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املقّدمة
تصّدر  التي  والعلامء،  بالعلم  املعروفة  البرصّية  األرُس  من  واحدة  املظّفر  آِل  أرسة  ُتعدُّ 
بعض علامئها يف فرتة من الّزمان الزعامة الدينّية والّسياسّية، واحلركة اإلصالحّية يف املجتمع 
علمهم  بوافر  العلمّية  احلركة  رجاالهتا  بعض  ورفد  اخلصوص،  عىل  والّشيعّي  اإلسالمّي، 
املفّكرين والفقهاء واألدباء والّشعراء؛  بينها كثرٌي من  ِمن  برز  املعرفة، حّتى  أبواب  يف خمتلف 
خ وتوّثق مثل هذه الشخصّيات الاّلمعة يف املجال  لذا ِمن اجلدير باملالحظة واالهتامم أن تؤرَّ
الثقايّف والفكرّي؛ ألّنم ثامر هذه املدينة وموروثها املرشق، وهوّيتها الثقافّية، إذ إّن آثار العلامء 
واملفّكرين ومؤّلفاهتم تأيت يف مقّدمة املوروثات التي ُتظِهرمالمح الرتاث وأصالته، وكذلك من 

الناحية العلمّية يمكن القول بصورة عاّمة إّنم الثروة الوطنّية واإلرثّية القائمة بحدِّ ذاهتا.

غايتها  تشّكل وزارات ومؤّسسات وجلان،  برتاثها،  تفتخر  التي  املتقّدمة  األمم  نجُد  لذا 
مجع الرّتاث وتطويره ودعمه وحفظه من الّضياع والّسقة والّتلف.

ناهيك عن أّن آثاَر العلامء ُتعدُّ ِمن أبرز الوثائق التارخيّية التي ُتظهر مدى أصالة وحضارة 
ذلك البلد أو الّشعب بني البلدان والشعوب األُخَر؛ لذا تبنّى مركز تراث البرصة التابع لقسم 
شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية  يف العتبة العّباسّية املقّدسة هذِه املهّمة الكبرية، من أجل 
ِحفظ هذا املوروث احلضارّي والعلمّي ملدينة البرصة وإظهاره وإبرازه، وذلك من خالل إعداد 
سلسلة توثيقّية بعنوان )أعالم برصّية(، فكان ِمن ضمن حلقاهتا أْن جاءْت هذه الّدراسة، وهي 

بعنوان )أعالم آل املظّفر يف البرصة(.

ف ملِدينة البرصة، اّلتي ظَلَمها  ِمْن هنا تأيت الغاية من هذه الّدراسة يف إظهار الّتاريخ املرشِّ
التاريخ نفُسه، وأصحاب األقالم ِمن اجلََهَلة منهم بتارخيها وماضيها املرشق، وهي التي أنجبْت 
عباقرة هذا العامل ورموزه، أمثال أيب األسود الّدؤيّل، واخلليل بن أمحد الفراهيدّي، وابِن اهليثم، 

وغريهم.
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فمْن أجل أْن ال يضيَع تارخيها احلضارّي والفكرّي، املتمثِّل بأعالمها وعلامئها، وما 
راسة لتسلَِّط الّضوء عىل مظهٍر مهمٍّ من  تركوه من تراٍث لإلنسانّية أمجع، جاءْت هذه الدِّ
مظاهر الرتاث الفكرّي والثقايّف، وليتصل ماضيها اخلاّلب بحارضها ومستقبلها اآليت، 
وليقَف أبناؤها عىل الّشموخ الفكرّي العلمّي برتاثها الّزاخر، فيندفعوا بقّوة وإرصار إىل 

مواصلة النّهج الذي سار عليه هؤالء األفذاذ والّذوات الّسامية.

وهذه الّدراسة هي استعراٌض جلملٍة بارزٍة من أعالم آل املظّفر يف البرصة، ولرضورة 
البحث، اقُتيض تصديرها بمطلبني، البّد من البحث فيهام حّتى تكتمَل الّصورة، وتزداد 

وضوحًا أمام القارئ، ومها كاآليت:

املطلُب األّوُل: نسب آل املظّفر.

املطلُب الثاين: ضبط وحتديد املوقع اجلغرايّف ملدينة اجلزائر، التي انتسب إليها بعض 
أعالم هذه األرسة.

كام البّد من اإلشارة إىل أّن املنهج الذي اّتبع يف هذه الّدراسة كان باجتاهني:

االجتاُه األّوُل: اجلمُع واإلعداُد الّسدّي للمعلومة، مع مالحظة الرتتيب والرتقيم 
فيها؛ ألّن موضوع هذه الّدراسة ُيصنّف يف قائمة علم الّرجال والرتاجم، فِمن الطبيعّي 

أْن ينحَو البحث فيها ُأسلوب اجلمع ورسد املعلومات.

يتمُّ  وحتضريها،  املتفّرقة  املعلومات  إعداد  عن  ففضاًل  ؛  التحلييلُّ االجتاُه  الثاين: 
حتليلها بعد التحّقق ِمن صّحتها، واستخالص بعض النتائج املهّمة منها.

وممّا البّد من التنبيه عليه -أيضًا- هو أّن هذه الّدراسة قْد اقترصْت عىل خصوص 
مل  وإْن  استوطنوها  أو  يرحتلوا عنها،  فيها ومل  ُولِدوا  الذين  البرصة،  املظّفر يف  آل  علامء 
بعض  بذكر  االستطراُد  ذلك  ُينايف  وال  وفّعاٌل،  بارٌز  دوٌر  فيها  هلم  وكان  فيها،  ُيولدوا 
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األعالم الذين ترعرعوا خارَج محاها فاستقّروا يف النجف األرشف كالعاّلمة حمّمد رضا 
املظّفر وأرضابه.

ونودُّ اإلشارة إىل أّن هذه الّدراسة اقتضْت يف طّياهتا استعامل بعض املصطلحات 
وتكرارها، مْن أجل ترتيب البحث وتبويبه؛ ولرضورهتا يف مثل هذه املواضع واألبحاث 

الّرجالّية.

– كام يبدو  أْن سّهَل هذه املهّمة الّصعبة والشاّقة يف الوقت نفسه  فاحلمُد هللِ أّوالً 
هذا األمر واضحًا للمتتّبع يف هذا الّشأن- إْذ رّبام أخذْت املعلومة الواحدة أّيامًا وليايَل، 
أو اقتضْت الّسفر إىل مئات الكيلو مرتات يف سبيل احلصول عليها، لكن مع ذلك ُأنِجز 
الكثري منها وهللِ احلمُد، وال نّدعي الكامل هلا؛ لذا نستميح القارىء وأصحاب الرّتاجم 
وذوهيم الُعذر إْن ُوِجَد فيها نقٌص أو خلٌل، وكذا نتقّدم بوافر الّشكر والثناء اجلزيل لكلِّ 
كر والّثناء اجلميل سامحة احلّجة  َمن أعان وساعد يف إنجاز هذه الّدراسة، ونخصُّ بالشُّ
نجل الّشيخ عبد الواحد املظّفر، الّشيخ )عبد الّرسول(، وحفيده البار الفاضل الّشيخ 
أعار  َمن  كلُّ  وكذلك  املظّفر(،  رشاد  حمّمد  الّشيخ  )عيّل  الّشيخ  وكذا  املظّفر(،  )صفاء 
كتابًا، أو أرشَدَ إىل معلومٍة، وأخريًا نسأل اهلل  لنا وهلم ُحسَن العاقبِة، ودواَم املغفرِة، 

فإّنه أهُل التقوى وأهُل املغفرة.

   مركز تراث البرصة

شّوال 1437# - متّوز2016م
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ُل: ن�سُب اآل املظّفر املطلُب الأوَّ
  هم األعىل الذي هاجر من مدينة الّرسول األكرم تنتمي أرسة آل املظّفر إىل جدِّ
إىل العراق قبل القرن العارش اهلجرّي، بعدما نشطْت احلركة الوهابّية يف اجلزيرة العربّية 
آنذاك، فحدثْت مواجهات ومقاومات بينها وبني معارضيها، فقاوموا لفرتٍة من الزمن، 
ثّم اضطّر بعض قياداهتا إىل اهلجرة عنها، كان من بينهم عميد األرسة املظّفرّية الشيخ 
املظّفر، فعاش جزءًا من حياته يف النجف األرشف، واجلزء اآلخر يف أطراف البرصة، 
هم الّشيخ )ُمظّفر بن أمحد بن  وكان مرشدها الّديني ومرجعها)1)، فهم ينتسبوَن إىل جدِّ
حمّمد بن عيل بن حسني بن حمّمد بن أمحد بن مظّفر ابن الشيخ عطاء اهلل ابن الشيخ أمحد 
ابن قطر ابن الشيخ خالد بن عقيل من آل مس وح( ، وهم حرب آل عيّل، بمعنى أنصار 

أو شيعة، من أهل العوايل، من العرب املرضّية )2).

خ بعض الّشعراء ذلك بقصيدٍة شعريٍة قائاًل : وقْد أرَّ

فانصتي نحُن  َمن  تدرين  ال  معاجُم)3)إذاكنِت  حتتويه  ممّا  بعِض  إىل   
ننتمي العوايل  حرب  إىل  نقاسُمفنحُن  فخرًا  العلياء  مرض  وِمن 
ذكرنا جاء  إْن  مرسوح  بنو  عزائُموتسمو  وُتتىل  قلٌب  هلا  وهيفو 

شواهد  هذا  وعىل  رشاد(،  حمّمد  عيل  )الشيخ  املظّفر  املهدي  عبد  الّشيخ  حفيد  بذلك  ثنا  حدَّ  (1(
 حصلت يف تاريخ احلجاز، فقد جاء يف كتاب) كشف االرتياب يف أتباع حمّمد بن عبد الوهاب (،
 للسّيد حمسن األمني ، ص 50، بعنوان )هجوم الوهابّيني يف احلجاز عىل عرب الفرع من قبيلة 
حرب يف سنة :)#1340 غزا الوهابّيون عرب الفرع من قبيلة حرب يف عقر دارهم يف احلجاز، 

.... ونبوا املوايش
ج1،  الغامض:  توضيح  كتاب  وُينظر:مقّدمة  ص67-66،  املظّفرية:  األرسة  تاريخ  موجز   (2(

ص7، ودالئل الّصدق لنهج احلّق: ج1، ص168.
)3) ( كذا يف املصدر، ويف وزنه خلٌل واضٌح، ولعّل العبارة تكون هكذا: )إىل بعض ما حتويه عنّا 

املعاجُم( ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرية، ص 29.
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نا عزَّ شاد  لنا  جدٌّ  جمَدنا  دائُمبنى  واملجد  املجد  بذاك  فعشنا 
غرينا تطّوع  هذا؟  َمن  قيل  املساملُإذا  الكريم  هذا  ليوصفنا 
ديانٍة أهل  ُأوآلء  ها  قيل  ُهُموإْن  ُهُم  لقالوا:  وآداٍب  وعلٍم 
شاعر للخطابة  ناٍد  كلِّ  عاملُففي  للعبادة  داٍر  كّل  ويف 
بخطِِّه الكتاب  خطَّ  الذي  نائُمفمنّا  العلم  مطلب  عن  بنا  وليس 
دالئاًل صاغ  للّصدق  الذي  حائُمومنّا  الثرِّ  املنطق  يف  الذي  ومنّا 
جامع البيت  صادق  ِمن  الذي  دائُمومنّا  والعلم  اهلل  رسول  علوم 
جهده احلّق  للمذهب  الذي  عاصُمومنّا  واحلّق  بالبحث  ليشبعه 
يراعه خطَّ  التّمر  ميثم  املكارُموِمن  حوته  فذٍّ  فتى  حياة 
سقيفة بباب  أمسى  الذي  معاملُومنّا  تستبنَي  كي  يالزمها 
أهلها ث  ورَّ الفردوس  جنّة  يساهُموِمن  كان  األخالق  مبحث  ويف 
وصحبه احلسني  نحو  الذي  ُيالزُمومنّا  راح  العّباس  وللبطل 
غامضًا يوّضح  أضحى  الذي  خاتمومنّا  سل  للرُّ كان  قد  َمن  لسنّة 
ببحثه الّسنني  أفنى  الذي  ساملُومنّا  والوزن  امليزان  يرجح  لكي 
لرشدهم األنام  هيدي  الذي  مغانُمومنّا  وهي  األمر  أويل  بتوضيح 
صوته يسمع  الّروع  يف  الذي  صارُمومنّا  الكرهية  يوم  الذي  ومنّا 
أرى فال  عددُت  إْن  ومنّا  قادُمومنّا  هو  وما  أجماد  هنايات 
مكانًة  ونِلنا  ُقدمًا  اهلدى  يزاحُمرضعنا  َمن  هلا  يرقى  قْد  الّدين  من 
مشاعري بعثُت  عّمي  بني  مواسُمإليكم  وهي  األشعار  جتّسدها 
أكن ومل  لنُصٍح  سّباقًا  كنُت  قائُمفم  فالفعل  بالقول  ألُرشدكم 
شملنا ملِّ  يف  احلزم  ُأريُد  مواسُمفإيّن  فهي  األجماد  لتجمعنا 
دائًم الّسالمة  أرجو  أّنني  راحُمكم  واهللُ  األعمم  بني  لكلِّ 
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املطلُب الثاين: اجلزائُر وموقُعها اجلغرايّف
بّينا فيام سبق أنَّ عائلة آل املظّفر تنحدر من قبيلٍة عربيٍة )مرضّية( معروفٍة يف املدينة 
املنّورة، فهي مدينة األصل، وكان رجاهلا ُيعَرفوَن باسم تلك القبيلة، إالَّ أنَّه قبل القرن 
العارش اهلجرّي – عند هجرة اجلد األعىل، الّشيخ مظّفر بن أمحد إىل العراق – برز فيه 
ُس الفعيلُّ ألرسة آل املظّفر؛ لذا أصبح )املظّفر( فيام بعد لقبًا هلذه األرسة الكريمة،  املؤسِّ
اشتهر  ذلك  مع  لكن  باخلصوص،  والعراقّي  العريّب  املجتمع  أوساط  يف  به  فاشتهرْت 
بعض أعالمها وعلامئها بلقٍب ُأضيف إليها منفردًا أو جمتمعًا كـ)الّصيمرّي واجلزائرّي(، 
النّاحية اجلغرافّية،  النّسبة من  النجفّي(؛ لذا البدَّ ِمن حتديد وضبط هذه  أو )اجلزائرّي 
َب هبا إىل بلٍد هو ليس منه يف يشء سوى التشابه باأللفاظ واأللقاب،  حّتى ال ُينَسب َمن ُلقِّ
ه، وزويناه عن مرياثه وموروثه العلمّي  فنكون بذلك قْد َظَلْمنا ذلك البلد وبخْسنا حقَّ
الذي ُييضء به ويفتخر ويزهو به، ولكي ال نقع بمثل ما وقع به بعض األعالم عندما 
ترجم لشخصيٍَّة علميٍَّة فنسبها إىل بلٍد مل يكن يومًا هو ابُن ذلك البلد وال يقرب له سوى 

ما قّربته املفردة والّلفظ منه، كام سيّتضح ذلك -إْن شاَء اهللُ تعاىل-.

فعىل َمن ُتطلق لفظة اجلزائر جغرافّيًا؟

ة مواقع جغرافّية، ويف املقام احتامالن: اجلزائر لفظة تطلق عىل عدَّ

اجلزائر،  بجمهورّية  املعروف  البلد  اجلزائر،  دولة  ُتطلق عىل  ا  أنَّ األوُل:  االحتمُل 
الذي هو أكرب بلٍد أفريقيٍّ وعريبٍّ من حيث املساحة، يقع يف شامل غرب القاّرة اإلفريقّية، 
ق تونس وليبيا، ومن اجلنوب  الرشَّ ه من  ط، حيدُّ املتوسِّ البحر األبيض  ُيطلُّ شامالً عىل 

حراوية وموريتانيا. مايل والنّيجر، ومن الغرب املغرب واجلمهورّية الصَّ

س  ولة الّزيرّية، الذي أسَّ س الدَّ وقْد ُذكر يف أصل تسميته: أنَّ )بكني بن زيري( مؤسِّ
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عاصمته عام )960م( عىل أنقاض املدينة الفينيقّية )إيكوزيم(، التي ساّمها الّروم )إكوز 
يوم(، أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة؛ نظرًا إىل وجود أربِع جزٍر صغريٍة غري بعيدٍة 

عن ساحل البحر قبالة املدينة)1).

فاالسم يف البداية كان يشمل فقط مدينة اجلزائر، لكّن العثامنّيني هم َمن أطلق اسم 
اجلزائر عىل البالد كاّفة باشتقاقه من اسم العاصمة)2).

إالَّ إنَّ هذا االسم )البلد اإلفريقّي( ال ُيراد قطعًا عند إطالق لفظة اجلزائرّي عىل 
م: هؤالء األعالم؛ ألنَّ

م ذكر ذلك. أّوالً: مل يستوطنوه ومل هياجروا إليه، كام تقدَّ

ثانيًا: إنَّ هذه النِّسبة جاءْت متأّخرًة  عن جدِّ هذه األرسة األعىل، واملعروف أنَّ هذه 
األرسة استوطنْت العراق وما جاوره.

تدلُّ بوضوٍح  املعنى، وهي -أيضًا-  إرادة ذلك  قرينًة صارفًة عن  إنَّ هناك  ثالثًا: 
النّسبة إىل  عىل أنَّ مكان تواجدهم كان يف العراق، وبالتحديد يف شامل البرصة، وهي 

ة قرى)3). يمر عليه عدَّ الّصيمرّي، وهو اسم نٍر من أنار البرصة ُيقال له الصَّ

ا ُتطلق عىل جزائر خوزستان )شوشرت(. االحتمُل الثاين: أنَّ

وهذا واضح البطالن أيضًا:

قرًى  عىل  مشتملٌة  كبريٌة  مدينٌة  هي  بل  باجلزائر،  ُتسّمى  ال  خوزستان  ألنَّ  أّوالً: 
األمني حمسن  السّيد  عّلق  لذا  شوشرت؛  نر  شاطئ  عىل  واقعة  القرى  وهذه   كثريٍة، 

)ت 1371#(، قائاًل: »وال خيفى أنَّ صاحب معجم البلدان مل يذكر هذه من اجلزيرة يف 

)1) ُينظر: موسوعة معلومات قاّرات ودول العامل، موقع ويكيبيديا املوسوعة احلّرة.
)2)  املصدر نفسه.

)3)  األنساب: ج3، ص577.
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باب اجلزائر، والّظاهر عّدها من مجلة بطائح احلويزة«)1).

ثانيًا: هناك حادثٌة تارخيّيٌة يذكرها الّسّيد حمسن األمني -أيضًا-، وأصلها: أنَّه ترجم 
من قرأ  الزَّ للّشيخ إبراهيم املظّفر اجلزائرّي فنسبه إىل جزائر خوزستان، وبعد فرتٍة من 
الّسّيد حمسن األمني جمّلة العرفان فوجد فيها نقدًا له من الّشيخ عبد املهدي املظّفر شديد 
الّلهجة بعنوان )األغالط يف الّتاريخ( جاء فيه: »إنَّ الّسّيد بعد أْن ذكر الّشيخ إبراهيم 
ال  إنَّا  لالسف،  ويا  خوزستان،  يف  بزعمه  الكائنة  اجلزائر  إىل  عزاه  اجلزائرّي  حمّمد  بن 
نعرف هناك ما ُيعَرف باجلزائر، وإنَّام اجلزائر هي املواقع الكائنة بني القورنة واحلاّمر – 
الواقع عىل ضّفة الفرات – تنسب إليها كثري من الّطوائف، كالّسّيد نعمة اهلل اجلزائرّي، 
املظّفر،  بآل  ُعِرَفْت أخريًا  التي  والّطائفة  آيات األحكام،  الّشيخ أمحد صاحب  وطائفة 
فأّما أنَّ يف خوزستان ما ُيعرف باجلزائر فيشٌء ال أثَر له، وإنَّ سلسلًة كبريًة تقطن )املدينة( 
من أحفاد الّشيخ إبراهيم املذكور«)2)، ثّم حُييل الّشيخ عبد املهدي املظّفر هذه املعلومة 
عىل مصدرها املوثوق، فيقول: »ونحن ُنحيلكم عىل ما كتبه الّسّيد نعمة اهلل اجلزائرّي 
عن ترمجته ورحلته يف آخر األنوار النعامنّية؛ إْذ يذكر فيه اجلزائر وموقعها التي ال تزال 
التي هي مسقط رأسه،  معروفة إىل اآلن بأسامئها، كنهر صالح ونر عنرت والصّباغّية، 
اجلزائر،  موقع  لتحديد  آخر  مصدٍر  كلِّ  عن  لكم  غنًى  ذلك  يف  أنَّ  وأعتقد  وغريها، 

والّسّيد نعمة اهلل من أهلها، ومسقُط رأسه فيها«)3).

حاصُل ما تقّدم:

 إنَّ لقب اجلزائر متأتٍّ من النِّسبة إىل تلك البقعة اجلغرافّية يف شامل مدينة البرصة، 
جنوب العراق بني القرنة وهور احلاّمر، التي ُتسّمى اليوم بـ )املَدْينة( بتسكني امليم وفتح 

)1)  أعيان الّشيعة: ج1، ص 285. 
)2)  أعيان الّشيعة: ج1، ص 285.

)3)  أعيان الّشيعة: ج1، ص 285 – 286.
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مركز  شامل  وتقع  َمِدْينة،  لكلمة  تصغري  و)امُلَدْينة(  النّون،  وفتح  الياء  وتسكني  الّدال 
البرصة، نشأت عىل ركاٍم أثريٍّ ملدينٍة سومرّيٍة مندرسٍة حُماطٍة بالِقالع والتِّالع، وما هي 
إاّل مدٌن مندرسٌة ُتشري إىل حضاراٍت تعاقبْت واندثرْت فيها، وكانت قبل )425( سنة 
)نر  ناحية  ُتسّمى  كانت  إْذ  البرصة،  لوالية  تابعة  )ناحية(  مهّمًة  إداريًة  وحدًة  ُتشّكل 
رة الوثيقة العثامنّية املرّقمة )532  عنرت(، تشّكلت سنة )1574م–1575م( حسب مذكِّ

.)]1[

العثامنّية ُتسّمى باجلزائر، أو )اجلزاير( مجع جزيرة؛ لكثرة اجلُزر  الفرتة  وكانت يف 
داخل  مرتفعة  منطقة  لكونا  االسم؛  هبذا  َيْت  ُسمِّ وقيل:  األهوار)1)،  مناطق  يف  حوهلا 
يْت هلذا الّسبب)2)، وقيل -أيضًا-  األهوار، وقْد استوطنها النّاس، فكّونْت مدينة، وُسمِّ

يت هبذا االسم تيّمنًا بمدينة رسوِل اهلل كام سيأيت. إّنا ُسمِّ

)1) ُينظر: تاريخ مدينة )املَدْينَة(، كاظم وهيم اخلفاجي: ص4.
)2)  موقع املجلس املحيّل يف قضاء )املَدْينَة(.





اأبرُز اأعالم اآل املظّفر يف الب�رصة





اأبرُز اأعالم اآل املظّفر يف الب�رصة
إْذ  والفضل؛  بالعلم  ُعِرَفْت  التي  العريقة  العلمّية  األرَُس  من  املظّفر  آل  ُأرسة  ُتعدُّ 
برَز ِمن بينها الكثري من العلامء واألدباء والّشعراء واملفّكريَن-كام ذكرنا- وقْد خدمْت 
الرّشيعة اإلسالمّية منُذ هجرة اجلدِّ األعىل إىل العراق، فهي ُأرسٌة دينّيٌة مناضلٌة، خّلفْت 
تراثًا فكرّيًا يف خمتلف جماالت العلوم، وهي: أينام حّلْت كانت هلا املكانة الّسامية والّشأن 
التبجيل واالحرتام، وهم قادة تلك األنحاء وهداهتم، وأئّمة حماربيهم،  املرموق بعني 

.(1(وأرباب فتاواهم، عنهم يأخذون مسائَل الّدين والّسنن واآلداب

تنترش أرسة آل املظّفر يف مناطق خمتلفة »موّزعة يف كثرٍي من بلدان العراق، وكثرٌي منها 
يف اجلزائر«)2)؛ لِذا نحُن يف هذه الّدراسة نسّلط الّضوء عىل خصوص الذين استوطنوا 
لسلة »أعالم برصّية«. البرصة من أعالم آل املظّفر، لكي ال نخرج عن موضوع هذه السِّ

فِمن أبرز أعالم آل املظّفر يف البرصة:

)1) مايض النجف وحارضها: ج3 ، ص 360.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص 360.





ال�ّسيخ مظّفر بن اأحمد





)1- ال�ّسيخ )مظّفر بن اأحمد
أنَّ  واملعاجم  الرتاجم  ِمن بعض كتب  هلا، ويظهر  س  واملؤسِّ األعىل لألرسة  اجلدُّ 
العراق استقرَّ  املنورة إىل  املدينة  املظّفرّية( عند نزوحه من  املظّفر )اجلّد األعىل لألرسة 
ثّم هاجر إىل  املظّفر،  الزبري حالّيًا- يف ِشعب  القديمة -  البرصة  الً يف جنوب غرب  أوَّ
اجلزائر يف شامل البرصة؛ ألنَّ اجلُزر -آنذاك- كانت ِمن أفضل املناطق التي هتاجر إليها 
القبائل للّسكن والعيش فيها؛ لتوافر رضورات العيش فيها، وسهولة النقل واالنتقال 
من خالهلا، وتواجد املاء للرّشب وسقي الّزرع وللامشية؛ لذا نزح إليها الّشيخ املظّفر، 
فقد جاء يف تاريخ األرسة املظّفرّية: إْذ نزح املظافرة مع )أهل العوايل( من ضمن فيالق 
البرصة وقد دفع بالّشيخ املظّفر )األّول( إىل االلتحاق ببني أسد يف منطقة اجلزائر بعد 
أن رحل إليها من شعيب املظّفر يف أطراف البرصة القديمة أي الزبري حالّيًا... وكان آل 

.* (1(  َيْت هبذا االسم تكرياًم ملدينة رسول اهلل املظّفر يف اجلزائر املدينة التي ُسمِّ

)1) موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص48. 
الً  *نقل لنا الّشيخ عبد الّرسول ابن الّشيخ عبد الواحد املظّفر: أنَّ األرُسة املظّفرّية استوطنْت أوَّ
حمّلة الّسيمر يف مركز البرصة -حالّيًا- ثّم بعد ذلك حصل بينهم وبني القبائل األَُخر نزاع، فنزحوا إىل 

شامل البرصة . 
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اإخوُتُه واأولُدُه
ا إخوُته، فهم ثالثة: أمَّ

1-محدي.

2- شاوي.

3- ُسويلم.

أّما محدي، فقد نقل املعّمروَن أنَّه كان تاجرًا يف الّسوق، وكان مثاالً للّتاجر األمني.

معرفٌة  له  وكانْت  ُشِفَي،  إالَّ  كسًا  يُده  متسَّ  أْن  فام  كرامٍة،  ذا  فكان  شاوي،  ا  أمَّ
باألعشاب الطّبّية.

أّما ُسويلم، فكان مزارعًا)1).

أّما أوالده الّذكور، فهم مخسة:

1- الّشيخ أمحد.

 2- الّشيخ جاسم. 

3- الّشيخ حمّمد.

 4- الّشيخ عبد احلسني. 

5- الّشيخ باقر )2).

ا الّشيخ جاسم، فإنَّه انتقَل ِمن املدينة وأقام يف اجلهة املجاورة للبرصة، واملساّمة  أمَّ

)1) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص 59 -60.
)2) موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص59.
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. كرمة عيل( حتى تويّفَ فيها(

أما الّشيخ أمحد والّشيخ حمّمد والّشيخ عبد احلسني والّشيخ باقر، فقد بقوا يف املدينة 
مّدًة من الّزمن، ثّم تفّرقوا يف مناطق البرصة )1).

ومل ترتِجم كتب الرّتاجم أوالده الّصلبّينَي، ولُبْعِد عهِدهم عنّا مل نعرف ِمن حاهلم 
الّشيخ  والُدهم  بدأها  التي  العلمّية  املسرية  أكملوا  الذين  العلامء  من  كانوا  م  أنَّ إالَّ 
م نجوا منهاجه يف الوعظ واإلرشاد، ويف االّتصال والتواصل مع املجتمع  املظّفر، وأنَّ
البرصّي، نعم، قْد جاء يف كتاب مايض النجف وحارضها ِذكٌر للّشيخ باقر، قال فيه: 
الكاظمني  العلم، وجاور  أهل  تقّيًا ومن  كاماًل  كان  اجلزائرّي،  مظّفر  بن  باقر  »الّشيخ 
جمّلدات  بعض  بتمّلك  خطُّه  وجد  وتلميَذه،  العلوم  بحر  للّسّيد  معارصًا  وكان  ة،  مدَّ
الوايف، املكتوب سنة )1120#(، وانتقل إىل ولدِه الّشيخ حسني، ثّم إىل حفيده الّشيخ 

حمّمد بن احلسني، تويّفَ يف أّيام الّسّيد بحر العلوم، أو بعده بقليل«)2).

)1) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص51.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص363.
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ال�ّسهرُة العلمّيُة
ترجع الّشهرة العلمّية للمظّفر بن أمحد زعيم األرُسة املظّفرّية بعد التحاقه باحلوزة 
َعَلاًم من  نجمه حّتى أصبح  بَرَز  إْذ  الثاين عرش؛  القرن  النّجف األرشف يف  العلمّية يف 
تنمو وتزداد شهرًة ومكانًة  املظّفر  الّشيخ  بعد  اأُلرسة  النّجف)1)، وهكذا ظّلْت  أعالم 
بينهم علامء عظام، كانوا مفخرًة لألجيال، ومن  ِمن  برز  بعد جيٍل، حّتى  علمّيًة جياًل 

أعالم الّطائفة)2)، وِمن أبرزهم:

1- الّشيخ إبراهيم بن حمّمد بن عبد احلسني )املعروف باجلزائرّي(.

»ُمسلَّم  وكان  احلكم«)3)،  مسلَّم  جمتهدًا  كان  وفقهائه...  زمانه  علامء  أجاّلء  »من 
االجتهاد معلوم الفضيلة«)4).

2- الّشيخ عبد اهلل بن الّشيخ حمّمد بن الّشيخ سعد املظّفر.

وأحرز  االجتهاد،  َمَلكة  فقال:»حاز  وحارضها،  النجف  مايض  صاحب  ترمجه 
مرتبًة من مراتبه العالية«)5).

3- الّشيخ حمّمد حسن بن الّشيخ حمّمد بن الّشيخ عبد اهلل بن حمّمد املظّفر. 

أصبح مرجعًا بعد وفاة املرجع الّسّيد أيب احلسن األصفهايّن؛ »إْذ قّلده البعض يف 
التقليد ِمن َكَسَبة النجف وضواحي البرصة«)6).

)1) الكليني والكايف:ص89.
)2) موجز تاريخ األرسة املظّفرّية : ص69 – 70.

)3) طبقات أعالم الّشيعة: ج10، ص21.
)4) مايض النجف وحارضها: ج3، 361.

)5) مايض النّجف وحارضها: ج3، ص364.
)6) معارف الّرجال: ج2، ص246.
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.(1( 4- الّشيخ حمّمد رضا بن الّشيخ عبد اهلل بن الّشيخ أمحد بن املظّفر

ٌد، وعاملٌ وِرٌع، وشاعٌر أديب. ، وجمتهٌد شهرٌي، وفيلسوف جمدِّ وهو فقيٌه فذٌّ

فتكّفل  األب،  يتيَم  نشأ  1904م(،   -  #1322 سنة)  األرشف  النجف  يف  ُولِد 
رعايته أخواه الّشيخ حمّمد حسن )ت 1375#(، والّشيخ حمّمد حسني، فعنيا بتوجيهه 
الّرياضّية  العلوم  أفاضل، ودرس -أيضًا-  أساتذٍة  األولّية عىل  املقّدمات  قرأ  وتربيته، 
ًا يف حتصيله، حرض  ذكّيًا جمدَّ نبِهًا  فيه، وكان  الّشعر وأجاد  والتارخيّية، ونظم  والفَلكّية 
عىل الّشيخ حمّمد طه احلويزّي، والّشيخ مرتىض الّطالقايّن، وحرض األبحاث العالية عىل 
والّشيخ حمّمد حسني  املظّفر،  الشيخ حمّمد حسن  وأخيه  النائينّي،  الّشيخ حمّمد حسني 
العراقّي، والسّيد حسني احلاممّي، حّتى ختّرج عليهم  الّدين  األصفهايّن والّشيخ ضياء 
وصار من العلامء األفذاذ يف الِفقه واألصول، ومن أساتذة األدب واحِلكمة والَفلسفة)2).

التي كانت  املناهج احلوزوّية  وهو صاحب حركة اإلصالح والتجديد لكثري من 
سائدة لسنواٍت طويلة منُذ عهد الّشيخ الطويس  إىل عهده ، فكانت مؤّلفاته 
يف هذا املجال ُنقطَة حتّوٍل وجتّدٍد يف مناهج الّدراسة احلوزوّية، وكذلك »كان مصلحًا 
اهلاتف يف األربعينّيات حتت عنوان  التي ُنرشْت يف جريدة  دّلْت عليه كتاباته  اجتامعّيًا 
جلمعّية  األّول  س  املؤسِّ فهو  الّدينّية،  الثقافة  نرش  عىل  جاهدًا  وعمل  )اسمعني(«)3)، 
بجانب  العاّمة  واملكتبة   ،)#1356 سنة)  الِفقه  ّية  وكلِّ  ،)#1345( سنة  النرش  منتدى 

الّصحن العلوّي، وهو من أعضاء )مجاعة العلامء( يف النجف األرشف )4). 

)1) بالنظر إىل شهرة العاّلمة املظّفر وتقّدمه يف العلم والفضيلة، ارتأينا اإلسهاب بعض اليشء 
يف سريته.

)2) ُينظر: معجم األدباء من العرص اجلاهلـّي حّتى سنة 2002م، كامل سلامن اجلبورّي: ص 302.
)3) معجم األدباء: ص 302.

)4) ُينظر: معجم األدباء: ص 302.
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أّيام حياته مع  الثقافة اإلسالمّية وتبليغها حّتى آخر  الرّشيف يف نرش  قىض عمره 
الشيخ محّمد  أمل املرض، جاء يف كتاب هكذا عرفُتهم: »...وأثقل كاهل  ِمن  به  أمّل  ما 
رضا الُجهد ]ولو[ كان جهَد المنتدى وحده لكفى، وإّنام كان عليه أْن يبحَث ويتتّبع 
ويؤّلف ويواصل عمله كمجتهد، وقد أّلف عّدة كتٍب كانت يف عاملها ذات شأٍن كبرٍي، 
)املجمع  اجتامع  وحضور  وبغداد،  النّجف  بني  الّطريق  مشّقة  يتجّشم  أْن  عليه  وكان 
اكثر كان  أو  منذ سنٍة  بل هو  اقتىض ذلك، بصفته عضوًا، وقْد شكا -  كّلام  العلمّي(، 
األطّباء  أّن  املستشفى طوياًل، وعىل  إىل دخوله  بعد ذلك  أّدْت  قلبّية  يشكو- عوارض 
فيقرأ  مليوله،  االستجابَة  يضطّر  كان  فقد  الفكرّية،  األتعاب  بتجنّب  ألزموه  قد  كانوا 

ويكتب ويعمل...«)1).

عام  رمضان  شهر  من  عرش  الّسادس  ليلة  يف  املنّية  منه  دنْت  حّتى  حالُته  هذه 
)1383# - 1964م(.

فسالٌم عليه يوَم ولد يتياًم، ويوَم ارحتَل عزيزًا فقيدًا، ويوم ُيبعُث حّيًا. 

)1) هكذا عرفُتهم، جعفر اخللييل: ج2، ص364.  
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دوُر ال�ّسيخ املظّفر يف منطقة اجلزائر
قام الّشيخ املظّفر عند نزوله اجلزائر بعّدة أدوار، منها:

الّسدود حول اجلزر، وقام بتجفيفها بحفر األنار واجلداول، فاستخدم  بنى   -1
اب لتعلية األرض... واألنار كسواٍق... ولتجفيف املستنقعات، بخالف ما فعلْته  الرتُّ
م قْد استخدموا القصب والربدّي  بعُض القبائل املجاورة آلل املظّفر، كبني أسد، فإنَّ
صارْت  حّتى  بالرّتاب،  وغمروها  املستنقعات،  فيها  دفنوا  )جبايش(،  َيْت  ُسمِّ وسائَد 

قرًى هلم فسكنوها )1).

2- قام بالّزراعة والغرس، فتحّولْت األرض بكفاحه وكفاح أبنائه إىل جنٍّة يف بضع 
سنوات، ما جعله كثرَي الّسخاء بعطائه... وهبذا العمل مل يمدَّ ألحٍد يَده، ومل يكن بحاجٍة 

إىل التقّرب للوالة)2).

فيام  تتقاتل  كانت  التي  والقبلّية  العشائرّية  يف  الّدخول  من  وأرسته  أهَله  منَع   -3
قتٍل  من  النّزاعات  تلك  من  حيصل  ما  كلَّ  فجنّبها  والّسلطات،  الوالة  ضّد  أو  بينها، 

وترشيٍد ونٍب لكلِّ ما متتلُكه من أمواٍل ومواٍش. 

تاريخ  يف  جاء  فقْد  ينّية،  الدِّ والّدراسة  للتوعية  مدارس  إىل  الّدواويَن  حّول   -4
املناطق  سّكان  ِمن  املعّمريَن  أْلِسنَِة  عىل  لنا  ُنِقل  ما  خالل  »من  أنَّه  املظّفرّية  األرُسة 
ر الفكر، إْذ أقاَم  املجاورة جلزائر املدينة التي أقامها)3) الّشيخ املظّفر ، أّنه كان متطوِّ
ًة وتالمحًا، كام صار ديوانه   العالقات احلميمة جّدًا بني أفراد ُأرسته أّوالً، فازدادوا أخوَّ

مالذًا  لذوي احلاجات واملسائل الرّشعّية، ولطاّلب املعرفة، ولقراءة القرآن الكريم... 

)1) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرية: ص 45.
)2) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص54.

)3)  هكذا يف األصل، ولعّل األصح: أقام هبا.
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أحكامها  عنه  أخــذْت  ثمَّ  له،  ودانــْت  والقبائل  العشائر  كلَّ  حوله  استقطب  بحيث 
عّية، وتعّلمت منه اللِّني والّتسامح، فكان ُيدعى من قبلهم إلمتام املصاحلات، أو  الرشَّ
لفكِّ النِّزاعات، وممّا قاله عنه بعُضهم بأنَّه كان جمّرد وجود الّشيخ املظّفر أو أوالده يف أيِّ 
نزاٍع كان ينتهي ذلك النزاع باملصاحلة الّسيعة، وإىل تقّبل ورضًا بكلِّ ما يقول به الّشيخ 

.(1(الم بدل احلرب من حكٍم رشعيٍّ موافق للعرف ُيساعد عىل إحالل السَّ

5- زرع الّشيخ احلبَّ بأكرب معانيه يف قلوب أفراد أرسته، وروح اإلخاء والّتعاون 
وتبنّي الّصدق واالستقامة يف العمل، وعدم تقّبل الّظلم أو أيِّ خطأ بدافٍع أخالقيٍّ أو 

، فَشاع بني النّاس أنَّ املظافرة هلم كرامات )2). تربويٍّ

6- قام بتزويج بنات أرسته بأوالدها من دون إبقاء أيِّ أعزب بال زواج؛ إشباعًا 
لرغبتهم باحلالل وبأقّل التكاليف، حّتى أنَّ مهور الّزواج كانت بسيطة جّدًا، وَمن كان 
ال يقدر عىل ذلك كان الّشيخ يقوم هو بتدبريه عىل نفقته اخلاّصة، وحّتى مل يبق يف األرسة 

ٌة من دون زواج)3). شابٌّ أو شابَّ

7- عمد الّشيخ املظّفر إىل إبعاد تربية أوالده عن االنخراط مع أيِّ فصيٍل متطّرٍف، 
واالكتفاء بنرش الّثقافة، وبتعليم العلوم، وتركيز املبادئ والقيم، حّتى أنجب  خري 
الّرجال وأكثر الناس مثالّيًة وأخالقًا، وحّتى كانوا حمّل احرتام وتقدير العشائر كاّفة... 
حّفزه هذا عىل إرسال أوالده للّدراسة يف النّجف األرشف فيام بعد، ونقل بعض األرس 

والعوائل العديدة للنّجف لإلقامة يف الكوفة والنّجف للّدراسة هناك)4).

)1) موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص52.
)2) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص54

)3) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص54.

)4) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص57.
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احلياُة ال�سيا�سّيُة لل�ّسيخ املظّفر 

من  الواسعة  اإلقطاعّيات  العشائر  لشيوخ  -آنــذاك-  العثامنّية  الّسلطة  فتحْت 
الّزراعّية  والّرسوم  الرّضائب  بدفع  التعّهدات  لقاء  ذلك  وكان  لزراعتها،  األرايض 
املظّفر  الّشيخ  أنَّ  إالَّ  الّسلطان،  بجيش  التجنيد  عىل  العشرية  إلرغام  وكذلك  للوالة، 
رفض ذلك، كام رفض املشاركة باحلروب العثامنّية التوّسعّية؛ لذا مل ُيذكر أنَّ أحدًا من 
اآلن  حلّد  يوجد  ال  هلذا  اإلقطاعّيني  مع  يعمل  أو  إقطاعيٍّ  إىل  يتحّوَل  أْن  َقبَِل  املظافرة 
التي  املَدْينة واجلزائر  للمظافرة أّي مساحٍة من األرض يّدعوَن ملكّيتها، وحّتى أرض 
سّورها الّشيخ املظّفر وأوالده وغرس نخيلها قْد صارْت يف حياته مكانًا مفتوحًا أمام 
كّل راغٍب يف العيش بجوارهم، وكان الّشيخ ُيشّجعهم عىل بناء الّدور هلم يف املدينة، 
واالستفادة من تلك األرايض بال مقابل... بحيث إنَّ املدينة اآلن مل يبق فيها ِمن املظافرة 

َمن لديه بضعة أمتار لُيقيَم عليها مسكنه، إالَّ عددًا حمدودًا منهم.

ا شعيب املظّفر يف الّشعيبة بالقرب من الّزبري فقد تداولته الكثري من أيدي النّاس  أمَّ
ِع أحٌد من املظافرة بملكّية الّشعيب)1). بعد رحيل الّشيخ املظّفر عنه إىل )املَدْينَة(، ومل يدَّ

وفاُتُه 
حياة  من  الفقرة  هذه  تبقى  لذا  مدفنه؛  وحمّل  وفاته  تاريخ  الرّتاجم  كتُب  تذكر  مل 
الّشيخ املظّفر مفقودًة، كام ُفِقَدْت فقراٌت ُأَخر من حياته اخلالدة، كتاريخ التحاقه باحلوزة 

العلمّية يف النّجف األرشف، ومشاخِيِه، وآثاِرِه العلمّيِة.

)1) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص 80 .





نعمة  ال�ّسيخ  ابن  اإبراهيم  ال�ّسيخ 

املظّفر





) 2- ال�ّسيخ )اإبراهيم ابن ال�ّسيخ نعمة املظّفر
يف  ل  األوَّ املؤّسس  منهاج  نجوا  الذين  العلامئّية  األرسة  هذه  أعالم  أحُد  وهو 
ل، وعّش اآلباء واألجداد، ومل متنعه ُبعد املسافة، أو  التواصل والرّتّدد عىل املوطن األوَّ
زمحة الّسفر، وضيق العيش وصعوبته، من االتصال واملواصلة مع البرصة وأهلها، حّتى 
ُه أكفُّ أهل البرصة  أنَّه ما ارحتل منها إالَّ يوم فارقْت روحه هذه احلياة، فخرج منها تزفُّ

إىل مثوى البقاء واخللود بجوار َمن يأَمن عنده اخلائف وينجو به املستجري.

ن�سُبُه وحملُّ ولدِتِه
ينتمي نسُبه الرّشيف -كام سقناه يف ترمجة الّشيخ املظّفر- إىل اجلدِّ املؤّسس )مظّفر بن 
أمحد( الفقيه، الذي عاش جزءًا من حياته يف النّجف، واجلزء اآلخر يف أطراف البرصة، 

وكان مرشدها الّدينّي، ويّتصل نسبه بآل مسوح من آل عيلٍّ من قبيلة اخلوالنّية.

فهو الّشيخ إبراهيم ابن الّشيخ نعمة ابن الّشيخ جعفر ابن الّشيخ عبد احلّسني بن 
املظّفر الّصيمرّي، اجلزائرّي، البرصّي، النجفّي )1) .

ا حملُّ والدته، فلم تذكر املصادر وكتب الرتاجم زمان وحمّل والدته، مثل حال  أمَّ
ا تناسيًا منهم أو  بعض األعالم الذين  أغفل أصحاُب الرتاجم ذكر تلك الفرتة عنهم، إمَّ
غفلة، أو عدم حصوهلم عىل معلومات عن تلك الفرتة؛ لبعدهم الزمنّي أو املكاين عن 

املرتَجم له؛ لذا تبقى هذه الفرتة عن حياته غري معلومة.

)1) ُينظر: معارف الّرجال: ج1، ص39.
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م�سايُخُه ون�ساأُتُه العلمّيُة
نشأ الّشيخ )إبراهيم املظّفر( يف بيت علٍم وفضٍل، فأبوه كان من العلامء واألفاضل، 
، وعاصمة  آل حمّمد  بّوابة علوم  بلدٍة هي  باقي أجداده، ونشأ وترّبى يف  وكذلك 
له شأٌن ومرتبٌة  الفطاحل والعظامء، فكان  العلامء، وحمتشد  الثقافة اإلسالمّية، ومأوى 
وعظيمٌة،  كبريٌة  مهّمٌة  به  ُتناط  ألْن  مؤّهاًل  صرّيته  حّتى  وأجداده،  كآبائه  بارزٌة  علمّيٌة 
وهي الّدعوة وتبليغ التعاليم اإلسالمّية، ونقل فتاوى زعيم عرصه واملرجع األعىل آية 
اهلل الّشيخ حمّمد حسني الكاظمي  ملقّلديه يف البرصة، جاء يف معارف الّرجال: »خرج 
من النّجف إىل البرصة داعيًا إىل احلّق ومبرّشًا بتعاليم اإلسالم يف عرص األستاذ الّشيخ 

حمّمد حسني الكاظمّي، ينقل فتواه إىل مقّلديه وُيرشد إليه«)1).

تالميذ  كان من    أنَّه  الّظاهر  لكنَّ  الرتمجة،  تذكرهم مصادر  فلم  ا مشاخُيه،  أمَّ
مقّلديه  إىل  فتواه  نقل  مهّمة  توىّل  لذا  الكاظمّي(؛  حسني  )حمّمد  الّشيخ  الكبري  املرجع 

والّدعوة إىل مرجعّيته كام تقّدم.

ُخُلُقُه وف�سُلُه
 أشاد بعلمه وفضله وحلمه وورعه كلُّ َمن ذكره وترَجم له من أصحاب الرّتاجم، 
وأثنوا عليه بكلامٍت قّيمٍة تدلُّ عىل جاللة قدره، وعلّو مّهته، ومنزلته، وحسن أخالقه، 

ونذكر بعض َمن ذَكَره وأطرى عليه:

النّفس، حَسُن األخالق،  الّدين: »فقيٌه، عارٌف، طّيُب  الّشيخ حمّمد حرز  قال  أ- 
جواٌد، متواضٌع«)2).

ب- وقال الّشيخ جعفر آل حمبوبة: »فقيٌه، طّيٌب، هاجر إىل البرصة يف عرص الّشيخ 

)1) معارف الّرجال: ج1، ص39.
)2) معارف الّرجال:ج1، ص39.
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حمّمد حسني الكاظمّي ، فبقي هبا مّدًة طويلًة، فأكبَّ عليه النّاس وأحبُّوه«)1).

ت- وذكر بعض َمن تعّرض لرتمجته أّنه كان ثقًة معتَمدًا عند املرجع األعىل للّطائفة 
الّشيعّية يف وقته آية اهلل الّشيخ )حمّمد حسني الكاظمّي(، والّشاهد عىل ذلك ما نقل الّشيخ 
جعفر آل حمبوبة عن الّشيخ جعفر البديرّي عن العاّلمة الّشيخ جواد مبارك، قال: »إنَّ 
الّشيخ إبراهيم خرج يومًا من احلرم العلوّي الرّشيف وأنا داخٌل فرأيُته ُمتغرّيًا غضبانًا 
احلرم،  يف  لقيُته  الكاظمّي  حسني  حمّمد  الّشيخ  العاّلمة  إنَّ  فقال:  اخلرب؟  ما  له:  فقلُت 
ويقول: أطلب منك ُمزّكيًا فإنَّ يف نفيس شيئًا وإْن كنُت واثقًا، ولكن لزيادة الوثوق، فلاّم 
سمع الّشيخ جواد، قال: ال بأس عليك، ودخل احلرم العلوّي، فوجد العاّلمة الّشيخ 
حمّمد حسني الكاظمّي يف احلرم، فقال له: تطلب مزّكيًا عندك للّشيخ إبراهيم؟ فقال: 
بىل لزيادة الوثوق واالعتامد، فالتفَت إليه الّشيخ جواد وهو ُمسلَّم العدالة عند الّشيخ 
فلاّم  منّي،  أعدل  إبراهيم  الّشيخ  إنَّ  املرقد،  هذا  صاحِب  وحقِّ  واهللِ  فقال:  الكاظمّي، 
ُه  سمع الّشيخ تبّسم ضاحكًا وخرج وهو متوثَّق شديد االعتامد بالّشيخ إبراهيم)2)، »فأقرَّ
الً، وخاب الذين نسبوا إليه بعض احلكايات حسدًا  الّشيخ الكاظمّي عىل ما كان عليه أوَّ

له مليل النّاس إليه وعكوفهم عليه بمختلف طبقاهتم«)3).

فهو بحّق متوثٌَّق، شديد االعتامد عند املرجعّية العليا يف زمانه، فيا َله من فضٍل كبرٍي 
ورشٍف عظيٍم.

)1) مايض النجف وحارضها: ج3 ، ص362.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص363-362.

)3) معارف الّرجال: ج1، ص 39.
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�سريُتُه الجتماعّيُة
سلك الّشيخ )إبراهيم املظّفر( طريقة آبائه وأجداده يف املعايشة مع النّاس واملجتمع 
البرصّي باخلصوص، فاستطاع بُحسن سريته وسمّو أخالقه وطيب عرشته أْن يستهوي 
ويستميل قلوب أهل البرصة إليه؛ إْذ »كان سْمحًا كرياًم حَسن األخالق طّيب املعارشة، 
أقبل عليه أهايل البرصة وعّظموه وبّجلوه، وحّل عندهم حماّلً ساميًا، فحاز سمعًة حسنًة 
وشأنًا عاليًا«)1)، واستطاع بفضل رجاحة عقله وعظيم أخالقه أْن يستهوي قلوب أهل 
البرصة وجيعلهم جمتمعنَي حوله، مقبلني عليه بمختلف طبقاهتم وانتامءاهتم، حّتى ُعِرَف 
ام عاشوراء، كام جاء ذلك يف  أيَّ ُتقام يف  التي  املآتم  أبرز  البرصة من  املظّفر يف  مأتم آل 
تاريخ املآتم احلسينّية: »آُل املظّفر أرسٌة عرفها اللِّواء منذ الِقدم بعراقتها وجمدها العلمّي، 
ُعِرفْت  ا  أنَّ كام  الّدين،  بعلوم  والتخّصص  هلا،  والّدعاية  الفضيلة  مساندة  وتأّصلها يف 
بحراستها ألبناء البرصة الكرام، ومركزها يف نفوس البرصّيني هو الّشيخ إبراهيم املظّفر، 
الّرجل الذي ظهر بأجىل مظاهر الّدين وعزته، والذي فهمه رجال البرصة وأعيانا حيدب 
عىل مصاحلهم، والشيخ إبراهيم زعيم دينّي فِهَم معنى الّزعامة، و التفَّ حوَله كّل زعيٍم 
ُمطاٍع يتفّداه بنفسه، ويمتثل ألوامره ونواهيه، واستمّر عىل هذه الناحية دون ترّيث أو 
س مكانة سامية يف النفوس«)2)؛ لذا كان بقاؤه  هوادة، فقد واصل الّليل بالنهار حّتى أسَّ
وشاية  عند  النّجفّي  الّطالقايّن  املريزا  العامل  بذلك  له  شهد  كام  عليه،  متعني  البرصة  يف 
احلاسديَن له، فشهد أمام أستاذه آية اهلل الّشيخ حمّمد حسني الكاظمّي »بوثاقته وحسن 

ترّصفه، وإنَّ بقاَءُه يف ذلك املنصب متعنّي، وأنَّه أنفُع ِمن غريه للمسلمني والّدين«)3).

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص362.
)2) تاريخ املآتم احلسينّية )ماضيها وحارضها (: ق1، ص 62.

)3) معارف الّرجال: ج1، ص39.
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ُه »ُيطعم الّطعام، وُيفيش الّسالم برحابة صدره وطالقة وجهه،  وكان ِمن سريته أنَّ
وكانت بابه مفتوحة للزائريَن من الّضيوف وغريهم، إىل أْن فاجأه املوت، ولقي رّبه نقيَّ 

ًا تقيًَّا كاماًل«)1). اجليب، كاظاًم للغيظ، برَّ

ما تركه ِمن اآثاٍر ومعامَل دينّية
الّشيخ  عرص  يف  البرصة  »إىل  الرتاجم  أصحاب  ذكر  كام  )إبراهيم(  الّشيخ  هاجر 
عمره  بقّية  إىل  لسكناه  حماًل  العّشار  منطقة  من  واخّتذ   ،(2(«الكاظمّي حسني  حمّمد 
فيها معلاًم وأثرًا  أْن يرتك    الرّشيف؛ وحلسن سريته وسعة صدره وعلمه استطاع 
دينّيًا خالدًا، كان وما زال حماّلً للوعظ واإلرشاد وتعليم العلوم الّدينّية، وحلّل النزاعات 
مضيفًا  بعد  فيام  أصبح  الذي  ومضيفه(،  إبراهيم  الّشيخ  )مدرسُة  وهو  واخلصومات، 

للّشيخ عبد املهدّي الواقع يف منطقة العّشار.

)1) معارف الّرجال: ج1، ص39.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص362.
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اأولُدُه
يخ إبراهيم املظّفر ثمنية أوالد)1)، وهم: للشَّ

1- الّشيخ حمّمد أمني.

2- الّشيخ سعيد.

3- الّشيخ عبد الّصاحب.

4- الّشيخ عبد املهدي.

5- الّشيخ حسن.

6- الّشيخ حمسن.

7- حمّمد حسني.

8- احلاج محيد.

إاّل أنَّ كتب الرتاجم مل ترتجم إاّل للّشيخ عبد املهدي، والّشيخ حمسن.

ا الّشيخ عبد املهدي فستأيت ترمجُته الحقًا إْن شاء اهلل. أمَّ

ابن  إبراهيم  الّشيخ  ابن  الّشيخ حمسن، فقد جاء يف ترمجته: هو »الّشيخ حمسن  أّما 
الّشيخ نعمة، ولد سنة )1319#(، وهو أصغر أنجال الّشيخ إبراهيم، عاش مع والده 
بلبان  وغّذاه  الوارف،  والده  ظّل  حتت  شبَّ  الثروة،  أهل  منشأ  ونشأ  األغنياء،  عيشة 
ج يف  وتدرَّ العلم،  أهل  املبادئ عىل فضالء  فدرس  نمّوًا صاحلًا،  فنام  واألدب،  الكامل 
معارفه، وهو اليوم شاعٌر، وكاتٌب له قلٌم جرى يف شّتى املواضيع، وقد نرش كثريًا منها 

)1)  ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرّية: ص223، خمّطط رقم )6-أ(.
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يف املجاالت النجفّية، كاالعتدال والبيان وغريمها، وله مقاطيع من الّشعر«)1).

وفاُتُه ومدفُنُه
األوىل  العرشة  يف  البرصة  بمحافظة  العّشار  يف   )املظّفر )إبراهيم  الشيخ  تويّف 
ه  طاهرًا مطمئنَّ النفس، راضيًا  ل سنة )1333#(، فمىض إىل ربِّ من شهر ربيع األوَّ
أْن  بعد  األرشف  النّجف  إىل  جثامُنه  وُنِقَل  وعباده،  اهلل  عند  مرضّيًا  وأمِرِه،  اهلل  بقضاء 
شيَّعُه أهل البرصة بتشييٍع مهيٍب، وشّيعُه يف النّجف وجوُه أهل العلم واإليامن واألكابر، 

ها له جنب مسجدهم يف حمّلة املرشاق)2).  وُدفَِن يف مقربٍة أعدَّ

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص 368 - 369.
)2) ُينظر: معارف الّرجال: ج1، ص39، مايض النجف وحارضها: ج3، ص363.





ال�ّسيخ عبد املهدي املظّفر





)3-ال�ّسيخ )عبد املهدي املظّفر
الّشيخ عبد املهدي  الّشيخ )إبراهيم( هو »العاّلمة  ذكر املؤّرخوَن أنَّ أشهر أوالد 
املظّفر«)1)؛ لذا حريٌّ بنا أْن ُنسلَِّط عليه البحث كي ُنعطي هذا العامل اجلليل – الذي َشِهَد 

ه. بوجاهتِه وعلوِّ مقامه أهُل الرتاجم ومعاجم الرجال– شيئًا من حقِّ

وسيكون البحث يف سريته ومعامل شخصّيته ضمن العنوانات اآلتية:

ا�سُمه ون�سُبه
هو الّشيخ عبد املهدي ابن الّشيخ إبراهيم ابن الّشيخ نعمة بن جعفر بن عبد اهلل بن 

عبد احلسني بن مظّفر، الّصيمرّي، النّجفّي)2).

حملُّ وتاريُخ ولدته
ُه ُولَِد يف النّجف األرشف يف عام  تضاربْت األقواُل يف حمّل والدته، فبعضهم قال: إنَّ
ُه ُولَِد يف ناحية املَدْينَة يف قضاء الُقرنة بمحافظة البرصة)4)،  )1296#()3)، وآخُر قال: إنَّ

وقْد أّكَد حفيد املرتَجم له القول الثاين)5).

الّرابع عرش، كام جاء ذكره يف طبقات  وعىل اإلمجال هو ِمن أعالم وفقهاء القرن 
الفقهاء)6).

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص363، وُينظر: معارف الرجال:ج1، ص39.
)2) ُينظر: معارف الّرجال: ج2، ص71.

)3) ُينظر: التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج3، ص503.
)4) ُينظر: املصدر نفسه: ج3، ص503.

)5) مْن حديٍث مع حفيِد املرتَجم له )الشيخ عيل حمّمد رشاد(.
)6) ُينظر: طبقات الفقهاء: ج14، ق1، ص395.
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ن�ساأُتُه 
نشأ وترّبى يف بيٍت اّتصف بالعلم والفضيلة منذ زمٍن طويٍل؛ إْذ مل يكن هو العامل 
آبائه وأجداده؛ لذا تركْت هذه  املقّدس، بل سلكه كلُّ  الّطريق  الوحيد الذي نج هذا 
الّسرية املباركة عليه أثرًا كبريًا يف أْن جيتهد وجُينِّد كلَّ طاقاته وقواه يف مواصلِة هذا النهج 
الرّشيف ومواكبته، حّتى غدا من أعاظم الفقهاء والعلامء، فرحَل وهو يف مقتبل عمره 

إىل النّجف األرشف ليقرأ ويدرس العلوم الدينّية عىل يد ثّلٍة جليلٍة من العلامء.

اأ�ساتيُذُه 
ثّم  الفّن،  وأساتذة  عرصه  أعالم  من  لفيٍف  يِد  عىل  احلوزوّية  املقّدمات    قرأ 
الّسّيد حمّمد كاظم  أمثال:  الفقه واألصول خارجًا،  املجتهديَن بحث  أكابر  حرض عند 
اليزدّي الّطباطبائّي، وشيخ الرّشيعة األصفهايّن، والّشيخ حمّمد طه نجف، والّشيخ عيل 
درسه  حلقة  إىل  واختلف  به،  اختصَّ  حّتى  اجلواهرّي  الزم  وقد  اجلواهرّي،  باقر  ابن 

سنني طويلة حّتى برع وحاز مكانًة ساميًة عند أساتذة وعلامء وقته)1).

قال حفيد املرتَجم له: بلغ رتبة االجتهاد ولديه شهادة اجتهاد خّطّية، وكان وكياًل 
من قبل السّيد أيب احلسن األصفهايّن. 

وبعد رحيله من النجف مل يقترص نشاُطه العلمّي عىل التبليغ والوعظ واإلرشاد، 
بل قام بتدريس العلوم الدينّية، وختّرج عىل يده العديد من األعالم، ِمن بينهم اخلطيب 

ومايض  ص72،  ج2،  الّرجال:  ومعارف  ص396،  ق1،  ج14،  الفقهاء:  طبقات  ُينظر:   (1(
النجف وحارضها: ج3، ص366، والتُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، 

ص 503.
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.(2( احلسينّي الّشيخ عبد احلميد اهلاليّل)1) األحسائّي

اأقواُل العلماِء فيه
عندما نرجع إىل كتب الرّتاجم نجد أنَّ كلَّ َمن ترجم له أثنى عليه وأطراه، ومدحه 

وعظَّمه، وشهد بفضله وفضيلته، وإليك بعض تلك األقوال:

1- قال الّشيخ حرز الّدين: »كان ِمن أهل الفضيلة والعلم والتقى والّصالح، أديبًا 
كاماًل حُمنّكًا عارفًا، ذا خربٍة يف األمور النوعّية والعرفّية«)3).

الكامل  يف  زيَن  املربَّ وِمن  الفضل،  أهل  »من  حمبوبة:  آل  جعفر  الّشيخ  قال   -2
واألدب... وله يف كّل جّيٍد مكرمٌة من مكارمِه الكثرية التي ال ُتعدُّ وال حُتىص، فهو من 

حسنات الّدهر ونوادر العرص، مل حُتَص مناقبُه ومل حُترص مآثره«)4).

ٌب، اشتهر يف البرصة وعاش يف العّشار«)5). ، متأدِّ 3- قال الّزركيّل: »فقيٌه، إماميٌّ

رَي  بالسِّ  ً إماميًَّا، واسع االّطالع، ملامَّ فقيهًا  الّسبحايّن: »كان  الّشيخ جعفر  4- قال 
والّتاريخ«)6). 

)1) وهو من اخلطباء املتميزين بقّوة احلافظة، فقْد حفظ أغلب خطب اإلمام عيل، فضاًل عن 
خطب النبّي والّزهراء ، يغلب عليه التخّصص بتاريخ النبّي وأهل بيته ، كام يمتاز أيضًا 
بكثرة حفظ الشعر بقصائده املطّولة يف مدح أهل البيت ورثائهم ، قرأ يف البرصة، واملحّمرة، 
يف  ودفن   ،#1406 سنة  تويف  اخلليج،  مدن  وسائر  وديب،  وخابورة،  والبحرين،  والكويت، 

الغري، ويقُرب عمره عند وفاته من الثامننَي عامًا. ُينظر: موقع منتدى الكفيل. 
 .www. Erfan.ir ،2) ُينظر: موقع الّشيخ حسني أنصاريان(

)3) معارف الّرجال: ج2، ص71 – 72.
)4) مايض النجف وحارضها: ج3، ص366.

)5) األعالم، الزركيل: ج4، ص169.
)6) طبقات الفقهاء: ج4، ق1، ص395.
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.(1(» 5-قال الّدكتور صباح نوري املرزوق: »عاملٌ، فاضٌل، مصلٌح اجتامعيٌّ

6- قال حمّمد رضا الكتبّي:»العاّلمة الكبري الّشيخ عبد املهدّي املظّفر، الذي طبَّقْت 
البرصة وحراسة  نفسه عىل خدمة  فقْد وقف  والّصغري،  الكبري  اآلفاق، وعرفه  شهرته 
البرصّيني طيلة أربعني عامًا، قضاها دون أْن يسأم أو يكلَّ يف مواصلة خدمة الّصالح 
امللوك والوزراء وأرباب احلكم، وكان حمبوبًا ألبعد  له احرتام يف نفوس  العام، وكان 
حدٍّ يف وسطه، حيث ملس اجلميع منه إخالصه هلم ولصالح النّوع الذي كان يرى حتقيقه 

كصاحله؛ ألّنه ال يفّرق بني نفسه والنّاس«)2).

ن�ساُطُه ال�ّسيا�سيُّ

 مل تقترص شخصّيته عىل اجلانب العلمّي واالجتامعّي، بل أّدى دورًا بارزًا يف اجلانب 
الّسيايّس واملستجّدات الّسياسّية التي طرأت يف زمانه، فقْد كان أحد قادة ثورة العرشين 
يف البرصة، وتوجد له صورة يف املتحف التارخيّي لثورة العرشين  يف النجف األرشف، 
فقد اشرتك يف محلة اجلهاد ملقاومة اإلنكليز عند احتالل البرصة، معاونًا لقائد احلملة 
العاّلمة املجاهد الّسّيد حمّمد سعيد احلبويّب سنة ) 1914م(، يف معركة الّشعيبة املشهورة، 
رْت نفيه إىل  ومل ُيفلح املجاهدون يف هذه املعركة، فقبضْت عليه قّوات االحتالل، وقرَّ
اهلند مع مجهوٍر من الثّوار والّشخصّيات الوطنّية، لكّن أمري عربستان الّشيخ )خزعل( 
نفيه، وكفله،  اإلنكليزّي )بريس كوكس(، وحال دون  العسكرّي  توّسط لدى احلاكم 
إىل  عاد  ثّم  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  »الفيلّية«  بقصبة  الكاملّية  قرص  يف  ُمقياًم  لديه  وأبقاه 
.(3(العراق مواصاًل تأدية رسالته العلمّية، حُماربًا الفساد االجتامعي والتغلغل الربيطايّن

)1) الّتحف من تراجم أعالم الكوفة والنجف: ج2، ص503.
)2) تاريخ املآتم احلسينّية:ص63-62.

)3) الّتحف من تراجم أعالم الكوفة والنجف: ج3، ص 503.
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�سذراٌت من اأخالِقه و�سريِته
سار الّشيخ )عبد املهدي املظّفر ( عىل طريقة آبائه وأجداده يف حسن الّسرية 
واإلخالص والوالء ألبناء أرسته وجمتمعه، حّتى ُعِرَف بُحسن اخللق لدى َمن عايشه 
ُيَر يومًا وهو عابس الوجه، بل كانت االبتسامة ال تفارقه، وكاَن يصل  وعارصه، فلم 

الفقراء واملحتاجني باهلدايا يف أغلب املناسبات واألعياد.

الّشعر)1)  من  بيَتنِي  يرّدد  دائاًم  كان  هلم  حبِّه  شّدة  ومن  وأقاربه،  ألهله  حُمّبًا  وكان 
معروفني:

له أخًا  ال  َمن  إنَّ  أخاَك  سالِحأخاَك  بغرِي  اهليجا  إىل  كساٍع 
جناُحُه فاعلم  املرء  عمِّ  ابَن  جناِح؟)2)وإنَّ  بغري  البازي  ينهض  وهل 

كان  هلذا  الواعي،  وامُلصلح  العاِرف،  والعابِد  العاِمل،  العامِل  صفات  يمتلك  كان 
اًل ألْن حيلَّ حملَّ والدِه الفقيه الّشيخ إبراهيم  املتويف سنة)1333#( يف البرصة،  مؤهَّ
فام إْن حلَّ يف البرصة، حّتى »أقبلت عليه النّاس بجميع طبقاهتم؛ لصفاٍت فيه توجب 
فه، وقضاء  ذلك، منها: كثرة ورعه يف األمور الرّشعّية والعرفّية، وُحسن سلوكه وترصُّ

حوائج الناس«)3).

ومذاهبهم  طوائفهم  اختالف  عىل  املجتمع  أبناء  مجيع  عند  وجيهًا    كان 
يِّ  مِّ الذِّ بني  ُق  ُيفرِّ ال  كان  ُه  أنَّ عنه:  الّثقة  »حّدثنا  املعارف:  صاحب  قال  لذا  وأديانم؛ 
يِّ وبالعكس، وكان وجيهًا عند  مِّ وامُلسلم يف الوساطة، فقد يقيض حاجة املسلم عند الذِّ

)1) تاريخ األرسة املظّفرّية: ص93.
)2) البيتان ملسكني الدارمي، ٌينظر: ديوان مسكني الدارمي: ص29.

)3) معارف الّرجال: ج2، ص72.
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املسلمني بسائر مذاهبهم واجتاهاهتم«)1).

ُرُه  وجاء يف مايض النجف وحارضها، أّنه كان: »حمرتم اجلانب، مرعيَّ احلرمة، ُيقدِّ
سائر الّطبقات؛ ملا انفرد به من غرِّ اخلصال، وهي ُحسن اخللق، ولني العريكة«)2).

كان قد اعتاد عىل إقامِة مأدبٍة رمضانّيٍة ليلة الّسابع والعرشين من شهر رمضان، 
وااللتقاء  أهله،  أحوال  عىل  التعّرف  أجل  من  كاّفة؛  املظّفرّية  األرسة  أبناء  إليها  يدعو 
بمحّلة  ديوانه  يف  زيارته  عن  ينقطعون  ال  كانوا  ممَّن  أصدقائِه،  من  والبارزين  بالعلامء 

البّجاري)3).

واألعالم  الّدين  رجال  ملعظم  حمّطًة   – الّضيوف  عن  املنقطع  غري   – ديوانه  كان 
يف  احلسينّي  املنرب  خلطباء  جممعًا  وكان   ،(4( البعيدة  واألماكن  املحافظات  من  القادمني 
أّيام مواسم التبليغ؛ إْذ كانت منه تنطلق اخلطباء إىل  مناطق البرصة كاّفة، وحماّلً لنزول 
الزائرين واملسافرين من داخل العراق وخارجه)5)؛ لذا جاء يف معارف الّرجال: »داره 
داَرُه  أنَّ  الّثقة:  ثني  وحدَّ وغريهم،  إيران،  من  والزائرين  واألدبــاء  العلم  ألهل  ندوة 

العامرة ال ختلو ليلًة من الضيوف«)6).

كان سخّيًا دمَث األخالق)7)، ومل حيمل يف قلبه غالًّ عىل أحد، ومل ُيعرف له عُدّو 
وكلٌّ يستقبله بوجٍه متهّلٍل وثغٍر باسٍم، كان جيود بامله وجاهه)8).

)1) معارف الّرجال: ج2، ص72.
)2)  مايض النّجف وحارضها: ج3، ص366.

)3) ُينظر: األرسة املظّفرّية: ص85، 94.
)4) ُينظر: األرسة املظّفرّية: ص132.
)5) مْن حديٍث مع حفيد املرتَجم له.

)6) معارف الّرجال: ج2، ص72.
)7) ُينظر: معارف الّرجال: ج2، ص72.

)8) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص366.
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اجتامعّيٍة واسعٍة عىل  نفوٍذ وعالقاٍت  املظّفر( صاحب  املهدي  الّشيخ )عبد  وكان 
مستوى املجتمع البرصّي والّدولة؛ لتبنّيه مشاكل أهل املدينة وطرحها عىل املسؤولني 

ومتابعتها إىل حني تنفيذها)1).

ة احلافظة وسعة االطالع، حيفظ الكثري من الّسري والتاريخ،  كان الّشيخ يمتاز بدقَّ
در، وهو ُبْلُبُله  والنكات والّشعر والّشواهد امُلستحسنة، وإذا حلَّ يف النادي كان له الصَّ
يد، ويضمُّ إىل تقواه وصالحه، نبله وحسن خلقه، وخّفة طبعه، َمن عارشه ال يملُّ  الِغرِّ

ِعرَشَتُه وال يستطيع مفارقته)2).

)1) ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرّية: ص132.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص366.
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اآثاُره وموؤّلفاُته
ترك الّشيخ عبد املهدي املظّفر  أثرًا فكرّيًا وثقافياًّ ذا قيمٍة عقائدّيٍة كبريٍة، أسهم 
من خالله يف الّتصّدي لبعض التّيارات التي رفعت شعار التشكيك يف بعض الّشعائر 
ك باألئمة ◘))1) املطبوع سنة  ة إىل التمسُّ فه املوسوم )إرشاد األمَّ احلسينّية، فجاء مؤلَّ
ُك وُتوِهُم بمرشوعّية بعض الشعائر  ًا وإبطاالً لكلِّ ما جاء من أفكاٍر ُتشكِّ )1348#(؛ ردَّ

احلسينّية)2).

املظاهرات  عىل  الّشبهات  لدفع  الدينّية  »الّسياسة  هو:  آخر  مؤلَّف  له  وكذلك 
عىل  الوّهابّية  ُتطِلقها  التي  الّشبهات  عىل  ًا  ردَّ كتبه  أيضًا،  مطبوع  وهو  احلسينّية«)3)، 

الّشعائر احلسينّية.

  هها الشيخ وله -أيضًا- املسائل البرصّية: وهو جمموعٌة من املسائل الفقهّية وجَّ
إىل فقيه عرصه آية اهلل الّشيخ عيل ابن الّشيخ حمّمد حسن صاحب اجلواهر، وتتضّمن 
)73( مسألًة يف خمتلف أبواب الفقه، وهو خمطوٌط، ُعثر عليه ضمن خمطوطات مكتبة آية 

اهلل الّشيخ اجلواهرّي)4)، وله كذلك كراريس يف الفقه)5).

وقد ذكر حفيد املرتَجم له: أّن مكتبة الّشيخ عبد املهدّي  تعّرضْت إىل الّسقة 
النظام  من  املتعّمد  القصف  إىل  منزله  تعّرض  )1980م(  عام  ففي  والتلف،  والنهب 
الصّدامي، فتعّرضْت ممتلكاته إىل النهب والتلف، وِمن بينها كتبه و مؤّلفاته وخمطوطاته، 

)1) الّذريعة: ج1، ص512.
)2) ُينظر: طبقات الفقهاء: ج14، ت1، ص396.

)3)  الّذريعة: ج12، ص195.
)4) ُينظر: فهرسة خمطوطات آية اهلل اجلواهرّي، للشيخ أمحد بن عيل احليّل، قيد الطبع.

)5)  ُينظر: طبقات الفقهاء: ج14، ت1، ص396.
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وجدوا  أْن  بعد  املؤمنني  بعض  أرجعها  التي  احلجرّية،  الكتب  بعض  إال  منها  يبَق  ومل 
عليها ختم الّشيخ )عبد املهدّي(.

كــثــريًا من  ــس  يــؤسِّ أْن   الــبــرصة   أبــنــاء   بــني  تــواجــده  ة   مـــدَّ  يف  واستطاع 
الطقوس  بعض  ُينّشط  وأْن  وحسينّيات،  مساجد  من  العبادة  كدور  الدينّية،  املعامل 
املعصومني  والدات  من  الّدينّية  واملناسبات  العلمّية،  كالنّدوات  وحُيييها،  الدينّية 
يف  )الــعــّشــار(  املدينة  مركز  يف  الــواقــع  ــــاّلك()1)،  امل )جــامــع  ــرتَك  ف ووفياهتم◘، 
املرحوم  سه  أسَّ أْن  بعد  شؤونه،  وإدارة  اجلامع  لتولية  تصّدى  إْذ  الكويت؛  شــارع 
شارع  يف  ــرشاق  امل حمّلة  يف  األرشف  النّجف  يف  أنشأ  وكذلك  املـــاّلك،  باشا  محــود 
مسجد  احلــداد(،  البو  فليفل،  )بيت  زقاق  أو  كمونة(،  )آل  زقاق  الطويّس،   الشيخ 
س -أيضًا- )جامع  ومقربة آل املظّفر، عىل نفقة املرحوم محود باشا املاّلك أيضًا،  وأسَّ
املظّفر(، الواقع يف مركز حمافظة البرصة، قرب ساحة )أّم الربوم(، وكانت بجواره مقربة 
شهدته  الذي  العمرايّن  التطّور  بعد  لكن  موتاهم،  العّشار  أهل  فيها  يدفن  كان  قديمة 
منطقة العّشار يف عام)1333#(، أصدرْت الدولة قرارًا نائّيًا بمنع الّدفن فيها، ودعْت 
إىل زواهلا، فُشيِّدْت عىل بعض أجزائها مشاريع ترفيهّية، كاحلدائق العاّمة، وبقي جزء 
ها إىل اجلامع، فحصلْت املوافقة،  منها بجوار اجلامع، فقّدم الّشيخ حمّمد حسن طلبًا بضمِّ

وتوّسع اجلامع، فأصبحْت مساحُته)3،200( مرٍت، بعد أْن كانْت )400( مرٍت)2). 

)1)  واِقُفُه املرحوُم احلاج حممود املاّلك يف عام )1868م(، املوافق )1289#(، وكانت بنايُته من 
الطني والقصب والّصندل )اجلندل(، وبمساحٍة ال تتجاوز املائتي مرٍت مرّبٍع، بعدها قام بتوسعته 
كلٌّ من: الّشيخ حمّمد رشاد، وولده الّشيخ عيّل، حّتى أصبحْت مساحُته الكّلّية ستامئة ومخسني 
مرتًا، وهو متكّوٌن من طابقني. )جاء هذا يف جولٍة توثيقّيٍة قام هبا مركز تراث البرصة إىل اجلامع(.

)2) مْن حديٍث مع حفيد املرتَجم له.
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عِقُبه واأولُده
للّشيخ )عبد املهدي املظّفر( من األوالد الذكور ثامنية، من ثالث زوجات، وهم: 
)الّشيخ حمّمد حسن، والّشيخ حمّمد عيل، وهادي، وسليم، وجعفر، وسامي)1)، وكاظم،  

وجّبار()2).

برز من ولده عّدة من العلامء، منهم: الّشيخ ]حمّمد ح�سن املظّفر[.

قال عنه الشيخ جعفر حمبوبة: »الفاضل الّشيخ حمّمد حسن، حذا حذو أبيه، ونج 
بعد  والده  حملَّ  حّل  الذي  املظّفر،  املهدّي  عبد  للشيخ  األكرب  الولد  وهو  منهجه«)3)، 
وفاته، وقد رّحب األعالم ومراجع التقليد بذلك؛ التصافه بكثري من صفات والده، إْذ 
نذر نفسه خلدمة أبناء مدينة البرصة وسائر الناس، وقد ساعد يف إنشاء عدٍد من املشاريع 

اخلريّية يف لواء البرصة، وغريه، من مساجد وحسينّيات ومدارس دينّية، ونحوها)4).

ولد يف النجف األرشف، وكان شجاعًا مهابًا، وشديدًا يف ذات اهلل، ال تأخذه يف 
اهلل لومة الئم، ُصلبًا يف ذات اهلل، ال يرتّدد وال يساوم يف الّدين وقول كلمة احلّق، فام يمرُّ 
بأهل الّلهو يف القهاوى، أو األماكن األَُخر، إال ويفرُّ أصحاهُبا من بني يديه، حّتى ُعرف 
بني أوساط عاّمة النّاس بـ)انضباط احلوزة(، وهو صاحب كتاب )نرصة املظلوم(، الذي 
ًا عىل كتاب )صولة احلّق عىل جولة الباطل(، للّسّيد حمّمد مهدّي البرصّي؛ ألنَّ  فه ردَّ ألَّ
والده )الّشيخ عبد املهدي(، وإْن أفرد له بابًا يف كتابه وساّمه )صاحب الّصولة وهتّوره 
نفسه،  للمؤلِّف  آخَرين  كتاَبني  عىل  ردَّ  بل  الّرسالة،  هذه  عىل  يرّد  مل  إنَّه  إالَّ  الفتيا(،  يف 

)1) عامل يف الفزياء، شغل منصب وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف عام )2003م(. 
)2)  ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرية: ص223، خمّطط رقم ) 6- أ(.

)3)  مايض النجف وحارضها: ج3، ص367.
)4) ُينظر: موجز تاريخ األرسة املظّفرية: ص72.
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)الّشيخ حمّمد حسن(  قام ولده  لذا  املحّدثني(؛  )رضبات  و  الّشيعة(،  )خصائص  مها: 
املتوّف سنة )1388#( بكتابة رسالة مفّصلة يف الردِّ عىل )الّصولة))1)، وسّمـاها )نرصة 
املظلوم(، املطبوعة يف سنة )1345#(، وذكرها صاحب الّذريعة، فقال: »نرصة املظلوم، 
الّتعازي والتمثيلّيات  إقامة  النجفّي، وفيه رجحان  املظّفر  إبراهيم حسن آل  للمعارص 

لبيان ما حدث باأليدي الّظاملة عىل آل الّرسول، طبع #1345«)2).

وله إجازاٌت من كبار مراجع عرصه، فله ثالث إجازات يف أوقاٍت خمتلفة من آية 
عام  يف  وثانيها   ،)#1371( عام  يف  كانت  أّوهلا  احلكيم،  الطباطبائّي  حمسن  السّيد  اهلل 
)1374#(، وثالثها يف عام )1382#(، وله إجازة أخرى من آية اهلل السّيد عبد اهلادي 

احلسينّي الشريازّي، يف عام )#1379()3).

وظّل الّشيخ حمّمد حسن املظّفر دؤوبًا عىل اخلري واإلصالح إىل أْن اختاره اهلل تعاىل 
(4(بعد عمر ناهز الثامنية والسّتني )#إىل جواره يف حمّرم من سنة )1388

وِمن ولده املرّبزين يف البرصة، الّشيخ ]حمّمد علّي[.

 ُولَِد الّشيخ حمّمد عيّل يف النجف األرشف، ودرس هبا املقّدمات والسطوح العالية، 
قىض أغلب أّيام حياته يف النجف األرشف؛ فكانت مّدة تصّديه وتوّليه مسؤولّية آبائه 

. وأجداده يف البرصة مّدًة وجيزًة؛ إْذ عاجله األجل املحتوم وتويّف فيها

وخلف من بعده ولده الّشيخ ]حمّمد ر�ساد[، الذي ولد يف النجف األرشف 
عام )1933م(، وقْد شهد له أحد أكابر احلوزة العلمّية بالعلم والورع، فقال: واهلل،ِ 

ج1،  العقائدّية:  األبحاث  موقع  العلامء،  من  جمموعة  احلسينّية،  الّشعائر  رسائل  ُينظر:   (1( 
ص156– 162.

)2)  الّذريعة: ج24، ص108.
)3) حصلنا عىل هذه اإلجازات من حفيد املرتَجم له الشيخ )عيل حمّمد رشاد(.

)4) موجز تاريخ األرسة املظّفرية: ص72.
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إيّن ُأقسم أّنه ورٌع وعاملٌ، وكان حمبوبًا عند العلامء ملحّبة أبيه الّشيخ )حمّمد عيّل(، وكان 
له دوٌر تربويٌّ وجهاديٌّ يف تثقيف الشباب البرصّي وإرشاده، يف فرتٍة كانْت من أصعب 
الفرتات التي مّرهبا العراق، وأهل البرصة عىل اخلصوص )عام 1974م- 1998م(، 
الشباب،  جتّمعات  خصوصًا  واالجتامعات،  واملحاّلت  الّسوق  يف  يومّيًا  يتنّقل  فكان 
وجييُب عىل تساؤالهتم، ويرشدهم، علاًم أّنه كان رضيرًا، وكان دائاًم يقول للمعرتضني 
عىل نجه هذا: ) النّاس ختاف، فلم تأِت لتتعّلم، أو تسأل، فواجبي الّدينّي حيتِّم عيّل أْن 

أذهب إليهم(، وهلذا تعّرض لالعتقال عّدة مّرات من قبل النظام البعثّي)1).

بعدها وصلت املهّمة الّدينية والّرسالة التبليغّية إىل ولده الّشيخ ]علّي حمّمد 
ر�ساد[، فكان خري خلٍف خلري سلٍف.

 ولد الّشيخ )عيّل( يف النجف األرشف، ونشأ وترّبى بني أحضان أرسٍة علمّيٍة مؤمنٍة 
حمافظٍة، فوالده الّشيخ )حمّمد رشاد املظّفر(، ووالدته علوّية من أصوٍل نجفّيٍة من الّسادة 
األعرجّية، أكمل دراسته األكاديمّية يف كلّية اإلدارة واالقتصاد، قسم املحاسبة، وطول 
هذه املّدة كان مالزمًا لوالده، خصوصًا بعد أْن فقد برَصه عندما بلغ األربعني سنة، ويف 
فيها  بقي   ، بشكٍل رسميٍّ األرشف  النّجف  يف  العلمّية  باحلوزة  التحق  )1998م(  عام 
أْن تويّفَ والده، عندها رجع إىل البرصة، فكان يف أهلها خري مثاٍل  يواصل دراسته إىل 
الّشامخ من خالل والوعظ  البناء  لسرية جّده وأبيه، وعمل جاهدًا عىل مواصلة ذلك 
واإلرشاد، وصالة اجلامعة، وإقامة الندوات، وإنشاء بعض املشاريع اخلريّية، واملدارس 
الّدينّية، واستقبال الوفود والّضيوف يف ديوان الّشيخ عبد املهدي املظّفر، الذي ما يزال 

ه الوافدون وأهل املدينة باستمرار، وبأعداٍد متزايدٍة.  يؤمُّ

 درس عند نخبٍة من أساتذة احلوزة العلمّية، منهم: الّسّيد عالء الّدين احلكيم، نجل 

)1) أوردنا هذه املعلومات عن ولد املرتَجم له، الشيخ )عيل حمّمد رشاد(.
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آية اهلل الّسّيد حمّمد سعيد احلكيم، والّشيخ حمّمد رضا احللفّي، والّشيخ سّتار اجليزاين، 
والّسّيد حسني الكربالئّي، ووالده الّشيخ حمّمد رشاد، الذي تأّثر به كثريًا)1).

وله مؤّلفات قيد الّطبع، منها:

واملهلكات«،  »املنجيات  اهلل«،  إىل  احُلسنيطريق  »اإلمام   ،«املهدي »اإلمام 
جود  كتاٌب أخالقيٌّ يف ثالثة أجزاء، »ُقل هاتوا برهانكم«، »حول الّرجعة وامُلتعة والسُّ
عىل الرّتبة«، »الّشيطان عدّو اإلنسان«، »عمَّ يتساءلوَن«، »املوُت وأهوال يوم القيامة«، 

»النبّوة«، »ومضاٌت مظّفرّية«، وهي جمموعُة مواضيع وِحَكم ملّخصة)2). 

له عّدة نشاطات حتت إرشافه ورعايته، منها:

ج يف كلِّ سنٍة  1- تأسيس دار القرآن الكريم يف عام )1425#- 2005م(، وخُترِّ
والتجويد،   التالوة  وأحكام  الّصحيحة،  القراءة  يف  أستاذ  أربعامئة  الصيفّية  العطلة  يف 

و)17.000-22.000( ألَف طالٍب، وذلك بالتنسيق مع العتبة احلسينّية املقّدسة.

2- أنشأ مدرسة أمري املؤمنني  يف جامع املاّلك يف عام )1425#- 2005م(، التي 
تضمُّ أكثر من مائٍة ومخسني طالبًا، ومدرسة أيب الفضل العّباس  يف جامع املظّفر يف عام 

)1431# - 2011م( .

سات العاملة عىل خدمة املجتمع، من مجلتها )مؤّسسة أنوار  3- أنشأ بعض املؤسَّ
وبيانات  الدينّية،  املنشورات  بطبع  هتتمُّ  وهي  2005م(،   - عــام)#1425  يف  املظّفر( 
املنشورات  ــدار  وإص وعالجها،  املجتمع  عىل  تطرأ  التي  الظواهر  وأهــّم  املراجع، 
الّصاحلات( يف  )الباقيات  مجعّية  وكذلك  األئّمة◘،  ووفيات  والدات  العقائدّية، من 
عام )1427#- 2007م(، وهي مجعّية خريّية هتتّم بشؤون اليتامى والفقراء واألرامل.

)1) مْن حديٍث مع املرتَجم له نفسه.
)2) رأيُتها عند املرتَجم له.
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أكثر من  التي تضمُّ  البيت◘(،  أهل  )رابطة شعراء ورواديد  4- اإلرشاف عىل 
ستَّ عرشة رابطًة منترشًة يف أقضية حمافظة البرصة ومناطقها.

يف جامع املظّفر يف عام)#1430 -   ( 5- أنشأ مؤّسسة )سّيدة نساء العاملني 
2010م(، تضمُّ أكثر من مائتني ومخسني امرأة.

6- توليته جامَعي املاّلك و املظّفر بعد وفاة أبيه املرحوم الشيخ )حمّمد رشاد( عام 
)1418# - 1998م( وإمامته فيهام، من خالل إقامته صالة اجلامعة، وخطب الوعظ 
عيّل  الّسيد  العظمى  اهلل  آية  مكتب  اعتامدّية  -أيضًا-  نال  وقد  والتوعية،  واإلرشــاد 

احلسينّي الّسيستايّن ♀، فكان أصغر معتمٍد يف وقتها. 

7- توسعته جامَعي املاّلك واملظّفر)1).

وفاُة ال�ّسيخ )عبد املهدّي( ومدفُنه
يف  أّنه:»تويّفَ  حمبوبة،  جعفر  الّشيخ  عنها  قاَل  فقد  املهدّي،  عبد  الّشيخ  وفاة  أّما 
العّشار يف الواحد والعرشين من ذي القعدة سنة )1363#(، وجيء بنعِشه إىل كربالء، 
ومنها إىل النجف، وكّلام مّر ببلٍد من البلدان التي يمرُّ هبا القطار خرج أهلها الستقبال 
ود، ويف كربالء ُعطَِّلت له األسواق، وطِْيَف به يف املرقديِن  نعشه باللَّطم واألعالم السُّ
ذي  من  والعرشين  الثاين  يف  النَّجف  َوَرَد  أْن  إىل   ، وعزٍّ تبجيٍل  بكلِّ  وُشيَِّع  املطّهريِن، 
القعدة، وخرجْت سائر طبقات النّجف الستقبال نعشه، وُشيَِّع بتشييٍع مل حيصل ألكثر 

األعالم«)2).

وقال صاحب التُّحف من تراجم أعالم وعلمء الكوفة والنّجف: »ُأقيَم له تشييٌع 
والّطوائف  األديان  خمتلف  من  مليون  ربع  من  بأكثر  َر  ُقدِّ مجهوٌر  فيه  واشرتك  واسٌع، 

)1) مْن حديٍث مع املرتَجم له نفِسه. 
)2)  مايض النّجف وحارضها: ج3، ص366.
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والّطبقات«)1).

قيامة  قامْت  فقد  األعىل،  الفردوس  إىل  ارحتل  »عندما  الكتبّي:  رضا  حمّمد  وقال 
البرصة وقعدْت، وُأثِكل اجلميع بفقده، وتركت طيب الكرى والّراحة، وكان يوم وفاته 

مشهورًا، فَلَقد بكاه الكبري والّصغري، والّسائس واملسوس، والنِّساء واألطفال«)2).

ة  ويف آخر املطاف ُدفَِن  »يف مقربهتم مع والده يف حمّلة املرشاق، وُأقيمْت له عدَّ
مآتم يف أكثر البلدان العراقّية، وُأقيَمْت له يف النّجف مآتم متعّددة، ورثاه الّشعراء مّرات 

( ببيتني، فقال: خ عاَم وفاته الكامُل الّسّيد )حمّمد احليّلّ كثرية، وقد أرَّ

فلتْبكِ����ِه الّديِن  عميُد  نْنقىض  والسُّ ُفروُضه  له  ُحزنًا 
تارخُي��������ُه اإلسالم  دهى  احَلَسْن()3)رزٌء  وقام  غاَب  ُه  )مهديُّ

)#1363(                                                                                                                 

كام رثاه اخلطيب األديب الّشيخ )جواد بن قاسم(، امللّقب بـ)القّسام(، قائاًل:

األسى حشاشته  يف  أسعَر  هليباوْل�َهاُن  املصاُب  يذّكيها  نارًا 
إىل قوله وقد وصف اجلامهري املحتشدة لتشييع الفقيد:

وَقْد تاجًا  رؤوسها  فوَق  خطيبًامحلْته  يِر  الرسَّ حوَل  بِه  ْت  حفَّ
راحاًل يا  فحيِّها  الوفود  رحيبًا)4).هذي  للوفوِد  صدُرك  كان  قْد 

)1) الّتحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، ص503 – 504.
)2) تاريخ املآتم احلسينّية: ص63.

)3)  ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص367-366.
)4)  ُينظر: خطباء املنرب احلسينّي، حيدر املرجاين: ج1، ص126.
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ال�ّسيخ عبد الواحد املظّفر





)4- ال�ّسيخ )عبد الواحد املظّفر
كانْت البرصة الفيحاء وما زالت تنهل من النبِع العْذِب لعلِم رجاالِت هذه األرسة 
عبد  الّشيخ  فكان  بالتحديد،  البرصة  وأهل  واملذهب  اإلسالم  خدمْت  التي  املباركة، 
َنَفَر  َفَلْوال  كاّفًة  لَِينِْفروا  املؤِمنُوَن  كاَن  َوَما  تعاىل  لقوله  مصداقًا  بحقٍّ  املظّفر  الواحد 
ُهم  َلَعلَّ إَلْيِهم  َرَجُعوا  إذا  َقْوَمُهم  ولُِينِذُروا  يِن  الدِّ يف  لَِيَتَفقَّهوا  َطائَِفٌة  ِمنُْهم  فِْرقٍة  كلِّ  ِمن 
س حياته كلَّها من أجل طلب العلم ونرشه، من بدايات حياته حّتى  َيَذرْوَن)1)؛ إْذ كرَّ
موطنه  وأبناء  ألهله  امُلنذر  والواعظ  امُلرشد،  للفقيه  مثاالً  فكان  عمره،  من  حلظة  آخر 
مه وبذله من  األّول؛ لذا كان لزامًا علينا أْن ُنفِرَد له صفحاٍت يف هذه الّدراسة؛ وفاًء ملا قدَّ

أجل اإلسالم واملذهب، من موروٍث دينيٍّ وثقايفٍّ كبرٍي.

اأُ�رصُته ون�سُبه
ابن  جواد  الّشيخ  ابن  حسن  الّشيخ  ابن  أمحد  الّشيخ  ابن  الواحد  عبد  يخ  الشَّ هو 
الولد  املظّفر(  )باقر  الّشيخ  ساللة  من  فهو  املظّفر)2)،  باقر  الّشيخ  ابن  حسني  الّشيخ 
األصغر للّشيخ املظّفر الكبري، وحفيده اخلامس، والولد األكرب للّشيخ )أمحد()3)، »الذي 
ِمن  إلينا  َفَلم يصل  الّزمان،  التي أخفْتها حوادث  الّشاخمة،  العلمّية  القمم  أّنه من  يبدو 

آثارها ما كان جيُب أْن يصل«)4).

والذي يشهد لذلك أنه  ترجم يف بداية كتابه املخطوط »ميزان اإليمن « لوالده 

)1) من سورة التوبة: آية 123.
)2)  مايض النّجف وحارضها: ج3، ص367.

)3)  الّشيخ أمحد له من األوالد أربعة، وهم: )الّشيح عبد الواحد، وهو أكربهم، والّشيخ حمّمد، 
ومّلة عبد الّزهرة، ومّلة مرزوق«. ]مْن حديٍث مع حفيد املرتَجم له[. 

)4)  موسوعة بطل العلقمّي، املقّدمة: ج1، ص13.
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مل  األبرار،  العلامء  فقال: »كان من  الّشيخ )أمحد(،  املرحوم حّجة اإلسالم واملسلمني، 
ُيناَقش يف ورعه وصالحه، وللنّاس فيه أتّم الوثوق، تقرأ يف جبينه آثار األبرار، وتلوح 
عىل خمايله سامت أهل الورع، يغلب عليه اهلدوء والّسكون، صاحلًا نقّي الضمري، طاهر 
فًا، صادقًا يف القول والعمل، وكان بارعًا يف العلوم الفقهّية واألصولّية،  النّفس، متعفِّ
الفقه  يف  املؤّلفات  بعض  له  عديدة،  مــّراٍت  سها  ودرَّ اللُّمعة  كتاب  بعض  رشح  وقْد 
واألصول وعلم الّرجال -ومجيعها مل ُتطبع- تتلمذ عىل يد اإلمام آية اهلل الّشيخ حمّمد 
درِسه  جملس  حيرض  وكان  نجف،  طه  الّشيخ  اخلضم  ق  واملحقِّ  ،الكاظمّي حسني 
لفيٌف من أهل الفضل والتحصيل العايل، تويّف يف البرصة يف شهر رمضان املبارك سنة 

.(1(ها لنفسه )1328#(، وُدفِن يف مقربٍة أعدَّ

)1)  توضيح الغامض، الّشيخ عبد الواحد املظّفر، مقّدمة النّارش: ج1، هامش ص9-8. 
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ولدُته ون�ساأُته العلمّيُة
الرابع  القرن  أعــالم  من  فهو  )1310#/1890م(،  عام  يف    الّشيخ  ُولــد 
كانت يف  أنَّ والدته  الرتمجة  نقلْت بعض مصادر  فقد  ا حمّل والدته،  أمَّ اهلجرّي،  عرش 
النّجف األرشف)1)، والبعض اآلخر غفلْت عن ذكر ذلك، كام يف كتاِب مايض النجف 
الّشيخ  سرية  من  ُمرِشقة  )صفحاٌت  كتابه  يف  د  أكَّ له  املرتَجم  حفيد  إنَّ  إالَّ  وحارضها، 
املظّفر(، وكذا يف مقّدمة كتاب )توضيح الغامض( :»أنَّ حملَّ والدته يف مدينة البرصة، يف 
بلدٍة ُتعرف بـ)املَدْينَة(، أهُلها تكس امليم منها)2)، وهي بلدة صغرية ذات سوق وقيسارية 
ومركز مديرّية، تبعد عن الُقرنة بمقدار )8( أميال تقريبًا إىل الشامل الغريب منها، وهي 

واقعة عىل ضّفة الفرات« )3). 

وبام أّن الّشيخ ِمن أرسٍة علمّية، فيكون قد ترّبى بني أحضان رجاالهتا وعلامئها، 
املظّفر،  والّشيخ حمّمد حسن  املظّفر،  والّشيخ عّباس  املظّفر،  الّشيخ حمّمد رضا  أمثال: 
واحلاضنة  اخلصبة،  العلمّية  البيئة  هبذه  فتأّثر  وغريهم،  املظّفر،  حسني  حمّمد  والّشيخ 

الكبرية، التي ُتعدُّ عاصمة الّشيعة اليوم.

الّرغبة  روح  فيه  وزرع  اهلّمة،  فيه  شحذ  الذي  والده  إىل  األكرُب  الفضُل  ويعوُد 
والّشوق يف سلوك طريق العلم والعلامء، فانكبَّ منُذ نعومة أظفاره عىل طلب العلم، 
القرن  من  ل  األوَّ العقد  يف  هاجر  ثمَّ  وِمن  املقِرئنَي،  بعض  عىل  القرآن  بقراءة  فاشتغَل 

األدباء:  والنّجف: ج2، ص534، ومعجم  الكوفة  تراجم أعالم وعلامء  التحف من  ُينظر:    (1(
ج4، ص164.

ن امليم، ُعرفًا. )2) املعروف أّن أهلها تكس الالم، وتسكِّ
املظّفر: ص16، وُينظر: توضيح  للّشيخ صفاء   ،املظّفر الّشيخ  )3) صفحاٌت مرشقة من سرية 

الغامض، مقّدمة  النارش: ج1، هامش ص9.
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العرشين إىل النّجف األرشف طالبًا العلوم الّدينّية وهو صبيٌّ ال يتجاوز من العمر اثني 
عرش عامًا )1).

تدّرجه  العلمّية، ومراحل  بنبذٍة وجيزٍة عن مسريته  له  املرتَجم  الّشيخ  أحتفنا  وقد 
العلمّي واحلوزوّي يف بداية كتابه املخطوط »ميزان اإليمن«، أورَد جزءًا منها حفيُده في 
مقّدمِة كتاِب »توضيح الغامض«، وممّا جاء فيها:»منُذ أْن ترعرَع اشتغَل بقراءِة القرآن 
النجف  إىل  هاجر  قرائته،  إلمتام  تعاىل  اهللُ  وّفقه  أْن  ومنُذ  املقِرئني،  بعض  عىل  املجيد 
األرشف، فاشتغل بدراسة وحتصيل العلوم الدينّية والعربّية وتدريسها، وكانْت البداية 
مع والده حّجة اإلسالم واملسلمني الّشيخ أمحد املظّفر ، وبعد إكامله مبادئ العلوم 
واملعاين،  والرّصف،  كالنّحو،  العلوم،  طاّلب  هبا  يشتغل  التي  السطوحّية  واملقّدمات 
والبيان، واملنطق، والفقه وأصوله عىل مجاعٍة من أفاضل طلبة العلم وأهل الفضيلة من 
ُبغاة العرفان يف النجف األرشف، كالّشيخ طه احلويزّي، وعند إمتامه املقّدمات، انقطع 
لتدريس ودراسة العلمني الّدينّيني املهّمني يف الّدين، ومها: الِفقه وأصول الِفقه، فحرض 
منابر عّدة من فطاحل العلامء، وجهابذة الفقهاء، وأعيان األعالم، فابتدأ حضور درس 
الَعَلم الَعْيَلم، والعاّلمة املقّدم، حرضة آية اهلل الّشيخ عيل آل العاّلمة صاحب اجلواهر، ثّم 
حرض عىل مجاعٍة غريه ]منهم: الّشيخ أمحد كاشف الغطاء، وشيخ الرّشيعة األصفهاين، 
والّشيخ مهدي املازندرايّن، والّشيخ ضياء الّدين العراقّي، والّشيخ حمّمد حسني كاشف 
، حّجة  ز يف كلِّ فنٍّ املربَّ العاّلمة  الغطاء[)2)، وانقطع أخريًا إىل سامع واستامع حتقيقات 
املتقنة،  بإفاداته  فاشتغل  الغروّي،  حسني  حمّمد  الّشيخ  النائينّي  اهلل،  وآية  اإلســالم، 
 ،الّسواقيا استقلَّ  البحر  َوَرَد  وَمْن  الفحول،  استامع سواه من  املهّذبة، عن  وحتقيقاته 
فاستفاد منه كثريًا، وتأّثر بأفكاره ومناهجه الفقهّية واألصولّية، فالَزَم بحَثه ملّدة طويلة 

)1) ُينظر: صفحاٌت مرشقة: ص16.
)2) ُينظر: معجم األدباء، كامل سلامن اجلبورّي: ج4، ص164.
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جاوزْت الّست سنوات، حّتى حاز عىل رشف اجلّد واالجتهاد منه برسالٍة خّطّية مباركة 
م،  حمفوظة يف مكتبتِه)1)، وقْد وفِّق بتدوين وتقرير أبحاث ُأستاذه العظيم، األصويل املقدَّ
جامع املعقول واملنقول، آية اهلل الّشيخ حمّمد حسني الغروّي النائينّي، وقْد اّطلع عليها 
)أدام اهللُ إفاضاته(، فاستحسنها؛ نظرًا ملتانة كتابتها واستعياهبا املضامني واألفكار التي 
بمقّدمة  جها  فتوَّ الّثمني،  ل عليه ومنحه من وقتِه  أودعها يف تلك األبحاث، وقْد تفضَّ
مباحث  أّول  ِمن  البحوث  تلك  وتضّمنْت  بركاُته(،  )دامت  الرّشيف  برياعه  مباركة 
األلفاظ إىل العام واخلاّص، وِمن ثمَّ وفِّق بكتابة املشتّق والتعادل والرتاجيح، وال زال 
يواصل تقريراته هلذه البحوث هبّمٍة وسداٍد، مع ذكر بعض اهلوامش والتعليقات الّدقيقة 
واملتينة؛ ُبغية الفائدة من هذه املدرسة األصولّية، التي ال يستغني عنها كلُّ َمن يقرع باب 

.(2(االستنباط ويوفَّق لالجتهاد

حسني  حمّمد  الّشيخ  اهلل  آية  الكبري،  والفيلسوف  القدير،  العامل  بحث  الزم  كام   
أفكاره  يف  معه  وانسجم  الفيلسوف،  هذا  بطريقة  وتأّثر  )الكمبياين(،  األصفهايّن 
خالل  من  أكثر  والعرفان  الفلسفة  يف  وتعّمق  الفلسفّية،  وساحته  القدسّية،  وخواطره 
هلذا  فكان  القايض،  عيل  السّيد  اهلل  آية  احلكيم،  الّربايّن  العامل  بدرس  وترّشفه  حضوره 
العامل األخري اليد الطوىل يف هتذيبه وإصالحه، حّتى حصل عىل ملكة مناقشة الفالسفة 
واحلكامء املتقّدمني واملتأّخرين، فحاز من الفلسفة والعرفان عىل اليشء الكثري بربكات 

هذين احلكيمنِي الكبرييِن، والفيلسوفنِي الّشهرييِن«)3).

.إنم مل يعثروا عليها  :1)  ِمْن حديٍث مع حفيد املرتَجم له، قال(
)2)  توضيح الغامض، مقّدمة النّارش: ج1، ص9 - 11.
)3) ُينظر: توضيح الغامض، املقّدمة: ج1، ص 9- 11.
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ه تالمذُتُه وجمل�ُس در�سِ
 كانْت حلقة درس الّشيخ من احللقات املمّيزة التي ال يمكن أْن يستغني عنها كلُّ 
ثّم  أّوالً،  الفقه  كّلّية  يف  حيرضون  كانوا  الدينّية  العلوم  طلبة  أّن  ُنِقَل  وقْد  علٍم؛  طالب 
العامرة،  منطقة  يف  الواقع  منزله  يف  حمّلها  كان  التي  الّشيخ،  درس  حلقة  إىل  يتوّجهون 
احليدرّي  الّصحِن  إىل  ُضّمْت  واآلن  سابقًا،  مبارشًة  احليدرّية  الّروضة  بعد  تقع  التي 

الرّشيف)1).

ورشع بإلقاء حمارضاته الفقهّية واألصولّية عىل كتايب»املكاسب والّرسائل«، للّشيخ 
األنصارّي سنة )1334#(، وكان حيرض درسه ثّلة من أهل العلم والفضيلة،  كالّشيخ 
نجم الّدين العاميّل، والّشيخ هادي عيل جبيل، والّشيخ حمّمد حسن حيدر املظّفر، والّشيخ 
مهدي املظّفر، والّشيخ يونس املظّفر، والّشيخ أمحد الوائيّل، والّشيخ موسى اليعقويّب، 
والسّيد عبد احلسني احلّجار، والسّيد جواد شرّب، والّشيخ جعفر اهلاليّل، والّشيخ عبد 

الّصمد الكرمايّن، والّشيخ أمحد الّدجييّل، وغريهم من أرباب الِعلم ومحلته)2).

ه كلماُت املدح والّثناء بحقِّ
تعارف بني العلامء عند ذكرهم شخصّية علامئّية تركْت أثرًا يف الوسط العلمّي، أّنم 
يذكرونا بكلامٍت من املدح والثناء، ال جماملَة فيها أو حماباة، وإّنام عرفانًا منهم بالفضل 
واجلميل، لكْن آلفِة الّضياع وعدم احلفظ الّدور البارز يف غياب كثرٍي من هذه األقوال 
واملَِدح هلوالء األعالم، لكن مع هذا وصلتنا كلامت الثناء عن عّدٍة من أعالم عرصه، 

وكام يأيت:

)1)  مْن حديٍث مع احلفيِد األكرب للمرتَجم له.
)2)  ُينظر: توضيح الغامض، املقّدمة: ج1، ص12.



69 اأعالم اآل املظّفر يف الب�صرة

 ، 1- ُأستاذه الكبري املحّقق األصويّل آية اهلل املريزا الّشيخ حمّمد حسني النائينّي
كتابتِِها  متانة  إىل  نظرًا  استحسنه؛  األصويّل،  بحثه  حمارضات  تقرير  عىل  أطلعه  عندما 
تقريظه    فكتب  األبحاث،  تلك  يف  أودعها  التي  واألفكار  املضامني  واستيعاهبا 
لتقريرات الّشيخ املظّفر األصولّية املخطوطة)1)، جاء فيها:» لقّرة عيني العامل العالم، 
عىل  واحلائز  بجهده،  داد  والسَّ الّصالح  درجات  بأسنى  الفائز  اهلامم،  البارع  والفاضل 
املؤّيد  اإلسالم،  وركن  العظام،  املجتهديَن  صفوة  ه،  بجدِّ واالجتهاد  االستنباط  رتبة 

د، التقّي الّزكّي ...«)2). املسدَّ

لني،  2- قال الّشيخ جعفر آل حمبوبة فيه: »كان الّشيخ املرتَجم له من الفضالء املحصِّ
له خربة واسعة، واّطالع تامٌّ عىل التاريخ اإلسالمّي، خصوصًا سرية أهل البيت ◘، و 
رَي والتأريخ،  سرب أحواهلم، وقْد انقطع منُذ مقتبل عمره وعنفوان شبابه إىل سرب كتب السِّ
حّتى َمَهَر يف هذا املوضوع، يقصُده خطباء املنرب احلسينّي يف ترتيب خطبهم وهتذيبها، 
من  وغريه  املوضوع  هذا  يف  الكتب  من  كثريًا  ألَّف  وقد  وتبويبها،  جمالسهم  وتنظيم 
املواضيع املفيدة، وقْد ختّرج عىل املراجع من أهل العلم، فهو اليوم فاضٌل ُمِلمٌّ جامٌع، 

وأديٌب شاعٌر«)3).

3- كام أثنى عليه عيل اخلاقايّن يف شعراء الغرّي، بقوله: »واملرتَجم له عاملٌ متِقٌن، 
ٌق، واسع االطالع، شاهدته قبل ربع قرن بالّضبط وهو عاكٌف عىل التأليف،  وباحٌث حمقِّ
به يوم كنُت اختلفُت عىل  اّتصلُت  الناحية بصرٍب وَجَلَد،  اليوم وهو يواصل هذه  وإىل 
باخلُُلق  حتىّل  قْد  إنسانًا  فوجدُته  األرشف،  النجف  يف  العامرة  حمّلة  يف  احلسينّية  مكتبته 
وحشمٍة،  عّفٍة  إىل  النّفس،  يف  هدوء  من  فاضلٍة،  بخالٍل  واّتصف  الّرفيع،  اإلسالمّي 

)1) مفقود. )عْن حفيد املرتَجم له(.
)2) توضيح الغامض، املقّدمة: ج1، ص15.

)3) مايض النجف وحارضها: ج3، ص367.
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.(1(وانبساٍط واتزاٍن ُيلفت النظر

املوسوم  كتابه  ِذكر  عند  الّذريعة  كتاِب  يف  الطهرايّن،  بزرك  آغا  الّشيخ  أورَد   -4  
عبد  الّشيخ  اجلليل  »للفاضل  قائاًل:  عنُه،   » احُلسني  بن  عيّل  اهلل  رسول  »شبيه 

الواحد املظّفر«)2).

رشيف  باقر  الّشيخ  املــرحــوم  العاّلمة  الّشهري  الكاتب  فيه  قــال  كذلك   -5
القرييّش:»كان عاملًا فاضاًل، ورعًا زاهدًا عابدًا، أديبًا شاعرًا بارعًا، مثاالً لإلباء والِعّز، 
والرّشِف والنُّبل، وكان أصولّيًا منطقّيًا تارخيّيًا، متتّبعًا للتاريخ اإلسالمّي، حّتى برز يف 

هذا املضامر«)3).

 -)احُلسني اإلمام  )حياة  كتابه  -يف  القرييّش  رشيف  باقر  الّشيخ  وصف  وقْد 
الّشيخ عبد الواحد املظّفر بـ)العاّلمة(، فقال: »وهناك رأٌي أدىل به )العاّلمة( املغفور له 

الّشيخ عبد الواحد املظّفر...«)4).

6- وقال عنه كامل سلامن اجلبورّي يف )معجم األدباء من العرص اجلاهيّل حّتى سنة 
قًا واسع االطالع واخلربة يف التاريخ  )2002م(): »عاملٌ أديٌب مؤّرٌخ ... كان باحثًا حمقِّ

اإلسالمّي، كثري التأليف، وله خلق إسالميٌّ رفيع، عفيُف النّفس، متواضع«)5).

أثنوا هبا  له،  املرتَجم  مَجََعها حفيد  إليه،  ُأرسلت  وهناك رسائل ومراسالت كثرية 
عليه، وهي تعرّب عن علوِّ مقامه ومنزلته عند علامء عرصه، وأبناء جمتمعه عاّمة، وأهل 

)1) الكوكب الدّري من شعراء الغري، عيل اخلاقاين: ص430.
)2) الذريعة: ج13، ص26، ]72[.

الّشيخ باقر  أّن املرحوم  )3)  صفحاٌت مرشقة: ص 16، ومْن حديٍث مع صاحِب الكتاب ذكر: 
طلب منه عدم ذكر اسمه.

)4)  حياة اإلمام احلسني : ج2، ص300. 
)5)  معجم األدباء: ج4، ص164.
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نًا باخلمسِة أصحاب الكساء: البرصة بالتحديد، نذكر مخسًا منها؛ تيمُّ

1- مكتوب بتاريخ )1388/10#( أرسله إليه الّشاعر األديب احلاج حمّمد عيل 
الرايض)1)، عندما أرسل اليه أرجوزة يسأله فيها عن البسملة يف سورة التوبة، جاء فيه: 
»سّيدي سامحة احلّجة عبد الواحد املظّفر املحرتم، حتّية  إكبار، وبعد... اسمح يل سّيدي 
َن يف املجموعة التي أسميُتها بـ )القالئد(، والتي جتمع بني الّرسائل واملساجالت  أْن ُأدوِّ
حّررته  الذي  املتواضع،  الّضئيل  الّشكر  هذا  تدوين  الّروحّي  أيب  يل  اسمحوا  األدبّية، 
عندما استلمُت جوابكم الّسامي عىل سؤال القارص، الذي قّدمه لسامحتكم بخصوص 

سورة التوبة، أو براءة الكريمة )البسملة(.

سّيدي لقد أوجزَت فأعجزَت، وأوضحَت فأفصحَت، وبيَّنَت فأتقنَت، ويف اجلمل 
أعطيت املفّصل يف املجمل، فامذا عسى أْن يقول القارص يف الفقيه القادر عىل استنباط 
والتبيان،  البيان  جممع  املدقِّق،  والناقد  املتتّبع،  البّحاثة  واحلــرام،  احلالل  يف  األحكام 
ر املعلم، الذي له اليد الطوىل يف الفقه،  ومنار اهلدى يف العرفان، األملعّي امللَهم، واملفكِّ
واهلندسة،  والّرياضة،  والّرجال،  والّسرية،  والتاريخ،  والبالغة،  والفلسفة،  والتفسري، 

والفلكّيات، فهو ناٌر عىل َعَلم، وبرهاين عىل ذلك الواضح يف )امليزان الّراجح).

ث وال حرج، والواحد  أّما ما هو عليه ِمن القدرة  يف األدب القديم واحلديث، فحدِّ
باملعسور(،  امليسور  الّسائر)2) )ال ُيرتك  قلُته فللمثل  التعريف، وأّما ما  املظّفر غنيٌّ عن 
والقارص إْذ يرفع هذا الّشكر الّضئيل املتواضع، يرجو أْن يكون مقبوالً ويف الذكريات.

ضا ِمن مقلٍّ ُخْذ تشّكَره( )أبا الرِّ

الّشعر، وله ديوان يتبادل معه  له، وكان  املظّفر، وكان معارصًا  الواحد  الّشيخ عبد   )1) هو صهر 
)القالئد(، خمطوط.

)2) يف األصل هو حديٌث نبويٌّ أورده ابن أيب مجهور األحسائي مرَساًل يف كتابه )عوايل الآليل(: 
58/4، ح205.
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رّباين النّاس  يف  أوحدًا  عاملًا  روحاينيا  والنّسِك  التُّقى  يف  واحدًا  يا 
بإيمِنإْن قسُت فيك ُأويسًا لستُ   ذا    نصٍف تقوًى  ُفْقَتُه  ورّبم 
ثاِنأو قسُت فيك ابَن هاين جئُت يف خطأٍ له  ما  بفذٍّ  هاين  ابن  وما 
لُذبياِنوكنَت أسمى شعورًا من كميَت وِمن ُينمى  وَمن  فراٍس  أيب 
قوا القريض  يف  املعاين  بِكر  بأوزاِنتصوغ  ضبطًا  فُتتقنها  فيًا 
أمي� وكان  الّشوقي  مثلِها  يف  يأِت  ميداِنملْ  ِمقداَم  دوِره  يف  ْعِر  الشِّ �َر 
جوا وكاَن  سؤيل  عىل  أجبَت  قرآِنلقْد  آياِت  ِخلُته  شافيًا  بًا 
وقْد اجلواب  نصُّ  سائيل  يا  اجلاينإليَك  عىل  املوىل  الفاضُل  به  أثنى 
أحٌد أمثاهلا  روى  ما  حّساِنُأرجوزٌة  مهياِر  الّديلمي  عْن  لنا 
َمِرٌن صاغُه  آلٍل  كعقِد  فنّاِنجاءْت  غرُي  عقٍد  صائِغ  وُربَّ 
ولو وفيُت  قْد  أراين  ال  ضا  الرِّ كتيجاِنأبا  بإمعاٍن  الّدراري  صغُت 
بم وفيُت  قْد  أراين  ال  ضا  الرِّ بتبياينأبا  مدحًا  له  أهاًل  كنَت  قْد 
يل مدِحَك  آيات  وذي  أقوُل  أقراينماذا  بني  َفخارًا  جتني  توَّ قْد 
كرمًا طّوْقَتني  وقْد  أقوُل  إحساِنماذا  كفُّ  وهبْته  الثنا  عقد 
ُحُلاًل ألبسَتني  وقْد  أقوُل  بأزماينماذا  الذكرى  خالدة  تبُل  مل 
تشّكره ُخْذ  ُمِقلٍّ  ِمن  ضا  الرِّ إمكاِنأبا  قْدر  منه  فاقبله  والعذُر 
مفتخرًا ُدمَت  ُذخرًا  دمَت  ضا  الرِّ والّشأِنأبا  الَقْدِر  عظيَم  كهفًا  وُدمَت 
عافيًة اهللُ  وكساك  ضا  الرِّ باينأبا  خالٍد  جمٍد  رصح  ًة  وصحَّ

يف)11/ كتبه  املظّفر،  حيدر  حسن  حمّمد  الّشيخ  تلميذه  إليه  أرسله  مكتوٌب   -2
رجب سنة 1366#(، واصفًا إّياه بثقة اإلسالم، جاء فيه:  بسم اهلل تعاىل 

ثِقة اإلسالم، العّم الّشيخ عبد الواحد آل املظّفر املحرتم، دامت بركاته، آمني، بعد 
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.(((...التحّية والدعاء لكم حرضة العّم

3- كتاب بتاريخ)10/ مجادى اآلخرة سنة 1370#(، مذّيل باسم)عبد اهلل الشيخ 
واخِللِّ  النقّي،  األخ  الكامل،  والبدر  الفاضل،  العامل  »إىل  فيه:  جاء  الديرّي(،  حسن 
الّصفّي، الّشيخ عبد الواحد، نجل املرحوم الّشيخ أمحد مظّفر بعد التحية ومزيد من 

االحرتام، تّم السؤال عن ..«)2). 

4- كتاب بتاريخ)5/ ربيع اآلخر سنة 1356#(،  مذّيل باسم)حمّمد الشيخ أمحد 
موالنا  الكامل،  ب  واملهذَّ الفاضل،  العامِل  جناب   ... تعاىل،  بسمه    فيه:  جاء  مظّفر(، 
الندّية،  أنامِل جوِدك  تقبيِل  بعد  الواحد -دام جمُده وعال سعُده-  الّشيخ عبد  ومالذنا 
فرحنا  األرشف  النجف  إىل  مسريك  خرب  بلغنا  مّلا  القدسّية..  سخائك  رائحِة  وبنان 

.(3(.. ورسرنا رسورًا عظياًم

ق، شيخنا  5- وكذلك كتاٌب جاء فيه:  بسمه تعاىل ، األستاذ األكرب، العاّلمة املحقِّ
الّشيخ عبد الواحد املحرتم، حتّيًة وسالمًا، وشوقًا وإخالصًا، وبعد:

وكم  أخباركم،  ومجيل  صّحتِكم،  بحسن  ُأبــرشَّ  حني  مــسورًا  أكــوُن  كم  »فــإيّن 
يتداخلني ِمَن االغتباط حني يقصُّ عيلَّ الزائروَن أحاديثكم احللوة املِرحة، وكم أشُعر 
نا يف أحضانا، والتي كانت  باملتعة واللَّذة حني أذكر النوادي احليوّية التي كانت تضمُّ
جممعًا للفوائد اجلّمة، تتخلَّلها املسائل العلمّية الّدقيقة، وروائع األدب اخِلصب، والنكات 
اجلميلة، واملَِلح العْذبة، وكم كنّا نتمنّى أْن نشاهد تلك الّطلعة البهّية، والقسامت املرشقة 
ف إىل مجيل ذكركم، وقْد َوَرَد علينا  ط أخباركم، ونتشوَّ بالعلم والعرفان، وما زلنا نتسقَّ

)1) نسختُه املخطوطة حمفوظة يف مركز تراث البرصة.
)2) ُتنظر مالحق الكتاب: ص188.
)3) ُتنظر مالحق الكتاب: ص176.
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عىل  ور  السُّ وأْدَخَل  دور،  الصُّ منّا  فأثلَج  صّحتِكم،  بُحسِن  َنا  فأخرَبَ أصحابنا،  بعُض 
النّفس..«)1).

 وهناك دروٌع وشهاداٌت تقديرّيٌة عديدة، حصلت عليها ُأرسة الّشيخ تقديرًا له، 
منها: شهادة تقديرّية من العتبة العلوّية املقّدسة.

)1) ُتنظر مالحق الكتاب: ص 175.
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الإجازاُت وال�ّسهاداُت العلمّيُة 
نال الّشيخ  من أساتذته ومشاخيه عّدة إجازاٍت ووكاالٍت وشهاداٍت علمّيٍة، 
إال إّن احلقبة الزمنّية الّصعبة التي مّرْت هبا مكتبُتُه وآثاُره، أّدْت إىل ضياع قسٍم كبرٍي من 
تراثه وتلفه؛ لذا مل ُيعثر عىل يشٍء من ذلك إال إجازتني، وقْد تلفَتا بعد ذلك، بعد أْن بقَيَتا 
يف مكتبته، ومل يبَق منهام إال مقتطعاٌت ُأقتطعْت منهام، وُجعلْت يف مقّدمة كتاب )توضيح 

نن والفرائض(، واإلجازتاِن مها: الغامض من أرسار السُّ

حسني  حمّمد  الّشيخ  املريزا  األصويّل،  املدقِّق  الكبري،  أستاذه  من  األوىل:  اإلجازة 
 النائينّي، حصل عليها عند تقريره بحثه األُصويّل، وهي يف شهر ذي القعدة من عام
)1351#(، ما يُدلُّ  عىل أّن الّشيخ  حصل عىل رتبة االجتهاد، وله ِمن العمر تسعة 

وعرشوَن عامًا.

أبو احلسن األصفهايّن، وهي يف  السّيد  الكبري  املرجع  ُأستاذه  الثانية: من  اإلجازة 
شهر حمّرم احلرام من عام )1353#(، أي بعد عامني من سابقتها، وله من العمر حينئٍذ 

واحٌد وثالثون عامًا)1).

)1)  مْن حديٍث مع حفيِد املرتَجِم له.
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معامُلُه واآثاُرُه العلمّيُة
من املعامل الّدينّية واإلسالمّية التي تركها الّشيخ )عبد الواحد املظّفر(، مكتبُته التي 
 )30،000( من  أكثر  تضمُّ  كانت  إْذ  األرشف)1)،  النجف  مكتبات  أضخم  من  كانْت 
املهّمة، والرتاث  الكتب  فقْد »بارش برشاء  جمّلٍد)2)، وأكثر من )1،000( خمطوطة، 
اإلسالمّي من مجيع مطبوعات العراق وإيران ومرص واهلند ولبنان، وغريها، يف مجيع 
وغريها،  والرّتاجم،  واألحاديث،  والتفاسري،  والّلغوّية،  واألدبّية،  التأرخيّية،  احلقول: 
مكتبُته  اشتهرْت  حّتى  القّيمة،  واآلثار  النفيسة  املخطوطات  من  الكبري  القسم  ومجع 
بأنفس املكتبات اخلاّصة يف وقته، والتي ناهزْت العرشيَن ألفًا«)3)، لكْن مع األسف بعد 
النظام  سياسات  بسبب  سنة)1399#(؛  إىل  العامرة  حمّلة  يف  مرتوكًة  بقيْت    وفاته 
الّسابق، واخلالف بنَي الورثة، فأتْت عليها األَرَضة، وُفِقد الكثري منها، ومل َيْبَق منها إالَّ 
)9،000( كتاٍب، ثّم صدر قرار من حزب البعث يف العراق -حينذاك- بمصادرة مجيع 
آخر،  بيٍت  إىل  ُأرسته  قبل  من  بعدها  فنقلْت  منها؛  املخطوطات  وخصوصًا  املكتبات، 
وبمرور فرتٍة من الّزمن -أيضًا- أتْت عليها األَرَضة، وتلف ُثُلث الكتب، وبقي منها 
ر نجل املرتَجم له الّشيخ )عبد الّرسول( أْن يترّبع هبا إىل  حدود )6،000( كتاب، فقرَّ

رًا إىل العتبة العّباسّية املطّهرة )4). ا املخطوطات، فنُِقَلْت مؤخَّ العتبة العلوّية املرّشفة، أمَّ

لذا كان بعض أصحاب  الّدورات؛  املتفّرقة من   حريصًا حّتى عىل بعض األجزاء  )1) كان 
املكتبات العاّمة يف املحافظات األُخَر ُيرسل إليه طلب بإرساهلا إليهم، كام ُوجد ذلك يف رسالٍة 

له ِمن بني مراسالته الكثرية.
)2)  ُأحصيت يف سجاّلت عىل شكل فهرسة خاّصة باملكتبة، إالّ إنا بقيت يف املكتبة، وجاءْت عليها 

األَرَضة -أيضًا-. ) َذَكَر ذلك نجُل املرتَجم له يف حديٍث معه(.
)3) موسوعة بطل العلقمّي، املقّدمة: ج1، ص15. 

)4) مْن حديٍث مع  ابن املرتَجم له )الّشيخ عبد الّرسول الّشيخ عبد الواحد(.
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حمافظة  من  )املَدْينَة(  قضاء  يف  الواقع  ديواُنه  -أيضًا-:  تركها  التي  املعامل  وِمن   
البرصة، الذي أصبح فيام بعد حسينّيًة باسم )حسينّية الّشيخ عبد الواحد املظّفر(، ُتقام 
لعزاء  سْت  ُأسِّ الّدينّية،  املناسبات  فيها  فيها صالة اجلامعة، واملجالس احلسينّية، وحُتيى 

خها باسمهم يف أبياٍت شعرّيٍة: أهل البيت ◘، فقْد أرَّ

للمؤمِن عالمٌة  الويصِّ  هنِّنِيُحبُّ  ُقْم  حمّمٍد  ويصِّ  بَِواَل 
ثابٌت كالنّبّوِة  اإلمامِة  فاستيِقِنفْرُض  أجل  الّشورى  ال  بالوحي 
حمّمٍد آِل  حبِّ  عن  أنثني  أين)1)ال  أو  الوالية  عن  أسرتيُث  أو 
بحبِّهم النّجاَة  تيّقنُت  نيإيّن  نجِّ القيامة  يف  فيهم  ربِّ  يا 
ألجلِهم اليمني  بيد  فاعطنيوصحيفتي  القيامة  لدى  بالّشمل  ال 
متابعًا والنبيَّ  وحيَك  قُت  كّلفتنيصدَّ ما  وقبلُت  الوال،  عهَد 
باسِمهم بداري  ديوانًا  املحسِنشّيدُت  جزاَء  فيهم  فْلَتْجِزين 
حيدٍر مناقُب  ُتتىل  إّنه  ين إْذ  يرُسُّ النبيَّ  رَسَّ  وما  فيه 
أبنائه من  األطهاِر  َيعتنِيوفضائُل  بالنبّوِة  ق  املصدِّ فيها 
الكِسا أصحاِب  الغرِّ  اهلداة  ُبنِي((2) ذكرى  ديواٌن  )للُغرِّ  خُتُه  أرَّ

)#1393 (                                                                                                           

)1) ِمن النّأي، أي: الُبْعد، وأنِـي: أبُعد.
)2)  صفحاٌت مرشقة:  ص 34 -35.
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اآثاُرُه العلمّيُة
فًا .  فًا، ُطبَِع منها عرشة، واملخطوطات حدود عرشين مؤلَّ له أكثر من ثالثنَي مؤلَّ

ا كانت حمفوظة يف  األَرَضة؛ ألنَّ إليها  املخطوطات مل تصل  أنَّ  وِمْن ُحسن احلظِّ 
خمطوطات  هناك  لكن  األعراض،  هذه  ملثل  تالفيًا  -أيضًا-  َرْت  ُصوِّ وقْد  آخر،  مكاٍن 

ذكرها الّشيخ عبد الواحد املظّفر يف مقّدمة كتابِه )ميزان اإليامن( مل ُيعَثر عليها.

فاتِه املعروفة، واملشهورة، وهي كاآليت: وقْد ذكرْت كتُب الرّتاجم مؤلَّ

سنة  يف  ُطبع  ــزاء،  أج ثالثة  يف  يقُع  املنتجبة(،  العرتة  يف  املنتخبة  )األم��ايل   -1
)1367#/1948م()1).

النهضة احُلسينّية يف أحوال أنصار اإلمام احُلسني(، يقع يف  2- )رسالة أعالم 
سّتة أجزاء، غري مطبوع)2).

3- )إعجاُز القرآن يف ما اكتشفه العلُم احلديث).

4- )األساليب اخلاّلبة يف الّردِّ عىل ابن حزم يف تفضيل الّصحابة عىل القرابة).

جمّلدات،  ثالثة  يف   ،)املؤمنني أمري  بن  العّباس  العلقمّي  بطل  )موسوعُة   -5
مطبوع )3).

اهلل  -أعىل  األســدّي  مظاهر  بن  حبيب  الّشهيد  حياة  يف  األس��دّي(،  )البطُل   -6
مقامه- طبع يف سنة )1370#/1950م()4).

)1)  الّذريعة: ج26، ص 103، وُينظر: معجم املطبوعات النجفّية: ص93.
)2)  الّذريعة: ج11، ص96.

)3)  الّذريعة: ج26، ص103 ]492[.
)4)  الّذريعة : ج26، ص103]491[، وُينظر: معجم املطبوعات النجفّية: ص108]263[.
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7- )الُبرشى ببعثة البشري (، يقع يف جمّلدين.

.8- تقريرات اإلمام النائينّي

ة يف مراثي العرتة النبوّية( للّشيخ باقر اخلفاجّي. يَّ رِّ 9- تقريض كتاب )العقود الدُّ

10- )حياُة النبّي، مبعُثه، معراُجه، ميالُده))1).

.(2(رأيتُه بخطِّه عنده بالنجف :11- ديوان شعر، قال صاحب الّذريعة

12- )رجاُل العقيدة يف اإلسالم/ خالد بن سعيد بن العاص األموّي).

13- رسالة )ردُّ الناكب عىل فضيلة املواكب(، حتت الطبع، وهي تتضّمن َرْدَع َمْن 
حّرم املواكب احلُسينّية، وَمنََع من إظهار الّشعائر احلُسينّية.

14- )سفرُي احُلسني (يف أحوال مسلم بن عقيل، مطبوع )3).

15- )سابُق العجم( يف أحوال سلامن املحّمدّي، مطبوع)4).

16- )الّسياسة العلوّية يف رشح عهد اإلمام عيلٍّ  ملالك األشرت))5)، )خمطوط(.

.(6((17- )سّيدُة النسوان يف أحوال َسكِينة بنت احُلسني

.(7((18- )شبيُه رسول اهلل، يف أحوال عيّل بن احُلسني األكرب

)1) الّذريعة: ج26، ص103]492[.
)2) الّذريعة: ج9، ق 2، ص 12.

)3) الّذريعة: ج12، ص192]1290[، وُينظر: معجم املطبوعات النجفّية: ص212]819[.
)4) الّذريعة: ج12، ص99 ]645[.

)5) الّذريعة: ج12، ص272 ]1825[.

)6) الّذريعة: ج12، ص276 ]1848[.
)7) الّذريعة: ج13، ص26 ]72[.
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19- )فارس ذي اخلمر مالك بن نويرة))1).

سنة  يف  ُطبِع  النخعّي،  األشرت  مالك  أحــوال  يف  العلوّية(  القّوات  )قائد   -20
.(2()#1370(

21- )كشُف املستور عن خمازي اجلمهور(، يف إبطال العقائد الباطلة، ذكره صاحب 
الّذريعة، وقال:» ذكر يف ترمجته يف )ندى حّق( الّصادرة يف 26- ع1371/1»)3)، »وهو 

كتاٌب كبرٌي مل يكمل، نتَج منه أربعة أجزاء«)4).

22- )امليزاُن الّراجُح يف الّرجال))5)، كتاٌب ضخٌم.

23- )املستدرُك عىل مقاتل الّطالبّيني(، ويقُع يف جزأيِن كبرييِن)6).

ين). 24- )املنفذ واحلّل ملسائل الدِّ

25- )نزهُة األبصاِر يف األدِب))7)، يف حدائق النثر ورياض األشعار، غري مطبوع، 
وهو جمموعُة شعٍر قديٍم ونثٍر كذلك مع ما يناسبهام من اآلثاِر واألخبار)8).

.(9(( ِّ26- )وفاُة النبي

)1) الّذريعة: ج26، ص103]492[.
)2) الّذريعة: ج17، ص1]1[.

)3) الّذريعة: ج18، ص61]675[.
)4) موسوعة بطل العلقمّي، املقّدمة، ج1، ص17.

)5) الّذريعة: ج23، ص311]9117[. 
)6) صفحاٌت مرشقة: ص41.

)7) الّذريعة: ج24، ص107]568[ 
)8) مقّدمة توضيح الغامض: ج1، ص12.

)9) الّذريعة: ج26، ص103]492[.
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.(1(( 27- )وفاُة أمري املؤمننَي

اجلزء  جزأين:  يف  وهو  والفرائِض(،  نن  السُّ أرسار  ِمْن  الغامِض  )توضيُح   -28
األّول منه بدأ الّشيخ بتحريره يف سنة )1373#/1945م(، ُطبِع يف حياته وبإرشافه يف 
مطبعة اآلداب يف النجف األرشف، وذلك يف سنة )1387#/1967م(، وبـ) 352)
صفحة، وبملحق)11( صفحة، وبقي اجلزء الثاين منه مل جيد إىل طبِعه سبياًل؛ فقد منعْت 
اجلهات األمنّية مرارًا وتكرارًا من طباعته، بدعوى خدمته ألمٍم جماورٍة للعراق! فبقي 
غياهب  من  فأخرجه  البار،  حفيده  جاء  حّتى  الزمن،  من  مّدًة  مغمورًا  منه  اجلزء  هذا 
الكتاب، وكان ذلك يف  النسيان بعد ما صّححه ودّققه، وأحلقه باجلزء األّول من هذا 
ثالثة  يف  كلُّه  الكتاُب  فخرَج  )534(صفحة)2)،  بجحم  1429#/2008م(،  سنة) 

جمّلدات.

ُة البهّيُة يف نسِب األرُسِة املظّفرّيِة( )غري مطبوع()3). 29- )الدرَّ

30- )عّمر بن يارس تقتله الفئة الباغية))4).

31- )ُأرجوزُة كربالء )مقتل أهل البيت ◘((، وهي تفوق اخلمسة آالف بيت، 
خاّصة بمقتِل أهل البيت ◘ يف واقعة كربالء، التزال خمطوطة غري مطبوعة)5).

.(6(  ّق احليّل 32- تعليقه عىل كتاب رشائع اإلسالم للمحقِّ

)1) الّذريعة: ج26، ص103]492[.
)2)  توضيح الغامض: ج1، املقّدمة: ص47-44.

)3) صفحاٌت مرشقة: ص 42.
)4) املصدر نفسه.

)5)  مْن حديٍث مَع حفيد املرتَجم له،  وُينظر: صفحاٌت مرشقة: ص40. 
)6)  ُينظر: التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنّجف: ج2، ص535- 536، وصفحاٌت 

مرشقة، 40- 41.
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33- )ميزاُن اإليمن(، »واجلزء األّول يتضّمن البحث يف تاريخ وسري مجاعة من 
أعيان الّصحابة والتابعني، توّجه الّطعن عليهم من البعض، ممّن ال درايَة له وال روية، 
وال دين يردعه وال عقل يزجره، وأؤلئك األجاّلء أمثال: عاّمر بن يارس، ومالك األشرت، 
وابن عّباس، وابن احلنفّية، ونظرائهم من األماثل، وعّلق عليه تعليقة بمنزلة الرّشح يف 
يتعّلق  وما  والعنرصّيات،  والفلكّيات  الفلسفّيات  من  الغامضة،  املعاين  بعض  إيضاح 
بمتن الّلغة العربّية، وبعض تارخيّيات وتراجم رجال تقُع أسامؤهم يف املتن، من حيث 
علامء  أّي  من  أو  التابعني  أو  الّصحابة  من  هم  هل  وبيان  احلكاية،  َسْوق  أو  الّرواية، 
فاهتم، وما قيل فيهم، جرحًا، أو تعدياًل، وغري ذلك من األمور التي ال  الفريقني؟ ومؤلَّ
بّد للناظر من الوقوف عليها، من اجلغرافّيات، واألخالقّيات، وأنساب األمم، وبعض 
ومعتقداهتا،  اإلسالمّية  والفرق  وأديانا،  ووقائعها،  وأّيامها  العرب  ومفاخر  ألسنتها، 
عن  البحث  تتضّمن  األجزاء  وبقّية  الّسري،  إليه  ينتهي  ما  حسب  الفرق،  من  وغريها 
نٍج  عىل  واإلمامة  كالنّبّوة  وأركانِه،  رشائطه  عن  والكالم  الرشعّية،  وحقيقته  اإليامن 
الّدين، ويبنّي حقيقتها بتفصيالهتا، وسرب  ، ويعّرج عىل ُأصول  فلسفيٍّ وأخباريٍّ أثريٍّ
األحاديث الواردة من طريق األغيار واألضداد واألجانبة، وما الذي يقتضيه النظر يف 

األدّلة، وتساعد عليه القواعد«)1). 

الــّرايض  عيل  )حمّمد  احلــاّج  الّراحل  والّشاعر  املبدع،  األديــب  استعرض  وقــْد 
 يف ُأرجوزٍة رائعٍة وطويلٍة، وقْد ختمها بأبياٍت تضمُّ  املظّفر(، مؤلَّفات الفقيد 
ُّ يف )البسملة(، وما رأيكم يف قراءهتا، أو تركها يف  ُصه: ما السِّ بني طّياهتا)سؤاالً(، ملخَّ

سورة التوبة )براءة(، قاَل:

)1) توضيح الغامض، املقّدمة: ج1، ص 12 – 14.
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واإلعجاِز الّتوضيِح  صاحَب  املمتاِزيا  املستدرك  صاحَب  يا 
النّاكب ورْدع  الُبرشى  صاحَب   املكاسِبيا  يف  امليزان  والّراجح 
والّسياسة األعالم  صاحَب  احلمسةيا  ف�������ي  الع����ّباِس  والب���طِل 
اجلّمة املؤّلفاِت  صاحَب  األّمةيا  من����ه  تس������أُل  مرجع�����ًا  يا 
باألمايل املستور  امل��ع�����ايلبكشفك  ذي  الق�����ّواِت  بقائ������د 
األسدّي أعني  احلبيِب  ال�مع���تمِد بالبطِل  وبال������ّسفرِي م����سل������ِم 
منشور من  لديك  ما  الّشعور بكلِّ  م����ن  م����نظ����وم  وك��������ّل 
الّديوان يف  املحفوظ  لل����عي���انبشعرك  أظه�����ر  وباّل�����ذي 
علًم فيه  أحطَت  ما  مّجًابكّل  ع��ل����ًم  في�����ه  أح����طت  وم�����ا 
مؤلَِّف ِمن  لديك  ما  امل����ث��ّق����ِفبكّل  ِم��������ْزَبُرَك  ح�����ّرره 
فهًم منه  اهللُ  حباَك  علمب����������م  فقيه�����ًا  امتزَت  ب�����ه  ب�����م 
وكفى ُأويس  التقوى  يف  فاوأنَت  امل�����عرِّ حتتج  مل  ك������ا  الذَّ ويف 
العرِص هذا  فيلسوُف  وأنَت ق�������دوٌة أله��������ل ال��ِف���ك��ِروأنَت 
ما حلُّ  عليك  الّصعِب  من  ُتس�������أل عن�����ه ب��������ل جتيُب كرماليس 
التِّبياِن يف  وأنَت  لنا   ْ ِح وال��ّت��ع��ل��ي��ِق والبي�����اِنبنيِّ وال����رشَّ
ناِن كالسِّ وهو  الرياُع  ال�����يمينلَك  ِب  كامل������ذهَّ ه��������و  أو 
واملنثوِر املنظوِم  يف  ع�����وِروأنَت  والشُّ واإلدراك  احلسِّ  ذو 
باألموِر محُن  الرَّ والّتفسرِيأحاطَك  التحقيِق  ففي  عل�������ًم 
األوحُد العبقريُّ  أنَت  ُدوأنَت  املس������دَّ النَّبِ�������ُه  أنَت  وأنَت 
امليزاِن صاحَب  يا  لنا   ْ القرآِنبنيِّ يف  اإلعجاِز  ص������احَب  يا 
يف احلكمُة  وما   ُّ الرسِّ ذا  هو  �����رِفما  الشَّ ذات  الّتوب������ِة  ب�����راءِة 
الَبسملة برتك  الرسُّ  هو  امل���فّضل����ةوما  ال�������رباءة  س������ورة  يف 
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امُلبِسمُل هلا  مأثومًا  والعم�������ُلأكان  ثواُب�������ه  باط�����ٌل  أ 
هبا عمٍد  عن  القارئ  َبْسمَل  ثواهبالو  ِمن  النّصيَب  خيرُس  أ 
فيها ُيبْسِمْل  ومل  َقَرا  يأتِيهاوإن  إْذ  َبْسَمَل  ذا  وبعد 
فتوى أفِْدنا  الّشيُخ  ا  أهيُّ الّتقوىيا  ربُّ  الفقيُه  فإّنَك 
الّبسملة يقول  له  جائٌز  لهأ  احُلكم  يف  رأيكم  يقول  ال  أم 
ما أرسار  من  الغامَض  لنا  َنفهمأوضح  أْن  حكمه  علينا  عزَّ 
ولإلسالِم للُعرب  واألحكاِموُدمَت  للِعلم  جًا  مروِّ
بًا ُمؤدِّ بًا  ُمهذِّ هًا  ُمقّرباُموجِّ وُمرشدًا  وُمصلحًا 
الرّشعّية باملسائِل  الربيةإليَك  يف  الّديِن  أهُل  يرجُع 
ُر املظفَّ املخلُص  فيَك  املفَخُر(1)َيفَخُر  وأنَت  ُذْخُرُه  فأنَت 

)1)  صفحاٌت مرشقة: ص 42 – 44.
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ب�ساراٌت وتاأيداٌت قد�سّيٌة 
أهل  وتسديد  الّربايّن،  التأييد  عن  تنبئ  حّقه،  يف  ُنقلْت  وطرائف  خواطر  هناك 
أنَّه  الّشيخ نفسه، وهي  الّسن والّشيبة عن  ، منها: ما نقله كبار  ◘ للّشيخ  البيت 
مّلا أصبح له من العمر اثنا عرش عامًا أو أقلَّ من ذلك، عزم والده الّشيخ جواد املظّفر 
ذلك  يف  الّسفر  وكان  العلمّية،  باحلوزة  يلتحق  كي  األرشف؛  النّجف  إىل  إرساله  عىل 
الوقت متِعبًا جّدًا؛ لذا مّلا وصل الّشيخ مع والده إىل النّجف األرشف أجلسه يف أحد 
صة للّدراسة والبحث، وقال له: ابَق هنا، وأنا ذاهٌب  أروقة الّصحن احليدرّي، واملخصَّ
الّشيخ عبد  نام  الّتعب واإلرهاق  فِمن شّدة  املرجعّية،  إىل  الرّشعّية  أدفع احلقوق  لكي 
نزل    املؤمنني  أمري  كأّن  الّرؤيا  عامل  يف  فرأى  املكان،  ذلك  يف  جالس  وهو  الواحد 
إىل الّصحِن احليدرّي، وأحاط به طلبة العلم، فأخذ اإلمام  ُيقّدم هلم اهلدايا، يقول 
، وإذا باهلدايا نفدْت!  الّشيخ: فنزلُت أنا أيضًا معهم، ووقفت آخر الّصف، فلاّم وصل إيلَّ

يقول : نظر اإلمام  إيّل وتبّسَم، ومدَّ يده يف جيبه، وأعطاين قلاًم)1).

ومنها: مانقله أحُد أعالم النجف األرشف، وهو النّسابة املعارص السّيد حسني أبو 
سعيدة، قال: كنُت أترّدد عىل مكتبة الّشيخ عبد الواحد املظّفر ألخذ بعض املعلومات، 
ومن خالل تواصيل معه علمُت أّن الّشيخ  ال ينام يف الّليل إال ساعتني أو ثالثة؛ 
مسّددًا  وكان  الكتب،  ومطالعة  التاريخ  بكتابة  َولِعًا  كان  فقْد  وتأليفه،  كتابته  لكثرة 
وقت  ففي  ذلك،  عىل  تدلُّ  حادثة  له  روى  الّشيخ  أّن  حّتى   ،◘ البيت  أهل  قبل  من 
تأليفه كتابه )بطل العلقمّي(، عندما ترَجم إخوة العّباس ◘، كان عنده معلومة مل جيد 
مصدرها؛ لذا قصد رضيح أيب الفضل العّباس  من أجل ذلك، فلاّم عاد إىل النجف 

)1) نقاًل عن حفيد املرتَجِم له.
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األرشف يف ليلتها، رأى يف عامل الرؤيا أبا الفضل ، فأخربه  بأّن املعلومة جتدها يف 
الكتاب الفاليّن، ومّلا أفاق الّشيخ ذهب إىل مكتبته، وأخرج ذلك الكتاب، ووجدها فيه 

كام أخربه هبا صلواُت اهللِ عليه. 

وكيف ال يكون كذلك؟ فقْد كان عابدًا زاهدًا شديدًا يف أعامله، قليَل األكل كثري 
الّصيام، كان النّاس يقصدونه من خمتلف البقاع، ويأخذون منه بعض األدعية واألعامل 

لقضاء حوائجهم، وتسهيل مطالبهم)1).

)1) ُينظر: موسوعة بطل العلقمّي، املقّدمة: ج1، ص15.
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حياُته الأ�رصّية والجتماعّية
تزّوج الّشيخ  بثالث أزواج، األوىل من العائلة نفسها »ابنُة عّمه« كريمة آية اهلل 
الّشيخ عّباس املظّفر، تزّوجها يف املَدْينَة، وانتقلت معه إىل النّجف األرشف حمّل تلّقيه 
العلوم الّدينّية، وأنجبت له مخس بنات، ثّم تزّوج الّزوجة الّثانية من عشرية )الّشغانبة( 
من أهايل البرصة، وله منها اثنان، بنت وولد، وهو الّشيخ عبد الّرسول، وله زوجٌة ثالثٌة 
أربعة،  منها  وله  املَدْينَة«،  »إمارة  اإلمارة  عشرية  من  والّثانية  األوىل  وفاة  بعد  جها  تزوَّ

ولدان وبنتان)1).

ة عن حمافظة البرصة، بل كان منذ بدايات حياته يقّسم  مل ينقطع الّشيخ يف هذه املدَّ
أفراحهم  مجيع  يف  هلم  مشاركته  عن  ينقطع  مل  ُه  أنَّ حتى  والبرصة،  النّجف  بني  ما  وقته 
وأحزانم، إْذ وصل األمر به – يف أواخر حياته – إىل أْن يكون تواجده يف البرصة أكثر من 
تواجده يف النّجف األرشف، واألكثر من هذا أنَّه بعدما نال مرتبة االجتهاد واألعلمّية 
ترك النّجف واملرجعّية التي ُعرضْت عليه عّدة مّرات، لوجود مراجع الّدين الذين هلم 
األهلّية والباع الطويل يف ذلك الوقت، فتخّصص يف سرب سرية أهل البيت  وآثارهم، 
م كانوا بأَمسِّ احلاجة إىل وجود رجِل ديٍن بني أوساطهم،  وخدمة أهله وأبناء قومه؛ ألنَّ
بنَي  متنّقاًل  فبقي  والّدينية،  االجتامعية  مشاكلهم  وحيّل  ويعّلمهم،  وهيدهيم  ُيرشدهم 
مناطق البرصة ) املَدْينة، الُقرنة، الّدير، نران عمر، اهلارثة، كرمة عيل، والغليظة، وهي 
املعاناة واملصاعب  غم من  الرُّ التي كانوا يسكنونا سابقًا(، عىل  البّطاط  الّسادة  مناطق 

الكثرية والكبرية، من حرارة اجلّو وغريها، من زمان شبابه إىل وفاته. 

وقْد وّطد الّشيخ  بذلك رابطًة وعالقًة اجتامعّيًة قويًة مع أبناء البرصة، وخاّصة 

)1)  ذكر ذلك ابُن املرتَجم له.
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عبد  الّشيخ  حرض  املنادي:  ينادي  إليها  يصل  عندما  كان  أنَّه  حّتى  الّدير،  منطقة  أهايل 
الواحد املظّفر، فيهبُّ أهايل الّدير كبارًا وصغارًا الستقباله، فقْد ُنِقل أّن أحدهم قال:إّن 
الشيخ أخرجنا من الظلامت إىل النور)1)؛ نظرًا إىل احلالة املأساوّية التي كانوا يعيشونا 
يف  اجلامعة  صالة  ُيقيم  واهتامماته،  مشاغله  كلَّ  تاركًا  أّيامًا  عندهم  يبقى  فكان  سابقًا، 
ل َمن  دواوينهم وُيرشدهم وُيعّلمهم، وكان يؤمُّ املؤمننَي يف جامع الّدير الكبري، وهو أوَّ

صىّل فيه )2).

ي باسم الّشيخ ؛ تكرياًم  لذلك شيَّد أهايل الّدير يف ناحية النرص اآلن جامعًا ُسمِّ
 وتقديرًا ألتعابه وجمهوده، وكذلك قاموا بنصب لوحة جدارّية لشخص الّشيخ املظّفر

يف بّوابة الّدير، يراها كلُّ َمن دخلها، وفاًء وإجالالً له)3).

وكذلك بنى عالقاٍت طّيبًة مع أهل )املَدْينَة( حملِّ مسقط رأسه، وكذلك نصبوا له 
ُيقيم  الوحّيد(، فكان  يت باسمه ) قرية  ُقراهم ُسمِّ أّن إحدى  فيها حّتى  لوحة جدارّية 
الّشيخ  )حسينّية  باسم  له  حسينّيًة  بعد  فيام  أصبح  الذي  ديوانه  يف  فيهم  اجلامعة  صالة 
ونران  القرنة،  منطقة  يف  حاله  وكذلك  وأتراحهم،  أفراحهم  كلَّ  حيرض  كان  املظّفر(، 
حّتى  البرصة،  مناطق  وكّل  املحافظة،  ومركز  والكرمة،  واهلارثة،  واجلبايش،  عمر، 
النّزاعات  حلِّ  يف  البارز  دورِه  عن  فضاًل  وألوالدهم،  هلم  املريّب  وَنُه  يعدُّ إْذ  أهوارها، 
نوعها  كان  مهام  حُتلُّ  املشكلة  فكانْت  ها،  وفضِّ واالجتامعّية  العشائرّية  واخلصومات 

بمجّرد حضور الّشيخ؛ احرتامًا وإجالالً له وحمّبًة به.

طوائفهم  بمختلف  مجيعهم  البرصة  أبناء  مع  قوّية  االجتامعية  عالقته  كانت  بل 

)1)  قال حفيد املرتَجم له: قْد ُأجري احتفال لذلك يف جامع الّدير الكبري، وتوجد صور توثيقّية له، 
وهناك لوحة جدارّية أخرى يف قضاء املَدْينَة.

)2)  بناه احلاج خلف ابن احلاج عبد احلّي الّديراوّي.
ر. )3) قْد ُوثِّق ذلك باحتفاٍل مصوَّ
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وتواضع ظاهٍر،  هادٍئ، وأسلوٍب حكيٍم،   مزاٍج  به من  يمتاز  ملا  ومذاهبهم وفرقهم؛ 
ولنٍي يف العريكِة، فعاش بينهم ُمهابًا حمبوبًا عند النّاس أمجع.

عن  غيابه  فرتة  يف  ُتقام  التي  الّدينّية  للنشطات  متابعًا  كان  فإّنه  ذلك،  عن   فضاًل 
البرصة، وقْد ظهر هذا األمر جلّيًا من خالل إحدى مراسالته التي وصلت إليه يف فرتة 

غيابه عنها، جاء فيها نّصًا:



الكثري  والّشوق  عليكم،  سالٌم  الواحد♀،  عبد  الّشيخ  الفاضل  العامل  فضيلة 
فنحن -بحمد  حالنا،  أّوالً  الرّشيفة  ُنخرب حرضتكم  بعده  وبركاته،  اهلل  إليكم، ورمحة 
اهلل- يف أحسن حاٍل بربكة سّيد الّشهداء وأياديكم البيضاء علينا، أسأل اهلل تعاىل أْن ال 
حيرمنا من مطالعة وجهكم وخدمتكم، التي هي من أوجب األشياِء علينا بعد الفرائض، 
وثانيًا، نبنيِّ لكم أمر املآتم يف العرشة األوىل والثانية، أّما العرشُة األوىل، فكانْت مآمتنا 
عرشة، مخسة يف اللَّيل ومخسة يف النّهار، وقْد بلغ األمُر باملستمعني أّنم يتعاركون عىل 
املكان، وقْد حرض يف أحد جمالسنا النهارّية رئيس االستخبارات يف لواء املنتفق والبرصة 
والعامرة، وهو احلاكم االنكليزّي )برقيل(، وكان سبب حضوره أّنه ُنِقل له أّن السّيد ذكر 
 ، ٍّيف أحد املآتم الّليلّية أّن قوانني احلكومات املتمّدنة مأخوذة من عهد ]اإلمام[  عيل
العظمة  الّدرجة من  بلغت هبذه  وإّنام  العظيمة،  إنكلرتا، هذه احلكومة  خاّصة حكومة 
قراءتنا،  يسمَع  أْن  النّبأ، وأحبَّ  هذا  فأعجبه   ، ]اإلمام[ عيل  بواسطة عهد  والقّوة 
نيد صباحًا، وقْد  فحرضها والتاسع من حمّرم، ومعه مجلة من الرؤساء يف جملس آل السِّ
رشعُت يف القراءة، وكانت قراءيت يف أحواِل عيلٍّ األكرب ، وقْد رشحُت بعض أبيات 

الّشيخ عبد احلسني العاميّل، وهي: 
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حيدٍر شجاعِة  يف  محزَة  بأِس  أمحِديف  نجابِة  ويف  احلسني  بإبى   
ن   فأخذُت يف رشح ذلك، وذكرُت إباء األمري وكلامته يف اإلباء، منها: إّن امرءًا يمكِّ
عدّوه من نفسه... إلخ، وكلامت سّيد الّشهداء، وكلامت عيّل بن احلسني ، فعجب لذلك، 

وسأل عنّي رئيس البلدّية، فأخربه عن أمري، فأجابه: أّن السّيد جيب إكرامه.

 هذا ما كان من أمر عرشة األوىل، وأّما ما كان يف العرشة الثانية، فعندنا سّتة مآتم 
لياًل ونارًا، هذا ما لزم إبالغكم، مع إبالغ سالمنا عىل الوالد واإلخوان مجيعًا، وخاّصة 
كم بأتمِّ الّسالم، وُدمُتم  حمّمد كاظم الكتبّي، وحرضة العامل الفاضل الّشيخ جعفر خيصُّ

.#1341 مؤيَّديَن بخري    12 حمّرم
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ال�سيخ )عبد الّر�سول املظّفر(

الّشيخ )عبد الرسول املظّفر(  الواحد املظّفر  الّشيخ عبد  العاّلمة  وقْد أكمل نّجل 
مسرية أبيه العلمّية واالجتامعّية، فهو اليوم عميد ُأرسة الّشيخ عبد الواحد املظّفر، وهو 
الولد األكرب له، ُولَِد يف قضاء املَدْينَة يف حمافظة البرصة سنة )1942م(، أكمل الّدراسة 
املتوّسطة  فيها  النّجف األرشف، وأكمل  إىل  بعدها  وانتقل  املَدْينَة،  االبتدائّية يف قضاء 
واإلعدادّية، ثّم التحَق بمعهد املعّلمني يف حمافظة دياىل، ثّم رجع مّرًة أخرى إىل حمافظة 
البرصة، ودخل كلّية اإلدارة واالقتصاد، وحصل عىل درجة )االمتياز(، ومل حيالفه احلظ 
راسات العليا )املاجستري(؛ ألنَّه كان مشغوالً يف سلك التعليم، وكان  يف املشاركة يف الدِّ
املعّلم أو املدّرس -آنذاك- ممنوعًا من املشاركة يف الّدراسات العليا؛ لذا أكمل خدمة 
الّدرس  ة متواصاًل مع  املدَّ التعليم يف مركز البرصة يف منطقة اجلبيلة، وكان طول هذه 
العلمّي يف حوزة يف النّجف؛ إْذ يقيض العطلة الّصيفّية بدراسة الفقه واألصول، وبعد 
إمتامه اخلدمة التعليمّية انتقل كّلّيًا إىل النّجف األرشف، وبارش من جديٍد بدراسة مناهج 
ثمَّ  والفقه واألصول(،  ومن  والعربّية  )النحو  املقّدمات،   مرحلة  العلمّية من  احلوزة 
إْذ  اخلارج،  الّبحث  يف  درسه  مع  متواصاًل  يزال  وما  اخلارج،  البحث  وإىل  الّسطوح 
حيرض عند كبار أساتذة البحث اخلارج وأعالمه يف النّجف األرشف، وهم الّشيخ حمّمد 
ٍة من  إسحاق الفّياض، والّسّيد حمّمد سعيد احلكيم، والّشيخ بشري النجفّي، وكان يف مدَّ

ُس كتاَب اللُّمعة واملكاسب إىل أْن تدهورت صّحته. الّزمن ُيدرِّ

خمتلف  يف  مخسة  كراريس  وهي  واألصول،  الفقه  يف  علمّيٌة  وآثاٌر  فاٌت  مؤلَّ وله   
الة، وأحكام األموات )مطبوعة))1)، وله كتاب )أرسار  وم، والصَّ الفقه، كالصَّ أبواب 
ماء الثالثة))2)، وله كتاٌب آخر )وليد الكعبة وشهيد املحراب(، تناول فيه حياة  املرأة والدِّ

)1)  نقاًل عن لقاء مع الّشيخ املرتَجم له.
)2)  الّتحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنّجف: ج2، ص360.
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كتاٌب ضخٌم يف )800( صفحة حتت  استشهاده، وهو  إىل   من والدته  اإلمام عيلٍّ
الطبع. 

له  واألخــرى  ُتنِجب،  مل  إحدامها  امرأتني،  من  ج  متزوِّ فهو  األرسّيــة،  حياته  ا  أمَّ
)عيل(،  ثّم  )صفاء(،  الّشيخ  وثالثهم  )أمحد(،  أكربهم  أوالد،  ومخسة  بنات  مخس  منها 

و)حيدر(، و)سّجاد(.

عىل    جاهدًا  عمل  الذي  البار،  االبُن  والّدرب  النهج  هذا  عىل  الّسري  واصل  وقْد 
الّشيخ عبد  ابن  الّشيخ صفاء  املظّفر وإخراجه، وهو  الواحد  الّشيخ عبد  تراث  إظهار 
بتاريخ )17/ربيع األّول من  الّرسول املظّفر، الذي ولد يف البرصة يف قضاء )املَدْينَة( 

عام 1399# املوافق 1978/11/8م(.

وقْد ترّبى يف أحضان والده الّشيخ )عبد الّرسول املظّفر( واألرسة املظّفرّية الكريمة؛ 
لذا سمْت عليه آثار التواضع واإلجالل، واجلّد واالجتهاد.

)إعدادّية  اإلعدادّية  مرحلة  أتّم  حّتى  األكاديمّية،  بالّدراسة  العلمّية  رحلته  بدأ 
متواصلة  بصورة  األرشف  النجف  يف  الّدينّية  العلوم  دراسة  إىل  توّجه  ثّم  الّصناعة(، 

ومنتظمة من سنة )#1418(.

ثّم  والده،  عند  االسالم  رشائع  الندى  قطر  احلوزوّية  املقّدمات  مرحلة  يف  درس 
درس عن أساتذة أفاضل من أهل العلم والفضيلة، أمثال: السّيد طالل احلكيم، والسّيد 
هاشم سّيد حمّمد تقي احلكيم، والّشيخ مجيل الكعبّي، والّشيخ حسن الكويّف، وغريهم 

من األساتذة يف ذلك الوقت.

وقْد  واألصول(،  )الّلمعة  األولّية  السطوح  مرحلة  إىل  وارتقى  ذلك  بعد  تدّرج 
واصل دراستها عند السّيدين الفاضلني، السّيد هاشم سّيد حمّمد تقي احلكيم، والسّيد 
واملكاسب(،  )الكفاية  العالية  السطوح  مرحلة  وصل   بعدها  اخلرسان،  صادق  حمّمد 
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فدرسهام وأمتّهام عند آية اهلل الّشيخ باقر اإليرواين، وهو ما يزال اآلن يتواصل مع آية اهلل 
الّشيخ باقر اإليروايّن يف حلقة البحث اخلارج الفقهّي واألصويّل.

بعض  تدريس  يف  اشتغل  فقْد  الّدرس،  حلقات  مع  الّدائم  تواصله  عن   وفضاًل 
النّدى، ورشائع اإلسالم،   الّصاحلني، وقطر  الّدرس احلوزوّي، ككتاب منهاج  مناهج 
وتدريس كتاب حاشية مال عبد اهلل، ورشائع اإلسالم  اجلزء الرابع، وكتاب املنطق يف 

مسجد اهلندي.

ولديه جمموعة كتب صغرية، هي:

1- )صفحاٌت مرشقة من سرية الّشيخ عبد الواحد املظّفر (، وهو مطبوع.

2- )التشيُّع يف عرص الَغيبة(، جمموعة أوراق مل تكتمل.

النظام  قّصته يف سجون  فيه   الطغاة( كّراس صغري ذكر  )ذكرياٌت يف جحيم   -3
البعثّي، ما يزال خمطوطًا.

وله إجازتان يف الّرواية:

عاّمة، حصل عليها  البهبايّن، وهي  األركاين  العاّلمة حممود  إحدامها قصرية، من 
بتاريخ) 9 ربيع الثاين #1431(.

واألخرى طويلة، من السّيد عبد السّتار احلسينّي يف حمّرم احلرام من سنة )#1432(.

وقْد تأّثر اّلشيخ صفاء تأّثرًا كبريًا بجّده املغفور له الّشيخ عبد الواحد املظّفر، فتجده 
يسعى سعيًا حثيثًا  يف إخراج تراث جّده  وإبرازه إىل الوجود، فعمل هو ووالده وأخوته 
  جّده  تراث  إخراج  عىل  مزمعًا  الغرض،  لذلك  الثقافّية  املظّفر  مؤّسسة  إنشاء  عىل 

ضمن موسوعة شاملة بعنوان )موسوعة الّشيخ المظّفر(.
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(مناذُج من اأ�سعار ال�ّسيخ )عبد الواحد

فضاًل عن تفّوق الشيخ  يف الفقه واألصول، فقْد َبَرع -أيضًا- يف األدب 
ونظم الّشعر، وله قصائد ومساجالت وأراجيز أدبّية كثرية، نذكر نامذج من ذلك : 

- قصيدٌة يف مدح أهل البيت ◘

: قال

الّذكر  حمكم  يف  البيت  أهل  الّشعرمدائُح  قيمُة  ما  اهلل  وحي  جنِب  ويف 
حمّمٍد آل  مدح  تدري  كنَت  تدريإذا  أْن  فحسبك  آياٍت  تفاصيل 
بالطُّهروإْن كنَت ما تدري فَسْل نصَّ )هل أتى( ُتنبئك  التطهري  آيَة  وَسْل 
حمّمٍد الّرسول  آل  ُهم  األمر  األمرُأويل  بُأولو  ُينَعتوا  َمن  غريهم  وما 

وقْد ختمها هبذين البيتني:

حمّمٍد بشخص  بكر  أبو  الُكفريلوُذ  لذوي  ُمصِحٌر  علّيًا  وإّن 
اخلطا ثابت  احلشا  مثلوَج  صال  عِر)1)فقْد  الذُّ شّدة  من  األحشاِء  خافق  وذا 

- وله قصيدٌة طويلٌة عنوانا )بيعة الغدير(، جاء فيها:

اعرتُفوا ما  بعد  إال  احلّق  أنكروا  اختلفواما  البيعِة  وبعد  الغدير  يوَم 
بيعته عقد  )لطه(  اإلله  أنُِفواأمر  قد  احلّق  قبول  ولكن  حّق 
تآمرهم يف  ُقدمًا  النقض  عىل  ال،  بل عىل نقض ذاك العهد ما وقُفواساروا 
ضة مفوَّ شورى  أهّنا  اّدعوا  َلُفحّتى  والصَّ البغي  وهذا  قريش،  إىل 
خضُعوا قْد  للثالوث  الّسقيفة  هتفوايوم  قْد  الثالوث  رّشح  الذي  ويف 

إىل أْن يقول:

)1)  صفحاٌت مرشقة: ص 30.
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معرفٍة حّق  عرفوه  أهّنم  عطُفوالو  له  القربى  ذوي  يف  ألجله 
موّدهتم إال  منُهُم  يبتِغ  واخللُف)1)مل  األسالف  به  تقوم  أجرًا 

- وله قصيدٌة يف )أّن احلكم ملحّمٍد وآله النُّجباء، ال للطُّغاة العاتية(، منها:

حمّمٍد َفْقِد  عقيب  القرون  العاتيةمضْت  للطُّغاِة  فيها  واحلكُم 
فِْعلِها يف  َجّرأْت  الّسقيفة  معاويةإّن  الّطليق  والغاوي  مرواَن 
لنا دنيا  وال  ديٌن  ال  للهاويةفاليوم  مصرُيهم  واملنكرون 
الّسم جّبار  ُحكم  سطوة  غري  الّطاغيةما  العتاة  ردع  إىل  ُترجى 

إىل أْن خيتتمها بقوله:

صواعقًا الفساد  أهل  عىل  العاتيةأرِسل  القديم  يف  عاٍد  ريح  أو 
تراُهُم حيُث  قّهار  يا  تِرقُّ  قاسية)2)أ  كاجلالمِد  قلوٌب  وهلم 

- وله قصيدة عنوانا )املحّرم والطفوف(، يقول فيها:

عاٍم كّل  واملحّرم  الّطفوِفأننسى  بفاجعِة  يذّكرنا 
سيفًا سنَّ  الّتسنُّن  لنا  يوِفيقوُل  السُّ ِمن  يكوُن  ما  كأقطِع 
سبٍط أوداَج  ه  حدِّ يف  املنيِفَفَرى  كر  والذِّ الوحي  ربيِب 
فيه ُأَمّي  رشُك  ُك  الرشِّ الرّشيِففضّحى  والرّشِع  اهللِ  بوحي 
استقّرْت كيف  الّسم  ِمن  بالّرجيِفعجبُت  بسائط  ساخْت  وما 
حرب اهلل  بسخط  مُتَحق  وكويفومل  شاميٍّ  كلُّ  وُيمَحق 
حرٌب اخللعاِء  َف  تصوُّ الرّصوفوإّن  غلط  ِمن  الّديِن  بأهل 
يومًا للُملك  رّقاُهُم  وُكويف)3)وَمْن  بذا  اجلزاء  رشُّ  له 

)1) صفحاٌت مرشقة: ص 31.
)2) صفحاٌت مرشقة: ص31.

)3) صفحاٌت مرشقة: ص 26 – 27.



96 اأعالم اآل املظّفر يف الب�صرة

 يف بعض زياراته له يف صفر،  - وله قصيدة يف خطاب رضيح سّيد الّشهداء 
وقْد ُنرشْت يف موسوعته القّيمة )بطل العلقمّي(، وهذه مقتطفاٌت منها.

ذوارف والّدموُع  ُزرُتك  قرُب  تتوّقُديا  األسى  ونرياُن  منّي 
روضٌة بأّنك  تدري  هل  قرُب  أبرُديا  وريُّك  املأوى  جنِّة  ِمن 
كعبٌة بأّنك  تدري  هل  قرُب  ومقصُديا  األنام  زّوار  حلجيج 
م السَّ أمالِك  َمطاُف  أنَت  قرُب  وُسّجُديا  ثراك  يف  ركوٌع  فُهُم 
واريته َمن  رضيح  الرّضاح  املشهُدحسد  فيه  وطاُب  الرّضيُح  طاب 

: إىل أْن خيتَم قصيدته خماطبًا أبا الفضل العّباس

العال ذي  حيدر  بن  عّباس  قرَب  املسرتشُديا  الواحِد  عبد  وافاك 
جميبه  الّشهيد  قرَب  يا  أنت  مكَمُد؟هل  باٍك  وهو  ُيسائل  عم 
ها شكَّ األعادي  سهم  عينه  األعُمُد؟هل  منه  اليافوخ  وتعّمد 
ه؟ أُكفَّ القداح  بري  بروا  هل  اليُدأم  ُتربى  إْن  غام  الرضِّ يصنُع  ما 
جلسمه يداه  ُرّدْت  فهل  يل:  املرقُد؟قل  ُهنَّ  ضمَّ حّتى  والرأس 
به فخرًا  تِْه  العّباِس  مشهَد  املشهُد)1)يا  فنعَم  بعلياُه  واسُمو 

: وله خماطبًا سّيد الّشهداء وأبا األحرار اإلمام احلُسني -

سواكم أمدح  ملْ  الّشهداء  أهُلأبا  للَمْدِح  سواُكُم  وليس 
أوىص فيه  أمحَد  ثِْقُل  ثِْقُلفأنُتم  كذاَك  اإللِه  وقرآُن 
ِسواكم ِمن  الرباءُة  ُقْفُلعقيدُتنا  ذاَك  ِمن  أكباِدنا  عىل 

إىل أْن ينتهي ويقول:

منه األدَنوَن  أهُله  أهُلفأنُتم  قطُّ  سواكم  لُه  وليَس 

)1) صفحاٌت مرشقة: ص 25 – 26.
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أرُجو ْنِب  بالذَّ ُمْثَقٌل  املقلُّفإيّن  َفِزَع  إذا  شفاعَتكم 
ريب عند  وجيٌه  جاٌه  وَفْضُل(1)لكم  خرٌي  ساديت  وفيُكم 

- وله ُأرجوزٌة طويلٌة جّدًا يف رثاء أهل البيت ◘ نقتبس منها األبيات األخرية، 
: يقول

ع������زيزة منظوم����ٌة  وِجيزةفه���ذِه  هبا  الطفِّ  حاِدثُة 
الواحِد لعبِد  ذخٌر  ا  املشاهِدوإهنَّ سائِر  يف  بْل  القرِب،  يف 
هيبة الرَّ القيامِة  العجيبةمشاهد  املواقِف  وسائر 
فاعة للشَّ البيت  أهُل  قاَم  البَِضاَعةإْن  أربِح  ِمن  لُه  فهي 
لل والزَّ حتًم  الِعثار  هبا  الَعَملَيِقي  خفَّ  إْن  امليزان  ُل  ُتثقِّ
اخَتتُِم الِم  والسَّ الِة  الصَّ انتظُم)2)ويف  خ�����������ًا  مؤرِّ الوال  ويف 

)#1391(                                                                                                       

- وله أبيات يستعرُض فيها شخصّية بطل اإلسالم)أيب طالب(، ويمدحه بقوله:

أمحٍد ديِن  عن  دافعَت  طالٍب  والعقِلأبا  الرأي  راجِح  بصرٍي  دفاَع 
أمحدًا أرسَل  اهللَ  أّن  واجلهِلتيّقنَت  الِغواية  أرباِب  إلصالِح 
محية دفاع  قالوا  كم  لالصلوليس  تعطف  كنت  مهم  االصل  عن 
تزْل مل  ة  النبوَّ دالالت  الشكِلولكن  واضحة  دق  الصِّ بمحض  تلوح 
بوطئه املجاز  ذي  يف  انفجرْت  ثمَّ غارْت بال مهِلكم  الّصخر عنٌي  عىل 
باهر كّل  آياته  من  للعقِلفتشهد  تبهُر  عصمء  ومعجزة 
بوجهه الغمم  تستسقي  كنَت  امَلْحِلوقْد  ساعَة  احليا  فتسيقها  لفهٍر 
شؤونه درسَت  علٍم  عىل  املثِلفأنَت  عن  فعّزْت  املثىل  وأطواَرُه 

)1) صفحاٌت مرشقة: ص 24.
)2)  صفحاٌت مرشقة: ص 27.
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واثقًا العدِل  منهَج  منه  بالعدِلتلّقيَت  جاء  قْد  اهلل  رسوَل  بأنَّ 
مفارقًا احلليم  نرص  جهِلفنارصَته  أيب  الغويِّ  أتباِع  ألخالق 
ُمفحًم باحلقِّ  القرآُن  نَزَل  اجلْزِل)1)وقْد  لفظه  يف  باراه  َمن  ألفصح 

: ولُه يرثي سيِّدنا مسلاًم بن عقيل -

َتنتمي واملكارَم  املفاخَر  مسلم إّن  سالة  الرِّ أبناِء  لسفرِي 
ماله األعادي  بنَي  أنَسُه  املخذِمملْ  احُلساِم  غري  نارٍص  ِمن 
وممتٍط الغرار  مايض  ه  كفِّ أدهِميف  أقبٍّ  عىل  الكِفاح  عند 
مفعًم بحرًا  وخاض  الّصفوف  الّدِمشقَّ  جاري  من  اهليجاء  مأزق  يف 
تراكمْت العداء  حشد  رأى  مقدِمملا  أّول  فكان  احُلسام  سلَّ 
حّده رقابًا  برى  القداح  باملعصِمبري  منهُم  أيٍد  وأطنَّ 
عزمه يف  جًا  مدجَّ الكمة  الكمييلقى  حتاماه  وكم  احلجاز  بطُل 
وثباته به  سمْت  املشيخ  وللفِموإذا  فلليديِن  إليه  ودنا 
بغيضها واجليوش  الفيالق  احلِميرّد  األنف  ذو  األعالم  منكوسة 
أبطاهُلا نِصالِه  أماَم  الّضيغِم)2)فّرْت  عريِن  عن  البهائم  مثل 

: وله يف تأبني فاطمة الّزهراء - 

الّزهرامن الفرِض  يف األجياِل أْن ُتعلن الّذكرى  فاطمَة  الّديِن  رجاُل  وتنعى 
واجٌب  الّدهر  مدى  ذكراها  النّكرافتجديُد  معارُضك  أبدى  إْن  ُتصِغ  وال 
فحّبذوا  أناسًا  الّذكرى  ساءْت  لَك الرّتك ال حتفل هبم وانرش الّذكرىلقْد 
ذخريًة  الّصالة  تبقى  كم  ُذخرالتبقى  غٍد  يف  إهّنا  ثِْق  لفاعلها، 
رمحًة  للخلِق  املبعوث  يطلب  سوى حبِّ أهِل البيِت من أحٍد أجرافال 

)1) الكوكب الّدرّي يف شعراء الغري، عيل اخلاقاين: ص431 - 432.
)2) الكوكب الدّري يف شعراء الغري:ص434-433..
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هلم: فُقْل  فيهم  ّوام  اللُّ المَك  إغراوإْن  يل  فاللَّوم  التمويه  ِمن  دعوين 
نا  وإنَّ صممتم  وأبرصنا،  جهراعميُتم  هبم  الفالَح  وشاهدنا  سمعنا 
الورا إىل  ورجعًا  تقليدًا  خرباتقولون  قولنا  اعرفوا  قلنا  إذا  ونحُن 
مقّدس رسٌّ  الكون  وضمري  الرّساهلم  ذلك  أنكرمتوا  إْذ  عرفناه 
نرى وَمن  املصطَفنَي  حبَّ  تربىأنرتك  ِمْدَحَتُه  اهللِ  كتاِب  يف  هلم 
واخلنا الّرجس  عن  فيه  َرهم  ُبرشىفطهَّ ُمبّينًة  جاءْت  قْد  فيه  وَكْم 
أتى هْل  التباهل،  آُي  الوال،  أخرىفآُي  سورًا  إذْن  واتُل  فاتُلها  أال 
لرّسها رمزًا  املختاِر  عرتَة  الذكرا جتْد  تقرأ  أْن  الطرف  يغضُّ  ولكن 
ٍد  حممَّ بنت  الّزهراء  الَغّراوفاطمة  بضعته  الغّر  بنيِه  وأّم 
وحبيبتي بضعتِي  تعرفوها  األخرىأملْ  النشأة  يف  النسوان  وسّيدة 
نباهُتا اجلنان  غرس  من  كاَن  اإلرسالقْد  ليلة  يف  الطُّهر  أبيها  بنصِّ 
بضعتي فاطُم  اإلعالن:  يف  قال  رساأَما  قاله  أم  اجلهر  يف  بذا  أفاه 

وُيرِضنِي  أذاها  يؤذيني  قال:  قدراأَما  غريها  عىل  فأعالها  رضاها، 
سفرٍة  كلَّ  زائرًا  فيها  عرشاويبدأ  رأفًة  صدرها  يف  ويلثمها 
ويّثهم  أصحابه  هبا  اويويص  الربَّ تركوا  لكنّهم  بّرها  عىل 
صحبِِه إساءَة  بالنّايس  أنا  َعربىفم  أجلِها  ِمن  فالعنُي  لبضعتِِه 
مقالِه مثَل  القول  هذا  الّصحُب  هجرارأى  هلم  اإلمام  تعيني  رام  وقْد 
نزوا أْن  دون  بعده  أمهلوها  عىل غصبها املرياث فاحتمُلوا الوزرافم 
أتْت  إْذ  العصابة  أنسى  أْن  رّشاوهيهات  لفاطمٍة  ينوي  وقائدها 
باهبا عند  صوتِِه  بأعىل  وصاح اخرجوا الالجي إىل بيتكم قهراونادى 
فإّننا خترجوهم  مل  أنُتم  نكرا وإْن  وال  عليكم  نارًا  سنُرضمها 
تيّقنْت الوعيد  منه  سمعْت  كرِباومْذ  أعظمهم  كان  قْد  إْذ  الرشَّ  به 
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إهّنا القوم  تستعطف  لكي  قدرافجاءْت  للمصطفى  يرعون  أهّنم  ترى 
فعلهم سوء  عن  بالّلني  جهراتوّبخهم  فيهُم  أمحٍد  وصايا  برتك 
ظهره الباب  عىل  غيٍظ  من  َظهرافأسند  هبم  الوصاة  وىّل  قْد  قبُل  ومن 
هبا ما  وصف  ُيطِْق  مل  لساين  أجرىوإّن  حنٍق  عىل  فيها  وما  أحلَّ 
واشتكْت بفّضة  نادْت  سقوط جنني واشتكْت عينها احلمراولكنّها 
إّنه  لَع  والضِّ املسمَر  شكْت  عرصاكم  هلا  البغيض  جدَّ  إْذ  حتّطم 
أصاهبا قْد  ما  كلِّ  عن  صرباوأذهلها  صدمتِِه  هول  من  تستطْع  ومل 
بعلها الطُّهر  باملرتىض  األمراخروجهم  ابتّزه  للذي  بُعنٍف  ُيقاُد 
ها عمِّ ابن  وراء  تعدو  خرجْت  َعربىفقْد  ملحنته  وعيناها  عيلٍّ 
إّنني  عمَي  ابن  خّلوا  قدراتنادهيم  ناقٍة  ِمن  اهللِ  عند  ألكرم 
حبستموا إْن  عا  بالدُّ رأيس  فخراسأكشُف  أعظمكم  إبنَيَّ  أبا  علّيًا 
قناِعها كشِف  قبل  اطلِقوه  جهرافقالوا:  بساكنها  الّدنيا  فتنقلُب 

خيفًة  السقيفة  حزب  الكربىفأطلقه  بالبطشِة  تأيت  أْن  لدعوهتا 
به  رّحبْت  مقباًل  رأْته  الغّرافلّم  بطلعتك  أهاًل  له:  وقالْت 
ًم  ُمسلِّ إليها  الُيمنى  اليَد  وكفكف غرب العني يف يِده الُيرسىومدَّ 
فتحرّسْت  حاهلا  عن  حّرىوساءهلا  كبٍد  ِمن  األنفاس  وصاعدْت 
أنالُه  خريًا  نِلَت  إْن  له:  الرّضاوقالت  ُأقاِسُمَك  رضٍّ  يف  كنَت  وإْن 
ٍع بتفجُّ بيتيهم  إىل  الصخراوعادا  فتَّت  الّصخِر  َصْلَد  إذا مسَّ 
شكاهتا طول  الّزهراء  تزْل  املراومل  حمنتِها  أشجاِن  ِمن  تكابد 
بكاءُه  متلُّ  ال  أباها  الفجراوتبكي  اجتلْت  أو  ليٌل  جنَّها  إذا 
ببكائها زعمهم  يف  جهرافآذهتم  نوحها  شكوا  حّتى  وإعواهلا 
هم يصدُّ حياَء  ال  علّيًا  الّزهراوجاؤوا  امنع  له:  قالوا  ُمْذ  ديَن  وال 
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تشأ وإْن  النّهار  تبكي  تشأ  إْن  صرباوقْل  عندنا  تدع  مل  لياًل  لتبكَي 
جوفه  يف  تبكي  جنَّ  األخرىإذا  الّرقدة  لّذة  سلبتهم  لقْد 
مرسٍل أكرِم  بنَت  يا  هلا:  فخرافقال  هم  بزَّ بل  لإلصالح،  اهللِ  ِمن 
رّنًة  املدينة  سّكان  منِك  كرباشكى  هلم  باّدعاٍء  أقلقْتهم  لقْد 
البُّكا أترك  ال  واهلل  ال  له:  القربافقالْت  َدين  توسِّ حّتى  والدي  عىل 
بنى  وقْد  البقيِع  نحو  ذكرافأخرجها  شائعًا  يزْل  مل  حزٍن  بيَت  هلا 
وحوهلا باِح  الصَّ عند  الغربافُيخرجها  وطأ  من  خري  لتبكي  بنوها 

لبيتها  املساء  عند  أخرىويصدُرها  وُيسعُفها  طورًا  فيسعدها 
لِع نحَبها شهراإىل أْن قضْت مكسورُة الضِّ حمنتِها  بعِد  ِمن  أكملْت  وما 
ها أمهُّ وصايا  يف  علّيًا  رّساوأوصْت  وإخراُجها  لياًل  مواراهُتا 
وحزهُبم الغاصبوَن  يصيّل  كرِبالكيال  بمشهِدها  وا  فيحتجُّ عليها 

................................                رضْت واكتسبنا عطفها مّرًة أخرى (1)

وفاُته ومدفُنه
تويّفَ الّشيخ  يف حمافظة البرصة يف مستشفى املوانئ بمنطقة املعقل)2)، بتاريخ 
من  له  وكان   ،)#1395( سنة  من  اآلخرة  مجادى  لشهر  املوافق  )1975/6/28م(، 

العمر يومئٍذ )85( عامًا )3).

ُشيَِّع ُجثامنه الطَّاهر صباح اليوم الثاين من وفاته، من جامع املظّفر يف مركز املحافظة، 

البرصة، وصدر  تراث  املحفوظة يف مركز  الوثائق  املؤّلف، وهي من  القصيدُة خمطوطٌة بخّط   (1(
البيت األخري اعرتاه الطمس.

ير يف  ُه تويّفَ يف بلدة الدِّ )2) ذكر صاحب الّتحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنّجف سهوًا: أنَّ
حمافظة البرصة: ج3، ص534.

)3) ُينظر: صفحاٌت مرشقة: ص51.
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فخرجْت سائر طبقات املجتمع البرصّي لتشييعِه بكلِّ تبجيٍل وعزٍّ ويف كلِّ منطقٍة مترُّ هبا 
ُتْستوَقُف، وَيتمُّ تشييعها من أهايل تلك املنطقة، والّتشييع الكبري واملهيب جّدًا  اجلنازة 
– إْذ استغرق  – للعالقة الّروحّية واألبوّية التي كانْت تربطهم به  كان يف منطقة الّدير 
أربع ساعات، كّلها بكاٌء وعويٌل، وكلامٌت وأهازيُج حزينٌة، ثّم من بعدها شيَّعه أهايل 
الُقرنة واملَدْينَة والنّارصية، حّتى وصلْت إىل كربالء، ثمَّ ِمن كربالء إىل النّجف األرشف، 
وما إْن وصل جثامنه إىل النّجف حّتى خرجْت الستقباله سائر طبقات النّجف، وعدٌد 
كبرٌي من رجال الّدين وزعامئه يف ذلك الوقت، كان يف طليعتهم سامحة آية اهلل العظمى، 
زعيم احلوزة العلمّية ومرجعها األعىل الّسّيد أبو القاسم اخلوئي ، فصىّل عليه الّسّيد 
ة به الواقعة يف الغرّي بامتداد شارع  ُنِقَل إىل مقربتِه اخلاصَّ اخلوئي يف الّصحن احليدرّي، ثم 
الّشيخ الّطويّس ، بالُقرب من مقام صاحب الّزمان  واإلمام الّصادق ، وُأدِخَل 
ورثْتُه  كثرية،  وبلدان  األرشف  النّجف  يف  مآتم  ة  عدَّ له  وُأقيمت  االثنني،  ليلة  رضحيه 

عراء بمراٍث كثريٍة، وممَّن رثاه العاّلمة الّسّيد حسن احلائري، بقوله: الشُّ

الّرحيم الغفوَر  اهللَ  كري���������ْمأستودُع  مق����اٍم  ذا  وفيَّ����ًا  ندب���ًا 
مىض مُهامًا  اهللَ  العليْمأستودُع  العزيز  لتقدير  طوعًا 
املظّفر الواحد  عبد  )النظيْم()1)الّشيخ  الَفَخار  عقد  الندى  بحَر 

)1)  ُينظر: صفحاٌت مرشقة: ص51 – 52.
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(احب املظّفر 5- ال�ّسيخ )عبد ال�سّ
من أعالم األرسة املظّفرّية التي حازت  مكانًة رفيعًة يف قلوب أهل البرصة، الّشيخ 
)عبد الّصاحب املظّفر(؛ ملا بَذَلُه ِمْن جهوٍد وخدمٍة هلذه املدينة املعطاء، وملزيد من 
التعريف به واالطالع عىل سريته، نستعرُض عّدة نقاٍط مهّمٍة من حياته املباركة، ليتبنّيَ 

لنا من خالهلا فضُلُه ومكانُتُه العلمّيُة.

ا�سُمُه ون�سُبُه، وتاريُخ ولدِتِه وحمّلها
هو الّشيخ عبد الّصاحب ابن الّشيخ جابر ابن الّشيخ طاهر ابن الّشيخ مظّفر ابن 

الّشيخ حمّمد ابن الّشيخ عبد احلسني بن املظّفر الّثاين)1).

ُولِد  يف النّجف األرشف يف سنة )1900م/1318#(، يف حمّلة املرشاق إحدى 
أطراف النّجف األربعة)2).

عاش يف كنف والده فحظي برتبيٍة إسالمّيٍة وأجواٍء علمّيٍة، إْذ نشأ يف بيئٍة هي مهُد 
مفرطٍة  بسعٍة  األجواء  تلك  فانعكسْت  والعرفاء،  العلامء  وحمطُّ  واألوصياء،  األنبياء 
اًل للتتلمذ عند  با أْن يكون مؤهَّ ل أطواِر الصِّ عىل سلوكِه وتوّجهاتِه، حّتى استطاع يف أوَّ
أيب  يِّد  والسَّ النّائيني،  املريزا حمّمد حسني   الّشيخ  أمثال:  آنذاك،  النّجف  أعالم  أعاظم 

احلسن األصفهايّن.

)1) التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، ص399.
)2) املصدر نفسه. وتنظر: نبذة خمترصة كتبها نجل املرتجم له الشيخ جميد املظّفر)خمطوطة(.
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م�سايُخُه
 ، قرأ يف بداية دراستِه احلوزوّية عىل نخبٍة من علامء احلوزة، ِمن بينهم والده 

وبعد ذلك تتلمَذ عىل يِد أساطني احلوزة العلمّية، منهم:

1- آية اهلل الّشيخ حمّمد حسني النّائينّي.

2- آية اهلل الّسّيد أبو احلسن األصفهايّن.

يِّد عبد اهلل الّشريازّي)1). 3- آية اهلل السَّ

التي  الّسّيد حسني احلاممّي)2)، الذي الزمه بحيث كانْت ُجلُّ دروسه  آية اهلل   -4

)1) وهو آية اهلل السّيد عبد اهلل الّشريازّي، ابن السّيد حمّمد طاهر الّشريازّي، ولد يف مدينة شرياز 
روحاينٌّ  مناضل،  عامل  وعاملٌ  جريء،  وقائٌد  حمنّك،  زعيٌم  وهو  1891م(،   -  #1309( سنة 
القرن  منُذ اخلمسينّيات من  النجف األرشف  العظام يف حارضة  التقليد  فذٌّ متمّيز، من مراجع 
إىل  هاجر  بعدها  والدته،  حملِّ  يف  واألصول  الِفقه  يف  والّسطوح  املقّدمات  درس  العرشين. 
كبار  العايل )اخلارج( عند  البحث  النجف األرشف )1333# - 1914م(، والتحَق بحلقات 
حسني  حمّمد  الّشيخ  املريزا  واملجتهدين،  الفقهاء  ُأستاذ  طليعتهم  ويف  -آنذاك-  النجف  علامء 
النائينّي الغروّي )ت 1355#(، وكانت حصيلة ذلك أْن ُعدَّ من أبرز الطاّلب علاًم وعماًل، وِمن 
لنَي، حّتى ُأجيز باالجتهاد بعد اثنتي عرشة سنة من التحصيل العايل، ُتويّف يف  املشتغلنَي واملحصِّ
ضا . ُينظر: قادة  مدينة مشهد املقّدسة عام )1405#(، وُدفَِن ُقرَب الرّضيح املبارك لإلمام الرِّ

الفكر الّدينّي والّسيايّس، األستاذ الّدكتور حمّمد حسني الّصغري: ص 173 - 208. 
)2) وهو آية اهلل السّيد حسني ابن السّيد عيل ابن السّيد هاشم املوسوّي احلاّممي النجفّي.  فقيٌه معّظم، 
وُأصويلٌّ بارع، وُأستاٌذ ملَهٌم، أحد أئّمة الّدين، وِمن أبرز مراجع التقليد يف النجف األرشف. ُولد 
يف النجف األرشف عام )1298# - 1881م(، درس العلوم احلوزوّية عند أعالم عرصه، ومْن 
أبرزهم الّشيخ حمّمد كاظم اآلخوند اخلراسايّن، والسّيد حمّمد كاظم الطباطبائّي اليزدّي، والّشيخ 
فتح اهلل األصفهايّن، املعروف بـ)شيخ الرّشيعة(، وغريهم، ظلَّ مالزمًا درس اآلخوند اخلراسايّن 
ملّدة اثنتي عرشة سنة، وبعد وفاته لزم درس اليزدّي ثامين سنني، ثّم لزم درس شيخ الرّشيعة حّتى 
وفاته، بعدها استقلَّ بالّدرس والتدريس طول عرشين سنة، وقْد برز السّيد احلاّممي بعد وفاة 
السّيد أبو احلسن األصفهايّن بوصفه أحد املراجع البارزين، ُتويّف سنة )1379# - 1959م( يف 
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تلّقاها يف الفقه واألصول عنده -تغّمده اهللُ برمحتِه- وكانت دروسه عند السّيد احلاممّي 
الفقه عىل كتاب )الطهارة والّصالة( آلغا  الّصباح كان درسه يف  صباحًا ومساًء؛ ففي 
املساء  رضا اهلمداين، وكتاب )اجلواهر( للمرحوم احلّجة حمّمد حسن اجلواهرّي، ويف 
درسه يف األُصول عىل كتاب)كفاية األُصول( لآلخوند ، ورسائل الّشيخ األنصارّي 
مسائل  حول  معه  للمناقشة  بيتِه  يف  ُأستاِذه  عىل  يرتّدُد  كاَن  كام  اجلواهرّي،  مسجد  يف 

املرياث واملسائل العاّمة.

املتميِّزة  ودراسته  القيِّمة  تعاليمه  ِمن  أخذ  دعيبل)1)،  موسى  الّشيخ  اهلل  آيُة   -5
ثقَته األّول،  الفضِل األوفر، وكان  ُأستاَذه األكرب، وصاحَب  العظيمة، وكاَن  وأخالِقِه 
حّتى أّن الّشيخ موسى  كان يكلِّف الّشيخ عبد الّصاحب املظّفر -عندما يأيت من 
البرصة-  أْن يصيلِّ بدالً عنه؛ لِكرَب سنِّه وعجزه، يف اجلامع احليدرّي يف )امليدان( يف باب 

الوالية، فكان يؤمُّ اجلامعة طول  بقائه يف النجف األرشف. 

والفضيلِة،  العلِم  أهِل  من  أقرانه  مع  باملباحثة  يقضيها  خاّصة  أوقاٌت  له  وكانْت 
البحرايّن،  الكريم  عبد  والّشيخ  املظّفر،  املهدّي  عبد  الّشيخ  بن  حسن  حمّمد  كالّشيخ 
والسّيد حمّمد جواد العاميّل النجفّي، والّشيخ حمّمد طاهر اخلاقايّن، والّشيخ عبد احلُسني 

النجف األرشف، وُدفِن فيها. ُينظر: قادة الفكر الّدينّي والّسيايّس: ص147 - 161.
سنة  النجف  يف  ولد  اخلفاجّي.  دعيبل  آل  أمحد  بن  عمران  بن  موسى  الّشيخ  اهلل  آية  وهو   (1(
األدبّية  املقّدمات  قرأ   ،)#1328( سنة  املتويف  اجلليل  العامل  والده  عىل  هبا  ونشأ   ،)#1297(
اليزدّي،  كاظم  حمّمد  السّيد  عىل  العالية  األبحاث  حرض  ثّم  املدّرسنَي،  فضالء  عىل  والرّشعّية 
قرن،  نصف  قرابة  بالتدريس  استقلَّ  ثمَّ  باالجتهاد،  أجازه  حّتى  الغطاء  كاشف  أمحد  والّشيخ 
َج عليه كثرٌي من أهل العلم والنّاهبني، وكان عىل جانٍب عظيٍم من التقوى  قًا، خترَّ فكان ماهرًا حمقِّ
والّصالح وطهارة النّفس وصدق النِّّية، تويّف يف النجِف آخر سنة )1387# - 1967م(، وُدفَِن 
ْحِن الرّشيِف يف حجرة رقم )53/1(. ُينظر: مشاهري املدفونني يف الّصحن العلوّي: ص  بالصَّ

20 رقم 491.
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الغطاء)2)،  الرّشع،  والّشيخ عيل كاشف  ام)1)، والّسيِّد داود  القسَّ خليفة، والّشيخ عيّل 
والّشيخ عبد الغّفار األنصارّي)3)، وغريهم)4).

مكانُتُه العلمّيُة والجتماعّيُة
األرشف؛  النّجف  أعالم  من  عدٍد  عند  ومتمّيٌز  بــارٌز  حضوٌر    للّشيخ  كان 
يف  عنها  ممّثاًل  ليكون  والده  مكان  األرشف  النّجف  يف  الدينّيُة  املرجعّيُة  حتُه  رشَّ لذا 
مشاكِلهم  وحلِّ  الّديني  للتوجيه  البرصة،  حمافظة  يف  عيل(  )كرمة  اهلارثة  وناحية  املَدْينَة،  قضاء 
خالل  من   ،)#1388( سنة  حّتى  ذلك،  عىل  جاهدًا  فعمل  والعشائرّية،  القبلّيِة  واختالفاهِتم 

النجفّية  األرسة  قّسام  آل  من  خليل،  بن  محود  بن  )جسام(  قّسام  بن  عيل  الّشيخ  وهو   (1(
درس  )1322#-1904م(،  سنة  األرشف  النجف  يف  ُولد  خفاجة.  قبيلة  إىل  تنتسب  التي 
خص  الشَّ عيل  السّيد  العاّلمة  أمثال:  أساتذته،  من  لني  املحصِّ عىل  األولّية  العلوم   مبادىء 
حمسن  السّيد  منهم:  الفتيا،  يف  املراجع  عىل  العالية  الّدروس  حرض  )ت1381#-1961م(. 
احلكيم ، والسّيد حسني احلاّممّي، توّفي يوم العاشر من محّرم الحرام سنة )#1397 - 

1979م(. ُينظر: موقع آل القّسام، ويكيبيديا.
)2) وهو الّشيخ عيل ابن الّشيخ حمّمد رضا ابن الّشيخ هادي ابن الّشيخ عّباس ابن الّشيخ عيل آل 
كاشف الغطاء، عاملٌ متكلٌِّم، وِرث زعامة أرسة كاشف الغطاء خلفًا للّشيخ حمّمد حسني كاشف 
الغطاء.  ولد يف النجف األرشف سنة )1331# - 1912م(، وتلّمذ عند أقطاب ُأرستِِه العلمّية، 
وُأِجيز بالفقه واألصول واملنطق، وكان أديبًا شاعرًا بالغّيًا، رجع إليه يف الفتيا ) التقليد ( مجهوٌر 
كبرٌي، نبغ يف الّدرس العلمّي وهو يف شبابه، وختّرج عليه مجٌع من فضالء احلوزة العلمّية. ُينظر: 

معجم األُدباء: ج4، ص320.
شاعٌر،  أديٌب،  فاضٌل  األنصارّي،  مبارك  بن  أمحد  بن  حمّمد  بن  الغّفار  عبد  الّشيخ  وهو   (3(
عىل  والعلمّية  األدبّية  مقّدماته  قرأ  1914م(،   -  #1333( سنة  العامرة  مدينة  يف  ُولِد 
جعفر  والّشيخ  أفندي،  أمني  حمّمد  واألستاذ  ادهام،  زاير  باقر  حمّمد  الّشيخ  وعىل  والده، 
حتصيله،  يف  جمّدًا  ذكّيًا  كان  القزوينّي،  رايض  السّيد  عىل  فأخذها  اخلطابة،  النقدّي.استهوته 
احلوادث  بعض  شعره  يف  َخ  أرَّ وقْد  التاريخ،  َنْظم  يف  التاّمة  اإلجادة  وله  عر،  الشِّ َنَظَم 
ج3،  األدباء:  معجم  والتبليغ.  واإلرشاد  اجلامعة  إمامة  العامرة  يف  وتوىّل   والوفيات، 

ص 473 - 374.
)4) ِمن نبذٍة كَتَبها حفيد املرتَجم له.
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املنرب احلسينّي؛ إْذ كان خطيبًا مفّوهًا، وكاتبًا بارعًا )1).

اآثاُرُه العلمّيُة
اجلانب األخالقّي  املكتبة اإلسالمّية يف  أغنى هبا  قّيمة  مؤّلفات    الّشيخ  ترَك 
واحٍد(،  حديٍث  يف  )األخالق  هلا:  أوَّ األخالق،  يف  مؤلَّفات  ثالثة  خطَّ  إْذ   والرتبوّي؛ 
)جالُء  وثالثها:  مطبوع،  وهو  الفردوس(،  )ورثة  وثانيها:  مطبوٌع،  وهو  جزأين،  يف 
أجزاء،  أربعة  يف  املظّفر،  عيل  احلسني  أيب  القلوب(للعاّلمة  حكمِة  رشح  يف  الكروِب 
يزاالن خمطوَطني،  ما  ابع  والرَّ بعد وفاته، والثالث  والثاين  ُطبِع يف حياته،  األّول  اجلزء 
وله مؤلَّف آخر ذكره صاحب التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف، باسم 

)الغول()2).

الإجازاُت والوكالُت
حاز  عىل عّدِة إجازاٍت ووكاالٍت صدرت من كبار مراجع عرصه، وإليك ما 

َوَصَلنا منها)3):

بتاريخ )27   ،السّيد حسني املوسوّي احلاممّي آية اهلل  1- إجازة ومأذونّية من 
شّوال مْن عام 1344#(، وهي إجازٌة مشرتكة، عليها َخْتم كلٍّ ِمن آيِة اهللِ السّيد حمسن 

 . ريازّي الطباطبائّي احلكيم، وآية اهلل السّيد عبد اهلل احلسينّي الشِّ

2- إجازة صادرة من آية اهلل الّشيخ حمّمد حسني الغروّي النائينّي بتاريخ )16 حمّرم 
احلرام مْن عام #1352( .

3- إجازة حّررها الّشيخ آية اهلل حمّمد حسني الغروّي األصفهايّن بتاريخ )25 

)1) ُينظر: التحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، ص399.

)2) ُينظر: التحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، ص400.
)3) وثائق حمفوظة يف مركز تراث البرصة.
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.ذي احلّجة مْن عام 1356#(، وهي مشرتَكة، عليها ختم آية اهلل حمّمد رضا آل ياسني

أبو  السّيد  اهللِ  آية  األرشف،  النجف  يف  العلمّية  احلوزة  زعيم  من  إجازة  له   -4
القاسم اخلوئي، بتاريخ )24 رجب املرّجب مْن عام #1390(.

نْت هذه اإلجازات اإلشادة الواضحة بتقواه وعلمه ، وأّنه من أهل   وَقْد تضمَّ
يانة والّديانة، وأّنه مأذوٌن يف نقل فتاواهم وبثِّ األحكام الرّشعّية  الفضِل والعّفة والصِّ
لح مع ترايض  واملسائل الّدينّية، وتويّل األُمور احلسبّية، والنظر يف الّدعاوى، وإجراء الصُّ
الطرفني، فضاًل عن اإلذن يف قبض احلقوق الرّشعّية، ورصفها يف وجوهها، وأّنه الّثقة يف 

ذلك، فعىل املؤمننَي امتثال أوامره يف األمور الرّشعّية. 
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اأولُدُه واإخوُتُه
أعقَب الّشيخ اثني عرش ولدًا، وهم: »سليم، محيد)1)، مّكي، عبد الّزهرة، كاظم، 
حمسن)2)، عسكر، حييى، جميد)3)، عبد عيل)4)، عبد احلسني، عبد الّرضا«)5)، وأغلُبهم من 
محلة الّشهادات، وأكرُبهم احلقوقّي )عسكر املظّفر(، الذي شغل عّدة مناصب، آخرها 
مدير إدارة مستشفى مدينة الّطّب يف بغداد)6)، وأصغُرهم الّشيخ )حييى(، الذي حلَّ حملَّ 
والده يف قضاء املَدْينَة وناحية اهلارثة، وهو اليوم يؤمُّ املصلِّني مجاعًة يف حسينّية آل عيّل.

للّشيخ  أربعة إخوة، وهم: »مهدي، الّشيخ هادي، احلاج عبد الّرسول، عبد 
األمري«)7).

وتلتقي عائلة الّشيخ )عبد الّصاحب املظّفر( مع عائلة الّشيخ )عبد املهدي املظّفر(
باجلدِّ اخلامس هلذه األرُسة، وهو الّشيخ )عبد احلسني(، االبن الّصلب للّشيخ )مظّفر 

الّثاين(، وإليك خمّطط ذلك النَّسب:

)1) له باٌع يف األدب والّشعر، وهو مدّرس جامعّي، وملزيٍد من االطالع، ُينظر: التحف من أعالم 
وعلامء الكوفة والنجف: ج1، ص662.

)2) حصل عىل شهادة الّدكتوراه يف األدب من جامعة بغداد، شغل عّدة مناصب، آخرها عميد كّلّية 
اآلداب – جامعة القادسّية، وله عّدة مؤّلفات، منها: »القرآن واألقوال املناخية«، و »ناية الكون 
املظّفرّية:  تاريخ األرسة  ُينظر:  العامل«.  مقابر  أوسع  الّسالم من  »وادي  و  والقرآن«،  العلم  بني 

ص151، وموقع النّور، مقال هادي الفتالوي.
)3) له شهرة ووجاهه يف املجتمع النجفّي.

)4) من أصحاب املطابع، كانت لديه مطبعة يف بغداد. ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرّية: ص181.
)5) تاريخ األرسة املظّفرّية: ص224.

)6) ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرّية: ص151، وموقع النور، مقال هادي الفتالوي.
)7) تاريخ األرسة املظّفرّية: ص224.
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وفاُتُه
أضعف  بمرٍض  حياته  أواخر  من  عرشة  اخلمس  الّسنوات  يف    الّشيخ  ابُتيل 
الّسفر  التي كانت ملقاة عىل عاتقه، فعجز عن  العلمّية  املهّمة  بدنه وقواه عن مواصلة 
إىل البرصة يف أواخر حياته، فاستقّر يف النّجف األرشف، وكان بيُته وديواُنه فيها حمفاًل 
للعلامء والفقهاء واألدباء وعاّمة النّاس، وكان يرتّدد عىل جملسه مجلٌة من األعالم، منهم: 
العاّلمة املرحوم الّشيخ أسد حيدر)1)، والعالمة املرحوم السّيد عبد احلسني القزوينّي، 
جواد  السّيد  املرحوم  والعالمة  خــان)2)،  عيل  الّرسول  عبد  السّيد  املرحوم  والعاّلمة 
تالميذه  عن  فضاًل  وغريهم،  األسدي،  هادي  الّشيخ  املرحوم  والعالمة  كيشوان)3)، 

)1) وهو أسد بن حمّمد بن عيسى بن حمّمد آل حيدر النجفّي، ُولد يف النجف األرشفسنة )#1327(، 
ونشأ فيها. درس مقّدمات العلوم حّتى أمتّها، ثّم انتقل إىل حلقات العلم واألبحاث العالية عىل 
البغدادّي، والّشيخ حمّمد رضا آل ياسني، والسّيد أيب القاسم اخلوئّي، وانتهل من  السّيد حمّمد 
غريهم، ووَلَع باألدب وجدَّ يف التأليف والتحقيق... كان شاعرًا مريح النّظم، هاجر إىل الكويت 
وسكنها ُمرشدًا وداعيًا ألحكام الّدين إىل وفاته يف اليوم الثامن من شهر شعبان سنة  )#1405(، 
وُنِقل جثامنه إىل النجف األرشف وُدفَِن فيها. ُينظر: معجم األدباء من العرص اجلاهيّل حّتى سنة 

2002م: ج1، ص337.
النجفّي،  احلسينّي  آل عيل خان  بن حسني  بن عيل  عبد احلسني  بن  الّرسول  عبد  السّيد  )2) وهو 
عامل أديٌب، شاعٌر. ُولد يف النجف األرشف سنة )1348# - 1928م(، ونشأ هبا، قرأ مقّدماته 
العالية عىل  ثّم حرض األبحاث  الّصدر،  السّيد إسامعيل  األدبّية والعلمّية، وأخذ سطوحه عىل 
جًا للّدين  السّيد أيب القاسم اخلوئي، انتقل مع والده إىل مدينة )بلد( سنة )1375#(، فكان مروِّ
الطلعة، ومن  النجف...كان سيِّدًا جلياًل، هبيَّ  إىل  معه  َرَجَع  ثّم  وحّية واألخالقّية،  الرُّ والِقيم 
ُينظر:  1984م(.   -  #1404( عام  األرشف  النجف  يف  تويفِّ  املحرتمة،  العلمّية  الّشخصّيات 

معجم األدباء: ج3، ص429.
)3) وهو جواد ابن السّيد حمّمد ابن السّيد صالح الكيشوان املوسوّي، عامٌل أديٌب، من أساتذة الفقه، 
ُولِد يف النجف األرشف، وتتلمذ عىل علامء عرصه، وتصّدى للتدريس والبحث والتأليف، نرش 
كرى. ُينظر: معجم األدباء: ج2، ص 85، والتُّحف من تراجم  عددًا من املقاالت يف جمّلة الذِّ
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الذين تتلمذوا عىل يديه، منهم: الّشيخ عبد اجلّبار الّساعدّي، والّشيخ عبد اهلل املظّفر، 
والّشيخ مهدي بن الّشيخ صالح املظّفر، والسّيد كاظم اليعقويّب املوسوّي.

إمامة اجلامعة  يتوىّل  أْن  بينهم، فطلبوا منه  أبناء املرشاق فرصة تواجده  اغتنم  وقْد 
والّصالة يف جامع الّسقاية، وأْن يكوَن مرجعًا هلم يف إدرة شؤونم الّدينّية، فاستجاب 
ده مراجع النجف باملوافقة والتأييد، فكان  عند حسن ظنِّ اجلميع،  هلم بعد أْن زوَّ
املصّلنَي  عىل  وُيلقي  يقوم  العشاء  صالة  من  ينتهي  حينام  كعادته  وكان  النّاس،  فأحبَّه 
املواعظ واإلرشادات الّدينّية، وبعض املسائل الرشعّية، وجُييب عىل تساؤالهتم الفقهّية 
ة أخرى عن اخلروج  والعقائدّية، ومل ينقطْع عن أدائه هذه املهّمة حّتى أقعده املرض مرَّ
إلمامة املصّلني يف اجلامع قبل عاٍم من وفاته ، وقْد وافاه األجل املحتوم يف النّجف 
األرشف بتاريخ )1983/1/30م- 1403هـ()1)، فأقيمْت له جمالس الفاحتة يف النّجف 

األرشف يف جامع الطويّس، وحمافظة البرصة بمختلف قصباهتا)2).

أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج1، ص422.
)1) التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج2، ص400.

)2) ُينظر: موقع النّور، مقال »هادي الفتالوي«.
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اأحمد  ال�ّسيخ  ابن  يون�س  ال�ّسيخ   
املظّفر





 )6- ال�ّسيخ )يون�س ابن ال�ّسيخ اأحمد املظّفر
الّشيخ  فهو  والثامر،  النّفع  والّدائمة  املوِرقة  الّشجرة  تلك  من  الرابُع  الفرُع  هو 
الثاين)1)،  مظّفر  الّشيخ  بن  الّشيخ جاسم  بن  الّشيخ عيسى  بن  أمحد  الّشيخ  ابن  يونس 
ه  العلامء يف حقِّ قاَل  الكبري،  املظّفر  للّشيخ  الولد األكرب  الّشيخ جاسم،  فهو من ساللة 
ما جاء يف  منها:   ، مقامه  ُتنبئ عن عظم شأنه، وسُموِّ قدره، وعلوِّ  كلامت جليلة 
كتاب مايض النجف وحارضها، قال: » هو أحُد أفراد هذه األرسة الناهبنَي، وأدبائها 

املعروفنَي، كاَن من أهل الِعلم والفْضِل«)2).

وقال صاحب الّتحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: » كان من أهل 
العلم واألدب، له ديوان «)3).

كان معارصًا للّشيخ صاحب اجلواهر، وأحد تالمذته، وله يف رثائه قصيدة، يقول 
فيها:

فهاال الكرام  عىل  أملَّ  فمالَجَلٌل  املكرمات  عرَش  وأماَل 
ال�ّس� وأرجف  البالد  اسودَّ  له  زلزاالَجَلٌل  وُزلزلْت  الّشداد  �بع 
ها لفضَّ حلَّ  هب  بالشُّ أّنه  األجبااللو  لقلقَل  باجلبال  أو 

بمحّمد القضا  ألوى  بِه  وفِعاال(4)يومًا  مآثِرًا  الزكيِّ  احلسِن 

اأولُدُه
للّشيخ ثالثُة أوالد، وهم: » الّشيخ حمّمد حسني، يوسف، الّشيخ حمّمد حسن «)5).

)1) ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرّية: ص205.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص376.

)3) الّتحف من تراجم وأعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج3، ص920.
)4) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص376.

)5) تاريخ األرسة املظّفرية: ص205.





ال�ّسيخ حمّمد ح�سني املظّفر





)7ـ ال�ّسيخ )حمّمد ح�سني املظّفر

بـ)فارس  عرصه  أعالم  بني  ُعرف  يونس،  الّشيخ  ابن  حسني  حمّمد  الّشيخ  هو 
أحُد  »هو  قائاًل:  وحارضها،  النجف  مايض  صاحب  بذلك  رّصح  كام  القريض(، 

رجاالت األدب وفرسان القريض من هذه األرسة«)1).
وكيف ال يكون كذلك، وقْد كان أبوه أديبًا بارعًا، فَوِرَث ذلك منه، حّتى أصبح 
عاُم  كثرية، ومنها  أّرَخ حوادث  وقْد  املنظوم،  التاريخ  اليُد يف  وله  شاعرًا حمسنًا جميدًا، 

والدتِِه، بقوله:

حساَمُه َسلَّ  هَر  الدَّ رأيُت  اإلَحْنفلّم  ِمن  بجيٍش  ووافاين  عيلَّ 
املحْنوِمْن بعِده املوُت الذي ليَس تاركي ِمن  عيلَّ  جيِري  ما  أْدِر  وملْ 
خًا مؤرِّ وُقْلُت  نفِس  عىل  أُكْن()2)بكيُت  َوملْ  َتلِْدين  ملْ  ي  ُأمِّ )َفَياليَت 

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص372.
)2) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص372.

)#1293(
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ولدُتُه ون�ساأُتُه العلمّيُة
  ش )شلهة احلسن( عام )1293#()1)، َنَشَأ ُولَِد يف حمافظة البرصة يف قرية الرّشِ

عر، كام مّر ذكُرها. َخ تاريخ والدتِِه بأبياٍت من الشِّ اقًا للّشعر؛ وَقْد أرَّ ذوَّ

النجف األرشف، وختّرَج عىل  إىل  األولّية، وهاجر  املبادئ  أبيه بعض  »أَخذ عن   
كاظم  حمّمد  والسّيد  الكفاية(،  )صاحب  كاظم  ماّل  الّشيخ  درس  فحرض  أعالمها، 
الفقيه(،  مصباح  )صاحب  اهلمدايّن  رضا  ماّل  والّشيخ  الوثقى(،  العروة  )صاحب 

والسّيد حمّمد األصفهايّن«)2).

�سريُتُه وغرُّ ِخ�ساِلِه
وشكٌل  حسنٌة،  بّزٌة  وله  األبراد،  وطهارة  الّثياب  بنقاوة  يمتاز    الّشيخ  كان 
لطيٌف، وُخُلٌق حسٌن، رسيُع اجلواب، فكان  ال تفوته النّادرة، وال تتعّداه النّكتة، 
ويضمُّ إىل خّفة الطبع وأرحيّية النّفس النُّسك وطهارة الّضمري)3)، ومّلا أتمَّ دروسه رجع 
فكان  الرّشعّية،  املهاّم  من  وأجداده  آباؤه  بدأه  ما  لُيواصل  )الُقرنة(؛  رأسه  مسقط  إىل 
فيها إمام املحراب، واخلطيب املصِقع، واملدّرس اخلبري، فالتّف حوَله بعُض أهل الفهم 
واملعرفة، فاستفادوا من وجوده، وأخذوا من أدبِِه، فكان ناديه مدرسة ُتلقى فيها سائر 

اآلداب واملعارف)4).

عمل عىل تربية وتنشئة مجلٍة من املهّذبنَي وطاّلب الكامل، ال سّيام امللتّفني حوله، إْذ 

)1) ُينظر: الكوكب الدري يف شعراء الغري: ص545، ومايض النجف وحارضها: ج3، ص372.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3 ، ص372.

)3) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص372، وأدُب الطّف: ج10، ص38.
)4) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص372.
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هيم بمبادئ العلوم، من نحٍو ورصٍف وأدٍب وفِْقٍه)1). كان يغذِّ

ِه اأقواُل العلماء يف حقِّ
قاَل فيه الّشيخ آغا بزرك : »حرض عىل مجاعٍة من علامء عرصه حّتى برع وكمل، 
وقال:  تــويّف«)2)،   أْن  إىل  الرّشعّية  بالوظائف  قائاًم  فكان  الُقورنة،  إىل  وكياًل  فأرسلوه 
»رأيُت بخّط املرتَجم له، )حلية املرتِّلني( يف التجويد، و)رسالة التجويد(، للسّيد حمّمد 
جواد العاميّل صاحب، )مفتاح الكرامة(، فرغ من كتاباهتا عام )1310(، ومن ُحسن 

.(3(خّطه يف التاريخ يظهر أّنه يومئٍذ من أبناء العرشين تقريبًا

وقاَل الشيخ جعفر حمبوبة: »هو أحُد رجاالت األدب، وفرسان القريض من هذه 
األرسة«)4)، كام تقّدم.

وجاء يف )شعراء الغرّي(: »هو أبو يونس، الّشيخ حمّمد حسني ابن الّشيخ يونس آل 
املظّفر، عاملٌ كبرٌي، وأديٌب شهرٌي، وشاعٌر مطبوٌع«)5).

واألصول  الفقه  أعالم  من  »كان  جلبورّي:  سلامن  لكامل  األدبــاء(  )معجم  ويف 
اليُد  رقيقًا، ولُه  الكتابة، وكان شعُره جزالً  واألدب والّشعر، وكان جيِّد اخلّط، حسن 

ر يف التاريخ«)6). الطُّوىل والتبحُّ

)1) ُينظر: أدب الطّف: ج10، ص37.
)2) طبقات أعالم الشيعة: ج14، ص895.

)3) طبقات أعالم الشيعة: ج14، ص 895.
)4) مايض النجف وحارضها: ج3، ص372.

)5) الكوكب الدّري يف شعراء الغري: ص545..
)6) معجم األدباء: ج5، ص265.
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 اأثاُرُه العلمّيُة
ذكرْت كتُب املعاجم والرتاجم مجلًة مْن آثاره العلمّية، فقْد جاء يف مايض النجف 

وحارضها:  آثاره، ومنها: 

1- التاريخ. 

2- الّزهراء.

3- كتاٌب يف الفقه.

.(1(4-ديواُن شعر

من  مجلٌة  وتوجد  النظم،  أهل  من  كان  املرتَجم  »إّن   : بزرك  آغا  الّشيخ  وقاَل 
من  وغريه  الّشبيبّي،  جواد  الّشيخ  مع  مساجالُته  منها  املذكور،  ولده  عند  أشعاره 
األدبّية،  واملقالة  الشعرّية،  القطعة  وفيها  النجف،  تِرُد  رسائُله  وكانْت   ،(2(معارصيه
تارخيه  ومنها  يعارصها،  التي  للحوادث  التاريخ  بنظِم  امتاز  وقْد  املعجب،  والتاريخ 
عرّي يوم تأّسسْت مجعّيُة منتدى النرش بالنجف)3)، وِمن نوادره قوُله يف قاٍض دخل  الشِّ
خًا  نّة واجلامعة، فقاَل مؤرِّ رية اسُمُه )عيّل(، وكان من أهل السُّ الُقرنة، وكان حسن السِّ

عام دخوله:

القضا رام  لّلذي  وأّوِلُقْل  آخ����ٍر  م����������ن 
وشافعي حنفي  وح���������ن����ب��يلِمْن  وم�����ال�������كي 
ت����واترْت فق���ْد  ����وا  م��رَسِلُكفُّ خ���رِي  أخب���اُر 

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص372.
)2) طبقات أعالم الشيعة: ج14، ص895.

)3) أدب الطّف: ج10، ص37.
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خوا أرِّ ُتنبِي  ْدِق  عيل((1)بالصِّ أقضاُكْم  )ياقوِم 
عليه  ُيصيلِّ  النبيَّ  َذَكَر  إذا  فيه  وجد  قرأه  فلاّم  للمرّبد،  كتاب)الكامل(  له  وُأهدي 

بالّصالة البرتاء، ومل يذكر اآلل، فرماُه ِمن يِدِه، وأنشأ هذيِن البيتنِي:

ُيبت����دئ ي��ك��ن  ل����ْم  كتاب������ًا  النبيإّن  ب��ع�����َد  اآلِل  ب������ذكِر  في������ه 
ذكِرهم ف�������ي  خيتُِم  يك���ْن  مذهبِي(2)ول�����ْم  ف��������ي  )ب������الكامِل(  فل�����يَس 

وأّرخ عام ذهابِه إىل حّج بيت اهلل احلرام عام )1337#(، فقال:

رسنا حيُث  الّسالمُة  بن�����ا  الّرواِقتس������رُي  مم����������دوُد  اهللِ  وأم�������ُن 
سابحاٍت ب���واخَر  ف�������ي  النّياِقَفَط�����ْورًا  أك������������واِر  َفْوَق  َوَطْورًا 
حّتى وبني������ه  امل������صطفى  املراِقفُزرنا  مِع  بال������دَّ األرَض  سقين�������ا 
س������روٍر يف  مجيع��������ًا  العراِقوأقبْلن�����ا  إىل  احِلجاِز  ِم������ن  نس�������رُي 
ْخ فأرِّ ُق�����ْم  ِة  ب��������املرسَّ )َلَق�������ْد َذَهَب الَعن������ا واألجُر باقي((3)َرجْعن������ا 

                                                                 

اأ�سعاُرُه
ديوانه  املجال  هذا  يف  فَلُه  والّشعر،  األدب  يف  ودرايته  علمه  بغزارة  العلامء  أشاَد 
الشعرّي)4)، فضاًل عن القصائد واملساجالت املتناثرة التي كتبها مع إخوانه من العلامء 
والّشعراء، كام رّصح بذلك الّشيخ آغا برزك الطهرايّن، فقال: »ذكر يل الفاضُل الّشيخ 
عبد احلسني ابن املرحوم الّشيخ عبد اهلل املظّفر، أنَّ املرتَجم كان من أهل النظم، وتوجد 
مجلٌة من أشعاِرِه عند ولده املذكور، ومنها مساجالُته مع الّشيخ جواد الّشبيبّي، وغريه 

)1) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص373، وأدب الطّف: ج10، ص38-37.
)2) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص373.

)3) ُينظر: أدب الطف: ج10، ص38- 39
)4) مل ُيطبع، حّدثنا بذلك ولده الّشيخ يونس املظّفر.
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من معارصيه«)1)، وإليك نامذج من أشعاره:

1- قوُله من قصيدٍة يمدح هبا آل البيت ◘:

شأوُهُم للنّاس  فم  النبيِّ  نبيآل  كلُّ  بالفضِل  ُيضاِهيُهُم  وال 
أحٌد وال  نوٌح  وال  ال  آدٌم  َعِقِبما  وِمن  بدٍء  من  النبّينَي  من 
وال الكليُم  موسى  وال  اخلليُل  ومنتخِبوال  مبعوٍث  كلُّ  وال  عيسى 
عرِبفُهم -وعمرو العىل- أوىف الورى ذممًا وِمن  ُعجم  ِمن  النّاس  وأكرم 
إذا للنزيل  محاٍة  ِمن  ُنَوِبأفدهُيُم  ِمن  األّيام  يُد  نازلته  ما 
عامهم عمَّ  ما  إذا  كفاٍة  ُحِبوِمن  السُّ أعنُي  وغارْت  الّسننَي  جدب 
وتقًى عاًل  الزاكي  احلسُن  ُحبِي)2)فمنُهُم  باملكرماِت  جمتبًى  ِمن  أفديه 

2- ولُه يف رثاء اإلمام احُلسني  عّدة قصائد، منها قوُله:

الغّرا طلعتِه  صبِح  عن  جى  الدُّ املرسىأماَط  عىل  حيَّ  احليِّ  منادي  فنادى 
رحاهل�م بني  والقلُب  َظَعنًا  ذك�رى(نَووا  ِمن  نبِك  )قفا  مهاًل  ينادهيم 
ب�ها وحدا  عيسهم  أثاروا  والوع��راوملا  الّسهل  ختبِط  وضّلْت  حداها 
رأيت�ها ما  إذا  بلقيٍس  رصَح  بح�راترى  يسبه  كان  قْد  َمن  فتعِذر 
صحاصحًا تطوي  الطرف  ارتداد  شه����رًاوقبل  سباسبها  تطوي  غريها  إذا 
الف�ال مجرة  أخفاُفها  قدحْت  صف��راوإْن  ناقًة  أو  كالقرص  رشرًا  ترى 
والظُّب��ا هي  رسحٍة  يف  نشأْت  والقف��رالقْد  املهامَه  إال  ألِفْت  وما 
فوقه���ا الغيُث  أسدَل  ربوعًا  الزه��راتؤمُّ  أنبتت  الوسميِّ  من  برودًا   
رأى ُم���ْذ  أحشاه  شقَّ  شقيٍق  ش���زرافبني  تنظره  الّرند  عني  بعينيه 
اهلوى من  تيهًا  ماَس  عراٍر  الظ��هراوبني  فاحدودب  الطل  عليه  فطل   

)1) طبقات أعالم الّشيعة: ج14، ص895.
)2) ُينظر: مايض النجف وحارضها : ج3، ص 372 -373، وكذا، الكوكب الدّري: ص545.
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دمُعه ُرْدَنيه  َبلَّ  حّتى  الوْدُق  ثغ��رابكى  باسًم  بى  الرُّ زهر  رأى  غداة 
غريها الورق  تألف  ملْ  طيبها  وك��رافِمْن  غرَيها  تتخْذ  ملْ  ترها  أملْ 
حْت فصوَّ فيها  الّدهُر  أناَخ  أْن  قفراإىل  سّكاهنا  بعد  خالًء  وأمسْت 
أرى ال  النّجم  أرُقب  فيها  بتُّ  والب�درافكْم  غرامي  إال  هبا  نديًم 
بينن�ا املوّدِة  أحاديَث  تِب��رانفضُّ  ونسكبها  ُدّرًا  فننثرها 
فاغتدْت الّدهر  َرحى  دارْت  هبا  غب��رادياٌر  فارقها  حني  ُحسنٍي  كداِر 
به فاعشوشبْت  الطفِّ  عراص  فخ��رافواىف  به  وطالْت  نواحيها  وطابْت 
فتأّرج�ْت أرجائها  يف  س  والعط�راوعرَّ النّدَّ  ُتنبُت  ُرباها  فصارْت 
هاشمي��ّ��ٍة فتيٍة  يف  هلا  ب����دراأملَّ  جمده  سم  يف  تراه  فكلٌّ 
والعىل املجد  يف  الّسبق  قصباُت  أثرىهلم  هم  أمَّ متى  فالعاين  اجلود  ويف 
محاه�ُ�ُم بغري  اجلاين  يأمن  فق���رافال  وال  َجورًا  خيَش  مل  وجارهم 
هب����ا فبنوا  العىل  بكر  خطبوا  مهرالقْد  هلا  اجلميل  كر  الذِّ جعلوا  وقْد 
ومآث����رًا اإلبا  إال  هم  جدُّ ذّراأبى  تكوينهم  قبل  من  ُعرفْت  هلم 
ال������ذي والّسبب  اإلجياد  عّلة  والنرشافُهْم  للخلق  احلرش  سنَّ  اهلل  به 
هم جدُّ آدَم  ُصْلِب  يف  يكن  مل  قرساولو  له  طّرًا  األمالك  سجد  ملا 
توب������������ٌة آلدَم  ُتقبل  مل  ق����ّراولواله  ُفْلُكه  وال  ال  نوٌح  ينُج  ومل 
خلليل�ه جنًّة  صارْت  النّار  البح�راوال  يفلُِق  بالعصا  موسى  كان  وال   
الّسم إىل  املسيح  اهللُ  رفَع  اوال  ّ  وال كان عن أيوب قْد ُكِشف الرضُّ
الثرى وطأ  َمن  خرَي  يكونوا  مل  أزرىولو  هب���م  الّزمان  كان  ملا  مزايًا   
يكن مل  كيف  هم  جدُّ هذا  كان   هلم رشف األوىل عىل اخللق واألخرىفَمن 
قبورهم حّتى  األرض  يف  بسام���راففّرقهم  وبعٌض  ببغداٍد  فبعٌض   
وبعضهم والبقيع  بطوٍس  قرباوبعٌض  له  الغري  وادي  رشفًا  حوى 
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حديَثه إّن  الطفِّ  ذكر  عنك  مج���راوَدْع  تذكاره  عند  فؤادي  أحال 
أذابه تربًا  الّدمع  جلني  ِقطراوأجرى  فأفرغه  قلبي  يف  شبَّ  جوًى 
ورهطه احُلسني  أنس  ال  اهللِ  ترتىفو  حربه  إىل  جاءْت  العدى  وخيل 
فوارس الّرجال  أمثال  الكفراعليهن  واستبطنوا  اإليمن  استظهروا  قْد 
يف وهو  اجلند  كوفة  كاتبته  أمراوقْد  وال  هنيًا  خيَش  مل  ه  جدِّ فنى 
يوطنا راٍع  إالَك  لنا  الرّسافليس  خّصِت  وقْد  ا  الرّضّ ْت  عمَّ إذا 
ورياضنا أزهرْت  ُربانا  اخرّضافهذي  قْد  واجلنان  طابْت  بذكرك 
جيد فلْم  الرّصيخ  غوث  والغدرافوافاُهُم  اخليانة  إال  وافيًا  هبم 
هبا يِعْش  مل  عيشٌة  إّما  الفخرافسامْته  ُتوِرث  ميتٌة  وإّما  كريٌم 
اإلبا اختاره  ما  أختار  هلا  الغربافقال  عىل  ثالثًا  أبقى  أّنني  ولو 
وفتيٌة احلنيُف  والّديُن  اهللُ  الزهراأبى  فاطمة  العّز  يف  عّرقْت  هبا 
فرّدها ألفًا  سبعنَي  يف  فّرافوافْته  إذا  كاحلمم  ليثًا  بسبعنَي 
طائرًا جناحيه  يف  خوفًا  القلب  الُيرسىترى  وأحلقها  ُيمناه  جذَّ  وقْد 
هاشٍم كنانِة  ِمن  سهامًا  احلمرارماها  ُمرض  صنعة  اّدخرهْتا  له 
مثّقفًا وهّز  عضبًا  منهم  املجرىنضا  يف  الّسيَل  يسبق  جوادًا  وأجرى 
به رقصت  موقف  يف  هبم  الّسمراأقاَم  سامرْت  وص  والشُّ الظُّبا  حدود 
عْت ورجَّ الّرماح  أطراف  حّرىوصّفقَن  كبٍد  عن  الَبني  ساجعاُت  به 
ال� زفت  والبيض  احلتِف  كؤوُس  سكرىودارْت  جذالنٌة  وهي  فيه  �منّية 
بجرهيا حاكْت  واخليل  هبا  ِسرتافباتوا  رضبْت  عثرَيٍ  من  كلاًل  هلم 
سمعُتم  أو  أبرصمُتا  هل  اخلرضاخلييل  فاطمة  ابِن  كأنصاِر  أظّلْت 
إمامهم  حقوق  أّدوا  بعدما  صفراقضوا  وال  ببيٍض  ال  قدٍس  بأرواح 
عل� سموا  النبيِّ  أنصار  كان  النّرسالئن  بالُعال  طاولوا  حّتى  اخللِق  �ى 
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غنًى هلم  وكان  ِحرزًا  له  ِذخرافكانوا  هلم  وكان  عّزًا  له  وكانوا 
ال� يقس��م  رأوه  ملا  النُّك���راولكنّهم  أظهروا  أحالفه  يف  غنايم 
ف����ي وقاَم  رأوه  قْد  ما  ُع�����ذراوساءُهُم  هلم  أبان  حّتى  مجاعاهتم 
الّردى ركبوا  معرٍش  من  مهو  النرصافأيَن  له  طالبنَي  فجاؤوا  مطايا 
وفارقوا ثالثًا  الّدنيا  طّلقوا  األج���راوقْد  واستغنموا  واألوطان  األحّبة 
وجنًّة حصينًا  ِدْرعًا  له  كّراوصاروا  إذا  النِّزال  يف  وسيفًا  وُرحمًا 
للِعدا فأصحر  رصعى  َثَووا  أْن  الّصحراإىل  به  تغصُّ  جيٍش  يف  فجاءْته 
قائ�اًل الّليِث  َة  َشدَّ عليهم  ُخربافشدَّ  به  أحطُتم  قْد  َمْن  اّلذي  ابُن  أنا 
وإّنك������م النّجاة  أيَن  إىل  َتربافأيَن  ال  قطُّ  قرحة  فؤادي  قرحُتم 
وإخويت عيني  نصب  وصحبي  نح����راأأبقى  منّحرة  وأبنائي  ضحايا   
بعدهم العيش  يف  خري  ال  أيب  م���������ّرًاَلَعْمر  نكدًا  بعدهم  إال  هو  وما 
ودمعه املحصنات  نحو  الّصب�����راوأقبل  وأهلمها  فعّزاها  يسيُل 
وفؤادها زينب  إليه  َعربىفقامْت  باكية  والعني  أسًى  تشّظى 
ملجًأ فقِدك  بعد  يل  ترى  هل  خدرا؟أخي  يل  خدرَك  بعد  أو  ألتجي  له 
رتا؟أخي كيف يب إْن غارْت اخليل بعدكم السِّ عقائلك  عن  وأرخْت  علينا 
بعدكم للحرائر  َمْن  له  أرسىوقالْت  حتملها  األعداء  إذا  كفياًل 
اخلبا يف  وهي  مذعورة  َتَرها  حرسىأملْ  َوهلًا  أبرزْت  لْو  هبا  فكيف 
ال� جسَمه  أهنك  السّجاد  ابنُك  رّضاوهذا  وال  نفعًا  يسطيُع  فال  سقام 
خليفتي الّسمء  ربُّ  هلا  صربافقاَل  وكافيكم  وحاميكم  عليكم 
دمُعها ينهلُّ  والعني  صربافودَّعها  ِرعًا  مدَّ األعداء  عىل  وكّر 
الِعدى ِمن  الفرات  أجرى  بعدما  بحراقىض  صرّيها  الطّف  وأرض  نجيعًا 
بعده فالّديُن  الّدين  ليحيا  الكفراوماَت  نوُره  حما  حّتى  َسنًَا  جتىّل 
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قا الشِّ ة  ُهوَّ ِمن  وااله  َمْن  ُتوَرىوُينقُذ  ألعدائه  ناٍر  ِمن  وُينِجيه 
الَوال  عي  ُمدَّ ِمن  الّديِن  أهِل  ُعْذُر  ُطّرافم  أسًى  عزاه  يف  يموُتوا  مل  إذا 
ملصابه اهُلدى  ناَح  قبلِهم  مُحرا)1)فِمن  أدُمعًا  عينه  عليه  وأجرى 

اأولُدُه
الّشيخ  للّشيخ حمّمد حسني يونس املظّفر من األوالد عرشة، وهم:الّشيخ أمني، 
يونس، الّشيخ حمّمد سعيد، أمحد، حممود، احلاج يوسف، عيل، عبد األمري، مهدي، حمّمد 

.(2(حسن

َوفاُتُه
حّتى  عامًا،  عرش  مخسة  أقعده  بمرٍض  أّيامه  أواخر  يف  حسني  حمّمد  الشيخ  ُأبتيل   
وافاه األجل يف قضاء الُقرنة يف شهر صفر سنة )1371# ()3)، وَنَقَل جثامَنه إىل النجف 
األرشف الفاضُل الّشيخ حمّمد حسني، ابن املرحوم الّشيخ عبد املهدّي آل املظّفر، فُدفَِن 

فيها)4).

)1) الكوكب الّدرّي يف شعراء الغري: ص548-545.
)2) تاريخ األرسة املظّفرية: ص205.

.#1369 تويف عام :8953) قال الّشيخ آغا بزرك يف طبقات أعالم الشيعة، ج14، ص(
)4) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص372، وُينظر : أدب الطّف: ج10، ص39.
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ال�ّسيُخ )يون�س املظّفر(
م ذكُره، املولود يف الُقرنة يف عام  وهو أبرُز أوالد الشيخ )حمّمد حسني املظّفر( املتقدِّ
)1344#-1926م(، وقْد ترمجه صاحب التُّحف، قائاًل: »عاملٌ فاضٌل واعٌظ، وأديٌب 
جليٌل، َكَتَب يف جمّلة البذرة وغريها أّمهات املقاالت اإلصالحّية واألدبّية، يسكن قضاء 

الُقورنة«)1).

فهو من أعالم آل املظّفر يف البرصة، الذي ال يمكن أْن يتخّطاُه الكاتب من دون 
أْن ُيفِرَد له أسطرًا يذكر فيها شيئًا يسريًا من حياته العلمّية، وسريته الّذاتّية، وإنجازاته 
العلمّية، فهو أبرز أوالد الّشيخ حمّمد حسني املظّفر؛ إْذ قام مقام والده بعد وفاته يف قضاء 
الُقرنة، فكان عاملها الذي ترجُع إليه، وكذلك هو اآلن كبري آل املظّفر، ووجيههم الذين 

يرجعون إليه.

ولدُتُه ون�ساأُتُه العلمّيُة
ُولد يف قضاء الُقرنة يف عام )1926م(، التحَق باحلوزة العلمّية يف النجف األرشف 
منُذ صباه بعدما أتمَّ مرحلة الثانوّية من الّدراسة األكاديمّية بطلٍب من العاّلمة آية اهلل 
الّشيخ )حمّمد رضا املظّفر(؛ إْذ سمْت فيه خصال والده الّشيخ حمّمد حسني املظّفر عندما 
جاء إىل الُقرنة، وحّل فيها ضيفًا عند والده الّشيخ )حمّمد حسني(، فطلب منه أْن ُيرِسله 
س فيها عّدة  معه إىل النجف األرشف، فدخل منتدى النرش، فدرَس وختّرج فيها، ودرَّ

من طاّلب العلم الذين أصبحوا من أعالم احلوزة العلمّية.

)1) التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: ج3، ص920.
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املوسوّي  القاسم  أبو  كالسّيد  العلمّية،  احلوزة  وأساتذة  العلامء  أكابر  عند  َدَرَس 
)ُقّدسْت أرسارهم(،  املظّفر  الواحد  املظّفر، والّشيخ عبد  اخلوئّي، والّشيخ حمّمد رضا 
لْته ألْن يكون وكياًل لزعيم الطائفة  وغريهم،  فنال مرتبًة ساميًة من العلم والفضيلة، أهَّ
لْته  يف وقته السّيد حمسن احلكيم، وغريه من املراجع، كالّشيخ حمّمد حسن املظّفر، وأهَّ
رحال  وحمّط  عاملها  فكاَن  الُقرنة،  قضاء  يف  وفاته  بعد  والده  مقام  يقوم  ألْن  -أيضًا-  
أهِلها يف كثري من أمور دينهم ودنياهم من زواٍج وطالٍق ونزاٍع وخصوماٍت، وال يزال 
شارع  يف  الواقع  به  اخلاصِّ  مضيفه  يف  قاصديه  ويستقبل  الّدور،  ذلك  يؤّدي  -اآلن- 

غم مْن ِكرَب سنِّه وضعف بدنِه. الفردوس يف قضاء الُقرنة، عىل الرُّ

وكذلك ال يزال يؤّدي صالة اجلامعة يف جامع الُقرنة الكبري، الذي أحياه طول هذه 
الفرتة بصالة اجلامعة وإقامة املناسبات الّدينّية، وقد ُأعيَد بناؤه وتوسعُته بعدما كان ال 
يتجاوز )200( مرت، فأصبح اليوم بمساحة )1200( مرت، بجهوِدِه وجهود أهل الُقرنة 

واخلرّيين.

قة غري جمموعٍة يف مؤلَّف.  له باٌع يف نظم الّشعر، وله قصائُد متفرِّ

اأولُدُه 
له من األوالد ثامنية، من زوجتني، وهم:

)قيس، أنيس، قّديس، بّسام، وسام، حسام، إقدام، ومهام(.
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تتّمة
هناك ثّلة من أعالم آل املظّفر، استوطنوا البرصة مّدة من الّزمن، ثمَّ ارحتُلوا عنها، 
أو ملْ يستوطنونا إىل آخر العمر، لكنّهم مل ينقطعوا عنها، َبْل كانْت هلم سفرات دورّية، 
وأدوار إرشادّية تبليغّية متواصلة وفّعالة؛ فإكبارًا وتكرياًم هلم نذكُر موجزًا عن كلِّ واحٍد 

منهم:

(1- ال�ّسيخ )عبد الله املظّفر
هو الّشيخ عبد اهلل ابن الّشيخ حمّمد ابن الّشيخ سعد ابن الّشيخ مظّفر )الثاين(.

الّشهري بـ )أيب ذر()1).

ْلب  الصُّ الولد  )أمحد(،  الّشيخ  ساللة  من  الكبري،  مظّفر  للّشيخ  الّرابع  االبُن  فهو 
للمظّفر الثاين، عميد األرسة املظّفرّية)2).

اأخوُتُه واأولُدُه
حمّمد  والّشيخ  جاسم،  والّشيخ  حسن،  )الّشيخ  وهم،  إخوة،  ثالثة    للّشيخ 

عيل()3).

وله من األوالد اثنان، ومها: )الّشيخ عبد احلسني، وحمّمد هادي()4).

)1)  ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص365.
)2)  ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرّية، املخّطط رقم )2 – ب(، ص199.

)3)  ُينظر: املصدر نفُسه.

)4)  ُينظر: املصدر نفُسه.
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درجُتُه العلمّيُة
َدَرَس يف النجف األرشف العلوم الّدينّية عىل نخبٍة من أعالم عرصه، منهم: »آية 
حمّمد  الّشيخ  اهلل  وآية  اليزدّي،  كاظم  حمّمد  السّيد  اهلل  وآية  اجلواهرّي،  عيل  الّشيخ  اهلل 
عليه، حّتى حصل عىل  وُيثني  فكان حيرتُمه  به،  واختّص  النائينّي، حّتى الزمه  حسني 
رتبٍة ساميٍة ومرتبٍة عاليٍة يف العلم والفضل، فتبّحر يف الفقه واألصول، فحصل ملكة 

االجتهاد، وَناَل منهم درجة االجتهاد، وأصبح أهاًل للُفتيا واملرجعّية«)1).

عبادُته واأخالُقه
ب بـ )أيب ذر(، قال يف زهده  كان من األتقياء املعروفنَي بالنّسك والورع؛ ولذا لقِّ
مسلَُّم  والورع،  العلم  أهل  من  كان  حمبوبة:  آل  جعفر  الشيخ  الكبري  املرتجم  وتقواه 
العلم  بفضيلَتي  فاز  وممّن  عرصه،  أعالم  لدى  واإلكبار  التكريم  بعني  مرموقًا  بِق،  السَّ
كون واهلدوء، وسّيام الوقار وحسن اهليئة، آثار النُّسك  والورع... ولقْد امتاز  بالسُّ

.(2(عليه بادية، وسامت أهل اإليامن عىل جبهته واضحة

وِمن ُصور زهده وتقواه، أّن احلقوق الرشعّية ال تباُت عنده ليلًة واحدًة إال وقْد 
منحها للفقراء واملحتاجني، وُيذكر أّنه اّتفَق بعُض أقربائه وأصحابه عىل عدم تسليمه 
أّي حقوٍق حّتى يركب القطار من حمّطة املعقل ومعه يشٌء لعياله، وقبل أْن يدقَّ جرس 
بالّشيخ يرى أحَد احلارضين لتوديعه، فيسأُلُه عن  احلركة ناولوه ما كان عندهم، وإذا 
للبحث عن  املبلغ بكامله، ودعاه  ناوله ذلك  توفِّيت،  قْد  أّن زوجَته  أحواله، ومّلا عِلَم 

حن العلوّي الرّشيف: ص190. )1) مشاهري املدفونني يف الصَّ
)2)  مايض النجف وحارضها: ج3، ص364.
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زوجٍة له)1).

مكانُتُه الجتماعّيُة
كانْت له مكانة عالية وكبرية يف نفوس النّاس، وخاّصًة أهل البرصة؛ إْذ كان يعتاد 
عًا بني  عًا عىل أعتابه وخشَّ الّسفر إىل البرصة، وهناك يرى العظمة والتكريم، تراهم خضَّ
بلباس  متلبِّسًا  يكن  مل  َمن  سخطه  وخيشى  اإليامن،  بمظهر  يتحىّل  ال  َمن  خيافه  رحابه، 
األخيار، كان مساعدًا للفقراء ومالذًا لأليتام، حيبُّ اخلري ويسعى بكّل جهده فيه، بسعيه 
وَعّمر  »بالتصغري«،  املَدْينَة  مسجد  م  ورمَّ اخلندق،  مسجد  احلاوي  حمسن  احلاج  شيَّد 

.(2(مسجدًا يف اجلبيلة

وفاُتُه ومدفُنُه
حتت  الرّشيف،  الّصحن  يف  ــن  وُدفِ  ،)#1356( سنة  األرشف  النجف  يف  تويّف 

الّساباط من اجلهة الّشاملّية، جنب قرب السّيد )حيدر احليّل(، والّشيخ )حمّمد نّصار()3).

)1) تاريخ األرسة املظّفرية: ص 95.
)2) مايض النجف وحارضها: ج3، ص364.

)3) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص365.
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2- ال�ّسيخ )علّي املظّفر(
املظّفر،   بن  أمحد  الّشيخ  ابن  حمّمد  الّشيخ  ابن  اهلل  عبد  الّشيخ  ابن  عيل  الّشيخ  هو 
ُولِد يف النجف األرشف، ونشأ وترّبى يف ُأرسٍة عريقٍة معروفٍة بالفضل والعلم واملجد 
واالجتهاد؛ إْذ كان أبوه من ِكبار األفاضل، وكذا ُأخوُتُه، )الّشيخ حمّمد - والد الّشيخ 
النبّي،  عبد  والّشيخ  حسني،  حمّمد  والّشيخ  حسن،  حمّمد  والّشيخ  املظّفر،  رضا  حمّمد 
والّشيخ حسني(، فعاش يف ُأرسٍة ختّرجْت منها فحول احلوزة العلمّية، فسمْت عليه آثار 
زين، وشيوخ أجاّلء، فأخذ ِمن َعْذب  العلم واإلجالل، فأخذ ينْهل العلم من علامء مربَّ
علِمِهم، ومعينهم الّصايف، حّتى راهق االجتهاد، بل قيل: بلغه، ُعِرف بالعلم والنبوغ 
بنوٌد  وله  عرصه،  شعراء  مع  ومساجالت  مطارحات  له  شاعرًا  أديبًا  وكان  والتقوى، 

أدبّية قّيمة)1).

ترّدد عىل )جزائر البرصة( موطن ُأرستِه األّول، وكان يبقى فيها شهورًا، ثّم يقِفُل 
البقاء عندهم؛ ليكون مرشدهم، فلّبى  راجعًا إىل النجف األرشف، وقْد التمسه قوُمه 
فيها  وَنَظَم  النجف،  إىل  مّدٍة رجع  بعد  )املَدْينَة(، ولكنّه  هلم ذلك، فسكن قرب قضاء 

قصائد بثَّ فيها شوَقه إليها وإىل أنديتها.

خّلف كتبًا حمطوطة، منها: منظومة يف األصول تربو عىل )1500( بيت، ومنظومة 
يف مجيع أبواب الفقه يف )2000( بيت، ومنظومة تاّمة يف النّكاح وتوابعه يف )998( بيتًا، 
ومنظومة يف اإليقاعات تربو عىل )1000( بيت، مع منظومة شعره الوجدايّن، ومنها ما 

: قاله مادحًا أمري املؤمنني

القتِب يف  الّركُب    استقّل  حني  الَوَصِبطربُت  ِمن  ألقى  ما  عنَّي  وغاَب 

)1) ُينظر: مشاهري املدفونني يف الّصحن العلوّي الرّشيف: ص 216.
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فغدْت اهلوى  ثوِب  يف  ترفُِل  حِبجاءْتك  السُّ من  مّرْت  إْذ  ختَطف  كالربِق 
إىل أْن يقول:

سفرْت حيدٍر  ملغنى  وتوقًا  حِبشوقًا  الرُّ األربع  يف  ى  الرسُّ قناع  عنها 
خاضعًة واملاّلُك  املالئُك  ِبفيها  الرتُّ عىل  ْيه  خدَّ ُغ  يمرِّ كلٌّ 
ورع قبا  يف  هتادى  البطوِن  النّصِبمخُص  عن  اهلادي  قّبُة  تظّلهم 
رشفًا حوْت  ماذا  قّبة  هلا  هِبفيا  الشُّ أنُجَم  خُتفي  الّشمُس  كأهّنا 
غدْت حني  التكويِن  عّلة  والكتِبتضّمنْت  اهللِ  وحي  خلازن  مثوى 
رشفًا سم  قْد  رضيًا  ُتظِلُّ  واحلجِبوظّلْت  العرِش  يف  وما  اح  الرضِّ عىل 
قلوهُبُُم زاغْت  إْذ  اخللِق  مفزَغ  الَعطِبيا  موقِف  يف  غياَثُهُم  ويا 
به ألوُذ  الّسامي  قْدِرك  سوى  يل  واخُلطِب)1)َمْن  وِع  الرَّ يوَم  ُل  ُأؤمِّ وَمْن 

فرغ  كاملة،  غري  أجزاء  ثالثة  يف  تقع  األنصارّي  الّشيخ  رسائل  عىل  حواٍش  وله 
تنبيهات  عىل  حاشية  كتب  وبعدها   ،)#1299( سنة  االستصحاب  حــوايش  من 
الفقه  يف  إحدامها  أرجوزتان،  وله  االستصحاب،  خامتة  عىل  وأخرى  االستصحاب، 

واألخرى يف األصول، وكلتامها ناقصتان)2).

يف  وُدفن  التاريخ،  هبذا  وصّية  له  إّن  إْذ  بقليل؛   )#1316( سنة  بعد    »تويّف 
الّصحن الرّشيف«)3).

)1) عيلٌّ يف الكتاب والّسنّة واألدب: ج5، ص37.
)2) ُينظر: مايض النجف وحارضها: ج3، ص368.

)3) مشاهري املدفونني يف الّصحن العلوّي الرشيف: ص216.
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3- ال�ّسيخ )عّبا�س املظّفر(

ا�سُمُه وولدُتُه
ابن  أمحد  الّشيخ  ابن  سعد  الّشيخ  ابن  الّزهرة  عبد  الّشيخ  ابن  عّباس  الّشيخ  هو 

الّشيخ مظّفر الثاين.

الولد  )أمحد(،  الّشيخ  ساللة  من  وهو  املظّفرّية،  األرُسة  لزعيم  الّرابع  االبن  فهو 
م الّذكر باجلدِّ األّول  ْلب للّشيخ املظّفر، ويلتقي بالنَّسب مع الّشيخ )عبد اهلل( املتقدِّ الصُّ
)الّشيخ سعد(، كام جاء يف خمّطط العائلة)1)؛ ألّن الّشيخ )سعدًا( له من األوالد اثنان، 

ومها: )الّشيخ عبد اهلل، والّشيخ عبد الّزهرة()2).

ُولِد يف مدينة النجف األرشف سنة )1320#-1900م(.

ن�ساأُتُه العلمّيُة
التاريخ  النجف األرشف، ويف وسط ُأرسته ذات  نشأ وترعرع يف كنف والده يف 
العلمّي الطويل، واحلافلة بالفطاحل واألعالم يف كّل عرص، ويف خمتلف أبواب الفقه 
النجف  يف  الّدينّية  احلــوزة  رجــاالت  عىل  الغالب  أصبح  حّتى  واألدب،  واألصــول 

األرشف يف فرتٍة من الفرتات أّنم من أعالم آل املظّفر.

فكانت بدايُته  مع والده احلّجة الّشيخ )عبد الّزهرة املظّفر(، فتتلمذ عىل يديه، 
وَنََل من علمه وُخُلِقه العايل، فكان قدوَته األوىل.

ثّم قرأ املقّدمات األولّية عىل أيدي أفاضل احلوزة العلمّية يف ذلك الوقت، ثّم حرض 

)1) ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرية: ص199.

)2) ُينظر: تاريخ األرسة املظّفرية: ص199.
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أمثال: العلمّية،  احلوزة  وأساطني  العلم،  جهابذة  عىل  وأصوالً  فقهًا  اخلارج   البحث 
 آية اهلل الّشيخ حمّمد حسني النائينّي، والّشيخ حمّمد عيّل الكاظمّي، والّشيخ حمّمد رضا آل 

ياسني، والّشيخ موسى اخلوانسارّي، والّسّيد حمّمد البغدادّي، وغريهم )قّدس اهلل أرسارهم(.

النجف  البدهية، قال صاحب مايض  بالّذكاء والفطنة ورسعة   مشهورًا  كان 
لني الّسابقني يف الطلب، وِمن فضالء هذه األرسة املعارصيَن،  وحارضها: من املحصِّ
م والفوز والنجاح، وهو اليوم ُيعدُّ من  جمدٌّ يف الّسعي، رابٌح يف املضامر، ُيرجى له التقدُّ

.(1(الُفضالء

عىل  وحاز  والتدريس،  بالبحث  بعدها  واستقّل  األعــالم،  هوالء  عىل  فتخّرج 
الفقهّية واألصولّية، وختّرج من جملس درسه مجٌع من  بإلقاء حمارضاته  فبدأ  االجتهاد، 
اجلزائرّي،  الّدين  نور  والّشيخ  املظّفر،  احلسني  عبد  الّشيخ  منهم:  والعلامء،  الفضالء 
والّشيخ حمّمد تقي اإليروايّن، والّشيخ مهدي اخلرضّي، واألستاذ عيل اخلاقايّن، واألستاذ 
مهدي املخزومّي، والّشيخ سامل سميسم، والّشيخ عبد اهلادي اجلواهرّي، والسّيد عيل 

الغريفّي، والّشيخ بشري النجفّي، وغريهم.

وله مؤّلفات خمطوطة، منها: )رشح كتاب الطهارة من تبرصة املتعّلمني(، و)كتاب 
الّصالة(، و)حاشية عىل كفاية األصول( ، و)رسالة يف الّرضاعة(.

اأولُدُه
.(2(الّشيخ حمّمد، عيّل، صاحب، هادي، مهدي :له من األوالد مخسة، وهم

وفاُتُه
فيها، ورثاه كثري من  وُدفِن   ،) النجف األرشف يف )1/صفر/ #1413  تويّف يف 

)1) مايض النجف وحارضها: ج3، ص364.
)2) تاريخ األرسة املظّفرّية: ص199.
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الشعراء واألدباء، وأقيمْت له جمالس التأبني والفاحتة يف داخل العراق وخارجه، وممّن 
رثاه وأّرخ وفاته الّشاعر واملؤّرخ السّيد )عبد السّتار احلسنّي(، بقوله:

بحرٍب الفْضُل  مصَدْرُرِزَي  للعْلِم  َعْيَلٍم 
حامي اإلسالِم  املطّهْرُحّجُة  الرشِع  حوزَة 
ْخ: وأرِّ انُدب  زماُن  املظّفْر((1).يا  عّباَس  )واْبِك 

)1) من ترمجة كتبها الّشيخ صفاء املظّفر)خمطوطة(.

)#1413(





مالحُق الكتاب
 وفيها جمموعة من الّصور املهّمة، وكذلك نامذج من املخطوطات والوثائق اخلاّصة 

بأعالم آل املظّفر، وخمّطط العائلة )شجرة النّسب( لكلِّ واحٍد منهم.
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��ي��خ عبد 
ّ

          ال��ف��ق��ي��ه آي����ة هللا ال��ش

ر
ّ

املهدّي املظف

يخ محّمد حسن 
ّ

مة الش
ّ

العل

ر
ّ

املظف
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يخ عبد 
ّ

ق الكبير  الش
ّ

آية هللا املحق

ر
ّ

الواحد املظف

ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

آية هللا الش
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يخ محّمد علي 
ّ

مة الش
ّ

العل

ر
ّ

املظف

يخ عّباس عبد الزهراء 
ّ

آية هللا الش

ر
ّ

املظف
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ر
ّ

يخ محّمد رشاد املظف
ّ

الش

يخ محّمد 
ّ

يخ يونس ابن الش
ّ

الش
ر

ّ
حسين املظف
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ر
ّ

يخ علي محّمد رشاد املظف
ّ

الش

ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

لقاء أجراه الباحث مع حفيد الش
ر، ثّم الشيخ مدرك الحّسون في إحدى لقاءآته

ّ
يخ صفاء عبد الّرسول املظف

ّ
على اليمين: الش

ر
ّ

يخ عبد الرسول املظف
ّ

الش
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ر عند عودته من الّسفر
ّ

يخ محّمد رضا املظف
ّ

د الش أثناء استقبال املجتهد املجّدِ
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ّية الفقه بالنجف األشرف
ّ
ب الّدفعة األولى في كل

ّ
أساتذة وطل

ر الثقافّية
ّ

معرض كتاب مؤّسسة املظف
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ر
ّ

أحمد عبد الّرسول عبد الواحد املظف
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 ر
ّ

يخ محّمد حسن املظف
ّ

إجازة آية هللا العظمى السّيد محسن الحكيم للش
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 ر
ّ

يخ محّمد حسن املظف
ّ

إجازة أخرى من آية هللا العظمى السّيد محسن الحكيم للش
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 ر
ّ

يخ محّمد حسن املظف
ّ

إجازة آية هللا العظمى السّيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي للش
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 ر
ّ

يخ محّمد حسن املظف
ّ

إجازة آية هللا العظمى السّيد حسين الطباطبائي للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

إجازة آية هللا العظمى الشيخ محمد حسين النائيني للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

إجازة آية هللا العظمى الشيخ محمد حسين األصفهاني للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

إجازة بعض مراجع الدين  للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

إجازة بعض مراجع الدين  للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

إجازة السّيد أبو القاسم الخوئي   للش
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

زهة األبصار في حدائق األشعار( للش
ُ
صفحة من مقّدمة مخطوط )ن
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  ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

صفحة من مقّدمة مخطوط )عقيل بن أبي طالب ( للش
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

صفحة من مخطوط )رسالة املواعظ( للش
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

 علّي بن أبي طالب( للش
َ

عر في إثبات وصّية أمير املؤمنين
ّ

صفحة من مخطوط )الش
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رجوزة كربلء( للش
ُ
صفحة من مقّدمة مخطوط )أ
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  ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

صورة من مخطوط )ميزان اإليمان في تراجم األعيان(، للش
 قسٌم كبير منه، كما هو واضح في الّصورة

َ
وقْد تلف
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( صفحة من مقّدمة )موسوعةالبشرى ببعثة البشير محّمد
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

صفحة من مخطوط )أعلم النهضة الُحسينّية( للش
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 ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

              صفحة من مخطوط )سلمان املحمدي( للش
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

صفحة من مقّدمة مخطوط )األخلق في حديٍث واحٍد( للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

صفحة اإلهداء من كتاب )جلء الكروب في شرح حكمة القلوب(للش
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 ر
ّ

يخ عبد الّصاحب املظف
ّ

صفحة  من مقّدمة كتاب )جلء الكروب في شرح حكمة القلوب(للش



181 اأعالم اآل املظّفر يف الب�صرة

في رثاء موالتنا فاطمة الزهراء ر
ّ

قصيدة للشيخ عبد الواحد  املظف
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ر على وصول كتاب توضيح الغامض
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

كتاب شكر من )استان قدس( للش
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ عبد الواحد املظف
ّ

رسل إلى الش
ُ
مكتوب أ
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ر
ّ

يخ مظف
ّ

يخ أحمد ابن الش
ّ

يخ محّمد ابن الش
ّ

مشّجر بيت الش
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ر
ّ

يخ مظف
ّ

يخ عبد الحسين ابن الش
ّ

يخ طاهر ابن الش
ّ

مشّجر الش
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ر
ّ

يخ نعمة املظف
ّ

مشّجر  الش
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196 اأعالم اآل املظّفر يف الب�صرة

ر
ّ

يخ مظف
ّ

يخ أحمد ابن الش
ّ

يخ سعد ابن الش
ّ

مشّجر  الش
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ر
ّ

يخ مظف
ّ

يخ جاسم ابن الش
ّ

يخ يونس من أحفاد الش
ّ

مشّجر  الش
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ر 
ّ

يخ مظف
ّ

يخ باقر ابن الش
ّ

مشّجر الش
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 أسماؤهم في كتاب )ما�ضي النجف وحاضرها(
ْ

ر ، كما وردت
ّ

مشّجر أعلم املظف
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رّية في البصرة منذ العهد العثمانّي إلى أواخر الحكم امللكّي
ّ

سرة املظف
ُ
آثار األ



اخلامتُة





 

اخلامتُة
يف ختام هذه الّدراسة نودُّ أْن نبنّيَ بعض النتائج املهّمة فيها:

إىل مدينة  1- إّن هجرة اجلّد األعىل لألرسة املظّفرية»الّشيخ املظّفر«، كانْت أّوالً 
البرصة، وِمن َثّم هاجر إىل النجف من أجل الّدراسة الّدينّية.

2- إّن اجلّد األعىل اختذ ِمن شامل البرصة »املَدْينَة« موطنًا له ولعائلته.

3- إّن كّل َمن ينتسب إىل )اجلزائر( من العلامء القدماء فهو ابن تلك البقعة الواقعة 
يف جنوب العراق وشامل البرصة )يف املَدْينَة(.

س األّول لألرسة املظّفرّية«، كان مدرسة سّيارة؛  4- إّن الّشيخ املظّفر الثاين »املؤسِّ
ل دواوين البرصة التي كان يرتّدُد عليها إىل مدارس دينّية. إْذ حوَّ

5- تواصل أبناء الّشيخ املظّفر وحفدته يف الّسري عىل مسرية آبائهم وأجدادهم من 
خالل االتصال الّدائم بأبناء البرصة.





امل�سادُر واملراجُع





امل�سادُر واملراجُع
- القرآُن الكريُم.

- آغا بزرك، حمّمد حمسن الطهرايّن)ت #1389(.

1- الّذريعة إىل تصانيف الّشيعة، مراجعة وتصحيح وتدقيق: السّيد رضا بن جعفر 
األوىل،#1430- الطبعة  لبنان،   - العريّب، بريوت  الرتاث  إحياء  دار  العاميّل،  مرتىض 

2009م. 

األوىل، الطبعة  ــريّب  ــع ال الـــرتاث  ــاء  إحــي دار  الّشيعة  أعـــالم  طبقات   -2 
 1430# - 2009م. 

- آل حمبوبة، الّشيخ جعفر الّشيخ باقر )ت#1377(.

3- مايض النجف و حارضها، دار األضواء، الطبعة الثانية،1430#- 2009م.

- األمني، السّيد حمسن )#1371(.

عرشة،  اخلامسة  الطبعة  بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  الّشيعة،  أعيان   -4
1418#- 1998م.

- اجلبورّي، كامل سلمن.

5- معجم األدباء من العرص اجلاهيّل حّتى سنة )2002م( ، دار الكتب العلمّية، 
بريوت - لبنان، الطبعة األوىل،1424#- 2003م. 

- حرز الّدين، الّشيخ حمّمد )ت#1365(.

6- معارف الّرجال، مكتبة آية اهلل السّيد املرعيّش، #1405.
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- احليّل، أمحد بن عيّل. 

7- فهرسة خمطوطات مكتبة آية اهلل الّشيخ اجلواهرّي، قيد الطبع. 

- اخلاقايّن، عيل )#1399(.

األوىل،  الطبعة  البيضاء،  احلّجة  الــغــري،  شعراء  من  ي  رِّ ـــدُّ ال الكوكب   -8 
1422# - 2001م.

- اخلفاجّي، كاظم وهّيم.

9- تاريخ مدينة)املَِْدْينَة(، البرصة، مطبعة حّداد، الطبعة األوىل، 2001م.  

- اخللييّل، جعفر  )1985م(.

البيضاء،  املحّجة  دار  عقيل،  حمسن  به:  واعتنى  صّححه  عرفُتُهم،  هكذا   -10
بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 1430#- 2009م.

- الّدارمّي، ربيعة بن عامر )#89(.

إبراهيم  خليل  اجلبوري،  اهلل  عبد  وحّققه:  مجعه  الّدارمي،  مسكني  ديوان   -11
العطّية، مطبعة دار البرصّي-بغداد، الطبعة األوىل،  1389#-1970م. 

- الزركيّل، خري الّدين. 

جال و النّساء من العرب و املسترشقني،  12- األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرِّ
دار العلم للماليني، الطبعة الّسابعة عرشة، 2007م. 

- الّسبحايّن، الّشيخ جعفر. 

13- طبقات الفقهاء، مؤّسسة اإلمام الّصادق، الطبعة األوىل، #1418. 

- الّسمعايّن، عبد الكريم بن حمّمد بن منصور التميمّي املروزّي )#562(. 
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14- األنساب، دار اجلنان، بريوت، لبنان الطبعة األوىل، 1408#- 1988م.

- شرّب، جواد )ت #1402(.

األوىل،  الطبعة  لبنان،  بــريوت-  العريّب،  التاريخ  مؤّسسة   ، الطفِّ أدب   -15
1422#- 2000م.

- الشاكرّي، حسني )ت #1429(. 

نّة و األدب، الطبعة األوىل، #1418. 16- عيلٌّ يف الكتاب و السُّ

- عيل الّصغري، الّدكتور حمّمد حسني. 

17- قادة الفكر الّدينّي و الّسيايّس يف النجف األرشف، مؤّسسة البالغ، الطبعة 
الثانية، 1430#- 2009م.

- الفتالوّي، كاظم عّبود )ت2009م(

قم،  االجتهاد،  منشورات  الرّشيف،  العلوّي  الّصحن  يف  مشاهرياملدفونني   -18
الطبعة األوىل، 1427#-2006م.

-القرييّش، الّشيخ باقر رشيف)ت#1433(.

األوىل،  الطبعة  األرشف،  النجف  اآلداب،  احلُسني،مطبعة  اإلمام  19-حياة 
1395#-1975م.

-الكتبّي، حمّمدرضا.

النجف  التجارّية،  الكتب  دار  وحارضها،  ماضيها  احلسينّية،  املآتم  20-تاريخ 
األرشف، الطبعة األوىل، #1371.
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-املرزوق، أ.د صباح نوري.

21-التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف، مركز النجف األرشف،

الطبعةاألوىل، 1433#-2012م.

- املظّفر، صفاء عبد الّرسول. 
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