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الحمد هللا رب العالمني، والصالة عىل النبـي المـصطفى 

 .األمني، وعىل آله الهداة المعصومني

َّإن االحتفاء باألعالم من الموضوعات المهمة التي جيـب 

عىل األمم الحية مراعاهتا، وإحياء ذكراها بصورة خمتلفـة، ومـن 

 حياهتم؛ لريى العلامء آثار جهـودهم ْالرضوري أن يكون ذلك يف

َّوجهادهم التي قدموها، ولكننا من الشعوب التي ال حتتفي بأعالمها  َ

  من السلبيات -ًعفوا-وهي ًاألحياء إال نادرا، ألسباب خمتلفة معينة، 

وهذه صفحات متواضعة أحاول نرشها بـني كام أرى، االجتامعية 

رمحـه (ني عيل حمفوظ  شيخنا العالمة الدكتور حسالباحثني عن

 لذكره وما قدمه من خدمات جليلة يف الحفاظ عىل سرية ً؛ إحياء)اهللا

للمعصومني األعالم وإجازته إياهم للحفاظ عىل الموروث الروائي 

 .)عليهم السالم(
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ويف هذه السطور أحاول بيان نبذة موجزة عن فضل ومقـام 

ث، من دون لحديرواية اإجازات عتنائه بٱالعالمة حمفوظ من خالل 

تب عن ذلك يف موارد متعـددة، ُحيث ك )١(ْأن أذكر ما يتعلق بسريته 

 يف أوائـل إيـاهض بعض اإلجازات التي منحها األعالم عروسيتم 

 حياته، ويف أواخرها، مع قراءة موجزة لها، وسأعتمد بـذلك عـىل

المخطوط كتاب ال بنصوصها، وهو تَّ وثق تلك اإلجازامصدر مهم

ألخينـا الفاضـل )  الدكتور حسني عيل حمفوظإجازات العالمة(

الكتاب يف مراحله النهائية ف المهندس عبد الكريم الدباغ، المحقق،

والذي نرجو إمتامه؛ لام فيه مـن خدمـة جليلـة إلعداده للطباعة، 

للمكتبة اإلسالمية عامة، والمختصني باإلجازات والرتاجم خاصة، 

 .ذلكب دة أياد بيضاء متعددة مشهولمهندس الدباغ فل

ذكر أيف األول ، بحثنيوسيتم تقسيم هذه الصفحات عىل م

لمراجـع مخـسة من األعالم، ويف اآلخر إجازات مخسة إجازات 

                                                 
 الدكتور حسني عيل حمفوظ يف مدينة الكاظمية المقدسة يوم االثنني ولد) (١

م، لـه مؤلفـات متعـددة، ١٩٢٦ أيـار ٣الموافـق ه ١٣٤٤ شوال ٢٠

ومشاركات يف مؤمترات وندوات علمية كثرية يف العراق وخارجه، تويف 

م، ودفن يف طارمـة ١٩/١/٢٠١٩الموافق ه ١٤٣٠ حمرم ٢٢يوم االثنني 

 . كاظمي الرشيفالمراد يف الصحن ال
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ْأن نتعرف عـىل فـضل من خاللهام يمكن بإجياز الدين الكرام، ف

�ملحقا توثيقيا يف الختام ، ووضعت  العلميهومقامالعالمة حمفوظ  ً

 .تلفة لإلفادة منها المخلبعض الصور واإلجازات

ْ بأحسن قبوله، وأن يرحم شـيخنا هاْأسأل اهللا تعاىل أن يتقبل

َّالعالمة الدكتور حسني عيل حمفوظ برمحته الواسعة، وأن يقر عينه  ْ

ْوإن بام قدم من خدمات جليلة إلحياء الرتاث اإلسالمي واإلنساين، 

ة ْكان من األفضل واألجدر أن تنرش مثل هذه الموضوعات يف حيـا

ًفإنه أكمل وفاء، وأحسن جزاءكام أسلفت؛ أصحاهبا  ً ْ، عسى اهللا أن ُّ

ِّيوفق الباحثني لتدارك ذلك بحق أعالمهم وأشياخهم؛ لريوا بأنفسهم 

ُ﴿والبلـد الطيـب آثار حرثهم وما أثمر من نبات يف البلد الطيب،  َ َِّ َّ ُ َ ْ

ِيخرج نباته بإذن ربه﴾
ِّ ُ َ َُ ُ َِ ْ ِ ِ ُ  كَّ إنـسديدك،، اللهم عفوك ومغفرتـك وتـَْ

 .جميبسميع 

    

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤١آلخر  ربيع ا١٥خميس ال

 م٢٠١٩ كانون األول ١٢
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َّقبل الحديث عما يتعلق بالسرية العلمية أحاول يف التمهيد و

ْأن للدكتور حسني عيل حمفوظ من خالل تلك اإلجازات المباركة 

 .اًإجياز  المراد من اإلجازة وأمهيتهاأذكر

  : تعريف اإلجازة-١

تعريفات متعددة لإلجازة كلها تؤكد عىل  واذكرالعلامء َّإن 

جاز يف رواية ُجيز إىل المُالمراد منها هو إعطاء اإلذن من قبل المَّأن 

 . عن راويه األولًالحديث مسلسال

): م١٩٦٩/ه١٣٨٩ت(قال الشيخ آقـا بـزرك الطهـراين 

َّم الصَالَكْال(( َر عِادُ ْز الْيِجُمْ الِنُ َل عِمَتْشُمِ ِائه اإلَشِْنى إَلُ ْ ِ ِن فْذِ ِة َايـَوِ رْيَ

َث عْيِدَحْال
ِد إْعَ، بُهْنِ ِاره إَبْخَ ِ َاته، وَّيِوْرَِم بًاالَمْجِ

ِ َق شَلْطُيِ َعا عِائُ ِة َابَِتى كَلً

ِا اإلَذَه ْن الْذْ َة عَلِمَتْشُمِ
ْر الْكِى ذَلِ َب وُتُكِ َّات، الَفَّنَصُمْالِ ِر اإلَدَ صِْيتِ ْ ُن ْذَ

َتهَايَوِ رِْيف
ِز إْيِجُمْ الِنَا عِ ْر الْكِى ذَلَعَ، وًالْيِصْفَ تْوَ أًاالَمْجِ َّخ الِايَشَمِ  َنْيِذِ

ِر لَدَص
ِز اإلْيِجُمْلَ ْ ِن فْذِ َة عَايَوِّ الرْيُ

َهم، وْنِ ْ ِك ذِلَذَكُ َر مْكَ َخ كل وِايَشُ ِّ ُ ٍد ِاحِ

ْء الَالُؤَ هْنِم َخ، طِايَشَمِ َة بَقَبِ َد طْعً ِة إَقَبَ َن تَى أَلٍ َ األَيِهـَتْنْ ِد إِْيانَسـْ ى َلـُ

 )١()). "عليهم السالم"َن ْيِمْوُصْعَمْال

                                                 
 . ١/١٣١الذريعة إىل تصانيف الشيعة ) ١(
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  . فوائد اإلجازة-٢

َّذكر العلامء أن لإلجازات فوائد متعددة وقد بينوا ذلـك يف  َّ

 :من تلك الفوائدومؤلفاهتم الخاصة، أو ضمن إجازاهتم، 

ً إن المجاز له يصري هبا راويا، متصل اإلسناد بالراوي لـه عنـه، -١ َّ

ًيصري راويا، وناهيك هبذه الفائدة العظمى التي تنظمـك وبدوهنا ال 

 .يف عموم رواة حديثنا

 الفوز بفضيلة المشاركة يف النظم يف سلسلة أهل العصمة مـن -٢

 .)عليهم السالم(النبي واألئمة 

 ، المحافظة عىل الضبط، وقوة االعتامد، واألمن من التحريـف-٣

 . أو اإلسناد، والسقط يف المتن،والتصحيف

 ومعرفـة طبقـاهتم ، المحافظة عىل معرفة الشيوخ والعلـامء-٤

 . وغري ذلك مما يتعلق هبم،ومؤلفاهتم

 وغري ذلك مـن خـالل ، تصحيح نسبة المنقول، وضبط الرواة-٥

  )١(. تواتر األسانيد

                                                                                                    
ًذكر السيد حسن الصدر إمجاال معناها لغة وو        ًصـطالحا، واإلشـارة إىل ٱً

 . ٦٤-٦٣اإلجازة الكبرية ص: ينظر. مستندها يف الروايات الرشيفة

إجـازة :  وينظـر. وقد ذكر فوائـد عـرشة٦٨-٦٥كبرية صاإلجازة ال) ١(

زة السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاين إىل الشيخ آقا بزرك الحديث، إجا

 .٤٨-٤٢الطهراين ص
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  الدكتور ات العالمةإجازأوائل 

  حمفوظحسني علي 

ء عىل بعض أوائـل ْ أن أسلط الضوبحثأحاول يف هذا الم

للتعرف عـىل  ؛األعالمستجاز هبا الدكتور حمفوظ ٱاإلجازات التي 

 ، من خـالل تلـك)رمحه اهللا(شخصيته العلمية يف بدايات حياته 

 .   ًاإلجازات الني أجازه هبا كبار العلامء آنذاك، وأذكر منها مخسا
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َد هللاِ، وْمَحْال ((:ومما جاء فيها َة عَالَّالصُ َدنِّيَى سـَلُ َينـِبَنَا وِ ٍد َّمـَحُا مِّ

َل اهللاِ، وْوُسَر ْه الِى آلَلَعِ ِن آل اهللاِ، إْيِمْوُصْعَمِ ِ ِم لْوَى يَلَ ، ُدْعـَبَو. ِاء اهللاَِقـِ

ْ منيَازَجَتْسٱ ِدَقَف ِّ َد األَلَوْ الِ ْ ْد، الَعْسُ َّل، الشِاضَفُ ْاب الُ ْمقُّ ْل، الِبُ ِرء مَبُمُ
ُ  ْنَّ

َكل ش ِّ  ِخْيَّ الـشِِمالَعـْ الِنْبـٱ، ِِّيلَ عِخْيَّ الشِلِاضَفْ الُنْبٱ، ُنْيَسُحْ، الٍنْيُ

                                                 
 .  ه١٣٨٩، وتويف عام ه١٢٩٣ولد عام ) ١(
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، ُهُالـَثْمَ أَرِّثُكَ، وُهُالَضْفَ أِدْيِ، زِّيِِماظَكْ، الِِّيلِامَعْ الِظْوُفْحُ مِادَوَ جِدَّمَحُم

 )١( ....)). ِِحالَّ الصِفَلَّالسِا بًيِّسَأَت

هي هذه للدكتور حمفوظ إجازتني من الشيخ الطهراين، ف َّإن

عندما كان عمره عرشين ، ه١٣٦٤عام صدرت التي األوىل اإلجازة 

وهو أحد طلبة دار المعلمـني العاليـة يف بداية أيامه العلمية ًعاما، 

يـدل كبري يف نص هذه اإلجازة ما ورد فيها من ثناء َّإن و، )٢( ببغداد

شهرته يف األوساط العلمية بنبوغه يف الجوانب وعىل مقامه ومنزلته 

عالم لدى األًالمتعددة، التي كان له أثر مشهود فيها، فضال عن مكانته 

، فلنتأمل يف تلـك الذين كان الطلبة والباحثون ينهلون من علومهم

َد األَلَوْال( الكلامت الواردة بحقه من الشيخ آقا بزرك الطهراين ْ ُد، َعْسُ

َّل، الشِاضَفْال ْاب الُ ْمقُّ ْل، الِبُ ِرء مَبُمُ
ُ َ كل شْنَّ ِّ الـدكتور ، فلقد كان )ٍنْيُ

 ً، تأثر كثرياَّ قد ربى نفسه تربية صالحة مستقيمة)رمحه اهللا(حمفوظ 

حتضنته، حيث تعاليم الدين اإلسالمي والعلم ٱبالبيئة واألرسة التي 

                                                 
، عبـد الكـريم )خمطوط(إجازات العالمة الدكتور حسني عيل حمفوظ ) ١(

 .٥٣الدباغ ص

م، وقد خترج منها جيـل كبـري مـن األدبـاء ١٩٢٣ُأسست الدار عام  ) (٢

 ُم تغريت إىل كلية الرتبية وألحقـت١٩٥٨ن والباحثني، ويف عام والمفكري

 .بجامعة بغداد
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 عليه يف أوائل عمره، فكان كـامظهرت آثارها ف هو الغالب عليها،

َد األَلَوْال(قال الشيخ فيه  ْ ُ من دون أقرانه الذين لم يفـادوا مـن )ُدَعْسُ

 ليكون األسعد هبام، ُفقد رفعه العلم والخلق، تلك البيئة ويتأثروا هبا

والشاب الذي عرف معنـى العلـم  عليهام، ويبني أساس شخصيته

والعمر والنعم األخرى ليفوز هبا من دون ضياعها، فكان حقيقة كام 

ْاب الَّالش(فه وص ْمقُّ  الذي لم يعرف معنـى الكـسل والـضياع )ُِلبُ

 التي كـان األخالق الفاضلةًفضال عن مكارم ، واالنشغال باللذات

ِرء مَبُمْال (عليها طيلة حياته، فقوله
ُ َ كل شْنَّ ِّ ِّ يدل بكـل رصاحـة  )ٍنْيُ ُ

شتهر به من شخصية مـستقيمة تفـرض إعجاهبـا عـىل ٱعىل ما 

 .اآلخرين

عتناء ذلك ٱوالتي تؤكد مدى ، ه ١٣٦٧عام صدرت الثانية جازة اإلو

فالعالقـة ، )١(أمهية اإلجازات العلمية وتنوعها الشاب المقبل عىل 

عمرها وثيقة بني الدكتور حمفوظ والشيخ آقا بزرك الطهراين كانت 

                                                 
بطرقـه مجيعهـا رواية إجازة طلب بعد ذلك من الشيخ آقا بزرك َّفإنه قد ) (١

 ِنَمْحَّ الـر اهللاِِمِْسب: ((�والتي هي كثرية جدا، فأجازه بذلك، والتي جاء فيها

ِ اإلَكُالَؤُا سَّمَأَ، وِمْيِحَّالر ، ْينِّـَ عَيِوْرَ تْنَ أَكُتْزَجَ أْدَقَ، فْيِقُرُ طِعْيِمَِج بَةَازَجْ

ِ اإلِْي فَنْيِرْوُطْسَمْ الْيِخِايَشَ مْنَعَو إجازات  ....)). ْمِهِرْيَغَى وَّفَصُمْ الِادنَْسْ

 .   ٥٤صحمفوظ العالمة 
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وفاة الشيخ الطهراين حني م إىل ١٩٤٥كانت بدايتها عام ، ربع قرن

 النجف األرشف مرات متعـددة، ومـن يفه م، وقد زار١٩٧٠عام 

م يف جملة العرفان اللبنانية ١٩٧٨عام ً طويال ًمقاالوفائه له كتب عنه 

آغا بزرك شـيخ ( يف صفحات عرشة عنوانه ،)٤ العدد ٦٦المجلد (

حمدثي العرص، وإمام الفهرسة والسري والتاريخ، وعالمة الحـديث 

ه بمناسـبة الـذكرى ، وقد قمت بطباعته مع تعليقات علي)والرجال

 .  )رمحه اهللا( السنوية العارشة لرحيله وفاء له
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َى األَِل إْيِامَِرتْحٱَ وْيِمَالَس ((:ومما جاء فيها  ِةَّرُ، قـِعِارَبْ الِلِاضَفْ الِخْ

َ األِنْيَع  ٍادَوُ جـِدَّمَحُ مِخْيَّ الشِنْبٱ ِِّيلَ عِخْيَّ الشِنْبٱ ِنْيَسُ حِخْيَّ، الشِبَدْ

ْن َ أْيِبـِاجَ وْنِ مـَانَكَ، فُدْعَبَو. ِِهاتَضْرَِمى لَالَعَ ت اهللاُُهَقَّفَ، وٍظْوُفْحَ مِآل

ُن يَ أَلْبَ، قِنَمَّ الزَنِ مٍحْدَ رَلْبَ قِْيابَِت كْمُكْيَِل إَلِصَي َنيَثْ َلثَثُ يْوَ أِّ ، ْمُكُابَِت كِّ

َاألِ بِْيالَِغتْشٱَّن َ أَرْيَغ ، ِابَوَجـْ الِنَ عِْينَاقَ، عْمُكُّمُهَيَ وِْينُّمُهَ يْيِذَّال ِّمَهْ

ِرا بْيِقْحَ تَال  ْمُكُزْيـِجُأَو....  َكْيـَلَ عٍّنَ ظـِءْوُِس لَالَ، وْمُكِامَقَِمبَ وْمُكً

َ األْيِِخايَشَ مْنَ، عْيِّنَ عِةَايَوِّالرِب  ِةَلِصَّتـُمْ الِةَرِّثـَكَتُمْ الُمِهِقُرُطـِ، بِمَالْعْ

                                                 
 . ه١٣٩٠ عام يفتو، وه١٣٢٠ عام ولد) ١(



  

 ١٢ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

ِاإلِب  ُانَهَتْسُ يـَ الٌعْمـَ جْمُهـَ، و"ِهْيـَلَ ع اهللاُِمَالَسـ "ِمْوُصْعـَمْ الِامَمْ

 )١(....)). ْمِِهتَّدِِعب

 عندما كان عمـره ه١٣٦٦َّإن هذه اإلجازة صدرت له عام 

ًثنني وعرشين عاما، وما ورد فيها من ثناء يدل عىل مقامه ومنزلتـه ٱ

من الشيخ األميني عىل رغم نتأمل يف تلك الكلامت لدى العلامء، فل

َّمقامه العلمي، وعمره البالغ ستا وأربعني عاما فإنه خياطبـه هبـذه  ً �

 :الكلمة القيمة

َاأل( َّأن الـدكتور حمفـوظ  إشارة واضـحة إىل )ِعِارَبْ الِلِاضَفْ الِخْ

روفني لدى األعالم،  كان من الشباب المتميزين، والمع)رمحه اهللا(

  . ومقامهفضلهب

َ األِنْيَ عِةَّرُق( ُخلق رفيع، وممن يفخر  عليه من علم وأدب و لام)ِبَدْ

  .هبم

َال تحقيرا بكم وبمقامكم، وال لسوء ظن عليـك( ْ ُ ْ َ ْ ً َْ َ ٍّ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ِ ِ بيـان ألمهيتـه ) َ

 . ستحقاقه االعتذار إليه بعد تأخري طلب جوابهٱو

 مقامـه منـذ شـبابه، ِّ علوَّفإن يف هذه الكلامت إشارة واضحة إىل

ومعرفة اآلخرين بجهوده ومشاركاته العلمية واألدبية المختلفة، وما 

                                                 
 .٥٨إجازات العالمة حمفوظ ص )١(



  

 ١٣ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

عتنائه بالعلامء ومؤلفاهتم الجديدة التي تـصدر عـنهم، ٱيشري إىل 

الغـدير يف (فنراه يراسل الشيخ العالم الكبري األميني حول كتابـه 

لمكتبـة ل ازعظم إنجـ، هذا الكتاب الذي أ)الكتاب والسنة واألدب

يقـوم بمراسـلة اإلسالمية، وكتبت عنه األقالم، فالعالمة حمفوظ 

ُن يَ أَلْبَق(، كام ورد يف اإلجازة المؤلف أكثر من مرة َنـيَثْ َلـثَثُ يْوَ أِّ ِّ 

فيه داللة عىل مدى تعلقه باإلجازات، وحرصه عـىل َّإن ف) ْمُكُابَِتك

، وفيه إشـارة ارهاالتصال بأسانيد األحاديث الرشيفة منذ نعومة أظف

عتناء األعالم بجيل الشباب المـؤمن المثقـف لرتبيتـه ٱإىل مدى 

وتشجيعهم عىل طلب العلم، واإلفادة من العلـامء، بـام حيقـق 

  . طموحهم نحو التفوق
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َد هللاِ رْمَحْال: ((ومما جاء فيها ْب الُ َم عَالَّالسَ وُةَالَّالصَ، وَنْيِمَالَعِّ ى َلـُ

َد وَّمَحُم
َّه الطِآلٍ ِت بْزَجَ أْدَقَ، فُدْعَبَو. َنْيِرِاهِ َدنَلَِوا لَذَهُ َا األِ َز، األَعْ ْ  ،ِبْيِدِّ

َاأل َي، وِعَمْلْ ُي، األِرَقْبَعْ ال،ِلِاضَفْالِّ ْ  ِظْوُفْحَ مِ آلِِّيلَ عِنْ بِنْيَسُحْ الِاذَتْسِّ

                                                 
 .ه١٣٧١ عام يفتو، وه١٣١٤ عام ولد) ١(



  

 ١٤ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

َن يَ، أُاهَطُ خَدَّدَسَ و، اهللاُُهَظِفَ، حِّيِِماظَكْال ْي عنيِوْرْ ِّ َ ا َ، مـِثْيِدَحْ الَنِ مَ

ِصح ل
َّ َاأل ْيِِخايَشَ مْنَ، عُهَتَايَوِ رْيَ  )١( ....)). ِمَالْعْ

 عندما كان عمـره ه١٣٦٧ هذه اإلجازة صدرت له عام َّإن

ًثالثا وعرشين عاما، وما ورد فيها من ثناء يدل عىل مقامـه ومنزلتـه  ً

مـن أعـالم آل ياسني مراجع آنذاك، والشيخ رايض لدى العلامء ال

حمفـوظ الـدكتور  تستجازٱاألمة الذين لهم آثار علمية بارزة، و

 منه فيها دالالت واضحة عىل نبوغه يف هذا المجـال، )رمحه اهللا(

، والتي هي شهادة  بحقهت الواردة يف اإلجازةوهذا ما تؤكده الكلام

 :بفضله

 . إجازة الشيخ آقا بزرك كام ورد ذلك يفولدنا األعز -١

 . المحافل األدبية لكتاباته ومشاركاته يفاألديب األلمعي -٢

 . يف أخالقه وتعامله مع اآلخرين من أساتذة وغريهمالفاضل -٣

  )٢( . يف نشاطه العلمي وإبداعاته منذ نعومة أظفاره العبقري-٤

                                                 
 .٦٠إجازات العالمة حمفوظ ص) ١(

ه، فالـدكتور حمفـوظ في ةهذه الكلامت الواردحقيقة  األيام ظهرتألقد ) (٢

يكتب يف المجالت التخصصية يف الرتاث وهو ابن واحـد كان  )رمحه اهللا(

م  حيث صعوبة التواصل مع وسـائل اإلعـال يف ذلك الحني،ًوثالثني عاما

المختلفة، فينرش يف جملة معهد المخطوطات العربية بحثه العربية والعالمية 



  

 ١٥ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

ِّ ففي كل ذلك إشـارات واضـحة إىل بنائـه العلمـي  األستاذ -٥ ُ

رصني، وما كان يراه األعالم فيه من حارض ومستقبل علمي كبـري ال

له، فكان كام أشاروا إليه، فقد كان له يف مجيـع جمـاالت العلـم 

والثقافة والفنون مشاركات بارزة، إن لم تكن فريـدة يف بعـضها، 

ًعتنائه هبام، توثيقـا ٱًوخصوصا يف جمال علم الرجال والحديث و

 .ًونرشا
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 َةَثـَرَ، وَنِْيلِامَعـْ الَاءَمـَلُعْ الَلَعَ جْيِذَّ ال هللاُِدْمَحْال: ((ومما جاء فيها

َاأل َ األْيِادَهْا الَنِِّيبَى نَلَ عُمَالَّالسَ وُةَالَّالصَ، وَنِْيلَسْرُمْالَ وِاءَِيبْنْ  ِِهآلَ، وِنْيِمْ

َ قـرة عـِْينَازَجَتْسـٱ ِدَقَ، فُدْعَبَو. َنْيِمْوُصْعَمْ الَنْيِرِاهَّ الطَنِْيبِّيَّالط ُ َّ ِن ْيُ

َل وْضَفْال ْالم الَعْ، الِالَمَكْالِ ِ ْل الِاضَفِ  ِِمالَعْ الِلْجَ، نٍنْيَسُ حُخْيَّ، الشِلِْيلَجِ

َ األِلِاضَفْال َن يَ، أٍظْوُفْحَ مِ آلِِّيلَ عِخْيَّ، الشِّلَجْ  ْنَ عِهْيِوْرَا أَ مِْينَ عَيِوْرْ

 ُمِهْيَلـَع "َنْيِمْوُصْعـَمْى الَلـِ إِةَلِصَّتُمْ الُمِهِدِْيانَسَِأ، بِامَِركْ الْيِِخائَشَم

                                                                                                    
م، وفهـرس الخزانـة ١٩٥٧عن فهرس خمطوطات عربية يف إيران عـام 

م، خمطوطات ١٩٦٠م، وفهرس خمطوطات مكتبته عام ١٩٥٩الغروية عام 

 .  م وغريها١٩٦١مهدي بيات عام 

 .ه١٣٧٠ عام يفتو، وه١٣٠٣ عام ولد) ١(



  

 ١٦ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 ْنِ، مـِْياتَّيِوْرَ مَعْيِمَ جَيِوْرَ يْنَأ" ُهُلْضَ فَامَد "ُهُتْزَجَأَف" ُمَالَّالسَ وُةَالَّالص

ُاألَ وِهْقِفْالَ وِثْيِدَحْ الِبُتُك ، اَهِرْيَغَ وِةَمْكِحْالَ وِةَغَالَبْالَ وِةَِّيبَرَعْالَ وِلْوُصْ

 )١( )). ....ْمِهْيَلَ عُتْأَرَ قَنْيِذَّ الِِخائَشَمْ الِنَ عْيِدِْيانَسَِأب

 عندما كان عمـره ه١٣٦٨ هذه اإلجازة صدرت له عام َّإن

ًأربعا وعرشين عاما، وهي إجازة تؤكد ما ورد فيه من فضل ومقـام،  ً

شتهر عنه آنذاك ٱقه تظهر ذلك، وما فكلامت الثناء الكبرية الواردة بح

 :بني األعالم، فلنتأمل يف قول الشيخ النقدي

َقرة ع( ُ َّ ْن الْيُ َل وْضَفِ وهذا فيه إشارة واضحة إىل بروزه بـني ) ِالَمَكْالِ

كتسبها من تربيته ٱأقرانه من شباب ذلك العرص باألخالق العالية التي 

وختلقه بـام ارة أخرى، البيئية تارة، ومن تربيته الخاصة لشخصيته ت

 .هو قرة عني لإلنسان من حيث العلم واإليامن واألخالق

ْالم الَعْال( ِ ْل الِاضَفِ العالمـة َّأن َّإن هذا يـشري بوضـوح إىل ) ِلِْيلَجِ

  لإلنـسانً؛ ليكون مثاالة متميزةشخصي كان ذا )رمحه اهللا(حمفوظ 

 .  الفاضل العالم العامل

                                                 
 . ٦٤إجازات العالمة حمفوظ ص )١(



  

 ١٧ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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ِدا لْمَح: ((ومما جاء فيها َ خص أْنَمً َّ  َنِْيِظافَحـْ الِثْيِدَحـْ الَابَحْصَ

ِو اإلُلُِع بِمْيِوَقْ الِِهنْيِِدل ْ ْ منيَبَلَط .... ِادَنْسِّ ِّ ُ األُةَرْضَ حِ ، ِلِاضـَفْ الِاذَتْسْ

ْات الَفَّلَؤُمْ الِبِاحَ، صِةَيِاعَّ الدِةَمَّالَعْ، الِلِامَكْ الِذَالَمْالَو َّة، الشَرِْيثَكِ  ِخْيِ

ا َّمِ مِْياتَّيِوْرَ مَرِائَ سُهَ لَزْيِجُ أْنَ، أِّيِِماظَكْ الِِّياقَرِعْ الِظْوُفْحَ مِِّيلَ عِنْيَسُح

ا َهِرْيَغَ، وِةَفَّرَشُمْ الِةَّنُّ السِبُتُ كْنِ مُهُتَايَوِ رِْي لَزْيِجُ أْوَ، أُهُتْعِمَ سْوَ، أُهُتْأَرَق

، ِهِتـَبِْلطَ لًةَابَِجإَ، وِِهتَبْغَ رَدْنِ عًالْوُزُ نُتْلُقَ، فِةَِّيلْقَعْالَ وِةَِّيلْقَّ النِمْوُلُعْ الَنِم

ِت لْزَجَأ َن يَ أِرْوُكْذَمْ الِلِاضَفْلُ ْنيَ عَيِوْرْ َ كل مِّ َّ ا َمَ، كُهُتَايَوِ رِْي لُزْوُجَا يُ

 َنْيِّيِرْصَمَ وٍةَبِارَغَ مْنِ، مِةَئِمْ الَقْوَ فْمِهِدَدَ عُِغالَبْ الْيِخاَيْشَ أَِكلَ ذِْينَازَجَأ

 ْنِ مـُلَأْسـَأَو .... ْمِهِرْيَغَ وَنْيِّيِدْنِهَ وَنْيِِّينَمَيَ وَنْيِّيِازَجِحَ وَنْيِّيِامَشَو

 ِعْوُبْطَمْالِا بَنَفَحْتَ يْنَأَ، وِِهاتَوَعَ دِِحالَ صْنِا مَانَسْنَ يَ الْنَ أِازَجُمْ الِةَرْضَح

  )٢()).  ....ِِهاتَفَّلَؤُ مْنِم

 عندما كان عمـره ه١٣٦٩جازة صدرت له عام َّإن هذه اإل

ًمخسا وعرشين عاما، وهي إجازة مهمة حيث يستجيز هبـا علـامء  ً

                                                 
 .ه١٣٨٠ عام يفتو، وه١٣٢٠ عام  ولد)١(

 . ٦٦إجازات العالمة حمفوظ ص) ٢(



  

 ١٨ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

العامة؛ لريوي أخبارهم بمسانيد رجالهم للكتب المشهورة، وإجازة 

لامء خمتلـف البلـدان، السيد أمحد قد تضمنت مسانيد متعددة لع

�وهذا مهم جدا يف التالقح المعريف بني علامء المسلمني، ومبـادرة 

 ستجازته هؤالءٱيف  )رمحه اهللا(كبرية وعظيمة من العالمة حمفوظ 

العلامء يف بداية حياته، مما يدل عىل معرفته بآثار هذه األعـامل يف 

لـه إجـازة الوحدة بني المسلمني، وسعيه لتنوع مسانيد إجازاته، و

أخرى يف العام نفسه من السيد حممد عبد الحي الكتاين المغـريب، 

 عن عمله بسرية الخلف الصالح من مشايخ اإلجازات بتنـوع ًفضال

اإلجازات، وهذا ما يمكن مالحظته يف إجازات كثري من األعـالم، 

 .  وغريهمكالعالمة الحيل، والشهيدين األول والثاين

 والتبجيل يف اإلجازة لشاهد حي عىل ما ومما ورد من كلامت الثناء

ُاأل (:تقدم، فلنتأمل بقوله  ِةَمـَّالَعْ، الِلِامـَكْ الِذَالَمْالَ، وِلِاضَفْ الِاذَتْسْ

ْات الَفَّلَؤُمْ الِبِاحَ، صِةَيِاعَّالد ، وهذه الكلامت ال تطلق عليـه )ِةَرِْيثَكِ

بحـق  لم يكن هناك واقع يعكس ذلك، فهو هبذه  اإلجازة يعـد ْإن

َّ، بل إن العالمة حمفوظ كان عىل درايـة بأمهيـة )ِةَيِاعَّ الدِةَمَّالَعْال(

ُقد سأل المجيز أنه الظاهر ف ؛ثل هذه الطرق واألسانيداإلجازة من م

 .اإلجازة بالطرق المتعددة المختلفة



  

 ١٩ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

ِوأن يتحفنا بالمطبوع من مؤلفاته: (َّوإن يف قوله ِ َِ ََّ َْ ُْ َ َْ ْ ُ َ َِ ْ ِ َ ْ شتهار ٱ لداللة عىل) َ

جهوده العلمية بني األعالم، سواء من حيث بحوثـه ومقاالتـه يف 

الملجالت، أو المطبوع من مؤلفاته، فهو بذلك خيط لنفسه طريـق 

 .التأليف والكتابة يف المجاالت التي خيتص هبا
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 ٢٠ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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   الدكتور إجازات العالمةخرأوا

  حمفوظحسني علي 

 بيان أواخر اإلجازات التي حـصل بحثأحاول يف هذا الم

 ،)رمحـه اهللا(حسني عيل حمفـوظ الدكتور ة عليها شيخنا العالم

وأقترص عىل مراجع الدين األعالم يف النجف األرشف؛ لنرى تلك 

 من بداية حياته إىل وفاتـه،  أعالم الدينتستجازٱالهمة العالية يف 

أي من مهده إىل لحده، فهو يعيش بني األكـابر، ويف ذلـك درس 

الل مزامحـة عظيم للباحثني عن بناء شخصيتهم العلمية، مـن خـ

، والتـزود مـن علـومهم علامء وحضور جمالسهم للتعلم منهمال

ًوآداهبم، وجهدهم وجهادهم يف سبيل طلب العلم، ونرشه تعليمـا 

ًوتدريسا، وتأليفا وحتقيقا ً ً.   

 



  

 ٢١ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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ا َنـِِّيبَنَا وَنِدِّيَى سـَلـَ عُمَالَّالسَ وُةَالَّالصَ، وَنْيِمَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْال ((

َن فـِ، إُدْعـَبَو. َنْيِامَيَمْ الِّرُغْ، الَنْيِرِاهَّ الطَنِْيبِّيَّ الطِِهآلَ، وٍدَّمَحُم  َةَلْيِضَّ

، "ُاهَعَرَ و اهللاُُهَظِفَح "ٍظْوُفْحَ مِِّيلَ عِنْيَسُ حِرْوُتْكُّدْ، الِقِّقَحُمْ الِةَمَّالَعْال

َ األِلْقَ نِْي فِْينَازَجَتْسٱ ِدَق َاألَ وِثْيِادَحْ  ْنَأ" ُهُدْجـَ مَامَد "ُهُتْزَجَأَ، فِارَبْخْ

 ِةَيِاوَحْ، الِةَرَبَتْعُمْ الِبُتُكْ الَنِ مُهُتَايَوِ رِْي لْتَّحَا صَ مَعْيِمَ جْيِّنَ عَيِوْرَي

َ األِِهآلَ وِِّيبَّ النِنَ عِرْوُثَأَمِْلل ، "ُمَالَّالسَ وُةَالَّ الصُمِهْيَلَع "َنْيِمْوُصْعَمْ الِةَِّمئْ

َ األِبُتُكْالَك  ،)٢( ِارَصْبـِتْاالسَ وِبْيِذْهـَّالتَ وِهْيـِقَفْالَ وِْيافَكـْال: ِةَعَبْرْ

، )٣( ِارَحـِبْالَ وِْيافَوْالـَ وِِهكَرْدَتْسُمَ وِلِائَسَوْالَ كِةَرِّخَأَتُمْ الِعْيِامَجَمْالَو

                                                 
 .ه١٣٤٩عام ) دام ظله (ولد) ١(

:    وهي المجاميع الحديثية األربعة المتقدمة للمحمدين الثالثـة األوائـل)(٢

 ).ه٣٢٩ت( الكايف، للشيخ حممد بن يعقوب الكليني -١

 ). ه٣٨١ت(حيرضه الفقيه، للشيخ حممد بن عيل الصدوق  من ال -٢    

  ).ه٤٦٠ت( التهذيب واالستبصار، للشيخ حممد بن الحسن الطويس -٤،٣    

  :المتأخرة للمحمدين الثالثـة األواخـراألربعة وهي المجاميع الحديثية ) (٣

 .  )ه١١٠٤ت( للشيخ حممد بن الحسن الحر العـاميل ،وسائل الشيعة -١



  

 ٢٢ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 ِْيتَازَِج إِّقَِح، ب"ْمِهْيَلَ ع اهللاِِانَوْضُر"ا َِنابَحْصَ أِاتَفَّنَصُ مْنِ مَِكلَ ذِرْيَغَو

، ِلِامـَكْ الِتُّبـَثَّ التَعَ، مـ"ْمُهَارَرْسَ أ اهللاَُسَّدَق "ِامَظِعْ الْيِخْايَشَ مْنَع

 .ِلِامَّ الشِعُّبَتَّالتَو

ِضا فْيَأ" ُهُّزِ عَامَد "ِْينَازَجَتْسٱ ِدَقَ      و ، ِةَِّيبْسَحـْ الِرْوُمـُِْأل لْيِّدَصَّ التْيً

  اهللاُُهَظِفَح "ِهْيِّصَوُأَ، وَِكلَ ذُهَ لُتْزَجَأَ، فْيِعْرَّ الشِِماكَحْ الِنِْذِإ بِةَطُْونَمْال

، ِاةَجَّ النُقْيِرَ طُهَِّنإَ، فِاطَِيتْحْ االِلِْيبَ سِكْوُلُسَى، وَوْقَّ التِةَمَزَالُِمب" ىَالَعَت

 )١(. ))ُهُاتَكَرَبَ و اهللاُِةَمْحَرَ وِهْيَلَ عُمَالَّالسَو

، وهي إجازة روائية ه١٤١٠َّإن هذه اإلجازة قد صدرت عام 

يف نقل الحديث الرشيف، وحسبية يف تـسلم الحقـوق الـرشعية 

وغريها من األمور الاملية التي ترجع إىل المرجع األعىل، ويمكـن 

 :عىل مقامهبيان ما يأيت مما ورد فيها من كلامت تدل 

                                                                                                    
). ه١٠٩١ت(، للشيخ حممد حمسن بن مرتىض الفيض الكاشاين  الوايف-٢

  .)ه١١١٠( للشيخ حممد باقر المجليس ،بحار األنوار -٣

  ). ه١٣٢٠(خ المريزا حسني النوري الشيعة للشيمستدرك وسائل     وكذلك  

 . ٢٦٣إجازات العالمة حمفوظ ص) ١(



  

 ٢٣ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 ).ُهُّزِ عَامَد(، )ُهُدْجَ مَامَد(، )ُاهَعَرَ و اهللاُُهَظِفَح: ( الدعاء له-١

وفيـه إشـارة ) العالمة). (ِقِّقَحُمْ ال،ِةَمَّالَعْ الَةَلْيِضَف: ( الثناء عليه-٢

واضحة إىل جهوده العلمية من خالل التأليف والتدريس، والمتابعة 

 عن تأرخيه ًمجتمع بني طالبه، فضالوالمشاركة يف نرش العلم يف ال

وفيه إشارة إىل جهـوده يف علـم ) المحقق(يف التعليم الجامعي، 

ًالتحقيق كتابة، وتأليفا، وتدريسا، وإحيا  لكتب الرتاث التـي هـي ءً

بحاجة إىل التحقيق والتدقيق، وهذه شهادة كبرية بحقه من مرجـع 

 .المسلمني األعىل

ففي ذلك بيان مدى الوثوق ). ِةَِّيبْسَحْ الِرْوُمُِْأل لْيِّدَصَّالت: ( الوثاقة-٣

ًبه، من حيث صالحه وتقواه؛ ليكون مؤهال لتسلم األموال من الناس  َّ

عامة نيابة عن المرجع يف ذلك، فلو لم يكن من أهل هذه المنزلة لام 

 .كان يف هذه المنزلة التي تقوم عىل الوثاقة والصالح



  

 ٢٤ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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ى َلـَ عُمَالَّالسَ وُةَالَّالصَ، وَنْيِمَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْال: ((ومما جاء فيها

ِخير ْ ى َلـَ عُةَمـِائَّ الدُةَنـْلعَّالَ، وَنْيِرِهاَّ الطَنِْيبِّيَّ الطِِهآلَ وٍدَّمَحُ، مِهِقْلَ خَ

 ُابَنَ جِْينَازَجَتْسٱ ِدَقَ، فُدْعَبَو. ِنْيِّ الدِمْوَ يِامَيِى قَِل، إَنْيِعَمْجَ أْمِهِائَدْعَأ

 َامَد "ِمَرَتـْحُمْ الِظْوُفـْحَ مِّيِلـَ عِنْيَسُ حـِرْوُتْكُّ، الدِلِاضَفْ الِةَمَّالَعْال

، "علـيهم الـسالم" َنْيِمْوُصْعَمْال َاِنتَِّمئَ أِثْيِادَحَ أِةَايَوِ رِْي، ف"ُهُقِْيفْوَت

ِفا بُّرَشَ، تْمِِه بِةَلِصَّتُمْ الِقُرُّالطِب ِكا بُّرَبَتَ، وْمِِهثْيِادَحَ أِةَايَوِرً  ْمِِه بِالَصِّاالتً

َن يـَ أُهَ لـُتْزَجَأَ، ف"عليهم السالم"  ْيِ لـْتَّحَا صـَ مـْيِّنـَ عَيِوْرْ

 )٢(....)). ُهُتَايَوِر

يف رواية الحديث ه ١٤١٥َّإن هذه اإلجازة قد صدرت عام 

 ، وفيها بيان لفضله)م السالمعليه(الرشيف عن األئمة المعصومني 

 :ومقامه الذي يدل عىل منزلته عند األعالم، فلنتأمل يف قول الـسيد

ُّفكل صفة من هـاتني الـصفتني ) ِلِاضَفْ الِةَمَّالَعْ الُابَنَج( العلـم (ُ

ًكان مشهورا به، ومشهودا له، يف الساحة العلمية، وكـان ) والفضل ً

                                                 
   .ه١٣٥٤عام ) دام ظله ( ولد)١(

 .٢٧٢وظ صإجازات العالمة حمف) ٢(



  

 ٢٥ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

ْيرا هبا حقا، وهذا ما يمكن أنجد � يراه الباحث يف شخـصيته، كـام  ً

 . تقدم من كلامت وردت فيه
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 ِلَضْفَأَ وِهِقْلَ خِرْيَى خَلَ عُمَالَّالسَ وُةَالَّالصَ، وَنْيِمَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْال((

َن فِإَ، فُدْعَبَو. َنْيِرِاهَّ الطِِهتَرْتِعَ، وٍدَّمَحُ مِِهتَّيِرَب ، ِقِّقـَحُمْ الِةَمَّالَعْ الَةَلْيِضَّ

 ِلْقـَ نْيِ فـِْينَازَجَتْسٱ ِدَ، ق"ُهُدْيِيْأَ تَامَد "ٍظْوُفْحَ مِِّيلَ عِنْيَسُ حِرْوُتْكُّالد

َاأل َاألَ وِثْيِادَحْ  َنِ مـُهُتَايَوُ رِْي لْتَّحَا صَ مْيِّنَ عَيِوْرَ يْنَ أُهُتْزَجَأَ، فِارَبْخْ

َ األِِهآلَ وِِّيبَّ النِنَ عِرْوُثْأَمِْل لِةَيِاوَحْ الِةَرَبَتْعُمْل اِبُتُكْال  َنْيِمْوُصْعـَمْ الِةَِّمئْ

ِضا فـْيَ أِْينَازَجَتْسٱ ِدَقَو" .... ُمَالَّالسَ وُةَالَّ الصُمِهْيَلَع"  ْيِّدَصَّ التـْيً

، َكِلـَ ذُهَ لـُتْنِذَأَ، فِّيِعْرَّ الشِِماكَحْ الِنِْذِإ بِةَطُْونَمْ الِةَِّيبْسَحْ الِرْوُمُِْألل

 ُهَِّنإَ، فِاطَِيتْحْ االِلِْيبَ سِكْوُلُسَى، وَوْقَّ التِةَمَزَالُِم، بِهِْيالَعَ مْتَامَ دِهْيِصْوُأَو

 )٢()). ُهُاتَكَرَبَ و اهللاُِةَمْحَرَ وِهْيَلَ عُمَالَّالسَ، وِاةَجَّ النُقْيِرَط

رواية الحديث يف ه ١٤٢١َّإن هذه اإلجازة قد صدرت عام 

 ، واإلجازة بتـسلم)عليهم السالم(الرشيف عن األئمة المعصومني 

الحقوق الرشعية، ويف ذلك بيان تام عىل مقامه ومنزلته عند المجيز، 

                                                 
   .ه١٣٤٩عام ) دام ظله ( ولد)١(

 .  ٢٨٠إجازات العالمة حمفوظ ص) ٢(



  

 ٢٦ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 :َّبل واإلشارة إىل ذلك بني الناس، وقد أكد عىل فضله العلمي بقوله

َن فِإَف( شـتهار ذلـك بـني ٱ مما يدل عـىل) ِقِّقَحُمْ الِةَمَّالَعْ الَةَلْيِضَّ

ًاألعالم، مما عد مالزما لذكره َّ ُ. 
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َاطا سـَرِا صـَانَدَ هْيِذَّ ال هللاُِدْمَحْال: ((ومما جاء فيها َيا، وِوً  ُةَالَّالـص�

 ِّقَحـْ الِنْيـِدَى وَدُهْالِ بُهَلَسْرَ أْيِذَّ، الٍدَّمَحُ مِهِقْلَ خِرْيَى خَلَ عُمَالَّالسَو

َ، األِةَرَرَبْ الِِهى آلَلَعَ، وَنْوُكِرْشُمْ الَهِرَ كْوَلَ وِهِّلُ كِنْيِّى الدَلَ عُهَرِهْظُِيل  ِةَِّمئْ

 ِدَقَف.  ...َنْيِعَمْجَ أْمِهِائَدْعَى أَلَ عُةَِمائَّ الدُةَنْلعَّالَ، وِنْيِّ الدِاةَمُ، حِاةَدُهْال

َ األِْينَازَجَتْسٱ  ْيِ فـُةَرِّيَّ النُةَّيِصْخَّالشَ، وُعِدْبُمْ الُِباتَكْالَ، وُعِارَبْ الُبْيِدْ

ِاإلَ وِِّيبَرَعْ الِمَالَعْال ، ِمِائَّ الـدِاءَطـَعْ الِّبُِح بُمَعْفُمْ الُبْلَقْالَ، وِّيِمَالْسْ

 َّحَا صـَ مِةَايَوِ رِْيف" ِهْيِاضَرَِم ل اهللاُُهَقَّفَو "ٌظْوُفْحَ مُِّيلَ عُنْيَسُ حُرْوُتْكُّالد

َاألَ وِِّيبَّ النِارَبْخَ أْنِ مْيِدْنِع َ األِةَِّمئْ  ُةَالَّ الـصُمِهْيَلـَعَ وِهْيـَلَع "ِارَهـْطْ

َ األَبُتـُكْ الْيِوْرَا أَنَ أُثْيَ، حَِكلَِذ بُهَ لُتْزَجَ أْدَقَ، ف"ُمَالَّالسَو ، َةَعـَبْرْ

                                                 
   .ه١٣٦١عام ) دام ظله ( ولد)١(



  

 ٢٧ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

، ِّيِسْوُّ الطِخْيَّالشَ، وِقْوُدَّ الصِخْيَّالشَ، وِِّينْيَلُكْ الِخْيَّ الشِاتَفَّلَؤُ مَرِائَسَو

 )١(....)). ًعا ْيِمَ جْمِهْيَلَ ع اهللاُِانَوْضِر

يف رواية الحديث ه ١٤٢٢َّإن هذه اإلجازة قد صدرت عام 

الرشيف، وفيها من االلتفاتات المتعددة الدالة عـىل علـو مقامـه 

  :وفضله، فلنتأمل فيام ورد

َاأل(  عـن ً عنه من كلامت أدبية، فـضالردصما هذا و) ُعِارَبْ الُبْيِدْ

 .مشاركاته الشعرية، واألراجيز المختلفة المأثورة عنه

�ما ال خيفى يف كتاباته الكثرية جدا، والتـي وهذا ) ُعِدْبُمْ الُِباتَكْالَو(

 .حتتاج إىل جهد كبري لجمعها واإلحاطة هبا

ِاإلَ وِِّيبَرَعْ الِمَالَعْ الِْي فُةَرِّيَّ النُةَّيِصْخَّالشَو( ان ـذا ما كــوه) ِّيِمَالْسْ

  حيث االنفتاح عىل آراء وأفكار اآلخرين، ومناقشة)رمحه اهللا(عليه 

اآلخر واالستامع إىل رأيه، وهذا ما رأيناه من خالل ما تقـدم مـن 

إجازات غري الـشيعة وإجـازات أخـرى مـنهم، ومـشاركاته يف 

يف صية لم تتوقـف المؤمترات المختلفة المتعددة، فهو بذلك شخ

 أبعد مـن الحـدود ، بل إىل يف العراقهابيئته المحدودة التي يعيش

 .عراقلالجغرافية ل

                                                 
 .  ٢٨٧إجازات العالمة حمفوظ ص) ١(



  

 ٢٨ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

وهذا ما كان عليه حقيقة حيث ) ِمِائَّ الدِاءَطَعْ الِّبُِح بُمَعْفُمْ الُبْلَقْالَو(

القلب السليم من األمراض التي حتاول أن تلوث الفطرة اإلنسانية، 

 .ب الخري ونرشه بني الجميعوما يصبو إليه من ح
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 ِةَيـَالَِو بَنِْيكِّسَمـَتُمْ الَنِا مـَنَلَعَ جْيِذَّ ال هللاُِدْمَحْال: ((ومما جاء فيها

َاأل َ ألَنِْيلِامَحـْ الِكْلِ سِْيا فَنَمَظَنَ، وَنْيِّيِدْهَمْ الَنْيِادَهْ الِةَِّمئْ  ُمِِهثْيِادَحـِ

َ األَلْيِئَرْبَ جْنَ عْمِهِّدَ جْنَ، عِةَنَعْنَعُمْال ، َنْيِمَالَعـْ الِّبَ ر اهللاِِنَ، عـِنْيِمْ

 َنْيِبـِّيَّ الطِِهآلَ وٍدَّمَحُ، مَنْيِعَمْجَ أِهِقْلَ خِفَرْشَى أَلَ عُمَالَّالسَ وُةَالَّالصَو

، ُلْيـِبَّ النُبَّذَهـُمْالَو، ُلِْيلَجْ الُِمالَعْا، الَنَازَجَتْسٱ ِدَقَف .... َنْيِرِاهَّالط

ُ األُابَنَج ، "ُهُقِْيفْوَ تَامَد "ٍظْوُفْحَ مِِّيلَ عِنْيَسُ حِرْوُتْك�، الدِلِاضَفْ الِاذَتْسْ

َ عنا مَيِوْرَ يْنَ أُهَا لَنْزَجَأَف َّ  ُامَظـِعْا الَنُِخايَشَمَ، وُامَِركْا الَنُتَِذاتَسَا أَنَازَجَا أَ

َ األِبُتُكْ الِْيا فَّمِ، م"ْمُهَارَرْسَ أ اهللاَُسَّدَق"  ِْي فُارَدَمْا الَهْيَلَ عِْيتَّ،  الِةَعَبْرْ

َ األِعْيِمَج ، ُارَصْبـِتْاالسَ وُبْيِذْهـَّالتَ وُهْيـِقَفْالَ وِْيافَكْال: َيِهَ، وِارَصْعْ

َ األِقْيِارَفَِت لُةَعِامَجْ، الُةَثَالَّ الثُبُتُكْالَو  ُلِائَسـَوْالَ وِْيافَوْال: َيِهَ، وِارَبْخْ

                                                 
   .ه١٤١٨ عام ويفت، وه١٣٤٩ ولد عام )١(



  

 ٢٩ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 ِاتَقـِّا الثَهـْيِفِّلَؤُى مَِل إِةَبْوُسْنَمْ الِبُتُكْ الَنِ ماَهُرْيَغَ، وِارَِحبْ الُابَِتكِو

َاأل   )١()). ِارَيْخْ

يف الحـديث ه ١٤٢٢َّإن هذه اإلجازة قد صـدرت عـام 

عتنائـه ٱالرشيف، وفيها بيان واسع تام عىل منزلة العالمة حمفوظ، و

ير األعالم لجهوده العلميـة الكبـرية المتنوعـة، هبذه العلوم، وتقد

، ُلْيـِبَّ النُبَّذَهـُمْالَ، وُلِْيلَجْ الُِمالَعْال (:فنتأمل فيام ورد فيه من قول

ُ األُابَنَج ُّ، فكل ذلك واضح المعنى، بارز حقيقتـه، )ِلِاضَفْ الِاذَتْسْ ُ

 . شاهد عند اآلخرين، ال حيتاج إىل تفسري وتأويل
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 .  ٢٦٧إجازات العالمة حمفوظ ص) ١(



  

 ٣٠ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 يف إجازتني منفـصلتني، )رمحه اهللا(جازة منه قد ترشفت باإلًأخريا 

 :وأذكرمها بإجياز كام يأيت

  .القراءات القرآنيةاإلجازة في :  األولى-

 ستجزته يفٱ، وقد ه١٤٢٩بتأريخ شهر رمضان كانت وهذه اإلجازة 

نجل السيد جواد زياريت األوىل له يف بيته مع األخ السيد حممد إياد 

 مكتبة الجوادين ه يف تأسيس جملستلمشاورالشهرستاين هبة الدين 

ِّب مني طلمنه  وعندما طلبت اإلجازة  وما يتعلق هبا،العامة الثقايف، ِ

 حيث كنت أمحـل هـذا ْأن أقرأ القرآن، فقرأت له سورة النبأ كاملة

 مهزةطريقتي يف قراءة عن ًمستفهما ، وقد سألني الجزء معي لحفظه

 هبا، وهذا يدل عىل مـدى  له ما يتعلقُ يف االستعاذة، فذكرتالقطع

ًفأجازين بعد ذلك شـفاها، وحسن تتبعه، وفطنته، هتاممه بالعلم، ٱ

ب مني كتابة اإلجازة التي كان قد كتب األوىل األستاذ عبـد وقد طل

 وتـم  يف دارهًهـا عليـه أوالُ قرأتبعـد إمتامهـاالكريم الدباغ، و

تصحيحها، وإضافة بعض األسامء، فكان قوي الذاكرة حيث يتذكر 

ًتلك األسامء التي مىض عىل بعضها مخسون عاما، وهي ختتلـف 

ت إىل قراءيت لإلجازة بإمعان، ، وكان ينص)١( عن األوىل يف موارد

                                                 
  . ْ طباعة اإلجازة إن شاء اهللالنسخة األوىل عند وسيتم بيان ما تم إضافته عن )(١



  

 ٣١ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

ويصحح يل بعضها، ويذكر يل بعض مـا يتعلـق بـسرية أولئـك 

وبعد تعديلها متت قراءهتا عليه مـرة ثانيـة، حتـى أذن المشايخ، 

يف سفرته األخرية من هذه اإلجازة متعددة ًخا َسُبطباعتها، وقد أخذ ن

كام أخـربين، وقـد كتـب  وأجاز بعض العلامءقم المقدسة إىل 

، ِمْيِحَّ الـرِنَمْحَّ الر اهللاِِمِْسب (ما نصه عىل صفحة العنوان َّته إيلجازإ

) ُدْعَا بَّمَأ. (ىَفَطْصٱ َنْيِذَّ الِهِادَبِى عَلَ عٌمَالَسَ، وَنْيِمَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْال

 ِةَبـَتْكَ مُنِزاَ، خُّيِِماظَكْ الُادَمِ عُخْيَّ، الشُمْيِرَكْ الُدَلَوْ الِْينَازَجَتْسٱ ِدَقَف

 ُهُتـْزَجَأَ و اهللاَُتْرَخَتْسـٱَ، وِةَسَّدَقُمْ الِةَّيِِماظَكْ الِةَضْوَّ الرِْي فِنْيَادَوَجْال

َيا لِاعَا، دَِهطْرَِشب" ِاآتَرِقْ الِةَايَوِرَ وِةَاءَرِقْ الِةَازَِجإ "ِنَّمَضُِمب  ِدْيِدْسَّالتِ بُهً

َن شِ، إِقِْيفْوَّالتَو حـسني عـيل . َنْيِمَالَعـْ الِّبَ ر هللاُِدْمـَحْالَ، و اهللاَُاءْ

 ).ه١٤٢٨ شهر رمضان ٩حمفوظ 

  .اإلجازة في الحديث الشريف:  الثانية-

 سـتجزتهٱ، وكنت قد ه١٤٢٩وهذه اإلجازة بتأريخ مجادى اآلخرة 

حيث طلبت منه اإلجازة يف طباعة ما كتبه عن الصحيفة الـسجادية 

 تصدر يف الكاظمية ي كانتيف جملة البالغ التمتعددة عىل حلقات 



  

 ٣٢ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 فأجازين مشافهة، ثم أعطاين اإلجازة بعد مدة مطبوعة، ،)١( المقدسة

َجنى الجنتني يف إجازة المراجع األعلـني، (وهي اإلجازة المعنونة 

والمجتهدين الكبار، والعلامء الفضالء، والطالبني والراغبني، مـن 

 صفحة عىليف أ، وقد كتب )تني برشطها ورشوطهاأهل العرص واآل

، َنْيِمَالَعـْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْ، الِمْيِحَّ الرِنَمْحَّ الر اهللاِِمِْسب (ما نصهالعنوان 

 َنْيِبـِّيَّ الطِهِى آلـَلـَعَ، و اهللاِِلْوُسـَ رٍدَّمـَحُا مَنِدِّيَى سَلَ عى اهللاَُّلَصَو

 ُادَمـِ عُخْيَّ، الـشُمْيِرَكـْ الُدَلَوْ الِْينَازَجَتْسٱ ِدَقَف) ُدْعَا بَّمَأ. (َنْيِرِاهَّالط

ِ اإلِهِذَ هِنَّمَضُِم بُهُتْزَجَأَ و اهللاَُتْرَخَتْسٱَ، وُّيِِماظَكْال ا َِهطْرَشِ بـِةَازَجـْ

وكتب حسني عيل حمفوظ يف . َنْيِمَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمَحْالَا، وَِهطْوُرُشَو

، حـسني ه١٤٢٩الكاظمية المقدسة، يف شهر مجادى اآلخرة سنة 

 ). وظعيل حمف

                                                 
 بحثه عن الصحيفة السجادية يف حلقات نرش الدكتور حسني عيل حمفوظ) (١

    . م١٩٦٧-١٩٦٦ السنة األوىل ٦/٧/٨/١٠أربع، العدد 



  

 ٣٣ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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 ٣٤ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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 إجازات العالمة الدكتور حسني عيل حمفوظ، عبـد الكـريم -١

 ).خمطوط(الدباغ 

 إجازة الدكتور حسني عيل حمفوظ إىل الشيخ عامد الكـاظمي -٢

 .)خمطوط ()جنى الجنتني خمطوط(يف الحديث 

ظمي  إجازة الدكتور حسني عيل حمفوظ إىل الشيخ عامد الكـا-٣

 ).خمطوط(يف القراءات القرآنية 

 إجازة الحديث إجازة السيد هبة الدين الحسيني الـشهرستاين -٤

دار (عامد الكاظمي، : إىل الشيخ آقا بزرك الطهراين، دراسة وحتقيق

 ).م٢٠١٧ه ١٤٣٩، ١الرافد، قم المقدسة، ط

، )م١٩٣٥/ه١٣٥٤ت( اإلجازة الكبرية، السيد حسن الـصدر -٥

مكتبة العالمـة : مط عمران، النارش(عبد اهللا دشتي، الشيخ : حتقيق

 ).ه١٤٣٤، ١المجليس، قم، ط

 الذريعة إىل تصانيف الشيعة، حممد حمسن آقا بزرك الطهراين -٦

ــريوت، ط(، )م١٩٦٩/ه١٣٨٩ت( ــواء، ب ه ١٤٠٣، ٣دار األض

 ).م١٩٨٣



  

 ٣٥ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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 ٣ :مقدمة

 ٦ تعريف اإلجازة وفوائدها: متهيد

 ٦  تعريف اإلجازة-١

 ٧  فوائد اإلجازة-٢

 أوائل إجازات العالمة الدكتور: المبحث األول* 

 حسني عيل حمفوظ

٨ 

 ٨ إجازة الشيخ آقا بزرك الطهراين:  األوىل-

 ١١ إجازة الشيخ عبد الحسني األميني:  الثانية-

 ١٣ إجازة الشيخ رايض آل ياسني: الثالثة

 ١٥ إجازة الشيخ جعفر نقدي: الرابعة

إجازة السيد أمحد بن حممد ابـن الـصديق : الخامسة

 الحسني

١٧ 

 أواخر إجازات العالمة الدكتور :المبحث الثاين* 

 حسني عيل حمفوظ

٢٠ 



  

 ٣٦ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

إجازة المرجع الديني الـسيد عـيل الحـسيني : األوىل

 السيستاين

٢١ 

 ٢٤ إجازة السيد حممد سعيد الحكيم: الثانية

 ٢٥ إجازة الشيخ حممد إسحاق الفياض: الثالثة

 ٢٦ إجازة الشيخ بشري النجفي: الرابعة

 ٢٨ إجازة الشيخ عيل الغروي: الخامسة

 ٣٠ يف القراءات القرآنيةكاتب السطور إجازة 

 ٣١ يف الحديث الرشيفكاتب السطور إجازة 

 ٣٤ قائمة المصادر والمراجع

 ٣٥ الفهرس

 ٣٧ ملحق

 

 

 

 



  

 ٣٧ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 إجازة سامحة السيد عيل السيستاين إىل الدكتور حسني عيل حمفوظ

 ملحق



  

 ٣٨ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 
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 ٣٩ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالف كتاب مقالة الدكتور حمفوظ التي كتبها عن الشيخ  

  آقا بزرك الطهراين يف جملة العرفان اللبنانية بعد التعليق عليه
 



  

 ٤٠ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور حمفوظ يف بيته يكتب إجازة رواية القراءات القرآنية

 ه١٤٢٩ شهر رمضان ٩ بتأريخ كاتب هذه الصفحاتإىل 



  

 ٤١ ................ بإجازات الحديث واعتناؤهالعالمة الدكنور حسين علي محفوظ 

 


