رىبَ  ئلّ صمصخ أ َب   :ثانثا

 .أَ ثبلزؾؤو ةلّ وٍبٔخ ازبة مه ال زت( هَأخ ّةٍٕخ)مزعلكح أفوِ  َرمىؼ ا عبىاد ئمب ثبلمْبمٍخ 

 :مبكح رأهٔقٕخ مٍمخ علا مٓ اللهاٍخ  مه فمر ٔم ه االٍزةبكح مه ا عبىاد َوٍُٖٕب  اُوٍب :رابعا

( ٕاللّ ف ةلٕالً َالالً)الزعوم ةلّ رواع  العلمبء النٔه ؽةظُا الؾلٔش الىجُْ الْؤف الموَْ ةاله الىجالٓ  أـ

  َالزعوم ةلّ أٍمب ٍ  َوَجٍ  َاىبٌ  َألببثٍ   َمعومخ ّالُٕفٍ  الالنٔه أعالبىَا ()َاأل مخ المعُٖمُن 

 .لٍٕ  َغٕو مل لٍ   َمعومخ مه  وأ ة

الزعالالوم ةلالالّ ّالالٍبكاد الْالالُٕؿ لزممالالنرٍ   َّالالٍبكاد الزممٕالالن لْالالُٕفٍ  ثبألةلمٕالالخ َالْالالٍبكح لٍالال  ثبلضبالالخ  ب ـ

 .َاالٛمئىبن لضبزٍ  َالبجُر لٍ  ةلّ الوَأخ ةىٍ 

الزعوم ةلّ العٖو النْ ةبُّا مًٕ  َم بن َىمبن ٍمبةٍ  ل ؽبكٔش الزٓ ٔوََوٍب  ئٙبمخ ئلّ معومالخ  ج ـ

 .جبخ الزٓ ةبٕوٌَب مه العلمبء ئلّ غٕو مل  ممب ٔ ُن مبكح رأهٔقٕخ مٍمخالا

ةل  مىؼ ا عبىح مه  ج  أْ ّالٕـ ماله ّالُٕؿ ا عالبىح ئال ئلالّ الةبٕالً الالنْ َٔالزؾق أن ٔمالىؼ ا عالبىح   :خايسا

ّمالب َمل  مه فمر االفزجبه النْ ٔقٚع لً مٓ مغبلٌ البواءح  لنل  ل  وغل مٓ ا عبىاد الزٓ اٛلعىب ةلٕ ٍالب م 

 .ألْ مه ٛمة ا عبىحس الن الْٕـ ال ٔم ه أن ٔمىؼ ئعبىح ئال لمه ٔغل مًٕ الضبخ َالعلمٕخ

االهرجبٛ المجبّو ثٕه ا عبىح َالوؽلخ العلمٕخ  ئم أن ٛمة العل  ّلَا الوؽبر ئلّ الملن الزٓ ٔزُاعل  :سادسا

 .ثبلىَجخ ئلّ ملٔىخ الؾلخ فمر ملح اللهاٍخ مٍٕب ةلمبء ا عبىح  مإٔجؾذ موااي ةلمٕخ مزمٕيح امب ٌُ الؾبر

 انخالصت

 :رُٕ  الجبؽش الّ مغمُةخ مه الىزب ظ اٌمٍب

ان ملٔىخ الؾلخ َاؽلح مه الملن االٍممٕخ الزٓ اّزٍود ثظٍُه ؽواخ م ؤخ َاٍعخ الىاالبق لالضمس  الوَن  -1

 .مه اليمبن افزلف الٍٕب ةلك اجٕو مه ٛلجخ العل   للؾُٖر ةلّ االعبىح

مه فمر اال زجبٍبد لىُٖٓ مه اعبىاد ةلمبء الملٔىخ لزممنرٍ   ر  رؾلٔل ٌٕ لٕخ معٕىالخ لمعالبىح ثمالبما  -2

 .ٔ ُن مالعٍب َإف ٔ ُن مزىٍب َمؾزُاٌب  َثمبما ٔقزز  المغٕي للمغبى الًٕ

عالبىح ال رمالىؼ اّزملذ االعبىاد العلمٕخ المبد الملٔؼ َالضىبء للابلت المغالبى الٕالً  ٌَالنا كلٕال  ةلالّ ان اال -3

 .لمه ل  ٔ ه مإٌمً لىٕلٍب

ال جٕالالوح  َالمزٍُالالخ  َالبٖالالٕوح  َل الال   َالال  مُإالالةبد فبٕالالخ ثالالً : ربَالال  االعالالبىاد الالالّ صمصالالخ ا َالالب  ٌالالٓ -4
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 .رقزلف ةه الَ  اٖفو  مه ؽٕش الؾغ  َالمؾزُِ

ىح  َثزعجٕالو رز ُن االعبىاد العلمٕخ مه ةلح اوُا   َل   وُ  معىّ فبٓ ثالً  ثؾَالت ٛجٕعالخ رلال  االعالب -5

خفو ان ٌىبك ُٙاثٜ َٙعذ ألوُا  االعبىاد َل   وُ  ّالوًَٛ الزالٓ ماله فملٍالب ٔم اله رؾلٔالل ملال  الىالُ  

 .مه االعبىاد

ٔم ه للجبؽش المٍز  االٍزةبكح مه وُٖٓ االعبىاد الزٓ ٔز  االٛم  ةلٍٕب  َماله فملٍالب ٔم اله الزعالوم  -6

ٔىالالخ الزالالٓ رالال  مالالىؼ االعالالبىح مٍٕالالب َالم الالبن الالالنْ مىؾالالذ مٕالالً ةلالالّ معلُمالالبد  ّٕمالالخ رزعلالالق ثالالبلمغٕي َالمغالالبى َالمل

االعالالبىح َال زالالبة اَ ال زالالت الزالالٓ اعٕالالي لالالً هَأزٍالالب ةالاله ّالالٕقً  االالنل  اليمالالبن الالالنْ مىؾالالذ ثالالً رلالال  االعالالبىح  

َالُْٕؿ المعبٕؤه اَ ماله ٔالناوَن ثمالزه االعالبىح  َثبلزالبلٓ ماله فالمر مالب ربالل  ٔم اله الزعالوم ةلالّ الميأالب 

مىؾالذ ثالً االعالبىح  ماله فالمر المعلُمالبد الزالٓ صجزالذ ةلٍٕالب  َٔم اله ةالل رلال  المعلُمالبد  العلمٕخ للعٖو النْ

 .غبٔخ ثبالٌمٕخ ثبةزجبه ان مه ازجٍب ةبُ مٓ ٍَٜ الؾلس

 ل ْٔالزوٛ الْالٕـ المغٕالي ةلالّ المغالبى الٕالً ّالوَٛب معٕىالخ لمىؾالً االعالبىح  َغبلجالب مالب ر الُن رلال  الْالوَٛ  -7

ماله وٖالُٓ  عالبىاد الؾلٕالٕه االبن الْالوٛ ٌالُ الاللةبء للمغٕالي ةىالل ف معىُٔخ  ام مٓ اغلت مب اٛلعىالب ةلٕالً 

 .ثبلْةبةخ َالوؽمخ َالعةوان  َغٕوٌب ممب ٔزعلق ثنل 

ل  وغل أخ معلُمالبد رالناو ان ا عالبىح ابوالذ رمالىؼ ثمببثال  مالبكْ ةلالّ االٛالمق ثمالب رال  االٛالم  ةلٕالً ماله  -8

 .بىح ٌُ وٕ  االعو َالضُاةمٖبكه  ام ان العبٔخ ةىل العلمبء الؾلٕٕه مه مىؼ االع

اضٕوا مب ؽملذ وُٖٓ اعبىاد الؾلٕٕه الىٖؼ َالزُعًٕ للمغبى الٍٕ   َؽالضٍ  ةلالّ ٛلالت العلال  َالزُعالً  -9

 .َالَعٓ َهاء مه ٔبل  لٍ  العُن ثٍنا المغبر

ملٔىالخ اهرجاذ االعبىح العلمٕخ اهرجبٛب َصٕبالب ثبلوؽلالخ العلمٕالخ  ؽزالّ ان ةاللك اجٕالو ماله العلمالبء كفال  الالّ  -11

الؾلخ ٛلجب للعل  َاالعبىح  َمالىٍ  ماله هعالع الالّ ثللرالً َغٕالوٌ  اٍالزبو ثٍالب ؽزالّ رَالمّ ثٍالب  َمالىٍ  مالبد ثٍالب  

َانل  ةلك اجٕو مه ةلمبء الؾلخ غبكهٌب ٛلجب لمعبىح ماله العلمالبء المُعالُكٔه مالٓ الماللن االٍالممٕخ االفالوِ 

 .ٛلجب لمعبىح َمىٍ  مه هعع َمىٍ  مه اٍزبو ٌىبك ؽزّ َمبرً

 

 انهىايش

(
1

 . 21  ( 1967ثعلاك ـ)الةٕبٗ  ةجل ف  ا عبىاد العلمٕخ ةىل المَلمٕه  ماجعخ ا هّبك  ( 

س الاؤؾالٓ  2/171  (د.ثٕالوَد ـ ك)الةٕوَى خثبكْ  مؾمل ثه ٔعبالُة الْالٕواىْ  البالبمًُ المؾالٕٜ  كاه العلال  للممٔالٕه  ( 2)

 الال  ـ )  م زجالالخ وْالالو الزةالالبٌ  ا ٍالالممٓ  2اؽمالالل الؾَالالٕىٓ  ٛ: ق  مغمالالع الجؾالالؤه  رؾبٕالال( 1674/ٌالالـ1185:د)مؾمالالل ثالاله ةلالالٓ 
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 .  2/455  (ٌـ1418

(
3

  (ٌالالـ1417ثٕالالوَد ـ )  كاه العلالال  للممٔالالٕه  4الغالالٌُوْ  ئٍالالمبةٕ  ثالاله ؽمالالبك  الٖالالؾبػ رالالبط اللعالالخ َٕالالؾبػ العوثٕالالخ  ٛ( 

3/871  . 

(
4

 .  4/21  (د.ٕوَد ـ كث)اليثٕلْ  مؾمل مورّٚ  ربط العوًَ مه عُاٌو الببمًُ  م زجخ الؾٕبح  ( 

(
5

  ( )مؾمل الَؾبمٓ الؾالب وْ  ماجعالخ ٍالٕل الْالٍلاء: الزَزوْ  الَٕل ةجل ف المٍُُْ الغيا وْ  ا عبىح ال جٕوح   رؾبٕق( 

 .  6 - 5  (ٌـ1419   ـ )

 –201/211، (ت.بريوت ـ د)حياء الرتاث العريب،اجمللسي، حممد باقر، حبار األنوار اجلامعة لدررأخبار األئمة األطهار، دار إ( 7. )5ادلرجع نفسو، ( 6)
 .   2/110، (ىـ2003بريوت ـ )، دار األضواء، 3أغا بزرك، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط: ادلعروف بـ. ؛ الطهراين، حممد حمسن211

(
8

 .  12  (د.ك   ـ )ًٛ مؾمل الئىٓ  م زجخ ثٖٕورٓ  :الْؤف الوٙٓ  ةلٓ ثه الؾَٕه  المغبىاد الىجُٔخ  رؾبٕق( 

(
9

مإٍَخ خر الجٕذ  ؽٕبء الزواس  ماجعخ ٍزبهح  : الىُهْ  المٕوىا الْٕـ ؽَٕه الاجوٍٓ  فبرمخ مَزلهك الٍُب    رؾبٕق( 

  ( 2116الىغف ـ )  1/  العلكمغلخ خمبق وغةٕخةَّٕ  اؽمل مغٕل  اللهاٍخ مٓ الىغف  ( 11.  )7 - 2/6  (ٌـ1415   ـ )

119  . 

 .  5/418  ( 1413ثٕوَد ـ )ةجل الٌُبة ةجل اللإف  كاه الة و  : ل ثه ةَّٕ  ٍىه الزومنْ  رؾبٕقالزومنْ  مؾم( 11)

 .  5/434  ( 1419ثٕوَد ـ )ٍعل مؾمل اللؾب   كاه الة و  : ال ُمٓ  اثه أثٓ ّٕجخ  المٖىّف  رؾبٕق( 12)

الؽٕالبء (  )مإٍَالخ خر الجٕالذ :   رؾبٕالق(الجٕالذ خر)الؾو العبملٓ  مؾمل ثه الؾَاله  ٍَالب   الْالٕعخ مالٓ رؾبٕالق الْالؤعخ  ( 13)

 .  18/114  (ٌـ1414   ـ )  ماجعخ مٍو  2الزواس  ٛ

   ـ  )  مإٍَخ الىْو ا ٍممٓ  5ةلٓ ااجو غةبهْ  ٛ: الٖلَق  أثُ ععةو مؾمل ثه ةلٓ  مه الٔؾٚوي الةبًٕ  رؾبٕق( 14)

1414 )  4/435  . 

ٍٛالوان ـ )  كاه ال زت ا ٍالممٕخ  4ةلٓ ااجو غةبهْ  ٛ: ئٍؾبق  ال بمٓ  رؾبٕق ال لٕىٓ  أثُ ععةو مؾمل ثه ٔعبُة ثه( 15)

 .  1/51  (ٌـ1365

 .  1/264الاٍواوٓ  النهٔعخ  ( 16)

  ( 1374 ال  ـ )الجؾواوالٓ  الْالٕـ ٍُٔالف ثالاله ئثالوإٌ  ثاله اؽمالالل  ال ْال ُر  مىْالُهاد الْالالؤف الوٙالٓ  ماجعالخ أمٕالالو  ( 17)

2/188– 193  . 

 .  134/ٔخٍُهح ًٛ  اٖ( 18)

 .  122/ ٍُهح الزُثخ  عيء مه أٖخ( 19)

 .2/189الجؾواوٓ  ال ْ ُر  ( 21)

 .المٖله وةًَ( 21)

 .  193-2/191المٖله وةًَ  ( 22)

 . 212 –1/211س الاٍواوٓ  النهٔعخ  218 –114/217المغلَٓ  ثؾبه األوُاه  ( 23)

الَٕل مؾمل : الجؾؤه مٓ ا عبىاد َرواع  الؾلٔش  رؾبٕق َرعلٕقالجؾواوٓ  الْٕـ ٍُٔف ثه ئثوإٌ  ثه اؽمل  لإلإح ( 24)

س األمىلْ  ةجل ف األٕةٍبوٓ  هٔبٗ العلمبء َؽٕبٗ الةٚمء  156  (د.الىغف ـ ك)ٕبكق ثؾو العلُ   ماجعخ الىعمبن  

 .  1/314  (ٌـ1413   ـ )اؽمل الؾَٕىٓ  م زجخ الموةْٓ  : رؾبٕق

 .  1/244الاٍواوٓ  النهٔعخ  ( 25)
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 .  13 –115/7المغلَٓ  ثؾبه األوُاه  : لمٛم  ةلّ ؤ ا عبىح  هاعع( 26)

 .  21 –115/18المٖله وةًَ  ( 27)

  ( 2116/ٌـ1427   ـ )الَٕل مٍلْ ألوعب ٓ  ماجعخ ٍزبهح  : األمىلْ  ةجل ف األٕةٍبوٓ  الةُا ل الاؤةخ  رؾبٕق( 28)

461  . 

 . 1/64األمىلْ  هٔبٗ العلمبء  ( 29)

 .  3/398المٖله وةًَ  ( 31)

 .  3/412األمىلْ  هٔبٗ العلمبء  ( 31)

 . 1/264  (ٌـ1415   ـ )األوٖبهْ  الْٕـ مورّٚ  المٍُُةخ الةبٍٕخ المَٕوح  ماجعخ ثب وْ  ( 32)

 .  ٌ نا مٓ الىٔ( 33)

 .  211 –4/211األمىلْ  هٔبٗ العلمبء  ( 34)

 . 467األمىلْ  الةُا ل الاؤةخ  ( 35)

 .1/131س الاٍواوٓ  النهٔعخ  112/166المغلَٓ  ثؾبه األوُاه  ( 36)

اخلوانساري، حممد باقر ادلوسوي االصبهاين، روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات، الدار اإلسالمية، ( 33.  )0/102رياض العلماء، ( 31)
القإت الجعلاكْ  أثُ ث و اؽمل ثه ةلٓ  ال زبثخ ( 41. )1/251الاٍواوٓ  النهٔعخ  ( 39).  1/211، (م2222/ىـ2022بريوت ـ )

س اثه الٖمػ  أثُ ةموَ ةضمبن ثه 363  ( 1417ثٕوَد ـ )اؽمل ةمو ٌبّ   كاه ال زبة العوثٓ  : مٓ ةل  اللهأخ  رؾبٕق

ُٔٚخ  كاه أثُ ةجل الوؽمه ٕمػ ثه ة:   مبلمخ اثه الٖمػ مٓ ةلُ  الؾلٔش  رؾبٕق( 1226/ٌـ623:د)ةجل الوؽمه

 .  31الةٕبٗ  ا عبىاد العلمٕخ  ( 41.  )116  ( 1416ثٕوَد ـ )ال زت العلمٕخ  

 .  467األمىلْ  الةُا ل الاؤةخ  ( 43(.  )1)ٌبمِ  7الؾب وْ  مؾبق ازبة ا عبىح ال جٕوح للزَزوْ  ( 42)

 .  115/27المغلَٓ  ثؾبه األوُاه  ( 45.  )461المٖله وةًَ  ( 44)

ُّٗ  كاه ال زالت العلمٕالخ  : َْ  ٔؾّٕ ثه ّؤف  هَٙخ الاالبلجٕه  رؾبٕالقالىُ( 46) ثٕالوَد ـ )ةجالل المُعالُك َةلالٓ مؾمالل معال

ثعاللاك ـ )الةٕبٗ  ةجل ف  ربهٔـ الزوثٕخ ةىل االمبمٕخ َأٍممٍ  ثٕه ةٍاللْ الٖالبكق َالاٍُالٓ  ماجعالخ اٍالعل  س 8/142  (د.ك

/ ٌالـ1111-959 عالبىح ال جٕالوح للْالٕـ ؽَاله ثاله ىٔاله الاللٔه العالبملٓالؾغبط  رُمٕق كَاْ مٍُالّ  اس 238  ( 1972/ٌـ1392

 . 53 ( 2114ثعلاك  )كهاٍخ َرؾبٕق  اٛوَؽخ كازُهاي مبلمخ ئلّ مغلٌ معٍل الزبهٔـ العوثٓ َالزواس العلمٓ  

 .  5 –115/4المغلَٓ  ثؾبه األوُاه  ( 47)

 . 19 –115/18المٖله وةًَ  ( 48)

 .  239الةٕبٗ  رأهٔـ الزوثٕخ  ( 49)

عبــد اللطيــف المــوىممري، مطبعـــة : ؛ عبــد الصــمد، حســل، وصـــول األخيــار إىل أصــول األخبــار،   يــ 201ابــن الصــالق، م دمــة ابــن الصــالق، ( 50)
 .  30 –33الفياض، اإلجازات العلمية، ( 51. )110الفياض، تأريخ الرتبية، ( 52.  )33؛ الفياض، اإلجازات العلمية، 231، (ت.قم ـ  د)اخليام، 

اٍالزبوجُر ـ )اثه عمبةخ  أثُ ئٍؾبق ئثوإٌ   رناوح الَالبمع َالمالز ل  مالٓ خكاة العالبل  َالمالزعل   كا الوح المعالبهم العضمبوٕالخ  ( 53)

 .  111 –118  (ٌـ1353

ثٕوَد )ععةو الَجؾبوٓ  كاه األُٙاء  :   مٍُُةخ ٛجببد الةبٍبء  ئّوام( )اللغىخ العلمٕخ مٓ ملهٍخ ا مب  الٖبكق( 54)

األوٖبهْ  ةجل الببكه ثه مؾمل ثه ةجل الببكه الغئوْ  كهه الةُا ل المىظمخ مٓ أفجبه ( 55.  )9/58  ( 2111/ٌـ1421ـ 

 .  1/463  ( 2112/ٌـ1422ثٕوَد ـ )مؾمل ؽَه ئٍمبةٕ   كاه ال زت العلمٕخ  : الؾبط َٛؤق م خ المعظمخ  رؾبٕق

اللجنة العلمية، موسوعة طب ات الف هاء، ( 51.  )52 –2/53العلمية، موسوعة طب ات الف هاء،  ؛ اللجنة31 –31البحراين، لؤلؤة البحرين، ( 51)
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: احلبلرودي، الشيخ جنم الدين خضر الرازي، التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبو األعور،   ي ( 52:. )حول ىذه ادلدرسة، راجع( 53.  )2/200
الشوشرتي، نور اهلل، جمالس : وباختالف بسيط يف. 1/11روضات اجلنات، ( 10.  )20، (م1003/ىـ2010م ـق)السيد مهدي الرجائي، مطبعة مشارة، 

الطباطبائي، السيد عبد العزيز، ممتبة العالمة احللي، مؤسسة آل البيت ( 12.  )2/532، (ش 2315طهران ـ)ادلؤمنل، مطبعة كتاب روشي اإلسالمية، 
 .120األفندي، الفوائد الطريفة، ( 11. )1/200، (ىـ2021قم ـ ) إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة،( ع)

 انًصادر وانًراجع

( 1()ىــ2003قـم ـ )امحـد احلسـي ، ممتبـة ادلرعشـي، : رياض العلماء وحيـاض الفضـالء،   يـ ( 2()م2320/ىـ2130:ت)األفندي، عبد اهلل األصفهاين،  ـ
 (.م1001/ىـ2011قم ـ )ة ستارة، السيد مهدي ألرجائي، مطبع: الفوائد الطريفة،   ي 

 (. 1681/ٌـ1281:د)األوٖبهْ  الْٕـ مورّٚ  ـ 

 (.ٌـ1415   ـ )المٍُُةخ الةبٍٕخ المَٕوح  ماجعخ ثب وْ  ( 3)

 (. 1681/ٌـ1191:د)األوٖبهْ  ةجل الببكه ثه مؾمل الغئوْ  ـ

ثٕالالالوَد  )مالالل ؽَالاله ئٍالالمبةٕ   كاه ال زالالت العلمٕالالخ  مؾ: كهه الةُا الالل المىظمالالخ مالالٓ أفجالالبه الؾالالبط َٛؤالالق م الالخ المعظمالالالخ  رؾبٕالالق(  4)

 (.   2112/ٌـ1422

 (. 1772/ٌـ1186:د)الجؾواوٓ  الْٕـ ٍُٔف ثه ئثوإٌ  ثه اؽمل  ـ

 (. 1374   ـ )ال ْ ُر  مىُْهاد الْؤف الوٙٓ  ماجعخ أمٕو  ( 5)

 (.د.الىغف ـ ك)ثؾو العلُ   ماجعخ الىعمبن  الَٕل مؾمل ٕبكق : لإلإح الجؾؤه مٓ ا عبىاد َرواع  الؾلٔش  رؾبٕق َرعلٕق( 6)

 ( 883/ٌـ279:د)الزومنْ  مؾمل ثه ةَّٕ  ـ

 (. 1413ثٕوَد ـ )ةجل الٌُبة ةجل اللإف  كاه الة و  : ٍىه الزومنْ  رؾبٕق( 7)

 .الزَزوْ  الَٕل ةجل ف المٍُُْ الغيا وْ ـ

 (.  ٌـ1419   ـ )  ( )ٍٕل الٍْلاء مؾمل الَؾبمٓ الؾب وْ  ماجعخ: ا عبىح ال جٕوح   رؾبٕق( 8)

 (. 1112/ٌـ393:د)الغٌُوْ  ئٍمبةٕ  ثه ؽمبك  ـ

 (.  ٌـ1417ثٕوَد ـ )  كاه العل  للممٕٔه  4الٖؾبػ ربط اللعخ َٕؾبػ العوثٕخ  ٛ (9)

 (. 1332/ٌـ733:د)اثه عمبةخ  أثُ ئٍؾبق ئثوإٌ   ـ

 (.ٌـ1353اٍزبوجُر ـ )  كا وح المعبهم العضمبوٕخ  رناوح الَبمع َالمز ل  مٓ خكاة العبل  َالمزعل ( 11)

 (. 1447/ٌـ851:د)الؾجلوَكْ  الْٕـ وغ  اللٔه فٚو الواىْ  ـ

 (. 2113/ٌـ1424   ـ)الَٕل مٍلْ الوعب ٓ  ماجعخ ّمبهح  : الزُٕٙؼ األوُه ثبلؾغظ الُاهكح للمع ّجً األةُه  رؾبٕق( 11)

 .الؾغبط  رُمٕق كَاْ مٍُّ ـ

كهاٍخ َرؾبٕق  اٛوَؽخ كازُهاي مبلمخ ئلّ مغلٌ معٍل الزبهٔـ / ٌـ1111-959ال جٕوح للْٕـ ؽَه ثه ىٔه اللٔه العبملٓ ا عبىح( 12)

 .( 2114ثعلاك  )العوثٓ َالزواس العلمٓ  

 (. 1595/ٌـ1114:د)الؾو العبملٓ  مؾمل ثه الؾَه  ـ

 (.ٌـ1414   ـ )  ماجعخ مٍو  2الؽٕبء الزواس  ٛ(  )خر الجٕذ مإٍَخ :   رؾبٕق(خر الجٕذ)ٍَب   الْٕعخ مٓ رؾبٕق الْؤعخ   (13)

 (. 1171/ٌـ463:د)القإت الجعلاكْ  أثُ ث و اؽمل ثه ةلٓ  ـ

 (. 1417ثٕوَد ـ )اؽمل ةمو ٌبّ   كاه ال زبة العوثٓ  : ال زبثخ مٓ ةل  اللهأخ  رؾبٕق (14)

 (. 1895/ٌـ1313:د)القُاوَبهْ  مؾمل ثب و المٍُُْ االٕجٍبوٓ ـ
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 (.  1991/ٌـ1411ثٕوَد ـ )هَٙبد الغىبد مٓ أؽُار العلمبء َالَبكاد  اللاه ا ٍممٕخ  ( 15)

 (. 1791/ٌـ1215:د)اليثٕلْ  مؾمل مورّٚ  ـ

 (.  د.ثٕوَد ـ ك)ربط العوًَ مه عُاٌو الببمًُ  م زجخ الؾٕبح   (16)

 (. 1115/ٌـ416:د)الْؤف الوٙٓ  ةلٓ ثه الؾَٕه  ـ

 (. د.   ـ ك)ًٛ مؾمل الئىٓ  م زجخ ثٖٕورٓ  :الىجُٔخ  رؾبٕق المغبىاد (11)

 (. 1611/ٌـ1119:د)الُّْزوْ  وُه ف  ـ

 (. 1365ٍُٛوان ـ)مغبلٌ المإمىٕه  ماجعخ ازبثبوَّٓ ا ٍممٕخ   (11)

 (. 991/ٌـ381:د)الٖلَق  أثُ ععةو مؾمل ثه ةلٓ  ـ

 (. 1414   ـ  )  مإٍَخ الىْو ا ٍممٓ  5  ٛةلٓ ااجو غةبهْ: مه ال ٔؾٚوي الةبًٕ  رؾبٕق (19)

 (. 1226/ٌـ623:د)اثه الٖمػ  أثُ ةموَ ةضمبن ثه ةجل الوؽمه ـ

 (. 1416ثٕوَد ـ )أثُ ةجل الوؽمه ٕمػ ثه ةُٔٚخ  كاه ال زت العلمٕخ  : مبلمخ اثه الٖمػ مٓ ةلُ  الؾلٔش  رؾبٕق (22)

 .الاجبٛجب ٓ  الَٕل ةجل العئي ـ

 (.ٌـ1416   ـ ) ؽٕبء الزواس  ماجعخ ٍزبهح  (  )العممخ الؾلٓ  مإٍَخ خر الجٕذ م زجخ ( 21)

 (. 1674/ٌـ1185:د)الاؤؾٓ  مؾمل ثه ةلٓ  ـ

 (.  ٌـ1418   ـ )  م زجخ وْو الزةبٌ  ا ٍممٓ  2اؽمل الؾَٕىٓ  ٛ: مغمع الجؾؤه  رؾبٕق (22)

 .أغب ثيهك: المعوَم ثـ. الاٍواوٓ  مؾمل مؾَه ـ

 (.   ٌـ1413ثٕوَد ـ )  كاه األُٙاء  3النهٔعخ ئلّ رٖبوٕف الْٕعخ  ٛ (22)

 (. 1572/ٌـ984:د)ةجل الٖمل  ؽَٕه  ـ

 (.د.   ـ  ك)ةجل اللإف ال ٌُ موْ  ماجعخ القٕب   : َُٕر األفٕبه ئلّ إُٔر األفجبه  رؾبٕق (23)

 .ةَّٕ  اؽمل مغٕل ـ

 (. 2116الىغف ـ )  1/ك  العلمغلخ خمبق وغةٕخاللهاٍخ مٓ الىغف   (24)

 .الةٕبٗ  ةجل ف ـ

 (. 1967ثعلاك ـ)ا عبىاد العلمٕخ ةىل المَلمٕه  ماجعخ ا هّبك   (25)

 .( 1972/ٌـ1392ثعلاك ـ )ربهٔـ الزوثٕخ ةىل االمبمٕخ َأٍممٍ  ثٕه ةٍلْ الٖبكق َالآٍُ  ماجعخ اٍعل  ( 26)

 (. 1411/ٌـ814:د)الةٕوَى خثبكْ  مؾمل ثه ٔعبُة الْٕواىْ  ـ

 (.د.ثٕوَد ـ ك)الببمًُ المؾٕٜ  كاه العل  للممٕٔه   (21)

 (. 941/ٌـ329:د)ال لٕىٓ  أثُ ععةو مؾمل ثه ٔعبُة ثه ئٍؾبق ـ

 (.  ٌـ1365ٍٛوان ـ )  كاه ال زت ا ٍممٕخ  4ةلٓ ااجو غةبهْ  ٛ: ال بمٓ  رؾبٕق (21)

 (. 849/ٌـ235:د)ال ُمٓ  اثه أثٓ ّٕجخ  ـ

 (.   1419ثٕوَد ـ )ٍعل مؾمل اللؾب   كاه الة و  : ف  رؾبٕقالمٖىّ  (29)

 (. )اللغىخ العلمٕخ مٓ ملهٍخ ا مب  الٖبكق ـ

 (.   2111/ٌـ1421ثٕوَد ـ )ععةو الَجؾبوٓ  كاه األُٙاء  : مٍُُةخ ٛجببد الةبٍبء  ئّوام (32)

 (. 1699/ٌـ1111:د)المغلَٓ  مؾمل ثب و  ـ

 (. د.ثٕوَد ـ ك)لهه أفجبه األ مخ األٍٛبه  كاه ئؽٕبء الزواس العوثٓ ثؾبه األوُاه الغبمعخ ل (31)
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 .الىُهْ  المٕوىا الْٕـ ؽَٕه الاجوٍٓ ـ

 (.ٌـ1415   ـ )مإٍَخ خر الجٕذ  ؽٕبء الزواس  ماجعخ ٍزبهح  : فبرمخ مَزلهك الٍُب    رؾبٕق (32)

ُّٗ  كاه ال زت العلمٕخ  (33: )ق  هَٙخ الابلجٕه  رؾبٕ( 1277/ٌـ676:د)الىَُْ  ٔؾّٕ ثه ّؤف ـ   ةجل المُعُك َةلٓ مؾمل مع

 (. د.ثٕوَد ـ ك)


