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احلسيني ،حيدر موسى حسني-1967 ،
ّ
ِ
َّ
القمة (900-500هـ) وم��ا بعدها بقليل  /تأليف
مدرس��ة احلل��ة وتراج��م علامئها من النش��وء إىل َّ
ِ
احلس��يني ؛ راجعه وضبطه مركز تراث احل َّلة قس��م ش��ؤون املعارف اإلسالم َّية
حيدر الس�� ِّيد موس��ى وتوت
ّ
واإلنس��ان َّية -.الطبعة األوىل-.كربالء ،العراق  :العتبة الع َّباس�� َّية املقدَّ سة ،قسم ش��ؤون املعارف اإلسالم َّية
واإلنسان َّية1438 ،هـ2017 = .
ِ
الفكري)
 592صفحة ؛  24سم(-.موسوعة تراث احل َّلة .حمور الرتاث
ّ
يضم كشافات.

املصادر 583-571 :؛ وكذلك يف احلاشية.
ِ
ة--العراق--احل َّلة--القرن 10-6هـ.2 .اإلسالم--دراسة وتعليم.3 .الشعراء
.1املدارس الدين َّي
ِ
ِ
العرب--العراق--احل َّلة--تراجم .4 .العلامء املسلمون--الشيعة اإلمام َّية--العراق--احل َّلة--تراجم.
ألف.العتبة العباسية املقدَّ سة .قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية .مركز تراث ِ
احل َّلة .ب .العنوان.
َّ
َّ
َّ َّ
BP43.172 H8 2017

مركز الفهرسة ونظم املعلومات
ِ
القمة (900-500هـ) وما بعدها بقليل.
الكتاب :مدرسة احل َّلة وتراجم علامئها من النشوء إىل َّ
احلسيني.
تأليف :حيدر الس ِّيد موسى وتوت
ّ
راجعه وضبطه :مركز تراث ِ
احل َّلة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.

جهة اإلصدار :العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.
ال َّطبعة :األوىل.

املطبعة :دار الكفيل لل ِّطباعة والنَّرش والتَّوزيع.
سنة ال َّطبع1438 :هـ2017/م.

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )463لسنة 2017م

إىل حجَّة املعبود وكلمة احملمود
إىل مشس الظالم وبدر التمام

إىل صاحب الدين املأثور ،والكتاب املسطور
إىل وارث األنبياء ،وخامت األوصياء

إىل سيّدي وموالي اإلمام املهديّ املنتظر،

وإىل آبائه املعصومني صلوات اهلل وسالمه عليه وعليهم أمجعني.
إىل الوالدة احلنون مثال الصرب.

إىل زوجي -سندي وعوني -حفظهم اهلل ،أهديهم كتابي هذا
راجيًا من اهلل تعاىل ومنهم القبول.

حيدر

العاملني ،والصال ُة عىل ِ
ِ
اسم ُه يف
خري األنا ِم
رب
َ
احلمدُ هلل ِّ
ومصباح الظال ِم ،الذي ُ
ِ
القاس ِم حممد ،وعىل ِ
السامء أمحدُ  ،ويف األرض أبو ِ
بني الطاهري َن.
آله الط ّي َ
َّ
أ ّما بعدُ ..

ٍ
فإن ِّ
ّ
تأثريا
ُ
نقف عندَ
وآثارا ،سوا ٌء أكانت إجيابي ًة أم غريها ،ولكن لـماّ
ً
لكل مدرسة ً
ِ
مدرسة ِ
ِ
َ
تأثريها
الثر،
بالعطاء
احل ّل ِة الدين ّية املعطاء نجدُ ها قد ازدهرت
العلمي ّ
ّ
وكان ُ
ِ
َش ِ
ِ
ِ
املجاورةِ ،من خالل ن رْ ِ
العلامء الذين تع ّلموا
العل ِم فيها عن َج َهابِ َذ ِة
البلدان
واضحا عىل
ً
ِ
كبري ومو ِّث ٌر يف ن ِ
َ
َرش مذهب أهل البيت.
علامئها،
فيها ،و َقرؤوا عىل
فكان هلم ٌ
دور ٌ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
رحيل
تطو َر بعدَ مدّ ٍة من
ازدهار
بمرحلة
مرت
فكريّ ،
ٍّ
فها هي مدرس ُة احل ّلة ،قد َّ
الوسط العلمي قب َلها مجودا عىل ِ
ِ
ُ
آراء ِ
ِ
الطائفة ،إذ ُقدِّ َر
شيخ
الطويس ،بعدَ أن القى
الشيخ
ً
ُّ
ّ
جهابذة اإلسال ِم أن يجُ دّ د احلرك َة العلمي َة يف ِ
ِ
ٍ
باب
احل ّل ِة
لواحد ِمن
َ
وحوز هِتا ،وأن يفت ََح َ
ّ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
حممد بن
ؤس ًسا حقيق ًّيا للحوزة يف احل ّلة ،أال وهو الشيخ أبو عبد اهلل ّ
االجتهاد ،و ُي َعدُّ ُم ِّ
منصور بن أمحد بن إدريس ِ
احل يّ ّل (ت 598هـ).
ِ
ِ
أن املرحل َة التي سبقت ابن إدريس ِ
وال ُينك َُر ّ
والفقهاء
العلامء
احل يِّ ّل مل تكن خالي ًة ِمن
َ
َ َ
ِ
عليه يف ِ
ابقني ِ
ب ِ
وطلاّ ِ
العل ِم ،بل َ
بعضهم ِمن أساتذتِ ِه
احل ّل ِةُ ،
الس َ
كان فيها ُ
بعض الفقهاء ّ
انطلق منها ابن إدريس ِ
ِ
ِ
ِ
احل يِّّل،
النواة األوىل التي
تشكيل
ومشاخي ِه؛ وقد أسهموا يف
َ
ُ
ِ ِ
والتي تكونَت منها مدرس ُة ِ
األسدي
لمي ،منهم حييى بن بطريق
احل ّل ِة هبذا
ّ
َّ
الرصح الع ّ
(ت 600هـ) ،وعريب بن مسافر (ق ،)6والشيخ العفيف أبو البقاء ِ
احل يّ ّل (ق ،)6وغريهم.
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ِ
ولل ُع ِ
وعلو ك ِ
والفنونُ ،ع ِر َفت ّ
بأن
َعب علامئها يف العلو ِم
الفكري يف مدرسة احل ّلة،
مق
ِّ
ّ
ُ
املتون العلم ّية ،وإليها يقد ُم الوافدون لطلب
منها الفقها َء واملتك ّلمني ،وفيها كُتِ َبت
ِ ِ
العلم ،ون ِ
القمة.
الدرس
َطو َر إليه
العلمي فيها واز َد َه َر حتّى َ
ُ
َيل املعرفة؛ لـام ت َّ
وص َل إىل ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
األدوار املهم ِة يف ح ِ
علامء ِ
االجتهاد ،إذ ّ
للفقه والكال ِم
إن
ركة
احل ّل ِة ِمن
دور
َ
ِ ّ
و ُي َعدُّ ُ
ِ
ِ
ِ
املوسوعي ،كان ِمن ِ
ثامر ِه (رشائع
التطور
والدراية نصي ًبا وافِ ًرا يف
والرجال
واألصول
ّ
ّ
اإلسالم) ،و(كشف املراد) ،و(معارج األصول) ،و(هناية الوصول إىل علم األصول)،

حرص
الصحاح) ،وغريها ممّا ال
و(خالصة األقوال) ،و(املنهج ّ
الوضاح يف األحاديث ِّ
َ
بربكة أوالئك األعال ِم ِ
ِ
ِ
لمي الذي ُ
العظام.
نعيش بربكتِ ِه اليوم ك ُّل ُه
له ،وهذا
ّ
التطو ُر الع ّ
بمدرسة ِ
ِ
ِ
تراث ِ
ِ
ِ
ِ
احل ّل ِة
للتعريف
مركز
ومن هنا كان لِزا ًما علينا يف
احل ّل ِة َب ْذ َل اجلهدَ

ٍ
ِ
ِ
بصلةّ ،
جناب الس ّيد حيدر وتوت
وإن
الفكري
يمت إىل هذا املرشو ِع
وعلامئها،
ونرش ما ُّ
َ
ّ
ِ
املركز بِ ِ
ِ
بعض ما يلزم
وإضافة
تنقيح ِه ،وترتيبِ ِه،
قد َب َذ َل جهدً ا مباركًا يف هذا املجال ،فقا َم
ُ
ِ
ِ
إضاف ُتهِ ،
بالذ ِ
ِ
وأخص ِّ
كر األَخ
اإلخوة فيه،
بجهود
أحسن َوجه،
إخراجه عىل
ومن َث َّم
ُّ
ُ
ُ
احل يّل ،والسيد الدكتور عيل األعرجي ،واألستاذ ِمي َثم سويدان ِ
ِ
احلميرَ ّي.
ِّ
ّ
ّ
عيل ّ
املح ّقق أمحد ّ
ِ
ِ
ِ
ب ِ
ِ
ِ
لصاح ِ
ِ
ِ
والكريمة
البيضاء،
اليد
اجلميل
والثناء
اجلزيل
بالشكر
وال أنسى أن أتقدَّ َم
املِع ِ
ِ
ِ
ِ
يِّ
الهتامم ِه
للعتبة الع َّباس َّي ِة ا ُملقدَّ سة؛
الرشعي
املتول
سامحة الس ّيد أمحد الصايف
طاء
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
علامئها ،و ُي ِرب ُز
وآثار
الرتاث الذي يحُ يي ترا َثها،
مركز
أس َس فيها
َ
َ
باحل ّلة الفيحاء ،بأن ّ
ِ
ِ
ِ
ٌ
املدينة املِعطاءُّ .
رئيس قسم
جناب الشيخ عماّ ر اهلال ّيل
موصول إىل
كر
هو ّي َة هذه
والش ُ
ِ
ِ
املعنوي .وكذا الشكر
ودعمه
احلثيثة
شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية عىل متابعتِ ِه
ّ

سائلني
احلويمدي جلهوده يف صناعة الفهارس الفن َّية للكتاب،
عيل كاظم
َ
ّ
ُمقدَّ م لألستاذ ّ
ِ
ِ
ِ
عم النّصري.
املوىل أن يو ّف َقنا وإ ّياهم للعل ِم والعمل ّ
عم املوىل ون َ
الصالح ،إنّه ن َ
اخلويلدي
صادق
ّ
ِ
ِ
ِ
مركز تراث احل َّلة
مدير
ُ
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وأتم
احلم��د هلل ِّ
رب العاملني ،الواس��ع العليم ،والوارث احلكي��م ،وأفضل الصالة ُّ

حممد ،مدينة العلم وخري أنبياء
التسليم عىل س�� ِّيد َّ
األولني واآلخرين ،نب ِّينا األعظم َّ

ُأويل العزم ،وعىل آله الط ِّيبني الطاهرين ،أفضل وأكمل سادات ذوي األلباب والفهم.
وبعد..

فاحلديث عن ِس�َي�رَ وتراجم العلامء األفاضل والفقه��اء الفطاحل ،وما يتخ َّلله من

أهم آثارهم من
ذك��ر ملناقبهم وكراماهتم ،وما كانوا عليه من صفات الزهد والعرفان ،و ِّ
مصنَّفات ومؤ َّلفات ،هلو من خري الكالم وأحس��نهُ ،
وش��عبة مباركة من ُش��عب اإليامن

كل مؤمن عاشق للفضيلة ،ويتط ّلع إليها ّ
باهلل ،يس��عى إليها ّ
كل طالب علم ومعرفة،

فهو ختليدٌ لذكرهم ووفا ٌء حل ِّقهم ،بام قدّ موا من خدمات جليلة وتضحيات سخ ّية خدم ًة
لكل ٍّ
بحق أنوار اهلل يف األرض وسبل هداية ِّ
ضال حريان.
للدين والعقيدة ،فهم ٍّ

ومنزلة العلامء ومكانتهم الس��امية قد ب َّينها اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز
﴿ش ِ
قائلاً َ :
��هدَ اهللُ َأ َّن ُه الَ إِل َه إِ اَّل ُه َو َوا ْل َـمالَئِ َك ُة َو ُأو ُلوا ا ْل ِع ْلمِ﴾((( ،وقولهَ ﴿ :ي ْر َف ِع اهللُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون
ين َي ْع َل ُم َ
﴿ه ْل َي ْس��ت َِوي ا َّلذ َ
ين ُأوتُ��وا ا ْلع ْل َم َد َر َجات﴾((( ،وَ :
ي��ن َآمنُوا منك ُْم َوا َّلذ َ
ا َّلذ َ
ِ
ون إِ َّنماَ َيت ََذك َُّر ُأو ُلوا األَ ْل َب ِ
��اب﴾((( ،وغريها من اآليات الكريمة املباركة
ي��ن اَل َي ْع َل ُم َ
َوا َّلذ َ
((( سورة آل عمران.18 :
((( سورة املجادلة.11 :
((( سورة الزمر.9 :
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املب ِّينة لفضلهم ومراتبهم العالية.
الشيفة عن الرسول األكرم« :فضل العامل عىل العابد كفضل القمر
السنة رَّ
ويف ُّ

عىل سائر النجوم ليلة البدر»(((.

وإن
«من س��لك طري ًقا يطلب فيه علماً س��لك اهلل به طري ًق��ا إىل اجلنةَّ ،
وقول��هَ :
رىض له»(((.
املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ً
«من تع َّل َم با ًبا من العل��م ل ُيع ِّلمه الناس ابتغاء وجه اهلل ،أعطاه اهلل
وعن��هً 
أيضاَ :

أجر سبعني نب ًّيا»(((.

عيل بن أيب طالب« :الشاخص يف طلب العلم كاملجاهد يف
وعن أمري املؤمنني ّ

إن طلب العلم فريضة عىل ّ
كل مسلم ،وكم من مؤمن خيرج من منزله يف طلب
سبيل اهللَّ ،
مغفورا»(((.
العلم فال يرجع اَّإل
ً

«متف ِّقه يف الدين أش��دُّ عىل الش��يطان من عبادة
وعن اإلم��ام أيب جعفر الباقرُ :

ألف عابد»(((.

إىل غريها من األحاديث الرشيفة األخرى الصادحة بفضل العلامء ِ
وخ َط ِر شأهنم.

ويف ذك��ر العلامء وجاللة ش��أهنم ،وتاريخ فضائلهم وآثارهم ،يقول ثقة اإلس�لام

الق��ديس« :وبعدَّ ،
ف��إن يف ذكر
الط�بريس@ ،يف كتابه الفيض
الن��وري
املح��دِّ ث
ّ
ّ
ّ

أئمته��م ،واقتفوا آثارهم،
الس��لف الصاحلني ،والعلامء الراس��خني ،الذين اهتدوا بنور َّ
((( بصائر الدرجات.15 :

((( روضة الواعظني.8/1 :
((( روضة الواعظني.12/1 :
((( روضة الواعظني.10/1 :
((( بصائر الدرجات.15 :
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واقتدوا بس�يرهتم ،وأناخوا رحلهم بفنائهم ،ومل يرشبوا من غري كأسهم وإنائهم ،تذكرة

وأنس��ا وتسلية للاَّ حقني ،وإعانة هلم عىل الصعود عىل مدارج
وموعظة للخلف الباقنيً ،
الك�مال ،والعكوف عىل صالح األع�مال ،وفيه مع ذلك إحياء لذكره��م ،الذي فيه ِذكر
أئمتهم وس��ادهتم ،وإمتام لنورهم ،الذي اكتس��بوه من واليتهم ،عملاً بام ورد من ّ
احلث
ّ

واحلض ع�لى حمادثتهمّ ،
املرسح طرفه يف أكناف س�يرة
ع�لى جمالس��تهم وخمالطتهم،
ّ
فإن ِّ

م��ن غاب عنه وما ه��و عليه من العلم ،والعبادة ،والفض��ل ،والزهادة ،كاملجالس معه،

املستأنس به ،يف االنتفاع بأقواله وحركاته ،واقتفاء سريته وآدابه»(((.

تع��ج هبم كتب الرتاج��م والتاريخ ،عل�ماء مدينة
وم��ن بني علامء املس��لمني الذين ُّ

يتجزأ من تاريخ علامء اإلس�لام ،أولئك العلامء
احل َّل��ة الفيحاء ،الذين هم ٍّ
بحق جزء ال َّ

الفطاحل الذين قدّ موا ما قدّ موا يف سبيل نرصة الدين ونرش العلم واملعرفة.

وكنت قد تناولت يف كتايب (مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها) جان ًبا من تراجم

بع��ض أولئ��ك العلامء األعالم ،عند ذك��ري ملراقدهم املوجودة يف املدين��ة الفيحاء ،ويف

بحثي املتواضع هذا حاولت دراس��ة النهضة العلم َّية الثقاف َّية يف احل َّلة ،وأسباب نشوئها
استمرت ما
واس��تمرارها ،مع توضيح بعض مالمح املدرس��ة وصفاهتا العلم َّية ،والتي
َّ

يق��ارب ثالثة قرون ونصف تقري ًبا ،أنجبت خالهلا املئات م��ن العلامء األعالم واألدباء

الكرام ،الذين حازت بفضلهم مدرس��ة احل َّلة الزعامة الدين َّية ،وأصبحت لعقود طويلة
من الزمن قبل ًة َّ
لعشاق العلم واألدب.

وقبل ذكري لرتاجم العلامء ،وتقس��يمهم حس��ب عصور النهضة العلم َّية ،ذكرت

ن ً
أهم األرس والبيوت العلم َّية يف احل َّلة ،وأماكن الدرس فيها ،ومش��اركة
ُبذا خمترص ًة عن ّ

العلمي بني مدينة احل َّلة واملدن
مه ّية التالقح
ّ
علامء احل َّلة يف العلوم اإلسالم َّية املختلفة ،وأ ّ
القدسـي املطبوع بضميمة بحار األنوار.3/102 :
((( الفيض
ّ
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اإلسالم َّية األخرى ،وغريها من املباحث ذات الصلة باملوضوع ،وكان منهجي يف ترمجة

وأهم
األعالم أن أذكر اسم ال َع َلم ونسبه ،وأقوال العلامء فيه ،وأشهر مشاخيه وتالمذته،
ّ
مصنَّفات��ه ،مذ ِّيلاً ذلك بذكر والدته ووفاته إن ِ
وجدت ،مع االختصار يف ذكر ترامجهم،
أتيت إلاَّ بالنزر اليسري
التي ال أزعم أنيِّ استوفيتها مجي ًعا ،أو أحطت بأغلبها ،بل أراين ما ُ
اجلم الغفري ،ولكن كام ُيقال :ال يس��قط امليس��ور باملعسور ،وما ال ُيدرك ك ُّله ال ُيرتك
من ِّ

ج ُّله.

وق��د جعل��ت ترقيم األعالم بش��طرين ،األيم��ن منه ه��و ترقيم عا ٌّم ِّ
ل��كل تراجم

خي��ص َّ
أمتمت الكت��اب بخامتة هي
ثم
الكت��اب ،واألي�سر منه فيام
ُ
ُّ
كل قرن عىل انف��رادََّ ،
ألبواب البحث خامتةِ ،علماً َّ
أن عدد املرتمجني يف الكتاب (َ )216ع َلماً .
وقد ُطبع هذا الكتاب عىل شكل حلقات متوالية يف جم َّلة (تراثنا) عريقة ِّ
الذكر ،وقد

أن َّ
رأيتبعدنرشهأنأضيفللكتابتراجموتعليقاتكثرية،ومناملعلوم َّ
كليشءاليكمل

إلاَّ بكامل��ه ،ومع ذل��ك يبقى الكامل هلل وحده ،فخرج الكتاب ال��ذي بني يديك يف ح َّلته
ٍ
بزيادة علم َّي ٍة ال ختلو من فوائد.
القشيبة هذه ،مزدانًا

وال يسعني هنا إلاَّ ْ
أن أتقدَّ م بعظيم الشكر واالمتنان لسامحة العلاَّ مة الكبري املح ِّقق

مهدي الس ِّيد حسن اخلرسان
حممد
تفضل علينا -وهو
املوسوي الذي َّ
ّ
ّ
آية اهلل الس ِّيد َّ

للفضل أهل -بمالحظاته الس��ديدة وتوجيهاته املبارك��ة للوصول بكتابنا املتواضع هذا
إىل أفضل ما يمكن.

املؤرخ
َّ
وأتوجه بوافر الش��كر واالمتنان لفضيلة ُأس��تاذي اجلليل األُس��تاذ الدكتور ِّ

الس�� ِّيد حس��ن احلكيم ال��ذي يحُ يطن��ي دو ًما برعايت��ه العلم َّي��ة الكريمة ،من إرش��ادات
ومالحظات ق ِّيمة مفيدة ترتقي بالكتاب إىل أفضل صورة ممكنة.
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اهلمة العل َّية
وال يفوتن��ي ً
أيضا تقديم ش��كري وامتن��اين لألخ الفاضل اجللي��ل ذي َّ

احلل (س َّلمه اهلل ونفع به) ،ملا بذله
عيل جميد يِّ ّ
والنفس الطاهرة الزك َّية األستاذ املح ِّقق أمحد ّ

م��ن جهود ُمضني��ة يف تدقيق الكتاب وتصحيحه ودعم��ه بالتعاليق املفيدة واملالحظات

النافعة.

وكذلك الش��كر والعرفان ملج َّلة (تراثنا) البه َّية ،وباخلصوص رئيس حتريرها األخ

حجة اإلسالم الشيخ نصري الدين آل كاشف الغطاء ،وهيئة حتريرها املباركة التي عملت
َّ
ٍ
حلقات يف ضمن أعدادها املتتالية.
عىل نرش كتابنا هذا
وأهدي شكري وتقديري ملركز تراث احل َّلة التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالم َّية

اخلويلدي (دام تأييده)،
واإلنسان َّية وإدارته الكريمة السيام األخ الفاضل الشيخ صادق
ّ

وإىل ِّ
كل م��ن م��دَّ يد العون واملس��اعدة ألجل مراجع��ة هذا الكت��اب وإخراجه بأفضل

األعرجي ،واألستاذ ميثم سويدان
عيل ع َّباس
ّ
صورة وأهبى ُح َّلة ،وباخلصوص الدكتور ّ
ِ
يب ،وسيجزي اهلل املحسنني عىل عملهم هذا،
احلمْيرَ ّي ،واألس��تاذ مصطفى صباح اجلنا ّ
واهلل سبحانه و ُّيل التوفيق(((.

احلسيني
حيدر الس ِّيد موسى وتوت
ّ

ِ
احل َّلة الفيحاء 20 ،مجادى اآلخرة سنة 1437هـ
يف ذكرى والدة الس ِّيدة الزهراء
ولـمـا كان
((( ملحوظ��ة :كن��ت قد كتبت مقدِّ مة هذا الكتاب يف  12ربيع َّ
األول س��نة 1424ه��ـَّ ،
املهم��ة ذات الصلة
الفاص��ل
الزمن��ي بينهام قد ص��در فيه عد ٌد من الكت��ب والبحوث واملقاالت َّ
ّ
بموض��وع الكتاب ،رأيت االس��تعانة ببعضها ،وبالطبعات اجلدي��دة املح َّققة لبعض املصادر ،ممَّا
الكتاب ويزيد يف رصانته ،وقد أرشنا إىل ذلك يف حم ِّله.
يدعم
َ
15

حللَّة واملعنى ال ّلغوي
ا ِ

وأرض محِ�لال :إذا أكثر
«الـم ِح َّل��ة :منزل القوم،
ق��ال
ٌ
ّ
الفراهي��دي (ت 175هـ)َ :

القوم احللول هبا ،واحل َّلة :قوم نزول ،قال األعشى:

ُ
لقد ك��ان يف شيبان لو كنت عاملـًا
وق��ب��ائ��ل»
ق��ب��اب وح��تَّ��ى ِح�� َّل��ة
ٌ
وق��ال الرازي (ت 606هـ)ِ :
«احل ّ
أيضا ما جاوز احلرم ،وق��و ٌم ِح َّل ٌة ،أي :نزول
��ل ً
َّ ّ
مصدر قولكَ :ح َّل اهلدْ ُي»(((.
أيضا
وفيهم كثرة ،واحلَ َّلة ً
ُ
(((

وقال ابن منظور (ت 711هـ)« :واحل َّلة :القوم النزول ،اسم للجمع ،ويف التهذيب:

قوم نزول»(((.

ِ
حلالوي
وقال الفريوزآبادي (ت 817هـ)« :وأرض حالوة :تُنبت ذكور البقل ،وا ُ
بالضم :شجرة صغرية ونبت شائكِ ..
واحلال ُة بالكرس :جبل قرب املدينة»(((.
ِّ
ِ
َّ
واملح ُّل :املكان
«وحل باملكان حلاًّ وحلولاً  :نزل،
الطرحيي (ت 1087هـ):
وقال
ّ
الذي حت ِّله.(((»..
((( العني.418/1 :

((( خمتار الصحاح.151 :
((( لسان العرب.164/11 :
((( القاموس املحيط.1675/2 :
((( جممع البحرين.353/5 :
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ِ
«واحل َّلة بالكرس :الق��وم النزول اس��م للجمع،
الزبي��دي (ت 1205ه��ـ):
وق��ال
ّ

وأيضا :مجاعة بي��وت الناس ألنهَّ ا تحُ ل ،أو ه��ي :مائة بيت ،مجع
وأيض��ا :هيئ��ة احللولً ،
ً
ِ
حي ِحالل ،أي :كثري»(((.
حالل ،بالكرس ،ويقالّ :

حللَّة يف بع�ض كتب البلدان
ا ِ
ِ
«واحل َّلةَ :ع َل ٌم لعدَّ ة مواضع ،وأشهرها ِح َّلة بني
احلموي (ت626هـ):
قال ياقوت
ّ

تسمى اجلامعني ،طوهلا سبع وستُّون درجة
مزيد :مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد ،كانت َّ
وس��دس ،وعرضها اثنتان وثالثون درجة ،تعديل هنارها مخ��س عرشة درجة ،وأطوال

هنارها أربع عرشة ساعة وربع ،(((»..إىل آخر ما قاله.

ِ
(ت739هـ)«:احل َّل��ة بالكرس
البغ��دادي
صفي الدي��ن عبد املؤم��ن
وق��ال الش��يخ
ّ
ّ

والتشديد :عدَّ ة مواضع ،أشهرها ح َّلة بني مزيد :مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد ،كانت

املزيدي،
ع�لي
ّ
تس��مى اجلامع�ينَّ ،أول من َّ
َّ
عمرها س��يف الدولة صدق��ة بن منصور بن ّ
وكانت منازل آبائه الدور من النيل.((( (((»..

حللَّة يف بع�ض كتب ال َّر َّحالة وامل�ؤ َّرخني
ا ِ
املؤرخني وأصح��اب الرح�لات التارخي َّية مدينة احل َّل��ة ،وذكروا
تن��اول عد ٌد م��ن ِّ

مهيته��ا التارخي َّية
تأسيس��ها ع�لى يد األم�ير صدقة
ّ
املزيدي س��نة 495هـ ،وأش��اروا إىل أ َّ
((( تاج العروس.159/14 :
((( معجم البلدان.294/2 :
((( مراصد اال ِّطالع.419/1 :

اجلنايب خطط مدينة باب��ل وأعامهلا من كتاب معجم البلدان
((( وق��د تت َّبع األس��تاذ مصطفى صباح
ّ
األلفبائي ،مع تعليق��ات لطيفة يف مقالة
لياق��وت احلموي ،ومجعها بعد ترتيبها بحس��ب النظ��ام
ّ
احلل).
سوف تنرش يف جم َّلة تراثنا حتت عنوان :بابل وخططها يف معجم البلدان( .أمحد يِّ ّ
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اجلغرايف املتم ِّيز،
أيضا إىل ذكر موقعه��ا
املتم ِّي��زة ،ومكانتها العلم َّية واألدب َّي��ة،
وتطرقوا ً
ّ
َّ

حيث خصوبة الرتبة ،واعتدال املناخ ،وطيب اهلواء ونقائه ،وكانت هذه الصفات س��ب ًبا

لتسميتها باحل َّلة الفيحاء ،وإليك بعض ما كُتب عنها:

ِ
احل َّلة يف رحلة ابن جبري

الكناين (ت 641هـ) عند ذكره مدينة احل َّلة:
حممد بن أمحد بن ُجبري
قال َّ
الرحالة َّ
ّ

يبق من س��ورها إلاَّ َح َلق من جدار
«هي مدينة كبرية ،عتيقة الوضع ،مس��تطيلة ،مل َ

ِّ
الرشقي ويمتدُّ بطوهلا،
ش��ط الفرات ،يتَّصل هبا من جانبها
يب مس��تدير هبا ،وهي عىل
ترا ّ
ّ

وهلذه املدينة أس��واق حفيلة جامعة للمرافق املدن َّية ،والصناعات الرضور َّية ،وهي قو َّية
ِ
ِ
جرسا عظيماً معقو ًدا عىل مراكب
حدائق
العامرة ،كثرية اخللق ،متَّصل ُة
النخيل ،وألفينا هبا ً
ِّ
ِّ
الشط إىل
متَّصلة من
الشطُّ ،
حتف هبا من جانبها سالسل من حديد كاألذرع املفتولة ُعظماً
وضخامة ،ترتبط إىل خش��بة مث َّبتة يف ِكال الش�� َّطنيُّ ،
تدل عىل عظم االستطاعة والقدرة،
باحلاج واعتنا ًء بسبيله ،وكانوا قبل ذلك يعربون يف
أمر اخلليفة بعقده عىل الفرات اهتام ًما
ِّ
املراكب ،فوجدوا هذا اجلرس قد عقده اخلليفة يف مغيبهم ،ومل يكن عند ش��خوصهم إىل

ِّ
بش��ط الفرات عىل مقدار
رشفها اهلل ،وعربنا اجلرس ظهر يوم األحد املذكور ،ونزلنا
مكَّة َّ
فرس��خ من البلد ،وهذا النهر كاس��مه فرات هو من أعذب املياه وأخ ِّفها ،وهو هنر كبري
زاخر تصعد فيه السفن وتنحدر ،والطريق من احل َّلة إىل بغداد من أحسن الطرق وأمجلها

ويشق هذه البسائط أغصان
يف بسائط من األرض وعامئر تتَّصل هبا القرى يمينًا وشاملاً ،
ُّ

تترسب هبا وتس��قيها ،فمحرثها ال َحدَّ التِّس��اعه وانفس��احه ،فللعني يف
من ماء الفرات َّ
هذه الطريق مرسح انرشاح ،وللنفس مزيد انبساط وانفساح ،واألمن فيها متَّصل بحمد

اهلل سبحانه وتعاىل»(((.

((( رحلة ابن جبري.1 :
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ِ
احل َّلة يف رحلة بنيامني
اليهودي (كان ح ًّيا
األندليس
التطيل
الرحالة بنيامني بن يونة
ّ
تطرق َّ
يف ه��ذه الرحلة َّ
ّ
ّ
سنة 561هـ)((( إىل ِذكر اليهود وخرائب بابل القديمة ،ومل يذكر من احل َّلة سوى اسمها،
تعص ًب��ا ليهود َّيت��ه ،عىل الرغم م��ن َّ
أن احل َّلة يف زمانه كانت تُعدُّ من أفخر بالد املس��لمني
ُّ
وأمجلها ،وإليك ما قاله:

يبق منها اليوم سوى األطالل الدارسة،
«خرائب بابل :هي بابل الكربى القديمة ،مل َ

ومتتدُّ هذه اخلرائب إىل مسافة ثالثني ميلاً  ،و ُيشاهد فيها بقايا قرص بخت نرص ،والناس

خت��اف الول��وج فيه لكثرة ما به من عقارب وأفاع��ي ،ويف بقعة تبعد نحو ميل واحد عن

النبي
هذه األطالل يقيم عرشون أل ًفا من اليهود ولدهيم كنيس عتيق البنيان منسوب إىل ِّ
داني��ال يؤ ُّمونه ألقامة الصالة فيه ،بناؤه من احلجر املتني َّ
املهذب واآلجر ،ويف بابل بقايا

أتون من النار الذي ُطرح فيه ُحنَ ْينَة وميشائيل و ُع ْزرية((( عىل مقربة من قرص بخت نرص،
وتسمى األرايض املنبسطة التي حول بابل (بقعة دوره) وهي معروفة عند اجلميع ،وعىل
َّ

هيودي ،عندهم أربع كنائسَّ ،أوهلا:
بعد مخس��ة أميال منها احل َّلة ،فيها نحو عرشة آالف
ّ
أيضا ،ويقيم اليهود
الريب مئري ،وفيها ق�بره ،والثانية :الريب زعريي بارحامه ،وفيها قربه ً

فريضة الصالة يف هذه الكنائس َّ
كل يوم ،ومنها عىل مسرية أربعة أميال برس نمرود»(((.

ِ
احل َّلة يف رحلة ابن ب ُّطوطة
الطنجي املعروف بـ(ابن ب ُّطوطة) (كان ح ًّيا س��نة
حممد بن عب��د اهلل
وع��ن َّ
ّ
الرحالة َّ
((( وهذا التاريخ هو تاريخ رحلته كام جاء ذلك يف ص 29من الرحلة.
((( الظاه��ر َّ
أن امل��راد بداني��ال هنا ذو الكفل ،وتوجد قبور ش��اخصة بجوار ق�بر ذي الكفل حيمل
احلل).
بعضها هذه األسامء ،فالحظ( .أمحد يِّ ّ
((( رحلة بنيامني.141-140 :
20

نص��ه ..« :ونزلنا بئر مالحة ،وهي بلدة حس��نة بني
757ه��ـ) عند ذكره ملدين��ة احل َّلة ما َّ
حدائق نخ��ل ،ونزلت بخارجها وكره��ت دخوهلا َّ
ألن أهلها رواف��ض!؟ ورحلنا منها

الصب��ح فنزلنا مدينة احل َّلة ،وهي مدينة كبرية مس��تطيلة مع الف��رات وهو برشق ِّيها ،وهلا

أس��واق حس��نة جامعة للمراف��ق والصناع��ات ،وهي كث�يرة العامرة ،وحدائ��ق النخل
منتظمة هبا داخلاً
وخارج��ا ،ودورها بني احلدائق ،وهلا جرس عظيم معقود عىل مراكب
ً
حتف هبا من جانبيها سالس��ل من حديد مربوطة يف ِكال
متَّصلة منتظمة فيام بني الش�� َّطني ُّ
الش�� َّطني إىل خش��بة عظيمة مث َّبتة بالس��احل ،وأهل هذه املدينة ك ُّلهم إمام َّية اثنا عرش َّية،

وهم طائفتان :إحدامها تعرف باألكراد ،واألخرى تعرف بأهل اجلامعني ،والفتنة بينهم
متَّصلة والقتال قائم أبدً ا ،وبمقربة من الس��وق األعظم هبذه املدينة مسجد عىل بابه سرت

يسمونه مش��هد صاحب الزمان((( ،ومن عاداهتم أن خيرج يف ِّ
كل
حرير مس��دول ،وهم ُّ
ليلة مائة رجل من أهل املدينة عليهم الس�لاح وبأيدهيم س��يوف مش��هورة ،فيأتون أمري
فرس��ا ُملجماً أو بغلة كذل��ك ويرضبون الطبول
املدين��ة بعد صالة العرص فيأخذون منه ً
واألنفار والبوقات أمام تلك الدا َّبة ،ويتقدَّ مها مخس��ون منه��م ،ويتبعها مث ُلهم ،ويميش
آخرون عن يمينها وش�ماهلا ،ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون يف الباب ويقولون:

باس��م اهلل يا صاحب الزمان ،باس��م اهلل اخرج ،قد ظهر الفساد وكثر الظلم ،وهذا أوان

احلق والباط��ل .وال يزالون كذلك وهم يرضبون األبواق
خروج��ك فيفرق اهلل بك بني ِّ
واألطبال واألنفار إىل صالة املغرب ،وهم يقولونَّ :
العسكري دخل
حممد بن احلسن
ّ
إن َّ

ذلك املسجد وغاب فيه ،وإنَّه سيخرج وهو اإلمام املنتظر.(((»..

((( وهو مقام صاحب الزمان fاملوجود حال ًيا يف س��وق الص َّفارين ،وقد كتب األخ األستاذ أمحد
خاصا يف تاريخ هذا املقام اسمه تاريخ مقام اإلمام
املهدي fيف احل َّلة ،وقد
ّ
احلل كتا ًبا ًّ
عيل جميد يِّ ّ
ّ
ُطبع سنة 1426هـ يف  215صفحة ،فليرُ اجع.
((( رحلة ابن بطوطة.138/1 :
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الكرميل ،وزمن
الرحالة األب فيليب
وممَّن ذكر احل َّلة من األجانب واملس��ترشقنيَّ ،
ّ

رحلته س��نة 1629م1038/هـ ،إذ وصف احل َّلة بقوله« :مدينة كبرية حماطة بأسوار من

الطني متتدُّ من شاطئ النهر ،وهبا جسـر من قوارب كبرية مصفوفة ومربوطة بالسالسل
إىل الش��اطئ ،وفيها أسواق عامرة وبساتني غنَّاء ،وأكثر الدور بناؤها من الطني وجذوع

النخ��ل ،إلاَّ َّ
دورا ُبني��ت بطاب��وق باب��ل من خ�لال النقوش القديم��ة املطبوعة
أن فيه��ا ً

(((
ث��م يصف من��اخ احل َّلة بأنَّه معت��دل وهواؤها لطيف ،وإىل الش�مال منها تقع
عليه��ا» ََّ .

أطالل مدينة بابل العظيمة.

الرحالة فنثنو وهو راهب إيطا ّيل وزمن رحلته سنة 1656م1066/هـ،
وذكرها ً
أيضا َّ

واص ًفا إ َّياه��ا بقوله« :احل َّلة مدينة عامرة بالنخيل واألش��جار املختلفة ،مناخها معتدل،

وخي�ترق هن��ر الفرات ه��ذه املدينة ،وهبا جرس مربوط بسالس��ل م��ن كال الض َّفتني ،ويف

هذه املدينة أس��واق كثرية وصناعات بسيطة ،مثل احلرصان وأدوات الزراعة ومنتجات
التمور ،وعند إقامتنا فيها وجدنا معاملة حسنة من أهلها»(((.

الرحالة الربتغا ّيل غودهنو ،وزمن رحلته سنة 1663م1073/هـ ،قائلاً
وذكر احل َّلة َّ

نصه« :هذه املدينة الوادعة الواقعة عىل هنر الفرات حتيط هبا البس��اتني ممَّا جيعلها أشبه
ما ُّ
أن مناخها معتدل واهلواء فيها علي��ل ،إلاَّ َّ
بحديق��ة كبرية ،ك�ما َّ
أن أز َّقتها وطرقها ض ِّيقة،

َّ
يستدل عىل طريقه دون دليل ،فليس هناك
وهي أشبه باملتاهة ،وال يمكن للسائر فيها أن

مبني بالطني
ش��ارع مس��تقيم ،وأكثر بيوهتا طين َّية مس�� َّقفة بجذوع النخل ،وقس��م منه��ا ٌّ
املش��وي ،واآلخر باحلجر الذي جيلبوه من بابل القديمة ،كام َّ
أن هذه املدينة مكتفية ذات ًّيا
ّ

الرحالة واملستكشفني.60 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
الرحالة واملستكشفني.61 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
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بالنس��بة للغذاء ،حيث تأتيها اخلرضوات والفواكه من البس��اتني املحيطة هبا»((( ،ويذكر

َّ
أن التن ُّقل بني جانبي احل َّلة اللذين يفصل بينهام النهر عرب جرس من القوارب.

األملاين كارستن نيبور الذي زارها سنة 1765م1178/هـ،
الرحالة
ويصفها كذلك َّ
ّ

يب من الفرات ،وه��ي مدينة عىل جانب من
بقول��ه« :تقع مدينة احل َّلة عىل الس��احل الغر ّ
تعج ببس��اتني النخيل ،والقليل من البيوت فقط ما هو مش�� َّيد بالطابوق
الس��عة إلاَّ أنهَّ ا ُّ
املفخ��ور ،يف ح�ين َّ
أن البيوت األخرى اس��تُعمل يف بنائها الطابوق املج َّفف بالش��مس،

عوامات
ويق��دَّ ر عرض هنر الفرات فيها ب��ـ( )400قدم ،وعليه ج�سر رديء يقوم عىل َّ

ُربطت ببعضها بالسالسل أو باحلبال ،كام َّ
أن مدينة بابل األثر َّية تقع جوار احل َّلة.(((»..
الرحالة بارسنز عن احل َّلة وقد زارها سنة 1774م1187/هـ ،قائلاً :
وحيدِّ ثنا َّ

َّ
«إن مدينة احل َّلة توازي مدينة بغداد حتَّى ُس ِّميت بغداد الصغرى ،ويف احل َّلة أبواب

الربي بني بغ��داد واحل َّلة ،وباب
وه��ي :باب بغداد يف ش�مال املدينة ،وتق��ود إىل الطريق
ّ

كرب�لاء إىل الش�مال الغريب (باب احلس�ين) ،وب��اب الطهامز َّية يف غرهب��ا ،وباب النجف
إىل جنوهبا (باب املش��هد) ،وقد ُعرفت هذه األبواب بأس�ماء املدن أو املناطق التي تتَّجه

نحوها .وعدد س��كَّان احل َّلة يف س��نة 1774م كان يزيد عن ثالثني ألف نس��مة ،أغلبهم
يمته��ن الزراعة بينام يامرس ع��دد كبري منهم أعاملاً جتار َّية ممَّا جيعلنا نميل إىل االعتقاد َّ
أن

األحوال العا ّمة التي عاشتها احل َّلة آنذاك كانت مزدهرة»(((.

الفرن�سي سس��تيني يف مذكِّرات��ه ،وزم��ن زيارت��ه هل��ا س��نة
الرحال��ة
وذكره��ا َّ
ّ

1781م1195/هـ ،قائلاً « :واحل َّلة من املناطق املأهولة بالسكَّان ،وهم يرتكَّزون بصورة
الرحالة واملستكشفني.64 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
الرحالة واملستكشفني.69-68 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
الرحالة واملستكشفني.71 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
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ِّ
الشط الذي خيرتقها ويقسمها إىل قسمني ،وهم يزاولون
أساس�� َّية يف اجلانب األيمن من

عمل َّي��ات البي��ع والرشاء ،أ َّما األه��ايل القاطن��ون يف اجلانب األيرس فيمتهن��ون الزراعة
أيضا َّ
أن العرب املسلمني يؤ ِّلفون جز ًءا أساس ًّيا
وبيوهتم متناثرة هنا وهناك»((( .وأضاف ً
من السكَّان ،كام يوجد أعداد من املو َّظفني األتراك فضلاً عن اليهود واألرمن.

الرحالة أوليفي��ه يف رحلته إىل العراق س��نة 1791م1205/هـ ،إذ
وذكره��ا ً
أيضا َّ

يصفها بقوله« :إنهَّ ا مدينة حماطة من مجيع جهاهتا بمختلف أنواع أشجار الفاكهة ،حيث
وصف��وا حدائقها ومزارعها وبس��اتينها بأنهَّ��ا غابات مثمرة إىل درجة أنهَّ��ا كانت تغ ِّطي

وتفرعاته بصورة تا َّمةَّ ،
تضم عد ًدا
وإن احل َّلة تبدو كبرية املس��احة ألنهَّ ا ُّ
ضفتي هنر احل َّلة ُّ
كبريا من البساتني»(((.
ً

حممد مريزا املل َّقب بـ(س��يف الدولة) ابن السلطان
وممَّن ذكر احل َّلة ً
أيضا الس��لطان َّ

املكرمة سنة  1279هـ ،قائلاً ما ترمجته« :احل َّلة
عيل ش��اه يف رحلته إىل مكَّة ّ
أمحد ابن فتح ّ
من املدن املعتربة واملشهورة ،وهي اآلن ليس بتلك العامرة ،وهذه املدينة تقع قرب مدينة
باب��ل األثر َّي��ة ،والطابوق املس��تعمل يف أبنيتها ه��و من تراب تلك املدينة ،وعىل مس��افة

س��اعتني منها جتد آثار بابل القديمة ،وهي قريب��ة من ِّتل نمرود ،الذي هو عبارة عن ٍّتل

كبري من الرتاب طولاً
وعرضا ،يستغرق صعوده ما يقارب الساعة ،و ُيقال إنَّه قريب من
ً
إح��دى قصور ملوك باب��ل القدماء ،ويف خارج مدينة احل َّلة وأن��ت ذاهب إىل بغداد جتد

أيضا م��ن عالمات مدينة بابل القديمة ..إىل قوله:
يب كبري وطويل ،وهذا ً
هنال��ك ّتل ترا ّ
ومدين��ة احل َّلة تق��ع عىل ضفتي هنر الف��رات ،وتتمتَّع هبواء ج ِّيد ،وبس��اتينها مجيلة جدً ا،

ومزارع النخل هبا كثرية ،إلاَّ أنهَّ ا قليلة الفواكه ،وأكثر سكَّاهنا من الفلاَّ حني ،ويف املايض
الرحالة واملستكشفني.74 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
الرحالة واملستكشفني.79 :
((( احل َّلة يف مذكرات َّ
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كان أكثر السفر من خالل هنر الفرات عند الذهاب واملجيء من احل َّلة إىل البرصة ،واحل َّلة
ٍ
ومقاه ،إلاَّ أنَّه ال توجد هبا تل��ك احلركة العمران َّية،
محامات
تتمتَّع بأس��واق ومس��اجد و َّ
يب ،وس��كَّاهنا عرب وهيود ،وهم أصحاب كرم وأخالق محيدة،
ومبانيها من الطراز العر ّ

وه��ذه املدينة قليل��ة الصناعة ،وأهلها مرتاحون من العيش هب��ا ،وهم يتمتَّعون باجلامل،
وهي مدينة العلم والعلامء ،ولذلك جتد أكثر العلامء مدفونون يف احل َّلة»(((.

أيضا املع ِّلم نابليون املاريني (كان ح ًّيا قبل سنة 1304هـ1887/م) يف
وممَّن ذكرها ً

(تنزه العباد يف مدينة بغداد) ،قائلاً « :واحل َّلة مدينة يبلغ س��كَّاهنا ( )13000نسمة
كتابه ُّ

أيضا ُبنيت يف نحو الس��نة ( )1000مس��يح َّية عىل موضع قس��م من
يب الفرات ً
ع�لى غر ّ
اجلباري ،يوجد يف جماورها خرائب
أقسام بابل القديمة ،وهي مكتنفة بعسكر من النخل
ّ
برج نمرود ،وقرص ملوك بابل ،واجلنائن املع َّلقة وغريها من املدايح ،وهي مدينة الشيخ

احلل صاحب الديوان املش��هور يف الش��عر واملحبوكات األرتق َّية،
ّ
صفي الدين بن رسايا يِّ ّ
وقيل إنهَّ ا مبن َّية من حجارة بابل القديمة ،وموقع بابل إىل الرشق منها ،وهي إىل اجلنوب

يب من بغداد عىل نحو ( 58ميلاً ) ،وهناك آثار وتالل ورس��وم كثرية ُّ
تدل عىل عظمة
الغر ّ
املدينة القديمة ،غري َّ
أن العلامء وأهل السياحة اختلفوا كثريا عىل حقيقة موقعها باحلرص،
ومل يعلموا يقينًا ،إلاَّ أنهَّ ا كانت يف تلك الناحية»(((.

الرحالة واملستكش��فني
ه��ذا وق��د ذكر هذه املدين��ة الط ِّيبة مضا ًفا ملا تق��دَّ م عدَّ ة من َّ

اجلغرايف املتم ِّي��ز ،واحلالة
األجان��ب الذي��ن أش��اروا إىل أمه َّيته��ا االقتصاد َّية وموقعه��ا
ّ

الرحالة
االجتامع َّي��ة لس��كَّاهنا ،وملن أراد االس��تزادة فعليه بكت��اب (احل َّلة يف مذكِّ��رات َّ
واملستكشفني) ملؤ ِّلفه صالح السعيد ،وغريه من كتب الرحالت واألسفار.
((( سفرنامةهاى حج قاجارى.155-154/2 :
تنزه العباد يف مدينة بغداد.121 120 :
((( ُّ
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احلل« :وأ َّما
حممد باقر
ّ
اخلوانساري يف ذيل ترمجة الشيخ َّ
قال الس ِّيد َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
احل�ِّل�يِّ ّ فهي نس��بة إىل ِح َّلة -بكرس احلاء املهملة -عىل وزن ِم َّل��ة ،فهي ُبليدة ط ِّيبة جديدة
البن��اء ،مجيلة اهلواء ،ج ِّيدة الفض��اء ،بأرض عراق العرب ،واقعة عىل ش��اطئ الفرات،
اجلامي:
يقول يف وصفها املوىل عبد الرمحن
ّ
ح َّلة جنَّة عدن وعليها غرفات»(((.

وقال املحامي بابان يف كتاب (أصول أسامء املدن واملواقع العراق َّية)« :تقع ح َّلة بني

يب أطالل
يب الفرات ،س��كنوها أوائل متصريها ،وهي عىل بعد بضعة أميال جنو ّ
مزيد غر ّ

بابل ،وقد نش��أت يف ه��ذه البقعة -أرض بابل -حض��ارات قديمة :بابل َّي��ة ،وكلدان َّية،

وس��ومر َّية .أطلق عليها العرب اس��م (النبط) ،وذلك ملعرفته بأنباط املاء أي استخراجه

وس��موا أرضه بالس��واد خلرضته بالنخيل والزرع ،وتعرف قديماً باسم
لكثرة فالحتهم،
ُّ
(سورس��تان) ،وإليها ينس��ب الرسيان ُّيون ،وهم النبطَّ ،
وإن لغته��م الرسيان َّية ،ومن نبط
ثم أخذ هذا الشعب يمتزج بالفاحتني
بابل (اإلمام أبو حنيفة) واسم جدِّ ه
نبطيََّ ،
زوطي ّ
ّ

الع��رب ،ويتع َّلم منهم ،ويدخل يف دينهم ..وباختصار َّ
س��ميت كذلك؛
فإن مدينة احل َّلة ِّ

َّ
ألن بني مزيد ح ُّلوا فيها فصارت ح َّلتهم أي :حم َّلتهم وجملس��هم وجمتمعهم ،ورئيس��هم
سيف الدولة الذي أنشأها سنة 495هـ1102/م»(((.

قرى مدينة احللَّة و�أعمالها
ال ُب��دَّ لن��ا هنا من اإلش��ارة إىل قرى مدينة احل َّلة وأعامهلا بش��كل ع��ام وموجز ،مع
التعريف بأهم ُقراها العلمية؛ وذلك النتامء وانتساب ٍ
عدد من العلامء واألدباء إليهاَّ ،
وإن
َّ
ِّ
((( روضات اجلنَّات.289/6 :
((( أصول أسامء املدن واملواقع العراق َّية.97/1 :
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عرف بأس�ماء تلك القرى ،أمثال :الفقيه الفاضل
م��ن أولئك العلامء األفذاذ من يذكر و ُي َ
العتائقي ،واحلافظ
الس��يوري ،والش��يخ اجلليل كامل الدين عبد الرمحن
الش��يخ املقداد
ّ
ّ
الربيس ،وغريهم كثري .ولكذا ملا كانت مت ِّثله تلك القرى من روافد
الشاعر الشيخ رجب
ّ
ِّ
وتغذي أرض الفيحاء برشايني احلياة االقتصاد َّية املتم ِّثلة
ح َّي��ة متد ِّفقة وفرية العطاء ،متدُّ

يف الزراعة والتجارة من جهة ،وبالنهضة الفكر َّية العلم َّية العمالقة املتم ِّثلة بتد ُّفق رجال

ٍ
بش��كل رسيع،
وللتعرف عىل أس�ماء تلك القرى
العل��م واألدب إليها من جهة أخرى.
ُّ
والس َّيام العلم َّية منها ،نذكرها هنا بإجياز نقلاً عن كتاب (تاريخ احل َّلة)((( للشيخ يوسف
كركوش ،وزيادة ،وهي عىل النحو اآليت:

املقدوين ،بلدة يف أرض بابل.
1.1اإلسكندر َّية :منسوبة إىل اسكندر
ّ

2.2األمري َّي��ة :منس��وبة إىل األمري ،من قرى النيل من أرض بابلُ ،ينس��ب إليها أبو
النجم بدر بن جعفر الرضير الشاعر ،توفيِّ سنة 611هـ.

3.3بابِل :بكرس الباء ،اس��م ناحية منها الكوفة واحل َّلة ،واسم مدينة خراب بقرب
احل َّلة.

أيضا ،وهي قرية ببلدة
َ 4.4بتَّى :بالفتح وتش��ديد الثاين مقصور ،وقد يكتب بالياء ً
احل َّلة.

يس��يا :بفتح الباء األوىل وس��كون الراء وكرس الباء الثانية ،وسكون السني
َ 5.5ب ْربِ ْ
املهملة ،طسوج يف كورة األستان األوسط حتت ح َّلة بني مزيد.

املوحدة ،وس��كون الراء والس�ين املهملة ،ناحية م��ن أرض بابل
بضم ّ
��رسِّ :
ُ 6.6ب ْ
وه��ي بحرضة الرصح -رصح نمرود بن كنع��ان -وهي اآلن قرية معروفة قبل

((( تاريخ احل َّلة.4/1 :
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الربيس ،وإليها ُينسب عبد اهلل بن احلسن
الكوفة ،من هذه القرية الش��يخ رجب
ّ

الربيس ،كان من أج َّلة الكتَّاب وعظامئهم ،ويل ديوان (باذرويا) يف أ َّيام املعتضد
ّ

وغريه.

َ 7.7برمالح��ة :بالفتح واحلاء املهملة ،موضع م��ن أرض بابل قرب ح َّلة بني مزيد
الرحالة ابن ب ُّطوطة يف رحلته فقال:
رشقي قرية يقال هلا :القيس��ونات ،ذكرها َّ
«هي بلدة حسنة بني حدائق النخيل.(((»..

َ 8.8ب ْرمنايا :بفتح َّأوله ،وس��كون ثانيه بع��ده ميم ونون وألف وياء معجمة باثنتني
من حتتها وألف ،موضع بالسواد.

ِ
ثم الكرس وياء س��اكنة وكرس القاف وياء وألف ،قرية قريبة من
َ 9.9ب ِز ْيقيا :بالفتح ََّ
ح َّلة بني مزيد.

َ 1010ب َغ َّلة :بفتح َّأوله وثانيه وتشديد ثالثه ،بلد قريب من احل َّلة.

الضم وواو س��اكنة وراء بعدها ألف مقصورة ،حتت احل َّلة
ثم
َ 1111بن ْ
ِّ
ُ��ورى :بالفتح ََّ
املزيد َّية قرب سوراء.

َ 1212
احل َّصاصة :بالفتح وتشديد ثانيه ،من قرى السواد قرب قرص ابن هبرية.

اخلاليص
1313اخلالصة :وهي قرية يف الصدرين أحد أعامل احل َّلة ،نس��ب إليها أمحد
ّ
حممد بن احلس��ن الزاهد ،ويقال لولده:
حممد بن زيد من أحفاد َّ
ابن أيب الغنائم َّ
اخلاليص ،وكانوا أهل بيت رئاسة وزهد بسورا.
بنو
ّ

1414دارخ :م��ن أع�مال احل َّلة ،ومن توابعه��ا الرشقية التي هي الي��وم قرية من قرى
((( رحلة ابن بطوطة.239 :
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احل َّلة التابعة لقضاء اهلاشم َّية.
حممد بن
1515زاقف :قرية من نواحي النيل من ناحية بابل ،نُس��ب إليها أبو عبد اهلل َّ
الزاقفي ،قرأ األدب عىل الشيخ أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني
األعجمي
حممود
ّ
ّ
العكربي ،وس��افر يف طلب العل��م ،ويف قاموس الفريوزآبادي أنهَّ��ا :الزاقف َّية
ّ

قرية بالسواد(((.

1616الزاوية :موضع فيه عدَّ ة قرى نفيسة بالصدرين من أعامل احل َّلة(((.

1717سورىَ :ألِفه مقصورة بوزن برشى ،من أرض بابل ،وهي مدينة حتت احل َّلة هلا
هنر ُينسب إليها ،وكورة قريبة من الفرات.

وجاء يف جممع البحرين(((« :س��ورى كطوب��ى وقد متدّ بلدة بالعراق من أرض

بابل من بالد الرسيان ِّيني»(((.

ِ 1818
الس�� ْيب :بكرس َّأوله وس��كون ثانيه ،وهو هن��ر يف ذنابة الف��رات بقرب احل َّلة،
تس��مى باسمه ،منه صباح بن هارون ،وحييى بن أمحد املقرئ ،وهبة
وعليه بلد
َّ

اهلل بن عبد اهلل مؤ ِّدب املقتدر ،وأمحد بن عبد الوهاب مؤ ِّدب املقتفي(((.

بضم الس�ين مع الياء املخ َّفف��ة التحتان َّية ،هي قرية م��ن قرى احل َّلة كام
ُ 1919س��يورِّ :
((( القاموس املحيط ،148/3 :وفيه :والزاقف َّية بالسواد.
األصيل وغريه.
أيضا يف كتاب
((( ُذكرت ً
يّ
((( جممع البحرين.452/2 :
كثريا م��ن العلامء واألدباء الذين
((( وه��ذه القرية من قرى احل َّلة العلم َّية املش��هورة ،وقد أخرجت ً
ينسبون إليها.
حممد بن أمحد بن
((( وهي ً
أيضا من القرى العلم َّية ،وإليها ُينس��ب الش��يخ الفاضل ش��مس الدين َّ
صالح
احلل.H
السيبي ال ُق ِّس ّ
ّ
يني ،تلميذ املح ِّقق يِّ ّ
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السيوري
يف فهرس��ت والد الش��يخ البهائي ،وإليها ُينس��ب أبو عبد اهلل مقداد
ّ
العاميل (كذا).
حممد بن مكِّي
ّ
األسدي الذي يروي عن الشهيد َّ
ّ

2020شوش��ه :قرية بأرض بابل أس��فل من ح َّلة بني مزيد ،هبا قرب القاسم بن موسى
ابن جعفر.

2121الصدرين :من أعامل احل َّلة ،تقدَّ م ذكره يف اخلالصة والزاوية.
2222الرصوات :كأنَّه مجع رصوة ،وهي قرية من سواد احل َّلة املزيد َّية ،ر َّد إىل واحده،
الر َب ِع ّي املعروف
عيل بن منصور بن أيب القاس��م َ
وقد نُس��ب إليها أبو احلس��ن ّ
الرصوي) ،ولد هبا ونشأ بواسط وسكن بغداد.
بـ(ابن الرطلني
ّ
احلموي:
2323رصيفني :قري��ة من أعامل احل َّلة املزيد َّية ،ويف معجم البلدان لياقوت
ّ
«عدَّ ة ًقرى من بابل ،منها أصل آل الفرات الوزراء عند الع َّباس ِّيني ،وهم بابليو

رصيفني.(((»..

رشقي احل َّلة املزيد َّية ،وإليها ُينسب كامل الدين
2424العتائق :مجع عتيقة ،وهي قرية
ّ
العتائقي صاحب املؤ َّلفات املمتع��ة ،واليوم تعرف هذه
حمم��د
ّ
عبدالرمح��ن بن َّ

القرية باس��م (العتايج) بإب��دال القاف جيماً كام هي القاعدة املتَّبعة يف ال ِّلس��ان
الدارج.

2525الغامر َّي��ة :قرية م��ن أرض بابل قرب ح َّلة بني مزيد ،منه��ا أصل أيب الفتح بن
جيا الكاتب الشاعر.

ثم الكرس والتشديد وياء مثنَّاة من حتت وآخره نون ،اسم أعجمي
ُ 2626ق ِّبني:
بالضم ََّ
ِّ
لنهر وقرية يف سواد احل َّلة.

((( ُينظر :معجم البلدان ،404/3 :ومراصد اال ِّطالع.839/2 :
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2727ق�صر بن��ي هبرية :مدينة بناها يزي��د بن عمر بن ُه َبرية لـ�َّم�اَّ ويل العراق من قبل
األموي ،وقد أخذت هذه املدينة باالتِّساع ،ولـماَّ آلت اخلالفة
حممد
ّ
مروان بن َّ
إىل الس َّفاح اتخَّ ذها عاصمة وسماَّ ها اهلاشم َّية.

2828قناقيا :هي من قرى احل َّلة اجلنوب َّية.

قال الشيخ يوسف كركوش« :مل أعثر عىل ذكر هلا يف كتب معاجم البلدان غري

َّ
أن اسمها ورد ببعض الصكوك القديمة»(((.

2929القنط��رة :ذكرها ابن جبري يف رحلته فقال« :نزلن��ا بقرية تعرف بالقنطرة كثرية
اخلصب ،كبرية املساحة»(((.

ِ 3030
الق ْيلوي��ة :بك�سر َّأوله وس��كون ثاني��ه والم مضمومة وواو س��اكنة ،قرية من
حممد بن إسامعيل
عيل احلسن بن َّ
نواحي مطريآباد قرب النيل ،إليها ُينسب أبو ّ
القيلوي.
ّ

ثم السكون وسني مهملة وآخره نون ،كورة كبرية ،وهنر عليه
ُ 3131ق ْوس��ان:
بالضم ََّ
ِّ
مدن وقرى.

3232املباركة :قرية من قرى النيل ،ورد ذكرها َع َر ًضا يف كتب التاريخ.

عرضا يف
3333املزيد َّي��ة :هي قري��ة من قرى احل َّلة اجلنوب َّية((( ،وقد جاء ذكر اس��مها ً
«واجلناجي نسبة إىل جناجية أو جناجيا ،قرية من أعامل
((( قال الس�� ِّيد األمني يف أعيانه:100/4 :
ّ
احل َّلة ،..وأصل اسمها قناقيا ،ويلفظها العرب جناجيا عىل قاعدهتم يف إبدال القاف جيام».
((( رحلة ابن جبري.191 :
((( املزيد َّية :قرية من قرى احل َّلة العلم َّية املش��هورة ،و ُينس��ب إليها عدد من العلامء والأُدباء ،أمثال
عيل بن أمحد
احلل.H
ّ
املزيدي من تالمذة العلاَّ مة يِّ ّ
ريض الدين أيب احلسن ّ
الفقيه العلاَّ مة الشيخ ِّ
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الغياثي عند هجوم أس��بان((( عىل احل َّلة ،وال ت��زال موجودة اآلن ،ويف
تاري��خ
ّ
املراصد جاءت بلفظ( :مزيد)(((.

3434مطريآب��اد :بلد يقع عىل النيل ،وهو من أعامل احل َّلة ،وتتبعه قرى كثرية ،وإليها
األسدي
النجايش
عيل بن أمحد بن الع َّباس
ّ
ّ
ُينس��ب الشيخ أبو الع َّباس أمحد بن ّ

تلميذ الش��يخ املفيد ،وهو مصنِّف كت��اب الرجال ،توفيِّ يف مطريآباد يف مجادى
األوىل سنة450هـ ،وكان مولده يف صفر سنة 372هـ(((.

عيل بن غنيمة
3535املش�ترك :عمل من أعامل احل َّلة املزيدية وعدَّ ة قرى ،ينسب إليها ّ
ِ
عيل
عيل املقرئ ،قدم بغداد وقرأ القرآن بالس��بع عىل الش��يخ أيب َّ
حممد بن ّ
ابن ّ
سبط أيب منصور أمحد اخل َّياط وغريه.
3636املنقوش َّية :من قرى النيل من أرض بابل.
3737النجيمة :قرية من نواحي النيل بالعراق.
ِّ
وشط النيل من بلد احل َّلة.
3838هنر الدير :هنر بني فراشا
ثم الس��كون ،قرية من س��واد احل َّلة ،وإليها ُينسب بعض رجال
3939ن َْرس :بالفتح ََّ
األدب والعلم.

((( إس��بان :أحد أم��راء آل قراقوينل��و املعروفة دولتهم بـدولة اخلروف األس��ود ،وه��م من قبائل
الرتكامن البدو َّية التي استعان هبا اجلالئر ُّيون ملقارعة تيمورلنك ،وإسبان هذا هو الذي قىض عىل
احلكومة اجلالئرية يف احل َّلة بعد حصاره هلا ملدَّ ة سبعة أشهر ،وذلك سنة 835هـ.
ُينظر :تاريخ احل َّلة.127-123/1 :
((( مراصد االطالع.1266/3 :
ومـمن ُينس��ب إليها ّ
العلاَمة الفقيه الفاضل الش��يخ
((( املطريآباد :قرية من القرى العلم َّية يف احل َّلةَّ ،
احلل.H
عيل بن أمحد بن طراد املطارآبادي من تالمذة العلاَّ مة يِّ ّ
زين الدين أبو احلسن ّ
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4040النور َّية :قرية من قرى احل َّلة ،نزل هبا أبو عبد اهلل الرضير ،و ُينسب إليها احلسني
غوي املقرئ الفقيه الش��اعر
الديري
حممد بن ثابت
النحوي ال ُّل ّ
ّ
ّ
اب��ن هداب بن َّ
ىِّ
املتوف سنة 562هـ(((.
املتفنِّن

يتفرع من هنر الفرات العظمى،
4141النيل :بكرس َّأوله ،بلدة تقع عىل هنر النيل ،وهو َّ
يصب
الثقفي سنة 82هـ ،هو عمود عمل قوسان،
احلجاج بن يوسف
ُّ
احتفره َّ
ّ

فاضل��ه إىل دجلة حتت النعامن َّي��ة ،كانت بلدة النيل مركز اإلم��ارة املزيد َّية قبل
تأسيس احل َّلة ،وكان عىل هنر النيل أربعامئة قرية آهلة بالسكَّان ،واآلن ال وجود

هلذه القرى ،وكان يف وس��ط بلد النيل من قوس��ان قنطرة (هايس) عىل ش�� ِّطه
حمكمة البناء ،وال تزال بقايا هذه القنطرة.

كثريا من العلامء واألُدباء
وتُعدُّ من أش��هر القرى العلم َّية يف احل َّلة التي أنجبت ً
ممَّن ُينسبون إليها ،وستأيت تراجم بعضهم ضمن فصول بحثنا هذا.

4242واس��ط :قرية قرب مطريآباد ق��رب ح َّلة بني مزيد ،يقال هلا :واس��ط مرزآباد،
الواسطي الشاعر.
منها أبو عبد اهلل
ّ

عيل بن
وممَّ��ن ُينس��ب إليها ً
أيض��ا الفقيه الفاضل الكامل الش��يخ ك�مال الدين ّ
الواسطي تلميذ الس ِّيد عبد الكريم ابن طاووس.H
الليثي
محاد
احلسني بن َّ
ّ
ّ

ِ
ثم الفتح ،قرية مش��هورة من بلد احل َّلة م��ن عمل الصدرين،
4343ه َرقل��ة :بالكرس ََّ
اهلرقيل الذي خرجت
عيل
ّ
وإليها ُينس��ب إس�ماعيل بن احلسن بن احلس�ين بن ّ

عيل ابن طاووس.
عىل فخذه توثة ،وكان زميل الس ِّيد ّ

((( هي عىل ِ
السيب من احل َّلة السيف َّية كام يف ترمجة احلسني ابن هدَّ اب يف الوايف بالوفيات.52/13 :
احلل).
(أمحد يِّ ّ
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الرحال��ة بنيام�ين« :ويف بقعة تبع��د نحو ميل واح��د من هذه
4444اليهود َّي��ة :ق��ال َّ
األط�لال -أطالل باب��ل -يقيم عرشون أل ًفا من اليه��ود ،ولدهيم كنيس عتيق
النبي دانيال ،يؤ ُّمونه إلقام��ة الصالة فيه ،بناؤه من احلجر
البنيان منس��وب إىل ِّ

َّ
املهذب واآلجر».

سم هذا
يقول الش��يخ يوس��ف كركوش مع ِّق ًبا عىل كالم صاحب الرحلة« :مل ُي ِّ
الرحالة هذه البقعة ،وقد ُأطلقت عليها اس��م اليهود َّية بالنس��بة إىل س��اكنيها،
َّ

وهم اليهود»(((.

يتعرض لذكرها الشيخ يوسف كركوش ،هي:
أقول :ومن قرى احل َّلة ً
أيضا التي مل َّ
عيل بن عبد
•قري��ة أ ُّيوب :ذكرها ابن
ّ
الفوطي عند ترمجته للش��اعر ك�مال الدين ّ
نصه« :كان والده من قرية أ ُّيوب من نواحي
اخلليعي
العزيز
املوص�لي قائلاً ما ُّ
ّ
ّ
احل َّلة املزيد َّية»(((.

النبي أيوب،
وليس ببعيد أن تكون ُس ِّميت هبذا االسم نسبة إىل وجود قرب ّ

أو مقامه فيها ،واهلل سبحانه العامل.

•قرية بنش��يا :ذكرها الس�� ِّيد حس��ن الص��در يف تكملة أمل اآلم��ل ،عند ترمجته
نصه« :الساكن بقرية من
عيل بن عبد احلسني
احلل ،قائلاً ما ّ
ّ
املوس��وي يِّ ّ
للس�� ِّيد ّ
قرى احل َّلة يقال هلا بنشيا»(((.

((( تاريخ احل َّلة.4/1 :
((( جممع اآلداب.202 -201/4 :
((( تكملة أمل اآلمل.16/4 :

األحسائي ق ،10وأ َّلف له كتابه (النور املنجي من الظالم)،
الس�� ِّيد هذا معارص البن أيب مجهور
ّ
ِ
احلل).
ويف الذريعة :377/24 :قرية نشيانة( .أمحد يِّ ّ
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قصة الس�� ِّيد
•قري��ة ال��دوالب :من ق��رى احل َّلة وأعامهل��ا ،ورد ذكرها ً
عرضا يف ّ
عيل ابن طاووس Hوالشيخ عبد املحسن مع اإلمام املنتظر،
ريض الدين ّ
ّ

احلموي فقد
املهمة((( .أ َّما ياقوت
ّ
وظاهر َّ
القصة يوحي أنهَّ ا من القرى الزراعية َّ
ذكر عدَّ ة مواضع هبذا االس��م ،إلاَّ أنَّه مل يذكر هذه القرية ال من قريب وال من

بعي��د((( ،والي��وم تُعرف قرية هبذا االس��م تقع عىل الطري��ق املعروف بـ(طريق
السياحي) فالظاهر أنهَّ ا هي ال غري.
احلمزة
ّ

الطقطقي يف ذيل ترمجته للس ِّيد أيب
صفي الدين ابن
•قرية ُقم :أشار إليها الس ِّيد
ّ
ّ
الفضائل أمحد بن موس��ى ابن طاووس ،إذ أملح هلا بقوله :واستمطر له األنعام
بقرية قم ،ضيعة جليلة من أعامل احل َّلة((( (((.

((( الفوائ��د املدنية ،87 :النج��م الثاقب ،467/1 :خامتة املس��تدرك  ،441/2تاريخ مقام اإلمام
املهدي يف احل َّلة.144 :
ِ
احلل.
((( معجم البلدان ،485/2 :وذ ُ
كر هذه القرية أفادنا به األستاذ أمحد ّ يِّ
((( األصييل.133 :
((( وأضيف إىل ذلك ك ِّله أربعة:
ِّ
ش��ط احل َّلة
األوىل :قري��ة احلص�ين :إحدى ق��رى حمافظة بابل تقع جن��وب مدينة احل َّلة عىل ض َّفة
السياحي الذي يربط بني
رتا تقري ًبا ،عىل الش��ارع
ّ
الش�مال َّية ،وتبعد عنها مس��افة مخسة عرش كيلوم ً
الفحام:
احل َّلة وقضاء اهلاشم َّية ،اسمها القديم حصن سامة ،وفيها يقول الس ِّيد صادق َّ
م��وث��ق
ويل ج��س��دٌ يف ح��ص��ن س���ام��� َة
ره�ي�ن
ال����غ����ري
وق���ل���ب ب���أك���ن���اف
ٌ
ُ
ِّ
ٌ
نصف عدد ساكنيها من قبيلة الس ِّيد الناظم ،وهم السادة األعرج َّية ومعظمهم يمتهنون الزراعة،
والقس��م الباقي من الس��ادة آل بو حممود املوس��و َّية ،كام اس��توطنها َّ
مؤخ ًرا بعض آل سليامن ،هلا
للثوار فقصفتها طائرات اجليش
تاريخ حافل يف مقارعة الطغاة ،ففي ثورة العرشين كانت قاعدة َّ
للثوار أ ّيام االنتفاضة الش��عبان َّية ضد نظام البعث وصدام يف س��نة
اإلنكلي��زي ،كام كانت قاعدة َّ
ّ
ِ
كثريا من الش��هداء بعد أن اس��تطاعت إسقاط
1991مَ ،ف ُقصفت بالطائرات واملدفع َّية ،فقدَّ مت ً
الفح��ام 7 :اهلامش .وورد
إح��دى الطائ��رات التي كانت تق��وم بقصفهم .ديوان الس�� ِّيد صادق َّ
الغري← .3/10 :
ذكرها يف شعراء
ّ
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ومن حملاَّ ت احل َّلة القديمة:
اخلراس��اين (ت722هـ) يف كتابه فرائد
اجلويني
1.1حم َّل��ة عجالن :ذكرها املحدِّ ث
ّ
ّ
السمطني ،عند ذكر سامعه للس ِّيد مجال الدين أيب الفضائل أمحد ابن طاووس،

نصه« :قراءة عليه ،وأنا أس��مع بداره بمح َّلة عجالن باحل َّلة الس��يف َّية
قائ�ًل�اً ما َّ
املزيد َّية يوم اخلميس يف ثاين عرش من شهر ذي القعدة سنة 691هـ»(((.

→ الثاني��ة :مكان كان ُيعرف بال ُغ ُربات فيه مش��هد ظاهر ُيراد به مش��هد القاس��م بن موس��ى بن
األصييل
الطقطقي (كان ح ًّيا س��نة 720هـ) يف كتابه
جعفر املعروف اليوم ،أش��ار إليه ابن
ّ
ّ
عند ذكر قرب محزة بن موس��ى بن جعفر ،180:وقربه بمشهد ال ُغ ُربات بالصدرين ،رستاق
ِ
ش��جر ال ُغ ُرب ،ويظهر عند
م��ن بالد احل َّلة املزيد َّي��ة ،وال ُغ ُربات مجع ُغ ُربة بالتحريك كأنَّه واحد ُة
ذلك تفسري قول دعبل يف تائ َّيته املعروفة:
ق���ب���ور ب���ك���وف���ان وأخ�������رى ب��ط��ي��ب��ة

وأخ���������رى ب���ف���خ ن����اهل����ا ص���ل���وايت

وأخ�����رى ب����أرض اجل���وزج���ان حم ُّلها
���رب���ات
وق��ب�ر ب���ب���امخ���رى ل����دى ال��� ُغ ُ
الطقطقى الي��وم معروف عند أهل احل َّلة ب��أيب يعىل احلمزة بن
وقرب الس�� ِّيد محزة ال��ذي ذكره ابن
ّ
ع�لي بن أيب طالب ،وكان
عيل بن محزة بن احلس��ن بن عبيد اهلل بن الع َّباس بن ّ
القاس��م ب��ن ّ
القزوين��ي (ت1300هـ)
حممد مهدي
معرو ًفا بنس��بته إىل الكاظ��م إىل أن َّ
ّ
صححها الس�� ِّيد َّ
مفصلة معروفة.
بحكاية َّ

الثالث��ة :املهاجر َّية :اس��م ضيعة جليلة بأعامل احل َّلةُ ،ذكرت يف غاي��ة االختصار ،33 :ويف كتاب
احلسني :ورد عبد اهلل عضد
األصييل ،108 :ففي َّ
ّ
األول :قال الرشيف شمس الدين َّ
حممد الرسيِّ ّ
ّ
نمي أمري مكَّة إىل العراق ،وقصد حرضة س��لطان العرص ،فأنع��م عليه باملهاجر َّية
الدي��ن بن أيب ّ
ثم ج��رت بينه وبني بني حس�ين وبني داود حمالفيه��م فتنة كبرية يف
ضيع��ة جليل��ة بأعامل احل َّلةََّ ،
احل َّلة ،أ َّدت إىل َّ
أن عضد الدين هذا يعني عبد اهلل ركب إليهم وصحبته العسكر ،وهنبهم فكانت
احلل).
احلسين َّية والداوود َّية تنازع عىل ُقرطها ورساويلها( .أمحد يِّ ّ
((( فرائ��د الس��مطني ،309/1 :ويف هامش الصفحة عن حم ِّقق الكتاب أنَّه يف نس��خة أخرى س��نة
761هـ بدل 691هـ.
وعجالن :حم َّلة يف احل َّلة كان فيها دار الس ِّيد أمحد ابن طاووس ،ذكرها العلاَّ مة املحدِّ ث الشيخ ←
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2.2حم َّل��ة األك��راد :ذكرها الس�� ِّيد ابن عنب��ة (ت 828هـ) يف (عم��دة الطالب) يف
مع��رض حديثه عن حادثة قتل الرشيف ش��هاب الدين أمح��د بن رميثة بن أيب

توجه إىل حم َّلة األكراد وقد
نمي
نصه« :ولـماَّ ضاق ب��ه األمر َّ
احلس��ني ،قائلاً ما َّ
ّ
ّ
مرارا ،وقتل مجاعة من رجاهلا ،إلاَّ أنهَّ م لـماَّ رأوه قد ُخذل أظهروا له
كان هنبها ً
(((
مر ذكرها يف رحلة ابن ب ُّطوطة.
الوفاء وواعدوه النرص»  ،وقد َّ

ت�أ�سي�س مدينة احللَّة
املؤرخون عىل َّ
أن تأس��يس مدينة احل َّلة الفيحاء (احل َّل��ة احلارضة) ومتصريها
اتَّف��ق ِّ

رسمي ،وإنش��اء مرافق احلياة فيها ،كان عىل يد األمري س��يف الدولة صدقة بن
بش��كل
ّ
املزيدي ،وذلك سنة  495هـ ،إذ نزل هبا وجعلها سكنًا ألهله وأصحابه.
منصور
ّ

نصه:
م��ن ذلك م��ا ذكره ابن األث�ير يف تارخيه يف حوادث س��نة  495هـ ،قائ�ًل�اً ما َّ

«وفيها بنى س��يف الدولة صدقة بن مزيد احل َّلة باجلامعني وسكنها ،وإنَّام كان يسكن هو
وآباؤه قبله يف البيوت العرب َّية»(((.

عمرها ونزهلا س��يف الدولة صدقة بن منصور
ويف معج��م البلدان« :وكان َّأول من َّ

األسدي ،وكانت منازل آبائه الدور من النيل ،فلماَّ قوي أمره،
عيل بن مزيد
ّ
ابن دبيس بن ّ
وحممد سنجر أوالد
واشتدَّ أزره ،وكثرت أمواله؛ الشتغال امللوك السلجوق َّية بركياروق َّ

يب
ملك شاه بن ألب أرسالن بام تواتر بينهم من احلروب انتقل إىل اجلامعني :موضع يف غر ّ
الشافعي (ت722هـ) يف كتابه فرائد السمطني،309/1:
اخلراساين
اجلويني
حممد
ّ
ّ
→ إبراهيم بن َّ
ّ

ورام
عند سامعه من الس ِّيد املذكور ،وكانت داره هذه أو غريها جماورة لدار جدِّ ه الشيخ الصالح َّ
احلل).
ابن أيب فراس wكام يف آخر كتاب التحرير
الطاوويس( .أمحد يِّ ّ
ّ
((( عمدة الطالب.147 :
((( الكامل يف التاريخ.214/8 :
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حمرم سنة  495هـ ،وكانت أمجة تأوي إليها السباع،
الفرات ليبعد عن الطالب ،وذلك يف َّ

فنزل هبا بأهله وعس��اكره ،وبنى هبا املس��اكن اجلليلة والدور الفاخرة ،وتأنَّق أصحابه يف

ً
التجار ،فصارت أفخر بالد العراق وأحس��نها
مث��ل ذلك ،فصارت
ملج��أ ،وقد قصدها َّ
مدَّ ة حياة سيف الدولة ،فلماَّ ُقتل بقيت عىل عامرهتا ،فهي اليوم قصبة تلك الكورة»(((.

نصه:
احلل ما ّ
احلل أخي العلاَّ مة يِّ ّ
عيل بن يوس��ف يِّ ّ
ويف العدد القو َّية للش��يخ اجلليل ّ

«وقد كان ُوضع س��ور احل َّلة الس��يفية حادي عرشين رمضان س��نة مخسامئة ،وقيل :سنة
عيل بن دبيس س��نة ثالث
إحدى ومخس�مائة ،نزل س��يف الدولة صدقة ب��ن منصور بن ّ

عمر أرض احل َّلة وهي آجام ،ووضع األساس للدور واألبواب سنة
وتسعني وأربعامئةَّ ،
مخس وتسعني وأربعامئة ،وحفر اخلندق حول احل َّلة سنة ثامن وتسعني وأربعامئة ،ووضع
الكشك ولده دبيس بعد وفاته»(((.

ف�ضل مدينة احللَّة
املجليس يف بحار األنوار (كتاب السامء والعامل) حدي ًثا يف فضل احل َّلة نقلاً عن
أورد
ّ

ِّ
اجلباعي wنقلاً عن ِّ
عيل
العاميل،
حممد بن مكِّي
ّ
خط الشيخ َّ
خط شيخنا الشهيد َّ
حممد بن ّ
ّ

قال«:وجد ِّ
بخط الش��يخ مجال الدين احلسن ابن املطهر :wوجدت بخط والدي،w
ُ

قال :وجدت رقعة مكتو ًبا عليها ٍّ
بخط عتيق ما صورته :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا ما
ّ
احللبي
احلسيني
عيل بن زهرة
أخربنا به الشيخ
األجل العامل ِّ
ّ
ّ
عز الدين أبو املكارم محزة بن ّ
حاجا سنة 574هــ ،ورأيته يلتفت
إمال ًء من لفظه عند نزوله باحل َّلة السيف َّية ،وقد وردها ًّ
يمن ًة ويرسةً ،فس��ألته عن س��بب ذلك ،قال :إنَّني ألعلم َّ
أن ملدينتكم هذه فضلاً جزيلاً .
((( معجم البلدان.294/2 :
((( العدد القو َّية.260-259 :
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الكليني قال :حدَّ ثني
قلت :وما هو؟ قال :أخربين أيب ،عن أبيه ،عن جعفر بن قولويه ،عن
ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن أيب محزة الثام ّيل ،عن األصبغ بن نباتة قال:
ّ

(صحب��ت موالي أمري املؤمنني عند وروده إىل ص ِّف�ين وقد وقف عىل ِّتل عرير(((،
ِّ
وأي مدين��ة؟) فقلت له :يا موالي،
ث��م أوم��أ إىل أمجة ما بني بابل
والت��ل ،وقال( :مدينة ّ
ََّ

أراك تذكر مدينة ،أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال( :ال ،ولكن س��تكون مدينة

يقال هلا :احل َّلة السيف َّيةُ ،يمدِّ هنا رجل من بني أسد ،يظهر هبا قوم أخيار لو أقسم أحدهم
قسمه)»(((.
ألبر َ
عىل اهلل َّ

الإمارة املزيد َّية يف احللَّة
َّ
مؤسيس
إن احلديث عن اإلمارة املزيد َّية ،وأمرائها األماجد من آل مزيد
ّ
األسديِّ ،

احل َّلة الس��يف َّية (احل َّلة احلارضة) ،هو احلديث عن رجال شجعان بواسل ،متتَّعوا بخصال
محي��دة وصفات جمي��دة ،من كرم وجود وس��خاء ،ونبل وش��هامة ،وإغاث��ة للملهوف،

وإجارة للخائف ،وعل��م وأدب ،ورعاية وعناية بالعلم والعلامء ،ونرش للعدل واألمان

بني الرعية ،حتَّى أصبحت احل َّلة يف عهدهم من أفضل بلدان العامل اإلسالمي وأفخرها،
املؤرخون َّ
أن َّأول أمرائهم هو:
وحيدِّ ثنا ِّ

األسدي (408-..هـ):
عيل بن مزيد
ّ
 .1األمري أبو احلسن ّ

قوي
عيل بن مزيد رجلاً باسلاً  ،جوا ًدا ّ
جاء يف تاريخ احل َّلة« :كان األمري أبو احلسن ّ

اهلمة ،كبري النفس ،له منزلة يف نفوس كرباء الدولة الع َّباس َّية والبوهي َّية،
الش��كيمة ،عايل َّ
((( تل عرير :تل منيع رفيع.
اجلباعي 35 :خ ،أعيان
((( بح��ار األنوار/14 :ق ،636/1وكذا بطريق آخر ،97/25 :جمموعة
ّ
الشيعة ،533/1 :الكنى واأللقاب.172/2 :
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وه��و َّأول من حاز لق��ب اإلمارة من األرسة املزيد َّية ،وقد خ��اض حرو ًبا كثرية مع بني
املزيدي أبناء عمومتهم ،منها س��نة 401هـ ،وس��نة 405هـ يف اجلزيرة الدبيس�� َّية
عفيف
ّ
ق��رر الرحيل عنها إىل ناحية النيل من أرض بابل ..إىل قوله :لـماَّ ارحتل
واحلوي��زة ،إىل أن َّ
مركزا إلمارته،
األمري أبو احلس��ن
املزيدي من أرض ميسان نزل يف بلدة النيل ،واتخَّ ذها ً
ّ
وأخذ يس��عى لنرش األمن يف إمارته ،فعاش الناس يف طمأنينة ..إىل قوله :بقي األمري أبو
احلسن يف إمارته حتَّى توفيِّ سنة 408هـَ ،
وخ َل َف ُه عىل اإلمارة ولده دبيس»(((.

املزيدي (474-..هـ):
عيل
ّ
 .2األمري دبيس بن ّ

ُ
البوهيي عىل
س��لطان الدولة
عيل خلع
ّ
ج��اء يف تاري��خ احل َّلة« :لـماَّ توفيِّ أبو احلس��ن ّ
وأق��ره يف أعامل أبي��ه ،و َل َّق َبه بـ(ن��ور الدولة) ،فقام األمري دبيس بش��ؤون
ول��ده دبيس،
َّ
اإلمارة وعمره أربع عرشة سنة ،وكانت مدَّ ة إمارته سب ًعا وستني سنة»(((.

ممدوحا يف ِّ
بالتفضل واإلحسان»(((.
مذكورا
كل زمان،
قال فيه ابن األثري« :ما زال
ُّ
ً
ً

اهتم األمري دبيس
عيل بن أفلح الشاعر الشهري كات ًبا بني يديه يف شبيبتهَّ .
وكان أبو احلسن ّ

فقوى جيش��ه وكان جيش��ه مؤ َّل ًفا من عرب وأكراد جاوان ِّيني ،وجعله
باألمن يف واليتهَّ ،
عىل أهبة االس��تعداد ملجاهبة الطوارئ ،وقد قصده الشعراء ومدحوه ،فأجزل عطاءهم،

عيل يف أعامله يف النيل
ومن هؤالء الشاعر الشهري مهيار
ّ
الديلمي ..توفيِّ األمري دبيس بن ّ

سنة 474هـ(((.

((( تاريخ احل َّلة.14/1 :
((( تاريخ احل َّلة.15/1 :

((( الكامل يف التاريخ.121/10 :
املزيدي املل َّقب بـ :ن��ور الدولة يف كتابنا
علـ��ي
مفصلة لألمري دبيس بن
ّ
((( ه��ذا وقد ذكرنا ترمج��ة َّ
ّ
(مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها) عند ذكر مرقده يف احل َّلة ،فلرياجع.
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املزيدي ( 479-..هـ):
 .3األمري هباء الدولة منصور بن دبيس
ّ

قال الشيخ يوسف كركوش يف تاريخ احل َّلة« :لـماَّ توفيِّ األمري نور الدولة دبيس قام

باإلم��ارة بعده ولده منصور أبو كامل ،كانت واليته مخس س��نني بعد وفاة والده ،ذهب

ُ
السلطان يف عمل أبيه.
فأقره
إىل السلطان ملك شاه
السلجوقيَّ ،
ّ

إنساين ،وذكاء فريد ،درس
وكان يتحلىَّ بصفات سامية من شجاعة وكرم ،وعطف
ّ

األدب فاستفاد من دراسته ،وعانى نظم الشعر حتَّى برع فيه»(((.

مكر ًما فاضلاً  ،وبرع يف ذكائه يف
قال ابن األثري يف الكامل« :وكان حس��ن الس�يرةَّ ،

الذي استفاده ،وكان قد قرأ عىل ابن برهان ،وله شعر ج ّيد يف منتهى احلسن ،كقوله:
ُلـها ًما ومل أص�بر عىل ِ
فعل َمعظِ ِم
فلست أن���ادي لل َفخار وانتمي
ُ

ف���إن أن���ا مل أمح���ل ع��ظ��ي�ًم�اً ومل أ ُق��د
ومل ُأ ِج ِ
ح���وز ُه
����ر اجل���اين وأم��ن��ع
َ

ت��وفيِّ األم�ير هباء الدولة أبو كامل يف س��نة  479هـ ،ولـماَّ عل��م بوفاته الوزير نظام
ِ
امللك قال مؤ ِّبنًا له( :مات ّ
صاحب عاممة) ،وقد أكثر الشعراء يف رثائه»(((.
أجل

مؤسس احل َّلة  ،ملك العرب (501-..هـ):
 .4األمري سيف الدولة صدقة
ّ
املزيدي ِّ

َّ
إن التاريخ من وقائع وأحداث هو أفعال الرجال وأعامهلم التي قاموا هبا يف حياهتم،

فكان��وا مرتبطني بعواقبها ما بل��غ هبم الدهر ،وتقادمت عليه��م العصور واألزمنة ،فإن
رشا فهو اخلزي والعار الدائم،
خريا فهو الفخر الدائم ،وإن كانت-نستجري باهللًّ -
كانت ً
َّ
وإن من صنف الرجال األُ َول رجال املآثر واملفاخر صاحب الرتمجة األمري سيف الدولة
عيل
صدق��ة ابن األمري هباء الدول��ة منصور بن نور الدولة دبيس ابن األمري أيب احلس��ن ّ
((( تاريخ احل َّلة.18/1 :
((( الكامل يف التاريخ.151/10 :
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بحق أحد فلتات الدهر ُنبلاً وش��هام ًة ،شجا ًعا
األس��دي
ابن مزيد
النارشي ،الذي كان ٍّ
ّ
ّ

وقورا ،مع أخالق كريمة وس��جايا فاضلة ،مل ي��زل طوال حياته ملجأ ِّ
كل
غي��ورا ،مها ًبا
ً
ً

خائ��ف ومطرود ،وغو ًثا ِّ
املؤرخون س�يرته وبعض أحواله ،وأثنوا
لكل ملهوف ،تناول ِّ
عليه ثنا ًء مجيلاً ُّ
وحب رع َّيته والناس له .وال ُبدَّ لنا هنا
علو منزلته ورفعة ش��أنه
ِّ
يدل عىل ِّ
أن نتطرق ِ
لذكر بعض أحواله وتأسيسه ملدينة احل َّلة الفيحاء.
َّ
ق��ال عن��ه ابن اجل��وزي يف املنتظ��م يف تاريخ املل��وك واألمم« :صدقة ب��ن منصور بن

األس��دي املل َّقب بـ(س��يف الدول��ة) ،كان كريماً ذا
ع�لي بن مزيد ،أبو احلس��ن
ّ
دبي��س ابن ّ
يتزوج عىل زوجته ّ
ذم��ام ،عفي ًفا من الزنا والفواحشَّ ،
قط،
كأن عليه رقي ًبا من الصيانة ،ومل َّ

التسوق يف طعام ،وال
س��كرا ،وال س��مع غنا ًء ،وال قصد
ترسى ،وقيل :إنَّه مل يرشب ُم
ُّ
ً
وال َّ
َ
تاريخ العرب واألماجد كر ًما ووفا ًء ،وكانت داره ببغداد
صادر أح��دً ا من أصحابه ،وكان

حرم اخلائفني»(((.

وذكره ابن األثري يف تارخيه قائلاً  ..«:وكان له من الكتب املنس��وبة ِّ
اخلط يشء كثري،

أل��وف جم َّلدات ،وكان حيس��ن أن يق��رأ وال يكت��ب ،وكان جوا ًدا حلي�ًم�اً  ،صدو ًقا ،كثري
ٌ
رب واإلحس��ان ،ما برح ملجأ ِّ
والتفضل ،ويبس��ط
رب
ُّ
لكل ملهوف ،يلقى من يقصده بال ِّ
ال ِّ
يتزوج عىل
قاصدي��ه ويزورهم ،وكان عادلاً  ،والرعايا معه يف أمن ودعة ،وكان عفي ًفا مل َّ

ترسى عليها ،ف�ما ظنّك بغري هذا! ومل يصادر أحدً ا م��ن َّنوابه ،وال أخذهم
امرأت��ه ،وال َّ

بإساءة قديمة ،وكان أصحابه يودعون أمواهلم يف خزانته ،ويد ُّلون عليه إدالل الولد عىل
كح��ب رع َّيته له ،وكان متواض ًعا ،حمتملاً  ،حيفظ
الوالد ،ومل ُيس��مع برع َّية أح َّبت أمريها
ِّ

األشعار ،ويبادر إىل النادرة ،رمحه اهلل لقد كان من حماسن الدنيا»(((.
((( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.159/9 :
((( الكامل يف التاريخ 245/8 :أحداث سنة  501هـ.
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رس الرسور :لـماَّ خلع (رس خاب)
وذكره السمعاين يف األنساب قائلاً « :قرأت يف كتاب ّ

ربقة طاعة السلطان والتجأ إىل صدقة وأجاره كتب إىل السلطان ..إىل قوله :كان (صدقة)

هيتز للش��عراء اهتزاز
الصادق ،وال تنفق عنده بضاعة املنافق ،حس��ن اخلالئق للخالئقُّ ،
وخيص الش��اعر املجيد من ج��وده باالختصاص واالمتياز ،ويؤ ِّمنه مدَّ ة عمره
االعتزاز،
ُّ
من طارق اإلعوازُ ،يقبِل عىل الشعراء ويمدُّ هم بحسن اإلصغاء وجزيل العطاء ،ال خي ِّيب

قصد قاصده من ذوي القصائد ،ويبلغ آمليه أغراضهم واملقاصدِّ ،
ولكل ذي فضيلة عىل

طبقته يف دستوره اسم ،بأن يطلق له من خزانته رسم.(((»..

األصفه��اين يف اخلري��دة عند ذكر األم�ير صدقة« :مل��ك العرب من
وق��ال العامد
ّ

الطبق��ة الثاني��ة ،كان جلي��ل الق��در مجيل الذك��ر ،جزيل الوف��ر للوفد ،مجُ دًّ ا يف حراس��ة
قان��ون املجد ،له دار الضيافة الت��ي ينفق عليها األموال األل��وف ،ويردها ويصدر عنها
الضيوف ،املعروف بإس��داء املع��روف ،وإغاثة امللهوف ،من دخل بل��ده أمن ممَّا خيافه،

ومحى من
ودرت لرجائ��ه بجوده أخالف�� ُه ،ولقد كان بلد احل َّلة يف أ َّيام��ه حصنًا حصينًا،
ً
َّ
احل��وادث مصونًا ،وحوزته ألنواع اخل�ير حائزة ،وأصحابه بطوالع الس��عد فائزةَّ ،
حمط

ّ
وخم��ط اخل ِّط ّي واألس��ل ،وغ��اب الليوث ،وس��حائب الغيوث ،وس�ماء
رح��ل األمل،
النج��وم ،ومن��زل اجلحاج��ح الق��روم ،وفلك املل��ك ،وملك النس��ك ،وس��لك اللؤلؤ
املنضود ،ومس��لك اآلالء والس��عود ،ومربك الربكات ،ومناخ اخل�يرات ،وصدقة أكرم

بحرا نازلاً عىل الفرات ،مربئًا الس��احة من اآلف��ات ،وكان يلتجئ إليه اجلاين العظيم
به ً

الش��أن عىل اخلليفة والس��لطان ،فال تطرقه طوارق احلدثان ،ويقي��م عمره يف ظ ِّله حتت
رق��دة أمن الرسب ،مش��تغلاً َّ
بلذاته عن األكل والرشب وال َّلهو وال َّلعب ،وكان ش��ديد
املحافظة عىل من يستجريه ،كثري احلراسة ملن جيريه ،ومل يزل معرو ًفا بالوفاء ُيش ِّيد أساسه،
((( األنساب.23/1 :
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حتَّى بذل يف احلفاظ والوفاء راسه.(((»..
وق��ال اب��ن العامد احلنبيل يف ش��ذرات الذه��ب« :وكان صدقة ش��يع ًّيا ،له حماس��ن

َّ
اختط
وم��كارم ،وحلم وج��ود ،ملك العرب بعد أبيه اثنتني وعرشين س��نة ،وهو الذي

احل َّلة السيف َّية سنة مخس وتسعني وأربعامئة»(((.

تو ِّليه اإلمارة:
ت��ولىَّ األم�ير صدقة اإلم��ارة بعد وف��اة والده األم�ير أيب كامل منص��ور بن دبيس

املزيدي ،وذلك سنة 479هـ.
ّ

قال الش��يخ يوس��ف كرك��وش يف تاريخ احل َّلة« :أرس��ل إليه الس��لطان ملك ش��اه

ثم س��ار األم�ير صدقة إىل
الس��لجوقي
نقي��ب العلو ِّي�ين أبا الغنائ��م ِّ
َ
يعزيه بوفاة والدهََّ ،
ّ
وأقره مكان أبيه»(((.
السلطان ،ولـماَّ حرض عنده خلع عليه َّ

تأسيسه مدينة احل َّلة:
ق��د أس��لفنا القول يف تأس��يس مدين��ة احل َّلة ع�لى يد األمري س��يف الدول��ة صدقة

عمرها ،وبنى املس��اكن ،وأنش��أ مرافق احلياة
ّ
املزي��دي يف س��نة 495ه��ـ ،وهو َّأول م��ن َّ

فيها.

أسس احل َّلة
قال
اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلة« :كان ثالث((( ُأمراء آل مزيد ّ
وأول ملك َّ
ّ

ووسع اجليش واملدارس،
(احلارضة) ،ونقل عاصمته من النيل إليها،
فاهتم بتمصريهاَّ ،
َّ
((( اخلريدة/4 :ق .163/1
((( شذرات الذهب.2/4 :
((( تاريخ احل َّلة.19/1 :
توهم اخلاقاين إذ عدَّ صدقة بن منصور ثالث أمراء آل مزيد ،والصحيح أنَّه رابعهم.
((( كذا ،وقد َّ
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واهتم بش��ؤون العل�ماء واألُدباء ،فهاج��ر إليها الكثري من رجال العل��م ،فأغدق عليهم
ّ

العطاء ،وعينَّ هلم الرواتب ،فنش��طت حركة التأليف ،وراج سوق األدب ،وبذلك قدَّ م

له الرشيف أبو يعىل ابن اهلبار َّية كتاب (الصادح والباغم) فأجازه عليه.(((»..

توسيع إمارته:
وعم��ر احل َّلة ،وجعل
ج��اء يف املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم الب��ن
ّ
اجلوزيَّ ..« :

س��ورا وخند ًقا ،وأنش��أ بس��اتني ،وصار الناس يس��تجريون به ،فأعطاه املستظهر
عليها
ً
دار عفي��ف بدرب فريوز ،فغرم عليه��ا بضعة عرش ألف دينار ،وتقدَّ م اخلليفة بمخاطبته

حممد صار
ملحمد ،فلماَّ ويل َّ
بـ(ملك العرب) ،وكان قد عىص السلطان بركيارق وخطب َّ
وقرر مع أخيه بركيارق أن ال يعرض لصدقة ،وأقطعه اخلليفة
حممدَّ ،
ل��ه بذلك جاه عند َّ
األنب��ار ودمم��ا((( والف ُّلوجة ،وخلع عليه خل ًعا مل تُـخلع عىل أمري قبله ،فأعطاه الس��لطان
واس ًطاِ ،
وأذن له يف أخذ البرصة.(((»..
وج��اء يف تاري��خ احل َّلة« :حينام انتقل س��يف الدول��ة إىل عاصمته اجلدي��دة (احل َّلة)

وخضعت له القبائل الفراتية أخذ يسعى لتوسيع إمارته ،واتخَّ ذ ً
جيشا من َّظماً عىل أحدث
العمري ،وهو من
األساليب التي كانت متَّبعة يف عرصه ،وكان قائد جيشه سعيد بن محيد
ّ

رجاالت خفاجة ،وكان بار ًعا يف األمور احلرب َّية ،كانت إيالته تش��مل البرصة وواس��ط،
والبطيح��ة والكوفة ،وهيت وعنَّة وحديثة ،وخضعت له أق��وى القبائل العراق َّية لذلك
العهد مثل :خفاجة ،وعقيل ،وعبادة ،وقبيلة اجلاوان الكرد َّية.

واهتم األمري س��يف الدولة بالش��ؤون اإلدار َّية والعمران َّية والثقاف َّية ،ورأى أحسن
َّ

((( ُينظر :تاريخ احل َّلة.16/1 :
((( دمما :قرية كبرية عىل الفرات ،قرب بغداد عند الف ُّلوجة .معجم البلدان.471/2 :
((( املنتظم من تاريخ امللوك واألمم.235/9 :
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يشء النتعاش هذه األمور هو نرش العدل بني رع َّيته ،كان حيرتم العلامء واألدباء ،وجيزل

هلم العطاء ،لذا تقاطر إىل احل َّلة العلامء واألدباء والشعراء من ِّ
كل حدب وصوب ،فنمت
فيها الروح العلم َّية واألدب َّية.

رأى األمري س��يف الدولة صدقة َّ
أن الس�لاجقة قد قس��موا الع��راق إىل إقطاعات

قواده��م وحمس��وبيهم م��ن األت��راك ،وقد أخ��ذ ه��ؤالء يعيث��ون فس��ا ًدا ،فاألمن
ب�ين َّ
مفق��ود ،والعدل معدوم ،والن��اس يف بالء أزل ،واحلرية الش��خص َّية ممتهن��ة ،والكرامة
اإلنس��ان َّية مه��دورة ،ل��ذا أخذ س��يف الدول��ة ينتهز الف��رص لتطه�ير الب�لاد العراق َّية

احل��ق ،ونرش راي��ة العدل ،فعزم عىل توس��يع
م��ن ه��ؤالء ال َظ َلم��ة اجلائري��ن ،وإحقاق
ِّ
إمارته»(((.

قال ابن األثري يف تارخيه ضمن حوادث سنة 494هـ ..« :وأرسل إىل الكوفة ،وطرد

عنها النائب هبا عن السلطان ،واستضافها إليه»(((.

وق��ال يف حوادث س��نة 496هـ ..«:فلماَّ أخذ صدقة واس�� ًطا ه��ذه النوبة أصعد يف

عسكره إىل هيت ،فخرج إليه منصور بن كثري ابن أخي ثروان ومعه مجاعة من أصحابه،
ثم َّ
الر َب ِع ِّيني فتحوا لسيف
إن مجاعة من َ
فلقوا س��يف الدولة وحاربوه س��اعة من النهارََّ ،
الدولة البلد فدخله أصحابه ،فلماَّ رأى ذلك منصور ومن معه س�� َّلموا البلد إليه ،فملكه
يوم نزوله ،وخلع عىل منصور ومجاعة من وجوه أصحابه ،وعاد إىل ِح َّلته ،واس��تخلف

عمه ثابت بن كامل»(((.
عليه ابن َّ

واس��تمر ابن األثري يذكر لنا إنجازاته يف توس��يع إماراته واستيالئه عىل مدن أخرى
َّ
((( تاريخ احل َّلة.23/1 :
((( الكامل يف التاريخ.198/8 :
((( الكامل يف التاريخ.216/8 :
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مثل مدينة واسط((( ،واستيالئه عىل مدينة البرصة(((.
وقال يف حوادث س��نة 500هـ« :يف هذه الس��نة يف صفر تس ّلم األمري سيف الدولة

صدقة بن منصور بن مزيد قلعة تكريت.(((»..

وقال يف حادثة وقعت س��نة 489هـ« :وفيها أغارت خفاجة عىل بلد س��يف الدولة

عمه قريش بن بدران بن دبيس بن
صدقة بن مزيد فأرس��ل يف أثرهم
عسكرا مقدّ مه ابن ّ
ً
عيل.(((»..
مزيد ،فأرسته خفاجة وأطلقوه ،وقصدوا مشهد احلسني بن ّ

مقتل األمري صدقة بن مزيد:
ال ت��كاد تغيب عن الق��ارئ النبيه والباحث الفطن األس��باب احلقيق َّية ملقتل األمري

مهها:
صدقة
ّ
املزيدي ،والتي من أ ِّ

 .1صفاته النبيلة وش��خص َّيته الكريمة التي مت َّيزت بخصال نادرة من نبل وشهامة،

لكل خائف ومس��تجري ،وإغاثة ِّ
وج��ود وس��خاء ،وأمان ِّ
لكل مله��وف ،وعىل اختالف

حب الناس له ،ورعايته
ألواهنم وأش��كاهلم ،ونرشه راية العدل بني الرع َّية ،وما كان من ِّ

اجلم الغفري من
للعلامء واألدباء ،وإجزال العطاء هلم ،حتَّى تقاطر عىل بلده احل َّلة الفيحاء ُّ
رواد العل��م والفضيلة ،الذين وجدوا يف ظ ِّله الطمأنينة واالس��تقرارُّ ،
كل هذه الصفات
َّ
واخلصال كانت سب ًبا يف تزايد احلاقدين عليه واحلاسدين له ،حتَّى ِمن أقرب الناس إليه

عمه ثابت بن سلطان.
كابن ِّ

((( الكامل يف التاريخ.222/8 :
((( الكامل يف التاريخ.231/8 :
((( الكامل يف التاريخ.227/8 :
((( الكامل يف التاريخ.181/8 :
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عيل بن مزيد
قال ابن األثري يف تارخيه« :واس��تأمن ثابت بن س��لطان بن دبي��س بن ّ

عم صدقة وكان حيسد صدقة»(((.
وهو ابن ِّ

أيضا بعض رجاالت الدولة كالوزير العميد
وممَّن كان حيقد عليه ويبغي له الغوائل ً

البلخي.
أبو جعفر
ّ

البلخي،
حممد بن احلس�ين
ّ
«ثم أفس��د ما بينهام العميد أبو جعفر َّ
يق��ول ابن األثريََّ :

وقال يف مجلة ما قاله عنهَّ :
إن صدقة قد عظم أمره ،وزاد حاله ،وكثر إدالله ،ويبس��ط يف
الدولة ،ومحايته ّ
يفر إليه من عند السلطان ،وهذا ال حتتمله امللوك ألوالدهم ،ولو
كل من ّ

ثم إنَّه تعدَّ ى ذلك حتَّى طعن يف اعتقاده
أرس��لت بعض أصحابك مللك بالده وأموالهََّ ،
ونسبه وأهل بلده إىل مذهب الباطن ّية ،وكذب وإنَّام كان مذهبه التش َّيع ال غري»(((.

وع��ن ابن اجلوزي يف املنتظم يف تاري��خ امللوك واألمم ..« :فأخذ العميد ثقة امللوك

سب الصحابة ،وكتب املحارض فيام جيري يف بلد ابن
أبو جعفر فتاوى فيام جيب عىل من ِّ
باملحرمات،
مزيد من ترك الصلوات ،وأنهَّ م ال يعرفون اجلمعة واجلامعات ،ويتظاهرون
َّ

فأجاب الفقهاء بأنَّه ال جيوز اإلغضاء عنهمَّ ،
وأن من قاتلهم فله أجر عظيم.(((»..

 .2أما الس��بب الثاين ملقت��ل األمري صدقة ،كام يذكره أرباب الس�ير والتواريخ فهو

السلجوقي عليه بعد امتناعه تسليم أحد األمراء الذين جلؤوا
حممد
ّ
تغيرُّ حال الس��لطان َّ
إلي��ه وهو رسخ��اب بن كيخرسو
الديلمي صاحب (س��اوه) و(آبه) ،وال��ذي كان ُم َّتهماً
ّ

باعتناقه مذهب الباطنية(((.

((( الكامل يف التاريخ.248/8 :
((( الكامل يف التاريخ.545/8 :
((( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.235/9 :
((( الباطن ّية :إحدى فرق اإلسامعيل َّية الذين قالوا َّ
إن االمام بعد جعفر الصادق ولده إسامعيل ←
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نصه« :وأ َّما س��بب قتلهَّ :
فإن صدقة
وحت��دَّ ث ابن األثري عن مقتل األمري صدقة بام ّ

كان كام ذكرنا يستجري به ُّ
حممد
كل خائف من خليفة وسلطان وغريمها ،وكان السلطان َّ
قد س��خط ع�لى أيب دلف رسخاب بن كيخرسو صاحب (س��اوه) و(آب��ه) ،فهرب منه،
وقصد صدقة فاس��تجار به ،فأجاره ،فأرس��ل الس��لطان يطلب من صدقة أن يس ِّلمه إىل

َّنواب��ه ،فلم يفعل ،وأجاب :أنَّني ال ُأمكِّن منه ،بل أحامي عنه ،وأقول ما قاله أبو طالب

لقريش لـماَّ طلبوا منه رسول اهلل:

ُرص َع حوله ونذهل عن أبنائنا واحلالئل»(((.
ونسلمه حتَّى ن َّ

وهكذا َّ
فإن تس��ارع األحداث اآلنفة بني األمري صدقة والس��لطان أ َّدى إىل نشوب

معركة كبرية بينهام ،ال داعي هنا خلوض تفاصيلها ،أ َّدت مع األس��ف الش��ديد إىل مقتل
أيضا
األم�ير صدق��ة ،وأرس ول��ده دبيس وقائده س��عيد بن محي��د العم��ري ،و ُأرس فيها ً

الديلمي الذي كان سب ًبا يف نشوب املعركة.
رسخاب
ّ

تعرض إىل خيانة وخذالن بعض القبائل العرب َّية يف جيشه
ُقتل األمري صدقة بعد أن َّ

أهم أسباب مقتله ،وال ُيستبعد
كقبيلة عبادة وقبيلة خفاجة ،وذلك سنة  501هـ ،وهي من ِّ

املزيدي إنَّام
الديلمي -الذي ُأرس ومل ُيقت��ل -إىل صدقة
أن يك��ون جلوء األمري رسخاب
ّ
ّ
املزيدي الذي لو ُقدِّ ر ل��ه االنتصار يف هذه
كان خدع��ة ومكيدة لإليقاع باألم�ير صدقة
ّ

املعركة لكان له شأن آخر يف خارطة الدولة اإلسالم َّية.

نص��ا علي��ه باتِّفاق م��ن أوالده ،إلاَّ أنهَّ م اختلفوا يف موته يف حال حي��اة أبيه ،وإنَّام مذهب هذه
→ ً
حممد بن إس�ماعيل ،وأشهر ألقاهبم الباطن َّية،
الفرقة الوقف عىل إس�ماعيل بن جعفر الصادق ،أو َّ
ِّ
وإنَّ�ما لزمهم هذا ال َّلقب؛ حلكمهم َّ
ولكل تنزيل تأويلاً  ،وهلم ألقاب كثرية:
بأن لكل ظاهر باطنًا،
فبالعراق يسمون الباطن َّية ،والقرامطة واملزدك َّية .وبخراسان :التعليم َّية وامللحدة ..الخ.

ُينظر :امللل والنحل.192/1 :
((( الكامل يف التاريخ.245/8 :
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وقتل وهو ابن مخس ومخس�ين س��نة ،وكانت إمارته اثنتني وعرشين سنة غري أ َّيام،

ومحل فدفن يف مشهد احلسني.(((

 .5األمري دبيس بن صدقة (529-..هـ):
املزيدي.
تس َّلم اإلمارة بعد مقتل أبيه األمري صدقة بن منصور
ّ

قال الش��يخ يوس��ف كركوش يف تاري��خ احل َّلة« :لـ�َّم�اَّ أطلق دبيس من األرس س��نة
بالـملك ولده
حممد
الس��لجوقي إىل أن توفيِّ السلطان ،وقام ُ
ّ
501هـ بقي عند الس��لطان َّ

التف حوله
دبيس��ا إىل احل َّلة يف س��نة 512هـ ،ولـماَّ رجع دبي��س إىل احل َّلة َّ
حمم��ود ،فأعاد ً
خلق كثري من األعراب واألكراد .كانت مدَّ ة واليته سبع عرشة سنة.

خبريا بش��ؤون السياسة يف
وكان رجلاً حرب ًّيا ،وقائدً ا حمنَّكًا،
بصريا بفنون احلربً ،
ً

وق��وة االعتامد عىل النفس،
عرصه ،وكان عىل جانب عظيم من الش��جاعة والفروس�� َّيةَّ ،

قوي العارضة ،ما خاطب إلاَّ ت ُُأ ِّث َر
خيوض غم��رات احلروب غري ه َّياب وال وجل ،كان َّ
بكالم��ه ،وكانت تتم َّثل فيه ش��يم العروب��ة ..إىل قولهَّ :
إن األمري دبي��س ُقتل يف  14ذي
احلجة س��نة 529هـ من ِق َبل أحد غلامن الس��لطان مس��عود الذي أمر بقتله بصورة غري
َّ
مبارشة ،ولـماَّ ُقتل حمُ ل إىل زوجته كهار خاتون يف ماردين ،فدُ فن باملشهد عند نجم الدين

الغازي والد كهار خاتون»(((.

ويف مدح دبيس هذا يقول الشاعر:
سألت الندى واجل��و َد ح ّيان أنتام
ُ

حممد
وه���ل عشتام م��ن ب��ع��د آل َّ

((( ُينظر :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.159/9 :
((( تاريخ احل َّلة.33/1 :
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وضمنا
ف��ق��اال ن��ع��م ِم��ت��ن��ا مج��ي�� ًع��ا
ّ

��ح وأحيانًا دبيس بن مزيد
رضي ٌ

(((

 .6األمري صدقة بن دبيس الثاين (532-..هـ):
املزي��دي ،س��ادس أمراء
ه��و األم�ير صدقة ب��ن دبي��س بن صدق��ة ب��ن منص��ور
ّ

األس��دي ،تس�� َّلم اإلمارة بع��د مقتل أبيه األم�ير دبي��س ،وكان إذ ذاك صغري
آل مزي��د
ّ

الس ِّن.

قال الش��يخ يوس��ف كركوش يف تاريخ احل َّلة«:لـماَّ وصل إىل احل َّلة نبأ قتل السلطان
دبيسا كان ابنه صدقة باحل َّلة ،فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه وكثر مجعه ،وكان
مسعود ً

اجلواين
الكردي
وانضم إليه عنرتة بن أيب العس��كر
عمر صدقة إذ ذاك أربع عرشة س��نة،
ّ
َّ
ّ
ويتم نقص صباه ،وكان يف احل َّلة األمري
الذي كان قائد جيش أبيه دبيس يد ِّبر أمر صدقة َّ
(قفلغ تكني) من قبل الس��لطان مسعود ،فاس��تأمن إىل األمري صدقة ..إىل قوله :تر َّددت
تم وثوق األمري
الرسل بني السلطان مس��عود واألمري صدقة إلجياد الصفاء بينهام ،ولـماَّ َّ
ثم َّ
زوج
إن الس��لطان مس��عود َّ
صدقة من الس��لطان ذهب إىل بغداد وأصلح حاله معهََّ ،
متسكًا.
األمري صدقة بابنته ُّ

ُقتل األمري صدقة س��نة 532هـ عندما كان مع عسكر السلطان مسعود ضدَّ عسكر

قصاصا باألمري منكر
امللك داود ،حيث ُقتل هو وعنرت بن أيب العس��كر أس�يرينُ ،قت�لا
ً

برس الذي ُقتل يف احلرب»(((.

((( ُينظر :العدد القوية ،260 :وس��نذكر شي ًئا من سرية األمري دبيس بن صدقة ضمن أعالم القرن
اهلجري ،فالحظ.
السادس
ّ
((( تاريخ احل َّلة.41/1 :
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حممد بن دبيس (540-..هـ):
 .7األمري َّ

املزيدي ،س��ابع أم��راء آل مزيد،
حممد ب��ن دبيس بن صدقة بن منصور
ّ
ه��و األمري َّ

تس َّلم اإلمارة بعد مقتل أخيه األمري صدقة الثاين ابن دبيس.

قال الشيخ يوسف كركوش يف تاريخ احل َّلة« :لـماَّ ُقتل األمري صدقة جعل السلطان
حممد بن دبي��س ،وجعل معه مهلهل بن أيب العس��كر -أخا
مس��عود إم��ارة احل َّلة ألخيه َّ
حممد احل َّلة من س��نة 532هـ إىل س��نة 540هـ ،وكانت أكثر
عن�تر -يد ِّبره .حكم األمري َّ
عيل
أ َّيامه س��لم َّية ،مل حي��دث فيها ما يعكِّر صفو األمن يف إمارت��ه ..إىل قوله :كان األمري ّ
حممد بن دبيس يطمح يف االستيالء عىل والية احل َّلة ،وكانت سياسته مقاومة
أخو األمري َّ
السالجقة ،فكان يتحينَّ الفرص للوصول إىل هدفه هذا.

ويف س��نة 540هـ كان يف بغداد ،ولـماَّ أراد الس��لطان مس��عود الرحيل عن بغداد يف

حذرا من
هذه السنة أشار عليه مهلهل بن أيب العسكر أن حيبس عل ًّيا هذا بقلعة تكريت ً
ح��دوث أمور ال حتم��د عقباها؛ َّ
يتوس��م فيه الطم��وح إىل والية احل َّلة،
ألن مهلهلاً كان ّ

عيل هبذه املؤامرة هرب إىل (األزيز((() ومجع مج ًعا من بني أس��د وغريهم وسار
فلماَّ علم ّ
حممد عن احل َّلة وملكها
ث��م ختلىَّ َّ
حممد ،فقاتله ََّ
إىل احل َّل��ة واس��توىل عليها ،وكان هبا أخوه َّ
عيل»(((.
ّ

عيل بن دبيس ( 545-..هـ):
 .8األمري ّ

املزيدي ،آخر ُأمراء آل مزيد ،استلم
عيل بن دبيس بن صدقة بن منصور
ّ
وهو األمري ّ

((( كذا ،واألزير بالراء يف آخره ،هو هنر س��نداد وهو أس��فل س��واد الكوفةُ .ينظر :املنتظم يف تاريخ
امللوك واألمم  ،198-197/17معجم البلدان.266/3 :
((( تاريخ احل َّلة ،43/1 :ونحوه :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.44/18 :
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حممد بن دبيس.
اإلمارة بعد أن ختلىّ عنها أخوه َّ

عيل رجلاً باس�ًل�اً ،
قال عنه الش��يخ يوس��ف كركوش يف تاري��خ احل َّلة«:كان األمري ّ

طموحا إىل املجد؛ وخلصال اخلري املتو ِّفرة فيه كان أهل احل َّلة
بصريا باألُمور،
اهلمة،
ً
عايل َّ
ً
ويتعصبون له ،وخيوضون غمرات احلروب معه.
حي ُّبونه
َّ

قال فيه سبط ابن اجلوزي يف مرآة الزمان ضمن حوادث سنة 545هـ« :كان ً
شيخا

(((
علـي بن أيب
حممد بن ّ
ريض الدين َّ
جوا ًدا»  .كان وزيره كامل الدين أبو الع َّباس أمحد بن ِّ

عيل بن دبيس،
األس��دي
الفضل حييى
ّ
ّ
العلقمي ..إىل قوله :يف س��نة 545هـ توفيِّ األمري ّ

كانت وفاته باحل َّلة ،قيل توفيِّ بالس��كتة ،وقيل مات مس��مو ًما ،وقيل مات بع َّلة القولنج،
حممد بن صالح ،فإنَّه قصرَّ يف أمره ،ومات طبيبه بعد قليل.
هُّ
واتم طبي ُبه َّ
وقال ابن األثري« :توفيِّ بـ :أسدآباد»(((.

«ثم توفيِّ دبيس ،وتولىَّ بعده
عيل ابن َّ
احللَّ :
املطهر يِّ ّ
ريض الدين ّ
وعن الشيخ اجلليل ِّ
عيل ،وهلذا يقول��ونَّ :
عيل
إن َّأول ملك بني دبيس ّ
عيل ،وانقرض ملكهم ع�لى يد ّ
ول��ده ّ
عيل»(((.
وآخره ّ

ويف تاري��خ احل َّلة« :وبوفاته انقرضت اإلمارة املزيد َّية يف احل َّلة وصارت احل َّلة تابعة

للع َّباس ِّيني مبارشة ،يرسلون إليها العماَّ ل من قبلهم»(((.

((( مرآة الزمان 612/13 :ولكن بلفظ :كان شجا ًعا جوا ًدا.

((( الكامل يف التاريخ.152/11 :
((( العدد القوية.260 :
((( تاري��خ احل َّل��ة ،44/1 :وم��ن أراد اال ِّط�لاع بصورة أوس��ع عىل تاري��خ احل َّلة الس��ياسيّ فعليه
باملدونات التارخي َّية.
َّ
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النه�ضة العلم َّية يف احللَّة و�أ�سبابها
اس��تمرت
نش��أت يف مدين��ة احل َّلة الفيح��اء هنضة علم َّي��ة وأدب َّية كب�يرة ومتم ِّيزة،
َّ

بحق روافد
لع��دّ ة قرون أخرجت خالهلا
اجل��م الغفري من العلامء واألُدباء الذي��ن كانوا ٍّ
ّ
كبريا جتاوز املئات من
فكر َّية متد ِّفق��ة بالعلم واملعرفة ،تاركني وراءهم إر ًثا علم ًّيا وأدب ًّيا ً

املصنَّفات يف خمتلف املعارف واآلداب اإلس�لام َّية ،وال يزال بعضها موضع نظر العلامء
ومدار البحث واملناقشة.

اخلاقاين حتت عنوان (رجال احل َّل��ة يف التاريخ)«:وإذا ما حاولنا أن نكتب عن
ق��ال
ّ

أئمة
ه��ذا الفصل كام جي��ب فإنَّام نحتاج إىل جم َّلدات ضخمة ،فقد َن َبغ فيها رعيل كبري من َّ

الفقه والدين ،وحازت عىل زعامة املذهب والدين حق ًبا طويلة ،كام حصلت عىل زعامة
أيضا»(((.
األدب ً

َّ
إن هلذه النهضة العلم َّية الكبرية أسبا ًبا كانت وراء نشوئها واستمرارها لعدَّ ة قرون،

حصلت خالهلا مدين��ة احل َّلة عىل موقع الصدارة يف زعامة املذهب والدين ،ويكاد يتَّفق

املؤرخون عىل َّ
أن هلذه النهضة أسباب ،هي:
ِّ

اجلغرايف:
 .1املوقع
ّ

فقد مت َّيزت أرض احل َّلة الفيحاء ومنذ أقدم العصور بميزة األرض اخلصبة ،واملناخ

املعتدل ،والطبيعة الساحرة اجلميلة التي جعلت من هذه األرض مهدً ا ألُوىل احلضارات

يف العامل حضارة بابل الشهرية.

ص ب��ه هذا اإلقليم من
يق��ول
املس��عودي عند وصفه إلقلي��م بابل ..«:وذلك ملا ُخ َّ
ّ
كثرة مرافقه ،واعتدال أرضه ،وغضارة عيشه ،وما َّدة الوافِدَ ين إليه ومها دجلة والفرات،
((( شعراء احل َّلة.26/1 :
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وتوس��طه األقاليم الس��بعة ،وق��د كانت األوائل
وعم��وم األمن فيه ،و ُبعد اخلوف عنه،
ُّ
تش�� ُّبهه من العامل بالقلب من اجلس��د؛ َّ
ألن أرضه من إقليم بابل الذي تش َّعبت اآلراء عن

أهل��ه بحكمة األمور كام يقع ذل��ك عن القلب ،وبذلك اعتدلت أل��وان أهله واقتدرت
أجسامهم ،فسلموا من شقرة الروم والصقالبة ،وسواد احلبشة ،وغلظ الرببرَ ،و َم ْن جفا
من األُمم ،واجتمعت فيهم حماسن مجيع األقطار»(((.

ويقول الش��يخ يوس��ف كرك��وش يف«:وال أريد أن أصف لك تل��ك البيئة الفيحاء

اجلو ،ومجال املناخ ،وهبجة الطبيعة ،إذ هي أرض
واجلنَّة الغنَّاء من دماثة الرتبة ،واعتدال ِّ
بابل ذات احلضارة واملدن َّية العريقتني»(((.

وقال الس�� ِّيد ه��ادي كامل الدي��ن يف ..«:وقد امتازت ه��ذه البلدة الط ّيب��ة الكريمة

بعذوبة هوائها ومائها ،واعتدال مناخها ،وصفاء س�مائها ،ومجال مناظرها ،وتو ُّقد ذكاء

أبنائها ،ما جعلها خليقة بفخرها.(((»..

 .2اهتامم أمراء آل مزيد بالعلم والعلامء:

األس��دي
الرعاي��ة العلم َّية واالهت�مام البالغ بالعلم والعلامء من ِق َبل أمراء آل مزيد
ّ

مؤس�سي املدينة ،والذين كانوا عىل درجة عالية من كرم األخالق ،وحس��ن السجايا مع
ِّ
وحب غامر للعلم واألدب ،والذي
جود وس��خاء ،ونبل وش��هامة ،وعدل بني الرع َّية،
ٍّ

كان الهتاممهم هذا أن أجروا اجلرايات ،وع َّينوا الرواتب للعلامء واألُدباء ،وأجزلوا هلم
العطايا واهلبات ،ومنحوهم الطمأنينة واألمان ،ممَّا أ َّدى إىل ازدهار العلم ،ورواج سوق
األدب ،حتَّى مت َّيزت تلك الفرتة بكثرة التأليف واإلنتاج.
((( مروج الذهب.70/2 :
((( تاريخ احل َّلة.3/2 :
((( فقهاء الفيحاء.19/1 :
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«ثم س��اعد ذلك كثرة هجرة العلامء والش��عراء إليها ،كام س��انده
ق��ال
اخلاقاين يفَّ :
ّ

توجيه ذلك احلكم وتأييده للعلم واألدب ،فاش��تهر عنهم قول الش��عر ،وكثرة التأليف
ردحا من الزمن بحراس��تهام ،والتبش�ير هل�ما ،ولذلك نبغ فيها
واإلنت��اج ،وانفراد أهلها ً
املئات من األعالم»(((.

ويف تاريخ احل َّل��ة« :ولغرام أولئك األمراء الكرام بالعل��وم واآلداب ،كانوا يدنون

منهم جمالس أرباب العلم واألدب ،وينتش��لوهنم من مهاوي البؤس والفاقة ،وحيموهنم

م��ن نوائب الزمن ،وط��وارق احلدثان؛ لذلك تقاط��ر إليها العلامء واألُدباء والش��عراء،
ليتمتّع��وا بحر َّية تا َّمة ،وعيش��ة راضية ،فرس��خت فيه��ا الروح العلم َّي��ة واألدب َّية ،حتَّى
أينعت وأثمرت وجادت بام ُيستطاب»(((.

أسباب أخرى ساعدت عىل نشوء وازدهار هذه النهضة ،منها:
ويضاف إىل ما تقدَّ م
ٌ

 .3االهتامم بالكتب واملكتبات:
انتقال كثري من الكتب واملكتبات الكبرية من بغداد إىل احل َّلة ُعقيب احلملة املغول َّية

التجار ،وبأس��لوب املقايض��ة باملوا ِّد
ع�لى العراق ،إذ كان��ت تُنقل إىل احل َّل��ة عن طريق ّ
الغذائ َّية.

نصه« :وكان أهل
جاء يف كتاب (احلوادث اجلامعة) ضمن أحداث سنة 656هــ ما ّ

احل َّلة والكوفة واملس َّيب جيلبون إىل بغداد األطعمة ،فانتفع الناس بذلك ،وكانوا يبتاعون

الكتب النفيسة»(((.
بأثامهنا
َ

((( شعراء احل َّلة.26/1 :
((( تاريخ احل َّلة.3/2 :
((( احلوادث اجلامعة.361 :
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س��بب آخر له وثي��ق الصلة بنتائج
ق��ال الس�� ِّيد هادي ك�مال الدي��ن يف ..« :وهناك
ٌ

تلك احلملة ،وهو َّ
تعرضت بس��بب تلك احلملة التي متوج باألهوال إىل جماعة
أن بغداد َّ

الكتب النفيسة باملواد
اضطرت س��كَّان عاصمة العراق إىل مقايضة َّجتار احل َّلة
ش��ديدة،
َ
ّ
الغذائ َّية ،فانتقلت بسبب ذلك أكثر مكتبات بغداد إىل احل َّلة»(((.

َّ
إن انتقال الكتب من بغداد إىل احل َّلة مل يكن فقط عن طريق املقايضة باملواد الغذائ ّية،

ب��ل نُقل بعضها من خالل هروب بع��ض العلامء واألُدباء إىل احل َّلة إ َّب��ان الغزو املغو ّيل،
وكان��ت بحوزهتم مكتبات تُق��دَّ ر بمئ��ات وآالف املج َّلدات ،كالوزي��ر مؤ ّيد الدين أيب

حممد بن أمحد
العلقمي((( -وزير املستعصم باهلل آخر خلفاء بني الع َّباس ،املقتول
ّ
طالب َّ
سنة 656هـ.-

 .4الفتور الذي َألمَ َّ ببعض املدارس:

املهمة األخرى مخول احلركة العلم َّية يف مدينة العلم الكربى النجف
من األس��باب َّ

وتقديسا
الطويس (ت 460هـ) إجاللاً له
األرشف؛ بس��بب اجلمود عىل فتاوى الش��يخ
ً
ّ

العلمي يف مدينة
كبريا يف النشاط
ّ
تأثريا ً
ملكانته العلم َّية ومنزلته الرفيعة ،وهذا احلدث أ َّثر ً

النجف األرشف وفتور احلركة العلم َّية فيها ،حتَّى أصبح هذا اجلمود عىل فتاوى الشيخ
خط��را هيدِّ د بغلق باب االجته��اد ،وعىل الرغم من وجود بع��ض العلامء الرافضني هلذا
ً
األمر إلاَّ أنهَّ م هت َّيبوا من مناقشة فتاوى الشيخ أو االعرتاض عليها.

الطويس يف القضايا
يقول الدكتور الس ِّيد حسن احلكيم ..« :وقد بقيت آراء الشيخ
ّ
((( فقهاء الفيحاء.22/1 :
ايس ،فهام ش��خصان وليس��ا
((( ه��و
القم ّي وزير النارص لدين اهلل الع َّب ّ
العلقمي وليس مؤ ّيد الدين ِّ
ّ
العلقمي من كتابنا هذا
عيل ابن
ً
ّ
ش��خصا واحدً ا ،أنظر تفصيل ذلك يف ذيل ترمجة الوزير الش��يخ ّ
أعالم القرن السابع.
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دهرا
الرئيس��ة الفقه َّي��ة واألُصول َّي��ة تتمتَّع بنوع من اإلكب��ار لدى األُصول ِّي�ين والفقهاء ً
طويلاً  ،وقد حتاشى العديدون اخلروج عليها أو نقضها إلاَّ بعد أجيال عدَّ ة ،وقد اتَّسمت

حماوالهتم هذه باجلرأة»(((.

احلل
وقد
اس��تمر هذا احلال حتَّى ظهور اإلمام املجاهد الش��يخ َّ
َّ
حمم��د بن إدريس يِّ ّ
(598-543ه��ـ) صاحب كتاب الرسائ��ر يف مدينة احل َّلة ،والذي كان له األثر األكرب يف
الفكري الذي أص��اب احلوزة العلم َّية بعد
تفتيت ذل��ك اخلمول ،والقضاء عىل اجلمود
ّ

الطويس وتقوية مبدأ االجتهاد ،والسعي إليه من خالل مناقشة فتاوى
وفاة الشيخ
ّ

الطويس ،وتعريضها للجرح والتعديل ،ومتزيق اهلالة القدس َّية املحيطة هبا ،وقد
الش��يخ
ّ
املحجة لثمرة املهجة نقلاً
عيل ابن طاووس Hيف كتابه كشف
ذكر الس ِّيد
َّ
ريض الدين ّ
ّ

احللَّ :
«أن الش��يخ العامل سديد الدين
عن جدِّ ه أل ِّمه الش��يخ الصالح َّ
ورام بن أيب فراس يِّ ّ
فت عىل التحقيق ،بل ك ُّلهم ٍ
حممود احلميص حدَّ ثه« :أن مل ي َبق لإلمامية م ٍ
حاك»(((.
َ
َّ ُ
ّ
ل��ذا وج��د العلامء وط�َّل�اَّ ب املعرفة إضاف��ة إىل الظ��روف البيئ َّية اجل ّي��دة ،والرعاية
الكب�يرة من ِق َبل األُم��راءَّ ،
أن هلذه املدين��ة الط ِّيبة مرتب��ة علم َّية متم ِّي��زة ،مت َّثلت بعلامئها

وفقهائها الكبار ،والذين يمكن اإلفادة من علومهم ومعارفهم لنرصة الدين واملذهب.
وإن كنَّ��ا ذكرن��ا آن ًفا مخول احلرك��ة العلم َّية يف النج��ف األرشف إلاَّ َّ
بأي
أن هذا ال يعني ِّ

مس��تمرة ومتواصلة
ح��ال من األح��وال ضمورها أو اندثاره��ا يف تلك املدَّ ة ،بل كانت
َّ
مع امل��دارس العلم َّية وحوزاهتا يف البلدان األخرى ،ولك�� َّن ظهور علامء الطائفة الكبار

ومراجعها البارزين يف احل َّلة آنذاك كان س��ب ًبا يف تقدُّ م مدرسة احل َّلة عىل مدرسة النجف
مستمرة
األرشف ،وعىل الرغم من هذا التقدُّ م بقيت احلركة العلم َّية يف النجف األرشف
ّ
الطويس.105 :
((( الشيخ
ّ
املحجة.127 :
((( كشف
َّ
58

العلمي الشامخ الذي م َّثل
ومتواصلة ،تش�ير بوضوح إىل أنهَّ ا األساس املتني هلذا البنيان
ّ

خاص ،وم��ا باقي املدارس
واإلمامي
اإلس�لامي بش��كل ع��ام
الفكر
اجلعفري بش��كل ّ
ّ
ّ
ّ
واحلوزات العلم َّية التي نش��أت بعدها يف خمتلف البلدان وامل��دن إلاَّ امتدا ًدا إلرشاقات

امل��دارس العلم َّي��ة يف النجف األرشف ،تلك امل��دارس التي كانت وم��ا زالت إىل يومنا
احلارض ينابيع تتد َّفق بالعلم واملعرفة ِّ
لكل طالب يسعى إليها ،واهلل سبحانه العامل.

ويف ذكر مدينة احل َّلة الفيحاء ووصف رحاهبا العلم َّية الواس��عة آنذاك ،يقول الس ِّيد

«ثم جعل اهلل َّ
جل جالله إخراجي إىل هذا الوجود
عيل ابن طاووسَّ :
ريض الدين ّ
اجلليل ِّ

بني آباء ظافرين من العقائد بمراد املعبود ،ويف بلد منشأ أهله من الفرقة الناجية ،ويقرب

من أعالم تعظيم املشاهد املع َّظمة السامية»(((.

توجهي
نصه« :فاتفق بالطالع املس��عود ،والرأي املحمودُّ ،
يب ما ّ
وقال الفاض��ل اآل ّ

فقرأت عند الوصول:
إىل احل َّلة الس��يف َّية ،محاها اهلل من النوائب ،وجنَّبها من الش��وائب،
ُ

﴿ َب ْل��دَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌب َغ ُف ْو ٌر﴾((( ،فكم هبا من أعيان العل�ماء هبم التقيت واملعارف الفقهاء

بأيم اقتديت اهتديت»(((.
ِّهَ

نصه« :وصارت من أعظم مدن العراق ،كل أهلها
وقال الس ِّيد حسن الصدر Hما ّ

ش��يعة إمام َّية عىل مذهب ُمنشئهاُ ،أ ِّسست عىل التش�� ُّيع ،وصارت جممع الشيعة ،وجممع

أه��ل العلم ..وص��ارت َّ
حمط رحال العل�ماء ،ومقصد الفضالء ،و ُبني��ت فيها املدارس،
احلل (ت676هـ) أكثر
وزهر فيها العلم ،حتَّى برز من عايل جملس الش��يخ نج��م الدين يِّ ّ

م��ن أربعامئة جمتهد جهاب��ذة ،وترى فيها بيوتًا خرج منها عل�ماء فضالء أعالم مثل :بني
املحجة.43 :
((( كشف
َّ
((( سورة سبأ.15 :
((( كشف الرموز.38-37/1 :
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املطه��ر ،وآل مع َّية ،وبني عزي��زة ،وآل إدريس
ط��اووس ،وبني نام ،وبني س��عيد ،وبني َّ
السيوري ،وآل عوض»(((.
ورام ،وآل فهد ،وآل
ّ
العجيل ،وآل الشيخ َّ
ّ

حمم��د احلس�ين آل كاش��ف الغط��اءH
وق��ال العلاَّ م��ة الكب�ير آي��ة اهلل الش��يخ َّ

نصه« :نش��أت احل َّلة الس��يف َّية
(ت1373هـ) يف كلمته التي َصدَّ ر هبا كتاب البابل َّيات ما ّ

أو املزيد َّي��ة يف ُأخريات القرن اخلامس عىل ض َّفة الفرات أو عىل ض َّفتيه ،ولكن من حني

تكونت وبرزت إىل عامل الوجود نشأت مطبوعة عىل ثالثة طوابع أو أربعة:
َّ

األول :طاب��ع العروبة املحضة؛ َّ
مصاص الع��رب((( األقحاح،
مؤسس��يها من َّ
َّ
ألن ّ

األس��دي ،وبنو أس��د م��ن أضخم وأعظم
وه��م أمراء العرب يف تلك القرون بنو مزيد
ّ

قبائل العرب يف اجلاهل َّية واإلسالم.
الثاين :طابع العلم.
الثالث :طابع األدب العايل.

النبوي.
والرابع :طابع التش ُّيع ،وإخالص الوالء ألهل البيت
ّ

ُّ
كل ذل��ك َّ
صحة
ألن الذين ش�� َّيدوها وأنش��أوها ،م��ع أنهَّ م من هامات الع��رب يف َّ

أنس��اهبا ،ورصاحة أحس��اهبا ،كانت هلم أس��مى املكانة يف العلم واألدب ،كام كانوا عىل

أساس رصني من الوالء والتش ُّيع.

من ذلك ك ِّله نش��أت هذه البلدة الط ِّيبة عريقة يف العراق بالعرب َّية ،والعلم واألدب

والتش ُّيع ،ومل تزل عىل هذا تتسامى وتتعاىل يف هذه املعايل والفضائل إىل يوم الناس هذا،

وقد امتازت هبذه الس�مات ،وحازت ال َقدح املـُعلىَّ من ه��ذه الكامالت ..إىل قوله:H
((( تكملة أمل اآلمل.392-391/6 :
((( حسب مصاص وم ِ
صامص :خالص وهو من ُم ّصاص القوم .أساس البالغة.596 :
ُ ّ
ُ
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طي��ب الرتبة ،ولطافة
وقد س��اعد احل ِّل ّيني عىل ه��ذه العبقر َّية ولطف القرحية واألرحيية:
ُ

اهلواء ،وعذوبة املاء ،ومن هنا شاع نعتها باحل َّلة الفيحاء ،ونبع منها العشـرات بل املئات

من أساطني علامء اإلمام َّية ودعائم هذا املذهب احلق.(((»..

وقال العلاَّ مة اخلبري الش��يخ آقا ب��زرك
الطهراين Hيف األنوار الس��اطعة متحدِّ ًثا
ّ

ع��ن نش��وء احل َّلة« :احل َّلة ه��ي وريثة بابل ،وعىل س��بعة كيلومرتات منه��ا ،وكانت بابل
العقيل
وس��وراء وما حواليهام معقل العلم ُق َبيل اإلسالم وبعده ،وهي مركز االصطكاك
ّ
بني مفكِّ��ري األم��م اهلندوإيران َّية من ال�شرق ،والرسيان واآلرام ِّيني م��ن الغرب ،وهبا
ثم صار معقل الش��يعة ،ومنها كان يلهم
امتزج الغنوص
الرشقي مع َّ
النبوات الس��اميةَّ ،
ّ
الس��لجوقي هلم وإحراق مكتباهتم ومنها مكتبة
الش��يعة بكرخ بغداد ،وبعد االضطهاد
ّ

الطويس منها إىل النجف يف سنة 448هـ ،تعاون املزيد ُّيون
شابور ببغداد والتجاء الشيخ
ّ
واألكراد اجلاوان ُّيون القاطنون بمطريآباد وأس��دآباد والنيل حوايل بابل مع البساس�يري
الفاطمي ،وخلع
ببغداد فألغوا اخلالفة الع َّباس�� َّية يف س��نة 450هـ ،وخطبوا للمس��تنرص
ّ

ثم بعد قتل
ورام
اإلم��ام
اجلاواين بخلعة اإلم��ارةَّ ،
الفاطمي ع�لى أمريهم أيب الفتح ب��ن َّ
ّ
ّ
البساسريي ورجوع األتراك السلجوق ّيني واخلالفة الع َّباس َّية إىل بغداد ،قام سيف الدولة

املزيدي م��ع اجلاوان ِّيني ببناء احل َّلة ،فصارت مركز الش��يعة ،وذلك يف
صدق��ة ابن دبيس
ّ
احلموي يف كلمة (ح َّلة) ،وبقيت كذلك حتَّى
رصح به ياقوت
ّ
املحرم س��نة 495هـ ،كام َّ

سقوط بغداد يف سنة 656هـ»(((.

نصهَّ :
«إن ح َّلة بني مزيد مدينة ش��هرية مزدهرة
وقال الس�� ِّيد عبد َّ
الرزاق كمونة ما ّ

اهلجري،
بالعل�ماء والفض�لاء ،واألدباء والش��عراء من الق��رن الرابع إىل القرن التاس��ع
ّ
((( البابل َّيات :ج -هـ ،املقدِّ مة.
((( طبقات أعالم الشيعة 8/4 :األنوار الساطعة.
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اإلس�لامي؛ لتحصيل املعارف اإلس�لام َّية،
وقصده��ا الناس من س��ائر أطراف الع��امل
ّ

وخت��رج منه��ا العلامء واألدباء م��ا ال حيىص ذكرهم ،ويف املعاجم ذك��ر بعض أوصافهم،
َّ
وسكنها مجاعة من الطالب ّيني ،وتقدَّ موا فيها»(((.

امل� َّؤ�س�سات العلمية يف احللَّة

عن��د اال ِّطالع عىل ِس�ير العلامء وأحواهلم وما بذلوه من اجله��ود املضنية والعظيمة

يف س��بيل نرش راية العلم والثقافة ،ونرصة الدين والعقيدة ،وما كان عليه ُأولئك العلامء
الكب��ار من االهت�مام البالغ بطلاَّ ب العلم واملعرفة ،وس��عيهم املتواصل لتوفري الظروف
مهها ختصيص األماكن املالئمة إلقامة حلقات الدرس ،وجمالس
املناسبة هلم ،والتي من أ ّ

البحث واملناظرة؛ لغرض مس��اعدهتم يف اكتساب العلوم واآلداب اإلسالم َّية األخرى،
نج��د َّ
املؤرخني وأصحاب املعاجم الرجال َّية ممَّن أش��ار إىل تلك األماكن
أن هناك بعض ِّ
إش��ارة عابرة عند ذكرهم لرتاجم بعض العل�ماء والفقهاء ،ويف حقيقة احلال كانت تلك

املؤسسات ملدرسة احل َّلة ،والتي يمكن تقسيمها عىل ما يأيت:
األماكن مت ِّثل َّ

ُ .1دور العلامء:

وكان��ت مت ِّثل أحد أماكن تدريس الطلبة وإلقاء الدروس عليهم من ِق َبل مش��اخيهم

أصح��اب تلك الدور ،وإقامة جمالس البح��ث واملناظرة فيها .من ذلك ما جاء يف مفتتح
نصه« :أخ�برين الرئيس العفيف أبو البقاء هبة اهلل بن نام
كتاب ُس��ليم بن قيس اهلال ّيل ما ّ

عيل بن محدون ق��راءة عليه بداره بح َّلة اجلامعني يف مجادى األُوىل س��نة مخس
اب��ن ّ
وستني ومخسامئة (565هـ) قال :حدَّ ثني الشيخ األمني العامل.(((»..

((( موارد اإلحتاف.174/1 :
ّ
اهلاليل ،555/2 :وعنه :بحار األنوار ،76/1 :روضات اجلنَّات.180/2 :
((( كتاب ُسليم بن قيس
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النوري عند ذكره للشيخ اجلليل عريب بن مسافر
ويف مستدرك الوسائل قال العلاَّ مة
ّ

ِّ
حممد
املشهدي :حدَّ ثنا الشيخ
حممد ابن
ّ
ّ
األجل الفقيه العامل أبو َّ
احلل« :ويف مزار َّ
العبادي يِّ ّ

األول سنة (573هـ).(((»..
عريب بن مسافر قراءة عليه بداره باحل َّلة السيف َّية يف شهر ربيع َّ
وق��د تق��دَّ م احلديث عن دار الس�� ِّيد أيب الفضائل أمحد ابن ط��اووس عند ذكر حم َّلة

(عجالن) عند تعدادنا خلطط احل َّلة و ُقراها يف كتابنا هذا.

 .2اجلوامع واملساجد:
والت��ي يمك��ن عدّ ه��ا م��ن أماك��ن البح��ث والدراس��ة ،إذ تُلق��ى فيه��ا الدروس

واملح��ارضات الدين َّية ،هذا باإلضافة إىل ما تتمتَّع به هذه األماكن من قدس�� َّية وإجالل،

وما حتمله بني جنباهتا من أجواء روحان َّية ،وفيوضات إهل َّية تُضفي عىل الطلبة ومشاخيهم
والفكري لدراس��ة
النفيس
املل��كات العرفان َّية ،وترتقي هبم إىل أعىل مراتب االس��تعداد
ّ
ّ

العلوم واملعارف اإلس�لام َّية املختلفة وتدريسها واملسامهة يف نرشها ،ويذكر لنا التاريخ
َّ
أن بع��ض تلك اجلوامع واملس��اجد قد كُتب عىل واجهات جدراهنا أس�ماء بعض العلامء

األعالم ممَّن أسهم يف نرش العلم واملعرفة ،وكان له فيه شأن متم ِّيز.

حممد والد عميد
وللس ِّيد ضامن بن شدقم عند ذكره للس ِّيد جمد الدين أيب الفوارس َّ

نصه« :كان س ِّيدً ا جليل القدر ،رفيع املنزلة ،عظيم
الدين عبد امل َّطلب من بني األعرج ما ّ
لو ِ
الش��أن ..إىل قوله :مرقو ًما اس��مه بحائر احلسني ومس��اجد احل َّلة ،و ُيقال ِ
لده بنو
الفوارس.(((»..

((( مستدرك الوسائل.475/3 :
((( حتفة األزهار.182-181/2 :
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 .3املدارس الدين َّية:

ُدرس فيها خمتلف
وه��ي أبنية مه َّيأة و ُمعدَّ ة كمدارس دين َّية ،ومنش��أة هل��ذه الغاية ،ت َّ

مهمة
العل��وم الدين َّية،
وتضم عد ًدا من العلامء الكبار والفقه��اء الفطاحل الذين يتو ّلون َّ
ُّ
املؤرخني:
التدريس فيها وإدارة شؤوهنا ،ومن أمثلة تلك املدارس كام خيربنا هبا بعض ِّ

أ .املدرسة الزين َّية:

احلل .ذكر اخلوانس��اري
وقد ُذكرت بش��كل عابر يف ترمجة الش��يخ أمح��د ابن فهد يِّ ّ

يف روض��ات اجلنَّ��ات حاك ًيا عن بعض اإلفادات امللحقة بكتاب الس�� ِّيد مجال الدين ابن

حمم��د بن فهد بالفاء املعجمة والدال املهملة بعد اهلاء
األع��رج
ّ
العميدي قوله« :أمحد بن َّ

من الرجال ِّ
املدرس�ين يف املدرسة الزين َّية يف احل َّلة السيف َّية،
املتأخرين يف زماننا هذا ،أحد ِّ

من أهل العلم والصالح.(((»..

ب .املدرسة الرشع َّية:

أيضا إحدى املدارس التي أش�ير إليها وورد ذكرها ضمن ترمجة الش��يخ أمحد
وهي ً

تضم فئة
احلل .جاء يف تاريخ احل َّلة ما ّ
نصه« :كانت املدرس��ة الرشع َّية يف احل َّلة ُّ
اب��ن فهد يِّ ّ
م��ن رجال العلم واألدب والفلس��فة ،ومل تكن بغداد يف ذل��ك الوقت تضاهيها من هذه
مدريس
الناحي��ة ،فقد هاج��ر عنها العلامء ورج��ال الفكر إىل أنحاء أخ��رى ،وكان أكرب ِّ

خترج عليه مجاعة من العلامء األفاضل،
احلل ،وقد َّ
املدرسة الرشع َّية الشيخ أمحد ابن فهد يِّ ّ

احلل.(((»..
يب ،والشيخ عبد الشفيع((( بن ف َّياض
منهم ِّ
ّ
عز الدين اهلا ّ
األسدي ّ يِّ

((( روضات اجلنَّات.76/1 :
((( كذا ،والصحيح :عبد السميع.
املهدي يف احل َّلة)َّ :
إن املدرس َة الرشع َّية ←
ذكرت يف كتايب (تاريخ مقام اإلمام
((( تاريخ احل َّلة،105/1 :
ُ
ّ
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ج .مدرسة اإلمام صاحب الزمان:f
حممد ،فرغ
حممد
العراقي البنه س��عد الدين َّ
ّ
ورد ذكرها يف خمطوط كتبه حس�ين بن َّ

غرة مجادى اآلخرة سنة 776هـ يف احل َّلة يف مدرسة صاحب الزمان(((.
منه يف َّ

حممد بن نام« :رأيت
وقال الس�� ِّيد حس��ن الصدر ضمن ترمجته للشيخ نجيب الدين َّ

ِّ
احلل تلميذ أيب الع َّباس ابن فهد
عيل بن فضل اهلل بن هيكل يِّ ّ
بخط الشيخ الفقيه الفاضل ّ

عمر الش��يخ الفقي��ه العامل نجيب الدين
احل�ِّل�يِّ ّ ما صورته :حوادث س��نة 636هـ :وفيها َّ

احلل بيوت الدرس إىل جانب املش��هد املنس��وب إىل
َّ
حمم��د بن جعفر بن هب��ة اهلل بن نام يِّ ّ
صاحب الزمان باحل َّلة السيف َّية وأسكنها مجاعة من الفقهاء»(((.

د .مدرسة ابن الفقيه أو مدرسة السبط:
العتائقي ،إذ أشار إليها عند فراغه
ذكرها الشيخ اجلليل كامل الدين عبد الرمحن ابن
ّ

من نسخ كتاب مصباح األرواح
للبيضاوي(((.
ّ

وم��ع ما تقدَّ م ،فمن املؤس��ف ح ًّقا أنَّن��ا مل نجد أكثر من إش��ارات عابرة لواحدة أو

التعرض
اثنتني من مدارس احل َّلة العلم َّية ،وبش��كل يقترص عىل ذكر أس�مائها فقط ،دون ُّ

إىل تفاصي��ل إنش��ائها وصف��ة بنائها ،كذكر موقعها ومس��احتها ،أو ما ه��و عدد غرفها،

احلل).
→
ٌ
تصحيف للمدرسة الزين َّية ،وسيأيت ذكر ذلك من املؤ ِّلف .فالحظ( .أمحد يِّ ّ
((( مكتب��ة ّ
فت برؤية هذه النس��خة يف مكتبة اآلس��تانة الرضو َّية يف
تش ُ
احلل ،144 :وقد ّ رَ
العالم��ة ّ يِّ
احلل).
مشهد املقدَّ سة ،وأصل النسخة من خمطوطات مكتبة مدرسة غرب مهدان( .أمحد يِّ ّ
((( تكملة أمل اآلمل .425/4 :أخربين مجاعة من أهل اخلربة واالختصاص يف فهرسة املخطوطات
َّ
قم املقدَّ سة،
أن نسخة ابن هيكل هذه ولألسف الشديد انتقلت إىل مكتبة آية اهلل الس ِّيد
املرعيش يف ِّ
ّ
احلل).
وهي من منهوبات مكتبة الس ِّيد حسن الصدر ،فإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون( .أمحد يّ ّ
العتائقي يف جمال التأليف :جم َّلة خمطوطاتنا ،العدد الثاين:
الربوجردي :جهود ابن
((( الس ِّيد حس��ن
ّ
ّ
.403
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وكيف هو رس��مها ،ومن قام بتأسيس��ها ،ومن هم أشهر علامئها ،وما عدد طلاَّ هبا ،ومن

خترج منها من املشايخ واألعالم ..إىل غري ذلك من األمور التارخي َّية.
َّ

احلل (دام تأييده) ،أنَّه با ِّطالعه
عيل جميد يِّ ّ
هذا وأخربين األخ األس��تاذ الباحث أمحد ّ

ع�لى مجلة من خمطوط��ات علامء احل َّلة وغريهم ،وجد َّ
ذكرها،
أن أس�ماء املدارس املايض ُ
مس��ميات ملدرس��ة واحدة ،هي مدرس��ة اإلمام صاحب الزمان ،fومهام يكن
إنَّام هي
َّ

ف�لا يمكنن��ا االعتقاد أنَّه مل تكن يف مدينة احل َّلة آنذاك غ�ير ما ُذكر آن ًفاَّ ،
ألن تلك النهضة
العلم َّية الس��امية والت��ي امتدَّ ت لقرابة أربعة ق��رون يف هذه املدينة بال��ذات َل ِـهي أعظم

وأكرب من أن حتوهيا تلك املدرسة لوحدها ،واهلل سبحانه العامل.

الأُ َ�سر والبيوتات العلم َّية يف احللَّة
َّ
إن تو ُّف��ر الظروف املالئمة لنش��وء النهضة العلم َّية واألدب َّي��ة يف مدينة احل َّلة ،والتي

ُذ ِك��رت آن ًف��ا ،م��ن طبيعة س��احرة ،وس��لطة عادل��ة حم َّب��ة للعل��م واألدب ،وغريها من
األس��باب ،ق��د س��اعدت وبصورة مبارشة ع�لى ازدهار العل��م واملعرفة يف ه��ذه املدينة
املبارك��ة ،والتي كان من نتائجها وثامر ازدهارها ظهور بي��وت وأرس علم َّية رشيفة ،نبغ

فيها عدد من العلامء الفطاحل واألدباء األماثل الذين أسهموا مسامهة فاعلة ومتم ِّيزة يف

استمر عال ًيا وشاخمًا لعدَّ ة قرون،
يب وترسيخه ،والذي
بناء جمد مدينة احل َّلة
العلمي واألد ّ
َّ
ّ
ِ
حيج
األهم يف العامل
يب
جع��ل من مدينة الفيح��اء املركز
اإلس�لامي ،وقبلة ُّ
العلمي واألد ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
رواد العلم والفضيلة من ِّ
حدب وصوب ،لينهلوا من علومها ويقطفوا من ثامر
كل
إليها َّ
معارفها وآداهبا ،ومن تلك البيوت التي مت َّيزت بالعلم واملعرفة:
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 .1آل أيب العزّ:
وه��ي من األرس احل ِّل ّية العلم َّية ،التي كان لبع��ض أعالمها األثر الواضح يف احلياة

حممد
الفكر َّية والسياس َّية ملدينة احل َّلة إ َّبان الغزو املغو ّيل وما بعده ،كالفقيه الشيخ أيب ّ
العز َّ
احلل (كان ح ًّيا س��نة 672هـ) الذي اش�ترك مع س��ديد الدين والد
عيل ابن أيب ِّ
العز يِّ ّ
ابن ّ
احلل ،يف كتابة الرس��الة إىل هوالكو ،وطلب األمان من��ه ألهل احل َّلة ،وهو َمن
العلاَّ م��ة يِّ ّ

احلل ،وكتب عليها يف جواب مس��ألة املقدار الواجب
أمىض عىل بع��ض فتاوى املح ِّقق يِّ ّ
من املعرفة« :هذا صحيح»(((.

احلل يف كتاب��ه املخطوط
عيل جمي��د يِّ ّ
وق��د ضبط نس��به األخ األس��تاذ الباحث أمحد ّ
ِ
عيل بن مخي��س بن لزماء
(الفوائ��د احل ِّل ّي��ة) بام ّ
عيل ب��ن َّ
نصه :الش��يخ َّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
احلل .كام أوضح (دام توفيقه) َّ
العز)
القويقي
أن املعروفني بـهذا ال َّلقب (ابن أيب ّ
ّ
ّ
التغلبي يِّ ّ
مخس�� ُة فقهاء أعالم ،وهم سلس��لة من اآلباء واألبناء((( ،وقد تناول بام ال مزيد عليه ِذك َْر

وبعض أحواهلم رضوان اهلل تع��اىل عليهم أمجعني ،وأكثر ما أرشنا إليه هنا إنَّام
ترامجه��م،
َ
هو من فوائد كتاب (الفوائد احل ِّل ّية) ،فالحظ.

 .2آل األخرس:
وهي من األرس العلو َّية العريقة التي سكنت احل َّلة والنجف ،ينتهي نسبها الرشيف

احلائري
حممد
ّ
عيل احلسن بن َّ
إىل الس�� ِّيد احلس��ن بركة ابن الس�� ِّيد أيب الط ّيب أمحد بن أيب ّ

حممد العابد ابن اإلمام موس��ى بن جعفر ،وهذه األرسة
اب��ن إبراهيم املجاب ابن َّ
املوس��وي ،وهي من البي��وت العلم َّية
املباركة تُعرف اليوم بأرسة الس��ادة آل اخلرس��ان
ّ
((( أمحد ّ
ـي :الفوائد احل ِّل ّية خمطوط.
عيل جميد احل ِّل ّ
((( أمحد ّ
ـي :الفوائد احل ِّل ّية خمطوط.
عيل جميد احل ِّل ّ
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املش��هورة والتي أنجبت عد ًدا من العلامء األع�لام واملفكِّرين الكرام ،والتي ال تزال إىل
خمرضة األكناف ،وارفة الظالل ،كثرية األثامر ،ثامر العلم والفضيلة.
اآلن شجرة
َّ

ق��ال عنه��م ابن ِعنَبة ..« :واحلس��ن برك��ة ب��ن أيب الط ِّيب هو ج��دُّ (آل األخرس)

حممد بن إبراهيم ب��ن أيب الفتيان بن عبد اهلل بن
باحل َّل��ة ،واألخ��رس هو أبو الفتح بن أيب َّ

حمم��د بن أيب الفتح
عيل بن َّ
احلس��ن بركة ،منهم الفقيه ش��مس الدين َّ
حمم��د بن أمحد بن ّ
األخرس.(((»..

احلسيني:
 .3آل األعرج
ّ

وهم س��ادة حسين ُّيون ينتهي نس��بهم إىل جدِّ هم األعىل الس ِّيد عبيد اهلل األعرج ابن

عيل ب��ن أيب طالب ،وهم
عيل زين العابدين بن احلس�ين بن ّ
احلس�ين األصغر ابن ّ
ويسمون بـ :آل أيب
س��ادة أجلاَّ ء ونقباء أرشاف ،برزت منهم عدَّ ة بيوت ،منها يف احل َّلة،
َّ

عيل ،وهو
الفوارس ،نسب ًة إىل العامل الفقيه جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد ابن فخر الدين ّ
احلس��يني ،وإخوته الس�� ِّيد
وال��د العلاَّ مة الكبري الفقيه عميد الدين عبد املطلب األعرج
ّ
ضياء الدين والس ِّيد نظام الدين وغريهم.

ِ
عيل بن
قال ابن عنَبة« :ومنهم الش��يخ العامل الش��اعر َّ
النس��ابة األديب فخ��ر الدين ّ

عيل األعرج املذكور ،وابناه الس�� ِّيد اجلليل العامل الزاهد جمد الدين أبو
َّ
حمم��د بن أمحد بن ّ
حممد.(((»..
الفوارس َّ

وقال الش��يخ يوسف كركوش« :يف هذا البيت نش��أ كثري من العلامء واألدباء ،ورد

حممد بن عبد املطلب،
ذكره��م يف مطاوي كتب اإلجازات ،مثل :مجال الدين أيب طالب َّ
((( عمدة الطالب.218 :
((( عمدة الطالب.332 :
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حمم��د ،والفاضل العلاَّ م��ة نظام الدي��ن عبداحلميد ابن جمد
وابن��ه املرتىض س��عد الدين َّ
الدين ،والد غياث الدين عبدالكريم ،وغريهم»(((.

 .4آل بطريق(((:
وه��م من أعالم األرس العلم َّي��ة يف احل َّلة ،أنجبت عد ًدا من العل�ماء األفذاذ ،الذين

آثارا علم َّي��ة وأدب َّية ،خ َّلدت
ورد ذكره��م يف كتب املعاج��م الرجال َّية ،تارك�ين وراءهم ً

س�يرهتم وأعامهلم عىل مدى التاريخ ،وهذه األرسة تنتمي يف نسبها إىل قبيلة بني أسد بن
خزيمة ،وهي من القبائل العرب َّية الكبرية.

حي من بني خزيمة ،قال يف العرب :وهم بطن
جاء يف س��بائك الذهب« :فبنو أس��د ّ

متَّس��ع ذو بط��ون ،قال :وبالدهم ممَّ��ا ييل الكرج م��ن أرض نجد يف جم��اورة طي ،قال:
ويقالَّ :
إن بالد طي كانت لبني أسد.(((»..

وبنو أسد من القبائل الشهرية ،والتي سكن بعض منها أرض العراق كمدينة احل َّلة

وغريه��اَّ ،
النارشي أم��راء احل َّلة هم من بطون بني أس��د ،وينتمي إىل هذه
وإن آل مزي��د
ّ
كثريا م��ن رجال العلم واألدب،
القبيل��ة عد ٌد من البي��وت واألرس العلم َّية التي أنجبت ً
وحازوا فضائل العلم واملعرفة مع كرم األخالق وحسن السجايا ،ومن بني هذه البيوت
احلل.
آل بطريق
ّ
األسدي يِّ ّ

قال الس�� ِّيد حسن الصدر يف كتابه تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم عند ذكره للشيخ

ع�لي بن حييى بن بطري��ق« :آل بطريق بيت جليل باحل َّلة من الش��يعة اإلمام َّية ،بيت علم
ّ
((( تاريخ احل َّلة.44/2 :
ِ
قواد
القم ّي يف الكنى واأللقاب « :277/1البِطري��ق :ككربيت ،القائد من َّ
((( ق��ال الش��يخ ع َّباس ِّ
الروم ،حتت يده عرشة آالف رجل».
((( سبائك الذهب.60 :
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حممد بن حييى ابن البطريق.(((»..
وفضل وأدب ،تقدَّ م ذكر بعضهم ،منهم َّ
ومن أش��هر علامئهم :الش��يخ الفقيه أبو احلس�ين حييى بن احلس��ن بن احلس�ين ابن

احلل ،صاحب كتابيَ العمدة وخصائص الوحي املبني ،وغريه.
البطريق يِّ ّ

اهلذيل:
 .5آل سعيد
ّ

كثريا م��ن العلامء والفقهاء
وه��م من بيوت العلم الش��هرية يف مدينة احل َّلة ،أنجبت ً

الكبار ،أش��هرهم وأكربهم ش��أنًا :الش��يخ اجلليل السعيد أبو القاس��م جعفر بن احلسن

احلل) ،صاح��ب كتاب (رشائع
احلل املعروف ب��ـ( :املح ِّقق يِّ ّ
اب��ن حييى بن س��عيد اهلذ ّيل يِّ ّ

اإلسالم) وغريه من كتب الفقه واألُصول.

ثم
وبنو هذيل هم من القبائل العربية ،التي اس��توطنت قديماً ش��به اجلزيرة العرب َّيةََّ ،

وتفرقت يف البلدان واألقطار ،والتي منها أرض العراق وبالد الرافدين.
نزحت عنها َّ

البغدادي عند ذكر هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن
الس��ويدي
قال
ّ
ّ

معد ،مع ِّق ًبا« :وبنو هذيل هذا بطن من خندف من مرص»(((.

وقال الش��يخ يوس��ف يف تاريخ احل َّل��ة« :أرسة آل س��عيد ،أرسة ذات علم وفضل،

ونبل وأدب ،وأخالق فاضلة ،وس��جايا كريمة ،حازت من الرشف والس��ؤدد ،والنفوذ

الروح��ي أكثر ممَّا حازته أرسة آل نام ،وقد جعلت نفس��ها وق ًفا عىل التأليف والتدريس؛
ّ
إلذكاء ن��ور املعرف��ة بني أبن��اء قومهم ،فزخ��رت بح��ار معارفهم ،وأرشقت ش��موس

علومهم ،وفاضت ينابيع أدهبم»(((.

((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.129 :
((( سبائك الذهب.23 :
((( تاريخ احل َّلة.19/2 :
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 .6آل طاووس:
حممد الطاووس
وهم س��ادة حسن ُّيون ينتهي نس��بهم الرشيف إىل الس ِّيد أيب عبد اهلل َّ

عيل
ابن إسحاق بن احلسن بن َّ
حممد بن سليامن بن داود بن احلسن امل َّثنى ابن احلسن بن ّ
س��مي بالطاووس؛ حلس��ن وجهه ومجاله مع قرص يف رجليه،
ابن أيب طالب ،وقد ِّ
عجت كتب التأريخ والرتاجم بسريهتم؛ ملا كانوا عليه من
وآل طاووس سادة أجلاّ ء قد َّ

عل��و املنزل��ة يف الدين والدنيا ،فهم نقب��اء ،وعلامء فطاحل ،اش��تغلوا بالعلوم واآلداب،
ّ
وأ ّلف��وا وصنّفوا يف عدد من العلوم واملعارف اإلس�لام َّية ،والتي ال تزال كتبهم إىل اآلن
موضع تقديس واحرتام لدى العلامء.

ِ
حممد الطاووس ابن إس��حاق املذكور،
ق��ال عنهم اب��ن عنَبة« :ومنهم أبو عب��د اهلل َّ

ثم انتقل��وا إىل بغداد
ُل ّقب بذلك حلس��ن وجه��ه ومجاله ،وول��ده كانوا بس��وراء املدينةَّ ،
واحل َّلة ،وهم سادات وعلامء ونقباء مع َّظمون.(((»..

وقال العلاَّ مة الس ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين عند

ذكر آل طاووس:

«آل طاووس من أرشف األُرس العلم َّية يف احل َّلة ،وشهرهتم واسعة ،وكانوا بسوراء

حممد بالطاووس حلسن وجهه ومجاله،
ثم انتقلوا إىل بغداد واحل َّلة ،ول ِّقب جدّ هم َّ
املدينةَّ ،

وقد نبغ منهم علامء فطاحل ،هم مفخرة الس��ادات العلو ِّي�ين ،وأ َّلفوا وصنَّفوا ،ومل تزل

آثارهم العلم َّية حتَّى اآلن َّ
حمط أنظار العلامء واألساتذة»(((.

اخلاقاين« :وهناك من األُرس التي رفعت اسم احل َّلة بني املدن ،وأفاضت عليها
وقال
ّ

((( عمدة الطالب.190 :
((( لؤلؤة البحرين 226 :اهلامش.
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طائرا ،آل طاووس الكرام :تلك األرسة التي َتتَا َب َع أفرا ُدها يف ِّ
بث
سمعة خالدة ،وصيتًا ً
العلم ،وتقوية املذهب ونُرصة األدب زمنًا طويلاً »(((.

وتناول مجلة من الباحثني دراس��ة أرسة آل طاووس يف رس��ائل مفردةَّ ،
ولعل خري

م��ا كُتب عن هذه األرسة الرشيفة ،كتاب (أنيس النفوس يف تراجم رجال آل طاووس)

نصه:
البهبه��اين
األركاين
ملؤ ِّلف��ه املرحوم الش��يخ حممود
احلائري ،الذي افتت��ح كتابه بام ّ
ّ
ّ
ّ

«أرسة آل طاووس أش��به ببحر زاخر بني املس��لمني ،أخرج الكثري من الدرر التي هبرت

أع�ين اجلميع ،ممَّا س��بب أن ينقدح هذا الس��ؤال يف أذهان بعض الن��اس ،وهو أنَّه كيف
يمكن أن جتتمع يف أرسة واحدة ّ
كل هذه املكارم؟ ولكن ال عجب يف ذلكَّ ،
فإن التأريخ
احلق والدين
الشيعي حافل -كام سبقت اإلشارة إليه -بعوائل أفرزت عباقرة دافعوا عن ِّ
ّ
واملذهب ،ويف اس��تقراء إمجايل يمكن أن نش��اهد بوضوح كثرة العلامء املؤمنني العاملني

يف هذه األرسة العظيمة ،ويف مدَّ ة قصرية من الزمن ،فهم أرسة جليلة عريقة ،مجعت من
اإلسالمي الكثري
الرشف والعلياء ما ال خيفى عىل أحد نس ًبا وحس ًبا ،وقدَّ مت للمجتمع
ّ

من رجاالت الفكر والعقيدة.(((»..

الطقطقي:
 .7آل
ّ

وهم سادة حسن ُّيون ،ينتهي نس��بهم الرشيف إىل القاسم الرسيِّ ّ بن إبراهيم طباطبا
ابن إس�ماعيل بن إبراهيم الغمر ابن احلس��ن املثنَّى ابن احلس��ن الس��بط اب��ن اإلمام أمري
الطقطقي؛ َّ
ألن أح��د جدَّ اهتم ،وهي أم
عيل ب��ن أيب طالب ،وعرفوا ب��ـ:
ّ
املؤمن�ين ّ
((( شعراء احل َّلة.3 :
اليهودي أتان كلربك:
كتاب
((( أنيس النفوس ،17 :ويتلو هذا
ّ
الكتاب يف الفضل واإلتقان والد َّقة ُ
َ
رِ
ِ
مكتبة الس ِّيد ابن طاووس ،والذي نُش بال ُّلغة األملان َّية ،وتُرجم إىل الفارس َّية ونُرش يف مكتبة الس ِّيد
ُرجم إىل العربية ِمن ِقبل ِ
املرعيش ،وت ِ
احلل).
زميلنا الس ِّيد هاشم
َ
َّ
امليالينَ ،
وس ُيط َبع قري ًبا( .أمحد يِّ ّ
ّ
ّ
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الطقطقي ،وهبا ُعرف هذا البيت(((.
الس ِّيد حسن بن رمضان ،كان اسمها أمرية بنت
ّ
حممد ب��ن تاج الدين
املؤرخ الس�� ِّيد
صف��ي الدين َّ
ّ
وأش��هر أعالمهم العامل النسَّ��ابة ِّ

(األصييل) يف أنس��اب الطالب ِّيني ،وكتاب
الطقطق��ي صاحب كتاب
عيل الش��هري بـ :ابن
ّ
ّ
ّ

عيل بن احلسن
ّ
عيل بن شمس الدين ّ
(الفخري) ،وغريها ،وكان والده الس ِّيد تاج الدين ّ

نس��اب ًة جليلاً نبيلاً َ ،و يِ َل نقاب��ة العلو ِّيني بالنجف وكربالء واحل َّلة ،له
ابن رمضان علاَّ م ًة َّ
مشجر يف النسب(((.
من الكتب
َّ

النييل:
 .8آل عبداحلميد
ّ

وه��م من البي��وت العلو َّية العريقة التي س��كنت احل َّلة والنج��ف األرشف ،ينتهي

نس��بهم إىل نقيب العراق الس�� ِّيد نجم الدين ُأس��امة ابن النقيب ش��مس الدين أمحد ابن
احلس��ينيِ ،من ولد زيد الش��هيد .والس�� ِّيد عبداحلميد جدُّ هذه
عيل
ّ
النقيب أيب احلس��ن ّ
عيل جالل الدين عبد
النسابة نقيب املشهد
ّ
األرسة هو ال َع َلم الفقيه َّ
الغروي والكوفة أبو ّ
التقي بن نجم الدين ُأسامة.
حممد بن عبد احلميد بن عبد اهلل
ّ
احلميد بن َّ

ِ
التقي فأعقب من ابنه أيب
حممد بن عبد احلميد اب��ن ّ
ق��ال ابن عنَبة« :أ َّم��ا أبو طالب َّ

نسابة ،توفيِّ سنة
عيل جالل الدين عبد احلميد نقيب املشهد والكوفة ،وكان عا ًملا فاضلاً َّ
ّ

ستة وستني وستامئة (666هـ)»(((.

أيضا :الس�� ِّيد العامل غي��اث الدين عبدالكريم ابن
وم��ن رجال هذه األرسة املباركة ً

النييل ،املقتول جدّ ه بيد ق َّطاع الطرق ،والذي كانت له صداقة محيمة
َّ
حممد بن عبد احلميد ّ

احلل ،رمحهم اهلل تعاىل.
مع الشاعر الشهري
ّ
صفي الدين يِّ ّ

((( ُينظر :األصييل مقدِّ مة املح ِّقق.7 :
املرعيش ،كشف االرتياب مقدّ مة لباب األنساب.70/1 :
(((
ّ
((( عمدة الطالب.277 :
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 .9آل فخار:
ضم بني أركانه أهبى وأس��مى صور العلم
وه��و بيت من أرشف البي��وت العلو ّيةَّ ،

والفضيل��ة ،ومت َّي��ز بإنجابه العدي��د من العل�ماء واألُدباء الكب��ار ،الذي��ن تناولت كتب

س�يرتم املع َّطرة ،وأش��ادت هبم وبآثارهم اجلليل��ة اخلالدة ،وقد ُذكر
التاريخ والرتاجم
هَ

نس��بهم الرشيف يف كتب األنس��اب والرتاجم حما ًطا هباالت التقديس واالحرتام لذلك
الفرع النامي من الش��جرة العلو َّية املباركة ،وينتهي نسب جدِّ هم فخار إىل اإلمام موسى
ِ
(((
حممد
الكاظ��م ،وه��و كام ذكره اب��ن عنَبة يف عم��دة الطالب « :فخار ب��ن أمحد بن َّ
حممد
حممد
ّ
احلائري ابن إبراهيم املجاب ابن َّ
حممد بن احلس�ين شيتي ابن َّ
ابن أيب الغنائم َّ

باحلائري جاء من
العابد ابن موسى الكاظم ،وهم من سكنة مدينة احل َّلة ،وتل ُّقبهم
ّ
حممد احلائري ابن إبراهيم املجاب».
لقب جدِّ همَّ :

النس��ابة،
وج��اء يف غاية االختصار« :وبيت فخار يف احل َّلة ،ومنهم :ش��مس الدين َّ

املؤرخ.(((»..
الس ِّيد الفاضل ،الدَ ِّين الفقيه ،األديب الشاعرّ ،

من أش��هر علامء هذا البيت اجلليل :الس�� ِّيد السعيد ش��مس الدين فخار بن معد بن

املوسوي.
فخار
ّ

البحراين عند ذكره إجازة الشيخ نجم الدين طامن (طومان) بن
قال الشيخ يوسف
ّ

حممد بن صالح عند ذكره لشيخه الس ِّيد فخار بن معد:
أمحد ،قول الش��يخ شمس الدين َّ

«إنَّه قرأ عليه سنة 630هـ بداره باحل َّلة.(((»..
((( عمدة الطالب.216 :
((( غاية االختصار.88 :
((( لؤلؤة البحرين.206 :
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األسدي:
 .10آل مزيد
ّ

وه��م من فروع بني أس��د بن خزيمة ،التي س��كنت احل َّلة بع��د نزوحها من مناطق

اهلجري تقع بني البرصة وواسط واألهواز،
الفرات األدنى ،إذ كانت خالل القرن الرابع
ّ
األسدي ،وهم من البيوت
النارشي
النارشي نس��بة إىل جدِّ هم مزيد
ويعرفون بآل مزيد
ّ
ّ
ّ

اجلليلة التي أنجبت أمراء آل مزيد مؤسِّ�سي احل َّلة ،وما كانوا عليه من الصفات احلميدة

واألخالق الكريمة ،وقد ذكرنا نسبهم وبعض أحواهلم آن ًفا.

ومؤسس��وها ،نب��غ فيهم مجاعة يف
قال الش��يخ يوس��ف كركوش« :هم أمراء احل َّلة
ِّ

قيادة اجليوش ،وسياسة امللك ،ويف األدب والعلوم ،وبقي اسم هذه األرسة الم ًعا حتَّى
ثم اختفى ذكرهم ،ودخلوا يف غامر الناس»(((.
أواخر القرن التاسع
ّ
اهلجريَّ ،
اخلاقاين عند ذكر أمراء احل َّلة من آل مزيد:
وقال
ّ

«تحُ دِّ ثن��ا كت��ب األنس��اب َّ
أن أس��دً ا بطن من م�ضر ،وه��م الذين عرف��وا باملكارم

والش��جاعة ،وقد كان هلم مقام مرموق بني القبائل قبل اإلس�لام وبعده ،ونبغ من هذه

القبيلة كثري من األعالم يف الشجاعة والعلم والوفاء ،ممَّا ركَّز اسمها بني العرب.(((»..

وق��د برز من ه��ذه األرسة علامء وأدباء كرام ،أس��هموا يف بناء النهض��ة العلم َّية يف

املزيدي،
عيل ابن الش��يخ مجال الدين أمح��د
ّ
ريض الدي��ن ّ
احل َّل��ة ،منه��م :الش��يخ الفقيه ّ
املزيدي ،وغريهم.
واألمري الشاعر مزيد بن صفوان
ّ

طهر:
الـم َّ
 .11آل ُ

أيضا،
وهم من أشهر البيوت العلم َّية يف احل َّلة ،والتي ينتهي نسبها إىل قبيلة بني أسد ً

((( تاريخ احل َّلة.9/2 :
((( شعراء احل َّلة.15/1 :
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وتُع��دُّ ه��ذه األرسة من األرس العلم َّي��ة املتخمة بالعلامء األعالم ،وش��جرة مورقة كثرية

األغص��ان ،وافرة الثامر ،ثامر العل��م والفضيلة ،امتدَّ ت جذوره��ا املباركة عمي ًقا يف جمد
خصوصا ،بام أنجبت من كبار العلامء والفقهاء،
األُ َّمة اإلس�لام َّية عمو ًما ،ومدينة احل َّلة
ً
واحلق والدين ،آية اهلل يف
والذين يقف يف مقدِّ متهم الش��يخ األوحد األفضل ،مجال امل َّلة
ِّ
احلل،
عيل ابن املـ َّ
احلل ،الش��هري بـ :العلاَّ مة يِّ ّ
ُطهر يِّ ّ
العاملني ،احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
املطهر ،وغريهم كثري ،رضوان
وكذلك والده الش��يخ الفقيه س��ديد الدين يوس��ف ابن َّ

اهلل عليهم.

 .12آل معد:
أيضا بـ :آل رافع ،وهم من السادات املوسو َّية التي سكنت بغداد واحل َّلة،
ويعرفون ً

عيل ابن محزة القصري ابن أمحد بن
ينتهي نس��بهم الرشيف إىل الس�� ِّيد رافع بن فضائل بن ّ

عيل األحول ابن أمحد األكرب ابن موس��ى أيب س��بحة اب��ن إبراهيم األصغر ابن
محزة ابن ّ
اإلمام موسى بن جعفر ،ذكر نسبهم هذا ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب(((.
املوسوي« :وأ َّما آل معد فهم
قال مؤ ِّلف كتاب غاية االختصار عند ذكره آلل معد
ّ

أجدادي أل ِّمي ،ولـماَّ مات الرشيف معد ُص يِّل عليه بالنظام َّية ،ودفن باحلائر .قال :ورثاه
النسابة بقوله:
الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار
ّ
العلوي َّ
أب���ا جعفر إ َّم���ا ث��وي��ت ف��ق��د ث��وى

بمثواك علم الدين واحلزم والفهم

سيبكيك ُّ
حل املشكل الصعب ح ُّله

بشجو ويبكيك البالغة والعلم»(((.

حممد بن معد
املوس��وي :الفقيه
وم��ن أش��هر علامء آل معد
ّ
صفي الدين أبو جعف��ر َّ
ّ

((( عمدة الطالب.213 :
((( غاية االختصار.82 :
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املوس��وي ،الذي كان منب ًعا للعلم والفضيل��ة ،وعلماً من أعالم الزهد
عيل بن رافع
ّ
اب��ن ّ
والتقى ،رضوان اهلل عليه.

 .13آل معصوم:
وهي من األرس العلو َّية الرشيفة ،التي ينتهي نسبها إىل اإلمام موسى الكاظم،

وهم بنو عم آل األخرس.

قال ابن ِعنَبة« :ومعصوم بن أيب الط ِّيب هو جدُّ (آل معصوم) باحل َّلة واحلائر»(((.

 .14آل ُم َع َّية:

عيل املعروف بـ:
وهم س��ادة حسن ُّيون ينتهي نس��بهم الرشيف إىل الس ِّيد أيب القاسم ّ

(ابن ُم َع َّية) وهي أ ُّم ُه ابن احلسن بن احلسن التج ابن إسامعيل الديباج ابن إبراهيم ال ُغمر
عيل بن أيب طالب .و ُم َع َّية كام ذكر نسبها ابن ِعنَبة
ابن احلسن املثنَّى ابن احلسن بن ّ
حممد ب��ن حارثة بن معاوية بن إس��حاق بن زيد بن
يف عم��دة الطال��ب« :هي ُم َع َّية بنت َّ

حارثة ،..كوف ّية ،ينسب إليها ولدها»(((.
قال ابن ِعنَبة يف العمدة:

الزكي
الزكي الثالث اب��ن النقيب أيب طالب
«وإىل بن��ي النقيب أيب منصور احلس��ن
ّ
ّ

األول ،يعرفون ببني ُم َع َّية ،ذوي جاللة ورئاس��ة،
الث��اين ابن أيب منصور احلس��ن
الزكي َّ
ّ

ونقابة وتقدَّ م»(((.

((( عمدة الطالب.218 :
((( عمدة الطالب.163 :
((( عمدة الطالب.165 :
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ويف غاية االختصار« :بنو ُم َع َّية باحل َّلة فيهم تش ّيع زائد إلاَّ أنهَّ م سادة أجلاَّ ء ،عظامء

نقباء متقدِّ مون ،ذوو بيت جليل عظيم ،أصحاب وجاهة ونباهة ،ورئاسة ونيابة ،ونعمة
ضخمة ،ما زالوا متقدِّ مني عند اخللفاء والكرباء.(((»..

وآل ُم َع َّية احلس��ن ّيون س��ادة نقب��اءُ ،مقدِّ مون أجلاَّ ء ،وعلامء أع�لام ،جهابذة كرام،

حممد بن ُم َع َّية اآليت ترمجته ضمن أعالم القرن الثامن،
من أش��هرهم :الس�� ِّيد تاج الدين َّ
ِ
ْ��ر آل ُم َع َّية يف كتب الرتاجم
احلل وش��يخ الش��هيد َّ
األول ،وذك ُ
وهو تلميذ العلاَّ مة يِّ ّ
بحق أحد
واألنس��اب موض��ع للتقديس واالح�ترام ،وعنوان للفضائ��ل واملآثر ،فه��م ّ
مفاخر الدهر والزمان.

 .15آل امللحوس:

س��ادة حسن ُّيون أجلاَّ ء ،ينتهي نس��بهم الرشيف إىل أيب عبد اهلل احلسني املعروف بـ:

حمم��د األدرع بن عبيد اهلل األمري بن عبد اهلل بن احلس��ن بن
(امللحوس) بن القاس��م بن َّ
ع�لي بن أيب
جعف��ر اب��ن احلس��ن املثن��ى ابن اإلمام احلس��ن الس��بط اب��ن أم�ير املؤمنني ّ

طالب.

ذكر ابن عنبة (ت 828هـ) َّ
أن للمحلوس وهو أبو عبد اهلل احلس�ين بن القاسم ابن
حمم��د األدرع َع ِق ًب��ا ُيعرفون بـ :بن��ي امللحوس ،وهم باحل َّلة وغريه��ا ((( ،ومن أعالمهم
َّ
العلاَّ مة الفقيه الس�� ِّيد جعفر صاحب كتاب (تكملة الدروس) ابن الس�� ِّيد أمحد ،وولده

حممد ابن جعفر امللحوس ،املدف��ون يف احل َّلة جنب
العامل الفاضل الس�� ِّيد جالل الدي��ن َّ
الش��يخ حييى بن س��عيد اهل��ذ ّيل ،كام ترمجن��اه يف كتابنا (م��زارات احل َّلة الفيح��اء ومراقد

علامئها) ،فلرياجع.

((( غاية االختصار.50 :
((( عمدة الطالب.189-188 :
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 .16آل نام:
العلمي ،وأصبح
وه��م من بي��وت العلم العريق��ة ،التي ارتبط باس��مها جمدُ احل َّل��ة
ّ

تطورها يف احل َّلة،
رجاهل��ا من علامء وأدباء ،عناوين ب��ارزة للنهضة العلم َّية ،واس��تمرار ُّ
وق��د مت َّيزت هذه األرسة ،بإنجاهبا لعدد من العلامء الفقهاء ورجال الفكر واألدب ،وقد
اإلمامي يف عرصهم ،ويرجع نسب
تق َّلد عدد منهم الزعامة الدين َّية والروح َّية للمذهب
ّ

عيل بن
ه��ذا البيت اجلليل إىل جدِّ ه��م الفقيه الفاضل الرئيس أيب البقاء هبة اهلل بن نام بن ّ
حممد
عي ،ومن مش��اهري علامئهم رئيس الطائفة يف وقته الشيخ نجيب الدين َّ
الر َب ّ
محدون َ
حممد بن نام
اب��ن جعف��ر بن هبة اهلل ب��ن نام ،وكذلك ولده الش��يخ نجم الدين جعفر ب��ن َّ

صاحب كتاب (مثري األحزان) ،وغريهم.

قال الس�� ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين« :اش��تهر آل

عي بالفضل واألدب والزعامة العلم َّية يف احل َّلة ،وخدموا العلم أ َّيا ًما طوالاً  ،نبغ
الر َب ّ
ن�ما َ

وخت��رج عليهم الكثري من العلامء األفاض��ل ،خدموا العلم
منه��م أفراد ال يس��تهان هبم،
ّ
عيل ابن الش��يخ
الطويس ،كام
ّ
واألدب ،وكان عرص جدِّ هم (نام) ،عرص الش��يخ أيب ّ

ذكره صاحب (روضات اجلنَّات).

عي
الر َب ّ
عيل بن مح��دون َ
ون�ما مث َّلث الن��ون وخم َّفف املي��م بعدها األلف ،وه��و ابن ّ

األسدي»(((.
ّ

 .17آل وشاح:
وضمت عد ًدا م��ن العلامء
وهي أرسة أس��د َّية النس��ب ،س��كنت احل َّل��ة الس��يف َّية،
َّ

األخيار ،واألدباء املرموقني الكبار ،من أش��هر رموزها العلم َّي��ة واألدب َّية :الفقيه العامل،
((( لؤلؤة البحرين 272 :اهلامش.
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احلل الذي كان
واألديب الشاعر ،الشيخ شمس امل َّلة والدين حمفوظ بن وشاح بن َّ
حممد يِّ ّ

احلل ،والذي كانت تربطه به عالقة أخو َّية محيمة ،ونش��أت من
من كبار تالمذة املح ِّقق يِّ ّ

نس��ل هذا الشيخ اجلليل أرسة جليلة أنجبت لعدد من األعالم ،وذوي الفضيلة ُيعرفون

بآل حمفوظ.

قال الس ِّيد حسن الصدر ..« :واعلم َّ
أن هذا الشيخ أبو طائفة كبرية باهلرمل يعرفون

بـ :آل حمفوظ وبني وش��اح ،خرج منها علامء أجلاَّ ء ،رؤس��اء نبالء ،وهو غري حمفوظ بن

احلل،
عزيزة بن وش��اح
ّ
السورائي ،والد الشيخ س��ديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة يِّ ّ

استاذ املح ِّقق نجم الدين يف علم الكالم ،الذي قرأ عليه كتابه (املنهاج) يف علم الكالم،

تتوهم االحتاد.(((»..
فال َّ

إ�سالمي
العلمي بني مدينة احللَّة ومدن العامل ال
التالقح
ّ
ّ
َّ
إن من عوامل انتش��ار العلوم واملعارف اإلس�لام َّية املختلف��ة ،هو حدوث التالقح

العلم��ي بني املدن والبلدان املختلف��ة ،والذي قد حيصل بني مدينت�ين أو أكثر ،ويمكننا
ّ

تعريف هذا التالقح بأنَّه :عبارة عن نرش العلوم واملعارف اإلسالم َّية املختلفة ،وحصول

يب بني علامء مدينتني أو أكثر ،علماً َّ
يتم
الفكري
التبادل
العلمي منه واألد ّ
ّ
أن هذا التالقح ُّ
ّ
إ َّما من خالل منح اإلجازات العلم َّية للطلبة من قبل مشاخيهم ،وعىل اختالف أصوهلم
وأماكن س��كناهم ،أو من خ�لال ارتباطهم بحلقات البحث والتدري��س واملناظرة ،إ َّما

بصفة طلاَّ ب علم ،أو بصفة مش��ايخ هل��ؤالء الطلبة ،وقد يفيض األمر يف بعض األحيان

إىل بق��اء عدد منهم يف تلك املدن ،واس��تقرارهم فيها خدمة للعل��م والدين ،ويف غالب
األحيان نجد َّ
الفع�لي هلؤالء العلامء يكون يف املدن الت��ي تتم ّيز بالصدارة
أن االس��تقرار
ّ
((( تكملة أمل اآلمل.331 :
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قم املقدَّ سة ،والتي ال تزال ّ
كل منهام
العلم َّية والفكر ّية ،كمدينة النجف األرشف ومدينة ّ

من حوارض العلم الكربى.

ويمك��ن الق��ولَّ :
إن مدينة احل َّل��ة الفيحاء مدين��ة العلم والعلامء ،كان��ت من نتائج

اجلغرايف مع مدينة النج��ف األرشف ،ومثالاً نموذج ًّيا هلذا
العلم��ي والتقارب
التالقح
ّ
ّ

التالقح.

يقول الش��يخ يوس��ف كركوش« :قد يس��أل س��ائلَّ :
أي
إن العلم دخ��ل احل َّلة من ِّ

مدينة؟ وما عالقة تلك املدينة باحل َّلة؟

األول قد أ َّمها
فيجيب س��ؤاله قائلاً  :كان ُأمراء هذه املدينة عىل ما أسلفت يف األمر َّ

الن��اس من ِّ
كل ح��دب وصوب ،ولكن كانت النجف أكثر عالق��ة هبا من غريها ،وكان
الطويس الذي غادر بغداد سنة 448هـ بعد أن أحرق (طغرل
فيها يومئذ تالمذة الش��يخ
ّ

يدرس إىل أن
الس��لجوقي مكتبته
بك)
وكريس تدريسه ،واس��توطن النجف وبقي فيها ِّ
ّ
ّ

توفيِّ س��نة 460هـ فق��ام تالمذته مقامه ،فلماَّ مصرَّ األمري س��يف الدول��ة احل َّلة واتخَّ ذها
مركزا ألعامله قويت الرابطة ب�ين البلدتني ،وامتدَّ ت أعناق النجف ِّيني إليه ،وع َّلقوا عليه
ً
اآلم��ال ليحي��وا ما اندثر من نفوذه��م ،وما كان هلم يف عهد آل بويه م��ن احلر َّية التا َّمة يف

التعبري عن آرائهم»(((.

قوة
املؤرخني من َّ
وتأييدً ا ملا ذكره الش��يخ يوس��ف كركوش وما أش��ار إليه بع��ض ِّ

الروابط العلم َّية التي كانت تربط بني مدينتي احل َّلة والنجف ،يمكننا أن نستنتج َّ
أن تلك

ّ
العلمي بني املدينتني ،والذي ظهر
ش��ك مت ِّثل الصورة األهبى للتالقح
الروابط كانت بال
ّ

يف بادئ أمره بعد انتقال الش��يخ
الطويس من بغداد إىل النجف األرشف وانش��غاله
ّ
((( تاريخ احل َّلة.4/2 :
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كل حدب وصوبِ ،
بالبحث والتدريس وانحدار طلبة العلم إليه من ِّ
ومن َث َّم وفاته سنة

عيل احلس��ن بن
460هـ ،وقيام بعض تالمذته األعالم ومنهم ولده األفضل األكمل أبو ّ

الطويس املل َّقب بـ(املفيد الثاين) مقام والده شيخ الطائفة.
حممد بن احلسن
َّ
ّ

وتتلمذ عدد من أس��اطني العلامء ع�لى يديه ممَّن أصبحوا فيام بعد مش��ايخ اإلجازة

والرواي��ة لعلامء اإلس�لام ،بام فيه��م علامء احل َّلة الفيح��اء ،كأمثال الش��يخ الفقيه إلياس

الطويس ،ومن مش��ايخ الفقيه الفاضل الش��يخ عريب
عيل
ابن هش��ام
ّ
ّ
احلائري تلميذ أيب ّ
احلل الذي يروي
احلل ،وكذلك الش��يخ حييى بن بطريق
ابن مس��افر
ّ
ّ
األسدي يِّ ّ
العبادي يِّ ّ

الكج ّي
اآلميل
الطربي
عيل
ِّ
ّ
عن الش��يخ الفقيه عامد الدين أيب جعفر َّ
ّ
حممد بن أيب القاسم ّ
صاحب كتاب (بش��ارة املصطفى لش��يعة املرت�ضى) الذي يروي هو بدوره عن الش��يخ

الطويس ،وكذلك الش��يخ أبو عبد اهلل احلس�ين بن أمحد
حممد
عيل احلس��ن بن َّ
ّ
الع��امل أيب ّ
الطويس ،ويف الوقت نفسه هو من مشايخ الشيخ الفقيه
عيل
ّ
ابن طحال تلميذ الشيخ أيب ّ

احلل ،وغريهم كثري ،وهي دالئل واضحة عىل حصول التالقح
أيب البق��اء هبة اهلل بن نام يِّ ّ
الفكري بينهم ،إضافة إىل اإلجازات العلم َّية املمنوحة من قبل أولئك
العلم��ي والتبادل
ّ
ّ
واملدونة يف كتبهم ورسائلهم.
العلامء لبعض طلبتهم،
َّ

يقول أستاذنا األستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم ،متحدِّ ًثا عن الصالت العلم َّية

التارخيي ملدينتي النجف واحل َّلة إىل عرص
والثقاف َّي��ة بني احل َّلة والنجف« :ويعود العم��ق
ّ

ما قبل اإلس�لام ،يوم كانت أرض النجف جز ًءا م��ن مملكة بابل ،وعىل أرضها انطلقت

حاولت من خالل العوامل
نبي اهلل إبراهيم اخلليل ،وقد
ُ
صيحة التوحيد عىل لسان ّ
اجلغراف َّية والتارخي َّية والدين َّية إظهار الصالت بني النجف واحل َّلة ،وكانت نقابة العلو ِّيني

اهلجري/
وديني ،ومنذ القرن الرابع
اجتامعي
عمقت هذه الصالت بام حتمل من عمق
ّ
ّ
ّ
قد َّ
امليالدي أخذت مدرستا النجف واحل َّلة يف الربوز عىل الساحة العلم َّية والثقاف َّية،
العارش
ّ
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واضحا ،وإن كانت هناك اجتهادات فقه َّية احتفظت هبا ُّ
كل
وبدأ التالقح بني املدرستني
ً

مدرسة يف بعض األحيان.(((»..

الفكري بني مدرس��تي احل َّلة والنجف خ�لال القرنني
ث��م ق��ال« :وازداد التالق��ح
ّ
َّ

حتولت مدرس��ة النج��ف إىل احل َّلة منذ القرن الس��ادس
الس��ابع والثام��ن اهلجر ِّيني ،إذ ّ
امليالدي ،و ُذكر
اهلجري/الرابع عرش
اهلجري/الثاين عرش امليالدي ،حتَّى القرن الثامن
ّ
ّ
ّ

َّ
الغري
أن الس�� ِّيد عبد الكريم ابن طاووس(ت693ه��ـ1293/م) روى يف كتابه فرحة
ّ

الغروي ،واحلسني
عن َع َلمني من مدرس��ة النجف مها :الشيخ احلس�ين بن عبد الكريم
ّ
ابن عبد اهلل بن طحال ،وهو دليل عىل استمرار مدرسة النجف بالوجود ،إلاَّ أنهَّ ا ليست

الطويس ،وكان ملدن الع��راق األُ َخر حضور يف
باملس��توى الذي كانت عليه أ َّيام الش��يخ
ّ
مدينة احل َّلة ،فقصدها رجال الفكر من املدن اآلتية :بغداد ،وهيت ،وواس��ط ،واألنبار،
اإلس�لامي ،فجاءوا من بالد
وتكريت .كام قصدها طلبة العلم ورجاله من أقاليم العامل
ّ

فارس ،والبحرين ،وبالد الشام ،ومرص»(((.

وقد س��بق َّ
العلمي
أن مدينة النجف األرشف كانت تشكِّل الرصيد األكرب للتالقح
ّ
بينه��ا وبني احل َّل��ة ،إلاَّ َّ
أن ذلك ال يمنع من وجود روابط علم َّي��ة أخرى مع بعض املدن،
تط��ور احلركة العلم َّية
كمدينة بغداد عاصمة اخلالفة الع َّباس�� َّية ،وغريها ممَّن س��امهت يف ُّ

واألدب َّية يف مدينة احل َّلة وازدهارها ،وبلوغها مركز الصدارة والزعامة الدين َّية لفرتة طويلة،
فكري متم ِّيز ،وبني
العلمي بينها كمركز إشعاع
تم ذلك من خالل حصول التالقح
ّ
ّ
وقد َّ

اإلس�لامي األُخرى ،ولتوضيح هذا التالق��ح ونتائجه نذكر بعض هذه املدن
مدن العامل
ّ
وبعض أعالمها الذين ساعدوا يف حصول هذا التالقح املتم ِّيز ،وعىل النحو اآليت:
((( النجف األرشف واحل َّلة الفيحاء صالت علم َّية وثقاف ّية ،املقدّ مة.3 :
((( احلياة الفكر ّية يف احل َّلة.25-24 :
83

 .1آبه أو (آوه):
يب
وهي بلدة من توابع بالد إيران ،من أعالمها الش��يخ اجلليل ّ
عز الدين احلسن اآل ّ

احلل.
تلميذ املح ِّقق يِّ ّ

اليوس��في
عز الدين احلس��ن ب��ن أيب طالب
القم��ي« :اآليبّ :
ّ
ق��ال الش��يخ ع َّب��اس ِّ
قوي الفقاهة ،ش��ارح
يب) ،وابن زينب ،عامل فاضل ،حم ِّقق فقيهّ ،
املعروف بـ(الفاضل اآل ّ

كـ(س��اوه)
يب) نس��بة إىل آ َبه
َ
فائق ،وتلميذ املح ِّقق ،ش��هرته دون فضله ..إىل قوله :و(اآل ّ
قم رديفها املذك��ور ،وأهلها ش��يعة من زمان
و ُيق��ال هل��ا ً
أيض��ا (آوه)ُ ،بليدة من تواب��ع ّ

األئمة.(((»..
َّ

يب،
وقال ياقوت
احلموي« :آبه :قرية من قرى س��اوة ،منها جرير بن عبداحلميد اآل ّ
ّ

وآبه ُبليدة تقابل س��اوه تعرف بني العا ّمة بآوه ،وأهلها شيعة ..وهي اليوم قرية من قرى
قم واقعة بني قزوين وساوه»(((.
ّ

ُ .2آمل:

احلموي« :مدينة يف طربستان وهي قصبتها»(((.
قال ياقوت
ّ
اآلم�لي تلميذ فخر
وقد انتس��ب هل��ذه املدينة عدد من األعالم ،منهم الس�� ِّيد حيدر
ّ

عيل
املح ِّقق�ين احل�ِّل�يِّ ّ  ،وكذلك من أعالمها الش��يخ ّ
تق��ي الدين إبراهيم بن احلس�ين بن ّ
احلل.(((
اآلميل تلميذ العلاَّ مة يِّ ّ
ّ
((( الكنى واأللقاب.2/2 :

((( معجم البلدان.53/1 :
((( معجم البلدان.17 :
احلل:
((( هكذا ذكره العلاَّمة الس ِّيد َّ
حممد صادق آل بحر العلوم عند تقديمه لكتاب رجال العلاَّمة ّ يِّ
.17
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ّ .3
إربل:
ّ
إرب��ل ،وهي مدينة كب�يرة بالقرب من
ج��اء يف وفي��ات األعيان« :هذه النس��بة إىل

املوصل من جهتها الرشق َّية»(((.

اخلوانساري يف روضات اجلنَّات قائلاً :
وذكر
ّ

اإلربل فهي نس��بة إىل إِ ْربِل عىل وزن ِد ْعبِل . ..وقيل :إنهَّ ا مدينة حمدثة من
« ..وأ َّما
يِّ ّ

بالدها ،واسطة بني مدائن كرسى واملوصل ،ومنها إىل املوصل يومان خفيفان.(((»..

عيل بن
نب��غ يف ه��ذه املدينة عدد من العلامء واألدباء ،من أش��هرهم الش��يخ اجلليل ّ

عيل بن
عيس��ى
اإلربيل صاحب كتاب (كشف َّ
الغمة) ،وهو ممَّن تتلمذ عىل الس ِّيد العابد ّ
ّ
موسى ابن طاووس.

 .4اسرتآباد:

وهي من البلدان الشهرية ،من أعامل مازندران بني سارية وجرجان(((.

االسرتآبادي.
من علامئها الشيخ نجيب الدين
ّ
االس�ترآبادي ،فاضل ،يروي
مذكي
العاميل« :الش��يخ نجي��ب الدين بن
احلر
ّ
ّ
ق��ال ُّ
ّ

عيل بن ثابت بن عصيدة عنه»(((.
العلاَّ مة عن أبيه عن ّ

 .5أصفهان:

كث�ير من أهل العلم واألدب،
وه��ي من املدن الكبرية يف بالد إيران ،ينتس��ب إليها
ٌ

((( وفيات األعيان.187/1 :
((( روضات اجلنَّات.341/4 :
((( ُينظر :الكنى واأللقاب.27/3 :
((( أمل اآلمل.335/2 :
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منهم الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر.
األصفهاين أبو السعادات،
العاميل« :الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد
احلر
قال ُّ
ّ
ّ

كان عالـماً فاضلاً  ،حم ِّق ًقا ،له كتب ،منها :رشح الوالء يف رشح الدعاء((( ،وكتاب توجيه
السؤاالت يف ِّ
عيل بن موسى ابن طاووس،
حل اإلشكاالت ..إىل قوله :يروي عنه الس ِّيد ّ
ِ
البحراين»(((.
عيل
وقرأ عنده املح ِّقق نصري الدين
ّ
الطويس ،وميثم بن ّ
ّ

 .6البحرين:

اجلم الغفري من األُرس والعلامء األعالم،
وهي ال حتتاج إىل تعريف لشهرهتا ،ينتمي هلا ِّ
ِ
البحراين.
املتوج
عيل
البحراين ،وكذلك الشيخ ابن َّ
ّ
ّ
من مشاهريهم :الشيخ الفيلسوف ميثم بن ّ
البحراين ،عامل فاضل ،أديب
متوج
احلر العاميل« :الش��يخ أمحد بن عبد اهلل ب��ن َّ
قال ُّ
ّ

ش��اعر ،عابد ،له رسالة سماَّ ها كفاية الطالبني ،وله شعر كثري ،قرأ عىل الشيخ فخر الدين
ابن العلاَّ مة ،وروى عنه»(((.

 .7بغداد:

صفي
وهي ال حتتاج إىل تعريف لشهرهتا املطبقة ،من أعالمها :الس ِّيد العامل الشاعر
ّ

البغدادي ،وهو من مش��ايخ الس�� ِّيد تاج
العلوي
حممد بن احلس��ن ابن أيب الرضا
ّ
ّ
الدين َّ

احلسني الذي يروي عنه.
حممد ابن ُم َع َّية
ّ
الدين َّ

 .8بيهق:

املوحدة وس��كون الي��اء املثنَّاة من
ق��ال ابن خ ِّل��كان« :ونس��بته إىل َب ْي َهق بفتح الباء َّ

((( ُطبع هذا الكتاب يف جم َّلد كبري ،بتحقيق الشيخ قيس الع َّطار.
((( أمل اآلمل.33/2 :
((( أمل اآلمل.16/2 :
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ً
فرسخا
حتتها وبعد اهلاء املفتوحة قاف ،وهي ُقرى جمتمعة بنواحي نيس��ابور عىل عرشين
منها.(((»..

البيهقي،
حممد بن إبراهيم
ّ
عيل َّ
عيل ابن أيب ّ
من علامئها املنتسبني هلا الشيخ حيدر بن ّ

العاميل« :فاضل جليل ،صنَّف الش��يخ فخر الدين ولد العلاَّ مة رس��الة يف
احلر
ق��ال فيه ُّ
ّ
الن ّية بالتامسه ،وأثنى عليه.(((»..

 .9جبل عامل:
وهي من املدن الش��هرية يف بالد الش��ام ،وتقع اليوم ضمن دولة لبنان ،ينتمي إليها

العلمي مع مدينة احل َّلة ساب ًقا
اجلم الغفري من العلامء الفقهاء ،واألدباء الكبار ،وتالقحها
ّ
ُّ
تالقح��ا متواصلاً يكاد ال ينقطع ،وإىل يومنا هذا ،من أبرز
وم��ع مدينة النجف األرشف
ً

العاميل،
حممد بن مك ِّّي
علامئها األعالم بل أشهرهم عىل اإلطالق الشهيد َّ
األول الشيخ َّ
ّ

احلل ،وكذلك تتلمذ عىل الس�� ِّيد تاج الدين
وه��و من تالمذة فخر املح ِّققني ابن العلاَّ مة يِّ ّ
احلسني.
حممد ابن ُم َع َّية
ّ
َّ

اآلصف��ي يف مقدِّ مته عىل كتاب الروض��ة البه َّية يف رشح
حمم��د مهدي
ّ
قال الش��يخ َّ

كثريا من
حممد بن مك ِّّي
اللمعة الدمشق َّية متحدِّ ًثا عن سرية الشهيد َّ
األول َّ
العاميل« :زار ً
ّ
املنورة ،وبغداد ،ومرص،
حوارض العامل
املكرم��ة ،واملدينة َّ
اإلس�لامي يف وقته ،مثل مكَّة ّ
ّ
ودمشق ،وبيت املقدس ،ومقام اخلليل إبراهيم ،واجتمع فيها بمشايخ العا َّمة ،وأتاحت

الفقهي واألصو ّيل عند
له هذه األس��فار نو ًعا م��ن التالقح الفكري بني مناهج البح��ث
ّ
الشيعة والسنَّة»(((.

((( وفيات األعيان.76/1 :
((( أمل اآلمل.107/2 :
((( الروضة البه ّية.72/1 :
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ُ .10ج ْرجان:

احلموي« :جرجان مدينة مش��هورة عظيمة بني طربس��تان وخراسان..
قال ياقوت
ّ

وقيلَّ :
إن َّأول من أحدث بناءها يزيد بن امله َّلب بن أيب صفرة ،وقد خرج منها خلق من

األدباء.(((»..

عيل
احلل،
من علامئها املنتسبني إليها :الشيخ َّ
اجلرجاين ،تلميذ العلاَّ مة يِّ ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد
وش��ارح كت��اب (مبادئ الوص��ول إىل علم األصول) ،ذك��ر ذلك العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ
احلل)(((.
صادق آل بحر العلوم يف مقدّ مة كتاب (رجال العلاَّ مة يِّ ّ

احلسيني (كربالء):
 .11احلائر
ّ

احلسيني الرشيف ..« :وهو يف األصل حوض
احلموي عند ذكره احلائر
قال ياقوت
ّ
ّ

يصب إليه مسيل املاء من األمطارُ ،س ِّمي بذلك َّ
ألن املاء يتحيرَّ فيه ،يرجع من أقصاه إىل
ُّ
عيل.(((»..
أدناه ،واحلائر :قرب احلسني بن ّ

احلائري.
املقدادي
حممد بن طحال
ّ
ّ
من علامئه املشهورين الشيخ َّ

احلائري ،فاضل ،فقيه ،يروي
املقدادي
حممد بن طحال
احلر
ّ
ّ
العاميل« :الش��يخ َّ
قال ُّ
ّ

عيل بن ثابت ابن عصيدة»(((.
عنه ّ

 .12حلب:

«ح َلب بالتحريك مدينة عظيمة واسعة ،كثرية اخلريات ،ط ِّيبة
قال ياقوت
احلمويَ :
ّ

((( معجم البلدان.119/2 :
((( رجال ّ
ـي.17 :
العالمة احل ِّل ّ
((( معجم البلدان.208/2 :
((( أمل اآلمل.278/2 :
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اهلواء ،صحيحة األديم واملاء ،وهي قصبة ِ
جند قنِّرسين يف أ َّيامنا هذه.(((»..
وحلب اليوم هي إحدى مدن البالد الس��ور َّية من بالد الش��ام ،وقد أخرجت هذه

املدين��ة املباركة الع��دد الكثري من العلامء الكبار واألدباء ،ممَّ��ن كان له صالت علم َّية مع

علامء احل َّلة ،كالس��ادة بني زهرة احللب ِّي�ين ،العلامء األفاضل ،الذين تتلمذوا عىل العلاَّ مة
احلل ،وإجازة العلاَّ مة هلم مشهورة ومثبتة يف كتب اإلجازات.
يِّ ّ

 .13راوند:

نصه:
وهي بلدة قرب كاش��ان وأصفهان من بالد إيران ،ذكرها ياقوت
احلموي بام ّ
ّ

«راونْد :بفتح الواو ،ونون ساكنة ،وآخره دال مهملة :بليدة قرب قاشان وأصبهان.
َ
قال محزة :وأصلها راهاوند ،ومعناه :اخلري املضاعف.

وق��ال بعضهم :وراوند مدينة باملوص��ل قديمة ،بناها راوند األكرب بن بيوراس��ف

الضحاك»(((.
َّ

من علامئها املش��هورين ممَّن كان��ت له صلة علم َّية بعلامء احل َّلة :الش��يخ عامد الدين

الراوندي ،تلميذ الش��يخ س��ديد الدين حممود
عيل ابن الش��يخ قطب الدين
ّ
أب��و الف��رج ّ
عيل احلسن بن
احلميص ،و الس�� ِّيد أبو الرضا فضل اهلل
ّ
الراوندي ،من مشايخ الشيخ أيب ّ
ّ

احلل ،وغريهم.
طارق بن احلسن يِّ ّ

 .14طوس:

قال ياقوت احلموي« :مدينة بخراس��ان ،بينها وبني نيس��ابور نحو عرشة فراس��خ،

عيل بن
تش��تمل عىل بلدتني يقال ألحدمه��ا( :الطربان) ،واألخرى( :نوق��ان) ،وهبا قرب ّ
((( معجم البلدان.282/2 :
((( معجم البلدان.19/3 :
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موسى الرضا ،وهبا قرب هارون الرشيد.(((»..
حممد بن احلسن
حممد بن َّ
من أشهر علامئها الشيخ الفيلسوف اخلواجة نصري الدين َّ

العاميل ..« :يروي عنه العلاَّ مة ،وقال يف إج��ازة له عند ذكره :كان
احل��ر
الط��ويس ،قال
ُّ
ّ
ّ
هذا الشيخ أفضل أهل عرصه يف العلوم العقل َّية والنقل َّية.(((»..

املرشفة:
ُّ .15
قم َّ

بالضم والتش��ديد -مدينة مس��تحدثة إس�لام َّية ،ال أثر
احلمويُ « :ق ّم-
قال ياقوت
ّ
ِّ

األش��عري ،موقعها بني أصبهان
وأول من مصرَّ ها طلحة بن األحوص
ّ
لألعاج��م فيهاَّ ،
احلجاج بن يوسف سنة
وس��اوه ،وأهلها ك ُّلهم شيعة إمام َّية ،وكان مبدأ متصريها يف أ َّيام َّ
83هـ.(((»..

وه��ذه املدينة الط ِّيبة قد أنجبت الفطاحل من الفقه��اء والعلامء ،ممَّن مألت آثارهم

ومآثره��م اخلالدة كتب الرتاجم والس�ير ،التي ال تزال وإىل يومن��ا احلارض تخُ رج املئات

م��ن العلامء واألفاضل لنرش العلم والدين ،من علامئها املش��هورين الذي له صلة علم َّية

القم ّي ،صاحب
عيل بن عبيد اهلل بن احلسن بن بابويه ِّ
بعلامء احل َّلة الشيخ منتجب الدين ّ
كتاب (الفهرست) املش��هور يف الرجال ،وهو من تالمذة الشيخ سديد الدين حممود بن
احلل.
عيل
احلميص يِّ ّ
ّ
ّ

 .16كاشان:
وه��ي من البل��دان املعروفة ،وتقع اليوم ضمن دولة إيران اإلس�لام َّية ،من علامئها
((( معجم البلدان.208/2 :
((( أمل اآلمل.299/2 :
((( معجم البلدان.397/4 :
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احلل ،وهو من مش��ايخ الس ِّيد تاج
عيل يِّ ّ
املش��هورين املنتس��بني إليها :الشيخ الفيلس��وف ّ
احلل جعفر بن سعيد اهلذ ّيل.
الدين َّ
حممد ابن ُم َع َّية ،ومن تالمذة املح ِّقق يِّ ّ

 .17الكوفة:

ق��ال ياقوت احلم��وي« :الكُوفة بالض��م ِ
الـمرص املش��هور بأرض بابل من س��واد
ّ
ِّ

ويسميها قوم (خدّ العذراء).
العراق،
ِّ

��ميت الكوفة كوفة الس��تدارهتاً ،
أخذا من قول
حممد بن القاس��مُ :س ّ
ق��ال أبو بكر َّ

بضم الكاف وفتحها للرميلة املستديرة.
العرب( :رأيت كوفانًا) ،وكوفانًا ِّ

تكوف الرمل.
سميت الكوفة كوفة الجتامع الناس هبا .من قوهلم :قد َّ
وقيلِّ :

وأ َّما متصريها فكان يف أ َّيام عمر بن اخل َّطاب يف س��نة 17هـ ،وقال قوم :مُصرِّ ت يف

سنة 19هـ.(((»..

مر التاريخ ،من علامئها البارزين
وهذه املدينة املباركة متخمة بالعلامء واألدباء وعىل ِّ

حممد
حممد بن َّ
الذي��ن كانت هلم صلة علم َّية مع علامء احل َّلة :الش��يخ اإلمام مج��ال الدين َّ
احلل ،وممَّن يروي
اهلاش��مي
الكويف
ابن أمحد
ّ
ّ
ّ
احلارثي ،وكان من مشاهري تالمذة املح ِّقق يِّ ّ

احلسني.
عنهم ابن ُم َع َّية
ّ

املنورة:
 .18املدينة َّ

تس��مى (يثرب) ،وبعد
وهي ال حتتاج إىل تعريف لش��هرهتا ،وكانت قبل اإلس�لام
َّ

املنورة ،وكان رس��ول
حممد إليه��ا
س��ميت باملدينة َّ
مهاجرا ِّ
ً
النبي األعظ��م َّ
دخ��ول ِّ
اهلل قد سماَّ ها (طيبة).

((( معجم البلدان.490/4 :
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من علامئها املش��هورين ممَّن كانت له صلة علم َّية بعلامء احل َّلة الس�� ِّيد مهنّا بن سنان

احلل يس��أ ُله اإلجاب َة عن جمموعة من األس��ئلة ،وهي
امل��دين ،ال��ذي أرس��ل إىل العلاَّ مة يِّ ّ
ّ

احلل بعنوان :أجوبة مس��ائل مهنَّا بن سنان
مذكورة ضمن مؤ َّلفات ومصنَّفات العلاَّ مة يِّ ّ
املدين ،أو :أجوبة املسائل املهنائ َّية.
ّ

 .19ورامني:
كثري م��ن العلامء واألدب��اء ،منهم
وه��ي بل��دة من أعامل ب�لاد الري ،انتس��ب إليها ٌ

ّ
البوهيي احلكيم الفقيه ،املل َّقب بـ( :قطب الدين
حممد
الش��يخ
ّ
حممد بن َّ
األجل أبو جعفر َّ
الرازي) ،صاحب كتابيَ (رشح الشمس َّية) و(رشح املطالع).
ّ

القم ّي بعد ذكره« :أصله من ورامني الري من جهة املولد والبلد،
قال الشيخ ع َّباس ِّ

وينتهي نسبه إىل آل بويه سالطني الدياملة(((.(((»..

علماء احللَّة واملعارف الإ�سالم َّية

مل تقترص مشاركة علامء احل َّلة يف العلوم واملعارف اإلسالم َّية عىل ٍ
فكري حمدَّ ٍد،
جمال
ٍّ
أو عىل عل ٍم معينَّ ٍ من علوم اإلسالم ،بل كانت مشاركة واسعة شملت عدد من جماالت
العل��م واألدب ،وال ي��كاد خيلو عل��م من العلوم م��ن وضوح بصامهتم علي��ه ،ووجود

آثارهم فيه ،واإلشارة من بعيد أو قريب إىل ذكرهم وإىل أمه َّية دورهم فيه ،وجيد الباحث
املتت ِّبع َّ
أن مش��اركة ه��ؤالء العلامء األجلاَّ ء يف علوم اإلس�لام كان عىل درجات متفاوتة
القمي وليس لس�لاطني آل بويه أمثال
((( وهناك من ينس��به م��ن أصحاب املعاجم إىل اب��ن بابويه ِّ
صاح��ب أمل اآلم��ل ،300/2 :وصاحب رياض العل�ماء ،104/5 :وغريهم ،واهلل س��بحانه
العامل.
((( الكنى واأللقاب.61/3 :
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تنوع املش��اركة يف جماالت العل��وم واآلداب املختلفة ،فهناك بعض العلامء من
من حيث ُّ
علمي ،وهناك
اقترصت مسامهته يف علم من العلوم ،وهناك من شارك يف أكثر من جمال
ّ

كثريا من العلوم واآلداب اإلسالم َّية ،وهو يف أغلبها
من تعدَّ دت مشاركته حتَّى شملت ً
احلل الذي قيل :إنَّه ُو ِجد بخ ِّطه الرشيف أكثر
قد مت َّيز باإلب��داع ُ
والرقي ،كالعلاَّ مة يِّ ّ
من مخسامئة جم َّلد((( ،وأنَّه صنَّف وأ ّلف يف أكثر العلوم اإلسالم َّية.
بعض من علامء احل َّلة من ساعد وأسهم يف تطوير علوم اإلسالم وإنضاجها،
وهناك ٌ

م��ن خ�لال االبتكار واإلبداع يف بعض جماالهت��ا العلم َّية واألدب َّية ،وكان هلم هبا الس��بق

يف ذل��ك عىل باقي علامء املس��لمني ،الذين ش��هدوا هلم هبذه اإلنج��ازات املتم ِّيزة ،ومن
أمثال هؤالء العلامء الس�� ِّيد الفقيه أمحد بن موس��ى ابن ط��اووس ،صاحب كتاب ِّ
(حل

اإلش��كال يف معرفة الرجال) ،وهو َّأول من وض��ع االصطالحات اجلديدة لإلمام َّية يف
تقي الدين احلسن
علم احلديث ،من صحيح وحس��ن ومو َّثق وضعيف .وكذلك الشيخ ّ
بن داود ،صاحب كتاب (الرجال) املشهور ،الذي سلك فيه استعامل الرموز واألحرف

بدل الكلامت واألسامء ،وكان مسلكًا مل يسبقه إليه أحد .ويف جماالت الفنون األدب َّية برز
احلل ،الذي اخرتع َّ
املضمن ،وكان ل��ه تطوير متم ِّيز لعلم
املوش��ح
الش��يخ
َّ
ّ
صفي الدين يِّ ّ

البيان والبديع.

«وأول من اخرتع َّ
احلل
املضمن
املوش��ح
قال الس�� ِّيد حس��ن الصدرَّ :
ّ
َّ
صفي الدين يِّ ّ
ىَّ
املتوف سنة 750هـ مل ُيس َبق إليه»(((.
الشاعر الوحيد
وللتع��رف عىل مش��اركات علامء وأدب��اء الفيحاء يف العلوم واملعارف اإلس�لام َّية،
ُّ

نذكر هنا بعض هذه العلوم ،وأبرز من شارك فيها من علامء احل َّلة عىل النحو اآليت:
((( جممع البحرين.124/6 :
((( الشيعة وفنون اإلسالم.110 :
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الش��عر :وق��د مت َّيز يف ه��ذا املجال عدد ضخم من الش��عراء واألدب��اء احل ِّل ِّيني قديماً

وغصت كتب الرتاجم والشعر واألدب بنتاجاهتم وآثارهم الشعر َّية واألدب َّية،
وحارضاَّ ،
ً
والش��فهيني،
واخلليعي،
احلل ،واب��ن العرندس،
ومن أش��هرهم :الش��يخ
ّ
ّ
ّ
صفي الدين يِّ ّ

وغريهم كثري.

احلل ،صاحب
علم األخالق :وبرز يف هذا املجال الشيخ الزاهد َّ
ورام بن أيب فراس يِّ ّ

احلل.
كتاب (نزهة النواظر وتنبيه اخلواطر) ،والشيخ أمحد ابن فهد يِّ ّ

علم أصول الفقه :وقد برز فيه علامء أجلاَّ ء ،كالش��يخ اجلليل س��ديد الدين حممود

احلل.
عيل
احلل الشيخ جعفر بن سعيد ،والشيخ آية اهلل العلاَّ مة يِّ ّ
احلميص ،و املح ِّقق يِّ ّ
ّ
ابن ّ

حممد بن
النس��ابة الس�� ِّيد تاج الدين َّ
علم التاريخ :وقد كتب يف هذا املجال العلاَّ مة َّ
احلس��ني،
ُم َع َّي��ة ،له كتاب (أخبار األمم) ،وهو كتاب ضخم كام وصفه تلميذه ابن ِعنَبة
ّ
احلل ،وله أرجوزة يف تاري��خ امللوك واخللفاء،
وبرز فيه ً
أيضا الش��يخ حس��ن بن راش��د يِّ ّ
و ُأرجوزة يف تاريخ القاهرة ،وغريهم(((.

علم دراية احلديث :من أبرزهم يف هذا العلم الس�� ِّيد مجال الدين أبو الفضائل أمحد

احلسيني
عيل بن عبد الكريم بن عبداحلميد
ّ
ابن طاووس ،وكذلك العلاَّ مة اجلليل الس ِّيد ّ

النييل.
ّ

أيضا الس�� ِّيد أبو الفضائل أمحد بن موس��ى ابن طاووس،
علم الرجال :وقد برز فيه ً

تقي الدين احلسن بن داود صاحب كتاب الرجال ،وغريهم.
احلل ،والشيخ ّ
والعلاَّ مة يِّ ّ

الطب والطبيع َّيات :ممَّ��ن ُعرف هبذه العلوم :العامل النبيه الفاضل الش��يخ كامل
عل��م
ِّ
احللِ ،
فمن مصنَّفاته يف ه��ذه العلوم :كتاب (اإليامقي يف
الدين عب��د الرمحن ابن
ّ
العتائقي يِّ ّ
((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.275 :
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الط��ب ،وكت��اب (الترصي��ح يف رشح التلوي��ح إىل أرسار التنقيح) يف
رشح اإليالق��ي) يف
ّ
الطب ،و(الرسالة املفردة يف األدوية املفردة) ،و(الرسالة املفيدة ِّ
لكل طالب يف معرفة مقدار
ّ
أبعاد األفالك والكواكب) ،و(اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد) يف اهلندسة((( ،وغريها.

عل��م العرفان :برز يف هذا العلم وبش��كل واس��ع وكبري الس�� ِّيد العابد الزاهد مجال

وألف عد ًدا من كتب األدعية
احلسني ،الذي صنَّف
عيل بن موس��ى ابن طاووس
َّ
ّ
الدين ّ
والزي��ارات واألخالق ،مثل كت��اب (مصباح الزائ��ر وجناح املس��افر) ،وكتاب (فالح

الس��ائل ونجاح املس��ائل) ،وكتاب (اإلقبال بصالح األعامل) ،وكتاب (مجال األس��بوع
كثري م��ن كتب األدعية والزيارات ،وبرز يف هذا العلم
بك�مال العمل املرشوع) ،وغريها ٌ
احلل صاحب كت��اب (ع��دَّ ة الداعي ونجاح
ً
أيض��ا الش��يخ مجال الدي��ن أمحد ابن فه��د يِّ ّ

الساعي) ،وغريها من الكتب.

تقي الدين احلس��ن بن داود ،وله يف علم
علم العروض :برز يف هذا العلم الش��يخ ّ

(قرة عني اخللي��ل يف رشح النظم اجلليل)
الع��روض كتاب (اإلكلي��ل التاجي) ،وكتاب َّ

البن احلاجب(((.

اإلس�لامي الصحيح،
علم الفقه :وهو أرشف العلوم وأكثرها أمه َّية يف بناء الكيان
ّ

حممد بن إدريس
اجلم الغفري من فقه��اء الفيحاء ،أمثال الش��يخ َّ
وق��د برز يف هذا العل��م ِّ

احلل) ،والعلاَّ مة مجال الدين
احلل ،والشيخ جعفر بن س��عيد اهلذ ّيل املعروف بـ(املح ِّقق يِّ ّ
يِّ ّ

احلل ،وغريهم كثري.
احلسن بن يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ

عيل
علم الفلس��فة :وقد برز يف هذا العلم من علامء احل َّلة :س��ديد الدين حممود بن ّ
احلل ،وغريهم.
احلل ،والشيخ نصري الدين
القايش يِّ ّ
ّ
احلميص ،العلاَّ مة يِّ ّ
ّ
((( الناسخ واملنسوخ ،32-29 :املقدمة.
((( الشيعة وفنون اإلسالم.106 :
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احلل الش��يخ جعفر بن سعيد،
علم الكالم :وقد برز فيه من علامء الفيحاء :املح ِّقق يِّ ّ

احلل ،والعلاَّ مة آية اهلل
والشيخ اجلليل سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح يِّ ّ

احلل.
احلل ،والشيخ نصري الدين
احلسن بن يوسف ابن َّ
القايش يِّ ّ
ّ
املطهر يِّ ّ

احلل ،الذي ُيعد أحد
علم املعاين والبديع :وقد برز فيه الشاعر األديب
ّ
صفي الدين يِّ ّ

رواد هذا الف ّن املتقدّ مني.
َّ

عل��م املنطق :وقد مت َّي��ز فيه ّ
كل م��ن العالِ َـمني األفخرين :املح ِّقق جعفر بن س��عيد

احلل،
احلل ،والعلاَّ مة احلسن ابن َّ
احلل ،وكذا الشيخ ّ
تقي الدين احلسن بن داود يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
يِّ ّ
فله يف املنطق كتاب (إحكام القض َّية يف أحكام القض َّية) ،وغريهم من العلامء.

عل��م النحو :برز يف هذا العلم عدد كبري من علامء الفيحاء ،من أش��هرهم :الش��يخ

احلل ،وعميد الرؤساء الش��يخ هبة اهلل بن حامد،
احلل ،والش��يخ ابن الس��كون يِّ ّ
ُش��ميم يِّ ّ
بي ،وغريهم كثري.
عيل امله َّل ّ
والشيخ أبو الع َّباس أمحد بن ّ

حممد ابن الطقطقي ،والس�� ِّيد
علم النس��ب :برز يف هذا العلم الس�� ِّيد
صفي الدين َّ
ّ
احلس��ني صاحب
حممد بن ُم َع َّية ،وتلميذه الس�� ِّيد ابن ِعنَبة
ّ
النس��ابة العلاَّ مة ت��اج الدين َّ
َّ
عيل بن عبدالكريم بن
كتاب (عمدة الطالب) ،وكذا الس�� ِّيد العلاَّ مة َّ
النسابة ،هباء الدين ّ
احلل.
احلسيني
عبداحلميد
ّ
النييلُ ،أستاذ ابن فهد يِّ ّ
ّ

حممد بن
النسابة الس ِّيد تاج الدين َّ
علم اهليئة واحلس��اب :ظهر يف هذا العلم العلاَّ مة َّ
احلسني يف
احلسني ،وله عدَّ ة مؤ َّلفات يف احلساب ،ذكرها له تلميذه الس ِّيد ابن ِعنَبة
ُم َع َّية
ّ
ّ
(((
ـي املل َّقب
غني احلاسب احل ِّل ّ
كتابه عمدة الطالب  ،وكذا الشيخ إسامعيل بن احلسن بن ّ
بـ(علم الدين).

((( عمدة الطالب.169 :
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العلمي يف مدر�سة احللَّة
املر�أة و�أثرها
ّ
قد يتب��ادر إىل بعض األذهان َّ
أن حتصيل العلوم واملعارف اإلس�لام َّية املختلفة هي

حكر عىل الرجال فقط دون النس��اء ،وأنَّه ليس هل ُ َّن أدنى مش��اركة فيها ،وهذا يف حقيقة
ٌ
احلال رأي قارص وغري صحيح ،فاإلس�لام بمفاهيمه السامية ،وقيمه وتعاليمه املقدَّ سة

النسائي يف ِّ
كل
مستمرة رضور َة تثقيف املرأة وتعليمها ومشاركة العنرص
يؤكِّد وبصورة
ّ
َّ

أجر العاملني يف س��بيل اهلل من
ميادين العمل واجلهاد ،يقول اهلل يف كتابه العزيز مب ِّينًا َ
ِ
يع َع َم َل عامل ِمنْكُم ِمن َذكَر
اب لهَُ ْم َربهُّ ُ ْم َأنيِّ الَ ُأض ُ
است ََج َ
رجل أو امرأة عىل السواءَ ﴿ :ف ْ

ِ
(((
��ن َع ِم َل َصا ًلحِ ا ِمن َذكَر َأ ْو
﴿م ْ
َأ ْو ُأ ْن َثى َب ْع ُضكُم من َب ْعض﴾  ،وقوله س��بحانه وتعاىلَ :
ون﴾(((.
ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْحيِ َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
اإلسالمي الصحيح حيتاج إىل مشاركة حقيق َّية وف َّعالة للمرأة املتع ِّلمة
فبناء املجتمع
ّ

الفاضل��ة ،التي ال ُبدَّ أن تكون قطب الرحى يف بن��اء األرسة الصاحلة ،التي تتم َّيز باخلري
اإلنساين املتكامل ،الذي يسوده العدل وتغمره
والفضيلة ،والتي تس��هم يف بناء املجتمع
ّ
الطمأنين��ة ،ونج��د يف حقيقة احلال َّ
أن الس�� َّباقني لتع ُّلم امل��رأة وتثقيفه��ا ،أولئك العلامء
األف��ذاذ ،الذين كان اللتزامهم الكامل وحرصهم الش��ديد عىل تطبي��ق تعاليم الرشيعة

أيضا م��ن الذهن َّية
املقدَّ س��ة ،واالقت��داء بإرش��ادات أهل البي��ت ،وبام يمتلك��ون ً

العقيل العميق ،جعلهم من املبادرين هلذا املنهج املبارك ،مبتدئني يف
املتفتِّح��ة ،واإلدراك
ّ

ذلك بنساء بيوهتم الرشيفة ،ساعني ِّ
بكل جدٍّ واجتهاد يف نرش العلم والفضيلة ،وداعمني

ِّ
لكل هنضة علم َّية نسو َّية.

حممد بن احلس��ن
وم��ن أع�لام أولئك العل�ماء الفطاحل ش��يخ الطائفة أب��و جعفر َّ
((( سورة آل عمران.195 :
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الط��ويس ،والذي كان ل��ه بنتان فاضلتان عاملتانُ ،ذ ِكرت��ا يف مطاوي الكتب ضمن
ّ
الطويس.
ترمجة والده َّن الشيخ
ّ

وعن��د التفك�ير يف ه��ذا األمر ولو بش��كل بس��يط نج��د َّ
أن تعليم النس��اء كان من

املهمة لدى العلامء األعالم ملس��اعدهت َّن يف اكتس��اب العلم واملعرفة ،وبناء
الرضور َّيات َّ

جمتمع كريم ،ترفرف عليه رايات العلم.

ولق��د كان لعلامء مدرس��ة احل َّلة آث��ار واضحة ،يف دع��م احلركة العلم َّية النس��و َّية،

احلل وبناته.
مبتدئني يف ذلك بنساء بيوهتم وبناهتم أمثال زوجة الشيخ َّ
ورام يِّ ّ

احلل ..« :ولش��يوع الثقافة
يقول الس�� ِّيد هادي كامل الدين عند ذكره للش��يخ َّ
ورام يِّ ّ

يف ع�صره مل تكن احلرك��ة الثقاف َّية مقترصة يف احل َّلة عىل الرجال وحدهم ،وإنَّام ش��ملت
أيضا ،فكانت النهضة النس��و َّية أشبه بنهضة الرجال وتس��ايرها جن ًبا إىل جنب،
النس��اء ً
حتَّى احتفظ تاريخ احل َّلة بأس�ماء فضليات النس��اء ،ومنه َّن م��ن بلغت درجة االجتهاد،
كزوجة صاحب الرتمجة.(((»..

احلل ،وهي والدة الس�� ِّيدين الس��ندين مجال الدين أمحد
وكذلك ابنة الش��يخ َّ
ورام يِّ ّ

عيل ابني طاووس.
وريض الدين ّ
ِّ

ق��ال الش��يخ البح��راين عند ذك��ره البنَي ط��اووس« :ومها أخ��وان م��ن أ ٍّم وأب،

ورام ب��ن أيب الفراس بن فراس
و ُأ ّمه�ما عىل ما ذكره بعض علامئنا بنت الش��يخ مس��عود َّ

ب��ن مح��دان ،(((»..إىل آخر م��ا قاله حول عالقة النس��ب املب��ارشة املزعوم��ة بينهام وبني
الش��يخ
الطويس والش��يخ ابن إدري��س من جهة
الط��ويس من جهة ،وبني الش��يخ
ّ
ّ
((( فقهاء الفيحاء.177/1 :
((( لؤلؤة البحرين.236 :
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احلل،
أخ��رى،
وس��نتعرض لتفصيل ذل��ك عند ذك��ر ترمجة الش��يخ َّ
ّ
حممد بن إدري��س يِّ ّ
فالحظ.

ومن النس��اء العامل��ات الفاضالت أم الش��يخ ابن إدريس احل�ِّل�يِّ ّ  ،كان فيها الفضل

بعض العلامء(((.
والصالح ،وقد أجازها وأختَها ُ

احلل التي هي زوجة الش��يخ أمحد بن س��عيد
ً
وأيض��ا ابنة الش��يخ َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ

احلل نجم الدين ،ووالدة الش��يخ الفقيه نجيب الدين حييى بن أمحد
اهل��ذ ّيلُّ ،
عم املح ِّقق يِّ ّ

ابن حييى بن سعيد.

عيل ابن ط��اووس ،ففي رياض العل�ماء للمريزا
ريض الدين ّ
وكذل��ك بنت��ا الس�� ِّيد ّ

أيضا فاضلتني عاملتني كاتبتني صاحلتني.
نصه« :كانتا ً
األفندي ما ّ
ّ

حممد( :واعلم
نفس��ه يف كتاب كش��ف
َّ
املحجة خماط ًبا لولده َّ
قال ابن طاووس ُ

أنَّني أحرضت أختك رشف األرشاف قبل بلوغها بقليل ،ورشحت هلا ما احتمله حاهلا
ج��ل جالله اإلذن هلا يف خدمته َّ
وترشي��ف اهلل َّ
جل جالل��ه بالكثري والقليل ،وقد ذكرت

صورة احلال يف كتاب البهجة لثمرة املهجة) ،انتهى.

وعيل والدهم الس�� ِّيد اب��ن طاووس بكتاب األمايل
وق��د أجازمها مع أخوهيام َّ
حممد ّ

الطويس ،..وأنَّه قال يف وصف بنتيه هاتني :احلافظتني الكاتبتني»(((.
للشيخ
ّ

احلاجة
خترجن عىل علامء مدرس��ة احل َّل��ة ،أمثال
َّ
وهناك نس��اء عاملات ُأخريات قد ّ

العاميل
ِّ��ي
املدعوة بـ:
فاطم��ة،
ِّ
َّ
حممد بن مك ّ
(س��ت املش��ايخ) ،وهي بنت اإلم��ام الفقيه َّ
ّ
النس��ابة تاج
املع��روف بـ( :الش��هيد َّ
األول) ،إذ أجازها وأ َباها وأخوهيا الس�� ِّيدُ العلاَّ مة َّ
((( رياض العلامء.408/5 :
((( رياض العلامء.408/5 :
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احلل (((.
حممد بن ُم َع َّية
ّ
الدين َّ
احلسني يِّ ّ

وغريه َّن من فضليات النس��اء اللاَّ يت ألس��باب أو لظروف مع َّينة مل تصلنا أسامؤه َّن

أو آثاره َّن العلم َّية ،وعىل الرغم من هذا العدد القليل من األسامء يمكننا القول :إنَّه كان
هل َّن أثر متم ِّيز ،يف نش��وء هنضة علم َّية نس��و َّية ،س��ارت جن ًبا إىل جنب مع هنضة الرجال

العلم َّي��ة ،وكانت ن��واة هذه النهضة بي��وت العلامء والفقهاء األع�لام ،بوصفها مصادر

يفرق يف نرش العلم واكتس��ابه بني املرأة والرجل ،ويساهم يف بناء
لإلش��عاع
ّ
الفكري ،ال ِّ
جمتمع سليم يتم َّيز بأعىل مراتب اخلري والفضيلة.

إ�سالمي يف مدر�سة احللَّة
تط ُّور الفقه ال
ّ
َّ
اهلجري ،ووضوح مالحمها
إن نش��وء مدرس��ة احل َّلة العلم َّية بداية القرن الس��ادس
ّ

اإلس�لامي
الفكر َّي��ة واألدب َّي��ة ،وم��ا كانت علي��ه من اهت�مام كبري وواضح ب�ما َّدة الفقه
ّ

تطور ملموس يف نضوج وهتذيب هذا
والشيعي
اإلمامي عىل وجه اخلصوص ،أ َّدى إىل ُّ
ّ
العلم الذي كانت له قبل نش��وء مدرس��ة احل َّلة ويف عهد الشيخ
الطويس بالتحديد
ّ

الفقهي قبل عرص الش��يخ،
قفزات نوع َّية متم ِّيزة ،أس��همت يف القضاء عىل رتابة البحث
ّ

العلميُ ،معيدً ا صياغة الفقه واالس��تنباط بصورة مس��تحدثة وجديدة،
وحتريك اجلمود
ّ

الفقهي املتم ِّيز.
الطويس عرص العطاء
فكان عرص الشيخ
ّ
ّ

اآلصف��ي ،يف مقدِّ مته لكتاب (الروض��ة البه َّية يف رشح
حممد مهدي
ّ
يقول الش��يخ َّ

ال ّلمع��ة الدمش��ق ّية) ..« :ووجد ثان ًيا مجود الفقهاء املتقدِّ م�ين عىل ألفاظ ومباين وأصول

خاصَّ��ة حتَّى َّ
أن أحدهم يس��توحش لو ُبدِّ ل لفظ مكان لف��ظ آخر فحاول أن يقيض عىل
ه��ذا اجلمود ،ويعيد صياغة الفقه واالس��تنباط من جديد ،بام ي��راه من موازين و ُأصول
((( أمل اآلمل.94/2 :
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وقواعد ،تالئم مصادر الترشيع»(((.
الطويس يف النجف األرشف سنة (460هـ) ،بقيت آراؤ ُه وأفكاره
وبعد وفاة الشيخ
ّ

املتجدِّ دة واملس��تحدثة موضع العمل والتطبيق ،لدى الفقهاء الذين جاؤوا بعده ،ومنهم

عل�ماء وفقه��اء مدينة الفيحاء ،وكام هو معروف -وذكرناه آن ًف��ا -من بقاء هؤالء العلامء
التعرض هلذه الفتاوى؛
عىل فتاوى الش��يخ عق��و ًدا من الزمن من دون املس��اس أو ُّ
الطويس وإجاللاً له.
تقديسا للشيخ
ً
ّ

الطويس
ولـ�َّم�اَّ كانت مدرس��ة احل َّلة إحدى إرشاقات وامتدادات مدرس��ة الش��يخ
ّ
وتم ذلك من ِق َبل
فق��د حاول بعض علامئه��ا كرس اجلمود احلاصل عىل فتاوى الش��يخَّ ،
تعرض لفتاوى
حممد بن إدريس احل�ِّل�يِّ ّ  ،صاحب كتاب (الرسائ��ر) ،إذ َّ
الش��يخ املجتهد َّ

الش��يخ ،وع�لى الرغم من املعارضة الش��ديدة من قبل الفقه��اء املعارصين البن إدريس
احلل يف فعله هذا ،إلاَّ أنهَّ ا تُعدُّ خطوة ذات أمه َّية كبرية ،يف استمرار حيو َّية ونشاط الفقه
يِّ ّ

مهمة وتكميل َّية ملدرسة
اإلس�لامي ،والذي بدأ يأخذ يف مدرس��ة احل َّلة الفقه َّية خطوات َّ
ّ
الطويس ،والت��ي كانت من نتائجها بروز كبار الفقه��اء ،وأعاظم املجتهدين ممَّن
الش��يخ
ّ

احلل) ،والشيخ
ينتمون إىل مدرسة احل َّلة ،كالشيخ جعفر بن سعيد املعروف بـ( :املح ِّقق يِّ ّ
املطه��ر املعروف ب��ـ( :العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ ) ،والذي��ن أبدعوا وتفنَّن��وا يف تطوير
احلس��ن ابن َّ
املناهج الفقه َّية ،وعمل البحوث الرصينة يف خمتلف املس��ائل الرشع َّية ،وش��مول َّية تناول

هذه البحوث للمس��ائل اخلالف َّية بني فقهاء املس��لمني عمو ًما ،ككتاب (تذكرة الفقهاء)

احلل ،وكتاب (خمتلف الش��يعة) الذي درس فيه املس��ائل اخلالف َّي��ة بني فقهاء
للعلاَّ م��ة يِّ ّ

الشيعة أنفسهم.

((( الروضة البه َّية.67/1 :
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حممد كالنرت يف تعليقته عىل كت��اب الروضة البه َّية((( عند ذكره
قال العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ

احلل:
للعلاَّ مة يِّ ّ

« ..وه��و املؤسِّ��س للفق��ه املق��ارن ب�ين املذاهب اإلس�لام َّية ،وصاح��ب التحرير

والقواعد الفقه َّية ،يف منتهى اإلتقان واإلجادة».

وتوضح��ت مالم��ح املدرس��ة احل ِّل َّية بأع�مال هؤالء العاملق��ة املجتهدي��ن ،وكيف َّية
َّ

خصوصا.
اإلمامي
الشيعي
اإلسالمي عمو ًما ،والفقه
الفقهي
تطويرهم ملناهج البحث
ً
ّ
ّ
ّ
ّ

اآلصف��ي يف مقدِّ مته لكتاب الروض��ة البه َّية«:وقد ُقدِّ ر
حممد مهدي
ّ
يقول الش��يخ َّ

الفقهي واألُصو ّيل ،وأن يكون رائد هذه
كثريا يف مناهج البحث
ّ
احلل ،أن جيدِّ د ً
للمح ِّقق يِّ ّ
ً
احلل ،وأنَّه
املدرسة ،ويكفي يف فضله عىل املدرسة الفقه َّية أنَّه ر َّبى
تلميذا بمستوى العلاَّ مة يِّ ّ

خ َّلف كت ًبا ق ِّيمة يف الفقه ،ال يزال الفقهاء يتناولوهنا ويتعاطوهنا باعتزاز ،كـ :رشائع اإلسالم
احلل بفضل ما أويت
يف جم َّلدي��ن ،وكتاب املخت�صر النافع ..إىل قوله :وقد ُقدِّ ر للعلاَّ م��ة يِّ ّ

اخلاصة ،أن يسهم مسامهة ف َّعالة
احلل ،وجهوده
َّ
من نبوغ ،وبفضل أستاذه الكبري املح ِّقق يِّ ّ

احلل
يف تطوير مناهج الفقه واألُصول ،وأن ِّ
يوسع دراسة الفقه ،وتُعدُّ موسوعة العلاَّ مة يِّ ّ
تطور الفقه
الفقهي��ة اجلليلة( :تذكرة الفقهاء) َّأول موس��وعة فقه َّية من نوعه��ا يف تاريخ ُّ
وتطور مناهج البحث»(((.
السعة واملقارنة والشمول
ُّ
الشيعي ،من حيث ِّ
ّ

اآلصفي عن مالمح مدرس��ة احل َّل��ة قائ�ًل�اً  ..« :ومهام يكن من
ث��م حتدَّ ث الش��يخ
ّ
َّ

وتطويرا ملناهجها وأساليبها ،فعىل
أمر ،فقد كانت مدرس��ة احل َّلة امتدا ًدا ملدرس��ة بغداد
ً
الطويس ،كانت
الفقهي الكبري ،الذي ُقدِّ ر ملدرسة بغداد عىل يد الشيخ
الرغم من الفتح
ّ
ّ
املدرس��ة بداية لفتح جديد ،ومرحلة جديدة االستنباط ،مل ختل من بدائ َّية ،ف ُقدِّ ر ملدرسة
((( الروضة البه َّية.57/1 :
((( الروضة البه َّية ،70 :املقدمة.
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احل َّل��ة نتيجة ملامرس��ة هذا اللون اجلديد من التفكري واالس��تنباط أن متس��ح عنها مظاهر
ومتهدها هلم ،ولئن كان
توسع الطريق للسالكني ِّ
البدائ َّية ،وأن ِّ
تسوي من مسالكها ،وأن ِّ
قمة الفكر
قمة الفكر
الش��يخ
احلل َّ
ّ
الطويس بلغ َّ
الفقهي ملدرسة بغداد ،فقد بلغ العلاَّ مة يِّ ّ
ّ

الفقهي ملدرس��ة احل َّلة ،ولوال جهود علامء هذا العرص لظ َّلت مدرسة بغداد عىل املستوى
ّ

الذي خ َّلفها الش��يخ م��ن ورائه ،وملا قطعت هذه املراحل الطويل��ة التي قطعتها فيام بعد
عىل أيدي علامء كبار ،أمثال املح ِّقق والعلاَّ مة والشهيد ،وغريهم»(((.

الطو�سي
مدر�سة احللَّة امتداد ملدر�سة ال�شيخ
ّ
اآلصفي Hمتاب ًعا ملا سلف من قولهَّ :
حممد مهدي
إن مدرسة احل َّلة،
ّ
قد ذكر الشيخ َّ

الطويس،
الفقهي عىل يد الشيخ
قمة عطائها
ّ
هي امتداد ملدرس��ة بغداد ،التي بلغت َّ
ّ
وأنهَّ ا أي مدرسة احل َّلة قد برزت بعد سقوط بغداد سنة 656هـ.
ويف حقيقة احلال ،ال ُبدَّ لنا من اإلش��ارة هنا إىل َّ
القمة
أن مدرس��ة بغداد التي بلغت َّ
يف عهد الش��يخ الطويس مل ِ
ترتق بعد رحيله عنه��ا إىل منزلة علم َّية أعىل ممَّا كانت عليه يف
ّ
عه��ده ،ال��ذي رحل عنها الج ًئا إىل مدين��ة النجف األرشفُّ ،
وكل م��ن أعقبه من علامء
بغداد مل يصل إىل منزلته العلم َّية الكبرية ،ويتبينَّ لنا هذا بوضوح عند االطالع عىل طرق
اإلسناد واإلجازات العلم َّية لرواية األحاديث واألحكام املعمول هبا عند علامء املذهب

متر معظم تلك الطرق واألسانيد بالشيخ
الش��يعي
الطويس ،وال نجد
اإلمامي ،إذ ُّ
ّ
ّ
ّ
أثرا يذكر ،أي َّ
إن مدرس��ة بغداد بعد خروج الش��يخ
لعل�ماء بغ��داد الذين جاؤوا بع��ده ً

نجمها ،ومل تصل بعده إىل ما وصلت إليه يف عهده.
نورها و َأ َف َل ُ
الطويس منها ،قد َخ َف َت ُ
ّ
َّ
وإن مدرسة احل َّلة يف حقيقة احلال مل تربز بعد سقوط بغداد ،بل كان هلا آثار واضحة

((( الروضة البه َّية ،75 :املقدمة.
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قبل س��قوط بغداد نلمس��ها من خالل ظهور فقهاء كبار قبل سقوطها بعرشات السنني،
احلل (598-543هـ) ،أي َّ
إن
منهم عىل س��بيل املثال :الش��يخ اجلليل َّ
حممد ابن إدريس يِّ ّ

وفاته كانت قبل سقوط بغداد سنة 656هـ بحدود  58عا ًما تقري ًبا.

ىَّ
املتوف نحو س��نة
احلميص،
عيل
ومنهم ً
ّ
أيضا الش��يخ الفقيه س��ديد الدين حممود بن ّ

583هـ.

أيضا الس��ادة األعالم من آل ط��اووس الكرام ،وكذلك منهم علم األعالم
ومنهم ً

احلل)
وش��يخ فقهاء اإلسالم يف وقته الشيخ جعفر بن س��عيد اهلذ ّيل املعروف بـ(املح ِّقق يِّ ّ
(676-602هـ) ،أي َّ
العلمي الكبري كان له أثر واضح قبل سقوط بغداد.
إن عطاءه
ّ

أيضا عد ٌد من العلامء والفقهاء من مدرس��ة احل َّلة ممَّن ترك بصامت واضحة،
وهناك ً

اإلسالمي وقبل سقوط بغداد بالتحديد.
عىل مشوار الفقه
ّ

وبنا ًء عىل هذا األس��اس يمكننا القولَّ :
إن مدرس��ة احل َّلة هي امتداد ملدرسة الشيخ

الطويس ،Hاملتم ِّثلة يف مدرسة النجف األرشف حارضة العلم الكربى ،واهلل سبحانه
ّ

العامل.
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(599-500هـ)

(599-500هـ)
وهو القرن الذي ش��هد بناء مدينة احل َّلة وتأسيسها ،وكام ذكر سال ًفا من قيام األمري

املزيدي بتشييد املدينة وإنش��اء مرافق احلياة فيها ،وتشجيعه للعلم
س��يف الدولة صدقة
ّ
والعلامء ،وبذل األموال وإجراء اجلرايات هلم ،وتوفري األمن واالستقرار حتَّى تقاطروا
ع�لى املدينة من ّ
كل حدب وصوب ،فكانت هذه الظ��روف واألجواء أذانًا ببدء النهضة

العلم َّية ،ونش��وء احلركة العلم َّية واألدب َّية فيها ،وقد برز خالل هذا العرص أس��اطني من

احلل ،والش��يخ س��ديد
العلامء األعالم واألدباء الكبار ،أمثال الش��يخ َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
احلل ،وغريهم ممَّن س��تأيت ترامجه��م الح ًقا وعىل النحو
الدين
احلميص ،والش��يخ َّ
ورام يِّ ّ
ّ
اآليت:

املزيدي ( 530-..هـ):
 .1/1األمري شمس الدولة بدران
ّ

هو األمري أبو النجم شمس الدولة بدران ابن األمري سيف الدولة صدقة بن منصور

احلل ،كان من الشعراء املجيدين ،واألُدباء املعروفني.
املزيدي
ابن دبيس
ّ
ّ
األسدي يِّ ّ

احلل املل َّقب
ق��ال
اخلاقاين« :هو أبو النج��م بدران بن صدقة بن منصور األس��دي يِّ ّ
ّ

ىَّ
املتوف سنة 530هـ»(((.
بـ(شمس الدولة) ،من مشاهري أمراء العرب يف عرصه،
((( شعراء احل َّلة.46/3 :
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الندي والندى فبدران ،حلسن
وذكره العامد يف اخلريدة فقال« :ش��مس العىل ،وبدر
ّ
ِ
وتفرقت
تغرب بعد أن نُكب والدُ هَّ ،
منظره وطيب خمربه بدران ،ولعلمه وجوده بحرانَّ ،
يف البالد مقاصده ،فكان برهة يف الشامَ ،يشيم بارقة السعادة من األ َّيام ،وآونة ورد بالد
مرص ،فأوالده كانوا هبا إىل هذا العرص ،وعادوا بأمجعهم إىل مدينة الس�لام ،وظهر عليه

أثر اإلعدام ،وتوفيِّ بمرص سنة ثالثني ومخسامئة هجرية»(((.

«واحلق أنَّك إذا وقفت عىل ش��عره الذي ضاع معظمه ،وبقي
اخلاق��اين مع ِّق ًبا:
قال
ُّ
ّ

منه النزر الذي ُيشكر عىل تدوينه صاحب اخلريدة ،تعتقد أنَّه عال وح َّلق ،ومنه قوله من
قصيدة:

فواعج ًباكيفاهتدىالطيفيفالدجى

إىل مضجع مل يبق فيه سوى اجلنب

ولـماَّ التقى اجلمعان والنقع ثائر

اهم بجناحه
حسبت الدجى غ َّط ُ
ٍ
ح��س��ن يف س��م��ره وصفاحه
أب���و

وله يف أبيه صدقة:

َّ
كشف عنه سدفة النقع يف الورى
ف��ل��م يستضأ إلاَّ ب�ب�رق سيوفه

ومل هي��ت��دوا إلاَّ ب��ش��ه��ب رم��اح��ه

أيضا:
ومن شعره ً

إنيِّ م����ن ال���ش���اك���ري���ن ل��ك��ن
ٍ
����ع����اد
����ب����غ����ض ُم
وإنِّ������ن������ي ُم
ٌ

ب���غ�ي�ر (راء) ف���ك���ن ذك��� ّي���ا

ل���ك���ل م�����ن مل ُي���������ر ْد ع��ل�� َّي��ا

ال���ن���ب���ي ع���ب���دً ا
ظ���ل���ل���ت آلل
ُ
ِّ

وم������ن م���ع���ادهي���م ب������ر ًي������ا»

(((

((( اخلريدة/4 :ق.177/1
((( شعراء احل َّلة.46/3 :
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 .2/2الشيخ جعفر بن هبة اهلل بن نام (ق:)6
عي
الر َب ّ
عيل َ
ه��و العلاَّ م��ة اجلليل نجم الدين جعف��ر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام ب��ن ّ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ نجم الدين جعفر ب��ن نام ،كان فاضلاً

جليلاً »(((.

حممد صادق آل بحر العلوم« :ومنهم ولده جعفر بن أيب البقاء
وقال العلاَّ مة الس ِّيد َّ

حممد ،ذكره صاحب
هبة اهلل ،كان ً
فقيها ،يروي عن أبيه ،ويروي عنه ولده نجيب الدين َّ
مستدرك الوسائل(((»(((.

حممد احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 559هـ):
 .3/3رشف الدين حبيش بن َّ

حممد ب��ن أيب طالب بن حبيش
ج��اء يف ش��عراء احل َّلة« :هو أب��و الغنائم حبيش ب��ن َّ

احلل) ،من مش��اهري كتّاب وش��عراء عرصه ،كان ح ًّيا س��نة
املع��روف بـ( :رشف الدين يِّ ّ

559هـ»(((.

وذكره العام ُد فقال« :كان ِّ
بدرا ،س��معت
قدرا ،وإذا عُدُّ وا نجو ًما عُدَّ ً
أجل الكتَّاب ً

الواس��طي ،وكان مع��ي يف عمل الوزي��ر كات ًباَّ ،
أن حبش�� ًيا كان ناظر
أب��ا الب��در الكاتب
ّ

واس��ط ،غ�ير ناظر فيها إىل قاس��ط ،قال :وهو أكت��ب من رأيته ،وأم�لأ رضع يف الكرم

مريت��ه ،وخدمته بواس��ط مدَّ ة ،وصادفت ظالل��ه بالنعم ممتدَّ ة ،وما رأي��ت أحدً ا أوضح

برشا للقاء العايف ،وأرش��د الن��اس إىل طريق املعروف
هبج��ة ،وأفصح هلجة ،وأكثر منه ً

بـ(اخلايف) ،كهف اخلائف ،وهلف العائف.
((( أمل اآلمل.56/2 :
((( خامتة املستدرك.18/3 :
((( لؤلؤة البحرين ،275 :اهلامش.
((( شعراء احل َّلة.44/3 :
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يرتحم علي��ه ،وإذا جرى ذكره حت��دَّ ر دمع عينيه،
وس��معت جمد العرب
العام��ري َّ
ّ

ندى ،وأحسن منه رأ ًيا ،واشمل منه
ويقول« :ما رأيت يف الدنيا أجود منه يدً ا،
وأعم منه ً
َّ

عطايا ،وأشعر منه بالشعر.(((»..
الصفدي فقال:
وذكره
ّ

شاعرا ،سافر
«من أهل احل َّلة الس��يف َّيةَ ،و يِ َل النظر بواسط ،وكان أدي ًبا فاضلاً  ،كات ًبا
ً

وزر بالشام لزنكي إىل أن قتله املالحدة.
ثم ِّ
إىل ماردين ،وويل الوزارة لصاحبها مترتاشَّ ،
من شعره:
م������ايل ع��ل��ى رصف ال����زم����ان

وري�������ب�������ه ي�������ا ص���������اح أم�����ر

واغ����ت����ال����ه م����ع ذل������ك ال���ق���دّ

ال������غ������ض ُع���م���ر
ال����رش����ي����ق
ّ

ل������و ك��������ان ذل��������ك مل ي��ب��ت

خ��ل��ف ال���ث���رى وال���ت��رب حرص

ل������ك������ ّن ل�����ي�����ل ص���ب���اب���ت���ي

م���ذ ب����ان ال ي��ت��ل��وه ف���ج���ر»

(((

احللبي (ق :)6
عيل احلسن بن طارق بن احلسن احلليِّ ّ ،
ّ
 .4/4الشيخ أبو ّ

نصه« :من أجلة العلامء ،ويروي عن الس�� ِّيد
ذكره صاحب رياض العلامء ،فقال ما ّ

حممد بن احلسن
أيب الرضا فضل اهلل
ّ
الراوندي ،ويروي عنه الس ِّيد عز الدين أبو احلارث َّ

احلسيني كام يظهر من سند حديث مذكور يف أول أربعني الشهيد.(((»H
ّ

 .5/5الشيخ احلسني بن أمحد بن ر َّدة (ق:)6

ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ أبو جعفر احلسني بن أمحد بن ر َّدة ،فاضل،

((( اخلريدة/4 :ق.185 ،1
((( الوايف بالوفيات.129/11 :
((( رياض العلامء.197/1 :
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حممد بن جعفر املشهدي عنه»(((.
فقيه ،روى الشهيد عن َّ

اهلجري ترمجة للشيخ ّ
مهذب الدين احلسني بن
وس��يأيت ضمن أعالم القرن السابع
ّ

ر َّدة ،وهو عىل ما أظ ّن غري صاحب هذه الرتمجة ،واهلل سبحانه العامل.

اخلفاجي (557-..هـ):
 .6/6الشيخ احلسني بن عقيل
ّ

اخلفاجي،
نصه« :احلس�ين بن عقيل بن س��نان
ذكره
الذهبي يف تاريخ اإلس�لام بام ّ
ّ
ّ

الش��يعي ،له كتاب (املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل)،
احللبي ،املعدّ ل ،األصو ّيل،
ّ
ّ

فقه ،بلغ عرشين جم َّلدة ،ذكر فيه خالف الفقهاءُّ ،
تبحره»(((.
يدل عىل ُّ
ويف لسان امليزان :أنَّه مات سنة 557هـ(((.

اخلفاجي األصو ّيل
وقال عنه الس ِّيد هادي كامل الدين« :احلسني بن عقيل بن سنان
ّ
مرتس��ل ،وأديب المع ،كان من البارزين بني
احلل ،عامل ِّ
متبحر ،ومؤ ِّلف مبدع ،وكاتب ّ
يِّ ّ
مفكّري املسلمني وأشحذهم رأ ًيا ،وأحدَّ هم ذكا ًء وفطن ًة.(((»..

السوراوي (ق:)6
 .7/7الشيخ احلسني بن هبة اهلل بن رطبة
ّ

السوراوي.
هو الفقيه الفاضل الشيخ مجال الدين احلسني بن هبة اهلل بن رطبة
ّ

ق��ال عن��ه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ مجال الدين احلس�ين بن هب��ة اهلل بن رطبة

فقيها ،عابدً ا ،يروي عنه ابن إدريس ،له كتب»(((.
السوراوي ،كان فاضلاً ً ،
ّ
((( أمل اآلمل.90/2 :

((( تاريخ اإلسالم.157/35 :
ـي ،فالحظ.
((( لسان امليزان ،299/2:وال خيفى أنَّه ذكره بلفظ
احللبي وليس احل ِّل ّ
ّ
((( فقهاء الفيحاء.70/1 :
((( أمل اآلمل.80/2 :
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ويف موضع آخر من أمل اآلمل« :الش��يخ مجال الدين احلس�ين بن هبة اهلل بن رطبة

الطويس»(((.
عيل
ّ
ّ
السوراوي ،فقيه ،صالح ،وكان روى عن الشيخ أيب ّ

الطويس قائلاً « :عن الشيخ حسني بن هبة اهلل
البحراين ضمن ترمجة الش��يخ
وذكره
ّ
ّ

فقيها ،حمدِّ ًثا صدو ًقا.(((»..
ابن رطبة
أيضا ،وكان ً
السوراوي ً
أيضا عا ًملا فاضلاً ً ،
ّ

النوري قائلاً « :أبو عبد اهلل احلسني بن مجال الدين هبة اهلل بن
وذكره الشيخ املحدِّ ث
ّ

السوراوي ،الفقيه اجلليل ،املوصوف يف اإلجازات ِّ
بكل مجيل.(((»..
احلسني ابن رطبة
ّ

النوري احلليِّ ّ (562-..هـ):
 .8/8الشيخ احلسني بن هدَّ اب
ّ

غوي ،الشاعر املاهر ،الشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن
هو الفقيه الفاضل ،واألديب ال ُّل ّ

احلل.
حممد
ّ
هدَّ اب بن َّ
النوري يِّ ّ

ري األصل
ذكره ياقوت
حممد بن ثابت الدَّ ْي ّ
ّ
احلموي قائلاً « :احلس�ين بن هدَّ اب بن َّ

بالنوري ،والنور َّية :قرية من قرى احل َّلة
نس��بة إىل الدَّ ير :قرية من قرى النعامن َّية ،و ُيعرف
ّ
الس��يف َّية من ِس��يب الفرات ،نزل هبا أبو عب��د اهلل الرضير ،توفيِّ ي��وم األربعاء ثاين عرش

شاعرا متفنِّنًا ،قرأ
فقيها،
رجب س��نة اثنتني وستّني ومخس�مائة ،كان نحو ًّيا لغو ًّياُ ،مقرئًاً ،
ً
حممد بن احلسني
حممد بن احلس�ين بن بندار
بالروايات عىل أيب ِّ
الواسطي ،وأيب بكر َّ
ّ
العز َّ

املزريف ،سكن بغداد منعك ًفا عىل نرش العلم واإلقراء فكان ُيقرىء النحو وال ُّلغة
عيل
ِّ
ابن ّ

والق��راءات ،وكان حيف��ظ عدَّ ة دواوين من ش��عر العرب ،وكان كثري اإلف��ادة والعبادة،
عفي ًفا د ِّينًا ،وله شعر ج ِّيد ،منه:
((( أمل اآلمل.105/2 :
((( لؤلؤة البحرين.299 :
((( خامتة املستدرك.20/3 :
112

ف���ي���ك ي����ا ُأغ����ل����وط����ة ال��ف��ك��ر

ت�����اه ع���ق�ل�ي وان����ق��ض�ى ع��م��ري

رج���ع���ت ح��س�رى وم����ا وق��ف��ت

ال ع���ل���ى ع���ي���ن وال أث�����ر

رب����ح����ت إلاَّ ع���ن���ا ال��ش��ع��ر

����رت ف��ي��ك ال���ع���ق���ول فام
س����ا َف
ْ
وقال:

ِ
وي��م�ين
ع���ن ش��م�ال م���ن مل��ـَّ��ت��ي
ِ (((
ُ
ٍّ
ص��ب��ح ي��ق�ين»
ش��ك محّ���ا ُه
ل��ي��ل
ُ

ق���ال يل َم��� ْن رأى ص��ب��اح شيبي
أي يشء ه����ذا ف��ق��ل��ت مجُ��ي�� ًب��ا
ُّ

النوري
حممد بن ثاب��ت
وق��ال
ّ
اخلاق��اين« :ه��و أبو عبد اهلل احلس�ين بن هدَّ اب ب��ن َّ
ّ

الرضير ،فقيه أديب شاعر.

الصفدي فقال :من أهل احل َّلة سكن بغداد،
السيوطي يف بغية الوعاة نقلاً عن
ذكره
ّ
ّ
وكان ُي ِ
ش��اعرا عفي ًفا َص ّينًا ،كثري اإلفادة،
فقيها،
ق��رىء
النحو وال ُّلغة والقراءات ،متفنِّنًا ً
َ
ً
الواس��طي وغريه ،مات ي��وم األربعاء ثاين عرش
العز ابن بندار
ق��رأ بالروايات ع�لى أيب ِّ
ّ

رجب من سنة 562هـ.

والنوري منسوب إىل قرية
الدبيثي عند ترمجته له يف تاريخ بغداد فقال:
وقد ن َّبه ابن
ّ
ّ

تُعرف بالنور َّية من قرى احل َّلة السيف َّية»(((.

األسدي (ق:)6
حممد
ّ
 .9/9الشيخ خزيمة بن َّ

احلل.
حممد
هو الفاضل الشاعر
ّ
ّ
النحوي الشيخ خزيمة بن َّ
األسدي يِّ ّ

الصفدي
احلل ،ذكره
األسدي
حممد
ّ
ّ
ّ
جاء يف شعراء احل َّلة« :هو خزيمة بن َّ
النحوي يِّ ّ

وخترج به
فقال :من أهل احل َّلة املزيد َّية ،يقال :إنَّه َّأول من انترش عنه النحو بتلك البالدَّ ،
((( معجم األدباء.180/10 :
((( شعراء احل َّلة.343/2 :
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السيوطي يف البغية نقلاً عن ابن
مجاعة منهم :ابن ج َّيا ،وكان له شعر كثري ،وكذلك ذكره
ّ

النجار ،وأثبت ما تقدَّ م حرف ًّيا».
َّ

اخلاقاين مع ِّق ًبا« :أقول :من املؤسف له جدًّ ا أنَّه مل يذكر له بيتًا واحدً ا»(((.
قال
ّ

املزيدي ( 529-..هـ):
 .10/10األمري دبيس بن صدقة
ّ

األغر دبيس ابن األمري س��يف الدولة،
هو الش��اعر األديب األمري ن��ور الدولة أبو
ّ

األس��دي ،كان من مشاهري عرصه كر ًما وجو ًدا
املزيدي
ملك العرب صدقة بن منصور
ّ
ّ
وسخا ًء ،مع شجاعة فائقة ونبل وشهامة ،ورد ذكره يف عدد من كتب الرتاجم والتاريخ،
شارا فيه إىل صفاته النبيلة وكرم أخالقه وجوده.
مع َّط ًرا بثناء مجيل ،و ُم ً

ذك��ره ابن خ ِّلكان قائلاً « :ملك العرب ،صاح��ب احل َّلة املزيد َّية ،كان جوا ًدا كريماً ،

عنده معرفة باألدب والش��عر ،ومتكَّن يف خالفة املسرتش��د ،واس��توىل عىل كثري من بالد

احلريري صاحب املقامات يف
الع��راق ،وهو م��ن بيت كبري .ودبيس هو الذي عناه اب��ن
ّ
التقرب
املقامة التاس��عة والثالثني بقوله( :أو
ّ
األسدي دبيس)؛ ألنَّه كان معارصه ،فرام ُّ

أيضا ،وله نظم حس��ن ،ورأيت العامد الكاتب يف
إلي��ه بذكره يف مقامات��ه ،وجلاللة قدره ً
اخلريدة وابن املستويف يف تاريخ ّ
إربل وغريمها قد نسبوا إليه األبيات الالم َّية:
ح������ب س��ل��ي�مان��ك��م
أس���ل���م���ه
ُّ

ه��������وى أي����س���ره ال��ق��ت��ل
إىل
ً

ق��وم��وا ادخ��ل��وا مسكنكم قبل أن

حتطمكم أع��ي��ن��ه ال���نُّ���ج���ل»..

ّمل������ا ب������دا م����ا ق����ال����ت ال��ن��م��ل

ق����ال����ت ل���ن���ا ج���ن���د م�ل�اح���ات���ه

(((

شعرا لألمري دبيس قائلاً  :وقرأت يف الوشاح :أنشدين أبو
وذكر
السمعاين يف تارخيه ً
ّ

((( شعراء احل َّلة.437/2 :
((( وفيات األعيان.263/2 :
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الرسخيس :أنشدين دبيس لنفسه:
الفتوح
ّ
ع��ل��ي ب����ن أيب ط��ال��ب
������ب
ُح
ُّ
ِّ
يخُ������رج م����ا يف أص���ل���ه���م م��ث��ل�ما

وم���ع���ي���ار
م���ق���ي���اس
ل���ل���ن���اس
ٌ
ُ
(((
ِ
ِ
تخُ�����ر ُج َّ
ال���ن���ار
ال���ذه���ب
غ���ش
ُ

وجاء يف شذرات الذهب ..« :وفيها دبيس بن صدقة ملك العرب ،نور الدولة ،أبو

فارسا شجا ًعا مقدا ًما،
األغر ،ولد األمري س��يف الدولة
ّ
األس��دي ،صاحب احل َّلة ،كان ً
ّ
مرة ،ودخل
ج��وا ًدا ممدّ ًح��ا أدي ًبا ،كثري احلروب والفتن ،خرج عىل املسرتش��د باهلل غ�ير َّ
خراسان والش��ام واجلزيرة ،واس��توىل عىل كثري من العراق ،وكان مسعر حرب ،ومجرة

احلجة ،وأظهر أنَّه قتله ً
آخذا بثأر املسرتشد،
بالء ،قتله الس��لطان مس��عود بمراغة يف ذي َّ
فلله احلمد عىل قتله ،وله نظم حسن ،منه:
مت���تَّ���ع ب����أ َّي����ام ال���س���رور ف���إنّ�م�ا

ع��ذار األم��اين باهلموم يشيب»

(((

ويف ش��عراء احل َّلة ق��ال اخلاقاين« :هو دبيس ابن س��يف الدولة صدق��ة بن منصور

األغر،
جو وحر ّية للع��رب ،كنيته أبو
يب ال��ذي حرص عىل خلق ٍّ
الن��ارشي ،األمري العر ّ
ّ
ّ

املتوف سنة 529هـ ..إىل قوله :وذكر ابن املستويف يف تارخيه َّ
ىَّ
أن بدران
ولقبه نور الدولة،
أخا دبيس كتب إىل أخيه املذكور وهو نازح عنه:
أال ق���ل مل��ن��ص��ور وق����ل مل��س�� َّي��ب

ل��غ��ري��ب
وق����ل ل��دب��ي��س إنَّ���ن���ي
ُ

هني ًئا لكم م��اء ال��ف��رات وطيبه

نصيب
إذا مل يكن يل يف ال��ف��رات
ُ

فكتب إليه دبيس:

أال قل ل��ب��دران ال��ذي َّ
نازحا
ح��ل ً

��ب
إىل أرض����ه
واحل�����ر ل��ي��س خي��ي ُ
ّ

مت���تَّ���ع ب����أيَّ����ام ال���س���رور ف���إنَّ�م�ا

مشيب
ع���ذار األم����اين ب��اهل��م��وم
ُ

((( تاريخ السمعاين.23/1 :
((( شذرات الذهب.90/4 :
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وهلل يف ت��ل��ك احل�����وادث حكمه

كثريا هذين البيتني:
وكان دبيس ينشد ً

َّ
إن ال���ل���ي���ايل ل��ل�أن����ام م��ن��اه��ل

ف��ق��ص��اره�� َّن م��ع اهل��م��وم طويلة

نصيب
ولألرض من كأس الكرام
ُ
تُ��ط��وى وتُ��ب��س��ط بينها األع�م�ار
وط��واهل�� َّن م��ع ال�س�رور ق��ص��ار»

(((

أسريا يف جيش السلطان
ايس ً
قال الشيخ يوسف كركوش« :لـماَّ وقع املسرتشد الع َّب ّ
غ��درا ،وأراد أن يقتل دبيس م ِّتهماً إ َّياه أنَّه قتل املسرتش��د وبذلك يتخ َّلص
مس��عود قتله
ً
مرارا ،ولكن حالت أمور
منهام ،وقد َّ
أحس دبيس بتغيرُّ ن َّية السلطان فيه ،وحاول اهلرب ً
دون ذلك.

ذات يوم وهم نازلون عىل باب مراغة جاء دبيس وجلس يف باب خيمة الس��لطان،

فسيرَّ إليه بعض غلامنه فجاء من ورائه ورضب رأسه بالسيف فأبانه ،وكان ذلك يف رابع
احلجة س��نة (529هـ) ،وقيلَّ :
إن قتله كان ع�لى باب (خوي) ،وقيل :إنَّه كان
عرش ذي َّ

عىل باب (تربيز) .ولـماَّ ُقتل محل إىل زوجته كهار خاتون يف ماردين ،فدفن باملش��هد عند

نجم الدين الغازي والد كهار خاتون»(((.

الغ��در وكثرة أهل
أق��ول :كم من رشي��ف أصيل نبيل قتلت��ه اخليانة ،وأفنى عطا َء ُه
ُ

احلقد واحلس��د ،وصاحب الرتمجة أحد أولئك النبالء الذين بذلوا الكثري من أجل رفعة
الدين والعقيدة ،وإعالء ش��أن املسلمنيَّ ،
وإن ما ُذكر هنا يف هذه الرتمجة املوجزة هلو نزر
يسري من حياة هذا األمري النبيل ،رمحه اهلل تعاىل.

((( شعراء احل َّلة.440/2 :
((( تاريخ احل َّلة.1 :
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النييل (كان ح ًّيا سنة 554هـ):
العودي
 .11/11الشيخ سامل ابن
ّ
ّ

احلل ،من مش��اهري
العودي
عيل
ّ
ّ
التغلبي يِّ ّ
عيل بن س��لامن بن ّ
هو أبو املعايل س��امل بن ّ

األصفهاين يف اخلريدة فقال:
شعراء عرصه .ذكره العامد
ّ

«ش��اب ش�� َّبت له نار الذكاء وكأنّام ش��اب لنظمه رصف الصهباء بصايف املاء ،ونثر

فيه ش��ؤبوب الفصاحة يسقي من ينشد شعره راح الراحة ..إىل قوله :وأنشدين الرشيف

عيل بن محزة ببغداد يف ربيع اآلخر س��نة (559هـ) قال:
قط��ب الدين أب��و يعىل َّ
حممد بن ّ
ّ
مستهل صفر
العودي لنفسه بالكوفة يف منزيل
األقس��ايس أبو املعايل ابن
أنش��دين الربيب
ّ
ّ
سنة مخسني ومخسامئة:

ِ
جت���اف
ال وال ك���ان ع��ب��دك��م ذا
ِ
أم�����ورا تُ��ن��س��ي��ه ّ
م��ص��اف
ك���ل
ِء
ً

ٍ
هلجر
م��ا حبست ال��ك��ت��اب عنك
ِ
يحُ�����د ُ
َ
غ�ي�ر َّ
للمر
ال���زم���ان
أن
ث َ
َ

م������رت ال���ل���ي���ايل ع��ل��ي��ه��ا
ش���ي���م
َّ

وال��ل��ي��ايل قليلة اإلن���ص���اف»(((.

احلل
وذكره الس�� ِّيد هادي كامل الدين ضمن ترمجة الش��يخ أيب القاسم ابن العودي يِّ ّ
وه��و غ�ير املرتجم قائلاً  ..« :وهنالك ش��خص َّية أدب َّية أخرى تدعى باب��ن العود أو بابن

النييل املولود سنة 478هـ
ّ
عيل التغلبي ّ
عيل بن سلامن بن ّ
العودي ،وهو أبو املعايل سامل بن ّ
األصفهاين ،وكان ممَّن
بقرية النيل من رس��اتيق احل َّلة ،اش��تهر بالشعر ،مدحه عامد الدين
ّ
عارصه واختربه بنفسه.(((»..

اخلاقاين والس�� ِّيد كامل الدين َّ
أن والدته كانت س��نة 478هـ ،أ َّما وفاته فلم ُي رِش
ذكر
ّ

إليها أحد ،إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا سنة 554هـ ،واهلل سبحانه العامل.
((( اخلريدة/4 :ق.189/1
((( فقهاء الفيحاء.173 :
117

النييل (565-467هـ):
 .12/12الشيخ سعيد بن أمحد بن مك ِّّي
ّ

النحوي الفاضل واألديب الكامل ،الشاعر الشيخ سعيد (سعد) بن أمحد
هو العامل
ّ

النييل املؤ ّدب
احلل ،ذكره ياقوت
ّ
احلموي قائلاً « :سعد بن أمحد بن مك ِّّي ّ
النييل يِّ ّ
ابن مك ِّّي ّ
الش��يعي ،كان نحو ًّيا فاضلاً عا ًملا باألدب مغال ًيا يف التش�� َّيع ،له شعر ج ِّيد أكثره يف مديح

أهل البيت ،وله غزل رقيق ،مات س��نة مخس وس��تني ومخس�مائة وقد ناه��ز املائة ،ومن
شعره:

ِ
���ـ���م ال جي���ود مل��ه��ج��ت��ي ب��ذم��ام��ه
ل َ

ق���م���ر أق�����ام ق��ي��ام��ت��ي ب��ق��وام��ه
ٌ
م�� َّل��كْ��ت�� ُه ك��ب��دي ف��أت��ل��ف مهجتي

بجامل هبجته وحسن ك�لام��ه»(((.

اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلة قول العامد األصفهاين يف املرتج��م قائلاً « :مغال ًيا
وحك��ى
ّ

بالتورع ،غال ًيا يف املذه��ب ،عال ًيا يف األدب ،مع ِّلماً يف املكتب ،مقدّ ًما يف
يف التش�� ُّيع حال ًيا
ُّ
ثم أس َّن حتَّى جاوز حدَّ اهلرم وذهب برصه وعاد وجوده شبيه العدم ،وأناف
ُّ
التعصبَّ ،
ثم سمعت
عىل التسعني ،وآخر عهدي به يف درب صالح ببغداد سنة (562هـ) .وقالَّ :

باألولني.
بأنَّه حلق َّ

اخلاقاين مع ِّق ًبا :وجاء ذكره يف بعض املقاالت للدكتور مصطفى جواد ،أنَّه كان
قال
ّ

ش��اعرا ونحو ًّيا فاضلاً ومؤ ّد ًبا بار ًعا من أدباء الش��يعة املش��هورين ،أقام بعد النيل
أدي ًبا
ً

ببغداد ،لقيام س��وق األدب فيها ،يف أواس��ط القرن السادس وهو من أهله .وقالُّ :
وكل

األصفهاين إنِّام عيال عليه وطالب إليه.(((»..
من ذكره بعد عامد الدين
ّ

النييل ،املؤ ِّدب
وذكره الس ِّيد حسن الصدر قائلاً  ..« :ومنهم سعد بن أمحد بن مك ِّّي
ّ

الكات��ب املع��روف ،والش��اعر املوصوف ،عامل ب��األدب والنح��و واللغة ،ذك��ره العامد
((( معجم األدباء.190/11 :
((( شعراء احل َّلة.10/3 :
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بالتورع.(((»..
الكاتب ،قال :وكان غال ًيا يف التش ُّيع ،حال ًيا
ُّ
من شعره:
دع يا سعيد هواك واستمسك بمن

ت��س��ع��د هب���م وت�����زاح م���ن آث��ام��ه

وت�����رى و ّيل ول��� ِّي���ه���م وك��ت��اب��ه

ب��ي��م��ي��ن��ه وال����ن����ور م���ن ق���دّ ام���ه

ب��م��ح��م��د وب���ح���ي���در وب��ف��اط��م
َّ

وب���ول���ده���م ع��ق��د ال����وال ب��ت�مام��ه

حممد
يسقيه م��ن ح���وض
ال��ن��ب��ي َّ
ِّ

ك���أس���ا هب���ا ي��ش��ف��ي غ��ل��ي��ل أوام���ه
ً

ب��ي��دَ ي أم�ير املؤمنني وحسب من

ب��ك��ف إم��ام��ه
ك���أس���ا
ِّ
ي��س��ق��ى ب���ه ً

ذاك ال��ذي ل��واله ما اتَّضحت لنا

ُس��ب��ل اهل����دى يف غ����وره وش��ام��ه
م���ا زال م��ن��ع��ك�� ًف��ا ع�ل�ى أص��ن��ام��ه

وغ��ي��ر ُه م��ن جهله
َع��� َب���دَ اإلل����ه
ُ

��ع يوشع يف العلم َ
مثل غالمه
َم ْ

ُ
وشمعون الصفا
آص��ف يو ًما
ما
ٌ

واألئمة:
النبي
ومن شعره ً
َّ
أيضا يف مدح ّ

وحم���م���د ي����وم ال��ق��ي��ام��ة ش��اف��ع
َّ

وك����ل ع��ب��د م��ق��ن ِ
ِّ
��ت
ل��ل��م��ؤم��ن�ين

وع�ل�ي زي���ن ال��ع��اب��دي��ن وب��اق��ر ال��ـ
ّ

��ي وجعفر ه��و منيتي
ـعلم ال��ت��ق ُّ

وع��ل��ي واحل���س���ن���ان اب���ن���ا ف��اط��م
ّ

ل��ل��م��ؤم��ن�ين ال��ف��ائ��زي��ن الشيعة

والكاظم امليمون موسى والرضا

علم اهل���دى عند ال��ن��وائ��ب ع��دَّ يت

وحم��م��د اهل����ادي إىل س��ب��ل اهل��دى
َّ

وع��ل�ي امل��ه��دي ج��ع��ل��ت ذخ�يريت
ّ
أرج���و إذا أب�ص�رت وج��ه احل��ج��ةِ
ّ

وال��ع��س��ك��ري�ين ال��ل��ذي��ن بح ِّبهم

والدته ووفاته:

املرتجم سنة 467هـ ،وتوفيِّ سنة 565هـ رمحه اهلل تعاىل.
ولد الشيخ
َ
((( الشيعة وفنون اإلسالم.99 :
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اهلذيل احلليِّ ّ (ق:)6
 .13/13الشيخ سعيد
ّ

احلل :جدّ
وهو من العلامء األفاضل ،قال فيه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ س��عيد يِّ ّ

املح ِّقق جعفر بن احلس��ن بن سعيد ،كان فاضلاً
فقيها ،يروي عنه ولده ،ويروي هو عن
ً

يب بن مسافر ،كام ذكره ابن داود يف طريقه»(((.
عر ّ

احلل ،وليس جدُّ ه املبارش ،فاملح ِّقق هو جعفر
واملرتج��م هو جدُّ جدِّ املح ِّقق جعفر يِّ ّ

ابن احلس��ن بن حييى األكرب ابن احلسن بن س��عيد اهلذ ّيلَّ ،
وإن نَسبه هذا أشار إليه معظم

وخصوص��ا عند ذكر جدِّ ه الش��يخ الفقيه حييى األكرب ابن احلس��ن بن
أرب��اب املعاج��م،
ً
سعيد اهلذ ّيل صاحب كتاب اجلامع ،واهلل سبحانه العامل.

 .14/14الشيخ نظام الدين كتائب احلليِّ ّ (ق:)6

احلل ،فقيه،
جاء يف أمل اآلمل« :الشيخ نظام الدين كتائب بن فضل اهلل بن كتائب يِّ ّ

د ِّين ورع ،قاله منتجب الدين»(((.

العبادي (ق:)6
 .15/15الشيخ عريب بن مسافر
ّ

احلل.
هو الفقيه العامل ،الفاضل العابد ،الش��يخ أبو َّ
حممد عريب بن مس��افر العبادي يِّ ّ

العاميل يف أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ عريب بن املسافر العبادي ،فاضل جليل،
احلر
ذكره ُّ
ّ
احلائري وغريه،
الطويس كإلياس بن هشام
عيل
ّ
ّ
فقيه عامل ،يروي عن تالمذة الش��يخ أيب ّ

ويروي الصحيفة الكاملة عن هباء الرشف بالس��ند املذكور يف َّأوهلا ،قال منتجب الدين
((( أمل اآلمل.2 :
((( أم��ل اآلم��ل .221/2 :وقد ذكره الس�� ِّيد اخلوئ��ي يف رجاله نقلاً عن أمل اآلم��ل ولكن بلقب
احللبي ،فالحظ.
ّ
معجم رجال احلديث .109/14
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عند ذكره :فقيه صالح بح ّلة(((»(((.
ويف رياض العلامء« :ش��يخ جليل كبري ،معروف من أصحابنا ،ويروي عنه ابن

الطربي عن
عيل
ّ
إدري��س احل�ِّل�يِّ ّ ونظراؤه ،ويروي هو عن الش��يخ َّ
حممد بن أيب القاس��م ّ

الطويس»(((.
عيل ولد الشيخ
ّ
الشيخ أيب ّ

البحراين يف لؤلؤة البحرين((( ناقلاً لقول صاحب أمل اآلمل فيه.
وذكره الشيخ
ّ

النوري يف خامتة مستدرك الوسائل ،أنَّه يروي عن مجاعة ُّأوهلم:
وعن املحدِّ ث
ّ

احلائري ،العامل الفاضل(((.
حممد بن هشام
ّ
حممد إلياس بن َّ
1.1الشيخ أبو َّ
2.2الشيخ األمني حسني بن طحال.

3.3الش��يخ الفقيه اجلليل أبو عبد اهلل احلس�ين ابن الش��يخ مجال الدين هبة اهلل بن
السوراوي ،كان من أكابر مشايخ أصحابنا.
رطبة
ّ

الطربي ،صاحب بشارة املصطفى.
4.4الشيخ اجلليل عامد الدين
ّ

وأ َّما من يروي عن ابن مسافر من األعالم فهم مجاعة ،منهم:
يب.
عيل الدر ّ
1.1الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن ّ

السوراوي ،الفاضل الفقيه اجلليل.
عيل بن ثابت بن عصيدة
ّ
2.2الشيخ شمس الدين ّ
عيل ،الفقيه اجلليل اخل َّياط.
عيل بن حييى بن ّ
3.3الشيخ أبو احلسن ّ
احلل ،صاحب الرسائر.
4.4الشيخ َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ

((( فهرست منتجب الدين91 :
((( أمل اآلمل.169/2 :
((( رياض العلامء.310/3 :
((( لؤلؤة البحرين.282 :
((( خامتة املستدرك.7/3 :
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احلائري ،صاحب املزار.
املشهدي
حممد بن جعفر
ّ
ّ
5.5الشيخ َّ
احلل.
6.6الشيخ أبو زكر َّيا حييى األكرب ابن احلسن بن سعيد يِّ ّ

ومل أعث��ر ع�لى تاريخ والدت��ه أو وفات��ه أو آثاره العلم َّي��ة ،ولكنّه مذك��ور يف طرق

اإلجازات بكثرة قدَّ س اهلل روحه.

 .16/16الشيخ علوي بن عبد اهلل األشهب (596-..هـ):
جاء يف ش��عراء احل َّلة« :هو علوي بن عبد اهلل بن عبيد املعروف بـ(الباز األشهب)،

من أهل احل َّلة السيف َّية.

ش��اعرا حمس��نًا من أرباب املعاين ،متفنِّنًا يف علم
النجار يف ذيله فقال :كان
ذكره ابن َّ
ً

الش��هرزوري وغريه،
األدب ،مليح اإليراد للش��عر ،قدم بغداد ومدح هبا قايض القضاة
ّ

وروى هبا شي ًئا من شعره ،أنشدين علوي بن عبيد لنفسه ببغداد:
ْ
سل البانة الغنَّاء هل مطر احلمى

وه����ل َّ
أن ل���ل���ورق���اء أن ت�ترنَّ�ما

قصت جناحها
وإن كانت األي��ام َّ

ف��ق��د ط��امل��ا م���دَّ ت ب��ن��انً��ا ومعصام

وه��ل عذبات الرند ن َّبهها الصبا

لذكر الصبا قدما فقد كُ�� َّن َّنوما

بكتها ال��غ��وادي رمح��ة فتن َّفست
ِ
�ت�را ألمرها
وش�� َّق��ت ث��ي��ا ًب��ا ك�� َّن س ً

رسا مكتَّام
وأعطت ري��اض احل��زن ًّ
ف���ل�َّم�اَّ رآه�����ا األُق����ح����وان ت��ب��سَّ�ما
اجل���ه���ال أن أت��ك�� َّل�ما
ف��ق��د م��ن��ع
َّ

خلييل ه��ل م��ن س��ام��ع م��ا أقوله
َّ
اخلاق��اين :ت��وفيِّ عل��وي ببغ��داد ي��وم األحد لس��بع خل��ون م��ن ذي القعدة
ق��ال
ّ

س��نة 596ه��ـ ،ودفن بمقاب��ر قري��ش أي :الكاظم ّية ،فيام ح��ول قرب اإلمام موس��ى بن
جعفر.(((»

((( شعراء احل َّلة.360/3 :
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عيل بن أفلح (533-469هـ):
 .17/17الشيخ ّ

عيل بن أفلح
األملعي ،والكاتب الفاخر
هو األديب الش��اعر
ّ
ّ
اللوذعي ،أبو القاس��م ّ

احلل املل َّقب بــ(مجال الدولة).
العبيس يِّ ّ
ّ

«عيل ب��ن أفلح أبو
ذك��ره ابن
ّ
اجل��وزي يف املنتظم يف تاري��خ امللوك واألم��م قائلاً ّ :

متجرئًا كثري اهلجو،
القاس��م ،الكاتب ،كان فيه فضل حس��ن وله شعر مليح ،إلاَّ أنَّه كان
ّ
وكان قد خلع عليه املسرتشد باهلل ول َّقبه مجال امللك وأعطاه أربعة أدر (دور ظ) يف درب

دورا إىل جانبها ،فهدَّ م ّ
دارا كبرية ،وأعطاه
الكل وأنشأ ً
الش��اكر َّية ،وكان هو قد اش�ترى ً
إدرارا يف ِّ
كل
اخلليفة مخس�مائة دينار ،وأطلق له مائة جذع ومائتي ألف آجرة ،وأجرى له
ً

سنة.

ومن شعره يذكر به اشتياق ُه إىل أيب احلسن ابن التلميذ قوله بعد كالم مجيل:
وإنيِّ وح��� ّق���ك م��ن��ذ ارحت��ل��ت

هن�������اري ح���ن�ي�ن ول����ي��ل�ي أن�ي�ن

ال���س���ل���و إىل س��ل��ويت
وك���ي���ف
ّ

ويف وص�بري خ���ؤون»(((.
وح��زين ٌّ

ٍ
وق���ل���ب ُي��ب�ين
ب��ج��س�� ٍم م��ق��ي�� ٍم

وم���ا ك��ن��ت أع����رف ُ
ق��ب��ل ام����ر ًءا

احلل ،ولد
عيل بن أفلح
العبيس يِّ ّ
ّ
وجاء يف شعراء احل َّلة« :هو مجال الدولة أبو القاسم ّ

يف احل َّل��ة يف الثل��ث األخري من القرن اخلامس للهجرة ،وهبا نش��أ وتأ َّدب يف عهد الدولة
شاعرا ،واتصل بالدولة املزيد َّية يف
الرتسل ونظم الشعر ،وصار كات ًبا
ً
املزيد َّية ،وأتقن ف ّن ُّ

املزيدي
األسدي
أ ّيام ملك العرب أيب احلسن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس
ّ
ّ

ثم انتقل إىل
مؤس��س احل َّلة ،وصار كات ًبا بني يديه يف ش��بابه -أعني ش��باب ابن أفلحَّ ،-
ّ
بغداد بعد قتل سيف الدولة ،وكان قتله سنة 501هـ عىل ما هو معروف ،وخالط أرباب
((( املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم.80/10 :
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الدولة الس��لجوق َّية وأعيان الدولة الع َّباس�� َّية ،وجاب البالد ولقي أكابرها ورؤس��اءها،

واشتهر فضله وذاع شعره.(((»..
من شعره:

دع اهل����وى ألُن����اس ي��ع��رف��ون به

احلب حتَّى الن أصعبه
قد مارسوا
َّ

اصطبارا وإن مل تستطع جلدا
أهن
ً

ع����ز مطلبه
ف����رب م����درك أم����ر َّ
َّ

ب��ل��وت نفسك ف��ي�ما ل��س��ت خت�بره

جيربه
وال�شيء صعب عىل من ال ّ
يف ِّ
ك����ل ي����وم وي��ع��ي��ي��ن��ي ت��ق�� ُّل��ب��ه

أح��ن��و الضلوع ع�لى قلب حي�ِّي�رِّ ين
ت���ن���ازع ال��ري��ح م��ن ن��ج��د يهُ ِّيجه
ُ

وال مع ال�برق من نعامن يطربه

(((

اخلاقاين« :وكان قو ًّيا يف اهلجاء والوصف ،وقال يف هجو ضياء امللك أيب نرص
ق��ال
ّ

البواب من الدخول عليه:
أمحد بن نظام امللك الوزير ،وكان قد وصل إىل بابه فمنعه َّ
ب�����واب�����ك إذ ر َّدين
مح������دت
َّ

وذ َّم����������ه غ���ي���ري ع��ل��ى ر ِّده

أراح����ن����ي م���ن ق��ب��ح م��ل��ق��اك يل

وك����ب���رك ال�����زائ�����د يف ح�����دِّ ه

ألنَّ������������ه ق������� َّل�������دين ن���ع���م��� ًة

ت��س��ت��وج��ب اإلغ������راق يف مح��ده

ف���ع���دت ال أرضع خ�����دِّ ي ملن

م��اء احليا قد غ��اض من خ���دِّ ه»

(((

دبيسا صاحب احل َّلة ،لذا كان
قال الشيخ يوس��ف كركوش« :كان
َ
املرتجم له يوايل ً

رسا ويكشف له اخلطط التي تد ِّبرها حكومة بغداد للقضاء عىل اإلمارة املزيد َّية،
يراسله ًّ

م��ر ًة فرضبه وطرده ،فاستش��فع بالناس ليعفو عنه
اتَّف��ق أن غضب اب��ن أفلح عىل َّبوابه َّ

رسا ،فأمر
ويرجع��ه ،فل��م ير ّده إىل عمله ،فوش��ى عليه عند اخلليفة :أنَّه يراس��ل ً
دبيس��ا ًّ
((( شعراء احل َّلة.364/3 :
((( تاريخ اإلسالم.327/36 :
((( شعراء احل َّلة.364/3 :
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السلجوقي،
اخلليفة بالقبض عليه ،فهرب إىل تكريت واس��تجار بعاملها هبروز اململوك
ّ

املح��رم س��نة 517هـ أمر املسرتش��د بنقض داره اآلنفة الذك��ر ،فنُقضت ،وبقي ابن
ويف
َّ
ثم عفا عنه ورجع إىل بغداد .توفيِّ
املرتجم س��نة 533هـ ،وقيل س��نة
َ
أفلح مدَّ ة بتكريتَّ ،

الكاظمي)»(((.
(535هـ) ،وقيل537 :هـ ،وعمره  64سنة ودفن بمقربة قريش (املشهد
ّ
س��ني عم��ره من تاريخ وفاته،
املرتجم من طرح
ويمكننا أن نس��تنتج تاريخ والدة
َ
ّ

صح هذا
وعىل فرض أنهَّ ا س��نة 533هـ فيكون تاريخ والدته حدود س��نة 469هـ ،وإن َّ

التقدير فيمكننا اس��تبعاد ما ذكره الش��يخ يوسف كركوش((( عند ترمجة األمري دبيس بن

عيل بن
املزيدي جدّ األمري س��يف الدولة صدقة
عيل
ّ
ّ
املزيدي ،إذ قال« :كان أبو احلس��ن ّ
ّ
أفلح الش��اعر الشهري كات ًبا بني يديه يف ش��بيبته»؛ َّ
املزيدي
عيل
ّ
ألن وفاة األمري دبيس بن ّ

كانت س��نة 474هـ ،والتي يكون فيها عمر ابن أفلح الشاعر حدود الـ(مخس) سنوات،

واهلل سبحانه العامل.

عيل بن جعفر بن شعرة احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 581هـ):
 .18/18الشيخ ّ

نصه« :كان من أجلة فقهاء أصحابن��ا ِّ
املتأخرين ،ويروي
ذك��ره املريزا
األفندي ب�ما ّ
ّ

عن ابن شهرآشوب ،وقد رأيت اإلجازة املذكورة ِّ
بخط ابن شهرآشوب املذكور يف ورقة
موصلة بكتاب خمتلف العلاَّ مة يف مجلة كتب الشهيد الثاين ،وهذه صورهتا:

احلم��دهلل وح��ده ،مناق��ب آل أيب طالب ،مثال��ب النواصب ،املخ��زون املكنون يف

ِّ
األج��ل الفقيه ،مجال
عي��ون الفن��ون ..،إىل قوله :اس��تخرت اهلل تعاىل وأجزت للش��يخ
اجلامع��اين ،و َّفقه اهلل
احلل
ّ
ع�لي بن جعفر بن ش��عرة يِّ ّ
الدين ش��مس الفقهاء أيب احلس��ن ّ
((( تاريخ احل َّلة.47/2 :
((( تاريخ احل َّلة.16/1 :
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تعاىل للخريات ،بجميع ما كتبتها من كتب املش��ايخ  ،وبجميع مسموعايت وقراءايت
يصح عنده من كتب مش��اخينا التي ما ج��رى ذكرها عىل
ومصنَّف��ايت وأش��عاري ،وكلام ُّ

املازندراين بخ ِّطه يف منتصف
عيل بن ش��هر آش��وب
رشط اإلجازة .كتب ذلك َّ
ّ
حممد بن ّ
مجادى اآلخرة سنة أحدى وثامنني ومخسامئة»(((.

املازندراين
عيل بن شهر آشوب
قال
ّ
اخلوانساري ضمن ترمجة الشيخ العامل َّ
ّ
حممد بن ّ
ونقلاً عن بحار األنوار« :ورأيت يف بعض املواضع املعتربة صورة إجازة منه للشيخ

اجلامعاين ،وكان من أج َّلة فقهاء األصحاب،
احلل
ّ
عيل بن شعرة يِّ ّ
مجال الدين أيب احلسن ّ

كام يس��تفاد من ثناء شيخنا املذكور عليه (يقصد ابن شهرآشوب) .قال ابن شهرآشوب:
استخرت اهلل وأجزت له بجميع ما كتبنا من كتب املشايخ ،وبجميع مسموعايت وقراءايت
عيل بن شهرآشوب
ثم قال يف آخر ما ذكره :كتب ذلك َّ
ومصنَّفايت وأش��عاريَّ ،
حممد بن ّ
املازندراين بخ ِّطه يف منتصف مجادى اآلخر سنة إحدى وثامنني ومخسامئة»(((.
ّ

عيل بن سليامن احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 600هـ):
 .19/19القايض أبو احلسن ّ

ج��اء يف تاريخ احل َّلة ..« :ويف س��نة 598هـ يوم اخلميس  14صفر ُق ِّلد أبو احلس��ن

احلل قضاء القضاة رش ًقا وغر ًبا ،وخلع عليه بعد صالة اجلمعة وس��لم
عيل بن س��ليامن يِّ ّ
ّ
عهده بذلك ف ُق ِرئ بجامع القرص الرشيف ،واس��كن دار الزينبي بباب عليان ،ويف س��نة
األول عقد جمل��س يف دار الوزير نصري الدين نارص بن مهدي حرض فيه
600ه��ـ مجادى َّ
ع�لي بن عبد
القض��اة والفقه��اء والع��دول والوالة ،وأحرض قايض القضاة أبو احلس��ن ّ

يتضمن ما كان يعتمده من أش��ياء تنايف العدالة ،منها
احلل وقرئ حمرض
َّ
اهلل بن س��ليامن يِّ ّ
النييل)
أخذ الرش��ا عىل احلكم ،ووقف عىل ذلك وانتصب له ش��خص يعرف بـ(الوكيل ّ
((( رياض العلامء383/3 :
((( روضات اجلنَّات.292/6 :

126

وحاقق��ه((( وناظره بحيث ثبت عليه ،واس��تفتى الفقهاء فأفتوا بفس��ق من ارتكب ذلك

ووجوب عزله.(((»..

وقال الس ِّيد هادي كامل الدين عند ترمجته معق ًباَّ :
اس للغاية
حس ٌ
«إن منصب القضاء َّ

ومهم جدًّ ا ،فإذا كان القايض كصاحب الرتمجة فاس�� ًقا مرتش�� ًيا ف�ماذا ينتظر منه املجتمع
ٌّ

التفس��خ واالنحطاط ،فصالح القايض هو اللبنة األوىل يف
س��وى الرضر الفادح ،سوى ُّ
بناء املجتمع الس��ليم ،ألنَّه حيكم باألموال واألعراض والنسب والرشد واحلجر وأمثال
املهمة ،(((»..واهلل العامل بحقيقة احلال.
هذه األحكام َّ

عيل بن محدون احلليِّ ّ (ق:)6
عيل بن ّ
 .20/20الشيخ ّ

احلل.
عيل بن محدون يِّ ّ
عيل بن ّ
هو األديب الشاعر الفاضل ،أبو احلسن ّ

حك��ى يوس��ف كركوش َ
قول صاحب كتاب إنس��ان العيون يف مش��اهري س��ادس

عيل بن محدون أبو احلس��ن بن أيب قاس��م الكاتب ،من
«عيل بن ّ
القرون يف املرتجم قائلاً ّ :
ترصف يف األعامل الديوانية ،وكان
أهل احل َّلة الس��يف َّية ،وهو أخو احلسني وكان األكربَّ ،
فاضلاً أدي ًبا ،مدح األكابر ،وس��افر إىل الش��ام ،وكان غال ًيا يف التش ُّيع مبال ًغا يف الرفض،
جماهرا بتكفري الصحابة».
خبيث العقيدة،
ً

قال يوس��ف كركوش« :هذا املؤ ِّلف أورد يف ترمجة ابن محدون قصيدة مس��تدلاًّ هبا

عىل ُخبث عقيدته ،وهذه القصيدة هي يف مدح اإلمام عيل ،منها:
أصف الس ِّيد الذي يعجز الواصف

ع����ن ع�����دِّ ف��ض��ل��ه يف ال��س��ن�ين

((( حاققه :ح َّقق معه.
((( تاريخ احل َّلة.56/1 :
((( فقهاء الفيحاء.156/1:
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خاصف النعل خائض الدم يف بدر

وأح���د وال��ف��ت��ح خ���وض السفني

والقضايا التي هبا حصل التمييز

ب��ي�ن امل�����ف�����روض وامل���س���ن���ون
ِ
ْ���ر ضنني
إن طلبت ال��ن��ج��اة ف���ك َ

ع��م��ن ت��و َّل��ت وف��كِّ��ر
س��ل ب����راءة َّ
أي������ولىَّ ع�ل�ى ال�ب�ر َّي���ة َم����ن ليس

ع���ل��ى مح������ل س���������ورة ب���أم�ي�ن
ِّ
ل����ك����ل ع���ق���ل رص�ي�ن
ب��ل�ا ًغ����ا

َّ
إن يف م��رح��ب وخ��ي�بر وال��ب��اب

ك���� ًّف����ا م����ن ص���ف���ق���ة امل���غ���ب���ون

التيمي أخ��ي��ب بالراية
ورج���وع
ِّ
وك��ف��ى ف��ت��ح م��كَّ��ة مل��ن استيقظ

أو ن������ال رش�������ده ب���ع���د ح�ين

ح�ي�ن ولىَّ
ال��ن��ب��ي راي���ت���ه سعد
ّ
ف���������رأى َّ
ب���ع�ل�ي
أن ع�����زل�����ه
ّ

امل����ف����دَّ ى م���ن ق���وم���ه ب��ال��ع��ي��ون
ه��و أمح���ى مل��ج��ده م��ن أف�����ون»

(((

عيل ابن نام (:)579-..
عيل بن ّ
 .21/21الشيخ ّ

عيل ابن نام أحد أعالم أرسة آل نام احل ِّل ّيني.
عيل بن ّ
هو الفاضل العامل الشيخ ّ

عيل بن نام،كان من مشايخ أصحابنا
ذكره املريزا
األفندي بام ّ
ّ
عيل بن ّ
نصه« :الش��يخ ّ

األقسايس املعروف بـ(ابن
عيل بن محزة
احلل ،ويروي عن أيب َّ
ّ
حممد احلسن ابن ّ
من آل نام يِّ ّ
ّ
عيل بن إبراهيم
األقس��ايس الش��اعر) ،ويروي عنه الس�� ِّيد
األجل الرشيف أبو احلس��ن ّ
ّ
ورام بن أيب فراس ،فهو يف درجة
العلوي
العرييض
ّ
احلسيني كام يظهر من كتاب جمموعة َّ
ّ
ّ
العرييض املذكور،
بتوسط
عيل ولد الشيخ
ورام املذكور َّ
الطويس ،إذ يروي عنه َّ
ّ
ّ
الشيخ أيب ّ
فتأمل .لكن مل أجد ِذكرا السم الشيخ عيل هذا يف غري ذلك الكتابِ .
فالحظ»(((.
ً
َّ
ّ
عيل بن نام بن محدون،
ويف ال��وايف بالوفيات ما ّ
عيل بن ّ
احلل الش��اعر ّ
نصه« :ابن نام يِّ ّ

أب��و احلس��ن بن أيب القاس��م الكاتب ،من أهل احل َّلة الس��يف َّية ،وهو أخو احلس�ين وكان
((( تاريخ احل َّلة.65/2 :
((( رياض العلامء.166/4 :
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ترصف يف األعامل الديوان ّية ،وكان فاضلاً أدي ًبا ،مدح األكابر ،وس��افر الش��ام،
األكربَّ ،

جماهرا بتكفري الصحابة،(((
وكان غال ًيا يف التشيع مبال ًغا يف الرفض ،خبيث العقيدة،
ً
تويف سنة تسع وسبعني ومخس مائة.
ومن شعره من اخلفيف:
ي��ا غ����زالاً غ��ازل��ت ف��ي��ه غ��رام��ي

ف��أب��ى أن ي��دي��ن يل أو ي��دي��ن��ي

أصف الس ِّيد الذي يعجز الواصف

ع����ن ع�����دّ ف��ض��ل��ه يف ال��س��ن�ين

ذا القضايا التي هبا حصل التمييز

ب��ي�ن امل�����ف�����روض وامل���س���ن���ون

عيل بن أيب طالب:
 ..إىل قوله :منها يف مدح اإلمام ّ

خاصف النعل خائض الدم يف بدر

وأح���د وال��ف��ت��ح خ���وض السفني

ع��م��ن ت��و ّل��ت وفكر
س��ل ب����راءة َّ

ْ
إن ط��ل��ب��ت ال��ن��ج��اة ف��ك��ر ضنني

أي������ولىّ ع�ل�ى ال��ب�ر ّي����ة م���ن ليس

ع���ل��ى مح������ل س���������ورة ب���أم�ي�ن
ٍ
ِّ
ع���ق���ل رص�ي�ن
ل���ك���ل
ب��ل�ا ًغ����ا

إن يف م��رح��ب وخ��ي�بر وال��ب��اب

ك���� ًّف����ا م����ن ص���ف���ق���ة امل���غ���ب���ون

ورج���وع التيمي أخ��ي��ب بالراية
ألِ��ش ٍّ
��ك من شوكة احل��رب ح��ادوا

ي����وم أح����د أم خ��ي��ف��ة ل��ل��م��ن��ون

وك��ف��ى ف��ت��ح م��كَّ��ة مل��ن استيقظ

أو ن������ال رش�������ده ب���ع���د ح�ين

وأرى احلالتني توجب لإلبطال

إب���ط���ال م���ا ادع�����ى م���ن ف��ت��ون

ح�ي�ن ولىَّ
ال��ن��ب��ي راي���ت���ه سعد
ّ

امل���ف���دى م���ن ق���وم���ه ب��ال��ع��ي��ون

فشجاه األعسى عليهم ولألويس

ش���ع���ب م����ن ق��ل��ب��ه غ��ي�ر دون

ف���������رأى َّ
ب���ع�ل�ي
أن ع�����زل�����ه
ٍّ

ه����و أمح�����ى مل���ج���ده م����ن أف����ون

((( من املالحظ َّ
أن هذه الفقرة من الرتمجة ورد عينها يف الرتمجة الس��ابقة وكذا الشعر اآليت ،ويظهر
من ذلك َّ
احلل).
أن املرتجم متَّحد مع
َ
املرتجم السابق ،فالحظ( .أمحد يِّ ّ
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ع��ج��ب ال��ب��ي��ت إذ رق���ت ق��دم��اه

ّ
ج����ل ع���ن ي����دي ج�بري��ن
ك��ت��ف��ا

ث���م ق���ال���ت أت���ك�س�روين ي���ا ق��وم

وب�����األم�����س ك���ن���ت���م ت���ع���ب���دوين

رت���ب���ة ل����و س��م�ا س������واه إل��ي��ه��ا

ق��اب��ل��ت��ه األص���ن���ام م��ن غ�ير ه��ون

وإذا ما ع��ددت سبق ذوي اهلجرة

ي�����و ًم�����ا ه���ج���اهن���م واهل���ج�ي�ن

ِّ
الكل
رشكت ليلة الفراش بفضل

ش�����ت ال�����ن�����وى ب���ح���ي ق��ط�ين

ح��ي��ث ال ي��م��ك��ن ال���وث���وب أخ��و

وال ع�������ادل أخ�����و ال��ت��م��ك�ين

وارشح����وا القلب يف أس��ام��ة إذا

أب��ط��ل ت�سري��ح ج��ي��ش��ه وس��م��ويل

َّ
إن غصب ال��زه��راء إرث أبيها

وادك�������ار ارجت���اع���ه���ا ب��ع��د حني

ل��ف��ظ��ي��ع مل حي���ف���ظ���وا ف���ي���ه إل

ل��ل��ن��ب��ي اهل�����ادي وال آل دي��ن��ي
ِّ

ي��ا هل��ا م��ن ف��ري��س��ة أن��ق��ذهت��ا بعد
ٍ
ص��دق مل ي��أل يف اهلل جهدً ا
سيف

ب��������طء ف������راس������ة امل����ي����م����ون

ب��ج��ه��اد م��س��ت��ح��ق��ب ل��ل��ض��غ��ون

َّ
استل
فاقتضاه ي��وم السقيفة م��ا

يف ب������در س���ي���ف���ه م�����ن دي�����ون

إح���ن أع��ج��زهت��م أن يلوها وهي
َ

ط�����ي ك���ف���ره���م يف ك��م�ين
م����ن
ّ

حمب الدي��ن ابن النجار :ينش��دها الرافضة يف
ث��م ع َّق��ب
الصفدي قائ�ًل�اً « :قال ِّ
ّ
َّ ..

املواسم يف مشاهد أهل البيت»(((.

ث��م َّ
إن يف رياض العلامء ترمجة أخرى
وذك��ره صاحب روضات اجلنَّات قائلاً َّ ..« :

احلل.(((»..
عيل بن نام ،وذكر أنَّه كان من مشايخ أصحابنا من آل نام يِّ ّ
عيل بن ّ
للشيخ ّ

عيل بن الكال احلليِّ ّ (ق :)6
 .22/22الشيخ ّ

احلل،
عيل بن نرص اهلل بن هارون املعروف جدّ ه بالكال يِّ ّ
جاء يف أمل اآلمل« :الشيخ ّ

((( الوايف بالوفيات.224-222/21 :
((( روضات اجلنَّات.181/2 :
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عيل بن حييى اخل َّياط»(((.
فاضل جليل ،يروي عنه الشيخ ّ

احلميص (ق :)6
عيل بن حممود
ّ
 .23/23الشيخ ّ
احلميص.
هو الفقيه الفاضل أحد أعالم آل
ّ

نصه« :فاضل عامل ،متكلم كامل ،وله من املؤلفات كتاب (مشكاة
ذكره
األفندي بام ّ
ّ

أيضا ،وقد يقال
اليقني يف أصول الدين) ،وقد رأيته ببلدة بارفروش ،وعندنا منه نس��خة ً

النساخ ،فالحظ.
عيل
احلميص نفسه ،والغلط من َّ
ّ
إنَّه :للشيخ سديد الدين حممود بن ّ

احلميص
عيل بن احلسن
ّ
وقد كان هذا الش��يخ والد الش��يخ س��ديد الدين حممود بن ّ
الرازي املش��هور ،أس��تاذ الش��يخ منتج��ب الدين وصاحب كت��اب (التعلي��ق الوايف يف

م��دح والدَ ه ه��ذا هبذه العب��ارة :اإلمام العلاَّ م��ة املغفور له ،س��لطان علامء
ال��كالم)..،
َ
الرازي»(((.
ثم
عيل ابن حممود
ّ
احلميص ََّ
ّ
اإلسالم مجال امل َّلة والدين ّ

احلميص
وذكره صاحب روضات اجلنَّات ضمن ترمجة الش��يخ سديد الدين حممود
ّ
ثم َّ
عيل بن حممود
قائ�ًل�اً َّ ..« :
إن يف رياض العلامء ترمجة باخلصوص للش��يخ مجال الدين ّ
مذكورا فيها بعد وصفه هبذه النسبة ما صورته هكذا :فاضل
ثم الرازي،
ً
احلميص األصل َّ
ّ

عامل متك ِّلم كامل له كتاب (مشكاة اليقني يف أصول الدين) ،وقد يقال :إنَّه من تصانيف
احلميصُ ،أستاذ الشيخ منتجب الدين وصاحب كتاب
والده الشيخ سديد الدين حممود
ّ

العراقي يف الكالم)»(((.
(التعليق
ّ

وق��د تقدَّ م قول صاح��ب الرياض الذي ذكر َّ
بأن املرتجم هو والد الش��يخ س��ديد

((( أمل اآلمل.208/2 :
((( رياض العلامء.262/4 :
((( روضات اجلنَّات.162/7 :
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ألن َّ
الدين وليس ولده ،وهو غري صحيح؛ َّ
احلميص
كل من ترجم للش��يخ س��ديد الدين
ّ
(((
عل بن احلسن ،وليس
ومنهم صاحب الرياض نفس��ه قد ذكر اسمه بلفظ :حممود بن يّ
فاملرتجم هو ولد الش��يخ س��ديد الدين،
عيل بن حممود ليصح ما قاله ،وعليه
َ
حمم��ود بن ّ
وليس والده ،فالحظ.

عيل بن حييى اخل َّياط احلليِّ ّ (ق :)6
 .24/24الشيخ ّ

عيل بن حييى اخل َّياط ،فاضل جليل ،يروي
جاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ أبو احلس��ن ّ

حممد بن مع��د ،عنه عن اب��ن إدريس واب��ن البطريق
ع��ن العلاَّ م��ة (ك��ذا) عن أبيه ع��ن َّ
وغريمها»(((.

والصواب َّ
حممد بن معدّ عنه ،وعبارة أمل اآلمل فيها
أن العلاَّ مة يروي عن أبيه عن َّ

تصحيف.

حممد بن أمحد بن محزة ابن جيا احلليِّ ّ (579-499هـ):
 .25/25الشيخ رشف الكتَّاب َّ
حممد ب��ن أمحد بن محزة بن
ه��و األديب
ّ
اللغوي الش��اعر أبو الف��رج رشف الكتَّاب َّ

«حممد بن أمحد بن محزة بن جيا
احلل .ذكره ياقوت
ّ
احلموي يف معجم األدباء قائلاً َّ :
جيا يِّ ّ

ش��اعرا
أب��و الفرج ،من أهل احل َّلة املزيد َّية ُيل َّقب رشف الكتَّاب ،كان نحو ًّيا لغو ًّيا ،فطنًا
ً
دونة ،قدم بغداد فقرأ عىل النقيب أيب السعادات هبة اهلل ابن
ُمرتس�ًل�اً  ،شعره ورس��ائله ُم َّ
حممد ابن َّ
اخلشاب ،وسمع احلديث
الش��جري
ّ
ّ
ثم أخذ بعده عن أيب َّ
النحوي وأخذ عنهَّ ،

ع�لى القايض أيب جعفر عبدالواحد اب��ن الثقفي ،وأصله ومولده من مطريآباد ،وصحب

احلريري.
حممد القاسم ابن
ّ
ابن هبرية الوزير ،وله رسائل َّ
مدونة عملها أجوبة لرسائل أيب َّ
((( ُينظر :رياض العلامء.202/5 :
((( أمل اآلمل.210/2 :
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القيلوي قال :أنا رأيته ،ومات يف س��نة تسع وسبعني ومخسامئة وقد
عيل
ّ
َحدّ ثني أبو ّ

ن َّيف عىل الثامنني.

احلل قال:
أنش��دين ابن
الدبيثي قال :أنشدين أبو الثناء حممود بن عبد اهلل بن ا ُمل َّ
ّ
فرج يِّ ّ

حممد بن أمحد بن جيا لنفسه:
أنشدين رشف الكتَّاب أبو الفرج َّ

ُ
م��س��ب��وق
س���اب���ق أب������دً ا وال
ال
ٌ

َح��تَّ��ام أج���ري يف م��ي��ادي��ن اهل��وى

إلاَّ
وع��ق��ي��ق
ت���ع���رض أج�����رع
ُ
َّ

ط��رب إىل أرض احلمى
ه��زين
م��ا َّ
ٌ
ِ
��ف��رق
ش���وق ب���أط���راف ال���ب�ل�اد ُم ّ

فريق
نحوي شتيت الشمل منه
ُ

ف��ك��أن جفني ب��ال��دم��وع م��وك ٌ
َّ
ِّ��ل

ُ
َّ
خم��ل��وق
وك�����أن ق��ل��ب��ي ل��ل��ج��وى

ق��ل حل��ادي ع�شر ال�ب�روج أب��ا العا

رش م��ن��ه��ا رب ال���ق���رون ال��ث��اين

ُ
ب���روق
مل��ع��ت هل���ا ب�ي�ن ال��ض��ل��وع

وم��دام��ع كفلت ب��ع��ارض ُم��زن��ة
أيضا:
وله ً

ي���ا اب����ن ش���ك���ران ض�� َّل��ة ل��زم��ان

رصت ف��ي��ه تُ���ع���دُّ يف األع���ي���ان
َ

ل��ي��س طبعي ذ َّم ال��زم��ان ولكن
وج��اء يف تاري��خ احل َّلة« :بن��و جيا أصلهم من قري��ة العامر َّية من ق��رى (مطريآباد)
أن���ت أغ��ري��ت��ن��ي ب���ذ ِّم ال���زم���ان»

(((

للذهبي:
الدبيثي
إحدى أعامل احل َّلة .قال الدكتور مصطفى جواد يف حاش��ية خمترص ابن
ّ
ّ

أيضا :ورد يف كتاب املناقب املزيد َّية
بنو جيا من أهل احل َّلة ومن البيوت املشهورة .وقال ً
يف أخبار الدولة األسد َّية نسخة املتحف الربيطاين املر َّقمة  230296ورقة ( :)7-6قال

عيل بن جيا.»..(((
مؤ ِّلفه أبو البقاء هبة اهلل :حدَّ ثني الرئيس أبو نرص َّ
حممد بن ّ

قال الش��يخ يوس��ف كركوش مع ِّق ًبا« :عندنا اليوم يف احل َّل��ة يف حم َّلة املهد َّية موضع

((( معجم الأُدباء.270/17 :
((( املناقب املزيد َّية ،51/1 :يف املطبوع.
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املعمرين عن أصل هذه التس��مية فأجابني َّ
أن هذه التسمية
يعرف بـ :اجلية ،وقد س��ألت ِّ
قديمة جدًّ ا ،فجال يف خاطري َّ
أن هذا املوضع يمكن أن يكون لبني جيا»(((.

والدته ووفاته:
احلموي يف معجم األدباء َّ
أن ابن جيا مات يف سنة 579هـ عن عمر
ذكر لنا ياقوت
ّ

ق��ارب الـ 80عا ًما ،لذا وبنا ًء عىل هذه التواريخ تكون والدته س��نة 499هـ تقري ًبا ،واهلل

سبحانه العامل.

حممد بن إدريس احلليِّ ّ (598-543هـ):
 .26/26الشيخ َّ

هو الفقيه الفاضل ،العامل العامل ،ش��يخ فقهاء وقته ،ورئيس علامء عرصه ،الش��يخ

احلل.
أبو عبد اهلل فخر امل َّلة والدين َّ
حممد بن أمحد بن إدريس العجيل يِّ ّ

حممد ب��ن ادريس العجىل بح َّلة،
ذك��ره منتجب الدين ابن بابويه بام ّ
نصه« :الش��يخ َّ

ل��ه تصانيف ،منها كتاب (الرسائر) ش��اهدته بح َّله ،وقال ش��يخنا س��ديد الدين حممود
احلمىص رفع اهلل درجته هو خملط ال يعتمد عىل تصنيفه»(((.

نصه« :الشيخ
وجاء يف أمل اآلمل ،مبتدئًا بقول منتجب الدين يف فهرس��ه ،قائلاً ما ّ

حمم��د بن إدريس العجيل بح َّل��ة ،له تصانيف ،منها كتاب الرسائر ،ش��اهدته بح َّلة ..إىل
َّ

قوله :وقد أثنى عليه علامؤنا ِّ
املتأخرون ،واعتمدوا عىل كتابه ،وعىل ما رواه يف آخره من
كتب املتقدِّ مني وأصوهلم ..إىل قوله :ونقل الس�� ِّيد مصطفى عن ابن داود أنَّه كان ش��يخ

الفقهاء باحل َّل��ة ،متقنًا للعلوم ،كثري التصانيف لكنَّه أعرض عن أخبار أهل البيت
بالك ِّل َّية ،وأنَّه ذكره يف قسم الضعفاء.
((( تاريخ احل َّلة.49/2 :
((( الفهرست ملنتجب الدين.113 :
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ثم قال الس ِّيد مصطفىَّ :
ولعل ِذك َْره يف باب املو َّثقني أوىل؛ َّ
ألن املشهور منه أنَّه ال يعمل
َّ

بخرب الواحد ،وهذا ال يستلزم اإلعراض بالك ِّل َّية ،وإلاَّ النتقض بغريه مثل الس ِّيد املرتىض

وغريه.(((»..

احلل يف كتاب رشح هنج البالغ��ة البن أيب احلديد
وورد ذكر الش��يخ ابن إدري��س يِّ ّ

الريض قائلاً « :وقرأت ِّ
احلل ،الفقيه اإلمامي،
عند ترمجة الرشيف
بخط َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
ّ
الشافعي.(((»..
حممد اإلسفراييني الفقيه
ّ
قال :حكى أبو حامد أمحد بن َّ

احلل :وكان هذا
حممد بن إدريس
وقال الش��يخ يوسف
البحراين« :الش��يخ َّ
العجيل يِّ ّ
ّ
ّ

فقيها ،أصول ًّيا بحتًا ،وجمتهدً ا رص ًفا ،وهو َّأول من فتح باب الطعن عىل الش��يخ،
الش��يخ ً
وإلاَّ
ُّ
فكل من كان يف عرص الش��يخ أو من بعده إنَّ�ما كان حيذو حذوه غال ًبا إىل أن انتهت

ثم َّ
إن املح ِّقق والعلاَّ مة بعده أكثرا من ال��ر ِّد عليه ،والطعن فيه ،ويف أقواله،
النوب��ة إليهَّ ،
أيضا الشيخ الفاضل الكامل العلاَّ مة الشيخ
والتش��نيع عليه غاية التشنيع ،وقد طعن فيه ً

احلم�صي ،وقال :إنَّه خملط ..إىل قوله :والتحقيق َّ
وعلو
أن فضل الرجل املذكور،
حممود
ّ
ّ

منزلته يف هذه الطائفة ممَّا ال ُينكر ،وغلطه يف مس��ألة من مس��ائل الف ِّن ال يس��تلزم الطعن
علي��ه بام ذكره املح ِّقق املتقدِّ م ذك��ره ،وكم ملثله من األغالط الواضحة والس�� َّيام يف هذه
املس��ألة ،وهي مس��ألة العمل بخرب الواحد ،ومجلة من َّ
تأخر عنه من الفضالء حتَّى مثل

املح ِّقق والعلاَّ مة اللذين مها أصل الطعن عليه قد اختارا العمل بكثري من أقواله.

وقد ذكره ش��يخنا الش��هيد الث��اين يف إجازته فق��ال :مرو َّيات الش��يخ العلاَّ مة

األول يف إجازته:
حممد بن إدريس العجيل .وقال الشهيد َّ
املح ِّقق فخر الدين أيب عبد اهلل َّ
وعن ابن نام والس�� ِّيد فخار مصنَّفات اإلمام العلاَّ مة ش��يخ العلامء ورئيس املذهب فخر
((( أمل اآلمل.243/2 :
((( هنج البالغة.52/1 :
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حممد بن إدريس ،انتهى
الدين أيب عبد اهلل َّ
وله كتاب يش��تمل عىل مجلة من أجوبة مس��ائل قد ُسئل عنها((( ،وهو عندي إعارة

من بعض اإلخوان ،وكذلك كتاب الرسائر بتاممه.

تفرد
وباجلملة :ففضل الرجل املذكور ونبله يف هذه الطائفة أظهر من أن ُينكر ،وإن َّ

ببعض األقوال الظاهرة البطالن لذوي اإلفهام واألذهان ،ومثله يف ذلك غري عزيز ،كام

ال خيفى عىل الناظر املنصف.(((»..

«حمم��د بن إدريس
األردبي�لي
عيل
ّ
احلائريَّ :
وج��اء يف جامع الرواة للش��يخ َّ
ّ
حمم��د ّ

احلل ،كان شيخ الفقهاء باحل َّلة ،متقنًا يف العلوم ،كثري التصانيف»(((.
العجيل يِّ ّ

احلل ،كان ش��يخ الفقهاء
وقال
ّ
احلائري يف منتهى املقالَّ :
«حممد بن إدريس العجيل يِّ ّ

باحل َّلة ،متقنًا يف العلوم ،كثري التصانيف( ،نقال عن ابن داود) إىل أن قال :وال خيفى ما فيه
من اجلزاف ،وعدم س��لوك س��بيل اإلنصافَّ ،
فإن الطعن يف هذا الفاضل اجلليل ،س�� َّيام

واالعتذار هبذا التعليل ،فيه ما فيه ،أ َّما أوَّلاً
َّ
فألن عمله بأكثر كثري من األخبار ،ممَّا ال يقبل
االس��تتار ،س�� َّيام ما اس��تطرفه يف آواخر الرسائر من أصول القدماء ،وأ َّما ثان ًيا َّ
فألن

متفرداته ،بل ذهب إلي��ه مجلة من ج َّلة األصحاب
ع��دم العمل بأخب��ار اآلحاد ليس من ّ

كعل��م اهلدى وابن زه��رة وابن قبة وغريهم ،فل��و كان ذلك موج ًب��ا للتضعيف لوجب
تضعيفهم أمجع ،وفيه ما فيه.(((»..

((( وق��د طبع ه��ذا الكتاب حدي ًثا بعنوان أجوبة مس��ائل ورس��ائل يف خمتلف فن��ون املعرفة ضمن
احلل).
حممد مهدي
ّ
احلل ،حتقيق وتقديم :الس ِّيد َّ
املوسوي اخلرسان( .أمحد يِّ ّ
موسوعة ابن إدريس يِّ ّ
((( لؤلؤة البحرين.276 :
((( جامع الرواة.65/2 :
((( منتهى املقال.260 :
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وج��اء يف روضات اجلنَّات «احلَرب الكام��ل ،املح ِّقق العلاَّ مة ،فخر امل َّلة والدين ،أبو

احلل العجيل ،صاحب كتاب الرسائر احلاوي لتحرير
عب��د اهلل َّ
حممد بن أمحد بن إدريس يِّ ّ

��ي فيام نقل صاحب أم��ل اآلمل عن كتاب
القم ّ
الفت��اوي ،ذكره الش��يخ منتجب الدين ِّ
ِ
حممد بن إدريس العجيل شاهدته بح َّلة ،ناس ًبا إ َّياه إىل اجلدِّ دون
فهرس��ته بعنوان :الشيخ َّ

األب ..إىل قول��ه :هذا ،وقال صاحب صحيفة الصفاء يف ذكر أهل االجتباء واألصدقاء

احلل :نس��ب
بع��د الرتمج��ة له بعنوان َّ
حمم��د بن إدريس فخر الدي��ن أبو عبد اهلل العجيل يِّ ّ
إىل ج��دّ ه ألنَّه ابن أمح��د بن إدريس ،كان ش��يخ الفقهاء يف احل َّلة ،متقنً��ا يف العلوم ،كثري
التصانيف ،له كتب ،أش��هرها كتاب الرسائر احل��اوي لتحرير الفتاوي ،يروي عن خاله

الطويس »..إىل آخر هذا القول اخلاطئ
الطويس وعن جدِّ ه ألُ ِّمه الش��يخ
عيل
ّ
ّ
الش��يخ أيب ّ
من الصلة املزعومة بني املرتجم والشيخ
الطويس.(((»
ّ

احلل،
القم ّي يف الكنى واأللق��ابَّ :
وعن الش��يخ ع َّباس ِّ
«حممد بن أمحد بن إدريس يِّ ّ

فاضل فقيه ،وحم ِّقق ماهر نبيه ،فخر األج َّلة ،وشيخ فقهاء احل َّلة ،صاحب كتاب الرسائر
احلاوي لتحرير الفتاوي.(((»..

الطويس وابن إدريس احلليِّ ّ :
النسب بني الشيخ
ّ

احلل@،
وعن رابطة النس��ب بني الش��يخ
الط��ويس Hوبني ابن إدري��س يِّ ّ
ّ

وما زعموه من َّ
ىَّ
املتوف س��نة 460هـ كان اجل��د املبارش من جهة األم
الطويس
أن الش��يخ
ّ

للشيخ ابن إدريس املولود سنة 543هـ ،ومن َّ
أن ذلك كان أقرب للمحال ،يقول العلاَّ مة

املحدِّ ث
النوري Hيف معرض تعقيبه عىل هذا األمر« :فإنه يف الغرابة بمكان يكاد يلحق
ّ

باملحال يف العادة .فإن وفاة الش��يخ يف سنة ستني بعد األربعامئة ،ووالدة ابن إدريس كام
((( روضات اجلنَّات.274/6 :
((( الكنى واأللقاب .210/1
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ذكروه يف سنة ثالث وأربعني بعد مخسامئة ،فبني الوفاة والوالدة ثالثة وثامنون سنة .ولو

كان��ت أم ابن إدريس يف وقت إجازة والدها هلا يف حدود س��بع عرشة س��نة مثلاً  ،كانت
بنت الش��يخ ولدت ابن إدريس يف س��ن مائة س��نة تقري ًبا ،وهذه من اخلوارق التي ال ُبدَّ

أن تكون يف االش��تهار كالش��مس يف رابع��ة النهار .والعجب من ه��ؤالء األعالم كيف

بمجرد أن رأوها مكتوبة يف موضع من غري
يدرجون يف مؤلفاهتم أمثال هذه األكاذيب،
َّ

تأ ُّمل ونظر»(((.

ويقول األس��تاذ الدكتور الس ِّيد حسن احلكيم عند اس��تعراضه لروابط النسب بني

الطويس اجل��دُّ األُ ِّمي املبارش البن
الط��ويس وابن إدريس ،واس��تبعاده أن يكون
الش��يخ
ّ
ّ
إدريس؛ لتباعد الفرتة الزمنية بني وفاة الش��يخ ووالدة ابن إدريس ،مع ِّق ًبا عىل هذا األمر

الطويس ُأ ّم اب��ن إدريس مبارشة ،ويمكن
بقول��ه« :ولكن يف احلقيقة مل تكن بنت الش��يخ
ّ
الطويس؛ وذلك لبعد املسافة الزمنية الفاصلة بني الشيخ
أن تكون ُأ ّمه بنت بنت الش��يخ
ّ
الطويس وابن إدريس»(((.
ّ

حممد مهدي اخلرسان يف كتابه موسوعة
ويقول س�ماحة العلاَّ مة املح ِّقق الس ِّيد َّ

احلل وحتت عنوان( :أ َّمهاته وخطأ شائع)«:أ َّما نسبه من جهة األ َّمهات فقد
ابن إدريس يِّ ّ
املتوف سنة 460هـَّ ،
ذهب بعض األعالم إىل َّ
ىَّ
ولعل َّأول
الطويس
أن أ َّمه هي بنت الشيخ
ّ

ىَّ
املتوف س��نة 1104ه��ـ يف كتابه أمل اآلمل،
العاميل
احلر
م��ن ذهب إىل ذلك هو الش��يخ ّ
ّ
الطويس بواس��طة وغري واس��طة ،وعن جدِّ ه ألُ ِّمه
عيل
ّ
قال :يروي املصنّف عن خاله أيب ّ

ورام ،وكانت فاضلة صاحلة».
أيب جعفر
الطويس ،وأ ُّم ُأ ِّمه بنت املسعود َّ
ّ

أيضا مع ِّق ًبا« :وعىل هذا النغم كثر اإليق��اع عند ِّ
املتأخرين ..إىل قوله :ووجه
وق��ال ً

((( خامتة املستدرك .458/2
الطويس.491-490 :
((( الشيخ
ّ
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الطويس جدّ ابن إدريس أل ِّمه ،وأ ُّم أ ِّمه بنت املس��عود ،ومعنى
الغراب��ة أنَّه جعل الش��يخ
ّ
الطويس ،ومعلوم َّ
الطويس
أن وفاة الش��يخ
ذلك أن تكون بنت املس��عود زوجة الش��يخ
ّ
ّ
الطويس ،حتَّ��ى َّ
ورام ِّ
أن منتجب الدين
متأخر عن زمان
كانت س��نة 460هـ واملس��عود َّ
ّ
ابن بابويه من القرن الس��ادس ش��اهده باحل َّلة وقال عنه :عامل فقيه صالح ،شاهدته بح َّلة
احلميص باحل َّلة وراعاه».
ووافق اخلَرب اخلُرب ،قرأ عىل شيخنا اإلمام سديد الدين حممود
ّ

موضحا« :فالحظ ج ّيدً ا جتد َّ
ورام من معارصي ابن إدريس،
ثم أضاف
ً
أن املسعود َّ
َّ

إن مل يكن ّ
احلميص وأخذ عنه ،وسيأيت يف
متأخ ًرا عنه قليلاً  ،فكالمها اجتمع بسديد الدين
ّ

احلميص ،فكيف يعقل أن تكون ابنة مسعود
شيوخ املصنّف وتالميذه ذكر سديد الدين
ّ
ىَّ
املتوف سنة 460هـ؟! فالحظ.
الطويس
ورام وهي أ ُّم أ ِّم ابن إدريس هي زوجة الشيخ
َّ
ّ

ورام رجلاً آخر غري من عرفته املصادر الرجال َّية
ال َّل ُه َّم إلاَّ أن يكون املراد باملسعود َّ
فذكرته ،فمن هو يا ترى؟ عىل أنَّا لو أغمضنا النظر عن هذه اجلهة ف َث َّم خلل آخر ،وذلك

الطويس يف سنة 460هـ وبني والدة الشيخ ابن إدريس
الزماين بني وفاة الشيخ
هو البعد
ّ
ّ

يف س��نة 543هـ ،فيكون بينهام  83س��نة ،وذلك يمنع من وقوع الوالدة املزعومة ،حتَّى
لو أفرتضنا َّ
الطويس كانت محلاً عند وفاة أبيها وولدت بعده ،فال يمكن
أن بنت الش��يخ
ّ
أن تك��ون ه��ي أ ُّم ابن إدريس (املصنّ��ف) ،إذ ال يعقل عاد ًة محل ام��رأة جتاوزت الثامنني
م��ن عمره��ا ،م��ع َّ
أن انقطاع احلمل ع��ادة وبلوغ س�� ِّن اليأس إنَّام يكون يف الس��تني عىل

قصة س��ارة زوجة إبراهيم
أكث��ر تقدير .وحتَّ��ى لو أ ُّدعي اإلعج��از يف املقام كام يف َّ
هذا َب ْعليِ َش�� ْيخً ا إِ َّن َ
ت َيا َو ْي َلتَى َء َألِدُ َو َأنَا َع ُجو ٌز َو َ
هذا لَشيَ ٌء
حني بش
رَّهتا املالئكةَ ﴿ :قا َل ْ
َع ِ
يب﴾((( لكان ذلك عج ًبا يشتهر أمره ويشيع خربه»(((.
ج ٌ
((( سورة هود .72 :11
احلل.16 :
((( موسوعة ابن ادريس ّ يِّ
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مشاخيه ومن يروي عنهم:
السوراوي.
1.1الشيخ احلسني بن رطبة
ّ

احلسيني ،صاحب غنية النزوع.
2.2الس ِّيد أبو املكارم محزة بن زهرة
ّ
األفطيس.
حممد
3.3الس ِّيد ّ
عز الدين رشف شاه بن َّ
ّ
الدوريستي.
4.4الشيخ الفقيه عبد اهلل بن جعفر
ّ
العبادي.
5.5الشيخ عريب بن مسافر
ّ

العرييض.
العلوي
عيل بن إبراهيم
ّ
ّ
6.6الس ِّيد الرشيف أبو احلسن ّ

تالمذته ومن يروي عنه:

1.1الشيخ جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام.
املوسوي.
2.2الس ِّيد اجلليل فخار بن معد
ّ

حممد بن جعفر بن نام.
3.3الشيخ نجيب الدين َّ

وغريهم.
مؤ َّلفاته(((:

1.1أجوبة املسائل ،جمموعة فقه َّية.

2.2الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.
3.3خمترص التبيان(((.

((( وق��د طبعت جمموعة مؤ َّلفاته املوجودة ضمن موس��وعة كاملة يف  14جم َّل��دً ا ،بتحقيق وتقديم:
مهدي اخلرس��ان ،نرش العتبة العلو َّية املقدَّ سة 1429هـ( .أمحد
حممد
ّ
س�ماحة آية اهلل الس�� ِّيد َّ
احلل).
يِّ ّ
((( الكنى واأللقاب.210/1 :
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أيضا كت��اب التعليقات،
ق��ال صاحب األم��ل عند ع��دَّ ه مؤ َّلفات الش��يخ« :ول��ه ً

ٍ
الط��ويس ،ش��اهدته بخ ِّطه يف
ح��واش وإي��رادات ع�لى التبي��ان لش��يخنا
كب�ير ،وه��و
ّ
فارس»(((.

والدته ووفاته:
ولد رضوان اهلل عليه س��نة 543هـ وتوفيِّ يوم اجلمعة  18ش��وال س��نة 598هـ عن

عمر قارب الـ 55عا ًما تقري ًبا.

السنبيس (535-..هـ):
حممد بن خليفة
 .27/27الشيخ َّ
ّ

اهليتي
الس��نبيس
حممد بن خليفة بن احلس�ين
ّ
ج��اء يف تاريخ احل َّلة« :هو أبو عبد اهلل َّ
ّ
شاعرا جميدً ا ،اتصل باألمراء املزيد ِّيني
احلل املل َّقب بـ(القائد) ،ولد ونش��أ يف هيت ،كان
ً
يِّ ّ
املزيدي ،ومن بعده اتصل بولده سيف الدولة صدقة ،ورافقه
من عهد هباء الدولة منصور
ّ

وحرضا ،ومدحه بعدَّ ة قصائد ،ذكره ابن املارستانية يف كتابه ديوان اإلسالم ،قال:
سفرا
ً
ً

شاعرا جميدً ا مغزلاً  ،مليح الكالم ،حسن النظم ،أللفاظه حالوة ،وعليها من جودة
كان
ً
النس��يج طالوة ،وصاف الديار الدوارس ،مولع بذكر اإلبل والقفار والبس��ابس ،خبري

بأخبار العرب وأش��عارها ،بصري بأ ّيامها ووقائعها وآثارها ،أشهر أهل هذه الصنعة هبا،

ذكرا.(((»..
وأفخم شعراء سيف الدولة ً
من شعره:

التيها وال مل ًقا
ال تصحب الناس
ً

واب��س��م هل��م ب�ين إح�ل�اء وإم���رار

وامج��ع ففي مجعك الضدَّ ين فائدة

كالنضج ي���درك ب�ين امل���اء وال��ن��ار

((( أمل اآلمل.243/2 :
((( تاريخ احل َّلة.44/2 :
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الكتب��ي أنَّ��ه ت��وفيِّ س��نة 515ه��ـ(((،
ت��وفيِّ س��نة 535ه��ـ يف بغ��داد ،وذك��ر
ّ

رمحه اهلل تعاىل.

عيل بن أمحد ،ابن حمُ يدة احلليِّ ّ (550-468هـ):
 .28/28الشيخ َّ
حممد بن ّ

عيل بن أمحد
ه��و العامل
ّ
النحوي الفاضل ،واألديب الش��اعر ،أبو عب��د اهلل َّ
حممد بن ّ

احلل.
املل َّقب بـ( :ابن حمُ يدة) يِّ ّ

عيل بن أمح��د أبو عبيداهلل احل�ِّل�يِّ ّ  ،املعروف بـ(ابن
ق��ال ياق��وت
ّ
احلموي َّ
«:حممد بن ّ

حممد ابن َّ
اخلش��اب
محي��دة
ّ
النحوي) ،كان��ت له معرفة ج ِّيدة بالنحو واللغة ،قرأ عىل أيب َّ
جلمل أليب
ّ
البغدادي ،والزمه حتَّى برع يف علم العرب ّية ،وصنَّف كت ًبا ،منها :رشح أبيات ا ُ

بكر ابن السرَّ اج ،رشح اللمع البن جنِّي ..إىل قوله :ومولده سنة ستة وثامنني وأربعامئة،
احلل ،قال:
عيل بن نرص بن هارون يِّ ّ
ومات س��نة مخسني ومخسامئة ،أنش��دين أبو احلس��ن ّ
احلل لنفسه:
أنشدين َّ
عيل بن حمُ يدة يِّ ّ
حممد بن ّ
وال��رب��ا
س�لام ع�لى تلك امل��ع��اه��د
ُّ
وس��ق�� ًي��ا ل��ر َّب��ات احل��ج��ال وأهلها

وأه�ًل�اً ب��أرب��اب القباب ومرحبا

ورع�� ًي��ا ألرب����اب اخل����دور بيثربا

أح��� ُّن لت َّياك احل��ج��ال وإن غدت

رب��ائ��ب��ه��ا تُ���ب���دي إ َّيل ال��ت��ج��نُّ��ب��ا

وأص���ب���و ل��رب��ع ال��ع��ام��ر َّي��ة كُ�� َّل�ما

ت��ذكَّ��رت م��ن ج��رع��اهت��ا يل ملعبا

مه����ي غ���دوة
ف�ل�اه���م إلاَّ دون ِّ
َّ

إذا جرت النكباء أو ه ّبت الصبا»(((.

احلموي.
اخلوانساري يف روضات اجلنَّات((( بام ذكره
وذكره
ّ
ّ

((( ُينظر :فوات الوفيات.332/2 :
((( معجم األدباء.252/18 :
((( روضات اجلنَّات.31/8 :
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مؤ َّلفاته:
احلموي يف معجم األدباء ،وهي:
وقد ذكرها ياقوت
ّ
1.1األدوات ،يف النحو.
2.2الروضة ،يف النحو.
الرساج.
3.3رشح أبيات ا ُ
جلمل أليب بكر ابن َّ
4.4رشح اللمع البن جنّي.

5.5رشح املقامات احلرير َّية.
6.6يف الترصيف.
7.7الفرق بني الضاد والظاء.
والدته ووفاته:
ذك��ر أصحاب املعاجم َّ
أن والدته كانت س��نة 486هـ ،ووفاته يف س��نة 550هـ(((،

وبنا ًء عىل هذه التواريخ يكون عمره  82سنة تقري ًبا ،رضوان اهلل عليه.

الدهان (590-..هـ):
عيل بن شعيب ،ابن َّ
 .29/29الشيخ برهان الدين َّ
حممد بن ّ
حممد
الدهان ً
جاء يف الكنى واأللقاب« :برهان الدين ويقال :ابن َّ
أيضا أبو ش��جاع َّ

النحوي ،األديب الش��اعر ،املاهر يف
الفريض احلاس��ب،
البغدادي،
عيل بن ش��عيب
ّ
ّ
ّ
ابن ّ

النجوم ،صنَّف غريب احلديث.

ٍ
بعض وقد عويف من مرضه:
ومن شعره ما كتبه إىل
((( ُينظر :معجم األدباء.252/18 :
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ن���ذر ال��ن��اس ي���وم ب��رئ��ك ص��و ًم��ا

ف��ط��را
غ�ير أنيِّ ع��زم��ت وح����دي
ً

ع����ا ًمل����ا َّ
أن ي�����وم ب���رئ���ك ع��ي��د

ن���ذرا»
ال أرى صومه ول��و ك��ان
ً

(((

أيضا الس�� ِّيد هادي ك�مال الدين يف فقهاء الفيحاء((( ،وع��دَّ ه من علامء احل َّلة
وذكره ً

الذين نشؤوا هبا ،توفيِّ سنة 590هـ باحل َّلة.

عيل بن عبد اهلل اإلربليِّ ّ ( 561-..هـ):
 .30/30الشيخ َّ
حممد بن ّ

احلريري صاحب
ع�لي
ّ
جاء يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الش��يخ القاس��م بن ّ

احلل
عيل بن عبد اهلل بن أمحد
ّ
املقامات ..« :ومنهم الش��يخ أبو س��عيد َّ
العراقي يِّ ّ
حممد بن ّ
احلريري وأخذها عنه ورشحها ،وتف َّقه عىل
اإلربل ،وكان قد ق��رأ املقامات عىل مصنِّفه
ّ
يِّ ّ

أيضا كتاب (الذخرية ألهل البصرية) ،وكتاب (مسائل االمتحان)
الغزايل املشهور ،وله ً
ال��راء والغني)،
ذك��ر فيه العويص م��ن النحو ،وكت��اب (عيون الش��عر) ،و(الفرق بني َّ
وفصول وعظ ورسائل ،كام عن تاريخ ابن املستويف»(((.

عيل بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب
وذكره الشيخ يوسف كركوش قائلاً « :هو َّ
حممد بن ّ

احلل ..إما ٌم عامل ٌ بالنح��و والفقه ،له كتب مصنَّفة:
جاب��ر بن اهليجاء بن مح��دان
ّ
العراقي يِّ ّ

(رشح املقام��ات) وكان أخذه��ا من مؤ ِّلفه��ا ،وله (الذخرية ألهل البص�يرة) ،و(البيان
لرشح الكلامت) ،و(املنتظم يف مسلوك األدوات) مل يذكر فيه من النحو طائلاً  ،و(مسائل

االمتح��ان) ذكر فيه العويص من النحو ،وله فصول وعظ ورس��ائل ،أقام بإربل ورحل
حممد بن
إىل ب�لاد العج��م ،وم��ات يف خفتيان ومحل فدف��ن بالبواريح ،وكان س��مع من َّ

اخلزاعي ،قال :رآين أبو املظ َّفر وحدَّ ثني
احلسني الربيص ،وسمع منه أبو املظ َّفر بن طاهر
ّ
((( الكنى واأللقاب.71/2 :
((( فقهاء الفيحاء.71/2 :
((( روضات اجلنَّات.32/6 :
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القطيعي.
عيل
احلجة سنة 506هـ أنَّه سمع تفسري
يف ذي َّ
ّ
ّ
الكلبي عن ابن ع َّباس عىل أيب ّ
 ..ق��دم بغ��داد صب ًّيا ،وتف َّق��ه عىل الغزا ّيل والكي��ا ،وبرع ومت َّيز ،وق��رأ املقامات عىل

الراء والغني،
احلري��ري ورشحه��ا ،وكان إما ًما
ّ
مناظرا ،وله :عيون الش��عر ،والفرق بني َّ
ً

مات سنة 561هـ.
ومن شعره:

دع������اين م����ن م�ل�ام���ك�م�ا دع����اين

احل����ب ل��ل��ب��ل��وى دع���اين
ف���داع���ي
ِّ

ع�����ب�����اد اهلل أق����������وام ك�����رام

هب���م ل��ل��خ��ل��ق وال���دن���ي���ا ن��ظ��ام

أج����اب ل��ه ال���ف���ؤاد ون����وم عيني

وس������ارا يف ال����رق����اد وو َّدع������اين

ٌّ
ف���ك���ل
أح������ ُّب������وا اهلل ربهَّ��������م

ل�����ه ق���ل���ب ك���ئ���ي���ب م��س��ت��ه��ام

س��ق��اه��م ربهُّ����م ب���ك���ؤوس ُأن���س

َّ
ف���ل���ذ هل���م ب���رؤي���ت���ه امل����ق����ام»

(((

القويقي (ق  6أو ق :)7
عيل
ّ
 .31/31الشيخ أبو الع ّز َّ
حممد بن ّ

القويقي ،الشيخ أبو العز ،من مشايخ
عيل
ذكره الشيخ آقا بزرك بام َّ
ّ
نصهَّ :
«حممد بن ّ

املوسوي (ت630هـ).
الس ِّيد فخار
ّ

حممد بن إدريس وش��اذان ب��ن جربئيل وقال:
ذك��ره يف
َّ
(حج��ة الذاهب) بعد ذكر َّ

«رضوان اهلل عليهم»(((.

احلل يف (الفوائد احل ِّل ّية) ،بعد ايراده ما تقدَّ م
عيل جميد يِّ ّ
وترجم له الباحث املح ِّقق أمحد ّ

القويقي
عيل بن مخيس بن لزماء
نصه :هو أبو ّ
من كالم الشيخ آقا بزرك ،بام ّ
ّ
العز َّ
حممد بن ّ
والقويقي نس��بة إىل هنر قويق ،وهو هنر يف مدينة حلب ،وهو جد الش��يخ
احلل،
ّ
التغلبي يِّ ّ
((( تاريخ احل َّلة.49/2 :
((( طبقات أعالم الشيعة.163/4 :
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احلل ت676هـ ،ويشرتك معه لف ًظا يف إسمه
َّ
عيل بن أيب العز املعارص للمحقق يِّ ّ
حممد بن ّ

أن مجيع أرسته ينتس��بون إليه ،فيقال ِّ
وإس��م أبيه ،ويظهر من كنيته -أبو العزَّ -
لكل فرد
م��ن أبنائه وأحفاده( :ابن أيب العز) ،وقد ُص ِّحف��ت كنيته وكنية حفيده يف بعض املصادر
أيضا بـ(الفويقي) و(العقريقي)
وصحف لقبه ً
الغر) بدلاً من (أيب ّ
العز)ُ ،
املطبوعة بـ (أيب ّ
(القويقي)(((.
بدلاً من
ّ

اهليتي (ق :)6
عيل الفارس ،أبو املعايل
ّ
حممد بن َّ
 .32/32الشيخ َّ
حممد بن ّ

جاء يف تاريخ احل َّلة« :كثر املهاجرون من اهليت ِّيني إىل احل َّلة بعد تأسيس��ها واس��تيالء

س��يف الدولة عىل هيت ،فصارت هلم باحل َّلة حم َّلة تعرف بمح َّلة اهليتاو ِّيني ،ومن هؤالء
اهليتي ،كان
عيل الفارس ،أبو املع��ايل
ّ
حممد بن َّ
املهاجرين ش��اعرنا ه��ذا ،وهو َّ
حممد ب��ن ّ

السلفي ببغداد وباحل َّلة سنة 497هـ ،من شعره عىل
يتكسب بشعره ،كتب عنه أبو طاهر
ّ
َّ
السلفي:
رواية
ّ

رصم���ت ب�لا ذن���ب ح��ب��ايل زينب

وجت���رم���ت وت��ق��ول أن���ت امل��ذن��ب
َّ

وغ��دت تض ُّن بوصلها من تيهها

والوصل أحسن باحلساب وأصوب

وحل���رق���ة ال��ب�ين امل��ش��تَّ��ت ح��رق��ة
ي��ا ع���اذلاً مل ِ
ي��در م��ا صنع األس��ى

وال��ب�ين أعظم م��ا يكون وأصعب

َّ
ف���إن م�لام مثلك يعطب
أق�ص�ر،

اهلجري»(((.
توفيِّ يف أوائل القرن السادس
ّ

حممد بن هارون ،ابن الكال احلليِّ ّ (597-515هـ):
حممد بن َّ
 .33/33الشيخ َّ

حممد بن هارون بن
حممد بن َّ
هو الفقيه الفاضل ،والعامل اجلليل ،الشيخ أبو عبد اهلل َّ

احلل).
((( الفوائد احل ِّل ّية خمطوط( .أمحد ّ يِّ
((( تاريخ احل َّلة.46/2 :
146

احلل.
كوكب املقرئ ،املعروف بـ(ابن الكال) يِّ ّ

حممد بن ه��ارون املعروف
ذك��ره صاحب أم��ل اآلمل قائلاً « :الش��يخ أبو عب��د اهلل َّ

وال��ده بـ(ال��كال) ،فاض��ل جليل ،صالح فقيه ،ل��ه كتب منها( :خمترص التبيان يف تفس�ير

اجليل) ،وغري ذلك»(((.
القرآن) ،وكتاب (متشابه القرآن) ،و(كتاب اللحن اخلفي واللحن ّ
الطه��راين يف الذريع��ة قائلاً «:اللح��ن اخلف��ي واللحن
وذك��ره الش��يخ آق��ا ب��زرك
ّ

حمم��د بن هارون املعروف والده بـ(ال��كال أو الكامل) ،ذكره
اجليل :للش��يخ أيب عبد اهلل َّ

املش��هدي صاحب املزار
حممد ابن
ّ
يف كش��ف احلج��ب ..إىل قوله :وهو ممَّن ي��روي عنه َّ

املشهور»(((.

حممد بن هارون بن كوكب املقرئ
حممد بن َّ
وج��اء يف تاريخ احل َّلة« :هو أبو عبد اهلل َّ

املعروف بـ(ابن الكال) .قال فيه ابن الساعي يف خمترصه :شيخ فاضل مقرئ ،ولد ببغداد
ثم قدم بغداد وأقام هبا مدَّ ة ،وق��رأ القرآن العزيز بالقراءات ،عىل
ونش��أ باحل َّل��ة املزيد َّيةَّ ،

الشهرزوري ،وروى
حممد سبط أيب منصور اخل ّياط ،وأيب الكرم املبارك ابن
ّ
مجاعة ،كأيب َّ
ثم عاد إىل احل َّلة وأقام هبا ُيقرئ وحيدِّ ث .أخربين عنه احلافظ أبو عبد
احلديث عن مجاعةَّ ،

حممد بن الكال باحل َّلة،
اهلل
حممد بن َّ
الواس��طي بقراءته عليه ،قال :قرأت عىل أيب عبد اهلل َّ
ّ

وس��ئل أب��و عبد اهلل عن مولده فق��ال :ولدت يف يوم عرفة من س��نة 515هـ .وتوفيِّ يوم

احلجة من سنة 597هـ.(((»..
الثالثاء  11ذي َّ
شيوخه:
الشهرزوري.
1.1أبو الكرم املبارك ابن
ّ
((( أمل اآلمل.31/2 :
((( الذريعة.297/18 :
((( تاريخ احل َّلة.61/2 :
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حممد سبط أيب منصور اخل َّياط.
2.2أبو َّ
اهلمداين.
3.3احلافظ أبو العالء
ّ
ائي.
عيل اجل َّب ّ
4.4دعوان بن ّ

عيل الص َّباغ.
5.5القايض أبو القاسم ّ

القرطبي.
6.6الشيخ حييى بن سعدون
ّ
تالمذته:
من أشهرهم:
الواسطي.
1.1احلافظ أبو عبـد اهلل
ّ
املشهدي ،صاحب كتاب املزار.
حممد بن جعفر
ّ
2.2الشيخ اجلليل َّ

مؤ َّلفاته:

1.1اللحن اخلفي واللحن اجليل.
2.2خمترص التبيان يف تفسري القرآن.
3.3متشابه القرآن.
وغريها من الكتب.
والدته ووفاته:
احلجة
ولد كام ذكره هو بنفسه يف يوم عرفة من سنة 515هـ ،وتوفيِّ يوم الثالثاء  11ذي َّ

سنة 597هـ ،قدَّ س اهلل روحه الطاهرة.
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العبادي (ق :)6
حممد بن مسافر
ّ
 .34/34الشيخ َّ

العبادي ،فاض��ل فقيه ،يروي عنه
حممد بن مس��افر
ّ
جاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ َّ

(((

احلائري»(((.
إلياس بن هشام
ّ

(((
مكر ًرا ناقلاً قول صاحب أمل اآلمل فيه.
اخلوئي يف رجاله
أيضا الس ِّيد
وذكره ً
ّ
ّ

وال يس��تبعد أن يك��ون املرتجم ً
العبادي ،واهلل
أخا للش��يخ الفقيه عريب بن مس��افر
ّ

سبحانه العامل.

احلميص (كان ح ًّيا سنة 581هـ):
عيل
ّ
 .35/35الشيخ سديد الدين حممود بن ّ

هو الفقيه العامل العابد ،والفيلس��وف املتك ِّلم الزاهد ،الش��يخ اإلمام س��ديد الدين

احلل.
احلميص
عيل بن احلسن
ّ
الرازي يِّ ّ
ّ
حممود بن ّ

عيل ابن طاووس يف فرج املهموم ،ناقلاً ثناء جدِّ ه الش��يخ
ريض الدين ّ
ذكره الس�� ِّيد ّ

العراقي) ،فأ َّما
للحميص ولكتاب��ه (التعليق
ورام،ع�لى املرتجم ،ب�ما ّ
ّ
نصه« :وكان مع ِّظماً
َّ
ّ
للحم�صي َّ
ورا ًما م��ا عرفت أنَّه كان يل ِّقب أح��دً ا ،ورأيت خ ّطه عىل
تعظيم��ه
فإن جدِّ ي َّ
ّ
ِّ
األجل األوحد ،سديد الدين،
هذا اجلزء الثاين بام هذا لفظه :تأليف الش��يخ املفيد ،العامل

احلميص
عيل بن احلس��ن
ّ
ظهري اإلس�لام ،لس��ان املتكلمني ،أس��د املناظرين ،حممود بن ّ
األئمة الطاهري��ن املعصومني صلوات اهلل
ريض اهلل عن��ه ورمح��ه وأرضاه ،وحرشه م��ع َّ
عليهم أمجعني»(((.

نصه« :يف نسخة م :يروي عن» .فعند ذلك ال يستبعد
((( جاء يف هامش نسخة أمل اآلمل املطبوع ما َّ
أن يكون املرتجم ً
احلل).
أخا للشيخ الفقيه عريب بن مسافر
ّ
العبادي( .أمحد يِّ ّ
((( أمل اآلمل.306/2 :
((( معجم رجال اخلوئي.250/17 :
((( فرج املهموم.146 :
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عيل بن احلس��ن
وذك��ره
الذهب��ي يف تاريخ اإلس�لام ،وأطراه ب�ما ّ
ّ
نصه« :حممود بن ّ

بـ(احلميص) ،شيخ شيعي،
الرازي ،املتكلم ،املعروف
الش��يخ ،س��ديد الدين أبو الثناء،
ّ
ّ

ٌ
نحوا من مائة سنة.
عمر ً
فاضل ٌ
بارع يف األصو َلني والنظر ،له عدَّ ة مصنَّفاتَّ ،

وتعصب
وقرأ عليه الفخر ابن اخلطيب ،وورد العراق يف هذه احلدود ،وأخذوا عنه،
َّ

ورام بن أيب فراس ،وحصل له ألف دينار ،ودخل احل َّلة وقرر هلم نفي املعدوم ،وأمىل
له َّ
العراقي ،وله تعليق أهل الري ،وله كتاب املنقذ من التقليد ،وكتاب املصادر يف
التعلي��ق
ّ

أصوله الفقه ،وكتاب التحسني والتقبيح ،وغري ذلك.

ثم اشتغل عىل ِكبرَ ونبل ،وصار آية
وكان يف ابتدائه يبيع احلمص املس��لوق بالريََّ ،

يرتوى وال يسرتيح ،كأنَّام يقرأ
يف علم الكالم واملنطق ،وكان درسه يبلغ ألف سطر ،وما َّ
بصريا باللغة العرب َّية والش��عر واألخبار وأي��ام الناس وكان صاحب
م��ن كت��اب ،وكان
ً
ٍ
صالة وتع ُّبد وبكاء وخشية»(((.
عيل بن
وذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ اإلمام س��ديد الدي��ن حممود بن ّ

ورع ثق ٌة له تصانيف منها :التعليق
احلميص
احلس��ن
الرازي ،علاَّ مة زمانه يف األصو َلنيٌ ،
ّ
ّ

املس��مى ب��ـ :التعليق
الكب�ير ،التعليق الصغ�ير ،املنقذ من التقليد واملرش��د إىل التوحيد
َّ
العراقي ،املصادر يف أصول الفقه ،التبيني والتنقيح يف التحس�ين والتقبيح ،بداية اهلداية،
ّ

نق��ض املوجز للنجيب أيب املكارم .حرضت جملس درس��ه س��نني ،وس��معت أكثر هذه

الكتب بقراءة من قرأ عليه .قاله منتجب الدين.

وقد روى الش��هيد الثاين عن تالمذته عنه((( .ومن ش��عره ما وجدته ِّ
بخط الش��يخ
((( تاريخ اإلسالم.494/42 :
تصح رواية الشهيد الثاين كام ذكرها صاحب األمل عن تالمذة املرتجم؛ لبعد الفرتة الزمنية
((( وال ُّ
األول وبعدَّ ة وس��ائط عن تالمذة ←
بينهام ،ولك َّن
األصح واألقرب إىل الصواب رواية الش��هيد َّ
َّ
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[العاميل] وذكر أنَّه وجده ِّ
احلميص:
بخط الشهيد الثاين للشيخ سديد الدين
حسن
ّ
ّ

فحق يل ذاك إذ ش ّطت بك ال��دار
ّ

قد كنت أبكي وداري منك دانية

����م أع��ل��ن�� ُه
رسا ُث َّ
أب��ك��ي ل��ذك��رك ًّ

ف�لي ب��ك��اءان إع�ل�ان وإرسار»

(((

وذكره الس�� ِّيد حس��ن الصدر يف كتابه تكمل��ة أمل اآلمل وعدّ ه من مش��اهري علامء

احلميص نزيل الري،
الشامي
عيل بن احلسن
ّ
ّ
الشام قائلاً « :الشيخ سديد الدين حممود بن ّ
ذكره يف األصل يف القس��م الثاين ،وذكرناه نح ُن هناك تب ًع��ا له مع ما يزيد البصرية ،وإلاَّ

فالرجل من مشاهري علامء الش��ام ،حتَّى َّ
أن الشهيد ك ّلام قال« :عند الشام ِّيني»يريد ثالثة

هو أحدهم ،فذكره هنا متعينِّ »(((.

أيضا ،بمزيد
قال
اخلوانس��اري« :هذا ،ومن مجلة ما يد ُّلك ع�لى اختصاص الرجل ً
ّ

الت�صرف والتحقيق ،والتقدُّ م يف زمنه عىل ِّ
كل بحر عميق ،والتك ُّلم من فضل منه (كذا)
ُّ
ع�لى أغالط أه��ايل التأليف والتعليق ،هو ما نقله عنه ش��يخنا الش��هيد الثاين يف كتابه يف

الدراي��ة إذ ق��ال يف مقام املن��ع من االعتداد بالش��هرة ِّ
املتأخرة عن الش��يخ املرحوم

معلِّلاً إ ِّياه َّ
بأن أكثر الفقهاء الذين نش��ؤوا بعد الشيخ ،كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليدً ا له،

لكثرة اعتقادهم فيه وحس��ن ظنِّهم به ،وممَّن ا َّطلع عىل هذا الذي تب َّينته وحت َّققته من غري
ريض الدين ابن
تقليد ،الش��يخ الفاضل املح ِّقق س��ديد الدين حممود
احلميص ،والس�� ِّيد ّ
ّ
املحجة لثمرة املهجة:
املسمى بـ :كشف
طاووس ومجاعة ،قال الس�� ِّيد يف كتابه
َّ
َّ

ورام بن أيب ف��راسَّ 
يبق لإلمام َّية
أن
احلميص حدَّ ثه أنَّ��ه مل َ
أخ�برين ج��دِّ ي الصالح َّ
ّ

احلم�صي املرتجم ،وذلك َّ
→ الش��يخ
حممد ب��ن مك ِّّي وكام ذكرها
ألن والدة الش��هيد َّ
األول َّ
ّ
احلميص كانت قريبة
الس ِّيد حسن الصدر يف تكملة أمل اآلمل كانت سنة 734هـ ،ووفاة الشيخ
ّ
اهلجري يف حدود 600هـ ،واهلل سبحانه العامل.
لبداية القرن السابع
ّ
((( أمل اآلمل.316/2 :
((( تكملة أمل اآلمل.396/1 :
151

ْ��ت عىل التحقيق بل ك ُّلهم ٍ
مف ٍ
حاك ،وقال الس�� ِّيد عقيب ذلك :واآلن فقد ظهر َّ
أن الذي
ُ
ُيفتي به ويجُ اب عىل سبيل ما حفظ من كالم العلامء املتقدِّ مني»(((.

احلميص
عيل بن احلسن
وجاء يف الكنى واأللقاب:
ّ
«احلميص سديد الدين حممود بن ّ
ّ
املتبحر ،صاحب التعليق العراقي يف ف ِّن الكالمَّ ..
إن هذا الشيخ
الرازي ،العلاَّ مة املتك ِّلم
ِّ
ّ

والعم األيب،
العم األبويني،
ِّ
من أكابر علامئنا اإلمام َّية ،ويذكر فتواه يف مس��ألة إرث ابن ِّ
ىَّ
املتوف س��نة 605هـ ،وهو
ورام بن أيب فراس
واخلال واخلالة ،يروي عنه الش��يخ الزاهد َّ

اجلرجاين عن
ي��روي عن الش��يخ الصالح الثقة مو َّفق الدين احلس�ين بن الفت��ح الواعظ
ّ

الطويس ،عن والده شيخ الطائفة ريض اهلل عنهم أمجعني.(((»..
عيل
ّ
الشيخ أيب ّ

وجاء يف فالس��فة الش��يعة« :هو من أعالم الشيعة وش��يوخهم البارزين يف الكالم

والط��ب والفلك والفق��ه واألصول وغريه��ا ..إىل قوله :وكان من أب��رز املجتهدين يف
احلميص من َّأول من خرق الشهرة
عرصه ،مستقلاًّ يف تفكريه ،بعيدً ا عن التقليد ،ويعترب
ّ

ىَّ
ومزق اهلالة القدس َّية التي
الطويس
يف الفتوى ،بعد الشيخ أيب جعفر
املتوف سنة 460هـَّ ،
ّ
كانت حول آرائه وفتاويه الفقه َّية ،والتي طغت عىل أفكار الفقهاء من بعده ،حتَّى كانت
آراؤه الفقه َّية املرجع لدهيم مدَّ ة طويلة.(((»..

ِمن شيوخه الذين يروي عنهم:

اجلرجاين.
البكرآبادي
1.1الشيخ مو ّفق الدين احلسني بن الفتح الواعظ
ّ
ّ

تالمذته ومن يروي عنه:

الراوندي.
عيل ابن الشيخ قطب الدين
ّ
1.1الشيخ عامد الدين أبو الفرج ّ

((( روضات اجلنَّات.161/7 :
((( الكنى واأللقاب.175/6 :
((( فالسفة الشيعة.542 :
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القم ّي ،صاحب الفهرست.
عيل بن عبيداهلل بن بابويه ِّ
2.2الشيخ ّ

القزويني.
اهلمداين
عيل
ّ
حممد بن َّ
3.3الشيخ برهان الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
احلل.
4.4الشيخ َّ
ورام بن أيب فراس يِّ ّ

مؤ َّلفاته:

1.1األمايل العراق َّية يف رشح الفصول اإليالقية.
2.2بداية اهلداية.
3.3التبيني والتنقيح يف التحسني والتقبيح يف الكالم.
4.4التعليق الصغري يف علم الكالم.
واملسمى :املنقذ من التقليد واملرشد إىل التوحيد.
العراقي،
5.5التعليق
َّ
ّ
6.6التعليق الكبري(((.

7.7مش��كاة اليقني يف أصول الدين ،يف الكالم .وقد نُس��ب ه��ذا الكتاب إىل ولده
احلميص.
عيل بن حممود
ّ
مجال الدين ّ

8.8املصادر يف أصول الفقه.

احللبي (ت 585هـ).
9.9نقض املوجز ،أليب املكارم محزة بن زهرة
ّ

والدته ووفاته:

مل أعث��ر عىل تاريخ والدته أو تاريخ وفاته ،إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا س��نة 581هـ وهو وقت

فراغه من تأليف كتابه التعليق العراقي رضوان اهلل عليه.

((( أقول :قد يكون هو التعليق العراقي الكبري نفس��ه كام ذكره بعض العلامء ،إ ّلاَ َّ
أن صاحب األمل
اعتربه كتا ًبا آخر ،فالحظُ .ينظر :الذريعة.222/4 :
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املزيدي (ق :)6
 .36/36األمري مزيد بن صفوان
ّ

األس��دي
الزركيل قائلاً « :مزيد بن صفوان بن احلس��ن بن منصور بن دبيس
ذك��ره
ّ
ّ
احلل :ش��اعر من أهل احل َّلة املزيد َّية ،ومن أمراء ه��ذه األُرسة ،انتقل إىل مصياف بقرب
يِّ ّ

الالذقية وتوىف هبا .له ديوان شعر»(((.

ويف تاري��خ احل َّلة« :هو األمري مزيد بن صفوان بن احلس��ن بن منصور هباء الدولة،

ش��اعرا
نش��أ يف بيت أثيل ،كانت له اإلمارة والكلمة النافذة يف العراق ،كان األمري مزيد
ً

مكثرا من الوصف والغزل والنس��يب والتغنِّي باخلمرة ووصف جمالس الرشاب
جميدً اً ،
واالش��تياق للندماء ووصف الطل��ول واملناجاة ،ومن اس��تعراض قصائده نالحظ أنهَّ ا

بالقوة واجلزالة والر َّقة والس�لامة ،كام ُّ
احلس،
تدل عىل أنَّه ش��اعر مطبوع ،مرهف ّ
متتاز َّ

رقيق الشعور ،وأنَّه شاعر صادق العاطفة يعبرِّ عن أمل دفني وحزن كمني سببه فراقه بلدة
وحب جامح.
اجلامعني وذكرى ما كان له فيها من جمالس ُأنس وطرب
ٍّ
من شعره قوله:
وم����راب����ع ب��اجل��ام��ع�ين ع��ه��دهت��ا

ت���زه���و ب���غ���ي�ل�ان هل����ا وج�����آذر

أج��ر يف روض الصبا
أ ّي���ام كنت
ّ
م��ن ّ
ك��ل فاتنة اللحاظ إذا رنت

يا للرجال من اللحاظ الفاتر»

أق��ول وق��ول احل��ق يطرق خاطري

إذن ولسان الصدق ينطق يف فمي

رديف ب��ي�ن رف�������ارق وع��ب��اق��ر
َّ
(((

أيضا:
ومن شعره ً

ستعلو ب����إذن اهلل أع��ل�ام ن�صره

ن����زار َّي����ة م���ا ب�ي�ن ف����رس ودي��ل��م

((( األعالم.212/7 :
((( تاريخ احل َّلة.11/2 :
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وي��م�لأ ع���دلاً بعد ج��ور وينطفي

ألع���داء آل املصطفى ّ
ك��ل مرضم

م��ت��أخ��را
وك���ي���ف وإين ع��ن��ه��م
ً

وحبهم باللحم ُي��م��زج وال���دم

تقحم
خلعت ع��ذاري يف هواهم ُّ

يتقحم
ب��ح��را
ي���رج
وم��ن
زاخ����را َّ
ُ
ً
ً
(((

 ..ومنها إنشاده:

حم��م��د
ي���ا الئ���م���ي يف ح���ب آل َّ

ك��ي��ف امل�ل�ام وف��ض��ل��ه��م م��وج��ود

ق���وم ه���م ي���وم امل���ع���اد وسيلتي

إذ ح��ب��ه��م يل ط�����ارف وت��ل��ي��د

ك��َّل�اَّ ول���ك���ن ه���ل ل�����ذاك م��زي��د

أي���ع���ود م��زي��د وي َ
ْ�����ك ع��َّم�اَّ ق��ال��ه

حم��م��د
أ َي���ع���دُّ َم���زي���د ف��ض��ل آل َّ

هيهات أن حي�صي ال�ت�راب عديد

رشق���ت
ص�ل�ى اإلل����ه ع��ل��ي��ه��م م���ا َّ

شمس وم��ا طلع الظالم جديد

(((

هذا ويظهر من بعض قصائده أنَّه كان عىل مذهب اإلسامعيل َّية ،واهلل العامل.

املوسوي (ق  6أو ق :)7
 .37/37الس ِّيد معد بن فخار
ّ

املوسوي ،كان من العلامء
حممد
ّ
هو الس ِّيد اجلليل العلاَّ مة معد بن فخار بن أمحد بن َّ

املوسوي
النسابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار
ّ
األفاضل ،يروي عنه ولده اإلمام َّ

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري
الذي ذكره عند عدَّ ه ملش��اخيه الذين يروي عنهم يف كتاب��ه َّ
أيب طالب(((.

عيل ابن اخلازن (600-..هـ):
 .38/38الشيخ أبو الفتوح نرص بن ّ

احلل
عيل بن منص��ور
ّ
النحوي يِّ ّ
ج��اء يف تاريخ ابن الس��اعي« :أبو الفت��وح نرص بن ّ

األسدي.62 :
احلل
ّ
((( ديوان مزيد ّ يِّ
األسدي.98 :
احلل
ّ
((( ديوان مزيد ّ يِّ
حممد صادق بحر العلوم.
((( لؤلؤة البحرين 281 :اهلامش ،بقلم الس ِّيد َّ
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املعروف بـ(اب��ن اخلازن) ،كان حاف ًظا للقرآن املجيد عار ًفا بالنح��و واللغة العرب َّيةَ ،ق ِد َم
بغداد واس��توطنها مدَّ ة ،وقرأ عىل ابن عبيدة وغريه ،وس��مع احلديث عىل أيب الفرج بن

كليب وغريه ومل يبلغ أوان الرواية ،توفيِّ ش��ا ًّبا باحل َّلة يف ثالث عرش مجادى اآلخرة س��نة

600هـ ودفن يف مشهد احلسني.(((»

السوراوي (ق :)6
 .39/39الشيخ هبة اهلل بن رطبة
ّ

فقيها
جاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ مج��ال الدين هبة اهلل بن رطبة
الس��وراوي ،كان ً
ّ

الطويس»(((.
عيل ابن الشيخ أيب جعفر
ّ
حمدِّ ًثا صدو ًقا ،يروي عن الشيخ أيب ّ

من املحتمل أن يكون املرتجم ،والد الشيخ مجال الدين احلسني بن هبة اهلل بن رطبة

السوراوي ،واهلل سبحانه العامل.
ّ

عي احلليِّ ّ (ق :)6
الر َب ّ
عيل بن محدون َّ
 .40/40الشيخ هبة اهلل بن نام بن ّ

عي
الر َب ّ
ع�لي بن محدون َّ
ه��و الفقيه اجلليل العامل الش��يخ أبو البقاء هبة اهلل بن نام بن ّ

احلل.
يِّ ّ

احلل ،فاضل،
ذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ أب��و البقاء هبة اهلل بن ن�ما يِّ ّ

صالح ،يروي عنه ولده جعفر»(((.

املوسوي ..« :وغري هبة
اخلوانس��اري يف ذيل ترمجة الس�� ِّيد هبة اهلل بن احلسن
وقال
ّ
ّ

احلائري والد نجم الدين بن نام»(((.
احلل الراوي عن إلياس بن هشام
ّ
اهلل بن نام يِّ ّ
((( اجلامع املخترص.128/9 :
((( أمل اآلمل.342/2 :
((( أمل اآلمل.343/2 :
((( روضات اجلنَّات.185/8 :
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ونصه« :أخربين الرئيس
مر سل ًفا ما جاء يف مقدِّ مة كتاب سليم بن قيس اهلال ّيلّ ،
وقد َّ

عيل بن محدون قراءة عليه بداره بح َّلة اجلامعني يف
العفيف أبو البقاء هبة اهلل بن نام بن ّ

مجادى األُوىل سنة مخس وستني ومخسامئة 565هـ قال :حدَّ ثني الشيخ األمني العامل»(((.

مؤ َّلفاته:
ومنها :املناقب املزيد َّية يف أخبار الدولة األسد َّية(((.

 .41/41الشيخ حييى بن بطريق احلليِّ ّ (600-523هـ):

هو الفقيه الفاضل ،والعامل الكامل ،الش��يخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني

احلل.
عيل بن َّ
حممد بن البطريق يِّ ّ
ابن ّ

ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني بن

حممد بن البطريق ،كان عا ًملا فاضلاً حمدِّ ًثا حم ِّق ًقا ثق ًة صدو ًقا ،له كتب»(((.
عيل بن َّ
ّ
وذكره صاحب لؤلؤة البحرين((( ناقلاً لقول صاحب أمل اآلمل فيه.

املرتجم ..« :هذا ،ويف
وجاء يف روضات اجلنَّات بعد نقله لقول صاحب أمل اآلمل يف
َ

احلل) ،ويف بعضها
بعض كتب اإلجازات اكتناء الرجل بـ(أيب زكر َّيا) وانتسابه
ّ
بـ(األسدي يِّ ّ

األول الذي عليه
تل ُّقبه بـ(ش��مس الدين رشف اإلسالم) ،ويف بعض املواضع تسمية كتابه َّ
املعول بكتاب (العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار) ..إىل
من اإلثبات َّ
((( كت��اب ُس��ليم ب��ن قيس اهل�لايل ،555/2 :وعن��ه :بحار األن��وار  ،76/1روض��ات اجلنَّات:
.180/2
((( وقد طبع املوجود من الكتاب َّ
حممد عبد
مؤخ ًرا ،بجزأين بتحقيق د .صالح موسى درادكة ودَّ .
القادر خريسات/كلية اآلداب /اجلامعة األردنية ،نرش مكتبة الرسالة احلديثة.
((( أمل اآلمل.345/2 :
((( لؤلؤة البحرين.283 :
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ثم َّ
قواد الروم ،وحتت يده عرشة آالف رجل»(((.
إن البطريق كـ(كربيت) :القائد من َّ
قولهَّ :
وجاء يف الكنى واأللقاب« :أبو احلس�ين ش��مس الدين حييى بن احلسن بن احلسني

احل�ِّل�يِّ ّ  ،من أفاضل العل�ماء اإلمام َّية ،كان عا ًملا فاضلاً  ،حمدِّ ًثا حم ِّق ًق��ا ثق ًة جليلاً  ،له كتاب

العمدة واملناقب.(((»..

مشاخيه ومن يروي عنهم:
الطربي
عيل
ّ
عيل بن َّ
1.1الشيخ عامد الدين أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
حممد بن أيب القاسم ّ
الكج��ي صاحب كتاب (بش��ارة املصطفى) ،وتاريخ روايته عنه س��نة
اآلم�لي
ّ
ّ
575هـ ،كام ذكره ابن بطريق يف َّأول كتابه اخلصائص.

عيل بن شهرآشوب.
2.2الشيخ الفقيه رشيد الدين َّ
حممد بن ّ

تالمذته ومن يروي عنه:

عيل بن حييى اخل َّياط.
1.1الشيخ أبو احلسن ّ

املوسوي.
2.2الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار
ّ
املشهدي ،صاحب كتاب املزار.
حممد بن جعفر
ّ
3.3الشيخ َّ
عيل بن زهرة
4.4الس�� ِّيد نجم اإلس�لام أبو حامد َّ
حممد بن أيب القاس��م عبد اهلل بن ّ
مؤ َّلفاته:

احللبي ،صاحب كتاب األربعني حدي ًثا يف حقوق اإلخوان.
ّ

األئمة االثني عرش.
1.1إتفاق صحاح األثر يف إمامة َّ
((( روضات اجلنَّات.196/8 :
((( الكنى واأللقاب.226/1 :
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2.2اإلمام املهدي.(((f
3.3تص ُّفح الصحيحني يف حتليل املتعتني.
4.4خصائص الوحي املبني.
5.5الر ّد عىل أهل النظر يف تص ّفح أد َّلة القضاء والقدر.
6.6رجال الشيعة(((.

7.7العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار.
8.8املناقب.
9.9هنج العلوم إىل نفي املعدوم املعروف بـ(سؤال أهل حلب).
والدته ووفاته:
حكى العلاَّ مة الس�� ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين

(((

املرتجم :إنَّه توفيِّ سنة
الطهراين يف كتابه اإلس��ناد املص َّفى قوله عن
عن الش��يخ آقا بزرك
َ
ّ
600هـ عن سب ٍع وسبعني سنة.

املرتجم حدود سنة 523هـ ،واهلل سبحانه أعلم.
وبنا ًء عىل هذه التواريخ تكون والدة
َ

الشيباين ،ابن زبادة (594-522هـ):
 .42/42الشيخ حييى بن سعيد
ّ

النح��وي ،الكامل ،الش��يخ قوام الدي��ن -أو عميد
ه��و الع��امل الفاضل ،واألديب
ّ

حممد رضا اجل�لا يّل ،وطبع يف جم َّلة عل��وم احلديث( .أمحد
((( مج��ع أخب��اره املح ِّقق العلاَّمة الس�� ِّيد َّ
ـي).
احل ِّل ّ

((( ذكره الشيخ آقا بزرك يف مصفى املقال 502 :قائلاً« :وله رجال الشيعة الذي نقل عنه ابن حجر
يف لسان امليزان».
((( لؤلؤة البحرين.284 :
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الش��يباين املعروف
الدين -أبو طالب حييى بن أيب الفرج س��عيد بن أيب القاس��م هبة اهلل
ّ

احلل).
بـ(ابن زبادة
ّ
الواسطي يِّ ّ

جاء يف وفيات األعيان« :أبو طالب حييى بن أيب الفرج سعيد بن أيب القاسم هبة اهلل

البغدادي املولد
الواسطي األصل،
الشيباين الكاتب املنشئ،
عيل بن فرغيل بن زبادة
ّ
ّ
ّ
ابن ّ

وال��دار والوفاة ،املل َّق��ب بـ(قوام الدين) وقي��ل :عميد الدين كان م��ن األعيان األماثل

والصدور األفاضل ،انتهت إليه املعرفة بأمور الكتابة واإلنش��اء واحلساب مع مشاركته
يف الفق��ه وعلم ال��كالم واألصول وغري ذلك ،وله النظم اجل ِّي��د ،جالس أبا منصور ابن

اجلواليقي وقرأ عليه وعىل من بعده ،وسمع احلديث من مجاعة ،وخدم الديوان من صباه
إىل أن ت��وفيِّ عدَّ ة خدمات ،وكان مليح العبارة يف اإلنش��اء ،ج ِّيد الفكرة ،حلو الرتصيع

لطيف اإلش��ارة ،..وتولىَّ النظر بديوان البرصة وواسط واحل َّلة ،ومل يزل عىل ذلك إىل أن
طلب من واسط واحل َّلة.(((»..

من شعره:
ب��اض��ط��راب ال���زم���ان ت��رت��ف��ع ال��ـ

ي��ع��م ال��ب�لا ُء
أن�����ذال ف��ي��ه ح��تَّ��ى
َّ

���ر
وك����ذا امل����اء س��اك��نً��ا ف����إذا ُح ِّ

ك ث�����ارت م���ن ق���ع���ره األق�����ذاء

أيضا:
وله ً

إنيِّ ألع��ظ��م م��ا تلقونني ج��ل��دً ا

توسطت ه��ول احل��ادث النكد
إذا ّ
إلاَّ إذا حصلت يف زب���رة األس��د

إن كنت تسعى للسعادة فاستقم

تنل امل���راد ول��و سموت إىل السام

قوهتا
ك��ذل��ك الشمس ال ت���زداد ّ
أيضا:
وقوله ً

((( وفيات األعيان.244/6 :
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��ف الكتابة وهو بعض حروفها
َألِ ُ

ل��ـ�َّم�اَّ اس��ت��ق��ام ع�لى اجلميع تقدَّ ما

والدته ووفاته:

احلجة س��نة 594هـ،
ول��د يف  25صفر س��نة 522هـ ،وتوفيِّ ليل��ة اجلمعة  27ذي َّ

وص يِّل عليه بجامع القرص ،ودفن باجلانب الغريب بمش��هد اإلمام موسى بن جعفر
ُ

ببغداد رضوان اهلل عليه.

«وزبادة بفتح الزاي :هو القطعة من الزباد الذي تتط َّيب النس��وان
قال ابن خ ِّلكانَ :

به ،واهلل أعلم»(((.

اهلذيل (ق :)6
 .43/43الشيخ حييى بن سعيد
ّ

هو الفقيه العامل شيخ مشايخ عرصه الشيخ أبو زكريا نجيب الدين حييى األكرب ابن

احلل.
احلسن بن سعيد اهلذ ّيل يِّ ّ

ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ أبو زكر َّيا حييى األكرب ابن احلسن بن سعيد

احل�ِّل�يِّ ّ  ،كان عا ًمل��ا حم ِّق ًقا ،وهو جدُّ املح ِّقق نجم الدين جعفر بن احلس��ن بن حييى ،يروي
عنه ولده وعن ولده ولده.

وقال الش��هيد عند ذكره :الشيخ األسعد العلاَّ مة املغفور له رئيس املذهب يف زمانه

نجيب الدين حييى بن احلسن بن سعيد صاحب اجلامع وغريه(((»(((.

((( وفيات األعيان.244/6 :
ّ
األول
احلر
العاميل ،ونقله مجلة من العلامء ،وهو من س��هو القلم ،والقول ذكره الشهيد َّ
((( كذا عن ِّ
األول هنا
يف إجازت��ه البن نجدة املطبوعة يف بحار األنوار ،201-193/104 :ومراد الش��هيد َّ
ىَّ
املتوف سنة 690هـ ،فإنَّه
احلل صاحب كتاب اجلامع للرشائع
احلديث عن الشيخ حييى بن سعيد يِّ ّ
احلل).
احلل ت 726هـ ،فالحظ( .أمحد يِّ ّ
ذكر مرو َّيات كتبه عن مجال الدين العلاَّ مة يِّ ّ
((( أمل اآلمل.345/2 :
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وق��ال في��ه صاح��ب لؤلؤة البحري��ن عند ذك��ر حفي��ده املح ِّقق جعفر بن احلس��ن

احلل ..« :وكان أبوه احلس��ن من الفضالء املذكورين ،وج��دُّ ه حييى من العلامء األجلاَّ ء
يِّ ّ

املشهورين ،يروي عنه ابنه احلسن وابن ابنه املح ِّقق املذكور.(((»..
ومل أعثر عىل تاريخ تو ُّلده ووفاته ،أعىل اهلل مقامه.

((( لؤلؤة البحرين.228 :
162

(699-600هـ)

(699-600هـ)
وه��و من أعظم عصور النهضة العلم َّية يف احل َّلة ،وأكثرها إرشا ًقا وأوس��عها للعلم

الفكري ،وم��ن املمكن عدَّ ه ومن
وقمة عطائها
ّ
انتش��ارا ،حتَّى بلغت في��ه أوج عظمتها َّ
ً
اإلس�لامي
الذهبي للنهضة العلم َّية ،والتي تد َّفقت منه روافد الفكر
دون مبالغة العرص
ّ
ّ

اإلسالمي ،نارشة للعلوم واملعارف
خاصة ،ممتدَّ ًة إىل خمتلف بلدان العامل
والفقه
اإلمامي َّ
ّ
ّ
اإلس�لام َّية املختلفة من خالل جهود ونتاجات عل�ماء ذلك العرص الفاخر الثمني أمثال

الش��يخ الس��عيد اإلمام املح ِّقق أبو القاس��م جعفر بن س��عيد صاحب رشائع اإلس�لام،
والس�� ِّيد الس��ند مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن طاووس ،والش��يخ األعظم صاحب

املآث��ر واملفاخر ش��يخ الطائف��ة وزعيمها يف وقته آية اهلل مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف
احلل) ،وغريهم من أس��اطني العلم ورجال الفكر
ابن َّ
احلل املعروف بـ(العلاَّ مة يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
واألدب والذين ستأيت ترامجهم الح ًقا وعىل اآليت:

اإلبريسمي (ق :)7
عيل
ّ
 .1/44الشيخ كامل الدين أبو طالب بن ّ

الفوطي يف جممع اآلداب ومعجم األلقاب بعنوان :كامل الدين أبو طالب
ذكره ابن
ّ

نصه« :ذكره شيخنا األديب ّ
مهذب
احلل
حممد
النحوي ،قائلاً ما ّ
ّ
ّ
عيل بن َّ
اإلبريسمي يِّ ّ
ابن ّ

احلل يف كتاب (ش��فاء الغ َّلة من ش��عر ش��عراء
الدين أبو الثناء حممود بن حييى الش��يباين يِّ ّ
احل َّلة) ،وأثنى عليه وأنشدنا له سنة 681هـ:
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يف القلب من أمل ال��ص��دود َخ ُ
بال

ول�����واع�����ج ل���ن���ي���اط���ه ت��غ��ت��ال

هي��وى ويشكو م��ا خي��ام��ره م��ن الـ

ـ��ب��ل��وى وق���د أودى ب��ه البلبال

فيها:

ومسهد األجفان من جور اهلوى
َّ
ال ت��س��ل��ك ال��س��ع��دي َّ
إن ظ��ب��اءه
ِم ْ
���ل ع��ن مح���اه ففيه ظ��ب��ي أهيف

أوه�����ى ق������وا ُه ق��ط��ي��ع��ة وم�ل�ال

أس����د ال��ش�رى ب��ع��ي��وهن�� َّن تُ��غ��ال
يسبي ال��ع��ق��ول ق��وام��ه امل�� َّي��ال»..

وهي طويلة(((.

 .2/45الشيخ أبوالفضل بن احلسني األحدب احلليِّ ّ (ق :)7

احلل ،من مشايخ الس ِّيد فخار
هو الش��يخ اجلليل أبوالفضل بن احلس�ين األحدب يِّ ّ

بـ(احلجة عىل الذاهب
املوس��وي ،يروي عنه يف مواضع عدة من كتابه املعروف
ابن معد
َّ
ّ
إىل تكف�ير أيب طال��ب)((( ،واص ًفا إياه بالش��يخ الفقيه ،وهو بدوره ي��روي عن الرشيف

احلس��يني ،وال خيف��ى أن املرتجم كان من العلامء
حممد ابن اجلعفر َّية
ّ
حممد بن َّ
أيب الفت��ح َّ
املغموري��ن الذين أغفلت ذكرهم كتب الرجال والرتاجم ،فلم تذكر ش��ي ًئا من س�يرهم

وأحواهلم ،رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

الرافيض (679-..هـ):
 .3/46الشيخ أبو القاسم بن احلسني
ّ

«والرافيض هذا هو الش��يخ أبو القاس��م بن احلس�ين املل َّقب
جاء يف فقهاء الفيحاء:
ّ

أيضا بـ(شيخ الشيعة) ،كان من ِّ
أجل فقهاء اإلمام َّية ،وركنًا ركينًا من أركاهنم ،توف
ً

س��نة 679هـ ،فكانت وفاته خس��ارة للعلم واألدب ،أ َّما تاريخ والدت��ه فلم نعثر عليها

رغم البحث املتواصل.(((»..
((( جممع اآلداب.160/4 :
احلجة عىل الذاهب.83 :
((( َّ
((( فقهاء الفيحاء.172/1 :
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 .4/47الشيخ أمحد بن أيب زنبور احلليِّ ّ (613-..هـ):

عيل بن أيب زنبور،
جاء يف كتاب تأس��يس الش��يعة لعلوم اإلسالم« :ومنهم أمحد بن ّ

السيوطي( :قال الذهبي:
النحوي الش��اعر ،قال
غوي
إمام األدب ،أبو الرضا
ّ
النييل ،ال ُّل ّ
ّ
ّ

الدهان ،ومدح الصالح بن
قرأ عىل حييى بن س��عدون
القرطبي ،وتأ َّدب عىل س��عيد بن ّ
ّ

عمر
أ ُّي��وب بقصيدة طويل��ة فوصله عليها بخمس�مائة دينار ،وكان من غ�لاة الرافضةَّ ،
دهرا ،ومات يف املوصل سنة ثالث عرشة وستامئة»(((.
ً

 .5/48الشيخ أمحد بن اخل َّطاب احلليِّ ّ (656-603هـ):

حممد بن أيب الوفا بن اخل َّطاب
ترج��م له
الكتبي يف فوات الوفيات ،قائلاً « :أمحد بن َّ
ّ

عي الش��اعر
اب��ن اهلزي��ر ،األديب الكب�ير ،رشف الدين ،أب��و الط ِّيب بن احل�َّل�اَّ ّ
الر َب ّ
وي َّ

املوصيل ،ولد سنة ثالث وس��تامئة ،وقال الشعر الفائق ومدح اخللفاء وامللوك ،وكان يف
ّ
خدمة بدر الدين لؤل��ؤ صاحب املوصل ،وكان من ملاَّ ح املوصل ،وفيه لطف وظرف،

الدمياطي عنه يف معجمه،
وحس��ن عرشة وخفة روح ،وله القصائد الطنَّان��ة التي رواها
ّ
الدمياطي له رمحه اهلل تعاىل:
وتوفيِّ سنة ست ومخسني وستامئة ،وممَّا رواه الشيخ رشف
ّ
وم���ا اخل��م��ر إلاَّ وج��ن��ت��اه وري�� ُق�� ُه

حكاه من الغصن الرطيب وري ُق ُه
ٌ
ْ����ق قلبي حم�� ُّل�� ُه
ه�ل�ال ول��ك�� ْن أف ُ

ٌ
سفح عيني عقيقه
غ���زال ولكن
ُ

 ..إىل قوله :وملا َّتوجه بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل إىل العجم لالجتامع هبوالكو

احلالوي معه ،فمرض بتربيز وتويف هبا وقيل بسلامس وهو يف حدود الستني من
كان ابن
ّ

عمره»(((.

((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.127 :
((( فوات الوفيات.183-179/1 :
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ويف الوايف بالوفيات أنَّه ولد سنة «656-603هـ»(((.
حممد بن أيب الوفاء ابن اخل َّطاب بن
وجاء يف فقهاء الفيحاء« :هو أبو شهاب أمحد بن َّ

احلالوي ،كان من مش��اهري شعراء عرصه،
الزهري((( األديب ،رشف الدين ،أبو الط ّيب
ّ

ومن العلامء الناهبني ،أتقن العلوم اللس��انية وبرع باألدب ،ودرس طر ًفا من علم الفقه،
ثم كان صيته يف الشعر أبعد مدً ى ..وكان صاحب
ولكنّه كبا جواده يف هذا املضامر ،ومن َّ

احلل الذي اجتمع بـ :هوالكو خان الترتي بصحبة بدر
هذه الرتمجة من بني أعضاء الوفد يِّ ّ
الدين لؤلؤ للمداولة بش��أن أخذ األمان منه إىل احل َّلة برئاس��ة سديد الدين والد العلاَّ مة

أعىل اهلل مقامه ،توفيِّ ابن اخل َّطاب سنة 656هـ عن عمر قارب الـ 53عا ًما(((»(((.
من شعره:
أق����ر ل���ه م���ن ِّ
ك���ل ح��س��ن جليله
ُّ

وواف���ق���ه م��ن ِّ
م��ع��ن��ى دق��ي��ق�� ُه
ك���ل
ً

ع�لى َّ
أن دم��ع��ي يف ال��غ��رام طليق ُه

ب��دي��ع ال��ت��ث��نِّ��ي راح قلبي أس�يره

السورائي (ق  7أو ق :)6
حممد
ّ
 .6/49الس ِّيد أمحد بن َّ

العلوي
عيل بن أيب الفضل
ّ
جاء يف شعراء احل َّلة« :هو كامل الدين أمحد بن َّ
حممد بن ّ

الس��وراوي النقيب ،ذكره ابن الفوطي يف املجمع فقال :كان نقيب احل َّلة وسورا ،وبيت
ّ
((( الوايف بالوفيات.67/8 :
((( هكذا ذكره الس ِّيد هادي كامل الدين ،والصواب هو ما تقدَّ م من أنَّه :ابن اهلزير.
املرتجم ليس له نس��بة إىل مدينة احل َّلة ،و ُيقال له ابن احلالوي؛ لبيع احلالوة ،وهو من املوصل،
(((
َ
مع��روف ،وليس من مدينة احل َّلة املعروفة ،وما ذكره الس�� ِّيد هادي ك�مال الدين يف فقهاء الفيحاء
مر َّ
العز وجمد الدين ابن طاووس وس��ديد الدين
حممد ابن أيب ّ
أن الش��يخ الفقي��ه َّ
في��ه خلط ،وقد َّ
املطهر هم الذين تو ُّلوا مكاتبة هوالكو ولقاءه لطلب األمان للح َّلة وللمش��هدين الرشيفني.
ابن َّ
احلل).
(أمحد يِّ ّ
((( فقهاء الفيحاء.101/1 :
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أيب الفضل معدن العلم والفضل ،ومنهم األدباء البلغاء والنجباء ،وكان خفيف الوطأة

عىل رع ّيته ،وله أخالق مجيلة ،أنشد:

احل���ب إلاَّ ف��رح��ة بعد ترحة
وم��ا
ُّ

الصب إلاَّ سامل مثل هالك»
وما
ُّ

(((

حممد بن نام (ق :)7
 .7/50الشيخ نظام الدين أمحد بن َّ

حممد بن جعفر
هو العامل الفاضل اجلليل الش��يخ نظام الدين أمحد ابن نجيب الدين َّ

حممد بن
اب��ن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احل�ِّل�يِّ ّ  .وذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :أمحد بن َّ

احلل ،كان فاضلاً صاحلًا ،يروي عن أبيه عن جدِّ ه»(((.
جعفر بن هبة اهلل بن نام يِّ ّ

حممد بن
وق��ال
ّ
اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّات ضمن ترمجة الش��يخ جعفر ب��ن َّ

نام«:ثم ليعلم َّ
أن من مجلة أوالد الش��يخ نجيب الدين املذكور وإخوان صاحب العنوان
َّ
بنص
هو الش��يخ الفاض��ل اجلليل املدعو بنظام الدي��ن أمحد ،وهو والد الفقي��ه الصالح ِّ

احلل الذي يروي عنه الشهيد وهو عن
الشهيد الثاين جالل الدين أيب َّ
حممد حسن بن نام يِّ ّ

حييى بن سعيد ،وكذا عن آبائه األربعة عىل الرتتيب»(((.

احلل ،كان
حممد ب��ن جعفر بن َّ
ويف طرائ��ف املقال« :الش��يخ أمحد بن َّ
حممد بن ن�ما يِّ ّ

حلا ،يروي عن أبيه عن جدِّ ه ،وله ولد فاضل»(((.
فاضلاً صا ً

ومن املالحظ َّ
املرتجم هو الش��يخ جعفر ب��ن هبة اهلل بن نام وليس جعفر بن
أن جدَّ
َ

حممد بن نام كام ذكره صاحب طرائف املقال.
َّ
((( شعراء احل َّلة.151/1 :
((( أمل اآلمل.24/2 :
((( روضات اجلنَّات.180/2 :
((( طرائف املقال.100/1 :
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 .8/51الشيخ أمحد بن مسعود احلليِّ ّ (ق :)7

األس��دي
جاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ س��ديد الدين أبو الع َّباس أمحد بن مس��عود
ّ

احلل ،فاضل فقيه ،يروي العلاَّ مة عن أبيه عنه»(((.
يِّ ّ

املوسوي (ق :)7
 .9/52الس ِّيد أمحد بن معد
ّ
نصه:
جاء يف غاية االختصار ما ّ

شاعراً ،
شيخا خيرِّ ً اُ ،مسنًّا ِّ
متقش ًفا ،أنشدين الفقيه
«ومن بني معد أمحد الزاهد ،كان
ً

حييى بن سعيد نجيب الدين قال :أنشدين أمحد بن معد لنفسه:
ل����وال ه��ن��ي��دة حت���دوه���ا ث�مان��ي��ة

ما كان يدعى جرير شاعر األدب

ل��ك��ن ج���ور ب��ن��ي م����روان ألبسه

ثو ًبا من النبع ال ثو ًبا من الغرب

البوقي ،قال:
عيل بن يوس��ف
ّ
وأنش��دين اإلمام الفاضل املح ِّقق موالنا فخر الدين ّ

أنشدين أمحد بن معد من أبيات:

ٍ
ورأي������ت َّ
���ع���ط ع��ب��دَ ه
أن اهلل ُم
ُ

وس��ع اإلن���اء ويف القناعة زادي
ِ (((
ب��ق��ن��اع��ة اآلب����اء واألج��������داد»

إنيِّ ُأر ِّم������ق ع��ي��ش��ت��ي ُ
وأش���دُّ ه���ا

بي (644-567هـ):
 .10/53الشيخ أمحد بن معقل امله ِّل ّ

عز
النحوي ،الفاضل واألديب
ه��و العامل
األملعي ،الش��اعر ،الش��يخ أب��و الع َّباس ّ
ّ
ّ

احلل.
عيل بن معقل األزدي امله َّلبي يِّ ّ
الدين أمحد بن ّ

عيل
ذكره الس ِّيد حسن الصدر يف الشيعة وفنون اإلسالم قائلاً  ..« :ومنهم أمحد بن ّ

((( أمل اآلمل  ،29/2الرتمجة رقم .78
((( غاية االختصار.86 :
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احلميص ،أحد أفراد الدهر يف
األزدي امله ّلبي
اب��ن معقل ،أبو الع َّباس ،املقرئ األدي��ب،
ّ
ّ
األدب والعرب َّية.

الذهبي :ولد س��نة سبع وستني ومخس�مائة ،ورحل إىل العراق
الس��يوطي :قال
قال
ّ
ّ

العك�بري ،والوجيه
وأخ��ذ الرف��ض عن مجاع��ة باحل َّلة ،والنح��و ببغداد ع��ن أيب البقاء
ّ

الكندي ،وبرع يف العرب َّية والعروض وصنَّف فيهام،
الواسطي ،وبدمش��ق من أيب ال ُيمن
ّ
ّ
للفاريس فأج��اد ،واتصل بامللك األجمد
وقال الش��عر الرائق ،ونظم اإليضاح والتكملة
ّ

فحظ��ي عنده ،وعاش به رافضة تل��ك الناحية ،وكان وافر العقل ،غال ًيا يف التش�� ُّيع د ِّينًا

األول سنة 644هـ»(((.
ِّ
متزهدً ا ،مات يف اخلامس والعرشين من ربيع َّ

بي
عيل بن معقل
ويف ش��عراء احل َّلة
ّ
األزدي امله َّل ّ
للخاقاين« :هو أبو الع َّباس أمحد بن ّ
ّ
بـ(عز الدين) ،عامل جليل وشاعر جميد ،أقام يف العراق طويلاً ،
احلميص
البغدادي ،املل َّقب ِّ
ّ
ّ
الصفدي يف الوايف فقال :رحل إىل العراق وسكن احل َّلة وأخذ الرفض فيها عن مجاعة،
ذكره
ّ
الكندي حتَّى برع
الواسطي ،وبدمشق عن
العكربي والوجه
والنحو ببغداد عن أيب البقاء
ّ
ّ
ّ

يف العرب َّية والعروض وصنَّف فيهام ،وقال الشعر املو َّفق ،ونظم اإليضاح والتكملة فأجاد،

الكندي َّ
الفاريس ،ولـماَّ قدم
بأن كتابه أعلق بالقلوب وأثبت باألفكار من كالم
وحكم له
ّ
ّ
وقرر له جاميكة ،وانتفع به
دينارا ،واتَّصل باألجمد ونفق عليه َّ
املع َّظم عيسى أجازه ثالثني ً
رافضة تلك الناحية ،وله ديوان يف مدح آل البيت ،وكان أحولاً
قصريا ،وافر العقل ،غايل
ً

متزهدً ا ،ولد سنة 567هـ ،وتوفيِّ يف دمشق سنة 644هـ.
التش ُّيع ،د ِّينًا ِّ
ومن شعره:
أما والعيون النجل حلفة صادق

لقد ب َّيض التفريق س��و َد املفارق

((( الشيعة وفنون اإلسالم.142 :
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أمح��را
كأسا من امل��وت
ً
وجرعني ً
ّ

غ��داة غ��دت بالبيض محر األيانق

أرشن ل��ت��ودي��ع��ي ح���ذار م��راق��ب

بقضبان ُد ٍّر ن ُِّمقت بعقائق»

ّ
تضل وال هي��دى هب��ا قلب عاشق

ب����دورا يف ال��ظ�لام ذوائ��ب
محلن
ً

(((

وم��ن املالح��ظ َّ
للمرتجم له ب��ـ :األحول القص�ير ال يقدح
الصف��دي
أن وص��ف
َ
ّ

أيضا بكفاءته العلم َّية واألدب َّية.
بصفاته الفاضلة من ور ٍع
وتقوى وزهد ،وال يقدح ً
ً

 .11/54الشيخ أمحد بن منيع احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 650هـ):

احلل ،من رجال القرن
جاء يف ش��عراء احل َّلة« :هو الشيخ مجال الدين أمحد بن منيع يِّ ّ

مبسطة تكشف لنا جوانب
الس��ابع
ّ
اهلجري ،كان ح ًّيا سنة 650هـ ،مل نقف له عىل سرية َّ

وصورا من شعره ،غري َّ
أن جممو ًعا خمطو ًطا بحوزيت ُأثبتت فيه األبيات اآلتية التي
حياته
ً
تضمنت معنى قول اإلمام الباقر حني ُس��ئل عن احلديث الذي ُيرس��ل وال ُيس��ند
َّ
ثت ومل ُأسنِد فسندي فيه :عن أيب عن جدِّ ي عن أبيه عن جدِّ ه
فقال اإلمام( :إذا حدَّ ُ
رسول اهلل ،)فنظم ذلك:

ح��ج��ن��ا ب���ق���ول س��وان��ا
ق���ل مل���ن َّ

ح���ي���ث ف���ي���ه مل ي���أت���ن���ا ب��دل��ي��ل

ن��ح��ن ن����روي إذا روي��ن��ا ح��دي�� ًث��ا

ب���ع���د آي������ات حم���ك���م ال��ت��ن��زي��ل

ْ
إن دع���اك اهل���وى إىل ن��ق��ل م��ا مل

ي���ك ع��ن��د ال���ث���ق���ات ب��امل��ق��ب��ول

ع��ن أبينا ع��ن ج��دِّ ن��ا ذي املعايل

س��� ِّي���د امل���رس���ل�ي�ن ع���ن ج�بري��ل

وك�����ذا ج�ب�ري���ل ي�����روي ع���ن اهلل

ب���ل��ا ش����ب����ه����ة وال ت����أوي����ل

ب��������أي يشء ع��ل��ي��ن��ا
ف����ت���راه
ِّ

ي��ن��ت��م��ي غ�ي�رن���ا إىل ال��ت��ف��ض��ي��ل

اإلربل ،وقد أخذناه
لعيل بن عيسى
مقر ًضا به كتاب كش��ف َّ
 ..ومن ش��عره ِّ
يِّ ّ
الغمة ّ

((( شعراء احل َّلة.2 :
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من كتاب سمري احلارض وأنيس املسافر لصاحب احلصون ،قوله:
َأال ُق ْ
����ل جل��ام��ع ه���ذا ال��ك��ت��اب

ي��م��ي��نً��ا ل��ق��د ن��ق��ل��ت أق�ص�ى امل���راد

ج����روا وج���ري���ت ب��ي��وم اجل���دال

وم����ا ل���ل�ب�راذي���ن ج����ري اجل����واد

وأظ��ه��رت م��ن فضل آل الرسول

ب��ت��أل��ي��ف��ه م���ا ي���س���وء األع�����ادي

ف����أمخ����دت ب���ال���س���ب���ق ن�ي�راهن���م

ف��ق��د ص����ار ن��ف��خ��ه��م يف رم���اد

َأال أب��ش�ر ب���ف���وزك ي����وم امل��ع��اد

وط��وب��ى مل��ن ف��از ي��وم امل��ع��اد»..

(((

 .12/55الس ِّيد أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس (673-..هـ):

هو س�� ِّيد الفقهاء األعالم ،ومالذ املجتهدين الكرام ،فقيه أهل البيت ،العامل

العاب��د الزاه��د ،واألديب البليغ الش��اعر ،ذكره العديد من أصح��اب الرتاجم وأرباب
مس��تحق ،ومنه��م تلميذه ابن داود
املعاج��م ،وأثنوا علي��ه ثنا ًء بلي ًغا ،وهو جدير به وله
ٌّ

حممد
حممد بن أمحد بن َّ
حممد بن أمحد بن َّ
يف رجاله قائلاً « :أمحد بن موس��ى بن جعفر بن َّ
احلس��ني س�� ِّيدنا الطاهر ،اإلمام املع َّظ��م ،فقيه أهل البيت،
العلوي
حممد الطاووس
ّ
ّ
ابن َّ

مج��ال الدين أبو الفضائل ،مات س��نة ثالث وس��بعني وس��تامئة ،مصنِّ��ف ،جمتهد ،كان

أورع فض�لاء زمانه ،قرأت عليه أكثر البرشى واملالذ وغري ذلك من تصانيفه ،وأجاز يل

ش��اعرا مصق ًعا ،بلي ًغا منش�� ًيا ،جميدً ا ،من تصانيفه كتاب برشى
تصانيفه ورواياته ،وكان
ً
املح ِّققني يف الفقه ست جم َّلدات ،كتاب املالذ يف الفقه أربعة جم َّلدات ..إىل قوله :وله غري
ذل��ك متام اثنني وثامنني جم َّلدً ا من أحس��ن التصانيف وأح ّقها ،وح َّق��ق الرجال والرواية
والتفس�ير حتقي ًقا ال مزيد عليه ،ر َّباين وع َّلمني ،وأحس��ن إ َّيل ،وأكث��ر فوائد هذا الكتاب

ونكته من إشاراته وحتقيقاته ،جزاه اهلل عنِّي أفضل جزاء املحسنني»(((.
((( شعراء احل َّلة.152/1 :
((( رجال ابن داود.45 :
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حممد
وجاء يف كتاب أمل اآلمل« :الس�� ِّيد مجال الدين أمحد بن موسى بن جعفر بن َّ

احلس��ني ،كان عا ًملا
العلوي
حممد ابن طاووس
ّ
ّ
حممد بن َّ
حممد ب��ن أمحد بن َّ
اب��ن أمحد بن َّ

ش��اعرا ،جليل القدر ،عظيم
فقيها حمدِّ ًثا ،مد ِّق ًقا ثق ًة
فاضلاً  ،صاحلًا زاهدً ا ،عابدً ا ور ًعاً ،
ً

الش��أن ،من مشايخ العلاَّ مة وابن داود ..إىل قوله :وذكر الشهيد الثاين يف إجازته للشيخ
أيضا كتاب ِّ
حل اإلشكال يف معرفة الرجال،
حس�ين بعض املؤ َّلفات الس��ابقة ،وذكر له ً

قال :وهو عندنا.

عيل بن
وقال الس�� ِّيد غياث الدي��ن عبدالكريم ولده يف إجازته للش��يخ كامل الدين ّ
ِ
عيل
محاد ما ه��ذا لفظه:
احلس�ين بن َّ
ولريو عنِّي ما أجازه يل وال��دي ِّ
ريض الدين ّ
وعمي ّ
ابن موسى بن طاووس من مرو َّياهتام ومصنَّفاهتام َّ
فإن مصنَّفاهتام كثرية ،وديوان شعر
والدي .ونقل ذلك الشيخ حسن صاحب املعامل يف إجازته»(((.

ويف روضات اجلنَّات «الس ِّيد اجلليل الفاضل الكامل مجال الدين أبو الفضائل أمحد

عيل من أبيه
الفاطمي،
ابن موس��ى بن طاووس
ّ
ّ
ريض الدين ّ
احلل ،أخو الس ِّيد ّ
احلسني ،يِّ ّ

[الطويس] املجازة منه مع أختها التي هي
الورام((( من ابنة الش��يخ
ّ
وأ ِّمه ،التي هي بنت َّ

أ ُّم ابن إدريس مجيع مصنَّفات األصحاب كام استفيد من تضاعيف األبواب ،هو كام ذكر
احلل وغريه كان جمتهدً ا ،واسع العلم ،إما ًما يف الفقه واألُصول
تلميذه احلس��ن بن داود يِّ ّ
واألدب والرج��ال ،وم��ن أورع فضالء أهل زمان��ه ،وأتقنهم وأثبته��م وأج ّلهم ،ح َّقق

الرجال والرواية والتفس�ير حتقي ًقا ال مزيد عليه ،وصنَّف متام اثنني وثامنني كتا ًبا يف فنون
العلم ،واخرتع تنويع األخبار إىل أقسامها األربعة املشهورة بعد ما كان املدار عندهم يف

ثم اقتفى أثره يف ذلك تلميذه
َّ
الصح��ة والضعف عىل القرائن اخلارجة والداخلة ال غريَّ ،
((( أمل اآلمل.29/2 :
((( أقول :قد أرشنا وبوضوح إىل خطأ هذا القول عند ترمجة ابن إدريس ،فراجع.
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العلاَّ مة وس��ائر من َّ
تأخر عنه من املجتهدين إىل أن زيد عليهام يف زمن املجلس�� ِّيني أقسام

ُأخ��ر ،وقد بالغ يف الثناء عليه العلاَّ مة والش��هيدان يف كتبهم وإجازاهتم ،ويروي هو عن
املوسوي وغريمها من املشايخ
الش��يخ نجيب الدين بن نام ،والس ِّيد اجلليل فخار بن معد
ّ

األجلاَّ ء.(((»..

مر آن ًفا رابطة النس��ب بني الس ِّيد أمحد ابن طاووس والشيخ
ذكر
ّ
اخلوانس��اري وكام َّ

الط��ويس من دون التو ُّق��ف فيها ،وق��د ذكرنا ضمن ترمجة الش��يخ ابن
أيب جعف��ر
ّ
احلل هذه املس��ألة ورأي العلامء وأصح��اب التحقيق فيها ،وأنَّه من غري املعقول
إدريس يِّ ّ

الطويس اجلدُّ املبارش البن إدريس وللس ِّيد ابن طاووس وبدون واسطة
أن يكون الشيخ
ّ
لبعد املسافة الزمنية بينهام ،وال حاجة لنا إلعادة تفصيلها هنا ،فراجع.

وقال الس ِّيد حسن الصدر ..« :وصنَّف بعد أيب عبد اهلل احلاكم يف علم دراية احلديث

مجاعة من ش��يوخ علم احلديث من الشيعة ،كالس�� ِّيد مجال الدين أمحد ابن طاووس ،أبو
الفضائل ،وهو واضع اإلصطالح اجلديد لإلمام َّية يف تقس��يم أصل احلديث إىل األقسام
حلسن ،واملو َّثق ،والضعيف.(((». ..
األربعة :الصحيح ،وا َ

عيل بن موس��ى ،وتارة أمحد بن
ويف جمم��ع البحري��ن« :وابن طاووس ت��ارة يراد به ّ

موسى ،وولده عبدالكريم»(((.

أيضا يف الكنى واأللقاب قائلاً « :وقد يطلق ابن طاووس عىل أخيه أيب
القم ّي ً
وذكره ِّ

الفضائل مجال الدين أمحد بن موس��ى بن جعفر ،العامل الفاضل ،الفقيه الورع ،املحدِّ ث،
ىَّ
املتوف سنة 673هـ واملدفون باحل َّلة .قال شيخنا يف املستدرك
صاحب التصانيف الكثرية
((( روضات اجلنَّات.66/1 :
((( الشيعة وفنون اإلسالم.40 :
((( جممع البحرين.316 :
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احلل :الس��ابع من مش��ايخ العلاَّ م��ة مجال الدين أبو
يف ذكر مش��ايخ آية اهلل العلاَّ مة يِّ ّ

الفضائل واملناقب واملكارم الس ِّيد اجلليل أمحد ابن الس ِّيد الزاهد سعد الدين أيب إبراهيم
حممد بن
موسى بن جعفر الذي هو صهر الشيخ
حممد بن أمحد بن َّ
الطويس عىل ابنته بن َّ
ّ

حممد املل َّقب بـ(الطاووس)؛ حلُسن وجهه ومجاله.(((»..
أيب عبد اهلل َّ
شيوخه ومن يروي عنهم:
املوسوي.
1.1الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد
ّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام.
2.2الشيخ نجيب الدين َّ
السوراوي.
حممد
ّ
3.3الشيخ نجيب الدين َّ
املوسوي.
حممد بن معد
ّ
4.4الس ِّيد صفي الدين َّ
تالمذته ومن يروي عنه:

احلل ،صاحب كتاب الرجال.
ّ 1.1
عيل بن داود يِّ ّ
تقي الدين احلسن بن ّ

احلل.)
2.2مجال الدين احلسن بن يوسف بن َّ
املطهر املعروف بـ( :العلاَّ مة يِّ ّ
3.3ولده الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس.

يني.
حممد بن أمحد بن صالح
السيبي ال ُق ِّس ّ
ّ
4.4الشيخ شمس الدين َّ

مؤ َّلفاته:

1.1االختيار يف أدعية الليل والنهار ،جم َّلد واحد.
2.2األزهار يف رشح المية مهيار ،جم َّلدان.
((( الكنى واأللقاب.329/1 :
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3.3برشى املح ِّققني ،يف الفقه ،ستَّة جم َّلدات.
4.4بناء املقالة العلو َّية (الفاطم َّية) يف نقض الرسالة العثامنية ،وهو مطبوع.
َّ
املشجر ،يف ُأصول الدين.
املسخر عىل نقض
5.5الثاقب
َّ

ّ 6.6
حل اإلش��كال يف معرفة الرجال ،وقد حرر صاحب املعامل املتبقي منه وس�َّم�اَّ ه
الطاوويس) ،مطبوع.
(التحرير
ّ

7.7ديوان شعر(((.

نقضا عن ابن أيب احلديد.
8.8الروحً ،

9.9زهرة الرياض ،يف املواعظ ،جم َّلد واحد.
1010السهم الرسيع ،يف حتليل املبايعة مع القرض ،جم َّلد واحد.
1111شواهد القرآن ،جم َّلدان.
1212عمل اليوم والليلة ،جم َّلد واحد.
1313عني العربة يف غبن العرتة ،وهو مطبوع.
1414الفوائد العدَّ ة ،يف أصول الفقه ،جم َّلد واحد.

1515الك ُّر ،جم َّلد واحد.

1616املسائل ،يف أصول الدين ،جم َّلد واحد.

1717املالذ ،يف الفقه أربعة جم َّلدات.
املهمة احلسنة التي قاربت الـ( )82مؤ َّل ًفا كام ذكر ذلك تلميذه
وغريها من املؤ َّلفات َّ

ابن داود الرجايل.

((( أعيان الشيعة.281/10 :
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نامذج من شعره:
م��ن ذلك ما جاء عن تلميذه الفاضل ابن داود احل�ِّل�يِّ ّ  ،قائلاً
مانصه« :وجدت عىل
ّ

نسخة موالي املصنِّف مجال الدنيا والدين أعز اهلل اإلسالم واملسلمني ببقائه صورة هذا
تضمنته مقاصد أيب عثامن ما يرد
النثر والنظم :أقول :وقد رأيت أن أنشد يف مقابلة يشء ممَّا َّ
عليه ورود السيل الرفيع الغيطان:

ومن عجب أن هيزأ الليل بالضحى

وهي��زأ باألسد الغضاب الفراعل

ويسمو عىل حال من املجد عاطل

العيل األراذل
ويبغي املدى األسمى ّ

ويسطو عىل البيض الرفاق ثاممة

ويعلو عىل الرأس الرفيع األسافل

وينوي نزال األضبط النجد صافر

وي���زري بسحبان ال��ب�لاغ��ة باقل

ويبغي م��زاي��ا غ��اي��ة السبق مقعد

وق��د قيدته بالصغار السالسل

غ��رائ��ب ال ينفك ل��ل��ده��ر شيمة

ف���س��� َّي���ان ف��ي��ه��ا آخ����ر وأوائ�����ل

ال��ش��م ال��زواه��ر جمدها
وللشهب
ِّ

وإن جهلت تبغي مداها اجلنادل

ّ
تنحط عنك الكوامل
وجزت املدى

ع��دت��ك أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين نقائص
غال فيك ٍ
غال وانزوى عنك ساقط

احل���ق مائل
فسمتهام ع��ن منهج
ّ

ويغنيك مدح اآلي عن ِّ
كل مدحة

مناقب يتلوها خبري وج��اه��ل»

عجبت ل��غ��ال س���ار يف ت��ي��ه غ ِّيه

وق���ال رم��ت��ه ب��ال��ض�لال املجاهل
(((

نصه«:وقال
احلل صاحبكتاب الرجالقائلاً ما ّ
ومنها ما رواهتلميذه األرشد ابن داود يِّ ّ

موالنا املصنِّف عند عزمه عىل التوجه إىل مشهد أمري املؤمنني– صلوات اهلل عليه ،لعرض
الكتاب امليمون عليه ،مستجد ًيا سيب يديه:
أت��ي��ن��ا ت��ب��اري ال��ري��ح م��ن��ا ع��زائ��م

إىل م��ل��ك يستثمر ال��غ��وث آمله

((( بناء املقالة الفاطم َّية.445-444 :
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َّ
أظ����ل سحابه
ك��ري��م امل��ح��ي��ا م���ا

فأقشع حتى يعقب اخلصب هاطله

من الغرر الصيد األماجد سنخه

ن��ج��و ٌم إذا م��ا اجل��و غابت أوافله

إذا أم��ل أشفت عىل امل��وت روحه

أع��ادت عليه ال��روح فاتت شامئله

إذااستنجدواللحادثالضخمسدَّ دوا

سهامهم ح��ت��ى ت��ـُ��ص��اب مقاتله

هيزنا
وه��ا نحن م��ن ذاك الفريق ّ

هت����ز األرحي������ي وس��ائ��ل��ه
رج�����اء ّ

شمسه
وإلاّ فمن جيلو احل���وادث
ُ

وتكفى به من كل خطب نوازله

��ي فتى الورى
وأنت
الكمي األرحي ّ
ّ

ف��رو سحا ًبا تنعش اجل��دب هامله
ِّ

وق��ال وقد َّ
تأخر حصول س��فينة يتوجه فيها إىل احلرضة املقدَّ س��ة الغرو َّية صلىَّ اهلل

عىل مرشفها:

لئن عاقني عن قصد ربعك عائق

ف��وج��دي ال ي��ق��ايس إل��ي��ك طريق

ول��و سكنت ري��ح الشامل حلركت

س��واك��ن��ه��ا ن��ف��س إل��ي��ك ت��ش��وق

تصاحب أرواح الشامل إذا رست

ف�لا ع��ائ��ق إذ ذاك ع��ن��ك يعوق

إذا هنضت روح ال��غ��رام وخ ّلفت

جسو ًما حييل الوامقني وميق»

(((

والدته ووفاته:

أ َّم��ا تاري��خ والدته فلم أعث��ر عىل ما يبينَّ ذل��ك ،إلاَّ أنَّه يمكن حتديده��ا تقري ًبا من

املوسوي
خالل معرفة وفاة أحد مش��اخيه الذين تتلمذ عليهم ،وهو الس ِّيد فخار بن معد
ّ
أن تتلمذه عىل يد هذا العامل الكبري وعىل ِّ
املتوف سنة 630هـ ،وعىل فرض َّ
ىَّ
أقل تقدير كان

بعمر الـ( )15عاما أو الـ( )16عا ًما فيكون تاريخ والدته عىل هذا األس��اس حدود سنة
614هـ تقري ًبا ،واهلل سبحانه العامل.

((( بناء املقالة الفاطم َّية.448–447 :
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الطقطقي أنَّه مات باحل َّلة(((َّ ،نور اهلل رضحيه.
وتوفيِّ سنة 673هـ ،وعن ابن
ّ

وجاء يف احلوادث اجلامعة يف أحداث سنة 673هـ« :وفيها توفيِّ الس ِّيد النقيب مجال

عيل بن أيب طالب.(((»
الدين َّ
حممد بن طاووس باحل َّلة ودفن عند جدِّ ه أمري املؤمنني ّ
اخلوانس��اري« :ودفن باحل َّلة البهي��ة ،وقربه هبا معروف
ويف روض��ات اجلنَّات قال
ّ

مشهور يقصده املوافق واملخالف باهلدايا والنذور»(((.

املزيدي (ق 7أو ق :)8
 .13/56الشيخ مجال الدين أمحد بن حييى
ّ

فقيها،
ج��اء يف تاريخ احل َّلة« :هو الش��يخ مج��ال الدين أمحد بن حييى
املزي��دي ،كان ً
ّ

ريض الدين
يروي عن الش��يخ نجيب الدين حييى بن س��عيد ،ويروي عنه ولده الش��يخ ّ

املزيدي»(((.
عيل
ّ
ّ

العاميل يف أعيانِهَّ :
«إن املرتجم له وصف يف اإلجازات بالش��يخ السعيد مجال
وقال
ّ

عيل
ريض الدين أبو احلس��ن ّ
الدين أمحد ،وليس هو من مش��ايخ اإلجازات ولكن ولده ّ
من مشايخ الشهيد.(((»..

 .14/57إسامعيل بن احلسن احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 681هـ):

احلل ،املاس��ح،
جاء يف ش��عراء احل َّلة« :هو أبو َّ
حممد إس�ماعيل بن احلس��ن بن غني يِّ ّ

احلاسب ،املل َّقب بـ(علم الدين) ،كان ح ًّيا سنة 681هـ.
ّ
األصييل يف أنساب الطالب ِّيني.133 :
(((
((( احلوادث اجلامعة.184 :
((( روضات اجلنَّات.68/1 :
((( تاريخ احل َّلة .12/:2
((( أعيان الشيعة.203/3 :
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ذك��ره الس�� ِّيد األمني يف أعيان��ه((( نقلاً عن جمم��ع األدب فقال :م��ن بيت معروف

بالكتاب��ة واملس��احة واحلس��اب ،رأيته باحل َّلة الس��يف َّية لـماَّ وردهتا يف صحب��ة األمري فخر
الدين بن قشتمر سنة 681هـ ،وأنشدين وكتب يل بخ ِّطه:
َّ
إن ال����ش����م����ول ه�����ي ال���ت���ي

مج��ع��ت أله����ل ال��ف��ض��ل ش��م�ًلً
ب��ش��ق��ائ��ق حي��م��ل��ن ط����ًل���اً »..

ش����� َّب�����ه�����ت�����ه�����ا وح�����ب�����اهب�����ا

(((

عيل ،احلاسب،
ويف تاريخ احل َّلة« :هو علم الدين أبو َّ
حممد إس�ماعيل بن احلسن بن ّ

املاس��ح ،قال فيه ابن الفوطي يف جممع اآلداب :هو من بيت معروف بالكتابة واملس��احة
واحلساب ،رأيته باحل َّلة السيف َّية.(((»..

حممد بن نام (ق :)7
 .15/58الشيخ علم الدين إسامعيل بن َّ
وهو من فقهاء آل نام املشهورين.

حممد ص��ادق آل بح��ر العل��وم يف هامش تعليقته ع�لى لؤلؤة
ق��ال العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ

احلل ،ذكره ابن الفوطي
حممد إسامعيل بن َّ
البحرين« :ومنهم علم الدين أبو َّ
حممد بن نام يِّ ّ
يف تلخيص جممع اآلداب ،وقال :الفقيه من بيت الفقهاء وساللة العلامء ،..وألخيه شيخنا

نجم الدين بن نام مقامة أنشأها يف ذ ِّمه تشتمل عىل النثر الفصيح والشعر املليح»(((.

 .16/59الشيخ إسامعيل بن نرص الزاهد (622هـ:)..-
احلل،
جاء يف شعراء احل َّلة
للخاقاين« :هو أبو الفضل إسامعيل بن إبراهيم بن نرص يِّ ّ
ّ
((( أعيان الشيعة.92/13 :
((( شعراء احل َّلة .170/:1
((( تاريخ احل َّلة.3 :
((( لؤلؤة البحرين ،276 :اهلامش.
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الكاتب األديب ،املل َّقب بـ(جمد الدين) ،واملعروف بـ(ابن الزاهد) ،املتو ِّلد سنة 622هـ.
ذكره ابن الفوطي يف جممع اآلداب يف معجم األلقاب فقال :كان شا ًّبا فاضلاً ك ِّي ًسا،

شهي املحارضة ،قدم
دمث األخالق ،تا ّم الذكاء ،حسن امللتقى متو ِّد ًدا ،مجيل املعارشةّ ،

وحصل ،ودأب وت��أ َّدب ،كتب يل
بغ��داد مع أخيه الصاح��ب عفيف الدين ،واش��تغل
ّ

أورا ًقا من نظمه الرائق بخ ِّطه الفائق ،فمماَّ أنشدين لنفسه:

ن��ش�ره ف����اق َّ
ك����ل ط��ي��ب وع��ط��ر

م��ا اس���م زه���ر م��ن ال��ن��ب��ات أنيق

ه����و ن���ب���ت وب���ع���ض���ه ح���ي���وان

رس
ّ
ف���ت���ع���ج���ب مل�����ا ب�����ه م�����ن ّ
ق������ادم ال خي����ل ط�����ول ال���ده���ر

إن ت��ص��ح��ف��ه ف��ه��و يف ّ
ك���ل سنة

وسألته عن مولده فذكر أنَّه ولد باحل َّلة سنة 622هـ ،وتوفيِّ شا ًّبا.(((»..

 .17/60الشيخ جعفر بن احلسن ،املح ِّقق احلليِّ ّ (676-602هـ):

ه��و ش��يخ الفقهاء ،ورئي��س العلامء ،أفقه أه��ل عرصه ،األفضل األكمل ،الش��يخ

األفخر األفخم ،نجم الدين أبو القاس��م جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلسن بن سعيد

احلل ،املل َّق��ب بـ( :املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ ) ،الذي ال يكاد خيلو كتاب م��ن كتب الرتاجم
اهل��ذ ّيل يِّ ّ
واملعاج��م إلاَّ ول��ه فيه أحس��ن ذكر وأعىل قدر؛ مل��ا كان يتمتَّع به من فق��ه وعلم وحتقيق

وتدقيق لعلوم اإلسالم املختلفة خدمة للدين والعقيدة.

احلل يف رجاله قائلاً « :جعفر بن
ذكره تلميذ النبيه الفاضل الش��يخ احلسن بن داود يِّ ّ

احلل ،ش��يخنا نجم الدين أبو القاسم ،املح ِّقق املد ِّقق ،اإلمام
احلس��ن بن حييى بن سعيد يِّ ّ

اس��تحضارا،
باحلجة وأرسعهم
العلاَّ مة ،واحد عرصه ،كان ألس��ن أهل زمانه وأقومهم
َّ
ً
عيل إحسان عظيم والتفات ،وأجازين مجيع ما صنَّفه
قرأت عليه ور َّباين
صغريا ،وكان له ّ
ً
((( شعراء احل َّلة.162/1 :
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وقرأه ورواه ُّ
تصح روايته عنه ،توفيِّ يف ش��هر ربيع اآلخر س��نة س��ت وس��بعني
وكل ما ُّ

حمررة عذبة ،فمنها كتاب رشائع اإلس�لام جم َّلدان،
وس��تامئة ،له تصانيف حس��نة حم َّققة ّ
كتاب النافع يف خمترصه جم َّلد»(((.

نصه« :ومن ذلك مجيع ما صنَّفه
احلل يف إجازته الكبرية لبني زهرة ،ما ّ
وعن العلاَّ مة يِّ ّ

الشيخ السعيد نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن ابن سعيد وقرأه ورواه وأجيز له

روايته ،عنِّي عنه ،وهذا الشيخ كان أفضل أهل عرصه يف الفقه»(((.

العاميل يف خامتة كتابه احلبل املتني عند ذكر الس��ند ورجال
وقال الش��يخ هباء الدين
ّ

احلديث:

« ..ولنا إىل رواية هذه األصول األربعة عن مؤ ِّلفيها املشايخ الثالثة ..إىل قوله :عن

حممد ،عن والده العلاَّ م��ة آية اهلل يف العاملني ،مجال
الش��يخ املد ِّقق فخ��ر الدين أيب طالب َّ

احلل ،عن ش��يخه الكامل رئيس املح ِّققني ،نجم
امل َّلة
ِّ
واحلق والدين ،احلس��ن بن َّ
املطهر يِّ ّ
عيل فخار بن
امل َّلة والدين ،أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد ،عن الس ِّيد اجلليل أيب ّ

املوسوي.(((»..
معد
ّ

ويف كتاب أمل اآلمل« :نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن

احلل ،حاله يف الفضل والعلم والثقة واجلاللة والتحقيق والتدقيق والفصاحة
ابن سعيد يِّ ّ
والشعر واألدب واإلنشاء ومجع العلوم والفضائل واملحاسن أشهر من أن يذكر ،وكان
عظي��م الش��أن ،جليل القدر ،رفي��ع املنزلة ،ال نظري ل��ه يف زمانه ،له كت��ب ،منها :كتاب

رشائع اإلس�لام يف مس��ائل احلالل واحلرام ،وكتاب النافع خمترص الرشائع ..وله ش��عر
((( رجال ابن داود.62 :
((( بحار األنوار.63/104 :
((( احلبل املتني.2 :
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ج ِّيد ،وإنش��اء َحس��ن بليغ ،من تالمذت��ه العلاَّ مة وابن داود ،ونق��ل َّ
الطويس
أن املح ِّقق
ّ
نص�ير الدين حرض جملس درس��ه وأمره��م بإكامل ال��درس ،فجرى البحث يف مس��ألة
الطويس :ال وجه لالستحباب؛ َّ
ألن التيارس إن كان من
استحباب التيارس ،فقال املح ِّقق
ّ

القبلة إىل غريها فهو حرام ،وإن كان من غريها إليها فواجب ،فقال املح ِّقق يف احلال :بل

ثم أ َّلف املح ِّقق يف ذلك رسالة لطيفة أوردها الشيخ
منها إليها ،فسكت املح ِّقق
الطويسَّ ،
ّ
أمحد بن فهد يف ّ
الطويس فاستحسنها.
املهذب بتاممها وأرسلها إىل املح ِّقق
ّ

العاميل :قال الش��يخ حس��ن يف إجازته :لو ترك التقيي��د بأهل زمانه كان
احلر
ق��ال ُّ
ّ

أصوب ،إذا ال أرى يف فقهائنا مثله.(((»..

ويف منته��ى املق��ال ..« :وقال العلاَّ م��ة يف إجازته الكبرية عن��د ذكره :كان

أفضل أهل زمانه يف الفقه ،وقال املح ِّقق الش��يخ حس��ن :لو ترك التقييد بأهل زمانه كان

احلائري مع ِّق ًبا :قلت :ولو ترك التخصيص بالفقه كان أصوب.(((»..
أصوب .قال
ّ

ويف لؤلؤة البحرين ..« :الشيخ نجم الدين أبو القاسم ،كان حم ِّقق الفقهاء ،ومد ِّقق

العلامء ،وحاله يف الفضل والنبالة والعلم والفقه واجلاللة والفصاحة والش��عر واألدب
واإلنش��اء أش��هر من أن يذك��ر ،وأظهر من أن يس��طر ،وكان أبوه احلس��ن من الفضالء
املذكورين ،وجدّ ه حييى من العلامء األجلاَّ ء املشهورين.(((»..

ِّ
واحلق
األجل األفقه ،األفضل األفخ��ر ،نجم امل َّلة
ويف روض��ات اجلنَّات «الش��يخ
ِّ

والدين ،أبو القاس��م جعفر بن احلس��ن بن أيب زكر َّيا حييى بن احلس��ن بن س��عيد اهلذ ّيل
احل�ِّل�يِّ ّ  ،املل َّق��ب بـ(املح ِّق��ق) عىل اإلط�لاق ،واملس�� َّلم يف ِّ
كل م��ا هبر من العل��م والفهم
((( أمل اآلمل.48/2 :
((( منتهى املقال.77 :
((( لؤلؤة البحرين.227 :
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والفضيلة يف اآلفاقُ ،يغني اش��تهار مقاماته العالية ب�ين الطوائف عن اإلظهار ،ويكفي

انتشار إفاداته املالئة درج الصحائف مؤونة التكرار ،فإ ًذا األوىل اختصار الكلمة يف نعت

كامله ،واالقتصار عىل ما ذكره ابن ُأخته العلاَّ مة يف شأن خاله ،يف وصف حاله عند عدِّ ه
يف إجازته الكبرية لبني زهرة العلو ِّيني من كبار مشاخيه احل ِّل ِّيني ،وهو أنَّه كان أفضل أهل

عرصه يف الفقه.(((»..

احلل جعفر بن احلس��ن بن حييى
ويف كت��اب األعالم خلري الدين الزركيل« :املح ِّقق يِّ ّ

إمامي مقدَّ م ،من أهل
احلل ،نجم الدين ،أبو القاسم ،فقيه
ّ
ابن احلس�ين بن سعيد اهلذ ّيل يِّ ّ
احل َّلة يف العراق ،كان مرجع الشيعة اإلمام َّية يف عرصه ،له علم باألدب وشعر ج ِّيد ،من

تصانيفه :رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،والنافع خمترص الرشائع ،واملعترب يف
رشح املخترص ،و ُأصول الدين ،ونكت النهاية فقه وغري ذلك ،توفيِّ يف احل َّلة»(((.

ِّ
األجل األعظم ،ش��يخ
القم ّي يف الكنى واأللقاب« :الش��يخ
وذكره الش��يخ ع َّباس ِّ

الفقه��اء بغري جاحد ،وواحد هذه الفرقة وأي واحد ،أبو القاس��م نجم الدين جعفر بن

احلس��ن بن حييى بن س��عيد احل�ِّل�يِّ ّ  ،حاله يف الفض��ل والعلم والثقة واجلالل��ة والتحقيق
والتدقيق والفصاحة والبالغة والش��عر واألدب واإلنش��اء ومجيع الفضائل واملحاس��ن

أش��هر من أن يذكر ،كان عظيم الش��أن ،جليل القدر رفيع املنزلة ،ال نظري له يف زمانه ،له

شعر ٌج ِّيد ،وإنشاء حسن.(((»..
شيوخه:

يب.
عيل الدر ّ
1.1الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن ّ
((( روضات اجلنَّات.182/2 :
ّ
للزركيل.117/2 :
((( األعالم
((( الكنى واأللقاب.133/3 :
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2.2والده الشيخ حسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل.
السوراوي
3.3الشيخ الفقيه العامل سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح
ّ
احلل.
يِّ ّ

4.4الس ِّيد شمس الدين ّ
املوسوي.
فخار بن معد
ّ
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام.
5.5الشيخ نجيب الدين َّ
تالمذته:
يب.
1.1الشيخ الفقيه ّ
عز الدين احلسن بن أيب طالب اليوسفي اآل ّ

احلل
2.2الش��يخ األعظم األفخم مجال امل َّلة والدين احلس��ن بن يوسف بن َّ
املطهر يِّ ّ
احلل).
املل َّقب بـ( :العلاَّ مة يِّ ّ
احلل.
3.3الشيخ الشاعر صفي الدين عبدالعزيز بن الرسايا يِّ ّ
4.4الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس

العلقمي.
عيل بن مؤ ِّيد الدين
ّ
5.5الوزير الشيخ رشف الدين أبو القاسم ّ

احلل.
عيل بن يوسف ابن َّ
احلل ،أخو العلاَّ مة يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
ريض الدين ّ
6.6الشيخ اجلليل ّ
احلل الذي كانت
حممد
ّ
7.7الش��يخ ش��مس الدين حمفوظ بن وشاح بن َّ
األس��دي يِّ ّ
تربطه ُبأستاذه املح ِّقق عالقة محيمة.

يني.
حممد بن صالح السيبي ال ُق ِّس ّ
8.8الشيخ الفاضل شمس الدين َّ

احلل.
حممد ابن العلاَّ مة احلسن بن َّ
9.9الشيخ الفقيه األفضل فخر الدين َّ
املطهر يِّ ّ

األسدي.
عيل بن اجلهم
ّ
1010الشيخ الفقيه مفيد الدين َّ
حممد بن ّ
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احلل.
عيل
1111الشيخ اجلليل مجال الدين َّ
القايش يِّ ّ
ّ
حممد بن ّ

عيل بن موسى ابن طاووس.
1212الس ِّيد جالل الدين َّ
حممد بن ّ

احلارثي.
الكويف
حممد
ّ
ّ
حممد بن َّ
1313الشيخ اجلليل شمس الدين َّ

حممد بن نجيب الدين حييى بن احلس��ن بن سعيد
1414الش��يخ العلاَّ مة صفي الدين َّ
اهلذ ّيل ،اب ُن ِ
احلل.
ابن ِّ
عم املح ِّقق يِّ ّ

الشامي.
1515الشيخ املحدِّ ث الفقيه مجال الدين يوسف بن حاتم
ّ
وغريهم من األعالم.
مؤ َّلفاته:
الطويس ،بحذف الكتب واألسانيد.
1.1تلخيص الفهرست للشيخ
ّ
2.2رسالة التيارس يف القبلة.

3.3رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام.
4.4خمترص املراسم العلو ّية ،يف الفقه(((.
5.5املسائل املرص َّية.
العز َّية
6.6املسائل ِّ
7.7املسلك يف أصول الدين.
8.8املعارج ،يف أصول الفقه.
9.9املعترب يف رشح املخترص.
((( الذريعة.207/20 :
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1010النافع ،خمترص الرشائع.
1111نكت النهاية.
1212اللهنة((( ،يف املنطق.
وله شعر ج ِّيد وإنشاء يف غاية الفصاحة والبالغة.
نامذج من شعره:
البحراين يف لؤلؤة البحرين« :وكان شعره يف غاية اجلودة ،ومنه قوله وقد
قال
ّ

كتبه إىل أبيه:

ّ
ك���ل ي���وم إىل العىل
ليهنك أنيِّ

ُّ
ت����زل هب���ا نعل
أق�����دِّ م رج��ًل�اً ال

ب��ك��ر امل��ع��اين وع��وهن��ا
ت��ط��اوع��ن��ي
ُ

وت��ن��ق��اد يل ح��تَّ��ى ك����أنيِّ هل��ا بعل

وغ��ي�ر ب��ع��ي��د أن ت����راين م��ق��دَّ ًم��ا

عىل الناس حتَّى قيل ليس له مثل
ٌ
ف��اض��ل إلاَّ ويل ف��وق��ه فضل
وال

وي��ش��ه��د يل ب��ال��ف��ض��ل ُّ
�برز
ك���ل م ِّ

ق��ال :فكت��ب أب��وه فوق ه��ذه األبي��ات :لئن أحس��نت يف ش��عرك لقد أس��أت يف

حق نفس��ك ،أما علم��ت َّ
أن الش��عر صناعة من خل��ع الع َّفة ،ولبس احلرفة ،والش��اعر
ِّ
ملع��ون وإن أص��اب ،ومنق��وص وإن أت��ى باليشء العج��اب ،وكأنيِّ ب��ك وقد أومهك

فس��موك
الش��عر بفضيل��ة فجعلت تنف��ق ما تنفق ب�ين مجاعة ال ي��رون لك فضلاً غريه
ُّ
ب��ه ،ولقد كان ذلك وصمة عليك إىل آخر الدهر ،أما تس��مع( :ولس��ت أرىض أن يقال

شاعر).

ق��ال :فوق��ف عن��د ذل��ك خاط��ري حتَّ��ى كأنيِّ مل أق��رع ل��ه با ًب��ا ،ومل أرف��ع ل��ه

حجا ًبا.

((( هلن :اللهنة :ما يتعلل به قبل الغداء ،وقد هلنت للقوم .العني.51/4 :
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أيضا قوله:
ومن شعره ً
هجرت صوغ قوايف الشعر مذ زمن

هيهات ي��رىض وإن أغضبته زمنا

َّ
إن اخل��واط��ر ك��اآلب��ار إن نزحت

طابت وإن يبق فيها ماؤها أجنا

عن ًفا وأزعجت عزمي بعدما سكنا

وعدت أوقظ أفكاري وقد هجعت
ومنه قوله:

ي���ا راق������دً ا وامل��ن��اي��ا غ�ي�ر راق���دة

وغ���اف�ًل�اً وس��ه��ام امل����وت ترميه

أم���ا أرت���ك ال��ل��ي��ايل ق��ب��ح دخلتها

وغ��دره��ا ب��ال��ذي ك��ان��ت تصافيه

���م اغ��ت��رارك واأل َّي�����ام م��رص��دة
بِ َ

وال��ده��ر ق��د م�لأ األس�م�اع داعيه

رف�� ًق��ا بنفسك ي��ا م��غ��رور َّ
إن هلا

يو ًما تشيب النوايص من دواهيه»

(((

فصيحا بلي ًغا
ش��عرا مجيلاً وإنش��ا ًء
وقد ذك��ر صاحب أمل اآلمل((( للمح ِّقق
ً
ً

احلل الذي
خياطب به تلميذه وصديقه احلميم الش��يخ ش��مس الدين حمفوظ بن وش��اح يِّ ّ

أرسل له أبياتًا من الشعر يف مدحه ،وسنذكر تفاصيله يف ترمجة الشيخ حمفوظ بن وشاح

احلل إن شاء اهلل تعاىل.
يِّ ّ

والدته ووفاته:

ذكرأصحابالرتاجم((( َّ
أنوالدتهكانتسنة602هـ،ووفاتهكانتبتاريخ3شهر
ٍ
فخرم ِّيتًالوقتهمنغري ٍ
حركة،
نطقوال
ربيعاآلخرسنة676هـ،إذسقطمنأعىلدرجةيفداره َّ
وتفجع الناس لوفاته ،واجتمع جلنازته خلق كثري ،رضوان اهلل تعاىل عليه.
َّ
((( لؤلؤة البحرين.232 :
((( أمل اآلمل.229/2 :
((( أنظر :لؤلؤة البحرين.231 :
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الزهدري (ق  7ق :)8
 .18/61الشيخ جعفر ابن
ّ

ه��و الفقي��ه العامل العام��ل والفاضل النبي��ه الكامل الش��يخ نجم الدي��ن جعفر بن

املفرج عن أهل اإليامن)
ّ
الزهدري ،ورد ذكره باإلش��ارة يف كتاب (املنتقى من الس��لطان َّ

النجفي حكاية عن
النييل
عيل بن عبد الكريم
ّ
تأليف العلاَّ مة َّ
ّ
النس��ابة الس�� ِّيد هباء الدين ّ
العتائقي الذي وصفه بقوله« :الشيخ
الش��يخ العامل الفاضل كامل الدين عبد الرمحن ابن
ّ

الزهدري»(((.
األوحد ،الفقيه القارئ نجم الدين جعفر بن
ّ

احلل ،ويروي عنه ولده الشيخ مجال الدين
وهو يروي عن املح ِّقق جعفر بن احلسن يِّ ّ

العتائقي.
أيضا من العلامء ومن مشايخ الشيخ كامل الدين عبد الرمحن بن
وكان ً
ّ
مؤلفاته:
1.1كتاب إيضاح ترددات الرشائع ،وهو مطبوع.
والدته و وفاته:

مل أق��ف عىل من أش��ار إليهام ،أو تناول بيشء من التفصيل بعض س�يرته وأحواله،

أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه.

حممد ابن ُم َع َّية (توفيِّ يف حدود سنة 668هـ):
 .19/62الس ِّيد تاج الدين جعفر بن َّ
حممد بن
هو الس�� ِّيد اجلليل ،األديب الشاعر ،نقيب العلو ِّيني ،تاج الدين جعفر بن َّ

احلسني.
أيب منصور احلسن الزكي الثالث
ّ

ِ
حممد ابن الزكي الثالث فأعقب من
ذك��ره ابن عنَبة يف عمدة الطالب قائ�ًل�اً  ..«:أ َّما َّ

ولده النقيب تاج الدين جعفر ،الشاعر الفصيح ،لسان بني حسن بالعراق .حدَّ ثني الشيخ
املفرج.34 :
((( املنتقى من السلطان ّ
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حممد قال :حدَّ ثني أيب عن خاله النقيب تاج الدي��ن جعفر املذكور أنَّه حدَّ ثه
ت��اج الدي��ن َّ

قائلاً  :هلجت بقول الش��عر وأنا صبي ،فس��مع والدي بذلك فاستدعاين وقال :يا جعفر

قد سمعت أنَّك هتذي بالشعر فقل يف هذه الشجرة حتَّى أسمع ،فقلت ارجتالاً :

تريك يف ِّ
ك��ل غصن ج��ذوة النار

ودوح���ة تدهش األب��ص��ار ن��ارضة

ف��ص��ل��ت ب��ال��ت�بر يف حلل
ك���أنَّ�م�ا َّ

خ�ضر مت��ي��س هب��ا ق��ام��ات أب��ك��ار

عيني ،وأمر يل بفرس وثياب نفيسة ودراهم أمر بإحضارها
فاستدناين ،وق َّبل ما بني َّ

خاصة ضياعه ،وقال :يا بني اس��تكثر من هذا فإنَّا نقصد
يف احلال ،ووهب يل ضيعة من َّ
دار اخلالف��ة ومعنا م��ن اخليل وغريها وأنواع التك ُّلفات وممَّ��ا ال يتمكَّن منه ،وجييء ابن
عامر بدواته وقلمه فتقىض حوائجه قبلنا ويرجع إىل الكوفة ونحن مقيمون بدار اخلالفة
ِ
يقض لنا بعد حاجة.
مل

وكان للنقي��ب تاج الدي��ن جعفر وظائف عىل ديوان بغداد حتمل إليه يف ِّ
كل س��نة،

أرض وبنى موض ًعا سماَّ ه الزوية ،واعتكف فيه دائماً  ،فأرسلوا إليه بعض السنني
وكان قد َّ
اجلويني بفرس كبري الس ّن أعور،
وحاكم بغداد يومئذ الصاحب عالء الدين عطاء امللك
ّ
فكتب إىل صاحب الديوان هبذين البيتني:
أه���دي���ت���م اجل���ن���س إىل ج��ن��س��ه

ب������زرك ك�����ور ل����ب����زرك وك����ور

وم����ا ل��ك��م يف ذاك م���ن حيلة

س��ب��ح��ان م��ن ق���دّ ر ه���ذي األم���ور

فرسا آخر ،واعتذر منه»(((.
فركب صاحب الديوان إليه وقاد إليه ً

وجاء يف غاية االختصار عند ذكر بني ُم َع َّية« :منهم نقيب احل َّلة الس�� ِّيد تاج الدين،

ش��اعرا ،أ ُّمه علو َّية زيد َّية من بني كتيلة ،كان يسكن احل َّلة املزيد َّية ،وله وجاهة
كان أدي ًبا
ً
((( عمدة الطالب.165 :
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أرض يف آخر عمره فانقطع بداره ،وتر َّدد الناس إليه ،وكاتب
وتقديم ،ورئاس��ة وصيتَّ ،

مس��جعة مطبوعة وأشعاره
عيل ممَّن كتب بني يديه رقاعه ،وكتبه
َّ
الناس باألش��عار وكان ٌّ
فحجب فكتب إليه:
حسنة ،فمنها وقد جاء إىل بعض األكابر ُ

ت�������أ َّث�������ر ال�������ع�������امل ل�����ل�����ر ِّد

احل�������ج ل����ـ��َّم�اَّ ر َّد م�����ن ل��ي��ن��ة
ّ

وال���ع���ب���د ق����د ر َّد ب��ل�ا ل��ي��ن��ة

وك���ان حم��س��و ًب��ا م��ن ال���رف���د»..

(((

حممد بن ُم َع َّية
احلر
العاميل قائلاً « :الس�� ِّيد تاج الدين أبو عب��د اهلل جعفر بن َّ
وذك��ره ُّ
ّ
(احلسني ظ) ،عامل ،جليل ،يروي عنه ابن ُأخته القاسم بن ُم َع َّية»(((.
احلسيني
ّ
ّ
حممد
كمونة يف موارد اإلحت��اف« :تاج الدي��ن جعفر بن َّ
وق��ال الس�� ِّيد عبدال��رزاق ّ

حممد بن أيب منصور احلس��ن ظهري الدولة
ابن أيب منصور احلس��ن الزكي ابن أيب طالب َّ
احلس��ني ،تقدَّ م باقي نس��به يف ترمجة جدِّ ه ظهري الدين أيب منصور احلسن ،توفيِّ يف حدود
ّ

س��نة 668هـ ،وكان س�� ِّيدً ا جليل القدر ،عظيم املنزلة ،من أهل الفضل واألدب ،وكان
أرض يف آخر عمره.(((»..
من شعراء زمانه ،ويل نقابة البالد الفرات َّية واحل َّلة ،وقد َّ
من شعره:

ق����دَّ م����ت س���ب���ع�ي�ن وأت��ب��ع��ت��ه��ا

ع���ا ًم���ا ف��ك��م أط���م���ع يف امل��ك��ث

وه���ب���ك ع���م���ري ق���د ب��ق��ى ثلثه

أل��ي��س ن��ك��س ال��ع��م��ر يف الثلث

حممد ابن نام (680-..هـ):
 .20/63الشيخ نجم الدين جعفر بن َّ

هو الع��امل الفاضل اجلليل األديب الش��اعر الش��يخ نجم الدين جعف��ر ابن نجيب

((( غاية االختصار.50 :
((( أمل اآلمل.55/2 :
((( موارد اإلحتاف.176/1 :
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احلل.
الر َب ّ
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام َّ
الدين َّ
عي يِّ ّ

حممد بن جعفر بن
ذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً «:الش��يخ نجم الدين جعف��ر بن َّ

محاد،
عيل بن احلسني ابن َّ
احلل ،عامل ،جليل ،يروي عنه الشيخ كامل الدين ّ
هبة اهلل بن نام يِّ ّ

وغريه من الفضالء»(((.

حممد بن نام« :وكان هلذا الشيخ
وقال
البحراين بعد ذكر والده الش��يخ نجيب الدين َّ
ّ

يس��مى الش��يخ جعفر له مقتل احلسني ج ِّيدُ الوضع ،ذكره صاحب أمل
ولد فاضل
َّ

اآلمل.(((»..

حممد
وجاء يف روضات اجلنَّات «الش��يخ نجم امل َّلة والدين جعفر ابن نجيب الدين َّ

عي ،كان م��ن الفضالء األج َّلة ،وكرباء
الر َب ّ
احلل َّ
اب��ن جعفر ب��ن أيب البقاء هبة اهلل بن نام يِّ ّ
الدين وامل َّلة ،ومن مش��ايخ العلاَّ مة املرحوم كام يف إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ
حممد بن صدقة ،يروي عن أبيه عن جدِّ ه عن جدِّ جدِّ ه عن إلياس بن هشام
شمس الدين َّ

احلائري عن ابن الشيخ .وكذا عن والده عن ابن إدريس عن احلسني بن رطبة عنه ،وعن
ّ
الواسطي الفاضل الفقيه وغريه من الفضالء،
الليثي
محاد
عيل بن احلسني بن َّ
ّ
ّ
كامل الدين ّ

كام يف أمل اآلمل.(((»..
مؤ َّلفاته:

1.1أخذ الثار يف أحوال املختار.
2.2مثري األحزان ،وهو يف مقتل احلسني.
((( أمل اآلمل.54/2 :
((( لؤلؤة البحرين.273 :
((( روضات اجلنَّات.179/2 :
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أيضا بعض القصائد الش��عر َّية ،منها ما ذكره صاحب بح��ار األنوار وقد كتبه
ول��ه ً

لبعض حاسديه:

«أن��ا اب��ن ن�ما أ َّم��ا نطقت فمنطقي

فصيح إذا ما مصقع القوم أعجام

هنجا إىل ذل��ك العىل
بنى وال���دي ً

وأف��ع��ال��ه ك��ان��ت إىل امل��ج��د س َّلام

بسطت هل��ا ك�� ًّف��ا ط��وي�ًل�اً ومعصام

كف امرئ عن فضيلة
وإن قبضت َّ
كبنيان ج���دِّ ي جعفر خ�ير ماجد

فقد كان باإلحسان والفضل مغرما

وج���دُّ أيب احل�بر الفقيه أيب البقا

ف�ما زال يف ن��ق��ل ال��ع��ل��وم مقدَّ ما

ي���و ُّد ُأن����اس ه���دم م��اش�� َّي��د العىل

وهيهات للمعروف أن يتهدَّ ما

يروم حسودي نيل شأوي سفاهة

أيضا يف مدح أهل البيت:
وله ً

فمن أين يف األجداد مثل التقي نام

إن كنت يف آل ال��رس��ول مش ِّككًا

ف���اق���رأ ه�����داك اهلل يف ال���ق���رآن

حممد
وه���م ال���ودائ���ع ل��ل��رس��ول َّ

ب���وص���ي���ة ن���زل���ت م����ن ال���رمح���ن

ع��ل��و حم ِّلهم
ف��ه��و ال��دل��ي��ل ع�ل�ى
ِّ

فضلهم وع��ظ��م ال��ش��أن
وع��ظ��ي��م
ُ

عيل:
وله يف مدح اإلمام ّ

جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه

وع����اف ال��ط��ع��ام وه���و س��غ��وب

ف���أع���اد ال���ق���رص امل���ن�ي�ر عليه

القرص واملقرص الكريم كسوب»

(((

والدته ووفاته:

توفيِّ سنة 680هـ ،أ َّما تاريخ والدته فلم أعثر عليهاَّ ،نور اهلل رمسه.

((( بحار األنوار.30-29/104 :
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 .21/64الشيخ جعفر بن مليك احلليِّ ّ (ق :)7

احلائ��ري عند تعداد مش��اخيه ومن
األول يف إجازت��ه البن اخل��ازن
ّ
ذك��ره الش��هيد َّ

للمجليس قائلاً  ..«:وهبذا اإلس��ناد مصنَّفات
يروي عنهم واملثبتة يف كتاب بحار األنوار
ّ
احلل ،عن مجاعة من مشايخ اإلمام
ومرو َّيات الش��يخ العامل نجم الدين جعفر بن مليك يِّ ّ

مجال الدين ،عنه(((.(((»..

 .22/65النقيب الس ِّيد احلسن بن أمحد ابن ُم َع َّية (ق :)7

هو الس�� ِّيد اجلليل ،والعلاَّ م��ة النبيل ،نقيب العلو ِّيني ،أبو منصور احلس��ن بن أمحد

احلس��ني ،أحد أعالم
الديباجي
حممد
ابن احلس��ن بن احلس�ين
ّ
ّ
ّ
القرصي ،ابن أيب الط ِّيب َّ
آل ُم َع َّية األجلاَّ ء ،ذكره صاحب عمدة الطالب قائلاً « :ومنهم النقيب :ظهري الدولة أبو
األول»(((.
القرصي ،وهو
منصور احلسن بن أمحد بن احلسن بن احلسني
الزكي َّ
ّ
ّ

ويف موارد اإلحتاف« :ظهري الدولة أبو منصور احلسن بن أمحد بن احلسن بن احلسني

عيل املعروف
ّ
حممد بن احلسني الف ُّي ّ
القرصي ،ابن أيب الط ِّيب َّ
عيل بن احلسني بن ّ
ومي ابن ّ
نصه« :ما أخربين
األول يف كتابه األربعون حدي ًثا ،35 :يف س��ند احلديث العارش ما ّ
((( قال الش��هيد َّ
حممد بن مع َّية قراء ًة عليه باحل َّلة سادس عرش
النسابة تاج امل َّلة والدين أبو عبد اهلل َّ
به الس ِّيد العلاَّ مة َّ
[من] ش��عبان س��نه أربع ومخسني وس��بعامئة قال :أخربين الش��يخ الس��عيد نجم الدين أبو القاسم
احلل قال :أخربين الشيخ الفقيه القارئ املتقن الزاهد سديد الدين أبو
عبد اهلل بن علوي بن محدان يِّ ّ
احلل عن
احلل قال :أخربنا الشيخ العلاَّ مة سديد الدين أمحد بن مسعود يِّ ّ
القاس��م جعفر ابن مليك يِّ ّ
احلل عن الشيخ نجم الدين عبد اهلل
شيخه الفقيه العلاَّ مة فخر الدين أيب عبد اهلل َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
الدوريستي ،عن أبيه ،عن جدّ ه
حممد بن أمحد بن الع َّباس
ّ
حممد بن موسى بن جعفر بن َّ
بن جعفر بن َّ
حممد بن أمحد عن الش��يخ أيب عبد اهلل املفيد عن الشيخ الصدوق أيب جعفر بن بابويه.»..
جعفر بن َّ
احلل).
(أمحد يِّ ّ
((( بحار األنوار.189/104 :
((( عمدة الطالب.164 :
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األول النقيب ،ويل نقابة البالد الفرات َّية ،وعرف
بـ(ابن ُم َع َّية) ..إىل قوله :الرشيف
الزكي َّ
ّ

األول لصالحه وتقواه»(((.
بالزكي َّ
ّ

احلجة عىل الذاهب إىل
املسمى َّ
وذكره العلاَّ مة شمس الدين فخار بن معد ،يف كتابه َّ

تكفري أيب طالب((( ،وعدَّ ه من مشاخيه الذين يروي عنهم.

الدريب احلليِّ ّ (ق :)7
 .23/66الشيخ احلسن ابن
ّ

يب ،ذكره ابن داود
عيل الدر ّ
هو العامل اجلليل الفاضل الش��يخ تاج الدين احلس��ن بن ّ

احل�ِّل�يِّ ّ يف رجال��ه عند تعداد طرقه إىل املش��ايخ قائلاً  ..« :عن الش��يخ الصالح تاج الدين
يب.(((»..
احلسن بن الدر ّ

يب ،عامل جليل
وقال فيه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ تاج الدين احلس��ن بن ال��در ّ

القدر ،يروي عنه املح ِّقق»(((.

وقال فيه صاحب الرياض« :من أج َّلة العلامء ،وقدوة الفقهاء ،ومن مشايخ املح ِّقق

ريض الدين ابن طاووس»(((.
والس ِّيد
ّ

يب
عيل بن الدر ّ
وقال يف موضع آخر« :الش��يخ اجلليل الصالح تاج الدين احلسن بن ّ

يب) ،من أكابر الفقهاء والعلامء ،وقد كان من أج َّلة مش��ايخ الس�� ِّيد
املع��روف بـ(ابن الدر ّ
أيضا ويروي
فخار بن معد
عيل ابن طاووس ً
ّ
ريض الدين ّ
املوس��وي ،بل املح ِّقق والس ِّيد ّ

الشيباين.
البحراين
حممد بن عبد اهلل
عنه ،وهو يروي عن مجاعة :منهم الشيخ َّ
ّ
ّ
((( موارد اإلحتاف.175/1 :

((( لؤلؤة البحرين ،281 :اهلامش.
((( رجال ابن داود.65/2 :
((( أمل اآلمل.65/2 :
((( رياض العلامء.184/1 :
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وه��ذا الش��يخ قد يع�ِّب�رِّ عنه بالش��يخ تاج الدين احلس��ن ب��ن الدريب فيظ�� ُّن تعدُّ ده

فال تغفل»(((.

ومل أعث��ر عىل ترمجة وافية ل��ه ُتبينِّ تاريخ والدته ،أو وفاته ،وآث��اره ومؤ َّلفاته ،أعىل

اهلل مقامه.

 .24/67احلسن بن شهاب الواعظ (ق :)7
نصه« :ذكره ش��يخنا مجال الدين أبو الفضل
ذكره ابن الفوطي يف جممع اآلداب ،بام ّ

احلسيني يف املشجر ،وقال :سافر إىل الشام وكان فصيح الكالم ،ولـماَّ رجع
أمحد بن املهنّا
ّ

إىل العراق كتب إليهم رسالة تشتمل عىل االشتياق وله شعر»(((.

يدل عىل أدبه وشاعر َّيتهُّ ،
من املؤس��ف أنَّه مل يؤثر عنه ما ُّ
املؤرخون َّ
أن
وكل ما ذكره ّ

شعرا دون أن يذكروا له ذلك.
له ً

 .25/68الشيخ احلسن بن معايل الباقلاَّ ّين ( 568ح ًّيا سنة 637هـ):

عيل احلسن بن معايل بن مسعود بن احلسني
هو العلاَّ مة
ّ
النحوي األديب الشيخ أبو ّ

احلل.
احلل ،املعروف بـ(ابن الباقلاَّ ّين)
ّ
الشافعي يِّ ّ
عيل يِّ ّ
أبو ّ

احلل
ذكره ياقوت
ّ
عيل يِّ ّ
احلموي قائلاً « :احلسن بن أيب املعا ّيل بن مسعود بن احلسني أبو ّ
أئمة العرب َّية
املعروف بـ(ابن الباقلاّ ّين
ّ
النحوي) ،ولد سنة ثامن وستني ومخسامئة ،وهو أحد َّ

يف العرص ،س��مع من أيب الفرج ب��ن كليب وغريه ،وقرأ العرب َّية ع�لى أيب البقاء العكربي،
الطويس،
حممد بن املأمون ،وقرأ الكالم واحلكمة عىل اإلمام نصري الدين
واللغة ع�لى أيب َّ
ّ

وانتهت إليه الرئاس��ة يف هذه الفنون ويف علم النحو ،وأخذ فقه احلنف ّية عن أيب املحاس��ن
((( رياض العلامء.259/1 :
((( جممع اآلداب.11/5 :
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الشافعي ،وكان ذا فهم
ثم انتقل إىل مذهب اإلمام
الدامغاين
يوسف بن إسامعيل
ّ
احلنفيَّ ،
ّ
ّ

ثاق��ب وذكاء وحرص عىل العلم ،وكان كث�ير املحفوظ ،وكتب الكثري بخ ِّطه ،ذا وقار مع

التواضع ولني اجلانب ،لقيته ببغداد سنة سبع وثالثني وستامئة((( ،وكان آخر العهد به»(((.
وذك��ره ابن الفوط��ي يف احلوادث اجلامعة فقال« :كان ش��يخ وقت��ه يف علم األدب

كثريا،
والنحو ،قدم بغداد واستوطنها ،وقرأ علم الكالم وسمع احلديث ،وكتب بخطه ً

علو سنِّه وضعف برصه ،وكان حنف ًّيا فرتك مذهبه
وكان شديد احلرص عىل املطالعة مع ِّ
الشافعي.(((»..
وانتقل إىل املذهب
ّ

شعرا وهو يف وفائه لزوجته قائلاً :
وذكر له
ّ
الصفدي يف الوايف بالوفيات ً

«وق���ائ���ل يل ق��د ش��اب��ت ذوائ��ب��ه��ا

وأصبحت وهي مثل العود يف النحف

فقلت :هيهات أن أسلو مو َّدهتا

يو ًما ولو أرشفت نفيس عىل التلف

مل ال َّ
جتذ حبال الوصل من نصف

شمطاء من غري ما حسن وال ترف

ع��ج��وزا غ�ير خائنة
وأن أخ���ون
ً

مقيمة يل ع�لى اإلق�ل�ال وال�سرف

قبيحا أن أواصلها
ي��ك��ون م��نِّ��ي
ً

جنى وأهجرها يف حالة احلشف»..
ً

(((

والدته ووفاته:

احلموي سنة 568هـ((( ،أ َّما وفاته فلم أعثر عليها ّإال أنَّه كان
ولد وكام ذكره ياقوت
ّ
اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلةَّ 121/2 :
باملرتجم كان س��نة 603هـ،
احلموي
أن لق��اء ياقوت
((( ذك��ر
ّ
َ
ّ
مصح ًفا.
وليس سنة 637هـ ،فيكون التاريخ يف شعراء احل َّلة
َّ
((( معجم األدباء .198/9
احلل
((( احل��وادث اجلامعة ،72 :حوادث س��نة 637هـ .والكالم يف ترمجة احلس��ن ب��ن أيب املعايل ّ يِّ
املعروف بـابن الباقلاَّ ّين.
((( الوايف بالوفيات.171/12 :
((( معجم األدباء  198 /9الرتمجة رقم .18
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ح ًّيا سنة 637هـ(((.

 .26/69الشيخ ع ِّز الدين احلسن بن قيرص احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 695هـ):

عز الدين
عنونه الس�� ِّيد حس��ن الصدر Hبـ« :املوىل الصاحب ،الص��در املع َّظمّ ،

األس��دي
الصريوي بن قيرص
احلس��ن ابن احلس�ين بن نجم الدين مظفر ب��ن أيب املعايل
ّ
ّ
نصه :وصف��ه العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ  ،أعىل اهلل تع��اىل مقامه ،بالع��امل املعظم
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ث��م قال م��ا ّ
أعز اهلل ببقائه اإلس�لام
املرتىض ،كهف الفقراء ،ومالذ املؤمنني ،عز امل َّلة واحلق والدينَّ ،

بمحمد وآله
واملس��لمني ،وختم أعامله بالصاحل��ات ،وغفر له مجيع الذنوب وال��زالت
َّ

الطاهرين ،وكان تاريخ هذه الكتابة سنة مخس وتسعني وستامئة.(((»..

 .27/70الس ِّيد ع ّز الدين احلسن بن موسى ابن طاووس (654-..هـ):

عز الدين احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس أخو
حممد ّ
هو الس ِّيد اجلليل أبو َّ

عيل ومجال الدين أمحد ابني طاووس األجلاَّ ء األفاضل،
ريض الدين ّ
الس�� ِّيدين العلمني ّ

حممد صاحب كتاب البشارة.
وهو ً
أيضا والد الس ِّيد اجلليل جمد الدين َّ

ذك��ره ابن ِعنَب��ة عند حديثه ع��ن آل طاووس الك��رام قائلاً « :منهم الس�� ِّيد الزاهد

حممد
حممد بن أمحد بن َّ
حممد بن أمحد ب��ن َّ
س��عد الدين أبو إبراهيم موس��ى بن جعفر بن َّ
وعز الدين احلس��ن ،ومجال الدين
حممدّ ،
الط��اووس ،كان ل��ه أربعة بن�ين :رشف الدين َّ

عيل الس�� ِّيد الزاهد
أب��و الفضائل أمحد العامل الزاهد املصنِّف،
وريض الدين أبو القاس��م ّ
ّ

صاحب الكرامات نقيب نقباء العراق»(((.

((( احلوادث اجلامعة ،72 :الوايف بالوفيات.171/12 :
((( تكملة أمل اآلمل.346/2 :
((( عمدة الطالب.190 :
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عز الدين احلسن بن موسى بن جعفر ،أخو الس ِّيد
وجاء يف طرائف املقال« :الس�� ِّيد ّ

ريض الدي��ن أيب القاس��م ابن طاووس ،وآل طاووس من الس��ادات النقب��اء املع َّظمني،
ّ
وصحة النسب والزهد ،رمحهم اهلل تعاىل»(((.
املعروفني باجلاللة
َّ

عز الدين احلسن سنة
جاء يف عمدة الطالب عن هامش األصل« :كانت وفاة الس ِّيد ّ

654هـ ،رمحه اهلل تعاىل».

اهلذيل (ق :)7
 .28/71الشيخ احلسن بن حييى
ّ

احلل
هو العامل اجلليل الفاضل الشيخ أبو حييى احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد يِّ ّ
احلل صاحب كتاب رشائع اإلسالم.
اهلذ ّيل ،والد اإلمام املح ِّقق الشيخ جعفر بن احلسن يِّ ّ

(((
احلل ،والد املح ِّقق جعفر ،عامل،
ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً« :احلس��ن بن س��عيد ّ يِّ

فقيه ،فاضل ،يروي عنه ولده.»..

احلل،
ويف موضع آخر من أمل اآلمل قائلاً « :احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد يِّ ّ

والد املح ِّقق نجم الدين أيب القاسم جعفر ،كان فاضلاً عظيم الشأن ،يروي عنه ولده»(((.
وقال الشيخ
احلل« :وكان أبوه احلسن من الفضالء
البحراين عند ذكره املح ّق َق يِّ ّ
ّ

املذكورين ،وجدُّ ه حييى من العلامء األجلاَّ ء املشهورين»(((.

العاميل مع ِّق ًبا عىل كالم صاحب الرتمجة وزجره
ويف أعيان الشيعة قال الس ِّيد األمني
ّ

نصه« :ويف كتابة
لولده املح ِّقق ومنعه من قول الش��عر وح َّثه عىل حتصيل العلوم فقط ما ّ
((( طرائف املقال.108/1 :
((( أمل اآلمل.66/2 :
((( أمل اآلمل.80/2 :
((( لؤلؤة البحرين.228 :
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وقوة اإليامنَّ ،
ف��إن العادة جارية يف مثل
مر داللة عىل ما ألبيه م��ن الرصانة َّ
أبي��ه إلي��ه بام َّ
كثريا،
هذا املقام أن يفرح اإلنس��ان بام يراه من ولده من ش��عر أو فخر وغريه ويرى قليله ً

ولكن أباه محله نظره الصائب وإيامنه القوي عىل زجر ولده عن الفخر ونظم الشعر»(((.
املامقاين يف تنقيح املقال((( بقول صاحب أمل اآلمل فيه.
وذكره الشيخ عبد اهلل
ّ

احلل،
ويف طرائف املقال قال
ّ
الربوجردي« :احلس��ن بن حييى بن احلس��ن بن سعيد يِّ ّ

من الفضالء ،يروي عنه ابنه املح ِّقق ،والظاهر أنَّه ليس له مرتبة االجتهاد ولكنَّه من أهل
الرجال واحلديث»(((.

ويف فقهاء الفيحاء« :هو أبو حييى احلسن ابن نجيب الدين أيب زكر َّيا حييى بن سعيد

اهل��ذ ّيل ،كان مفخ��رة من مفاخر جيله يف العل��م والدين والص�لاح ،ويف طليعة الفقهاء

البارزي��ن والفضالء الس��ابقني يف ميادي��ن الثقافة ،وكفاه س��ؤد ًدا أن ينجب ول��دً ا نا ًهبا

كاملح ِّقق صاحب املواهب والكفاءات املتعدِّ دة والقابل َّيات املمتازة.(((»..

البغيديدي ( 604-..هـ):
 .29/72الشيخ احلسني بن أمحد
ّ

البغيديدي
نصه« :احلس�ين بن أمحد بن
ذكره
ّ
الصفدي يف الوايف بالوفيات ،قائلاً ما ّ
ّ

من أهل احل َّلة ،كان أبوه حيمل اجلنائز؛ ولذلك قال من الطويل:
أرع��ش��ت ك�� ّف��ه ع�لى ال��ك��أس حينا
وحم��ا ِم��� ْن صحائف ال َّلهو م��ا أثـ

ث���م ق��د أرع��ش��ت ع�لى القنديل
َّ
ـ��ب��ت��ه يف ص��ح��ائ��ف ال��ت��ن��زي��ل»

(((

((( أعيان الشيعة.388/15 :

((( تنقيح املقال.281/1 :
((( طرائف املقال.107/1 :
((( فقهاء الفيحاء.121/1 :
((( الوايف بالوفيات.203/12 :
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ىَّ
املتوف
احلل ،املعروف باجلامل،
ويف ش��عراء احل َّلة« :هو احلسني بن أمحد
ّ
البغيديدي يِّ ّ

س��نة 604هـ ،ش��اعر جميد ،ذكره ابن سعيد يف كتاب الغصون اليانعة فقال :مل أجد ذكره
الدمشقي.
يف تاريخ ،وإنَّام أخذت ترمجته من احلافظ أيب املحاسن
ّ

وأول
ومن أدباء العراق :هو من بغيديد ،قرية من قرى احل َّلة املش��هورة يف العراقَّ ،

بت ليلة عىل ش��اطئ دجلة يف بس��تان،
ما عرفت من أمره أين َّأول ما س��افرت إىل بغداد ُّ

فس��معت يف هدوء الليل شخصني يغنِّيان هبذه األبيات ،يف أحسن صوت وأبدع حلن..
الدمشقي بعد ذلك يف شأنه ،فأخربين أنَّه
ثم تذاكرت مع احلافظ أيب املحاس��ن
ّ
إىل قولهَّ :

عمر وانتقل عن املجون واالستهتار إىل طريقة الفقراء ،ولزم الزوايا والربط ،وقال:
َّ
أرع��ش��ت ك�� ّف��ه ع�لى ال��ك��أس حينا
وحم��ا ِم��� ْن صحائف ال َّلهو م��ا أثـ

ث���م ق��د أرع��ش��ت ع�لى القنديل
َّ

ـ��ب��ت��ه يف ص���ح���ائ���ف ال��ت��ن��زي��ل

وذكر أنَّه مات يف سنة أربع وستامئة هجر َّية.(((»..

السوراوي (ق :)7
 .30/73الشيخ احلسني بن أمحد
ّ

السوراوي ،كان عا ًملا فاضلاً جليلاً  ،روى عنه
جاء يف أمل اآلمل« :احلسني بن أمحد
ّ

عيل بن موسى ابن طاووس»(((.
الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ

النييل (644-..هـ):
 .31/74الشيخ احلسني بن ر َّدة ّ

ه��و العلاَّ مة الفقيه الش��يخ أبو عبد اهلل ّ
مهذب الدين احلس�ين بن أيب الفرج بن ر َّدة

النييل.
ّ

((( شعراء احل َّلة.184/2 :
((( أمل اآلمل.90/2 :
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اجلويني يف أسانيد كتابه فرائد السمطني ،واص ًفا إ َّياه بالفقيه
ذكره املحدِّ ث إبراهيم
ّ

احلل فيام
عيل بن املطهر يِّ ّ
الكبري الفاضل ،كقوله« :أخربين اإلمام سديد الدين يوسف بن ّ
كتب يل بخ ِّطه رمحه اهلل تعاىلَّ :
أن الش��يخ الكبري الفقيه الفاضل شهاب الدين أبا عبد اهلل

النييل ،أنبأه عن.(((»..
احلسني بن أيب الفرج بن ر َّدة
ّ

احلل،
عيل َّ
املطهر يِّ ّ
وكقوله يف موضع آخر« :أنبأنا الشيخ سديد الدين يوسف بن ّ

النييل،
عن الش��يخ الفقيه مهذب الدين أيب عبد اهلل احلس�ين بن أيب الف��رج ابن ردة ّ

بروايته عن.(((»..

عيل ب��ن أيب الغنائم
ومنه��ا ً
أيض��ا« :أنبأين اإلمام مفي��د الدين أبو جعفر َّ
حممد بن ّ

(((

املطهر احل ِّل ّيان فيام كتبا إ َّيل رمحة اهلل عليهام ،قاال:
عيل بن َّ
واإلمام سديد الدين يوسف بن ّ
أنبأنا الشيخ مهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن ردة
النييل بروايته عن»(((.
ّ

وذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ ّ
مهذب الدين احلس�ين بن ردة ،حم ِّقق،

جلي��ل ،له مصنَّفات يروهيا العلاَّ مة عن أبيه عنه ،ويروي هو عن احلس��ن بن الفضل بن
الطربيس»(((.
احلسن
ّ

اخلوانس��اري بع��د ذكره قول صاح��ب األمل« :ويظهر م��ن كتاب فرائد
ويف ق��ال
ّ

للحمويني من علامء العا َّمة املعارصين للعلاَّ مة َّ
احلمويني املذكور يروي عن
أن
السمطني
ّ
ّ

الشيخ سديد الدين يوسف والد العلاَّ مة عن الشيخ األعلم الفقيه الفاضل ّ
مهذب الدين
((( فرائد السمطني.329/2 :
((( فرائد السمطني.151/2 :

احلل ،وس��تأيت
((( ه��و الع��امل الكبري الفاضل مفيد الدين اب��ن اجلهم ،كان من أبرز تالمذة املح ِّقق ّ يِّ
ترمجته الح ًقا.
((( فرائد السمطني.142/2 :
((( أمل اآلمل.92/2 :
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عيل بن
النييل عن الش��يخ َّ
حممد بن احلس�ين بن ّ
أيب عبد اهلل احلس�ين بن أيب الفرج بن ر َّدة ّ
عيل .ويف موضع آخر من فرائد الس��مطني
عبدالصم��د
ّ
التيم��ي عن جدَّ يه عن أبيهام عن ّ

قوله :أخربين س��ديد الدين يوس��ف َّ
أن الشيخ الفقيه الفاضل ش��هاب الدين أبا عبد اهلل
الطربيس إجاز ًة
عيل
ّ
النييل أنبأه عن الش��يخ حس��ن بن أيب ّ
احلس�ين بن أيب الفرج بن ردة ّ

صح فاألمر فيه
بروايت��ه عن وال��ده مجيع رواياته وتصنيفاته ،واالختالف يف النس��ب لو َّ

مرارا ،فتأ َّمل.
هينِّ كام علمت ً

ث��م قال مع ّق ًبا :واعلم َّ
أن هذا الش��يخ مع جاللته ووفور مؤ َّلفاته ورواته مل يش��تهر
َّ

منه كتاب ،إلاَّ أنَّه قد رأيت عىل ظهر نس��خة عتيقة م��ن كتاب نزهة الناظر يف اجلمع بني

األش��باه والنظائر وكانت مقروءة ع�لى بعض األفاضل :إنَّه من مؤ َّلفات الش��يخ الفقيه
العامل العامل ّ
حممد بن عبد اهلل .وكان تاريخ كتابة النسخة
مهذب الدين احلسني بن َّ
سنة أربع وسبعني وستامئة ،وحيتمل أن يكون املراد به هذا الشيخ ،فتأ َّمل .وحيتمل كونه
أن املش��هور َّ
غريه ،فإنَّه مل يذكر اس��م جدِّ ه (ر َّدة) ،مع َّ
أن كتاب نزهة الناظر من مؤ َّلفات
عم املح ِّقق.(((»..
الشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد ابن ِّ

وذك��ره الس�� ِّيد هادي ك�مال الدين قائلاً «:الش��يخ ّ
مهذب الدين أبو ش��هاب الدين

النييل ،كان مرت ِّد ًدا بني احل َّلة والنيل حتَّى اس��تهوته
ّ
احلس�ين بن أيب الفرج بن ردة احل�ِّل�يِّ ّ
أنديتها العلم َّية ،وما أكثرها يوم ذاك.(((»..

ونقل عن صاحب أعيان الش��يعة من َّ
أن وفاة املرتجم كانت سنة 644هـ ،رمحه اهلل

تعاىل.

((( روضات اجلنَّات.317/2 :
((( فقهاء الفيحاء.106/1 :
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عيل بن محدون بن نام احلليِّ ّ (618-..هـ):
 .32/75الشيخ احلسني بن ّ

عيل بن
هو األديب الفاضل ،الشاعر املاهر ،الشيخ أبو عبد اهلل كايف الدين احلسني بن ّ

احلل.
محدون بن نام يِّ ّ

ع�لي بن محدون بن
ذك��ره
اخلاقاين فق��ال« :هو كايف الدين أبو عبد اهلل احلس�ين بن ّ
ّ

احلل ،أحد ش��عراء وأدباء ع�صره ،ذكره الدكتور مصطفى ج��واد يف مقالته التكملة
نام يِّ ّ

يف ش��عراء احل َّلة فقال :هو من بيت نام احل ِّل ّيني املش��هورين بالفض��ل واألدب ،والرواية
والدِّ راي��ة ،والفقه والعلم ،منهم الش��يخ الرئيس أبو البقاء هب��ة اهلل بن نام ،مؤ ِّلف كتاب

املناق��ب املزيد َّي��ة يف أخبار امللوك األس��د َّية ،وأكثره يف ش�مائل س��يف الدولة صدقة بن

اهلجري».
مؤسس احل َّلة وأكرب ملوك العرب يف القرن اخلامس
ّ
منصورِّ ،

يوضح س�يرته إلاَّ نبذة
وقال متاب ًعا« :ومل أجد أليب عبد اهلل بن نام يف املطبوعات ما ِّ

الفوطي يف تلخي��ص معجم األلقاب فقالُ :ولد أبو عبد اهلل احلس�ين باحل َّلة
ذكره��ا ابن
ّ
األول من القرن الس��ادس ،ونشأ فيها نش��أة األدباء والكتَّاب ،ومنها إتقانه يف
يف الثلث َّ
ثم قدم بغداد واس��توطنها ،وخدم الدولة الع َّباس َّية عىل
الترصف والرتسُّ��ل واحلسابَّ ،
ُّ

عه��د اخلليف��ة العظيم أيب الع َّباس الن��ارص لدين اهلل مع األُمراء ،ومنه��م بدر الدولة أبو
النارصي األمري ،أحد مماليك النارص.»..
الرتكي
عيل بن اقسنقر
ّ
ّ
احلسن ّ

عيل بن نام بن محدون الكات��ب ،من أهل احل َّلة
وق��ال ابن َّ
النجار« :هو احلس�ين بن ّ

دوهنام ،والغالب عليها ركاكة األلفاظ وق َّل��ة املعاين ،وكان
الس��يف َّية ،له ش��عر ورس��ائل َّ
األول
رافضيًّ��ا((( ،وكانت وفات��ه ببغداد يف ليلة االثنني الثاين والعرشين من ش��هر ربيع َّ
املرتج��م بالركاكة يف األلفاظ وق َّلة املع��اين ،وأنَّه كان رافض ًّيا،
ش��عر
النجار هنا
َ
((( ق��د وصف اب ُن ّ
َ
يب القديم:
ُ
ولس��ت أدري ما عالقة املعتقد بركاكة الشعر وق َّلة املعاين؟! ولكن كام يقول املثل العر ّ
التعصب وسوء الظ ِّن.
شنشنة أعرفها من أخزم ،نعوذ باهلل من
ُّ
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سنة 618هـ .ومن شعره:

�ْي�ق أومضا
َأ َوم��ي��ض ب��رق ب���األُ َب رْ

ث��غ��ر غ��ان��ي��ة ب��ل��ي��ل ق���د أض��ا
أم
ُ

َ
األج��ف��ان ف�� َّي��اض احليا
أسكنتم
يا جامعي األض���داد لمِ َ لمَْ جتمعوا
ت��ق��و َض��ت أ ّي��ام��ه
زم���ن ال��وص��ال َّ

أهل��وب الفضا
وكسوتم األح��ش��ا َء
َ
مم��ض��ا ل��ل��ف��ؤاد ب��ه الرضا
سخ ًطا ًّ
تقوضا»..
َ
ياليت دهر اهلجر كان ّ

(((

األسدي (677-581هـ):
 .33/76الشيخ احلسني ابن العود
ّ

هو العامل الفاضل ،واألديب الش��اعر ،الش��يخ أبو القاسم نجيب الدين احلسني بن

احلل.
العود
ّ
األسدي يِّ ّ

نصه« :أبو القاس��م بن احلس�ين بن العود الش��يخ نجيب الدين
ذك��ره الصفدي بام ّ

احلل ،الفقيه املتك ِّلم ،شيخ الشيعة ،كان قد أسن واهنزم ،وعاش ني ًفا وتسعني
ّ
األس��دي يِّ ّ
سنة ،وتوفيِّ سنة سبع وسبعني وستامئة ،وقيل سنة تسع ،وكان متفنِّنًا يف أنواع الفضائل،

عز الدين مرتىض نقيب األرشاف ،فاسرتس��ل معه يو ًما
ق��دم حلب وت��ر َّدد إىل الرشيف ّ
بجره من بني يديه ..إىل قوله:
ونال من أصحاب رس��ول اهلل ،فزبره النقيب ،وأم��ر ِّ
جزين مأوى الرافضة ،فاقبلوا عليه وملكوه
وتسحب ابن العود من حلب ،وأقام بقرية ِّ

بإحس��اهنم وكان يف اآلخر ق��د تد َّين وقام اللي��ل ،ورثاه إبراهيم بن احلس��ام أيب الغيث

بأبيات َّأوهلا:

بجزين يا مستبعد النجف
ع��رس ِّ
ِّ

ففضل من حلها يا صاح غري خفي»

(((

نصه« :أبو القاس��م احلس�ين بن الع��ود نجيب الدين
وذك��ره ابن كث�ير ،فأطراه بام ّ

((( شعراء احل َّلة.266/2 :
((( الوايف بالوفيات ،90/24 :تاريخ اإلسالم ،337-336/50 :وغريها.
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احلل ،شيخ الشيعة وإمامهم وعاملهم يف أنفسهم ،كانت له فضيلة ومشاركة يف
ّ
األسدي يِّ ّ
علوم كثرية ،وكان حسن املحارضة واملعارشة ،لطيف النادرة ،وكان كثري التع ّبد بالليل،

وله ش��عر جيد ،ولد س��نة إحدى وثامنني ومخسامئة ،وتويف يف رمضان من هذه السنة عن
ست وتسعني سنة ،واهلل أعلم بأحوال عباده ورسائرهم ونياهتم»(((.

األسدي
اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلة قائلاً « :هو أبو القاس��م احلس�ين بن العود
وعن
ّ
ّ

ىَّ
واملتوف سنة 677هـ .املل َّقب بـ(نجيب الدين) .ذكره ابن كثري
احلل املتو ِّلد سنة 581هـ،
يِّ ّ

يف البداية والنهاية فقال :ش��يخ الش��يعة وإمامهم وعاملهم يف أنفس��هم ،كانت له فضيلة
ومش��اركة يف علوم كثرية ،وكان حس��ن املحارضة واملعارشة ،لطيف النادرة ،وكان كثري
التع ّبد يف الليل ،وله ش��عر ج ِّيد ،ولد س��نة 581هـ .وتوفيِّ يف رمضان سنة 677هـ .قال

اخلاقاين :مع األسف الشديد أنَّه مل يذكر له بيتًا واحدً ا»(((.
ّ

األسدي
احلل
ّ
ويف فقهاء الفيحاء« :نجيب الدين أبو القاس��م بن حس�ين بن العود يِّ ّ

املعمرين ناهز
م��ن علامء أواخر املائة الس��ابعة ،وافاه أجله املحتوم يف ِّ
جزي��ن ،وكان من ِّ

التس��عني خري ًفا ،وكان من فقهاء اإلس�لام ،مولده يف احل َّلة وهبا تأ ِّدب ونشأ نشأ ًة عرب ِّية
كث�يرا من العلوم اللس��ان َّية والعقل َّية
إس�لام ِّية صاحلة ،وولىَّ وجهه ش��طر الثقافة فأتقن
ً
حتَّ��ى ُأتي��ح له أن يكون املحور الذي تدور عليه البحوث العلم َّية ،وس��اهم يف حركات

وكون له ش��خص َّية متم ِّي��زة َّ
جذابة قد
اإلص�لاح
اإلجتامع��ي فعظم مقامه وعال ق��دره َّ
ّ

كون تلك
س��اعدته عىل تكوينها عوامل البيئة واالس��تعداد الفطري ال��ذي تفاعل حتَّى َّ
الشخص َّية.(((»..

((( البداية والنهاية.335/13 :
((( شعراء احل َّلة.268/2 :
((( فقهاء الفيحاء.173/1 :
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وال خيف��ى َّ
أن صاحب فقهاء الفيحاء قد ذكره باس��م( :أبو القاس��م بن حس�ين بن

األس��دي) ،والصحيح َّ
أن لفظ( :أبو القاسم) هي كنيته ال اسمه ،وقد يكون هذا
العود
ّ
من األخطاء الطباع َّية ،أما آثاره ،فمنها:

1.1االعتق��ادات يف علم ال��كالم والعقائد توجد منه يف مكتبات ايران نس��ختان،
األوىل يف مركز احياء اس�لامى بالرقم ( ،)1625/8والثانية يف مكتبة الس�� ِّيد

املرعيش بالرقم ( ،)1104/11وكال النس��ختني من نسخ أمحد بن حسني بن
ّ

احلل.
أيب القاسم ابن حسني بن العودي
ّ
األسدي يِّ ّ

(((

أيضا يف علم الكالم والعقائد ،توجد منه نس��خة
احلل ،وهو ً
2.2ال��رد عىل املح ِّقق يِّ ّ
يف مكتبة الس�� ِّيد املرعيش بالرقم ( ،)1104/9نس��خ :أمحد بن حس�ين بن أيب

القاسم بن عودي
احلل(((.
ّ
األسدي يِّ ّ

العلوي (675-..هـ):
 .34/77الس ِّيد احلسني بن املهنَّا
ّ

العلوي
حممد بن املهنَّا
جاء يف ش��عراء احل َّلة« :هو ّ
ّ
عز الدين أبو عبد اهلل احلس�ين بن َّ

احلل ،الفقيه األديب .ذكره الس ِّيد األمني يف أعيان الشيعة فقال :توفيِّ سنة 675هـ.
العبيد ّيل يِّ ّ

وقال صاحب جممع اآلداب :من الس��ادة األكابر ،قد تقدَّ م نس��به يف ترمجة أخيه ش��يخنا

عز
مجال الدين ،وذكره يف
مش��جره الذي قرأته عليه س��نة 681هـ ،ق��ال :كتب إ َّيل أخي ّ
َّ
الدين حسني من دمشق:

شغلت نفيس ع��ن الدنيا َّ
ولذهتا

ف��أن��ت والقلب يشء غ�ير مفرتق

وح���ق م��ن أوج���د الدنيا وزينتها
ّ

وص����ور ال��ع��امل اإلن�س�ي م��ن علق
َّ

((( فهرس دنا -15/2 :الرقم.29285 ،29284 :
((( فهرس دنا –589/5 :الرقم.133823 :
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لقد هجرت لذيذ ال��ن��وم بعدكم

أس��اه��ر النجم ح�يرانً��ا إىل القلق

ف��إن تطابقت األج��ف��ان ع��ن سنة

سهوا رأيتك بني اجلفن واحلدق»
ً

(((

 .35/78الشيخ راجح بن إسامعيل احلليِّ ّ (627-570هـ):

هو األديب الفاضل ،والش��اعر البارع املاهر ،الشيخ أبو الوفاء رشف الدين راجح

احلل ،من كبار ش��عراء ع�صره ،وأفاضل أدباء
ابن إس�ماعيل بن أيب القاس��م
ّ
األس��دي يِّ ّ

مرصه ،ترجم له عد ٌد من أصحاب املعاجم والرتاجم.

احلل،
اخلاقاين قائلاً « :هو أبو الوفاء راجح بن أيب القاس��م إسامعيل
ذكره
ّ
األسدي يِّ ّ
ّ
كنيت��ه أبو اهليثم وقيل أبو القاس��م ولقبه رشف الدين ،ش��اعر مش��هور وأديب مطبوع،

ولد يف احل َّلة  15ربيع اآلخر من س��نة 570هـ ،ونش��أ هبا وقال الش��عر فيها ،وتر ّدد عىل

بغ��داد فاتصل بوالهت��ا ،وهاجر إىل حل��ب ،فاتصل بأمرائه��ا ،وبقى م��دَّ ة طويلة فيها،
وبعدها سافر إىل دمشق حيث اتصل بملوكها آل أ ُّيوب فمدحهم بقصائد كفلت ذكرها

فقربوه وأغدقوا عليه وأنزلوه املقام الس��امي من
كتب الرتاجم ،وقد نال حظوة عندهم َّ

حممد بن س��امل بن واصل
نفوس��هم ،وقد أثبت له ع��دَّ ة قصائد يف مدائحهم مجال الدين َّ
ىَّ
مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب ،ج.(((3
املتوف 697هـ يف كتابه ِّ

ثم
أيض��ا :وله يف امللوك األ ُّيوب ِّيني قصائد ومقاطيع كث�يرة أثبتنا ً
وقال ً
بعضا منهاََّ ..
شخصا له مقامه الرفيع ال بني األُمراء وامللوك
قال :وإذا ما درسنا حياة املرتجم وجدناه
ً
فحس��ب بل عند أخدان��ه من أهل الفضل الذي ال يعرتفون بس��هولة ،فقد اندفع الكثري

ىَّ
املتوف
العس��قالين
منهم بمدحه وخطب و َّده ،ولقد ذكرين بذلك ما قاله فيه عبدالرمحن
ّ
635هـ:

((( شعراء احل َّلة.170/2 :
((( شعراء احل َّلة.449/2 :
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ناقصا
يقولون يل م��ا ب��ال ح ِّظك
ً
ِ
��ي اب��ن ملجم
فقلت هل��م إنيِّ َس��م ّ

رب الشهامة والفضل
لدى راجح ّ
ِ
وذل����ك اس���م ال ي��ق��ول ب��ه ح�ِّل�يِّ ّ

ن��ث��رت ع��ق��ود س�مائ��ه��ا األن����داء

ب��ي��د ال��ن��س��ي��م ف��ل��ل��ث��رى إث����راء

��ت��ر ث��غ��ر األق���ح���وان���ة ب��اس�ًمً
واف ّ

إذ ل��ل��ش��ق��ي��ق��ة م��ق��ل��ة رم�����داء

وال��روض يف نشوان سحرته وقد

طافت عليه الديمة ال��وط��ف��اء»

أيضا:
ومن شعره ً

وب����دت ت��ب��اش�ير ال��رب��ي��ع ك��أنَّ�ما

ن�ش�رت ح��ب��ائ��ر وش��ي��ه��ا صنعاء
واجل������و ُح��� َّل���ة س��ح��ب��ة دك��ن��اء
ُّ

واألرض ق��د زهيت بحيل نباهتا

(((

وقال الش��يخ يوس��ف كركوش« :هو الرشف راجح بن إس�ماعيل بن أيب القاس��م

احلل ،أبو الوفاء ،ولد باحل َّلة يف منتصف ربيع اآلخر س��نة 570هـ ،ونش��أ هبا
ّ
األس��دي يِّ ّ

شاعرا فحلاً  ،فقد كان شعره حسن االُسلوب،
وهنل األدب والشعر يف بلده حتَّى صار
ً

يطرزه أحيانًا التجنيس فيكسبه رون ًقاّ ،
فتلذه
رصني العبارة ،ج ِّيد السبك ،رائع التشبيهِّ ،

األس�ماع ،ويمتزج بنفوس س��امعيه فيثري فيهم املش��اعر ،فلماَّ اش��تدَّ س��اعده ومتكَّن من
ناصي��ة الش��عر واألدب عزم عىل الرح َّلة واألس��فار ،فهاجر من احل َّل��ة وطاف يف البالد
مدحا ورثا ًء،
استقر به املقام يف حلب ،واتصل بامللوك األ ُّيوب ِّيني
حتَّى
وخصهم بقصائده ً
َّ
َّ

فأكرموا مثواه وأجزلوا عطاياه وصار له مركز مرموق عندهم.(((»..
وفاته:

ذكر ابن خ ِّلكان َّ
احلل توفيِّ ليلة  27شعبان سنة 627هـ بدمشق،
أن الرشف راجح يِّ ّ
رشقي مصلىَّ العيد ،ومول��ده يف منتصف ربيع
ودف��ن بظاهرها بجوار مس��جد النارن��ج
ّ
((( شعراء احل َّلة.450-449/2 :
((( تاريخ احل َّلة.103/2 :
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اآلخر سنة 570هـ باحل َّلة ،وهو من مشاهري شعراء عرصه((( ..رمحه اهلل تعاىل.

القزويني ( 683-..هـ):
حممد
ّ
 .36/79الشيخ زكر ّيا بن َّ

احلل.
حممد
ّ
هو العامل الفاضل القايض الشيخ زكر ّيا بن َّ
القزويني يِّ ّ

القزويني ،ينتهي
حممد بن حممود
ّ
ذك��ره صاحب الكنى واأللقاب قائلاً « :زكر َّيا بن َّ

نس��به إىل مال��ك بن أنس خادم رس��ول اهلل ،كان عا ًملا فاضلاً  ،ول��د بقزوين ورحل
إىل دمش��ق وتولىَّ قضاء واس��ط واحل َّلة يف زمن املستعصم فس��قطت بغداد وهو يف ذلك
املنصب ،له مؤ َّلفات ،أعجبها :عجائ��ب املخلوقات وغرائب املوجودات ،وآثار البالد
وأخبار العباد ،مجع فيه ما عرف وسمع وشاهد من خصائص البالد والعباد ،ولكن فيه

ّ
الغث والسمني كام يوجد يف أمثاله ،توفيِّ سنة 683هـ.

أيضا :مدين��ة كبرية يف عراق
والقزوين��ي نس��بة إىل َقزوي��ن كتَقويم وبكرس الق��اف ً
ّ

العجم عند قالع اإلسامعيل َّية ،وهي من بالد اجلبل ثغر الديلم.(((»..

القزوين��ي صاحب
ويف طرائ��ف املق��ال« :الق��ايض عامد الدي��ن زكر َّيا ب��ن حممود
ّ

كت��اب عجائ��ب املخلوق��ات ،ي��روي عن��ه الس�� ِّيد غي��اث الدي��ن عبدالكري��م اب��ن

طاووس.(((»..

«ولِد
وذكره ً
أيضا الس�� ِّيد هادي كامل الدين يف فقهاء الفيحاء قائلاً بعد ذكر نس��بهُ :

واس��تقر مع
ثم هاجر ذووه إىل الع��راق وهو صغري مل يبلغ احللم،
َّ
القزوين��ي يف قزوي��ن َّ
ّ

ُأرسته يف احل َّلة الفيحاء فنش��أ بحكم البيئة نش��أة عربية ،وتع َّلم العلم واألدب ،وما أكثر
((( وفيات األعيان 10/4 :رقم .148
((( الكنى واأللقاب.53/3 :
((( طرائف املقال.107/1 :
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هذه املوارد يف احل َّلة حينذاك حتَّى مت َّيزت كمركز ديني وعلمي وأديب ممتاز ..تولىَّ القضاء

يف احل َّلة سنة 650هـ.(((»..

 .37/80الشيخ سديد الدين سامل بن وشاح احلليِّ ّ (ق :)7

ه��و العلاَّ مة الكب�ير والفقيه املتك ّلم النحرير ش��يخ فقهاء ع�صره الفاضل الكامل

احلل أحد مشايخ املح ِّقق
س��ديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وش��اح
ّ
السوراوي يِّ ّ

احلل .ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ س��ديد الدين سامل بن
جعفر بن س��عيد يِّ ّ

الس��وراوي ،عامل فقيه فاضل ،ل��ه مصنَّفات يروهيا العلاَّ مة
حمفوظ بن عزيزة بن وش��اح
ّ

ع��ن أبيه عن��ه ،منها :كتاب املنه��اج يف الكالم ،وغ�ير ذلك ،وقد ذك��ر الكتاب املذكور
املقداد يف رشح هنج املسرتشدين»(((.

ويف روضات اجلنَّات «الش��يخ س��ديد الدين س��امل بن حمفوظ بن عزيزة بن وش��اح

احلل ،عامل فقيه فاضل ،له مصنَّفات يروهي��ا العلاَّ مة عن أبيه عنه ،منها ..إىل
ّ
الس��وراوي يِّ ّ

احلل
قوله :سيجيء( :الشيخ شمس الدين حمفوظ بن وشاح) الذي كان يف عرص املح ِّقق يِّ ّ
وأنَّه لـماَّ مات رثاه ابن داود ومجاعة ُأخرى ،والظاهر كونه بعينه والد صاحب هذا العنوان.
وقال الش��هيد يف بعض أسانيد أحاديث أربعينهَّ :
عيل ابن طاووس يروي
إن الس ِّيد ّ

عن الش��يخ اإلمام العلاَّ مة س��امل بن حمفوظ املذكور ،عن الش��يخ نجيب الدين حييى بن
س��عيد األكرب ،عن الش��يخ عريب بن مس��افر املعروف يف طرق اإلجازات .وقد سبق يف

احلل وأهنى عليه
ترمجة املح ِّقق أنَّه قرأ عىل الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة يِّ ّ

املحصل وشي ًئا من علم األوائل ،واملراد به هو هذا الشيخ ،وقد
كتاب املنهاج وشي ًئا من
ِّ
((( فقهاء الفيحاء.123/1 :
((( أمل اآلمل.164/6 :
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أيضا.(((». ..
يعبرَّ عنه بالشيخ سديد الدين سامل بن عزيزة ً
ويف كتاب الش��يعة وفنون اإلس�لام للس�� ِّيد حس��ن الصدر وحتت عنوان مش��اهري

أئمة علم الكالم من الش��يعة ..« :ومنهم س��ديد الدين ابن عزيزة ،س��امل بن حمفوظ بن
ّ
احلل
احلل ،إليه انتهى علم الكالم والفلس��فة وعلوم األوائلَّ ،
خترج عليه املح ِّقق يِّ ّ
عزيزة يِّ ّ
املطهر ومجاعة من األعاظم ،صنَّف املنهاج يف علم
صاحب الرشائع وس��ديد الدين ابن َّ

املعول عليه يف علم الكالم.(((»..
الكالم وكان هو الكتاب َّ

وقال يوسف كركوش بعد ذكره َ
قول صاحب أمل اآلمل يف املرتجم« :قال الشهيد

يف بعض أس��انيد أربعينهَّ :
عيل بن طاووس يروي عن الش��يخ اإلمام العلاَّ مة
إن الس�� ِّيد ّ
س��امل بن حمفوظ املذكور عن الشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد األكرب عن الشيخ عريب

احلل عىل املرتجم له كتاب املنهاج.(((»..
ابن مسافر ،قرأ املح ِّقق يِّ ّ

شيوخه:

احلل جدّ
وأش��هرهم الش��يخ العامل نجيب الدين حييى بن احلسن بن س��عيد اهلذ ّيل يِّ ّ

احلل جعفر بن احلسن ،وكان يعرف بـ :حييى بن سعيد األكرب مت ّي ًزا له من حفيده
املح ِّقق يِّ ّ

احلل.
حييى بن أمحد ابن ِّ
عم املح ِّقق يِّ ّ
تالمذته:

من أشهرهم:
احلل).
1.1الشيخ اإلمام العلاَّ مة جعفر بن احلسن بن حييى اهلذ ّيل ،املعروف بـ(املح ِّقق يِّ ّ
((( روضات اجلنَّات.4/4 :
((( الشيعة وفنون اإلسالم.57 :
((( تاريخ احل َّلة.110/2 :
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عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس.
2.2الس ِّيد العامل الزاهد
ريض الدين ّ
ّ

احلل،
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
3.3الش��يخ الفقيه األُصو ّيل الفاضل سديد الدين يوسف ابن ّ
مؤ َّلفاته:

احلل.
والد العلاَّ مة يِّ ّ

ذك��ر أصح��اب الرتاجم َّ
املرتجم
َ
أن للش��يخ س��ديد الدين س��امل ب��ن عزيزة احل�ِّل�يِّ ّ

تصانيف ومؤ َّلفات ،إلاَّ أنهَّ م مل يذكروا له منها سوى كتاب املنهاج وهو يف علم الكالم،

واهلل سبحانه العامل.
والدته ووفاته:

أتوصل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته رضوان اهلل عليه ،أ َّما بالنسبة لقول صاحب
مل َّ

روضات اجلنَّات من َّ
أن املرتجم الشيخ سديد الدين سامل بن عزيزة هو ابن الشيخ حمفوظ

األول
احلل فهو كالم فيه نظر؛ وذلك الختالف االسم بينهام ،فـ(وشاح) عند َّ
بن وشاح يِّ ّ
أن هذا األمر جائز احلدوث َّ
هو جدُّ األب وعند الثاين هو األب ،ولو فرضنا َّ
وأن االنتامء

إىل اجلدِّ األش��هر يمكن حصوله يبقى سبب آخر ُيبعد وجود العالقة النسبية بينهام ،وهو

َّ
املرتجم الش��يخ س��ديد الدين سامل هو من تالمذة الشيخ نجيب الدين حييى األكرب بن
أن
َ
احلل ،أ َّما الشيخ
احلل وكذلك هو من مشايخ املح ِّقق جعفر بن احلسن يِّ ّ
سعيد جدّ املح ِّقق يِّ ّ
احلل والذي يفرتض أن يكون والدَ سديد الدين ساملـًا ،فهو من تالمذة
حمفوظ بن وشاح يِّ ّ

احلل
احلل ،وعىل هذا يكون الشيخ سديد الدين سامل الذي يروي عن جدِّ املح ِّقق يِّ ّ
املح ِّقق يِّ ّ
احلل وهذا من املحال ،وقد أ َّيد
أكرب س��نًّا من أبيه الشيخ حمفوظ بن وشاح تلميذ املح ِّقق يِّ ّ
اختالف االسمني الس ِّيد حسن الصدر يف كتابه تكملة أمل اآلمل ،وسوف نذكر قوله يف
احلل ،واهلل سبحانه العامل.
ترمجة الشيخ حمفوظ بن وشاح يِّ ّ
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 .38/81الشيخ شمس الدين بن نجيح احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 669هـ):

حممد مهدي بحر العلوم وبقلم
جاء ذكره يف هامش كتاب الفوائد الرجال َّية للس�� ِّيد َّ

الس ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم حاك ًيا عن الرسالة املوجودة يف بحار األنوار واملشتهرة

بقصة اجلزيرة اخلرضاء يف البحر األبيض ،وهذه الرسالة هي من تأليف الفضل بن حييى
َّ

الك��ويف ،قائلاً  ..« :قد كنت س��معت من الش��يخني الفاضلني
بي اإلمام
ّ
ع�لي الط ِّي ّ
اب��ن ّ

احلل
احلل والشيخ جالل الدين عبد اهلل بن احلرام يِّ ّ
العاملني الشيخ شمس الدين بن نجيح يِّ ّ
ون��ور رضحييه�ما يف مش��هد س�� ِّيد الش��هداء وخام��س أصح��اب
ق��دَّ س اهلل روحيه�ما َّ
الكس��اء موالن��ا وإمامن��ا أيب عبد اهلل احلس�ين يف النصف من ش��هر ش��عبان س��نة
669هـ.(((»..

أتوص��ل إىل معرف��ة أحواهلام أو احلص��ول عىل ترمجة ضافية هلام س��وى ما جاء يف
مل َّ

مفتتح اجلزيرة اخلرضاء الوارد ذكرها يف كتاب بحار األنوار.

القريش (ق :)7
 .39/82الشيخ صالح بن جعفر
ّ

القريش
عيل بن أبان
ّ
هو حمي الدين أبو التقى صالح بن جعفر بن صالح بن عمر بن ّ
نصه« :له نسب متَّصل بأبان بن عثامن بن
الكويف ،قايض احل َّلة ،ذكره ابن الفوطي قائلاً ما ُّ
ّ

عيل
ع�لي بن َّ
حمم��د بن ّ
ع َّف��انَ ،و يِ َل قض��اء احل َّل��ة الس��يف َّية بع��د القايض ش��مس الدين ّ
الرامهرمزي ،وكان عار ًفا بالفقه وأصوله ،له أخالق حسنة ،وكان يتأ َّدب .أنشد شيخنا
ّ
جالل الدين عبداحلميد بن فخار ،قال :سمعته ينشد:
هيهات هيهات ّ
كل الناس قد قلبوا

يف قالب الغدر واإلعجاب وامللق

��ق منهم بالنهى رج��ل
ف���إن خت�� َّل َ

ع���ادت ب��ه نفسه ي��و ًم��ا إىل اخللق

((( الفوائد الرجال َّية.137/3 :
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عيل بن وضاح
ََّ
ثم ع َّقب ابن الفوطي قائلاً  :ورأيت س�ماعه عىل شيخنا كامل الدين ّ

الشهراباين»(((.
ّ

املوسوي (630-..هـ):
 .40/83الس ِّيد فخار بن معد
ّ

والنسابني ،شمس امل َّلة والدين ،الس ِّيد أبو
هو العلاَّ مة املحدِّ ث الفقيه ،إمام األُدباء
ّ

احلل.
املوسوي
عيل فخار بن معد بن فخار
ّ
ّ
احلائري يِّ ّ
ّ

ذك��ره صاحب غاية االختصار قائلاً « :وبيت فخار يف احل َّلة ،ومنهم ش��مس الدين

فقيها
املؤرخ ،كان س ِّيدً ا جليلاً ً ،
النسابة ،الس�� ِّيد الفاضل الد ِّين ،الفقيه األديب ،الشاعر ّ
َّ

مؤر ًخا صاد ًقا أمينًا.(((»..
متور ًعا د ِّينًاِّ ،
نسابة ،عا ًملا باألُصول والفروعِّ ،
نبيلاً َّ ،
املوسوي بشكل عابر.
وذكره ابن ِعنَبة ((( عند ذكره آلل فخار
ّ

ويف أم��ل اآلمل«:كان عا ًملا فاضلاً  ،أدي ًبا حمدِّ ًثا ،له كتب ،منها الر ّد عىل الذاهب إىل

تكفري أيب طالب حس��ن ج ّيد وغري ذلك ،روى عنه املح ِّقق ،ويروي هو عن ابن إدريس
القم ّي وغريمها»(((.
احلل وعن شاذان بن جربيل ِّ
يِّ ّ

البحراين يف لؤلؤة البحرين«:وقال ش��يخنا الش��هيد الث��اين يف إجازته:
وق��ال
ّ

والنس��ابة والفقهاء
ومصنَّفات ومرو َّيات الس�� ِّيد الس��عيد العلاَّ م��ة املرتىض إمام االُدباء
َّ

املوسوي»(((.
عيل فخار بن معد
ّ
شمس الدين أيب ّ
((( جممع اآلداب.59/5 :

((( غاية االختصار.88 :
((( ُينظر :عمدة الطالب.216 :
((( أمل اآلمل 214/2 :رقم .616
((( لؤلؤة البحرين.282 :
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اخلوانساري« :واسمه الرشيف بفتح الفاء وختفيف اخلاء
ويف روضات اجلنَّات قال
ّ

والراء ،كام َّ
أن اسم أبيه (معد) عىل وزن (مرد) مراد ًفا السم أيب العرب معد بن
املعجمة َّ

عدنان.(((»..
شيوخه:

احلل األحدب.
1.1الشيخ الفقيه أبو الفضل بن احلسني يِّ ّ

العلوي.
2.2الس ِّيد الصالح النقيب أبو منصور احلسن بن ُم َع َّية
ّ
احلسيني.
التقي
3.3اإلمام الس ِّيد عبداحلميد بن عبد اهلل
ّ
ّ

القم ّي.
4.4الشيخ الفقيه أبو الفضل شاذان بن جربيل بن إسامعيل ِّ

البغدادي.
اجلوزي الواعظ
حممد
ّ
ّ
5.5الشيخ أبو الفرج عبدالرمحن بن َّ
احلل
6.6الشيخ الفقيه عريب بن مسافر العبادي يِّ ّ

احلل.
حممد بن َّ
عيل بن َّ
حممد بن السكون يِّ ّ
7.7الشيخ أبو احلسن ّ

املدين
احلسيني
العلوي
حممد قريش بن الس��بيع بن مهنّا بن الس��بيع
ّ
ّ
8.8الس�� ِّيد أبو َّ
ّ
املعروف بـ(قريش بن مهنَّا).
عيل بن
9.9الس�� ِّيد العلاَّ مة حمي الدي��ن أبو حامد َّ
حممد بن أيب القاس��م عبد اهلل بن ّ
احللبي
زهرة
ّ

الواسطي.
حممد بن أمحد ابن املندين أو املنداين
ّ
1010القايض أبو الفتح َّ
احلل ،صاحب كتاب الرسائر.
1111الشيخ الفقيه َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ

املازندراين ،صاحب كتاب معامل العلامء.
عيل بن شهرآشوب
1212الشيخ َّ
ّ
حممد بن ّ
((( روضات اجلنَّات.348/5 :
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القويقي.
عيل ابن
1313الشيخ أبو ّ
ّ
العز َّ
حممد بن ّ
املوسوي.
1414والده الس ِّيد معد بن فخار
ّ

احلائري.
النحوي
عيل بن منصور اخلازن
ّ
ّ
1515الشيخ أبو الفتوح نرص بن ّ

1616عميد الرؤس��اء الشيخ أبو منصور هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب الكاتب
اللغوي.
ّ

احلل.
1717الشيخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني بن البطريق
ّ
األسدي يِّ ّ

احلس��ني
العلوي
حممد بن أيب زيد
ّ
ّ
حممد بن َّ
1818الس�� ِّيد النقيب أب��و جعفر حييى بن َّ
احلسيني.
البرصي.
ّ
ّ

تالمذته ومن يروي عنه:

1.1اخلليفة الع َّبايس النارص لدين اهلل أمحد ابن املستيضء ابن املستنجد (ت622هـ).
2.2الس ِّيد الفقيه أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.

احلل.
3.3اإلمام أبو القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد ،املح ِّقق يِّ ّ

4.4ولده العلاَّ مة اجلليل الس ِّيد جالل الدين عبداحلميد بن فخار.
عيل بن موسى ابن طاووس.
5.5الس ِّيد العامل الزاهد
ريض الدين ّ
ّ

يني.
حممد بن أمحد بن صالح السيبي ال ُق ّس ّ
6.6الشيخ اجلليل شمس الدين َّ

البغدادي.
العلوي
حممد بن احلسن بن أيب الرضا
ّ
ّ
7.7الس ِّيد اجلليل صفي الدين َّ
احلل.
عيل بن اجلهم
ّ
8.8الشيخ االُصويل الفقيه مفيد الدين َّ
األسدي يِّ ّ
حممد بن ّ

9.9الس�� ِّيد الزاهد س��عد الدين أبو إبراهيم موس��ى بن جعفر ابن طاووس ،والد
الس ِّيدين السندين ابني طاووس.
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احلل،
1010الش��يخ الفقيه نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلس��ن بن سعيد يِّ ّ
احلل.
ابن ِّ
عم املح ِّقق يِّ ّ

احلل.
عيل بن َّ
املطهر ،والد العلاَّ مة يِّ ّ
1111الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن ّ

مؤ َّلفاته:

احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب والذي سماَّ ه صاحب
ومن أش��هرها كتاب َّ

األمل بـ :الر ّد عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.

وق��د ذكر أصحاب الرتاجم َّ
أن للس�� ّيد فخار بن معد مؤ َّلف��ات ُأخر ،إلاَّ أنيَّ مل أعثر

عىل أسامئها ،واهلل سبحانه العامل.
شعره:

ذك��ر صاح��ب غاية االختصار أبياتًا من الش��عر للس�� ِّيد فخار بن مع��د خياطب هبا

القم ّي ،وهي:
الشيخ فخر الدين أمحد ابن الوزير مؤ ِّيد الدين ِّ
�����ت ب�م�ا ب�ي�ن ال����ويص أيب
إنيِّ أ ُم ّ
ويل أوارص ُأخ���رى ه�� َّن معرفتي

وب�ين وال���دك امل��ق��داد يف النسب

بالفقه والنحو والتاريخ واألدب
��ب��رح يب
إلاَّ ُب��ع��ي��د م��ش�� َّق��ات ت ّ

ويل خ����راج ث��ق��ي��ل ال أق����وم به

كن شافعي عند موالنا أبيك أكن

لك الشفيع غدً ا يف احلرش عند أيب

(((

والدته ووفاته:

ن��ص ع�لى ذل��ك أكث��ر أرباب
ت��وفيِّ الس�� ِّيد فخ��ار ب��ن مع��د س��نة 630ه��ـ ك�ما َّ

أتوص��ل إىل معرفته��ا ،رض��وان
املعاج��م الرجال َّي��ة ،أ َّم��ا س��نة والدت��ه امليمون��ة فل��م َّ

اهلل عليه.

((( غاية االختصار.89 :
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حممد احلليِّ ّ (ق :)7
 .41/84الشيخ ع َّباس بن ع َّباس بن َّ

البزاز األديب.
احلل َّ
هو عميد الدين أبو الفضل ع َّباس بن ع َّباس بن َّ
حممد يِّ ّ

األس��دي
ذك��ره ابن الفوطي ،فقال« :ذكره ش��يخنا نجم الدين القاس��م بن فاتك
ّ

النحوي يف كتاب (كش��ف اجلدب) يف مدح غياث الدين أيب املظفر عبد الكريم بن أمحد
ّ

ابن طاووس وقد عزم أن خيرج لالستسقاء فجادت السامء ،فأنشد قائلاً :
ال���س���ح���ب
س����ح����ت
ب���ع���زم���ك
ُ
َّ

جي����ب
وأول�����������ت ف�������وق م������ا
ُ

وق�������د ك�������ان ال�����ث�����رى ي��ب��س��ا

ف����ل���ا م����������اء وال ع���ش���ب

منها:

ولــــمــــا أن رأى الرحــــــــمن

ع�������ز ًم�������ا م�����ن�����ك ي���ل���ت���ه���ب

وم�������ا ع����ج����ب رآه ال����ن����اس

ل���ك���ن ض������ده ال����ع����ج����ب»

ف����أع����ط����اك ال��������ذي ت����رج����وه

م����ن����ه ال����ع����ج����م وال�����ع�����رب
(((

 ..واألبيات طويلة.

احلل أح��د ُأدباء احل َّلة
وجاء يف ش��عراء احل َّل��ة« :هو أبو الفض��ل ع َّباس بن َّ
حمم��د يِّ ّ

املنس�� ِّيني ،ذكره صاحب احلصون يف املجموع املر َّقم ( )21نقلاً عن جممع اآلداب البن

الفوطي ،وذكر له أبياتًا مدح فيها أبا املظ َّفر عبدالكريم بن مجال الدين أمحد ابن طاووس
وكان قد خرج لالستسقاء فأرخت السامء عزاليها فقال قصيدة منها هذه األبيات:
ال���س���ح���ب
س����ح����ت
ب���ع���زم���ك
ُ
َّ

جي����ب
وأول�����������ت ف�������وق م������ا
ُ

 ..األبيات(((.

((( جممع اآلداب.225-224/2 :
((( شعراء احل َّلة.292/3 :
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 .42/85الس ِّيد جالل الدين عبداحلميد بن فخار (619-..هـ):

والنس��ابة اجلليل الس�� ِّيد جالل الدين عبداحلميد بن شمس
وهو العلاَّ مة الفاضل،
َّ

احلل.
الدين فخار بن معد ابن فخار
ّ
املوسوي يِّ ّ

املوسوي قائلاً « :وآل فخار ومنهم
ذكره صاحب عمدة الطالب عند ذكر آل فخار
ّ

عيل بن الش��يخ جالل الدين عبداحلميد بن الش��يخ ش��مس
الش��يخ علم الدين املرتىض ّ

الدين فخار بن معد.(((»..

عيل بن
واملرتج��م ه��و والد الع��امل َّ
النس��ابة الفاضل الس�� ِّيد عل��م الدين املرت�ضى ّ

احلس��ني ،وكذلك هو اب��ن العلاَّ مة الكبري
عبداحلمي��د بن فخار أحد مش��ايخ ابن ُم َع َّية
ّ

والنسابة الشهري الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار رضوان اهلل عليهم أمجعني.
َّ
والس ِّيد جالل الدين عبداحلميد يروي عن والده الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد

عيل بن عبداحلميد ك�ما جاء يف أمل اآلمل((( عند
وي��روي عن��ه ولده املرتىض علم الدين ّ

عيل بن عبداحلميد ،واهلل سبحانه العامل.
ترمجة الس ِّيد علم الدين ّ

ع�لي عبداحلميد بن فخار بن معد ب��ن فخار بن معد بن
ويف م��وارد اإلحتاف« :أبو ّ

احلائ��ري ابن إبراهيم
حممد
ّ
حممد بن احلس�ين ش��يتي ابن َّ
حمم��د بن أيب الغنائم َّ
أمح��د بن َّ

نس��ابة وكان
حممد العابد ابن اإلمام موس��ى الكاظم ،كان عا ًملا فاضلاً َّ
املجاب ابن َّ
الذهبي
مش��جره ،وذكره
نقيب املش��هد والكوفة ،قاله ابن ِعنَبة يف العمدة والعميدي يف
َّ
ّ
احلائري من مشيخة الفريض نسب ًة
احلس��يني
نصه :عبداحلميد بن فخار بن معد
ّ
قائلاً ما ّ
ّ
إىل احلائر الذي فيه مش��هد احلس�ين ،سمع أبا احلس��ن بن غربة ،مات سنة 619هـ.
((( عمدة الطالب.216 :
((( أمل اآلمل.191/6 :
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وقال الس�� ِّيد ضامن ابن شدقم يف التحفة :له مصنَّفات عديدة ،ومن أوالده :أبو القاسم

النسابة.(((»..
عيل بن عبداحلميد ،علم الدين ،العامل الفاضلَّ ،
ّ

النييل (603-..هـ):
 43/86القايض عبد الرمحن بن احلسني
ّ

النييل ،الكاتب،
النعامين،
نصه« :أبو منصور ابن
ذكره
الذهبي يف تاريخ اإلسالم بام ّ
ّ
ّ
ّ

مفو ًها،
مرتس�ًل�اً بلي ًغا،
فصيحا َّ
ً
املعروف بـ(القايض رشيح)َ ،و يِ َل قضاء النيل مدَّ ة ،وكان ّ
كريماً جوا ًدا ،كامل الرئاس��ة ،يصلح للوزارة ،وقد كتب اإلنش��اء لألمري طاشتكني مدَّ ة،
مدونة يف جم َّلدين ،توفيِّ يف ربيع
فقصده الوزير ابن مهدي فحبسه حتى مات ،وله رسائل َّ
األول ،ودفن بداره ببغداد»(((.
َّ

ويف (توضيح املش��تبه) البن نارص الدين« :وأبو منصور عبد الرمحن بن احلسني بن

النييل ،قايض النيل ،ول ِّقب بالقايض رشيح؛ لفرط ذكائه وفطنته ،وله
عبد اهلل بن
النعامين ّ
ّ

األول سنة ثالث وست مئة(((.
رسائل يف جم َّلدين ،توفيِّ يف شهر ربيع َّ

وج��اء يف تاريخ احل َّل��ة ..« :ممَّن خدم يف األعامل احل ِّل ّية مع طاش��تكني :أبو منصور

النييل ،املع��روف بـ(رشيح) ،كان يتولىَّ
النعامين
عبدالرمحن بن احلس�ين بن عبد اهلل اب��ن
ّ
ّ

القض��اء ببلده ،والتحق بأمري احلاج طاش��تكني وخدم��ه مدَّ ة متو ِّل ًيا بع��ض األعامل له،
األول س��نة
وكان في��ه فض��ل ومتيي��ز ،وله رس��ائل ،توفيِّ ليل��ة األربعاء ث��اين عرش ربيع َّ
603هـ»(((.

((( موارد اإلحتاف.49/2 :
((( تاريخ اإلسالم.118/43 :
((( توضيح املشتبه.687/1 :
((( تاريخ احل َّلة.54/1 :
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 .44/87الشيخ عبدالرمحن ابن ا ُملشرتي احلليِّ ّ (619-535هـ):

حممد عبدالرمحن بن أيب الربكات املبارك بن كندر
هو الش��يخ الش��اعر الفاضل أبو َّ

احلل.
يِّ ّ

ذكره ابن املستويف يف تاريخ ّ
حممد عبدالرمحن بن أيب الربكات بن
إربل قائلاً « :هو أبو َّ

احللُ ،يعرف بابن املش�تري ،واس��م أيب الربكات:
َّ
حمم��د بن أمحد بن إبراهي��م بن كندر يِّ ّ
مدرسني
املبارك ،كذا كتب يل نسبه وأماله َع يَ َّل ،أخربين أنَّه تف َّقه بالنظام َّية ببغداد عىل عدَّ ة ِّ

مذكورا بني أهله،
مش��هورا بالفق��ه وال
الش��افعي ،وحدَّ ث ببغداد ومل يكن
عىل مذهب
ً
ً
ّ

عيل وأبا الفضل
سمع أبا القاسم سعيد بن أمحد بن البنَّاء وأبا الفضل َّ
حممد بن نارص بن ّ
حممد بن عمر األرموي وأبا الوقت وغريهم ،ورد إربل يف تاسع عرش شعبان سنة مخس
َّ
عرش وستامئة وحدَّ ث هبا.(((»..

أيضا املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات س��نة 619هـ قائلاً « :ويف الرابع
وذكره ً

حممد عبدالرمحن بن
وقيل :يف الرابع والعرشين،
واألول أكثر من ّ
َّ
شوال توفيِّ الشيخ أبو َّ
البغدادي املقرئ واملعروف بـ(ابن املشرتي)
حممد بن أمحد بن إبراهيم
ّ
أيب الربكات املبارك بن َّ
بإربل ،ودفن من يومه ،ومولده يف العرش األواخر من رجب سنة مخس وثالثني ومخسامئة،

وحممد ب��ن نارص احلافظ وأيب القاس��م
حمم��د بن عم��ر الفقيه َّ
س��مع من أب��وي الفضل َّ
سعيد أمحد بن البنَّاء.(((»..

ِّ
مستهل ذي
للمرتجم له قائلاً « :أنشدين لنفسه يف
شعرا
َ
ذكر ابن املس��تويف يف تارخيه ً

احلجة من سنة مخس عرشة وستامئة:
َّ

((( تاريخ إربل.239/1 :
((( التكملة لوفيات النقلة 85/3 :رقم .1897
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ث���م أن��ا
ال��ع��ي��د وال��ش��ه��ر واأل َّي�����ام َّ

يف غبطة ورسور م��ا بقيت لنا

ش��ك��را وال��ص�لاة عىل
واحل��م��د هلل
ً

حم���م���د خ�ي�ر خ��ل��ق اهلل س�� ِّي��دن��ا
َّ

ز َّل���ت بقربك م��ن تشتيت ُألفتنا

فال أصابتك أي��دي النائبات وال
أيضا:
ومن شعره ً

إهل��ي ذو ال�� َّط��ول العظيم فإنَّني

وط��ال��ب
ف��ق�ير إىل ج���ود اإلل����ه
ُ

ل�يرمح��ن��ي ع��ن��د ال���ث�م�ان�ي�ن إنِّ��ن��ي

آي���ب
ث���م ُ
غ��ري��ب ف��ري��د ذاه����ب َّ
وجم��ت��م��ع م��ا ب�ين ِخ ِّ
���ل وص��اح��ب

تزحزحت عن دار السالم وطينتي
وجئت ب��أرض ال��راس��ي��ات لبابل

وأين الندى من حارض وهو غائب

وس���اوس���ه يف ك����ودن متعجرف
ِ
ف��رض��ه
وجي��م��ع ك�� ّف��ي��ه إلب���ط���ال

عائب
و ُيظهر نسكًا وهو باجلهل
ُ

حاطب»..
و ُيطرق لألرحام إقرار
ُ

(((

والدته ووفاته:

ولِد يف العرشين من رجب سنة 535هـ ،كام أخرب ذلك بنفسه ،وتوف باملرستان

شوال من سنة 619هـ عن عمر ناهز الـ( )84عا ًما ،و ُدفن يف
بإربل ليلة األربعاء يف َّ 14
مقربة الزمنى والعميان يف مدينة إربل(((.

 .45/88الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم ابن طاووس (693-648هـ):

النحوي الشاعر ،نقيب
النسابة األديب
ّ
هو الفقيه الفاضل ،والعامل العامل الكاملَّ ،

العلو ِّي�ين ،الس�� ِّيد أبو املظ ّفر غي��اث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موس��ى بن جعفر بن
احلسني.
طاووس
ّ

((( تاريخ إربل.240/1 :
((( تاريخ إربل.149/2 :
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ذك��ره تلميذه الفاضل احلس��ن ب��ن داود يف رجاله قائلاً « :عبدالكري��م بن أمحد بن

احلس��ني
حممد بن طاووس
ّ
حممد بن أمح��د بن َّ
حممد بن أمح��د بن َّ
موس��ى بن جعف��ر بن َّ
العرويض ،الزاهد
النح��وي،
النس��ابة
ّ
ّ
العلوي س�� ِّيدنا اإلمام املع َّظم غياث الدين الفقيه َّ
ّ
العاب��د ،أبو املظ َّفر ،انتهت رئاس��ة الس��ادات وذوي النواميس إلي��ه ،وكان أوحد
كاظمي اخلامتة ،ولد يف ش��عبان
بغ��دادي التحصيل،
حل املنش��أ
زمان��ه،
ّ
ّ
ّ
حائري املولد ،يِّ ّ

شوال سنة ثالث وتس��عني وستامئة ،وكان عمره
س��نة ثامن وأربعني وس��تامئة ،وتوفيِّ يف ّ
مخس��ا وأربعني سنة وش��هرين وأ َّيا ًما ،كنت قرين ُه طفلني إىل أن توف ،ما رأيت قبله
ً
وق��وة حافظته
وال بع��ده كخلق��ه ،ومجيل قاعدت��ه ،وحلو معارشت��ه ثان ًي��ا ،وال لذكائه َّ

مماثلاً  ،ما دخل يف ذهنه يشء فكاد ينس��اه ،حفظ القرآن يف مدَّ ة يس�يرة وله إحدى عرشة
َّ
اس��تقل بالكتابة واس��تغنى عن املع ِّلم يف أربعني يو ًما وعمره إذ ذاك أربع س��نني،
س��نة،
وال حت�صى مناقب��ه وفضائله .ل��ه كتب كث�يرة ،منها كتاب الش��مل املنظ��وم يف مصنِّفي

العل��وم م��ا ألصحابن��ا مثل��ه ،ومنه��ا كت��اب فرح��ة الغ��ري برصح��ة الغ��ري ،وغ�ير
ذلك»(((.

ش��اعرا منش�� ًئا
العاميل بعد ذكره لقول ابن داود« :وكان الس�� ِّيد املذكور
احلر
ً
وقال ُّ
ّ

عمه وأبيه واملح ِّقق
أدي ًبا ،ورأيت له إجازة بخ ِّطه تارخيها سنة 686هـ ،وكان من تالمذة ِّ

الطويس وغريهم»(((.
احلل واملح ِّقق
ّ
يِّ ّ

اخلوانس��اري بعد نقله لقول ابن داود وقول صاحب األمل مع ِّق ًبا« :وال ُبعد
وقال
ّ

في�ما ذكره اب��ن داود يف ح ِّقه مع كونه صدي ًقا وصاح ًبا له من أنَّه اش��تغل بالكتابة أربعني
يو ًما واس��تغنى عن املع ِّلم وله أربع سنني ،كام ال ُبعد فيام نقلوه من َّ
أن فخر املح ِّققني ابن
((( رجال ابن داود.130 :
((( أمل اآلمل.159/2 :
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العلاَّ مة فاز بدرجة االجتهاد يف السنة العارشة من عمره الرشيف.(((»..
ويف الكنى واأللقاب« :الثالث من بني طاووس غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن

طاووس.

اخلوان ،صاحب
قال ش��يخنا يف املس��تدرك يف ح ِّقه :نادرة الزمان ،و ُأعجوبة الدهر َّ

املقامات والكرامات ،كام أشار إليه الشهيد الثاين يف إجازته الكبرية»(((.
شيوخه:
حممد بن سعيد(((.
1.1الشيخ أمحد بن َّ

2.2والده الس ِّيد أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.

احلل.
3.3اإلمام الشيخ أبو القاسم جعفر بن احلسن املح ِّقق يِّ ّ

4.4الشيخ مجال الدين حسني بن بدر بن أياز ،وهو من علامء العا َّمة.

حممد بن حمم��ود
القزويني((( ،صاحب
ّ
5.5القايض الش��يخ عامد الدين زكر َّيا ب��ن َّ
كتاب عجائب املخلوقات.

املوسوي.
النسابة جالل الدين عبداحلميد بن فخار
ّ
6.6الس ِّيد العلاَّ مة َّ
يب(((.
7.7الشيخ عبدالرمحن بن أمحد احلر ّ

احلنبيل.
8.8الشيخ املقرئ عبد الصمد بن أمحد بن عبدالقادر
ّ
((( روضات اجلنَّات.221/4 :

((( الكنى واأللقاب .341/1 :و ُينظر :خامتة املستدرك.320/2 :
((( ينظر فرحة الغري.88 :
((( ينظر طرائف املقال.107/1 :
((( ينظر فرحة الغري.84 :
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عيل بن موسى ابن طاووس.
عمه الس ِّيد الزاهد
ّ 9.9
ريض الدين ّ
ّ

احلل.
حممد بن اجلهم
ّ
1010الفقيه الشيخ مفيد الدين َّ
األسدي يِّ ّ

الطويس.
حممد بن احلسن
حممد بن َّ
1111اخلواجة الفيلسوف نصري الدين َّ
ّ

احلل.
1212الفقيه الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى اهلذ ّيل ،ابن ِّ
عم املح ِّقق يِّ ّ
وذك��ر صاحب روضات اجلنَّات َّ
أن من مش��ايخ الس�� ِّيد عبدالكري��م ابن طاووس

النس��ابة
العلوي
عيل
ّ
ّ
العمري َّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
الذي��ن يروي عنهم الرشيف أبو احلس��ن ّ

مؤ ِّل��ف كتاب املجدي يف النس��ب ،وهو كالم في��ه نظر وتو ُّقف ،فالرشيف أبو احلس��ن
العم��ري وكام ذكره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب((( كان ح ًّيا س��نة 423هـ ،حيث انتقل إىل
ّ

وتزوج هناك وأولد ،وع�لى فرض أنَّه تزوج بعمر الـ( )18س��نة تقري ًبا فيكون
املوص��ل َّ
مولده حدود س��نة 405هـ ،أ َّما والدة الس�� ِّيد عبدالكريم ابن طاووس وكام هو مشهور
العمري عند والدة الس�� ِّيد
فهي س��نة 648هـ ،لذا س��يكون عم��ر الرشيف أبو احلس��ن
ّ

عبدالكريم ابن طاووس ما يقارب الـ 243سنة ،وهذا من خوارق العادة بل من املحال.
وكنت أحس��ب َّ
أن أحدً ا م��ن أهل البحث والتحقيق مل يتن َّبه هل��ذا ،ولكنِّي وجدت

َّ
النوري أع�لى اهلل مقامه قد تن َّبه هلذا األمر عند عدِّ ه ملش��ايخ صاحب
أن العلاَّ م��ة امل�يرزا
ّ
نصه« :ويف روضات الس�� ِّيد الفاضل املعارص -يف ذكر مش��اخيه بعد عدِّ
الرتمجة ،قائلاً ما ّ

النس��ابة
العلوي
عيل
ّ
ّ
العمريَّ ،
عيل بن َّ
حممد بن ّ
أكثر ما عددناه :-والرشيف أيب احلس��ن ّ

مؤلف كتاب املجدي يف أنس��اب الطالب ِّيني ونس��ب َّ
كل ذلك إىل كتاب الرياض ،وليس
فيه منه أثر ،وكيف يذكره من مشاخيه وهذا الرشيف صاحب املجدي كان من معارصي

الس�� ِّيد املرتىض وأرضابه ،ولو كان فيه لكان عليه أن يس��تدركه علي��ه ،فإنَّه من األوهام

الظاهرة.

((( عمدة الطالب.368 :
227

والظاهر أنَّه اشتبه عليه صورة اإلجازة ،التي كتبها الس ِّيد عبد احلميد لغياث الدين

الس�� ِّيد عبد الكريم ،عىل ظه��ر كتاب املجدي ،الذي قرأه عليه ك�ما نقلناه فالحظ ،واهلل

العاصم»(((.

أقول :بل َّ
املرتجم عىل كتاب
لعل منش��أ وهم صاحب الروضات أنَّه رأى حوايش
َ

املجدي فظ َّن أنَّه من مشاخيه ،فتأ َّمل.

العمري ال يمكن
وعليه فرواية الس ِّيد عبدالكريم ابن طاووس عن الرشيف أيب احلسن
ّ

أن تكون إلاَّ بوسائط عدَّ ة ،واهلل سبحانه العامل.
تالمذته:
من أشهرهم:

عيل بن داود ،صاحب الرجال.
1.1الشيخ الفاضل احلسن بن ّ

احلنب�لي ،الراوي عن أيب الفرج ابن
2.2الش��يخ عبدالصمد بن أمحد بن أيب اجليش
ّ
احلنبيل.
اجلوزي
ّ
ّ

الواسطي.
الليثي
محاد
عيل بن احلسني بن َّ
ّ
ّ
3.3الشيخ الفقيه كامل الدين ّ

مؤ َّلفاته:

ومن أشهرها:
ٍ
حواش عىل (املجدي)البن
الصويف(((.
1.1
ّ
2.2الشمل املنظوم يف مصنِّفي العلوم.
((( خامتة املستدرك.323-322/2 :
((( موسوعة طبقات الفقهاء.124/7 :
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عيل بن أيب طالب.
3.3فرحة
ّ
الغري برصحة الغري ،وهو يف تعيني قرب اإلمام ّ

والدته ووفاته:

احلل :ولد يف شهر شعبان سنة 648هـ،
وهي كام ذكرها تلميذه الشيخ ابن داود يِّ ّ

مخسا وأربعني سنة وشهرين وأ َّيا ًما(((.
وتوفيِّ يف َّ
شوال سنة 693هـ ،وكان عمره ً

 .46/89الشيخ جالل الدين عبد اهلل بن احلرام احلليِّ ّ (ق :)7
ِ
احلل ،فراجع.
قد َّ
مر ذكره مقرتنًا بذكر الشيخ ابن نجيح يِّ ّ

 .47/90الس ِّيد نجم الدين عبد اهلل بن محدان احلليِّ ّ (ق :)7

علوي بن محدان
ج��اء يف أمل اآلمل« :الس�� ِّيد نجم الدين أبو القاس��م عبد اهلل ب��ن
ّ

احلل ،فاضل ،جليل ،يروي الشهيد عن ابن ُم َع َّية عنه»(((.
يِّ ّ

 .48/91الشيخ عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاسم البزَّاز احلليِّ ّ (608-..هـ):

املحرم توفيِّ أبو
غرة َّ
ق��ال املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات س��نة 608ه��ـ« :يف َّ

احلل) ببغداد ودفن من
حممد عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاس��م َّ
َّ
البزاز املعروف بـ( :ابن يِّ ّ

حممد عبد اهلل بن
يومه باملشهد الرشيف عىل ساكنه أفضل السالم .حدَّ ث عن الشيخ أيب َّ
عيل ابن األش��قر الدلاَّ ل ..وهو
عيل س��بط الش��يخ أيب منصور اخل َّياط وأيب بكر أمحد بن ّ
ّ
احلل»(((.
منسوب إىل احل َّلة املزيد َّية ،وهو أخو شيخنا حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم يِّ ّ

((( وقد ترمجنا له ترمجة أخرى يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها عند تعيني قربه قدَّ س
اهلل روحه الطاهرة.
((( أمل اآلمل.239/2 :
املنذري.239/2 :
((( تكملة
ّ
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 .49/92الشيخ عفيف الدين بن عقيل التاجر (648هـ:)..-
احلل
جاء يف تاريخ احل َّلة« :هو أبو القاس��م عفيف الدين بن َّ
عيل بن عقيل يِّ ّ
حممد بن ّ
التاجر األديب.
تقي الدين عبد اهلل بن
قال ابن الفوطي يف جممع اآلداب :ذكره يل ابن ُأخته صديقنا ّ

تاجرا ،سافر إىل بالد الشام ،واتفق أنَّه هوى
حممد بن عقيل فقال :كان خايل ظري ًفا أدي ًبا ً
َّ

التجار وش��غف هبا ،وعرف أهلها ذلك ف��أرادوا قتله ،فخرج من احل َّلة
ام��رأة من بنات َّ

وهام عىل وجهه ،وكان ينظم هبا األشعار ،فمنها:
ج��س��ام ال��دواه��ي يف حم�ِّل�يِّ ح َّلت

وأي��دي الرزايا عقد صربي ح َّلت

ولد يف احل َّلة سنة 648هـ ،ومل يذكر خرب وفاته»(((.

اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلة((( حاك ًيا قول اب��ن الفوطي يف جممع اآلداب
أيضا
وذك��ره ً
ّ

وغريه ،رمحه اهلل تعاىل.

القويقي (674-616هـ):
عيل ابن أيب الع ِّز
ّ
 .50/93الشيخ كامل الدين ّ

احلل (دام تأييده) يف كتابه املخطوط (الفوائد
عيل جميد يِّ ّ
ترجم له األستاذ املح ِّقق أمحد ّ

حممد بن
احل ِّل ّية) ،قائلاً ما َّ
عيل بن َّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
نصه :هو الشيخ كامل الدين أبو احلسن ّ

النييل احل�ِّل�يِّ ّ  ،مل يرتجم له الش��يخ آقا بزرك
القويقي
ع�لي ب��ن مخيس بن لزم��اء
ّ
ّ
التغلب��ي ّ
ّ
الطهراين يف كتابه طبقات أعالم الشيعة ،وترجم له كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد
ّ
عيل بن
املعروف بـ(ابن الفوطي) (ت723هـ) ،وقال عنه ما َّ
نصه« :كامل الدين أبو احلسن ّ

النييل ،فقيه
القويقي -وأصلهم من حلب وينس��بون إىل هنر قويق-
أيب العز ُيعرف بابن
ّ
ّ
((( تاريخ احل َّلة.77/2 :
((( شعراء احل َّلة.360/3 :
230

الش��يعة ،كان عاملا بالفقه واحلديث ،حاف ًظا ملا جاء في��ه من االختالف ،وكان أصله من
حلب ،سكن النيل واستوطنها ،ورزق األوالد النجباء وهم فقهاء وأدباء ،وتوفيِّ يف ثاين

مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني ومولده سنة ست عرشة وستامئة بالنيل»(((.

العلوي (كان ح ًّيا سنة 643هـ):
عيل بن ُأسامة
ّ
 .51/94الس ِّيد ّ

احلسيني
عيل بن أسامة
هو الفاضل األديب الش��اعر الس�� ِّيد ّ
ّ
عز الدين أبو احلس��ن ّ
العل��وي .ذكره صاحب غاية االختصار قائلاً « :وبيت ُأس��امة باحل َّل��ة أهل ملك ونيابة
ّ

شاعرا،
وبيت شكر ،ومنهم الشاعر الكبري عيلُ ،عرف بابن ُأسامة وليس من ولده ،كان
ً
له قصيدة مدح هبا أحد بني األمري الس ِّيدَّ ،أوهلا كام سمعت:
إن أزم��ع��ت بكم ال��رك��اب تساق

أو آن ي�����وم ل��ل��ف��ري��ق ف����راق

ف�تر َّف��ق��وا ب��س��ل��ي��م ب��ي��ن��ك��م ال���ذي

ُ
ت���ري���اق
غ��ي�ر ال�����ت�����داين م���ال���ه

ُ
ن��ي��اق
ورست رسي��� ًع���ا ك��اجل��ي��اد

معجل
وسىل بكم ساعي الفراق
ِّ

ح�� َّل��ت رك��اب��ك واحل��ي��ا ال��غ��ي��داق

صحبت خم�� َّي��م��ك ال��س�لام وإنَّ�م�ا
وب���أ ِّي�م�ا أرض ح��ل��ل��ت أت����اك من

امل��س�رة وال��س��ع��ود رف��اق
ج��ي��ش
َّ

ُّ
وك���ل دار أن��ت من
أن��ت ال��ع��راق

س���كَّ���اهن���ا ع���ن���دي ه���ي اآلف����اق

ف���إذا ن��أي��ت ع��ن ال��ع��راق وأه��ل��ه

فالناس ن��اس وال��ع��راق ع��راق»

(((

العل��وي املل َّقب
عيل املعروف بـ(ابن ُأس��امة)
ّ
ويف ش��عراء احل َّل��ة« :هو أبو احلس��ن ّ

بـ(عز الدين) ،من مش��اهري االُدباء ،كان ح ًّيا س��نة 643هـ ،ذكره ابن الفوطي يف كتاب
ّ
احل��وادث اجلامع��ة يف ح��وادث س��نة 643هـ ،ضمن ذكر يِّ
ت��ول حمي الدين يوس��ف بن

اجلوزي منصب ( ُأس��تاذ الدار) ..إىل قوله :وهبذه املناس��بة أثبت اب��ن الفوطي أبياتًا من
ّ
((( الفوائد احل ِّل ّية ،خمطوط.
((( غاية االختصار.116 :
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قصيدة ابن ُأسامة قاهلا يف هتنئته بأستاذية الدار وبام جتدَّ د لولديه قوله:
م���والي حم��ي ال��دي��ن ي��ا م���و ًىل به

ُّ
ك���ل ال�بري��ة يف احل��ق��ي��ق��ة يقتدي

وه��ل ال��ب��ش��ارة للمراتب وال��ذي

ولياه أم لك يا كريم املحتد»..

خ���وال
أن���ت امل��ه��نَّ��أ ب���ال���ذي ق���د َّ

ول���داك أم نفس ال��ع�لى وال��س��ؤدد
(((

عيل بن احلسنُ ،ش َميم احلليِّ ّ (601-..هـ):
 .52/95الشيخ ّ

هو العامل العابد ،والورع الزاهد ،األديب الشاعر ،من أكابر العلامء ،وأعالم املشايخ

النجب��اء ،الش��يخ أبو احلس��ن ّ
عيل بن احلس��ن بن عنرت ب��ن ثابت املعروف
مهذب الدين ّ
ُ
احلل).
بـ(ش َميم يِّ ّ

«عيل بن احلسن بن عنرت بن ثابت
ترجم له ياقوت
ّ
احلموي يف معجم األدباءقائلاً ّ :

املعروف ُ
اللغوي الشاعر ،مات يف ربيع اآلخر سنة
النحوي
احلل) ،أبو احلسن
ّ
ّ
بـ(ش َميم يِّ ّ

إحدى وس��تامئة ،أخربين به العامد بن احلدوس العدل وبمنزلته ،مات باملوصل عن س ٍّن
توجه تلقاء املوصل والشام
ثم َّ
عالية ،وهو من أهل احل َّلة املزيد َّية ،قدم بغداد وهبا تأ َّدبَّ ،
وديار بكر ،وأظنُّه قرأ عىل أيب نزار ملك النحاة.

ثم اسرتس��ل قائلاً  :وكنت قد وردت إىل ِآمدَ يف شهور سنة أربع وأربعني ومخسامئة
َّ

فرأي��ت أهلها مطبقني عىل وصف هذا الش��يخ ،فقصدت إىل مس��جد اخلرض ،ودخلت

ٌ
ً
جامدان
كبريا قضيف اجلس��م ،يف حجرة من املس��جد ،وبني يديه
عليه فوجدته
ش��يخا ً

عيل وقال :من
مملو ٌء كت ًبا من تصانيفه فحس��ب ،فس ّلمت عليه وجلست بني يديه ،فأقبل ّ
أين أنت؟ قلت :من بغدادَّ ،
ثم قلت له :إنَّام جئت
فهش يب وأقبل يسائلني عنها و ُأخربهَّ ،

أحب علوم األدب،
وأي علم
حت��ب؟ قلت لهُّ :
ُّ
القتبس من علوم املوىل ش��ي ًئا ،فقال يلّ :
((( شعراء احل َّلة.362/3 :
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فقالَّ :
إن تصانيفي يف األدب كثرية.(((»..
احلموي يف ترمجته للش��يخ ُش َميم
عند ا ِّطالع الباحث املنصف عىل ما ذكره ياقوت
ّ

املرتجم
احلل هنا وما س��يأيت جيد أنَّه قد نس��ب إليه أق��والاً وأفعالاً ال تتناس��ب ومكانة
َ
يِّ ّ

العلم َّية واألدب َّية ،وأنَّه قد أساء إليه يف ذلك إساءة بالغة ،وللباحث املتت ِّبع أن يلمس ذلك

التناقض الواضح يف أقواله ،وإليك بعض ما ذكره من املتناقضات:

احلم��وي« :وكنت قد وردت إىل آمد يف ش��هور س��نة أرب��ع وأربعني
ق��ال ياق��وت
ّ

ومخسامئة فرأيت أهلها مطبقني عىل وصف هذا الشيخ ،فقصدت إىل مسجد اخلرض.»..
حممد بن منعة بن
حممد بن جربيل بن َّ
حممد بن حامد بن َّ
وقال يف موضع آخر« :حدَّ ثني َّ

األول
مال��ك
املوص�لي الفقيه فخ��ر الدين بـ(مرو) يف س��نة مخس عرش وس��تامئة يف ربيع َّ
ّ
احلل إىل املوصل بلغني فضله ،فقصدته ألقتبس من علومه،
منها ،قال :لـماَّ ورد ش��ميم يِّ ّ
فدخلت عليه ،فجرى أمري عىل ما هو معروف به من ق َّلة االحتفال ِّ
بكل أحد.(((»..
احلل إىل
وقال يف موضع آخر ً
أيضا« :حدَّ ثني اآلمدي الفقيه قال :بلغني أنَّه لـماَّ قدم يِّ ّ

املوصل إنثال إليه الناس يزورونه ،وأراد نقيب املوصل وهو ذو اجلاللة املشهورة بحيث
ال خيفى أمره عىل أحد زيارته فقيل له :إنَّه ال يعبأ بأحد ،وال يقوم من جملس��ه ٍ
لزائر أبدً ا،

وعلو منزلته من امللوك فلم
وعرفه ما جيب من احرتام النقيب حلسبه ونسبه
ِّ
فجاءه رجل َّ
ي��ر َّد جوا ًبا ،وجاء ُه النقيب ودخل وجرى ع�لى عادته من ترك االحتفال له ،ومل يقم عن
ثم انرصف ُمغض ًبا ،فعاتبه ذلك الرجل الذي كان أشار
جملس��ه ،فجلس النقيب س��اعة َّ

احلل كرسة خبز يابس��ة
عليه بإكرامه فلم ير َّد عليه جوا ًبا ،فلماَّ كان من الغد جاء ُه ويف يد يِّ ّ

يع��ض من جنبها ويأكل ،فل�َّم�اَّ دخل الرجل عليه قال له :بس��م اهلل ،فقال له :وأي
وه��و ُّ
((( معجم األدباء.50/13 :
((( معجم األدباء.63/13 :
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ألي
يشء ه��ا هنا حتَّى آكل؟! فقال له :يا رقيع من يقنع من الدنيا هبذه الكرسة اليابس��ة ِّ

معنى َي ُّ
ذل للناس مع غناه عنهم واحتياجهم إليه»(((.

وال إش��كال يف َّ
أن قص��د الناس إليه أين�ما ذهب وعىل اختالف طبقاهت��م من ُأدباء

وعلامء وأرشاف وأعيان وس��عيهم لالس��تفادة من علومه ومعارف��ه هلو الدليل الواضح
وعلو ش��أنه يف العلم والدينَّ ،
وإن زهده وورعه الواضح هلو أس��مى
عىل منزلة الش��يخ
ِّ

وأعىل من أن يتجاوز عىل اآلخرين أو ينتقص منهم أو يشتمهم كام سيأيت.

احلموي وهو يشري إىل ورع الشيخ وتقواه ..« :وقلت له :فأنشدين شي ًئا ممَّا
قال ياقوت
ّ

عيل خطبة كتاب اخلمر َّيات ،فعلق بخاطري من اخلطبة قوله :ولـماَّ رأيت
قلت ،فابتدأ وقرأ ّ

رس اخلمرة ما سلك،
ّ
احلكمي قد أبدع ومل يدع ألحد يف اتِّباعه مطم ًعا ،وسلك يف إفشاء ِّ
ِ
ـم هلا بلثم ٍ
َ
ثغر إثمُ ،مذ
آث��رت أن
ألـم ْ
أجعل هلا نصي ًبا من عنايتي ،مع ما أنَّن��ي َعل َم اهللُ مل ُ
ثدي ُأم.(((»..
رضعت َ

مصاف
أيضا :إنَّه مل جيد يف بع��ض أولئك الناس من يرتقي إىل
ِّ
وم��ن املمكن القول ً

العل�ماء واألُدباء وتقديره��م جلهوده يف العلم واألدب ،وقد حكى ياقوت قول الش��يخ

ش��ميم له ح�ين طلب منه تقييم ش��عره ومل جيد عنده التقدير املناس��ب« :م��ا أصنع وقد
يفرقون بني الدُّ ِّر والبعر ،والياقوت واحلجر»(((.
ابتليت ببهائم ال ِّ

وأ َّما تسميته بـ ُ
احلموي هلذه التسمية سب ًبا له فيها مآرب،
(ش َميم) ،فقد ذكر ياقوت
ّ

ُ
ثم ضحك وقال :اعلم أنيِّ بقيت
س��ميت
بـ(الش َميم)؟ فش��تمني َّ
فذكر قائلاً « :قلت :مل ِّ
م��دَّ ة من عمري ذكرها هو ونس��يتها أنا ال آكل يف تلك املدة إلاَّ الط ِّيب فحس��ب؛ قصدً ا
((( معجم األدباء.65/13 :
((( معجم األدباء.54/13 :
((( معجم األدباء.56/13 :
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لتنش��يف الرطوبة وحدِّ ة احلفظ ،وكنت أبقى أ َّيا ًما ال جييئني الغائط ،فإذا جاء كان ش��به
البندقة من الطني ،وكنت آخذه وأقول ملن أن َب ِس ُط إليهُ :ش َّم ُه فإنَّه ال رائحة له ،فكثر ذلك
حتَّى ُل ِّقبت به.(((»..

ه��ذا ومن البعيد أن يكون لقب ُ
��ميم) قد أتاه من هذا الفعل الذي ال يتناس��ب
(ش َ

مع أخالقه وجاللة قدرهَّ ،
س��بب آخر هلذه التسمية أعرض عن
وإن هناك– باعتقادي-
ٌ
املرتجم ،والذي قد يكون أنَّه ُل ِّقب ُ
��ميم)؛ لتمتُّعه
ذكرها ياقوت لس��وء عقيدت��ه يف
َ
بـ(ش َ
ش��م قو َّية ،أو َّ
مثلاً
أن أحد آبائه ل ِّقب هبذا اللقب نس��بة إىل حادث��ة مع َّينة ،واهلل
بحاس��ة ٍّ
َّ

سبحانه العامل.

عيل بن احلس��ن بن عنرت ب��ن ثابت املل َّقب
وذك��ره
اخلاق��اين قائلاً «:هو أبو احلس��ن ّ
ّ
ّ
بـ(مهذب الدين) واملعروف ُ
احلل) ،من مشاهري األدباء الذين حفلت بذكرهم
بـ(ش َميم يِّ ّ
كتب الس�ير والرجال ،وحياته مليئ��ة باألعاجيب والصور الغريب��ة والنكات العجيبة،
ويعرفه لدى العامل الذي كان
ُّ
واحلق أنَّه اس��تطاع يف وقته أن ينرش اس��م بلده بني البلدان ِّ

احلموي
جيهل اس��م احل َّلة ..إىل قوله :عرفت ممَّا تقدَّ م م��ن األحاديث التي نقلها ياقوت
ّ
احلموي ونفس َّيته
املرتجم ،ومن يعرف ياقوت
بحق
عن شميم وما جاء فيها من إجحاف ِّ
ّ
َ
وعقيدته ال يستغرب منه أن يكون سلب ًّيا إزاء شميم وأمثاله ممَّن اختلفوا معه يف الرأي ،وإذا

كثريا من
يتأسف أن يقع ذلك بني األدباء ممَّا يدعونا أن
َّ
مر َّ
أمعن القارئ النظر فيام َّ
نتصور ً
الصحة ،وقد الحظ مجع من املرتمجني
األحاديث التي نقف عليها كهذه ال نصيب هلا من
َّ

��ي يف الكنى واأللقاب((( ما ق��د ذكره ابن خ ِّلكان ونس��ب إليه ما ال يليق
القم ّ
كالش��يخ ِّ

ب��ه ،ونقل عن أيب الربكات املس��تويف أنَّه نس��ب إليه ما ال يليق به ك�ترك الصالة املكتوبة
((( معجم األدباء.59/13 :
((( الكنى واأللقاب.370/2 :
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واملعارض��ة للقرآن الكريم والعياذ ب��اهلل وق َّلة الدين ونحو ذلك ،وال ريب َّ
أن هذا هبتان
عظيم ،ومنشأ ذلك أنَّه كان يتش َّيع ،فهي شنشنة أعرفها من أخزم.(((»..

عيل بن احلس��ن اهلنائي املعروف بـ(كراع
وذكره
ّ
اخلوانس��اري يف ذيل ترمجة الشيخ ّ

عيل بن احلس��ن بن عن�ترة املعروف ُ
كز َبري أيب
��ميم)ُ ،
بـ(ش َ
النم��ل) قائ�ًل�اً  ..« :وهو غري ّ

مهمة.(((»..
الشيعي
احلل
ّ
اجلمة يف مطالب َّ
النحوي ،الشاعر صاحب املصنَّفات َّ
ّ
احلسن يِّ ّ
النحوي
احلل،
ّ
وجاء يف تأس��يس الش��يعة لعلوم اإلسالم ما ّ
نصه« :ومنهم ش��ميم يِّ ّ

عيل بن احلس��ن بن عتبة (عن�ترة ظ) بن ثابت ،كان
ّ
اللغ��وي ،من جبال العلم ،واس��مه ّ

احلموي :كان
متبح ًرا يف العلوم ،قال ياقوت
شاعرا
ّ
مش��هورا ،نحو ًّيا لغو ًّيا ،أدي ًبا ُمنش ًئا ّ
ً
ً
ألن َّ
من أهل احل َّلة املزيد َّية يعني :من الشيعة اإلمام َّية؛ َّ
كل أهل احل َّلة املزيد َّية إمام َّية ،قدم

بغداد وهبا تأ َّدب.(((»..
نامذج من شعره:

ام�������زج ب���م���س���ب���وك ال��� ُل���ج�ي�ن

ذه���� ًب����ا ح��ك��ت��ه دم������وع ع��ي��ن��ي

ل����ـ��َّم�اَّ ن����ع����ى ن����اع����ي ال����ف����را

ق ب���ب�ي�ن م����ن أه������وى وب��ي��ن��ي
ِ
ك�������ون
ق����ب����ل����ه����ا إجي������������اب

ك����ان����ت ومل ُي�����ق�����در ل��ش�يء
وأح������اهل������ا ال���ت���ح���ري���م ل���ـ�َّمَّ

ش����� ِّب�����ه�����ت ب���������دم احل����س��ي�ن

خ���ف���ق���ت ل���ن���ا ش���م���س���ان م��ن

ألالئ�������ه�������ا يف اخل����اف����ق��ي�ن

م������ن ل�����وهن�����ا يف ُح���� َّل����ت��ي�ن

وب����������دت ل����ن����ا يف ك���أس���ه���ا
أيضا:
ومن قوله ً

((( شعراء احل َّلة.383/3 :
((( روضات اجلنَّات.205/5 :
((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.126 :
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ط��������ول ب���ال���ش���ام
ل���ي���ت م�����ن
َّ

ن������������������واه وث������������������وى ب����ه

أت��������رى ُي���وط���ئ���ن���ي ال����دَّ ه����ر

ث�����������رى م������س������ك ت������راب������ه

�����ود إىل ال�������زوراء
ج���ع���ل ال����� َع ْ

م����������ن ب�������ع�������ض ث�������واب�������ه

وأرى أي ن��������ور ع��ي��ن��ي

م�����وط����� ًئ�����ا يل وتُ������������رى ب��ه

مؤ َّلفاته ،وهي كثرية(((:

1.1أرى املشتار يف القريض املختار.
املعرية.
2.2اإلشارات ِّ
3.3إلقام اإلحلام يف تفسري األحالم.
4.4األماين يف التهاين.
ُ 5.5أنس اجلليس يف التجنيس.
6.6أنواع الرقاع يف األسجاع.
7.7بداية الفكر يف بدائع النظم والنثر.
8.8التحميض يف التغميض.
9.9التعازي يف املرازي.
1010حرز النافث من عيث العائث.
1111احلامسة ،من نظمه ،جم َّلد.
1212خطبة يف غاية الفصاحة.
((( ُينظر :معجم األدباء.70/13 :
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1313اخلطب املستضيئة.
1414اخلطب النارص َّية.
1515خطب نسق حروف املعجم.
اآلدمي.
1616خلق
ّ
ُ 1717د َّرة التأميل يف عيون املجالس والفصول.
1818رسائل لزوم ماال يلزم.
1919الركوبات.
املفضل يف مدح املليك األفضل.
2020سمط امللك َّ
ِ 2121شعر الصبي.

2222الفصول املوكب َّية.
2323اللزوم.
2424ال ُّلامسة يف رشح احلامسة.
2525هلنة الضيف املصحر يف الليل املسحر.
اهلم يف استئناف املدح والذ ِّم.
2626جمتنى رحيانة ِّ
2727املحتسب يف رشح اخلطب.
2828املخرتع يف رشح اللمع.
2929املرجتالت يف املساجالت.
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3030معاياة العقل يف معاناة النقل.
3131املفاتيح يف الوعظ.
3232املناجاة.
3333املنائح يف املدائح.
َ 3434منَّاح املنى يف إيضاح الكنى.

3535مناقب ِ
احلكم يف مثالب األمم.
3636منتزه القلوب يف التصحيف.
الـمهترص يف رشح املخترص.
ُ 3737
3838نتائج اإلخالص يف اخلطب.
3939نزهة الراح يف صفات األفراح.
4040النكت املعجامت يف رشح املقامات.
وفاته:
ذك��ر أرب��اب املعاج��م ومنه��م اب��ن خ ِّل��كان((( َّ
أن املرتج��م ت��وفيِّ ليل��ة األربع��اء

الثامن والعرشين من ش��هر ربيع اآلخر س��نة 601هـ باملوصل ودف��ن بمقربة املعايف بن

عمران.

احلموي« :إنَّه توفيِّ عن س ٍّن عالية»((( ،رضوان اهلل تعاىل عليه.
وقال ياقوت
ّ
((( وفيات األعيان.340/3 :
((( معجم األدباء 27/4 :الرقم .564
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القريش (كان ح ًّيا سنة 653هـ):
عيل بن احلسني احلليِّ ّ  ،ابن باقي
ّ
 .53/96الس ِّيد ّ
احلل.
عيل بن احلسني بن حسان بن باقي
القريش يِّ ّ
ّ
هو الس ِّيد النقيب جمد الدين ّ

نصه« :القايض جمد الدين
ذك��ره املريزا عبد اهلل أفندي يف كتابه الفوائد الطريف��ة بام ّ

احلل كان م��ن علامئنا ،وق��د نقل بع��ض أصحاب التعالي��ق عىل الرشح
ع�لي بن باق��ي يِّ ّ
ّ
البحراين عىل هنج البالغة عنه أنَّه قال يف كتاب املنتخب من تصنيفه:
الصغ�ير البن ميثم
ّ

َّ
إن ّ
النبي قاطع أهل فدك عىل أربعة وعرشين ألف دينار ،وبعث يف فدك موىل له ق ِّيـماً
لفاطمة ،وأنحلها إ َّياها ..إىل قوله :وقد يظن َّ
أن ابن باقي هذا هو بعينه الس�� ِّيد ابن

كثريا يف كتب األدعي��ةَّ ،
وأن املقصود من كتابه املتداول
باق��ي ال��ذي ينقل عنه
ّ
الكفعمي ً
الطويس ،وهو كتاب متداول»(((.
هو كتاب انتخابه واختياره لكتاب املصباح للشيخ
ّ

النوري يف خامتة املس��تدرك عند ذك��ره لكتاب اختيار
وقال الش��يخ املريزا حس�ين
ّ

عيل بن احلس�ين بن حس��ان بن
املصب��اح وهو من مصنَّفات
َ
املرتجم« :للس�� ِّيد الفاضل ّ

القريش ،املعروف بـ(الس�� ِّيد ابن باقي) ،وبابن الباقي ،فرغ من تأليفه سنة 653هـ،
باقي
ّ
وفيه زيادات ليس��ت يف األصل ،وهذا الكتاب كثري االشتهار عند علامء البحرين ،وهم

يعملون بام فيه»(((.
من آثاره:

1.1اختيار املصباح ،أي كتاب مصباح املتهجد للشيخ
الطويس ،Hوهو مطبوع.
ّ
مؤخ��را بتحقيق الش��يخ عبد احلليم
2.2املجم��وع يف اآلداب واحلك��م ،وقد طبع
ً
احلل.
عوض يِّ ّ

((( الفوائد الطريفة.456 :
((( خامتة املستدرك.180/3 :
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الليثي احلليِّ ّ (ق  7أو ق :)8
محاد
عيل بن احلسني بن َّ
ّ
 .54/97الشيخ كامل الدين ّ

عيل بن
هو الفقيه الفاضل ،والعامل الكامل العامل ،الش��يخ كامل الدين أبو احلس��ن ّ

(((
الواسطي
الليثي
محاد
احلل.
احلسني بن َّ
ّ
ّ
ّ يِّ

عيل بن احلس�ين بن
قال عنه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ كامل الدين أبو احلس��ن ّ

الواس��طي ،فاضل ،فقيه ،زاهد ،من مش��ايخ ابن ُم َع َّية ،ونقل الش��يخ حسن
الليثي
محاد
َّ
ّ
ّ

َّ
أن الس�� ِّيد غي��اث الدين عبدالكريم ب��ن طاووس أجازه إجاز ًة قال فيها :اس��تخرت اهلل
وأج��زت ل�لأخ يف اهلل العامل الفاضل ،الصال��ح األوحد ،احلافظ املتق��ن ،الفقيه املح ِّقق
عيل ابن الشيخ اإلمام الزاهد بقية املشيخة رشف
البارع ،املرتىض كامل الدين فخر الطائفة ّ
الواسطي مولدً ا أن يروي عنِّي»(((.
الليثي نس ًبا،
محاد بن أيب اخلري
الدين احلسني بن َّ
ّ
ّ
القريش قائلاً :
اخلوانساري يف ذيل ترمجة الس ِّيد ابن باقي
وذكره الس ِّيد
ّ
ّ

محاد
عيل بن احلسني بن َّ
« ..وكذلك هو غري الفقيه الصالح كامل الدين أيب احلس��ن ّ

الواسطي الذي هو من مشايخ ابن ُم َع َّية ،وله إجازة الرواية عن الس ِّيد عبدالكريم بن
الليثي
ّ
ّ

طاووس.(((»..

ويتب�َّي�نَّ لنا من كالم صاحب أمل اآلمل آنف الذك��ر َّ
أيضا من
أن والد املرتجم هو ً
ف بـ« :اإلمام الزاهد ،بقية املشيخة ،رشف الدين احلسني بن
كبار العلامء األفاضل إذ ُو ِص َ
محاد»(((.
َّ

مر ذكرها يف َّأول الكتاب ،وليس��ت مدينة
((( واس��ط املنس��وب إليها هي إحدى قرى احل َّلة الت��ي ّ
واسط املعروفة حال ًيا بـالكوت.
((( أمل اآلمل.179/2 :
((( روضات اجلنَّات.340/4 :
الليثي يف كتابنا مزارات ←
محـاد
مفصلة لصاحب الرتمجة الشيخ كامل الدين بن َّ
((( وقد ذكرنا ترمجة َّ
ّ
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عيل بن احلسني القايض (كان ح ًّيا سنة 645هـ):
 .55/98الشيخ ّ

احلل القايض ،كان
عيل بن احلس�ين بن باقي يِّ ّ
جاء يف ش��عراء احل َّلة« :هو جمد الدين ّ

ح ًّيا س��نة 645هـ ،ذكره ابن الفوطي يف املجمع فقال :ذكره ش��يخنا تاج الدين يف كتاب

نزهة األبصار يف معرفة النقباء األطهار ،وأنش��د له يف مدح النقيب قطب الدين احلسني

األقسايس:
ابن
ّ

أيف مثلها تنبو أي��ادي��ك ع��ن مثيل

وهذه األم��اين فيك جامعة الشمل

وأذعن رصف الدهر سم ًعا وطاعة

ملافهمتمنقولوأمضيتمنفعل»

وق��د آم��ن امل��ق��دور م��ا كنت أتَّقي

وأرخصت األ ّي��ام ما كنت استغيل
(((

احلسيني (ق :)7
عيل بن عرفة
ّ
 .56/99الس ِّيد ّ

احلس��يني
عيل أبو احلس��ن بن عرفة
ّ
جاء يف فقهاء الفيحاء« :هو الس�� ِّيد فخر الدين ّ
واحلل وطنًا ومولدً ا ،من صدور علامء الفيحاء وفطاحل فقهائها ..إىل قوله :وقد
نس�� ًبا،
يِّ ّ

ولعيل بن عرفة هذا ولد
وصف��ه بعض مرتمجيه بأنَّه فاضل صالح ،يروي عن��ه ابن ُم َع َّية.
ّ

حممد
عيل بن عرفة ،من مشايخ تاج الدين َّ
نجيب هو الشيخ األمني زين الدين جعفر بن ّ
ابن الس ِّيد جالل الدين.(((»..

عيل بن
واالس��م الوارد يف إجازة ابن ُم َع َّية هو الش��يخ األمني زين الدين جعفر بن ّ

احلل ،وليس كام ذكره صاح��ب فقهاء الفيحاء من أنَّه ابن عرفة ،وهو
يوس��ف بن عروة يِّ ّ
من املشايخ وليس من السادات ،فالحظ.

→ احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها عند ذكر مرقده رضوان اهلل عليه.
((( شعراء احل َّلة.445/3 :
((( فقهاء الفيحاء.75/1 :
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السوراوي (ق :)7
عيل بن عصيدة
ّ
 .57/100الشيخ ّ

السوراوي
عيل بن ثابت بن عصيدة
ّ
هو الفقيه الفاضل العلاَّ مة الشيخ شمس الدين ّ

الوارد اسمه يف طرق اإلجازات واألسانيد واملوصوف بالفضل والنبل.

عيل ب��ن ثابت بن عصيدة
ذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الس�� ِّيد ش��مس الدين ّ

السوراوي ،فاضل جليل ثقة ،يروي العلاَّ مة عن أبيه عنه»(((.
ّ

الس��وراوي ،فاضل
عيل بن ثابت ب��ن عصيدة
ّ
وج��اء يف طرائ��ف املقال« :الش��يخ ّ

جليل ،يروي العلاَّ مة عن أبيه عنه ،وهو عن عريب بن مس��افر عن احلسني بن هبة اهلل بن

رطبة»(((.

وال أعرف ْ
العلوي أم ال ،وقد سماَّ ه صاحب أمل اآلمل
إن كان املرتجم من النسب
ّ

بـ(الس ِّيد) ،وقد وصفه غريه بالشيخ ،واهلل سبحانه العامل.

عيل ابن اخلازن احلليِّ ّ (601-..هـ):
عيل بن ّ
 .58/101الشيخ ّ

املن��ذري يف التكملة عند ذكره لوفيات س��نة 601ه��ـ« :ويف الثالث عرش من
ق��ال
ّ

احلل املؤ ِّدب املعروف بـ( :ابن
عيل بن منصور يِّ ّ
عيل بن ّ
ش��وال توفيِّ الش��يخ أبو القاس��م ّ

اخل��ازن) ببغ��داد ،وقيل :باحل َّلة ،حدَّ ث بيشء من ش��عره ،وهو من أه��ل احل َّلة املزيد َّية،
وكانت فيه فضيلة»(((.

وذكر الدكتور مصطفى جواد يف تعليقته عىل تاريخ ابن الس��اعي((( َّ
املرتجم هو
أن
َ
((( أمل اآلمل.177/2 :
((( طرائف املقال.110/1 :
((( تكملة املنذري.74/2 :
((( تاريخ ابن الساعي.128/9 :
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النحوي ،فالحظ.
احلل الشاعر
ّ
أخو الشيخ أيب الفتوح نرص ابن اخلازن يِّ ّ

عيل ابن طاووس (ق  7أو ق :)8
عيل بن ّ
ريض الدين ّ
 .59/102الس ِّيد ّ

عيل بن
ريض الدين ّ
هو العلاَّ مة الفاضل اجلليل ،نقيب العلو ِّيني ،الس ِّيد أبو القاسم ّ

احلسني.
عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس
أيب القاسم
ّ
ريض الدين ّ
ّ

ِ
ريض الدين صاحب الكرامات
قال ابن عنَبة يف عمدة الطالب« :وأ َّما أبو القاس��م ّ

ريض الدين
حمم��د املل َّق��ب بـ(املصطفى) م��ات ً
َ
فو َل��دَ صف��ي الدي��ن َّ
دارج��ا والنقي��ب ّ
عل ًّيا»(((.

عيل بن موس��ى ابن
وق��ال
ّ
اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الس�� ِّيد ّ

طاووس:

«وص��ورة ما وجدن��اه عىل مفتتح ذلك الكت��اب هكذا :قال موالنا الس�� ِّيد اإلمام،

العامل العامل ،العلاَّ مة املح ِّقق ،ركن اإلس�لام ،مج��ال العارفني ،مفخرة العرتة الطاهرة،
احلجاج واملحرمني،
ع�ماد الرشيعة ،أفضل الس��ادة ،بقية نقب��اء الطالب ِّيني ،مفخر أم��راء َّ
عيل ابن اإلم��ام الطاهر ،الزاهد املجاهد ،صاحب املعجزات
َّ
حجة العرب ،أبو القاس��م ّ
حممد بن طاووس
عيل بن موس��ى بن جعفر بن َّ
ريض الدين ّ
الظاهرة ،والش��يم الطاهرةّ ،
مصنِّف هذا الكتاب وجامعه ضاعف اهلل معاليه ،وب َّلغه أمانيه.(((»..

ريض
عيل ابن ّ
ريض الدين ّ
ويف الكن��ى واأللقاب«:الرابع من بني طاووس الس�� ِّيد ّ
عيل بن طاووس الذي رشك والده االسم واللقب ،صاحب كتاب زوائد الفوائد
الدين ّ
الذي ينقل عنه العلاَّ مة
األول،
املجليس احلديث املش��هور يف فضل تاسع شهر ربيع َّ
ّ
((( عمدة الطالب.191 :
((( روضات اجلنَّات.339/4 :
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وباجلملة :بنو طاووس هم السادة األجلاَّ ء والعلامء الفقهاء األتقياء.(((»..
ريض الدين
عيل بن أيب القاسم ّ
ريض الدين ّ
وجاء يف موارد اإلحتاف«:أبو القاس��م ّ

احلس��ني ،تقدَّ م باقي نس��به يف ترمجة والده ،وكان عا ًملا فاضلاً
عيل بن موس��ى بن جعفر
ّ
ّ

ور ًع��ا ،ويل نقابة الطالب ِّيني ،وهو الذي ش��ارك والده يف االس��م والكني��ة واللقب ،وهو

املجليس يف البحار احلديث املش��هور يف فضل
صاح��ب كت��اب الزوائد الذي ينقل عن��ه
ّ
احلسيني
حممد بن أمحد العميدي
تاس��ع ش��هر ربيع َّ
ّ
عيل َّ
األول .وذكر ش��مس الدين أبو ّ
املش��جر َّ
ريض الدين نارص امللك األجمد أيب الفضل
يف
َّ
الكش��اف :كان هذا الرشيف مع ّ
احلس��ن اب��ن امللك الن��ارص داود بن عيس��ى بن صالح الدي��ن وبينهام مكاتبات حس��نة
وإشارات ُّ
تدل عىل مقامه الرشيف وجاللة قدره يف الرئاسة.(((»..

مولده ووفاته:
املحج��ة س��نة 642هـ بمش��هد أمري
ول��د ك�ما عن وال��ده املق��دَّ س يف كش��ف
َّ

املؤمنني ،(((وتوفيِّ سنة 711هـ(((.
من آثاره :كتاب زوائد الفوائد.

العلوي (608-..هـ):
حممد بن أيب منصور
ّ
عيل بن َّ
 .60/103الس ِّيد أبو الغنائم ّ
أيضا أو
قال
املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات س��نة 608هـ« :ويف هذه الس��نة ً
ّ

املدائني ،نزيل
العل��وي
حممد بن أيب منصور
ّ
ّ
عيل ب��ن َّ
نحوه��ا ت��وفيِّ الرشيف أبو الغنائم ّ
((( الكنى واأللقاب.342/1 :
((( موارد اإلحتاف.110/1 :
املحجة.4 :
((( كشف
َّ
((( موسوعة طبقات الفقهاء.150/8 :
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بغداد ،الش��اعر املعروف بـ(ابن صاحب اخلاتم) باحل َّلة املزيد َّية ،له شعر ومدائح يف أهل
مدون ،وحدَّ ث به»(((.
البيت ،وكان يكتسب بالشعر ،وشعره َّ

عيل بن
عيل
ويعرف ً
ّ
املختص ابن َّ
عيل بن ّ
حممد بن أيب منصور ّ
أيضا بالس ِّيد أيب منصور ّ

أيضا بـ(صاحب اخلاتم) ،ينتهي نسبه الرشيف إىل الس ِّيد
عيل نواية وهو اسم أ ّمه املل َّقب ً
ّ
العرييض ابن اإلمام جعفر الصادق ،م��ن أوالد املرتجم ولده الفاضل الزاهد
ع�لي
ّ
ّ
تق��ي الدين أبو طالب
نقيب العلو ِّيني يف املش��هد
الكاظمي املقدَّ س مقابر قريش الس�� ِّيد ّ
ّ

املختص ،أ َّما ولده اآلخر فهو الشاعر الفاضل املادح ألهل البيت
عيل
ّ
احلس��ن بن ّ
املختص،
عيل
واملعروف ً
ّ
أيضا بـ( :بن صاحب اخلاتم) أو بـ( :ابن اخلاتم) الس ِّيد َّ
حممد بن ّ

اجلويني عطاء امللك:
من شعره يف مدح ابن
ّ
وألن���ت واب���ن أب��ي��ك ق��د ش َّيدمتا

وب���ن���وك�م�ا ب��ي��تً��ا ف���وي���ق ال��ف��رق��د

ّ
ي���ق���ل ذراه س��ت��ة أع��م��د
ب��ي��ت

م��ر ال��زم��ان وم��ا وهى
يبقى ع�لى ِّ
ِ
املختص املعروف بـ(ابن صاحب اخلاتم) وولديه قد ورد يف عدد
عيل
ّ
وذك ُْر الس�� ِّيد ّ

م��ن كتب التاريخ واألنس��اب ،ككتاب غاي��ة االختصار((( ،وكتاب عم��دة الطالب(((،
وكتاب موارد اإلحتاف((( ،وغريها من الكتب.

العلقمي (656-..هـ):
حممد ابن
ّ
عيل ابن الوزير َّ
 .61/104الوزير رشف الدين ّ
عيل ابن
هو العامل األديب ،الشاعر الفاضل ،الوزير الشيخ أبو القاسم رشف الدين ّ

العلقمي.
حممد ابن
ّ
الوزير مؤ ّيد الدين َّ
((( تكملة املنذري.237/2 :
((( غاية االختصار.94 :
((( عمدة الطالب.245 :
((( موارد اإلحتاف.161/2 :
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عيل ابن الوزير
ذكره صاح��ب أمل اآلمل قائلاً « :الوزير رشف الدين أبو القاس��م ّ

العلقمي ،عامل جليل القدر ،شاعر ،أديب ،من تالمذة املح ِّقق نجم
حممد ابن
ّ
مؤ ّيد الدين َّ
الدين»(((.

ويف روض��ات اجلنَّ��ات عند ذك��ر تالمذة املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ  ..« :ومنه��م الوزير رشف

العلقم��ي ،وكان عا ًملا ،جليل
حممد ابن
ّ
عيل ابن الوزير مؤ ِّي��د الدين َّ
الدي��ن أبو القاس��م ّ
شاعرا أدي ًبا ،وأبوه كان وزير املستعصم الع َّبايس ،شيع ًيا.(((»..
القدر،
ً

عيل اب��ن الوزير مؤ ّيد الدين
ويف طرائ��ف املقال« :الوزير رشف الدين أبو القاس��م ّ

شاعرا أدي ًبا ،وأبوه كان وزير املستعصم»(((.
العلقمي وكان عا ًملا جليل القدر
حممد ابن
ً
ّ
َّ

أن هناك وزيرين ُيل َّقب ٌّ
ومن الرضوري هنا اإلشارة إىل َّ
كل منهام بـ( :مؤ ّيد الدين)

ومه��ا متعارصان تقري ًب��ا وكالمها من وزراء دول��ة بني الع َّباس ،أحدمه��ا والد صاحب
العلقم��ي ،أ َّما اآلخر فيع��رف بالوزير مؤ ّيد
الرتمج��ة وه��و الوزير الفاضل مؤ ّي��د الدين
ّ

ش��خصا واحدً ا،
القم ّي ،ولنفي االش��تباه الذي قد حيصل عند البعض من كوهنام
ً
الدين ِّ

ولتوضيح االختالف الكبري بينهام عىل الرغم من اتفاقهام يف اللقب واملنصب نقول:

َّ .1
القم ّي هو أحد وزراء النارص لدين اهلل
إن َّ
األول منه�ما وهو الوزير مؤ ّيد الدين ِّ

ىَّ
القم ّي.
الع َّبايس
حممد بن برز ِّ
حممد بن َّ
املتوف سنة 622هـ واسمه َّ

نصه« :يف هذه الس��نة
ق��ال ابن األثري يف تارخيه عند ذكره حلوادث س��نة 606هـ ما َّ

األول ُعزل فخر الدين بن أمس��ينا عن نيابة ال��وزارة للخليفة ..وويل بعده نيابة
يف ربي��ع َّ
القم ّي ،كاتب اإلنش��اء ،و ُل ِّقب مؤ ّيد الدين،
حممد بن برز ِّ
حممد بن َّ
ال��وزارة مكني الدين َّ
((( أمل اآلمل.201/2 :
((( روضات اجلنَّات.184/2 :
((( طرائف املقال.105/1 :
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ونُقل إىل دار الوزارة ،مقابل باب النويب»(((.
العلقمي ،وزير
حممد بن أمح��د
ّ
أ َّم��ا الث��اين منهام فهو الوزير مؤ ّي��د الدين أبو طالب َّ

املؤرخني وأصحاب املعاجم.
املستعصم باهلل آخر خلفاء بني الع َّباس ،وقد ذكره عدد من ِّ
القم ّي يرجع نسبه وكام أشار إىل ذلك
 .2اختالفهام يف النسب :فالوزير مؤ ّيد الدين ِّ

صاح��ب غاي��ة االختصار((( إىل الصح��ايب اجلليل املقداد بن األس��ود رضوان اهلل تعاىل
العلقمي فقد ذكر بعض ممَّن ترجم له((( أنَّه من بني أس��د،
علي��ه ،أ َّما الوزير مؤ ّيد الدين
ّ
مؤسس احل َّلة.
املزيدي
وأنَّه من عشرية األمري سيف الدولة
ّ
ّ
األسدي ِّ

 .3االخت�لاف الزمني بينهام يف يِّ
القم ّي
تول الوزارة:
َّ
فاألول منهام وهو مؤ ّيد الدين ِّ
ىَّ
مر آن ًف��ا ،أ َّما الوزير
كان أح��د وزراء الن��ارص لدين اهلل الع َّبايس
املتوف س��نة 622هـ كام َّ
وزيرا للمس��تعصم باهلل الع َّبايس املقت��ول عىل يد املغول
مؤ ّي��د الدي��ن
العلقمي فقد كان ً
ّ

س��نة 656هـ ،عل�ًم�اً َّ
أن أحدً ا ممَّن ترجم هل��ذا الوزير مل يذكر تو ِّليه منص��ب الوزارة لغري
املستعصم باهلل الع َّبايس ،فالحظ .واهلل سبحانه العامل.

حممد ابن السكون احلليِّ ّ (606-..هـ):
حممد بن َّ
عيل بن َّ
 .62/105الشيخ ّ

عيل بن
اللغوي
هو العامل الفاضل ،واألديب
ّ
ّ
النحوي الش��اعر ،الش��يخ أبو احلسن ّ

احلل.
حممد بن َّ
َّ
عيل بن السكون يِّ ّ
حممد بن ّ

عيل بن
حمم��د بن َّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
ذكره ابن الس��اعي يف تارخيه قائلاً « :أبو احلس��ن ّ

حريصا عىل
احلل ،كان عار ًفا بالنحو واللغة العرب ّية ،حسن الفهم ،ج ِّيد النقل،
ً
السكون يِّ ّ
((( الكامل يف التاريخ.287/12 :
((( غاية االختصار.89 :
((( فقهاء الفيحاء.160/1 :
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تصحيح الكتب ،مل يضع يف كتابه ّ
قط إلاَّ ما وعاه قلبه وفهمه ُل ُّبه ،وكان جييد قول الشعر،

ست وستامئة»(((.
توفيِّ يف سنة ٍّ

احلموي يف معجم األدباء:
وقال عنه ياقوت
ّ

احلل ،أبو احلس��ن من ح َّلة بن��ي مزيد بأرض
«ع�لي بن َّ
عيل بن الس��كون يِّ ّ
حممد بن ّ
ّ

حريصا عىل تصحيح الكتب،
بابل ،كان عار ًفا بالنحو واللغة ،حسن الفهم ،ج ِّيد النقل،
ً
قط يف طِ ِ
مل يض��ع ّ
رس��ه إلاَّ ما وعاه قلبه وفهم��ه ُل ُّبه ،وكان جييد قول الش��عر ،وحكى يل
عيل الش��اعر أنَّه كان نصري ًّيا ،قال يل :ومات يف حدود س��نة ستامئة ،وله
عنه
ُ
الفصيح بن ّ

تصانيف»(((.

حممد بن الس��كون ،فاضل،
عيل بن َّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
وجاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ ّ

صالح ،شاعر ،أديب»(((.

النحوي
حممد
وقال
ّ
ّ
عيل بن َّ
اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشيخ ّ

ث��م ليعلم َّ
عيل
م��ا ّ
حممد ب��ن َّ
عيل بن َّ
نص��هَّ ..« :
حممد بن ّ
أن هذا الرجل ،غري أيب احلس��ن ّ
النحوي ،الش��يعي اإلمامي ،ال��ذي نُقل يف ح ِّق��ه عن معجم
اللغ��وي
ّ
ّ
الس��كوين احل�ِّل�يِّ ّ
ّ
األدب��اء أنَّه كان عار ًفا بالنحو واللغة ،حس��ن الفهم ،ج ِّي��د النقل ،حريص عىل تصحيح

الكتب.(((»..

الس��كون -بفتح السني -أبو احلسن
القم ّي يف الكنى واأللقاب قائلاً « :ابن َ
وذكره ِّ

اللغوي،
النحوي
عيل احل�ِّل�يِّ ّ  ،العامل الفاضل ،العابد ال��ورع،
ّ
ّ
حممد بن َّ
ع�لي بن َّ
حممد بن ّ
ّ
((( اجلامع املخترص.306/9 :
((( معجم األدباء.75/15 :
((( أمل اآلمل.203/2 :
((( روضات اجلنَّات.251/5 :
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مدحا
الش��اعر الفقي��ه ،من ثقاة علامئنا اإلمام َّية ،ذكره الس��يوطي يف الطبق��ات ،ومدحه ً

معارصا
حريصا عىل تصحيح الكتب ،كان
بلي ًغا ،وكان حس��ن الفهم ج ِّيد الضب��ط
ً
ً

إن َ
البهائي أنَّه قالَّ :
قائل:
وحكي عن ش��يخنا
لعميد الرؤس��اء راوي الصحيفة الكاملةُ ،
ّ

السجاد َّية عىل منشئها آالف السالم والتح َّية هو ابن السكون،
(حدَّ ثنا) يف َّأول الصحيفة
َّ
توفيِّ يف حدود سنة 606هـ»(((.

عيل بن موسى ابن طاووس (664-589هـ):
ريض الدين ّ
 .63/106الس ِّيد ّ

هو مجال العارفني ،وش��مس العلامء العاملني ،الفقيه العابد ،والورع الزاهد ،الس ِّيد

عيل ابن سعد الدين موسى بن جعفر بن
ريض الدين ّ
السند ،واحلرب املعتمد ،أبو القاسم ّ
احلسني نقيب نقباء الطالب ِّيني.
الطاوويس
حممد
ّ
َّ
ّ

ورد ذك��ره يف أكثر املعاج��م الرجال َّية موصو ًفا بالزهد والورع ،وش��دة العبادة ،مع

اإلجالل والتقديس لش��خصه املع ّظم ،وممَّن ذك��ره صاحب كتاب غاية االختصار

ريض الدي��ن عيل ،له
عن��د ذك��ره ألخي��ه الس�� ِّيد أيب الفضائل أمح��د ..« :ومنهم أخ��وه ّ
التصاني��ف الكثرية يف الفق��ه واألدعية واملواعظ واألخبار ،كان رفيع الش��أن ،له جاللة
ٍ
عالي��ة ،تولىَّ نقاب��ة الطالب ِّيني يف ه��ذه الدولة
مه ٍة
ووجاه��ة ونف��س كبرية وتر ُّف ٍع ت��ا ٍّم ،و َّ
ثم ك َّفت يده آخر عمره.
القاهرةَّ ،

((( الكنى واأللقاب ،314/1 :وقد ذكرنا له ترمجة أخرى يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد
علامئها عند تعيني مرقده يف احل َّلة رضوان اهلل تعاىل عليه.
القم ّي يف س��فينة البحارَّ 214/4 :
أن عنده نس��خة من أمايل الصدوق
أقول :ذكر الش��يخ ع َّباس ِّ
ِّ
احلجة من س��نة ثالث
احلل ،فرغ م��ن كتابتها يوم اخلمي��س رابع عرش ذي َّ
بخ��ط ابن الس��كون يِّ ّ
وستِّني ومخسامئة.
ٍ
نسخة كُتبت
وأخريا ُطبع كتاب هنج البالغة يف العتبة العلو َّية املقدَّ سة يف سنتنا هذه 1437هـ عىل
ً
احلل).
بخ ِّطه( .أمحد يِّ ّ
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ريض الدين َّ
أن مولده يف رجب س��نة س��بع وثامنني
ق��ال ابن أنج��ب :أخربين ّ

ومخسامئة»(((.

ريض الدين
ويف موض��ع آخر من الكتاب عند ذكر آل مصابيح« :ولـماَّ تولىَّ الس�� ِّيد ّ

ع�لي بن موس��ى بن طاووس النقاب��ة وقد جلس يف مرتبة خ�ضراء ،وكان الناس عقيب
ّ
عيل بن محزة الشاعر:
واقعة بغداد قد رفعوا السواد ولبسوا لباس اخلرضة ،قال فيه ّ
ع�لي نجل موسى بن جعفر
فهذا
ّ
ف����ذاك ب��دس��ت ل�لإم��ام��ة أخ�ضر

ع�لي نجل موسى بن جعفر
شبيه
ّ
وه����ذا ب��دس��ت ل��ل��ن��ق��اب��ة أخ�ضر

َّ
ألن املأم��ون لـماَّ عه��د إىل الرضا ألبس��ه لباس اخلرضة وغيرَّ الس��واد ،واخلرب

معروف.(((»..

عيل الس�� ِّيد
وذك��ره اب��ن ِعنَبة يف عم��دة الطالب قائلاً :
«وريض الدين أبو القاس��م ّ
ّ

الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق»(((.

حممد بن
عيل بن موسى بن جعفر بن َّ
ريض الدين أبو القاسم ّ
ويف أمل اآلمل« :الس ِّيد ّ

احلس��ني ،حاله يف العلم والفضل
حممد بن طاووس
ّ
حممد بن َّ
حممد بن أمحد بن َّ
أمحد بن َّ

ش��اعرا
أيضا
والزهد والعبادة والثقة والفقه واجلاللة والورع أش��هر من أن ُيذكر ،وكان ً
ً
أدي ًبا ،منش�� ًئا بلي ًغ��ا ،له مصنَّفات كثرية ..وقد ذكره الس�� ِّيد مصطفى يف رجاله فقال فيه:

م��ن أجلاَّ ء ه��ذه الطائفة وثقاهتا ،جليل القدر ،عظيم املنزل��ة ،كثري احلفظ ،نقي الكالم،
حال��ه يف العبادة والزهد أظهر من أن ُيذكر ،له كتب حس��نة .وقال العلاَّ مة يف بعض

عيل صاحب كراماتُ ،حكي يل بعضها وروى يل
إجازاته عند ذكره :وكان
ريض الدين ّ
ّ
((( غاية االختصار.58 :
((( غاية االختصار.146 :
((( عمدة الطالب.190 :
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وال��دي البعض اآلخر ،وقال العلاَّ مة يف موضع آخرَّ :
ريض الدين كان أزهد
إن الس�� ِّيد ّ

أهل زمانه»(((.

عيل
البحراين:
ويف لؤل��ؤة البحرين قال الش��يخ يوس��ف
«ريض الدين أبو القاس��م ّ
ّ
ّ
ومجال الدين أبو الفضائل ( ُقدِّ س سرُِّ مها) ابنا الس�� ِّيد س��عد الدين أيب إبراهيم موسى بن

حممد الطاووس ،ومها َأخوان من أ ٍّم وأب،
حممد بن أمحد بن َّ
حممد بن أمحد بن َّ
جعفر بن َّ
ورام بن أيب الفراس بن فراس بن
وأ ُّمهام عىل ما ذكره بعض علامئنا بنت الش��يخ مسعود َّ

حممد بن إس��حاق بن احلس��ن بن
محدان ..وطاووس جدُّ مها هذا هو الس�� ِّيد أبو عبد اهلل َّ
عيل بن أيب طالب.(((»..
َّ
حممد بن سليامن بن داود بن احلسن املثنَّى بن احلسن بن ّ

ويف الرواش��ح الس�ماو َّية (الراش��حة الرابعة والعرشون) عند ذكر الس ِّيد أيب جعفر

العرييض:
ّ

نص عىل ذلك
العرييض مع َّظم
«وع�لي
مك��رم ،حاله أعرف من أن يوص��ف ،وقد َّ
َّ
ّ
ّ

احلس��ني يف كتاب ربيع الش��يعة((( يف بعض فصول
املك��رم ابن طاووس
الس�� ِّيد املع َّظم
ّ
َّ

الباب العارش»(((.

ريض الدين أبو
ويف روض��ات اجلنَّات «الس�� ِّيد الفاضل الكام��ل ،العابد الزاه��دّ ،

عيل ابن سعد الدين أيب إبراهيم موسى بن
القاس��م وقيل :أبو احلسن ،وقيل :أبو موسى ّ
احلس��ني
حممد املل َّقب بـ(طاووس
ّ
حممد بن َّ
حممد بن أمحد بن َّ
حممد بن أمحد بن َّ
جعفر بن َّ
الفاطمي) ،أخو الس�� ِّيد مجال الدين أمحد بن موس��ى صاح��ب كتاب البرشى
العل��وي
ّ
ّ
((( أمل اآلمل.205/2 :
((( لؤلؤة البحرين.235 :
احلل).
((( كتاب ربيع الشيعة هو بعينه كتاب إعالم الورى
ّ
للطربيس( .أمحد ّ يِّ
((( الرواشح السامو َّية.77 :
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حممد بن موسى.(((»..
وغريه والس ِّيد رشف الدين َّ
ريض الدين أيب القاس��م
وجاء يف الكنى واأللقاب« :ابن طاووس يطلق غال ًبا عىل ّ

ّ
األج��ل ،األورع األزهد ،قدوة
احلس��ني الس�� ِّيد
عيل بن موس��ى بن جعفر بن طاووس
ّ
ّ

العارف�ين ،ال��ذي ما اتَّفقت كلم��ة األصحاب ع�لى اختالف مش��ارهبم وطريقتهم عىل
صدور الكرامات عن أحد ممَّن تقدَّ م أو َّ
تأخر عنه غريه .قال العلاَّ مة يف إجازته الكبرية:

عيل صاحب كراماتُ ،حكي يل بعضها وروى يل والدي البعض
ريض الدين ّ
وكان ّ
ثم قال شيخنا :ويظهر من مواضع
اآلخر ،وذكر شيخنا يف املستدرك بعض كراماتهََّ ،

املحجة َّ
مفتوحا ..إىل
احلج��ة كان
خصوصا كش��ف
م��ن كتبه
ً
أن ب��اب لقائه اإلمام َّ
َّ
ً

قوله :وكان من عظامء املع ِّظمني لش��عائر اهلل تعاىل ال يذكر يف أحد تصانيفه االس��م
املبارك (اهلل) إلاَّ يع ِّقبه بقولهَّ :
جل جالله.(((»..

وج��اء يف م��وارد اإلحت��اف بعد ذك��ر نس��به الرشي��ف ..« :الس�� ِّيد الرشيف جممع

النق��ي ،واملحدِّ ث
التقي ،والصالح
الكامالت الس��امية واملرات��ب العالية ،العامل الفقي��ه
ّ
ّ

��ني ،والشاعر األديب ،كان جليل القدر ،عظيم املنزلة ،صاحب الكرامات الباهرة،
الس ّ
َ
واملقامات الرفيعة ،بق َّية العلامء وأوحد الفضالء ،وقد فاز برشيف احلس��ب والنسب ،من

س�لالة الس��ادة امليامني ،وخالصة القادة امليامني ،فأ َّلف فأجاد وصنَّف فأفاد ،يِّ
ول نقابة

وعز الدين احلسن ومجال
حممد ّ
الطالب ِّيني من قبل هوالكو ،وأ ُّمه أ ُّم إخوته :رشف الدين َّ
ورام بن أيب فراس ب��ن محدان ،وأ ُّمها بنت
الدي��ن أبو الفضائل أمحد ،وهي بنت الش��يخ َّ
الطويس ،(((»..إىل آخر هذا القول.
الشيخ
ّ
((( روضات اجلنَّات.325/4 :
((( الكنى واأللقاب.339/1 :
((( موارد اإلحتاف.107/1 :
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احلل عن العالقة الن ََسب َّية
وقد س��بق ما ذكرناه ضمن ترمجة الشيخ َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ

احلل بالش��يخ أيب جعفر
الطويس ،وأنَّه ليس اجلدّ
ّ
بني الس��ادة آل طاووس وابن إدريس يِّ ّ

املبارش هلام ،بل هو خطأ شائع ،فراجع.

الطقطقي يف اآلداب السلطان َّية ،قوله« :ولـماَّ فتح السلطان هوالكو بغداد
وعن ابن
ّ

يف سنة ست ومخسني وستامئة أمر أن يستفتي العلامء :أيهَّ ام أفضل السلطان الكافر العادل
ث��م مجع العلامء باملس��تنرصية لذلك ،فلماَّ وقف��وا عىل الفتيا
أم الس��لطان املس��لم اجلائر؟ َّ

حارضا هذا املجلس ،وكان
عيل بن طاووس
ً
ريض الدين ّ
أحجموا ع��ن اجلواب ،وكان ّ
حمرت ًم��ا ،فل�َّم�اَّ رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خ َّطه فيه��ا بتفضيل العادل الكافر عىل
املسلم اجلائر ،فوضع الناس خطوطهم بعده»(((.

احلل يف منهاج الصالح يف مبحث االس��تخارة« :ورويت عن الس ِّيد
وذكر العلاَّ مة يِّ ّ

عيل بن موسى بن طاووس وكان أعبد من رأيناه من أهل زمانه.(((»..
ريض الدين ّ
السند ّ

شيوخه ومن يروي عنهم:

يب.
عيل الدر ّ
1.1الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن ّ
السوراوي.
2.2الشيخ حسني بن أمحد
ّ

السوراوي.
3.3الشيخ الفقيه سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة
ّ
املوسوي.
النسابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار
ّ
4.4الس ِّيد َّ
احلس��يني
عيل بن زهرة
ّ
5.5الس�� ِّيد حم��ي الدي��ن َّ
حممد بن أيب القاس��م عبد اهلل ب��ن ّ
احللبي.
الصادقي
ّ
ّ

((( الفخري يف اآلداب السلطانية.23 :
((( خامتة املستدرك ،446/2 :الكنى واأللقاب.339/1 :
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حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام(((.
6.6الشيخ الفقيه نجيب الدين َّ
السوراوي.
حممد
ّ
7.7الشيخ نجيب الدين َّ
املوسوي.
حممد بن معد
ّ
8.8الس ِّيد صفي الدين َّ
تالمذته:
عيل بن داود ،صاحب الرجال.
1.1الشيخ الفاضل اجلليل ّ
تقي الدين احلسن بن ّ

احلل املعروف
2.2الشيخ األفضل مجال امل َّلة والدين احلسن بن يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ
احلل.)
بـ(العلاَّ مة يِّ ّ

احلل.
3.3الشيخ العلاَّ مة نجم الدين جعفر بن َّ
حممد بن نام يِّ ّ

4.4الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موسى ابن طاووس ،ابن أخيه.
الغمة يف معرفة
عيل بن عيس��ى
اإلربل ،صاحب كتاب كشف َّ
يّ ّ
5.5الش��يخ اجلليل ّ
األئمة.
َّ

يني.
حممد بن أمحد بن صالح
السيبي ال ُق ِّس ّ
ّ
6.6الشيخ الفقيه شمس الدين َّ
العاميل ،صاحب كت��اب األربعني يف فضائل
7.7الش��يخ الفقيه يوس��ف بن حاتم
ّ
أمري املؤمنني.

احلل.
عيل َّ
احلل ،والد العلاَّ مة يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
8.8الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن ّ

مؤ َّلفاته:

وهذا رس ٌد لبعضها ،وإلاَّ فهي كثرية:
((( لؤلؤة البحرين.240 :
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1.1اإلبانة يف معرفة أسامء كتب اخلزانة(((.
2.2اإلجازات لكشف طرق املفازات(((.
3.3االحتساب ،وهو من كتب األدعية(((.
4.4أربعون حدي ًثا(((.

5.5أرسار الدعوات لقضاء احلاجات وما ال ُيستغنى عنه الستدراك الدالالت(((.
6.6إسعاد ثمرة الفؤاد عىل سعادة الدنيا واملعاد.

7.7أرسار الصالة وأنوار الدعوات ،أو (خمتار الدعوات وأرسار الصالة)(((.
8.8األرسار يف ساعات الليل والنهار.
9.9االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء.
1010إغاثة الداعي وإعانة الساعي(((.
1111اإلقبال يف صالح األعامل ،كبري ،مطبوع.
1212األمان من أخطار األسفار واألزمان ،مطبوع.
1313األنوار الباهرة يف انتصار العرتة الطاهرة(((.
((( أنيس النفوس.140 :
((( أنيس النفوس.141 :
((( أنيس النفوس.145 :
((( أنيس النفوس.188 :
((( أنيس النفوس.147 :
((( أنيس النفوس.145 :
((( أنيس النفوس.150 :
((( أنيس النفوس.163 :
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1414البشارة.
األئمة بعد املامت(((.
1515البشارات بقضاء احلاجات عىل يد َّ
1616البهجة لثمرة املهجة ،يف أمهات األوالد وذكر أوالده.
1717التحصيل(((.
1818التحصني ألرسار ما زاد من أخبار كتاب اليقني((( ،مطبوع.
1919الرتاجم فيام نذكره عن احلاكم(((.
2020الترشيف بتعريف وقت التكليف((( ،مطبوع.
أيضا (املالح��م والفتن)،
2121الترشي��ف باملن��ن يف التعريف بالفت��ن((( ،ويس��مى ً
مطبوع.

2222التعريف للمولد الرشيف(((.
2323تقريب السالك إىل خدمة املالك(((.
2424التوفيق للوفاء بعد تعريف دار الفناء.
2525مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع ،مطبوع.
((( أنيس النفوس.165 :
((( أنيس النفوس.167 :
((( انيس النفوس.169 :
((( أنيس النفوس.170 :
((( أنيس النفوس.170 :
((( أنيس النفوس.173 :
((( أنيس النفوس.177 :
((( أنيس النفوس.178 :
257

2626الدروع الواقية من األخطار فيام يعمل ِّ
كل شهر عىل التكرار ،مطبوع.
2727ربيع األلباب ،يف ستَّة جم َّلدات.

عيل بن زهرة
2828روح األرسار وروح األس�مار ،أ َّلفه بالتامس َّ
حممد بن عبد اهلل بن ّ
احلسيني.
احللبي
ّ
ّ

حممد بن عبد اهلل بن سليامن(((.
ّ 2929
ري الظمآن من مروي َّ
3030زهرة الربيع يف أدعية األسابيع(((.

3131السعادات بالعبادات التي ليس هلا وقت حمتوم معلوم يف الروايات(((.
3232سعد السعود ،مطبوع.
3333شفاء العقول عن داء الفضول(((.
3434رشح هنج البالغة(((.
3535الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ،مطبوع.
3636طرف من األنباء واملناقب يف رشف سيد األنبياء وعرتته األطائب ،وطرف من
لعيل بن أيب طالب((( ،مطبوع.
ترصحيه بالوصية باخلالفة ّ

3737عدم مضايقة الفوائت أو (املواسعة واملضايقة)((( ،مطبوع.
((( أنيس النفوس.188 :
((( أنيس النفوس.189 :
((( أنيس النفوس.190 :
((( أنيس النفوس.193 :
((( أنيس النفوس.193 :
((( أنيس النفوس.201 :
((( أنيس النفوس.187 :
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3838غياث س��لطان الورى لس��كَّان الثرى ،يف قضاء الصالة عن األموات ،مطبوع
(قطعة منه)(((.

رب األرباب ،يف االستخارات ،مطبوع.
3939فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ِّ
4040فتح حمجوب اجلواب الباهر يف رشح وجوب خلق الكافر.
4141فرج املهموم يف احلالل واحلرام من علم النجوم ،مطبوع.
4242فرحة الناظر وهبجة اخلاطر(((.

4343فالح السائل ونجاح املسائل((( ،مطبوع.

4444القبس الواضح من كتاب اجلليس الصالح(((.
4545الكرامات(((.

اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّات 326/4 :مع ِّق ًبا بعد ذكره هلذا الكتاب ومب ِّينًا لشدَّ ة ورع
((( قال
ّ
ريض الدين ابن طاووس وأنَّه رضوان اهلل عليه رغم كثرة مؤ َّلفاته مل يؤ ِّلف يف
وزهد الس�� ِّيد ّ

الفقه س��وى هذا الكتاب قائلاً « :وقد نقل عن مقاله فيام يورد يف أوائل اإلجازات ما يكون
ٌ
فص��ل :واعلم أنَّني إنَّام اقت�صرت عىل تأليف كتاب غياث س��لطان الورى
ن��ص عبارت��ه هكذا:
ّ
لس��كَّان الث��رى م��ن كتب الفقه يف قض��اء الصالة عن األم��وات ومل ُأصنِّف غري ذل��ك من الفقه
التفرغ
وتقرير املسائل واجلوابات؛ ألنَّني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي يف دنياي وآخريت يف ُّ
ع��ن الفتوى يف األحكام الرشع َّية ألجل ما وجدت من االختالف يف الرواية بني فقهاء أصحابنا
حممد:
يف التكالي��ف الفعل َّي��ة ،وس��معت كالم اهلل يقول ع��ن ِّ
أعز موجود م��ن اخلالئق َّ
يل*الَ َخ ْذنَا ِمنْ��ه بِا ْلي ِ
ـم ِ
��ض األ َق ِ
او ِ
��و َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َ
عمل
ني ،﴾..فلو صن ُ
﴿و َل ْ
َ
ُ َ
َّف��ت كت ًبا يف الفقه ُي َ
لتورعي عن الفتوى ودخولاً حتت خطر اآلية املشار إليها ،ألنَّه
بعدي عليها كان ذلك ً
نقضا ُّ

تقولت عليه
تقول عليه فكيف يكون حايل إذا َّ
إذا كان هذا هتديده للرسول العزيز األعلم لو َّ
أو صنَّفت خ ًّطا أو غل ًطا يوم حضوري بني يديه »..إىل آخر ما ذكره.

((( أنيس النفوس.211 :
((( أنيس النفوس.211 :
((( أنيس النفوس.215 :
((( أنيس النفوس.216 :
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املحجة لثمرة املهجة ،مطبوع.
4646كشف
َّ
4747لباب املرسة من كتاب ابن أيب ُقرة(((.

4848اللطيف يف التصنيف يف رشح السعادة بشهادة صاحب املقام الرشيف(((.
4949املجتنى من الدعاء املجتبى((( ،مطبوع.
أيضا حماس��بة املالئك��ة الكرام آخ��ر كل يوم من
5050حماس��بة النف��س((( ،ويس��مى ً
الذنوب واآلثام ،مطبوع.

5151املختار من كتاب أيب عمرو الزاهد.
5252املزار(((.
5353مسالك املحتاج إىل مناسك احلاج.
5454مصباح الزائر وجناح املسافر ،مطبوع.
5555املرصع الشني يف قتل احلسني(((.
أيضا بـ (التامم
5656مضامر الس��بق يف ميدان الصدق لصوم ش��هر رمضان ،ويسمى ً
ملهام شهر الصيام)(((.

5757امللهوف عىل قتىل الطفوف.
((( أنيس النفوس.218 :
((( أنيس النفوس.219 :
((( أنيس النفوس.219 :
((( أنيس النفوس.221 :
((( أنيس النفوس.223 :
((( أنيس النفوس.227 :
((( أنيس النفوس.179 :
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5858املنامات الصادقات(((.
5959املنتقى من العوذ والرقى

(((

6060مهج الدعوات ومنهج العنايات ،مطبوع.

املتهج��د ،ع�شرة جم َّل��دات خرج
6161مه�َّم�اَّ ت ص�لاح املتع ِّب��د وتت�َّم�اَّ ت مصب��اح
ِّ
منه��ا كتاب ف�لاح الس��ائل ونج��اح املس��ائل يف عمل الي��وم والليل��ة ،ويأيت
بعضها.

عيل بإمرة املؤمنني ،مطبوع.
6262اليقني باختصاص موالنا ّ

وغريه��ا من املؤ َّلف��ات املفيدة النافعة ،وقال الس�� ِّيد ابن ط��اووس بعد تعداد

بعض هذه املؤ َّلفات :وخمترصات كثرية ما هي اآلن عىل خاطري.
شعره:
ومن شعره كام ذكره صاحب كتاب موارد اإلحتاف(((:

ِ
ال����زوال
ح���ي ع�لى
ون����ادى اخل�ي�ر َّ

خ��ب��ت ن���ار ال��ع�لى ب��ع��د اش��ت��ع��ال
ع��دم��ن��ا اجل����ود إلاَّ يف األم����اين

وإلاَّ يف ال���دف���ات���ر واألم������ايل
ِ
اخلصال
ف��أث��رى ال��ن��اس م��ن ك��رم

ف��ي��ال��ي��ت ال���دف���ات���ر كُ����� َّن ق��و ًم��ا

مل����ا ح����ارب����ت إلاَّ ب���ال���س���ؤال

ول����و أنيِّ ُج��ع��ل��ت أم��ي�ر جيش

َّ
ألن ال����ن����اس ي���ن���ه���زم���ون م��ن��ه

وق���د ث��ب��ت��وا ألط����راف ال���ع���وايل

(((

((( أنيس النفوس.231 :
((( أنيس النفوس.231 :
((( موارد اإلحتاف.108/1 :
((( ورأيت من شعره يف جمموعة ِّ
اجلباعي يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العا َّمة:
بخط
ّ
عيل ابن طاوس← :
ريض الدين ّ
ّ
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والدته ووفاته:
جاء يف احلوادث اجلامعة((( أحداث سنة 664هـ :وفيها توفيِّ الس ِّيد النقيب الطاهر

عيل بن أيب طالب.
عيل ابن طاووس ومحل إىل مشهد جدِّ ه ّ
ريض الدين ّ
ّ

نصه« :وقد كنت
وقد أش��ار
املرتجم Hيف كتابه فالح السائل إىل مدفنه ،قائلاً ما ّ
َ

عيل بن
مضي��ت بنفـيس وأرشت إىل من حفر يل ق ً
ربا كام اخرتته يف جوار جدِّ ي وموالي ّ

توس��ل به
أيب طالب متض ِّي ًفا
ومس��تجريا ،ورافدً ا وس��ائلاً  ،وآملاً متوس�ًل�اً بكل ما َّ
ً
والدي رضوان اهلل عليهام ،ألنيِّ وجدت
أح��د من اخلالئق إليه ،وجعلته حتت قد َمي
ّ

اهلل يأم��رين بخفض اجلناح هلام ،ويوصيني باإلحس��ان إليهام ،فأردت أن يكون رأيس

مهام بقيت يف القبور حتت قدميهام»(((.

البح��راين يف اللؤلؤة(((وغريه م��ن أصحاب املعاج��م :أنَّه
وع��ن الش��يخ يوس��ف
ّ

توف بكرة يوم اإلثنني ( )5ذي القعدة سنة 664هـ.

حمرم احلرام سنة 589هـ ،قيل :كان عمره
وكان مولده يوم اخلميس منتصف ش��هر ّ

نحو ثالث وسبعني سنة.

شهرا ،أعىل اهلل مقامه(((.
وكانت واليته للنقابة ثالث سنني وأحد عرش ً
→ ل���والك ي��ا م��وىل اإلم���ام وم��ن يرى

ح��ف��ظ ال���ذم���ام م���ن ال��ش��ع��ار ال�ل�ازم

ف���احل���رب يل م���ن ك����ان ف��ي��ك حم���اريب
احلل).
(أمحد يِّ ّ

وال��س��ل��م يل م���ن ك����ان ف��ي��ك م��س��امل

م���ا ك��ن��ت اس��ك��ن ب��ال��غ��ري ك�م�ا ت��رى

م����ا ب��ي�ن ج������ار حم�������ارب وم���س���امل

((( احلوادث اجلامعة.356 :
((( فالح السائل.155-154 :
((( لؤلؤة البحرين.241 :
((( وقد ترمجنا له أيضا يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها عند ذكرنا القرب املنسوب ←
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عيل بن حييى ابن البطريق (642-..هـ):
 .64/107الشيخ نجم الدين ّ

هو الع��امل الفاضل ،اجلليل واألديب ،الش��اعر النحرير ،الش��يخ أبو احلس��ن نجم

احلل.
عيل بن حييى بن احلسن بن بطريق
ّ
األسدي يِّ ّ
الدين ّ

عيل بن حييى ب��ن بطريق نجم الدين أبو
ذكره الس�� ِّيد حس��ن الصدر قائلاً « :ومنهم ّ

حممد بن ش��اكر يف فوات الوفيات :وكان فاض�ًل�اً ُأصول ًّيا،
احلل الكات��ب ،قال َّ
احلس��ن يِّ ّ
ثم اختلف حاله فعاد إىل العراق ومات ببغداد
كتب بالديار املرص َّية أ َّيام الدولة الكامل َّية َّ

اثنتني وأربعني وستامئة.(((»..

(((
فقيها فاضلاً،
عل بن حيي��ى ،كان ً
ويف تاري��خ احل َّلة « :هو نجم الدين أبو احلس��ن يّ

وش��اعرا جميدً ا ،وكات ًبا مرتسَّ�ًل�اً  ،هاج��ر إىل مرص وكتب يف أح��د الدواوين املرصية أ َّيام
ً
الدولة الكامل ّية ولـماَّ اخت َّلت حاله عاد إىل العراق ،توفيِّ سنة 642هـ ،وجاء يف الفوات:
وكان فاضلاً ُأصول ًّيا».
قال القويص« :أنشدنا ابن البطريق لنفسه بدمشق وكتب هبا إىل ابن عنني ،وكان به

جرب انقطع بسببه يف داره:

مه��ي ويف نصبي
م��والي
ّ
الب��ت يف ِّ

وال لقيت ال��ذي ألقى من اجلرب

ه��ذا زم���اين أب��و جهل وذا جريب

أبو معيط وذا قلبي أبو هل��ب»..

(((

→ إليه يف احل َّلة.
((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.129 :
((( تاريخ احل َّلة.14/2:
((( فوات الوفيات 161/2 :رقم .367
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املطهر (ق :)7
عيل بن يوسف َّ
ريض الدين ّ
 .65/108الشيخ ّ

عيل بن
عيل ابن الفقيه سديد الدين يوسف بن ّ
ريض الدين ّ
هو الفقيه العامل الفاضل ّ

ريض
َّ
احلل  .ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ ّ
احلل ،أخو العلاَّ مة يِّ ّ
املطه��ر يِّ ّ
احلل ،عامل فاضل ،أخو العلاَّ مة،
عيل ابن الشيخ س��ديد الدين يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ
الدين ّ
حممد بن احلسن بن يوسف وابن ُأخته الس ِّيد عميد الدين
يروي عنه ابن أخيه فخر الدين َّ

احلل»(((.
عبدامل َّطلب ،ويروي عن أبيه وعن املح ِّقق نجم الدين يِّ ّ

عيل ابن الش��يخ س��ديد الدين
ريض الدين ّ
وج��اء يف روض��ات اجلنَّ��ات «الش��يخ ّ

احلل ،ع��امل ،فاضل ،أخو
عيل بن َّ
املطه��ر يِّ ّ
أيب املظ َّف��ر يوس��ف ابن الش��يخ رشف الدي��ن ّ
حممد بن احلس��ن بن يوس��ف وابن ُأخته الس ِّيد
العلاَّ مة ،يروي عنه ابن أخيه فخر الدين َّ

احلل ،كذا يف أمل
عمي��د الدين عبدامل ّطل��ب ،ويروي عن أبيه وعن املح ِّقق نجم الدي��ن يِّ ّ
اآلمل.

ول��ه م��ن املصنَّفات :كت��اب العدد القو َّي��ة يف وظائ��ف األوقات املع َّين��ة واألدعية

كثريا ،وق��د ذكره يف مقدِّ م��ات البحار هبذه
الرشيف��ة ،ينق��ل عنه صاحب بح��ار األنوار ً
ريض الدين
العبارة :وكتاب العدد القو َّية لدفع املخاوف اليوم َّية((( تأليف الشيخ الفقيه ّ

احلل»(((.
عيل بن يوسف بن َّ
املطهر يِّ ّ
ّ

املطهر يف حياة أبيه ((( ،رمحه اهلل تعاىل.
توفيِّ الشيخ
عيل بن يوسف ابن َّ
ريض الدين ّ
ّ

((( أمل اآلمل.211/2 :
((( مطبوع.
((( روضات اجلنَّات.344/4 :
((( خامتة مستدرك الوسائل.459/3 :
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 .66/109الشيخ حمفوظ بن وشاح احلليِّ ّ (690-..هـ):

حممد ش��مس
هو الفقيه العلاَّ مة الفاضل،
ّ
والنحوي األديب الش��اعر ،الش��يخ أبو َّ

احلل ،من كبار تالمذة املح ِّقق جعفر بن احلسن
امل َّلة والدين حمفوظ بن وش��اح بن َّ
حممد يِّ ّ
احل�ِّل�يِّ ّ  .ذكره صاحب أمل اآلمل مب ّينًا بعض أحواله قائلاً «:الش��يخ ش��مس الدين

ش��اعرا جليلاً  ،م��ن أعيان العلامء
حممد ،كان عالـماً فاضلاً  ،أدي ًبا
ً
حمفوظ بن وش��اح ب��ن َّ
عيل بن داود بقصيدة تق��دَّ م منها أبيات يف ترمجته،
يف ع�صره ،ولـماَّ توفيِّ رثاه احلس��ن بن ّ
وج��رى بينه وبني املح ِّقق نجم الدين جعفر بن س��عيد مكاتبات ومراس�لات من النظم
والنث��ر ذكر مجلة منها الش��يخ حس��ن يف إجازته ،فقال عند ذكره :وكان هذا الش��يخ من

أعيان علامئنا يف عرصه .ورأيت ِّ
األول يف بعض جماميعه حكاية أمور تتع َّلق
بخط الشهيد َّ
هبذا الش��يخ وفيها تنبيه ع�لى ما قلناه ،فمنها أنَّه كتب إىل الش��يخ املح ِّقق نجم الدين ابن

سعيد أبياتًا من مجلتها:

أغ��ي��ب عنك وأش��واق��ي جتاذبني

إىل لقائك ج��ذب امل��غ��رم العاين

دج��ى
إىل ل��ق��اء حبيب شبه ب��در
ً

وق���د رم����اه ب���إع���راض وه��ج��ران

قلبي وشخصك مقرونان يف قرن

عند انتباهي وبعد النوم يغشاين

ل��وال املخافة م��ن ك��ره وم��ن ملل

ل��ط��ال ن��ح��وك ت�����ردادي وإت��ي��اين

ومنها:

حللت َّيف حم َّ��ل ال��روح يف جسدي

رسي وإع�لاين
ف��أن��ت ذك���رى يف ِّ

هدى
يا جعفر بن سعيد يا إم��ام
ً

ي��ا واح��د ال��ده��ر ي��ا م��ن م��ا َل�� ُه ثاين

ف��أن��ت س�� ِّي��د أه��ل الفضل ك ّلهم

مل خيتلف أب���دً ا يف فضلك اثنان

م��غ��رى غ�ير مكرتث
إنيّ بح ِّبك
ً

ب��م��ن ي��ل��وم ويف ُح�� َّب��ي��ك يلحاين

أيضا:
ومنها ً
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يف قلبك ال��ع��ل��م خم���زون بأمجعه

هت��دي ب��ه م��ن ض�لال َّ
ك��ل ح�يران

وفخرك الراسخ ال��رايس وزنت به

رضوى فزاد عىل رضوى وثهالن

ت���روي ب��ه م��ن زالل َّ
ك���ل ظمآن

وف���وك ف��ي��ه ل��س��ان ح��ش��وه حكم

ّ
ك��ل ال�بري��ة م��ن ق��اص وم��ن داين

وحسن أخالقك الاليت فضلت هبا

تغني عن املأثرات الباقيات ومن

حي�صي ج��واه��ر أج��ب��ال وك��ث��ب��ان

ي��ام��ن ع�لا درج العلياء مرتق ًبا

أنت الكبري العظيم القدر والشان

فأجابه املح ِّقق هبذه األبيات:

ل��ق��د واف����ت ق��ص��ائ��دك ال��ع��وايل

هت���ز م��ع��اط��ف ال��ل��ف��ظ ال��رش��ي��ق
ُّ

وج���ال ال��ط��رف منها يف ري��اض

ك��س�ين ب���ن���ارض ال���زه���ر األن��ي��ق

فضضت خ��ت��ام��ه�� َّن فخلت أن

فضضت هب��� َّن ع��ن م��س��ك عبيق

ُّ
ي�����دل ب���ه ع�ل�ى امل��ع��ن��ى ال��دق��ي��ق

ف��ك��م أب��ص�رت م���ن ل��ف��ظ ب��دي��ع

خفي
وك���م ش��اه��دت م��ن ع��ل��م
ٍّ

ي��ق��رب مطلب الفضل السحيق
ِّ

ول���ك���نّ���ي مح���ل���ت هب����ا ح��ق��و ًق��ا

أخ����اف ل��ث��ق��ل��ه�� َّن ع���ن ال��ع��ق��وق

ك���ؤوس���ا م���ن م��ع��ان
رشب���ت هب���ا
ً

غ��ن��ي��ت ب�ش�رهب��� َّن ع���ن ال��رح��ي��ق

ف�س�ر ي��اب��ال��ف��ض��ائ��ل يب روي�����دً ا

ف��ل��س��ت أط��ي��ق ك���ف���ران احل��ق��وق
َّ
ف����إن ال���رف���ق أن��س��ب ب��ال��ص��دي��ق

هن���وض���ا
ومح�����ل م����ا أط���ي���ق ب����ه
ً
ف���ق���د ص�َّي�رَّ ت���ن���ي ل���ع�ل�اك ر ًّق����ا

��ب��رك ب���ل ُّ
أرق م���ن ال��رق��ي��ق
ب ِّ

نثرا من مجلته:
وكتب بعدها ً

حنوه عىل إخوانه ،وشفقه عىل أوليائه
سوغ لنفسه الكريمة مع ِّ
ولست أدري كيف َّ

وخلاَّ نه ،إثقال كاهيل بام ال تطيق الرجال محله ،بل تضعف اجلبال أن تق ّله ،حتَّى صيرَّ ين
رب
أس�يرا ،وأوقفني يف مي��دان حماورته
بالعج��ز ع��ن جماراته
حس�يرا ،فام ُأقاب��ل ذلك ال ِّ
ً
ً
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الوافر ،وال ُأجازي ذلك الفضل الغامر ،وإنيِّ ألظ ُّن كرم عنرصه ،ورشف جوهره ،بعثه

الغراء ،والطوية
ع�لى إفاضة فضله ،وإن أصاب به غ�ير أهله ،أو كأنَّه مع هذه الس��جية َّ
الزهراء ،اس��تمىل بصحيح فكرته ،وس��ليم فطرته ،الوالء من صفحات وجهي وفلتات

مهت��ه العل َّية من ذلك
لس��اين ،وق��رأ املح َّبة من حلظات طريف وملحات ش��أين ،فلم َ
ترض َّ
فحرك ذلك منه
اإليامن بدون البيان ،ومل يقنع لنفس��ه الزك َّية عن ذلك اخلرب إلاَّ بالعيانَّ ،

وحجزا ال يرشح بغري الفقر ،وأنا استمدَّ من إنعامه االقتصار
بحرا ال يسمح إلاَّ بالدرر،
ً
ً

عيل من الشكر إن شاء اهلل.(((»..
عىل ما َّ
تطوع به من ال ِّ
رب حتَّى أقوم بام وجب َّ

واحلق والدين حمفوظ بن
وذكره صاحب روضات اجلنَّات قائلاً « :الشيخ شمس امل َّلة
ّ

احلل ،م��ن أجلاَّ ء تالمذة موالن��ا املح ِّقق املرحوم ،أش�ير إىل يشء من
وش��اح ب��ن َّ
حممد يِّ ّ
منقبت��ه يف ذيل ترمجة املح ِّقق يف باب اجليم ،وقد ذكره صاحب أمل اآلمل مع كامل

التمجيد وهناية التعظيم.(((»..

حممد
حممد حمفوظ بن وش��اح بن َّ
ويف تكملة أمل اآلمل«:الش��يخ ش��مس الدين أبو َّ

العاميل ،ذكره الشيخ املح ِّقق صاحب املعامل يف إجازته الكبرية قال :كان هذا الشيخ
اهلرميل
ّ

من أعيان علامء عرصه ،ورأيت ِّ
األول يف بعض جماميعه حكاية تتع ّلق
بخط شيخنا الشهيد َّ
هبذا الشيخ ،منها أنَّه كتب إىل الشيخ املح ِّقق نجم الدين السعيد أبياتًا من مجلتها.»..

أيضا مع ّق ًبا«:واعلم َّ
أن هذا الشيخ أبو طائفة كبرية باهلرمل يعرفون بآل حمفوظ
وقال ً

وبني وشاح خرج منها علامء أجلاَّ ء رؤساء نبالء ،وهو غري حمفوظ بن عزيزة بن وشاح

السوراين والد
الس��وراين والد الشيخ سديد الدين س��امل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح
ّ
ّ
احلل ُأس��تاذ املح ِّقق نجم الدين يف علم
الش��يخ سديد الدين س��امل بن حمفوظ بن عزيزة يِّ ّ
((( أمل اآلمل.229/2 :
((( روضات اجلنَّات.105/6 :
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تتوهم االحتاد.(((»..
الكالم الذي قرأ عليه كتابه املنهاج يف علم الكالم ،فال َّ
(((
ذاكرا ق��ول صاحب أمل
اخلوئي يف رج��ال احلديث
وذك��ره الس�� ِّيد أبو القاس��م
ً
ّ

اآلمل فيه.

ويتبينَّ لنا عظمة ومنزلة املرتجم الشيخ حمفوظ بن وشاح رضوان اهلل عليه من كلامت
الثن��اء البالغ واملديح الوافر العطر الذي وصفه هبا ُأس��تاذه وصديقه اإلمام أبو القاس��م
احلل
احلل والتي ال يمكن جتاهل أثرها ملن يعرف منزلة املح ِّقق يِّ ّ
جعفر بن سعيد املح ِّقق يِّ ّ
ومكانته العلم َّية ،وما كان عليه من التدقيق والتحقيق يف العلم والعمل ،إضافة إىل ذلك

احلل
احلل ،كالش��يخ اب��ن داود يِّ ّ
رث��اء عدد من أعالم العلامء للش��يخ حمفوظ بن وش��اح يِّ ّ
م��رت مرث َّية عند ترمجته فراجع ،ومنها مرثية الش��يخ ّ
مهذب الدين حممود بن حييى
وقد َّ
احلل والتي مطلعها:
الشيباين يِّ ّ

ع���ز ال���ع���زاء ف�ل�ات ح�ي�ن ع���زاء
َّ

م���ن ب��ع��د ف��رق��ة س�� ِّي��د ال��ش��ع��راء

ال���ع���امل احل��ب�ر اإلم������ام امل��رت�ضى

ع��ل��م ال�شري��ع��ة ق�����دوة ال��ع��ل�ماء

وسنذكر بعض أبياهتا عند ترمجة الشيخ ّ
مهذب الدين الشيباين

البغدادي
العلوي
حممد بن احلسن بن أيب الرضا
أيضا الس ِّيد
وممَّن رثاه ً
ّ
ّ
صفي الدين َّ
ّ

الفقيه الصالح قائلاً :

وجيب
مصاب أصاب القلب منه
ُ

وصابت جلفن العني فيه غروب

وط���اب ل��ه يف ال��ن��اس ذك��ر وحمتد

ك�م�ا ط���اب م��ن��ه م��ش��ه��د ومغيب

ي��ع��ز ع��ل��ي��ن��ا ف��ق��د م����و ًىل ل��ف��ق��ده
ُّ

غدت زه��رة األ َّي��ام وهي شحوب

أال ليت شمس الدين بالشمس َيقتدي

ف��ي��ص��ب��ح ف��ي��ن��ا ط��ال�� ًع��ا وي��غ��ي��ب

((( تكملة أمل اآلمل.329/1 :
((( معجم رجال احلديث.208/14 :
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فمن ذا ُّ
حي��ل املشكالت وم��ن إذا

رمى غرض املعنى الدقيق يصيب

فال ق��ام جنح الليل بعدك خاشع

ح���ر اهل��ج�ير منيب
والص����ام يف
ِّ

وم��ن يكشف ال��غ�َّم�اَّ ء عنَّا وم��ن له

ن����وال إذا ض��� ّن ال��غ�مام يصوب

كف كاتب
ولو سال فوق الطرس من ِّ

ي���راع ع��ن السمر ال��ط��وال ينوب

الس��ح ال��غ�مام وال شدى
وب��ع��دك
َّ

احل�م�ام وال ه�� َّب��ت ص��ب��ا وج��ن��وب

والدته ووفاته:

أتوصل
توف س��نة 690هـ ،كام عليه أكثر أرباب املعاجم ،أ ّما سنة والدته فلم ّ

إىل معرفتها ،رضوان اهلل تعاىل عليه.

حممد بن أيب الفوارس (كان ح ًّيا سنة 608هـ):
 .67/110الشيخ َّ

حممد بن أيب الفوارس ،أبو عبد
جاء يف تأس��يس الش��يعة لعلوم اإلس�لام« :ومنهم َّ

النح��وي اإلمام��ي ،كان من أئمَّ��ة األدب ومهرة علم العرب َّي��ة ،ترمجه اجلالل
ّ
اهلل احل�ِّل�يِّ ّ

الس��يوطي ،وحكى عن ابن املس��تويف يف تارخيه تاريخ إربل :أنَّه قرأ النحو عىل أيب البقاء
ّ
ثم ترك
ّ
العك�بري ،وصعد إىل املوصل فقرأ عىل مك ِّّي بن ر ّيان ،ق��ال :وأقام بإربل مع ِّلماً َّ
التعليم ،واتصل بخدمة بعض األمراء فنقل عنه أشياء قبيحة من رشب وغريه ،فعاد إىل

املوصل يف رجب سنة ثامن وستامئة.

قال :وكان غال ًيا يف التش�� ُّيع ،إمام ًّيا ،تاركًا للصالة» .وع ّقب الس�� ِّيد حس��ن الصدر

عىل ذلك بقوله« :نعوذ باهلل من سوء املقال ،وبذاءة اللسان يف علامء اإلسالم»(((.

((( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم.125 :
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يني (634-..هـ):
حممد بن أمحد بن صالح السيبي ال ُق ِّس ّ
 .68/111الشيخ شمس الدين َّ
حممد بن أمحد بن صالح الس��يبي
هو الفقيه الفاضل العلاَّ مة الش��يخ ش��مس الدين َّ

يني ،والسيب إحدى قرى احل َّلة وأعامهلا ،وإليها ينسب صاحب الرتمجة.
ال ُق ِّس ّ

حممد ب��ن أمحد بن صالح
ذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً «:الش��يخ ش��مس الدين َّ

��يني ،تلمي��ذ فخار بن مع��د ،فاضل ،جلي��ل ،يروي عن أبي��ه وعن فخار
الس��يبي ال ُق ِّس ّ
ّ

وغريمها.(((»..

وذكره صاحب مس��تدرك الوس��ائل قائلاً « :فقيه فاضل ،ي��روي عن مجاعة كثرية،

حممد بن نام.(((»..
كالس ِّيد فخار بن معد ،ونجيب الدين َّ

البحراين بالشيخ الصالح شمس الدين
ويف لؤلؤة البحرين وصفه الش��يخ يوس��ف
ّ

ثم قال« :وكان هذا الش��يخ كام قال يف كتاب
حممد بن أمحد بن صالح
��يني ََّ
الس��يبي ال ُق ِّس ّ
ّ
َّ
أمل اآلمل :فاضلاً عالـماً جليلاً  ،يروي عن أبيه وعن الس ِّيد فخار وغريمها.(((»..

شيوخه:
يني.
1.1والده الشيخ العامل أمحد بن صالح
السيبي ال ُق ِّس ّ
ّ
2.2الس ِّيد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.
احلل).
3.3الشيخ اإلمام نجم الدين جعفر بن احلسن بن سعيد (املح ِّقق يِّ ّ
السوراوي.
عيل بن ثابت بن عصيدة
ّ
4.4الشيخ الفقيه شمس الدين ّ
((( أمل اآلمل 241/2 :رقم .710
((( خامتة مستدرك الوسائل.443/3 :
((( لؤلؤة البحرين.302 :
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عيل بن موسى ابن طاووس.
5.5الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ
املوسوي.
6.6الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد
ّ

الصنعاين.
اليامين
حممد بن أيب الربكات
7.7الشيخ َّ
ّ
ّ

احلل.
8.8الشيخ الفقيه نجيب الدين َّ
حممد بن جعفر بن نام يِّ ّ

األفط�سي اآلوي
احلس��يني
حمم��د ابن الداعي
ّ
حمم��د بن َّ
ريض الدي��ن َّ
ّ
9.9الس�� ِّيد ّ
النقيب.

تالمذته:
من أشهرهم:
العاميل.
1.1الشيخ الفقيه نجم الدين طومان بن أمحد
ّ

املزيدي.
عيل بن أمحد بن حييى
2.2الشيخ الفقيه
ّ
ريض الدين ّ
ّ

عيل ابن الشيخ رشف الدين احلسني بن محاد بن
3.3العامل الفقيه الزاهد كامل الدين ّ
احلل.
الليثي
أيب اخلري
ّ
ّ
الواسطي يِّ ّ

وغريهم.

وع�لى الرغم من ش��هرة هذا الع��امل والفقيه الصالح العابد وكثرة مش��اخيه األعالم

وتالمذت��ه األفاض��ل الكرام مل يؤثر عنه أي مؤ ِّل��ف أو مصنِّف ،ومل يرتجم له أحد ترمجة
مفصلة ،حتَّى َّ
أن والدته مل يذكرها أحد ،ووفاته قيل((( :إنّـها سنة 634هـ ،واهلل سبحانه
َّ

العامل.

حممد صادق بحر العلوم.
((( لؤلؤة البحرين ،206 :اهلامش بقلم الس ِّيد َّ
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العلوي (ق :)7
حممد بن بشري
 .69/112الس ِّيد
ّ
صفي الدين َّ
ّ

احلسيني ،فاضل،
العلوي
حممد بن بش�ير
جاء يف أمل اآلمل« :الس�� ِّيد
ّ
ّ
صفي الدين َّ
ّ

عيل بن موسى ابن طاووس»(((.
عامل ،من تالمذة الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ

حممد بن جعفر بن نام (645-..هـ):
 .70/113الشيخ َّ

هو شيخ الفقهاء ،ورئيس العلامء ،زعيم الطائفة يف وقته ،أبو إبراهيم نجيب الدين

احلل.
َّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام يِّ ّ

حممد بن نام
ذك��ره صاح��ب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ نجي��ب الدين أبو إبراهي��م َّ

احل�ِّل�يِّ ّ  ،كان من فض�لاء وقته ،وعلامء عرصه ،له كتب ،يروي ع��ن ابن إدريس ،ويروي
احلل عنه»(((.
املح ِّقق جعفر بن احلسن يِّ ّ

البحراين« :وكان هذا الش��يخ رئيس الطائفة يف زمانه حم ِّق ًقا
ويف لؤلؤة البحرين قال
ّ

مد ِّق ًقا.

مرارا :وعن اجلامعة ك ّلهم
قال ش��يخنا الش��هيد الثاين يف إجازته املتقدِّ م ذكرها ً

رضوان اهلل عليهم نروي مجيع مصنَّفات ومرو َّيات الشيخ العلاَّ مة قدوة املذهب نجيب

األول يف
احلل ..قال الشهيد َّ
الدين أيب إبراهيم َّ
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام يِّ ّ
حممد بن
إجازته :ومرو َّيات الشيخ اإلمام العلاَّ مة قدوة املذهب نجيب الدين أيب إبراهيم َّ

عي.(((»..
الر َب ّ
احلل َّ
جعفر بن َّ
حممد بن نام يِّ ّ

القم ّي يف س��فينة البحار« :هو ش��يخ الفقهاء يف عرصه نجيب
وقال الش��يخ ع َّباس ِّ

((( أمل اآلمل.250/2 :
((( أمل اآلمل.310/2 :
((( لؤلؤة البحرين.272 :
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احلل،
الدي��ن أب��و إبراهيم َّ
عيل بن محدون يِّ ّ
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هب��ة اهلل بن نام بن ّ
وريض
احلل والش��يخ س��ديد الدين وال��د العلاَّ مة والس�� ِّيد أمحد
ّ
أح��د مش��ايخ املح ِّقق يِّ ّ
الدين ابني طاووس ،قال املح ِّقق
احللَ :و َاعلم مش��اخيه
ّ
الكركي يف وصف املح ِّقق يِّ ّ

حممد بن
احلل ..يروي عن َّ
بفقه أهل البيت الش��يخ الفقيه الس��عيد األوحد َّ
حممد بن نام يِّ ّ
املش��هدي ،وع��ن والده جعفر ب��ن نام عن ابن إدري��س ،وعن أبيه هب��ة اهلل بن نام ،وغري
ّ

ذلك»(((.
شيوخه:

1.1الشيخ الفقيه جعفر بن هبة اهلل بن نام ،والده.
احلل ،صاحب كتاب الرسائر.
2.2الشيخ الفقيه َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
احلائري
املشهدي
عيل
ّ
ّ
3.3الشيخ اجلليل َّ
حممد بن جعفر بن ّ
القزويني.
حممد
ّ
حممد بن َّ
4.4الشيخ برهان الدين َّ
تالمذته:
من أشهرهم:
حممد بن جعفر بن نام ،ولده.
1.1الشيخ العامل أمحد بن َّ
2.2الس ِّيد الفقيه مجال الدين أبو الفضائل أمحد ابن موسى بن طاووس.
احلل.
3.3الشيخ اإلمام أبو القاسم جعفر بن احلسن ،املح ِّقق يِّ ّ
حممد بن نام ،ولده.
4.4الشيخ نجم الدين جعفر بن َّ

عيل بن موسى ابن طاووس.
5.5الس ِّيد الزاهد
ريض الدين ّ
ّ

((( سفينة البحار.337/8 :
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يني.
حممد بن أمحد بن صالح السيبي ال ُق ِّس ّ
6.6الشيخ الفاضل العامل شمس الدين َّ
احلل.
عيل بن َّ
املطهر والد العلاَّ مة يِّ ّ
7.7الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن ّ

ك�ما ذكر أصحاب الرتاج��م َّ
للمرتجم مؤ َّلفات ومصنَّف��ات ،ولكنَّهم مل يذكروا
أن
َ

أتوصل إىل معرفتها.
أسامءها ومل َّ
والدته ووفاته:

توفيِّ كام عن لؤلؤة البحرين((( وس��فينة البحار((( بع��د رجوعه من زيارة الغدير يف

احلجة سنة 645هـ ،أ َّما والدته فلم يذكرها أحد ،رضوان اهلل تعاىل عليه.
ذي َّ

الصويف (كان ح ًّيا سنة 687هـ):
حسان ،النديم
حممد بن َّ
 .71/114الشيخ َّ
ّ

حممد بن حس��ان العطاوي
ج��اء يف فقه��اء الفيحاء« :ه��و عفيف الدين أب��و املعايل َّ

الش��هري بـ(النديم الصويف) ،من أعيان احل َّلة ووجوهها ،رقيق الطبع ،حس��ن الس��جايا،

خفي��ف الدم ،حس��ن املعارشة ..إىل قوله :هو م��ن أولئك األفذاذ القالئ��ل الذين ماتوا
ٍّ
سجل حافل
بعد أن أحيوا جمد احل َّلة وذكرها ،ومل يكن تاريخ هذا الرجل اجلليل س��وى

باحلنكة والذكاء الن��ادر وجالئل األعامل ،نادم األعيان واألُمراء واألكابر فكان موضع
صفي
احرتامهم وتقديرهم ،يكاد يقطر ر َّقة وظرافة ،وقد داعبه الس�� ِّيد النقيب الفاضل
ّ

الدين أبو عبد اهلل الطقطقي سنة 687هـ بأبيات من البحر املتقارب ،منها:
َّ
أق�����ل وف�����اء ال��ع��ف��ي��ف
أال م���ا
ل��ق��د ك���ان يف ال����و ِّد ِخ�ًّل�اًّ ودودا

وأك���ث���ر ه���ج���ران���ه وال����ص����دودا
ف��ص��ار وح���اش���اه َخ��ًّل�اًّ ودودا

((( لؤلؤة البحرين.273 :
((( سفينة البحار.337/8 :
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وك�����نَّ�����ا ن�������رى َّ
أن ل��ق��ي��ان��ه

ق��ري�� ًب��ا ف�صرن��ا ن���راه ب��ع��ي��دا»..

(((

حممد بن احلسن بن موسى ابن طاووس (656-..هـ):
 .72/115الس ِّيد جمد الدين َّ
عز الدين احلسن
حممد ابن ّ
هو الس�� ِّيد اجلليل العلاَّ مة ،نقيب العلو ِّيني ،جمد الدينَّ ،

ابن سعد الدين موسى ابن جعفر بن طاووس.

حممد
قال عنه ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب« :وأ َّما ّ
عز الدين احلسن فأعقب جمد الدين َّ

الس�� ِّيد اجلليل ،خرج إىل الس��لطان هوالكوخان وصنَّف له كتاب البشارة ،وس َّلم احل َّلة
والنيل واملش��هدين الرشيفني من القتل والنه��ب ،ور َّد إليه حكم النقابة بالبالد الفرات َّية،

دارجا»(((.
ثم مات ً
فحكم يف ذلك قليلاً ََّ

املرتجم ..« :الس ِّيد
كمونة بعد ذكر نسب
ويف موارد اإلحتاف قال الس ِّيد
َّ
َ
عبدالرزاق ُّ

اجلليل ،العامل الفاضل الزاهد ،ويل نقابة الطالب ّية بالبالد الفرات َّية ،توفيِّ سنة 656هـ» ،وقال

ست ومخسني وستّامئة سيرَّ السلطان هوالكوخان من
عبدالرزاق ابن
الفوطي« :يف س��نة ٍّ
َّ
ّ
بالده نحو بغداد ،وأ َّما أهل احل َّلة والكوفة فإنهَّ م انتزحوا إىل البطائح بأوالدهم وما قدروا

علي��ه م��ن أمواهلم ،وح�ضر أكابر م��ن العلو ِّيني والفقه��اء مع جمد الدي��ن ابن طاووس
العلوي إىل حرضة الس��لطان وس��ألوه حقن دمائهم ،فأجاب سؤاهلم وعينَّ هلم شحنة،
ّ
يعرفوهن��م ذلك ،فحرضوا
فع��ادوا إىل بالدهم وأرس��لوا إىل م��ن يف البطائح من الناس ِّ

بأهله��م وأمواهلم ومجعوا مالاً عظيماً ومحلوه إىل الس��لطان ،فتصدَّ ق عليهم بنفوس��هم،
ست ومخسني وستّامئة».
وتوفيِّ يف هذه السنة ،وهي سنة ٍّ
كمونة مع ِّق ًبا:قلتَّ :
حممد من الس��ادة
إن الس�� ِّيد جمد الدين َّ
قال الس�� ِّيد عبدالرزاق ُّ
((( فقهاء الفيحاء.294/1 :
((( عمدة الطالب.190 :
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األج�َّل�اَّ ء املعروفني ب��ـ(آل طاووس) ،وهم س��ادات مع َّظمون وقد ح��ازوا َّ
كل فضيلة،

فيهم العلامء والفقهاء ،ومنهم من نال نقابة األرشاف.(((»..

السوراوي (ق :)7
حممد
ّ
 .73/116الشيخ نجيب الدين َّ

الس��وراوي ،املذك��ور يف طرق
حممد
ّ
ه��و الفاض��ل اجلليل الش��يخ نجي��ب الدي��ن َّ

اإلجازات ،واملعروف لدى العلامء ،املوصوف بالفضل والنبل مع املدح والثناء العاطر.
الطويس قائلاً :
ذك��ره صاحب لؤلؤة البحرين ضمن ترمجة الش��يخ أيب جعفر
ّ

الس��وراوي -نس��ب ًة إىل س��ورى كبرشى بل��دة يف العراق قد
«عن الش��يخ نجيب الدين
ّ
أضمح َّلت اآلن -وكان فاضلاً جليلاً نبيلاً »(((.

النوري يف خامتة املستدرك عند ذكره« :يروي عنه الشيخ املح ِّقق املتك ِّلم
وقال الشيخ
ّ

البحراين ،صاحب رسالة
عيل بن سعيد بن سعادة
ّ
النحرير كامل الدين أبو جعفر أمحد بن ّ

الطويس»(((.
العلم التي رشحها اخلواجة نصري الدين
ّ

السوراوي -نسب ًة إىل سورى كبرشى
وجاء يف طرائف املقال« :الشيخ نجيب الدين
ّ

بل��دة يف الع��راق قد اضمح َّل��ت اآلن -وكان فاضلاً جلي�ًل�اً نبيلاً  ،يروي عنه الس�� ِّيدان

ريض الدين ومجال الدين ابنا طاووس ،ويروي عنه أبو احلسني بن هبة اهلل»(((.
اجلليالن ّ

التعاويذي (641-..هـ):
حممد بن عبداللطيف
ّ
 .74/117الشيخ َّ

حممد بن
جاء يف تاريخ احل َّلة وضمن أحداث سنة  641هـ . ..« :ويف هذه السنة توفيِّ َّ

((( موارد اإلحتاف.190/1 :
((( لؤلؤة البحرين.298 :
((( خامتة مستدرك الوسائل.466/3 :
((( طرائف املقال.109/1 :
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التعاويذي ،كاتب احل َّلة يومئذ ،وهو من أه��ل احل َّلة ،كان كات ًبا ج ِّيدً ا،
عب��د اللطيف بن
ّ

حس��ن الكتابة ،ك ِّي ًس��ا متواض ًعا ،خدم يف ع��دَّ ة خدمات ،وكان كثري الن��كات ،وكان ذا
فضل ،يقول الش��عر اجل ِّيد ،س��أله بعض أصحابه أن يقول عن لس��انه أبياتًا يس��أل فيها

التخفيف عن ُأجرة دكَّانه ،وهذا السائل كان َّبز ًازا ،فنظم له هذه األبيات:
ي���ا رشف ال����دول����ة أح���س���ن كام

خ����ص����ك اهلل ب��إح��س��ان��ه
ق����د
َّ

ف��اش��ف��ع ل���ه ع��ن��د إم�����ام اهل���دى

م���تَّ���ع���ه اهلل ب���س���ل���ط���ان���ه»..

أص���ع���ب م����ن ُأج�������رة دكَّ���ان���ه

م������رت ب����ه ش����دَّ ة
ف��ال��ع��ب��د م����ا
َّ

(((

عيل ابن أيب الع ّز احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 656هـ):
 .75/118الشيخ َّ
حممد بن ّ

فقي��ه فاضل ،من الذين كتب��وا هلوالكو ملك املغول من أجل طل��ب األمان للح َّلة

واملشهدين الرشيفني.

احلل Hيف كتابه كشف اليقني عند ذكره خلطبة الزوراء وما كان
إذ ذكره العلاَّ مة يِّ ّ

م��ن أمر التفاوض مع املغول قائلاً  ..« :وكان ذلك س��بب س�لامة أه��ل احل َّلة والكوفة
واملش��هدين الرشيف�ين من القتل؛ ألنَّه ملا وصل الس��لطان هوالكو إىل بغ��داد ،وقبل أن

يفتحها ،هرب أكثر أهل احل َّلة إىل البطائح إلاَّ القليل ،فكان من مجلة القليل والدي
العز ،فأمجع رأهيم عىل مكاتبة الس��لطان
والس�� ِّيد جمد الدين بن طاووس والفقيه ابن أيب ّ

بأنهَّ م مطيعون.(((»..

القم ّي يف الكن��ى واأللقاب« :الش��يخ الفقيه الفاضل الع��امل املعروف الذي
وق��ال ِّ

(((
احلل والس ِّيد جمد الدين بن طاووس من
ذهب مع الش��يخ س��ديد الدين والد العلاَّمة ّ يِّ

((( تاريخ احل َّلة.79/1 :
((( كشف اليقني.81 :
((( ك��ذا ،واحل��ق أنَّه مل يكن أحد الثالث��ة الذين ذهبوا إىل هوالكو يف ه��ذه احلادثة ،بل كان أحد ←
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والقصة
احل َّل��ة إىل قرب بغ��داد لطلب األمان من هوالكو ملك الترت هل��م وألهل احل َّلة،
َّ

مشهورة.(((»..

نصه« :هو الشيخ
احلل ،ما ّ
عيل جميد يِّ ّ
ويف كتاب الفوائد احل ِّل ّية لألستاذ الباحث أمحد ّ

احلل ،وجدّ ه هو أبو
القويقي
عيل بن مخيس بن لزماء
ّ
ّ
عيل بن َّ
َّ
التغلبي يِّ ّ
حممد بن ّ
حمم��د بن ّ

القويقي ترمجناه س��ابقا ويش�ترك معه لف ًظا يف كنيته واسمه واسم أبيه ،كام
حممد بن
ّ
العز َّ
(حممد بن أيب العز) ،وهو الذي و َّقع عىل بعض فتاوى املح ِّقق
وينسب إىل جدّ ه فيقال لهَّ :
أيضا
احلسني
حممد بن مطرف
الرزقي والذي يروي ً
ّ
ّ
احلل ..إىل قوله :يروي عنه الس�� ِّيد َّ
يِّ ّ

عمه الس�� ِّيد
رصح بذلك ابن مطرف يف إجازته لتلميذه وابن ّ
احلل 676هـَّ ،
عن املح ِّقق يِّ ّ
الرزقي»(((.
احلسني
حممد بن احلسن
ّ
ّ
َّ

عيل ابن طاووس ( 680-..هـ):
 .76/119الس ِّيد
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن ّ

صفي الدين وقيل:
هو الس ِّيد اجلليل ،والعامل الفاضل النبيل ،نقيب الطالب ِّيني الس ِّيد
ّ

عيل بن موس��ى بن جعفر ابن
ج�لال الدين َّ
ريض الدين ّ
حممد ابن الس�� ِّيد الزاهد العاب��د ّ
احلس��ني .ذكره صاح��ب غاية االختصار قائ�ًل�اً « :ومنهم ج�لال الدين يل َّقب
ط��اووس
ّ

املصطفى ،كان س�� ِّيدً ا جليلاً زاهدً ا ،منقط ًعا بداره عن الناس ،ذا خرب ورأي وكرب وتر ُّفع،

كان��ت بيني وبينه معرفة تكاد أن تك��ون صداقة ،عرض عليه النقابة صاحب الديوان ابن

اجلويني فامتنع ،وكان يتولىَّ نقابة بغداد واملشهد فك َّفت يده عن ذلك ،مات سنة ثامن
ّ

عيل الذي كان أبوه نقيب بغداد ،تولىَّ نقابة الطالب ِّيني هبا»(((.
ريض الدين ّ
وستامئة ،وهو ابن ّ
احلل).
→ الثالثة الذين راسلوه ،فالحظ( .أمحد يَّ ّ
((( الكنى واأللقاب.197/1 :
((( الفوائد احل ِّل ّية ،خمطوط.
((( غاية االختصار.58 :
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ِ
ريض الدين صاحب الكرامات
وقال ابن عنَبة يف عمدة الطالب« :وأ َّما أبو القاسم ّ

دارجا»(((.
فولد
حممد املل َّقب بـ(املصطفى) ،مات ً
صفي الدين َّ
ّ

احلسني ،كان من
عيل بن طاووس
ّ
ويف أمل اآلمل« :الش��يخ جالل الدين َّ
حممد بن ّ

الزهاد ،يروي عن املح ِّقق»(((.
الفضالء الصلحاء َّ

احلل ..« :والس ِّيد
ويف روضات اجلنَّات قال
ّ
اخلوانساري عند ذكره لتالمذة املح ِّقق يِّ ّ

ريض الدين كتابه
جالل الدين َّ
عيل ابن طاووس الذي كتب ألجله أبوه الس�� ِّيد ّ
حممد بن ّ
املسمى بـ :البهجة لثمرة املهجة.(((»..
ّ

ويف م��وارد اإلحتاف« :كان لقبه ج�لال الدين ،ويل َّقب باملصطف��ى ،عالـماً فاضلاً ،

جليلاً زاهدً ا ،ويل نقابة بغداد بعد وفاة والده ومعها نقابة مشهد مقابر قريش.(((»..
وفاته:
توفيِّ رضوان اهلل عليه سنة 680هـ.

 .77/120الشيخ ّ
اخليمي (642-549هـ):
عيل
ّ
مهذب الدين َّ
حممد بن ّ

هو األديب الش��اعر ،الفاضل املاهر ،الش��يخ أبو طالب ّ
حممد بن أيب
مهذب الدين َّ

احلل.
املفضل بن التامغاز
عيل بن َّ
ّ
اخليمي يِّ ّ
عيل بن ّ
احلسن ّ

ذكره ابن خ ّلكان يف مواضع عدَّ ة من كتابه وفيات األعيان ،ومنها يف ذيل ترمجة توران

شاه قائلاً « :وحكى صاحبنا الشيخ ّ
عيل املعروف بـ(ابن
مهذب الدين أبو طالب َّ
حممد بن ّ
((( عمدة الطالب.191 :
((( أمل اآلمل.286/2 :
((( روضات اجلنَّات 183/2 :ضمن الرتمجة رقم .170
((( موارد اإلحتاف.165/2 :
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احلل) ،نزيل مرص األديب الفاضل ،قال :رأيت يف النوم شمس الدولة.(((»..
ّ
اخليمي يِّ ّ

ويف موضع آخر قال ابن خ ِّلكانّ :
عيل بن
«مهذب الدين أبو طالب َّ
حممد بن أيب احلسن ّ

كثريا من ش��عره وش��عر
ع�لي بن ّ
عيل نس��به ،وأنش��دين ً
املفضل بن التامغاز ،هكذا أمىل ّ
ّ
غريه ،وكان اجتامعنا بالقاهرة املحروسة يف جمالس عديدة ،وأخربين َّ
أن مولده يف الثامن

شوال سنة تسع وأربعني ومخسامئة باحل َّلة املزيد َّية ،وتوفيِّ يوم األربعاء يف
والعرشين من َّ

احلجة سنة اثنتني وأربعني وستامئة ،ودفن من الغد بالقرافة الصغرى،
العرشين من ذي َّ

وح�ضرت الصالة علي��ه ،وكان إما ًما يف اللغ��ة ،راوية للش��عر واألدب ،رمحة اهلل تعاىل
عليه»(((.

املفضل بن
وعن
عيل بن َّ
السيوطي يف بغية الوعاة ما ّ
نصهَّ :
ّ
عيل بن ّ
عيل بن ّ
«حممد بن ّ

اخليمي.
احلل مهذب الدّ ين َأ ُبو َطالب بن
ّ
القامغار (كذا) يِّ ّ

َان إِماما فيِ ال ُّل َغة ،أديبا َش ِ
اع ًرا ،دخل َب ْغدَ ادَ ،وسمع
ً
َق َال األدفوي فيِ ا ْل َبدْ ر السافر :ك َ َ ً
الزا ُغونيِ  ،وتأ َّدب بِا ْبن ا ْلقصار َوا ْبن الأْ َ ْن َب ِ
اريَ ،وأخذ َعن ا ْل ِكن ِْد ّي بِ ِد َمشْ��قَ ،وله
َهبا من َّ
ّ
مصنَّفات.

َارخي��هَ :ش ِ
روى َعن��ه ا ُمل ِ
��ال فيِ ت ِ
نْ��ذ ِر ّيَ ،و َق َ
��اعر مفل��ق ،وأديب بارعَ ،ل�� ُه تصانيف
ُ

َح َسنَة.

ولد فيِ

الأْ َ ْر َب َعاء فيِ

املقطم.

��وال س��نة تس��ع َو َأ ْر َبع�ين َوخمَْس�ِم�اِ ئة باحل َّل��ة املزيد َّيةَ ،و َم��ات َي ْوم
ثامن َش َّ
عشين من ِذي ا ْلقعدَ ة س��نة ا ْثنَ َت ِ و َأربعني ِ
وستماِ ئَة بِا ْل َق ِ
اه َر ِة؛ َودفن بسفح
ا ْل رْ
ينْ َ ْ َ

((( وفيات األعيان.309/1 :
((( وفيات األعيان.342/2 :
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وأنشدين لن ِ
َفس ِه:

ٍ
دم��ي��اط َد ًم��ا
َو َل�� َق��د َب��كَ��يْ��ت لثغر
َأرض ال ِ
ِ
ْ��ع�� َب��ا َدة وال��زه��ادة والتقى
وال���ت���أذي���ن
�����رآن
وت���ل��اوة الْ����� ُق ْ
ُش��ه��دَ اء ب�ين الطعن وال��ط��اع ِ
��دو ،فأهلها
��ون
َوبِ ْ
��ئ��ت وأوب��أه��ا الْ�� َع ُّ
ْ
َ
َ
ِ
الـم ْق ِدسيِ ّ :
عيل بن المْفضل َ
َوله يرثي الحْ َافظ َأ َبا الحْ سن ّ
ووج���دت وج��د الفاقد امل��ح ِ
��زون
َ

أب ِ
ح�����ق ل��ن��اظ��ري غ��رق��ه
ْ���ك���ي َو
َّ

إِن احل ِ
���دي���ث ت���و َّع���رت ط��رق�� ْه
َ
ف��ع��ف��ت َوأصْ���ب���ح م��ظ��ل�ًم�اً ُأ ُف��� ُق��� ْه

ال�����ر َي�����اح ع��ل�ى م��ع��امل��ه
س���ف���ت
ِّ

وغ���������دت م���ع���ط���ل���ة حم����اب����ره
��ص�� ٌن
ون��س��وا ِر َوا َي����ت����ه َوه����ل ُغ ُ

ف����رق����ت ف��رق�� ْه
ب��ع��د ال��ن��ب��ي��ه َو َّ

ي�����ذوي ف��ي��ل��ب��ث ب���ع���ده ورق����� ْه!
َان نحويا َفاضلاً  ،ك ِ
َو َق َال ابن النجار :ك َ
َامل املعر َفة باألدب ،حسن ال َّط ِري َقة ،متد ِّينًا
ًّ
متواض ًعا؛ َوله مصنَّفات كَثِ َرية.
ذك��ر يل َأنّ��ه َقر َأ األَدب عىل فرس��ان ِ
احل�ِّل�يِّ ّ َ ،وابن َّ
القص��ارَ ،وابن
اخلش��ابَ ،وابن َّ
َ
َ
َ
َ

والبندنيجيَ ،وابن أ ُّيوبَ ،وابن حمُ يدةَ ،وأيب احلسن بن
األنباريَ ،وابن الد َّباغَ ،وابن عبيد،
ّ
ّ
الك ِ
اهد بِب ْغدَ اد ،وعيل ِ
الز ِ
ند ّي بِ ِد َمشق»(((.
َّ
َ
َ ّ
ّ
ش��اعرا فحلاً  ،ف َّياض
اخليمي
مه��ذب الدين
قال الش��يخ يوس��ف كركوش« :كان
ً
ّ

الوجدان ،دقيق املالحظة ،س��امي اخليال ،ولشعره وقع شديد يف النفوس يثري كوامنها،
وكان جام ًعا بني الصناعة والطبع ،له نفثات ش��عر َّية تكاد تكون آيات ب ِّينات يف الش��عر

يب ،وكان يف ش��عره أحيانًا ينزع نزعة انتقاد َّية الذعة ،فكان لذلك يس�ير ش��عره سري
العر ّ
صدى يف البالد العرب َّية.
األمثال
ً
((( بغية الوعاة.184/1 :
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قصته مع س��ناء امللك املرص ِّي�ين ،خالصتها أنَّ��ه كان له ولد
وهب��ذه املناس��بة أورد َّ

فاتم باخليانة وعوقب م��ن أجل ذلك ،فكتب إليه
مو َّظ��ف يف أحد الدواوي��ن املرص َّية ،هُّ
والده ّ
مهذب الدين هبذه األبيات:

ع���ص��روك أم����ث����ال ال��ل��ص��وص

ومل ت����ف����د ت����ل����ك األم�����ان�����ة

واف��ع��ل كفعل ب��ن��ي س��ن��اء امللك

يف م������������ال اخل���������زان���������ة»

َّ
إن ال����س��ل�ام����ة يف اخل���ي���ان���ة

ف����������إذا س����ل����م����ت ف��خ��ن��ه��م

قال الش��يخ يوس��ف كركوش« :ولـماَّ ش��اعت هذه األبي��ات يف األندية واملجالس

ُأمسك بنو سناء امللك ،وصودرت أمواهلم»(((.

البهائي يف كشكوله «قصيدة ّ
اخليمي ،منها:
ملهذب الدين
وذكر الشيخ
ّ
ّ
ي��ا مطل ًبا ليس يل يف غ�يره إرب

وانتهى الطلب

وم���ا أراين أه��ًل�اً أن تواصلني

إليك آل التقصيِّ
إلاَّ مل��ع��ن��ى إىل ع��ل��ي��اك ينتسب

ل��ك��ن ي���ن���ازع ش��وق��ي ت����ارة أديب

ع��ل��وا ب���أنيّ فيك مكتئب
حسبي
ًّ
فأطلب الوصل لـماَّ يضعف األدب
(((
ن��ا ٍم وش��وق له يف أضلعي هل��ب»

وم���ا طمحت مل���رأى أو ملستمع

ول��س��ت أب���رح يف احل��ال�ين ذا قلق

مؤ َّلفاته:

وقد ذكرها السيوطي يف بغية الوعاة(((:
1.1األربعني واالسام َّيات.
((( تاريخ احل َّلة.70/2 :
البهائي.853/2 :
((( كشكول الشيخ
ّ
((( بغية الوعاة.185-184/1 :
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2.2استواء احلكم والقايض.
3.3إسطرالب الشعر.
4.4أمثال القرآن.
واحلض عىل املحافظة بني املسب َّيات.
5.5اجلمع بني األخوات
ِّ
6.6حروف القرآن.
7.7الديوان املعمور ،يف مدح الصاحب.
يب.
8.8الر ّد عىل الوزير املغر ّ
9.9رسالة من أهل اإلخالص واملو ّدة إىل الناكثني من أهل الغدر والر َّدة.
1010رشح التح َّيات هلل.
ومفصلة.
1111صفات القبلة جمملة
َّ
1212كتاب (قد).
1313كتاب الكالب.
1414كتاب (حييى).
1515لزوم اخلمس.
1616املؤانسة يف املقايسة.
الديواين ،يف علم األدب واحلساب.
1717املخلص
ّ

املعري يف مواضع سها فيها.
1818املطاول ،يف الر ّد عىل ّ
1919املقصورة.

283

والدته ووفاته:
مر آن ًفا َّ
شوال سنة 549هـ ،ووفاته يوم األربعاء
أن والدته يف َّ 28
ذكر ابن خ ِّلكان كام َّ

احلجة سنة 642هـ ،ودفن يف مرص بالقرافة الصغرى ،رضوان اهلل عليه.
يف  20ذي َّ

القايش (ق  7أو ق :)8
عيل
 .78/121الشيخ مجال الدين َّ
ّ
حممد بن ّ

القايش ،فاضل،
عيل
ج��اء يف أمل اآلمل« :الش��يخ مجال الدين أبو جعفر َّ
ّ
حممد ب��ن ّ

جليل ،يروي عن املح ِّقق»(((.

اآلوي (654-..هـ):
حممد
ّ
حممد بن َّ
ريض الدين َّ
 .79/122الس ِّيد ّ

ه��و العامل الفاضل ،والعابد الورع الزاه��د ،صاحب الكرامات الباهرة ،واملقامات

حممد بن زيد بن
ريض الدين َّ
حممد ابن فخر الدين َّ
ريض الدين َّ
حممد ابن ّ
الرفيعة ،الس ِّيد ّ

عيل بن احلسن النقيب
عيل بن احلس�ين بن احلسن التج بن أيب احلسن ّ
الداعي بن زيد بن ّ

عيل بن احلسني.
عيل األصغر ابن اإلمام ّ
بـ(آبه) ،ينتهي نسبه الرشيف إىل ّ

ِ
ريض الدين
ذك��ره ابن عنَبة يف عمدة الطال��ب قائلاً  ..« :فمن ولده الس�� ِّيد الزاهد ّ

حممد بن زيد.(((»..
حممد ابن
ريض الدين َّ
حممد ابن فخر الدين َّ
َّ
ّ

احلسيني ،فاضل
العلوي
حممد اآلوي
ّ
ّ
حممد بن َّ
ريض الدين َّ
ويف أمل اآلمل« :الس ِّيد ّ

حممد عن جدّ ه زين الدين عن جدِّ أبيه الفقيه
حممد عن جدِّ ه َّ
جلي��ل فقيه ،يروي عن أبيه َّ
الطويس ك ّلهم ،ويروي عن ابن
رباج وس�َّل�اَّ ر والش��يخ
الداعي عن أيب الصالح وابن ال َّ
ّ
طاووس»(((.

((( أمل اآلمل.289/2 :
((( عمدة الطالب.341 :
((( أمل اآلمل.298/2 :
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حممد بن
ريض الدين َّ
وج��اء يف روضات اجلنَّات «الس�� ِّيد الس��ند الفاضل اجللي��ل ّ

احلسيني اآلوي الراوي عن الس ِّيد ابن طاووس
العلوي
حممد بن زين الدين بن الداعي
ّ
ّ
َّ
احلسيني اآلوي،
حممد
ّ
حممد بن َّ
احلس��ني ،ووالد الس�� ِّيد كامل الدين املرتىض حس��ن بن َّ
ّ
ال��راوي عن املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ واآليت ذكره م َّتصلاً هبذه الرتمجة يف ذيل مش��ايخ الس�� ِّيد ابن
الديباجي ،كان من أجلاَّ ء العلامء والسادات ،وأفاضل املحدِّ ثني الثقات،
احلس��ني
ُم َع َّية
ّ
ّ

املحمدان
وأعاظم مش��ايخ اإلج��ازات ،وكذلك ول��ده العظيم الش��أن ووالده وج��دِّ ه
َّ

واملصح��ف يف بعض املواضع بـ :زيد،
املتقدِّ م��ان ،بل ج��دّ أبيه املل َّقب بـ( :زين الدين)،
َّ
احلسيني.(((»..
وجدُّ جدِّ ه املشتهر بالس ِّيد الداعي
ّ

الن��وري يف خامتة املس��تدرك قائلاً « :الس�� ِّيد اجلليل صاحب
وذكره املريزا حس�ين
ّ

املقام��ات العالي��ة ،والكرامات الباهرة ،النقيب الصديق لعديله يف الدرجات الس��امية،

كثريا يف كتبه باألخ الصالح.
الس ِّيد
عيل بن طاووس ويعبرِّ عنه ً
ريض الدين ّ
ّ

حممد بن
وقال يف رس��الة املواس��عة واملضايقة :كنت قد َّ
توجهت أنا وأخي الصالح َّ

حممد القايض اآلوي ضاعف اهلل س��عادته ورشف خامتته من احل َّلة إىل مش��هد
حمم��د بن َّ
َّ
موالنا أمري املؤمنني قائلاً  :وجتدَّ دت يل يف تلك الزيارة مكاشفات جليلة ،وبشارات
مجيلة.(((»..

ويف م��وارد اإلحتاف بعد ذكر نس��به« :الس�� ِّيد الع��امل الفاضل الكب�ير الزاهد الورع

حممد ب��ن مهنَّا العبيد ّيل يف التذكرة ..إىل قوله :توفيِّ س��نة  654يف
الق��دوة ،قاله أمحد بن َّ

الرابع من صفر.(((»..

((( روضات اجلنَّات.320/6 :
((( خامتة املستدرك.333/2 :
((( موارد اإلحتاف.50/2 :
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حممد ابن اجلعفر ّية (606هـ -ح ًّيا سنة 687هـ):
 .80/123الس ِّيد أبو الفتح َّ

نص��ه« :الرشيف أبو الفتح بن
ذك��ره املحدِّ ث
النوري يف خامتة املس��تدرك ،قائلاً ما ّ
ّ

حممد اجلعفرية
حممد بن َّ
اجلعفرية .ق��ال يف املزار أخربين الرشيف اجلليل العامل أبو الفتح َّ

حممد بن
أدام اهلل عزه .ووصفه الس�� ِّيد فخار يف كتاب َّ
احلج��ة بقوله :الرشيف أبو الفتح َّ
احلائري»(((.
احلسيني
الطويس
حممد بن اجلعفر ّية العلو ّية
ّ
ّ
َّ
ّ

حممد بن
وذك��ره
ّ
حممد بن جعفر ب��ن أمحد بن َّ
«حممد بن َّ
الصف��دي يف الوايف قائ�ًل�اً َّ :

احللُ ،يعرف
عيل بن أيب طالب يِّ ّ
عيل بن احلسني بن ّ
جعفر بن غانم ويتَّصل بزيد بن ّ

بابن اجلعفرية ،مولده سنة 606هـ.

أنش��دين الش��يخ أثري الدين أبو ح َّيان من لفظه ،قال :أنش��دنا املذكور لنفسه باحل َّلة

احلجة سنة سبع وثامنني وستامئة:
سابع ذي َّ
ُّ
ي���ب���ل غ��ل��ي��ل��ه امل��ش��ت��اق
أت�����رى

م��ن��ك��م وي��س��ك��ن ق��ل��ب��ه اخل�� َّف��اق

وت��ع��ود أ ّي����ام ال��وص��ال ك�ما ب��دت
يا حاج ًبا عن مقلتي ِسنَة الكرى

وي�����رى أل َّي������ام ال����ف����راق ف���راق

ف���دم���وع���ه���ا ب��ج��ن��اب��ة أط��ل�اق

َّ
ت���ن���ك���رن مت��� ُّل���ق���ي ل���ع���واذيل
ال

َّ
م�����ذاق»
ف��أخ��و ال��غ��رام ل��س��ان��ه

(((

املوسوي (ق :)7
حممد بن معد
ّ
 .81/124الس ِّيد َّ

عيل بن
هو الفقيه العامل ،العابد الزاهد ،الس ِّيد أبو جعفر
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن معد بن ّ

املوس��وي ،ينتهي نس��به الرشيف إىل موس��ى أيب س��بحة ابن إبراهي��م األصغر ابن
رافع
ّ

اإلمام موسى الكاظم.

((( خامتة املستدرك.28/3 :
((( الوايف بالوفيات.181/1 :
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فقيه��ا فاضلاً  ،خيرِّ ً ا
ج��اء يف غاي��ة االختصار«:كان الفقيه صف��ي الدين أبو جعفر ً

زاه��دً ا ،ور ًع��ا حمدِّ ثا ،إخبار ًّيا جام ًعا للنس��ب ،اعتكف بجامع الكوفة س��نني كثرية عىل

كثريا ،وكتب املليح ،وضبط الصحيح ،واقتنى
قدم اخللوة
ُّ
والتجرد ،روى عن آبائه علماً ً
القم ّي
الكت��ب النفيس��ة ،كان النارص ابن املس��تيضء يكرم ُه وحي ُّب��ه ،وكان مؤ َّي��د الدين ِّ
الوزير((( يع ِّظمه وحي ُّبه ،وكان بينهم صداقة وودادة ،أراد منه االنتقال من احل َّلة إىل بغداد

دارا من دوره بدرب الدواب فس��كنها ،ومل ت��زل معروفة به،
فانتق��ل ،وأفرد ل��ه الوزير ً
ويقالَّ :
القم ّي وهبه إ َّياها.(((»..
إن ِّ

وذكره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب عند ذكر جدِّ ه الس ِّيد رافع قائلاً « :يقال لولده :آل

عيل بن رافع املذكور»(((.
رافع ،كان منهم الفقيه
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن معد بن ّ

نصه:
وج��اء يف لؤل��ؤة البحري��ن ضمن ترمجة الس�� ِّيد محزة اب��ن زهرة
احلس��يني ما ّ
ّ

ريض الدين ومجال الدين ابني طاووس وسديد الدين
«وبإس��ناد عن الس�� ِّيدين العاملني ّ

حممد بن
حممد بن معد
املطهر مجي ًعا عن الس ِّيد
ّ
ابن َّ
املوسوي ،وهو َّ
صفي الدين أيب جعفر َّ
ّ
عيل بن
عيل بن محزة بن أمحد بن محزة بن ّ
عيل بن رافع بن أيب الفضائل معد ب��ن ّ
مع��د بن ّ

أمحد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم.

عيل
حممد بن َّ
قال يف كتاب أمل اآلمل :عامل فاضل خيرِّ حمدِّ ث ،يروي عن َّ
حممد بن ّ
القزويني عن الشيخ منتجب الدين ،ويروي العلاَّ مة عن أبيه عنه.(((»..
احلمداين
ّ
ّ
القم ّي ،وهو أحد
القم ّي وليس
حممد ب��ن برز ِّ
حممد بن َّ
العلقمى واس��مه مؤ ّيد الدين َّ
ّ
((( نع��م ،هو ِّ
وزراء النارص لدين اهلل الع َّبايس ،فالحظ.
((( غاية االختصار.83 :
((( عمدة الطالب.213 :
((( لؤلؤة البحرين.355 :
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حممد بن
هذا وذكر صاحب كتاب غاية االختصار حادثة وقعت للس ّيد صفي الدين َّ

العب��ايس النارص لدين اهلل ُّ
تدل ع�لى نزاهته العالية ورشفه وش��جاعته
معد م��ع اخلليفة
ّ
نصها« :حدَّ ثني الس�� ِّيد رشف الدين
الفائقة يف مواجهة أهل الدس��ائس والغدر ،وإليك ّ

حممد بن مت��ام العبيد ّيل وكان س�� ِّيدً ا خيرِّ ً ا منقط ًعا قد طعن يف الس�� ِّن قال:
أب��و جعفر بن َّ
حممد بن معد وه��ذه احلكاية عندي
حدَّ ثن��ي أيب ق��ال :حدَّ ثني الفقيه
صف��ي الدين َّ
ّ

ِّ
صفي الدي��ن يف كتاب بخ ِّطه حيتوي عىل أش��ياء رواها عن
بخ��ط العفيف
مكتوب��ة
ّ
آبائه ،وأجداده .قال :اس��تدعاين اإلمام النارص بأحد أتباع البدر َّية الرشيفة ،فاغتس��لت
جالس��ا عىل مس��ترشف عىل دجلة ،وليس بني يديه سوى
وتأهبت ومضيت إليه ،فرأيته
َّ
ً

عيل ،فلماَّ جلس��ت قال يل :أظنُّك قد
نجاح الرشايب ،فاس��تدناين ،وأحس��ن ر َّد الس�لام َّ
ارتعت الستدعائك يف هذا الليل ،فقلت :الوثوق بورع أمري املؤمنني والعلم بعدله يمنع

حممد أتدري ملا استدعيتك؟ قلت :ال يا أمري املؤمنني ،قال:
من اعرتاض الروع ،قال :يا َّ
أمورا.
عيل ً
استدعيتك لكذا وكذا وعرض َّ
هكذا يف خ ِّطه تعاىل.

وأ َّم��ا ابن ش��بانة فقال :طلبه ليو ِّليه نياب��ة ،وقال له :طلبتك حتَّى أجلس��ك يف هذا

ال��رواق تأمر باملع��روف وتنهى عن املنكر ،ق��ال :فامتنعت ،وخضع��ت (وحففت ظ)

يف اإلعف��اء فألزمن��ي ،فحني مل أجد يل ُبدًّ ا قل��ت :يا أمري املؤمنني واهلل م��ا أتيت إلاَّ وقد
وتأهبت للم��وت ،ومل ُأعلم بنايت وال أهيل باملوضع ال��ذي ُأحرضت إليه فإن
اغتس��لت َّ

فاصفر حينئذ وجهه ،وقال :يا نجاح
كان يف نف��س أمري املؤمن�ين يشء فليفعل ما بدا له،
َّ
كتب ،ففتح��ه وأخرج منه كتا ًبا طويلاً فدفعه إ َّيل،
ع�لي بالكيس الفالينُ ،فأيت بكيس فيه ٌ
َّ

يتضمن النميمة والسعي يف ما يعلم
فقال :اقرأه ،فتأ َّملته فإذا هو من بعض علو َّية الكوفة
َّ
اهلل ب��راءيت من��ه ،فلماَّ وقفت عليه وفرغت منه ناولني كت��اب آخر بذلك املعنى ،وما زال
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يرين��ي كتا ًبا بعد كتاب حتَّى أت��ى عىل ِّ
كل ما يف الكيس ،فقلت :يا أمري املؤمنني اهلل يعلم

براءة ساحتي من هذا ك ِّله وسالمة ن َّيتي ،وحسن طاعتي إلمامي ،ولكن احلسد قد حيمل

عىل ما هو أعظم من هذا.

فق��ال :واهلل إنَّني أعل��م صدقك وإنَّك إىل اليوم قد اعتزلت بمس��جد الكوفة ثالثة

عرش سنة ،وهذه الرقاع تأتيني بام ال يزيدين إلاَّ حسن ظ ٍّن بك ،ومجيل اعتقاد فيك ،وإذا

وأتبع ذلك بكالم مجيل بالغ فيه ،أحسن
كنت ال تؤثر الدخول فيام أك ِّلفك فأنت باخليار
َ
اهلل جزاءه.

ثم قال يل :انرصف راش��دً ا،
ث��م ق��ال :يا نجاح إرم هبذا الكي��س يف املاء ،فرمى بهَّ ،
َّ

فدعوت له وانرصفت.

قال صاحب غاية االختصار :وسمعت َّ
أن الوزير السعيد نصري الدين
الطويس
ّ

صفي الدين ابن معد وآخيته ،وذاك َّ
صفي الدين
أن الفقيه
قال :إنيِّ اجتمعت بالفقيه
ّ
ّ

س��افر إىل العجم يف أ َّيام حداثته واجتمع به هناك ،ولـماَّ ورد موالنا نصري الدين إىل
صفي الدين الفقيه فقيل له :ليس له سوى بنت.(((»..
احل َّلة َّأول أمره سأل عن
ّ
شيوخه وتالمذته:
احلمداين
ع�لي
ي��روي الس�� ِّيد
حممد بن َّ
صفي الدي��ن ابن معد عن الش��يخ َّ
ّ
ّ
حممد بن ّ
ريض الدين
ّ
القزوين��ي ع��ن الش��يخ منتجب الدي��ن ،ويروي عن��ه الس�� ِّيدان الس��ندان ّ

ع�لي ومج��ال الدي��ن أبو الفضائ��ل أمحد ابنا موس��ى ابن ط��اووس رض��وان اهلل عليهم.
ّ
احلل والد العلاَّ مة رمحهم اهلل
وكذلك يروي عنه الشيخ سديد الدين يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ

تعاىل.

((( غاية االختصار.83 :
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والدته ووفاته:
مل أعث��ر ع�لى تاريخ والدت��ه ،وأ َّما تاري��خ وفاته فيمك��ن حتديدها بأنهَّ��ا كانت قبل

بضع س��نني من س��قوط بغداد س��نة 656هـ تقري ًب��ا ،اعتام ًدا عىل ما ذك��ره صاحب غاية
الطويس املولود س��نة
االختص��ار ،من وجود مؤاخاة بني املرتجم واخلواجة نصري الدين
ّ

صفي الدين للخواجة أ َّيام حداثته ممَّا ُّ
يدل عىل تقارب أعامرهم،
597هـ ،وزيارة الس ِّيد
ّ
وكذلك س��ؤال اخلواجة عن الس�� ِّيد املرتجم عند دخوله احل َّلة بعد س��قوط بغداد ،واهلل

سبحانه العامل.

حممد بن موسى ابن طاووس (656-..هـ):
 .82/125الس ِّيد رشف الدين َّ

حممد بن سعد الدين موسى ابن جعفر بن طاووس
هو الس�� ِّيد اجلليل رشف الدين َّ

وريض الدين أيب
احلسني أخو الس ِّيدين العاملني الفاضلني مجال الدين أيب الفضائل أمحد
ّ
ّ

عيل ابني طاووس.
القاسم ّ

حممد بن
حممد بن موسى بن جعفر بن َّ
جاء يف طرائف املقال« :الس�� ِّيد رشف الدين َّ

حممد بن طاووس ،وهذا الس�� ِّيد أخو الس�� ِّيدين ابني طاووس ،مل أقف عىل يشء
أمحد بن َّ
ُّ
يدل عىل فضله ،إلاَّ أنَّه من النقباء يف عهد هوالكو خان يف البالد الفرات َّية.(((»..

وفاته:
(((
ً
مقتوال يف غلبة التتار ببغداد
ع��ن هامش األصل لكتاب عمدة الطالب أنَّه ت��وفيِّ

سنة 656هـ.

((( طرائف املقال.105/1 :
((( عمدة الطالب.190 :
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حممد بن نعيم احلليِّ ّ (ق  7أو ق :)8
 .83/126الشيخ َّ

حممد بن
حممد بن احلس��ن بن َّ
هو العامل الفاضل ،واألديب الش��اعر ،ش��مس الدين َّ

احلل املعروف
كحيل ابن الش��يخ سلطان العارفني (جاكري بن ناكري)
ّ
الكردي األدرازي يِّ ّ
احلل).
بـ( :ابن نعيم يِّ ّ

حممد بن
حممد بن احلسن بن َّ
جاء يف فقهاء الفيحاء ..« :ولد الش��يخ ش��مس الدين َّ

احلل املعروف
كحيل ابن الش��يخ س��لطان العارفني جاكري بن ناكري
ّ
الك��ردي األدرازي يِّ ّ

بـ(اب��ن نعي��م) ..وتل َّق��ن يف احل َّل��ة علوم��ه ومعارف��ه حتَّى أصب��ح معدو ًدا م��ن فقهائها
وأكاب��ر ش��عرائها املجيدين ،وه��و صاحب ديوان املدائ��ح الكبري ال��ذي رتَّبه عىل مجيع
احل��روف اهلجائي��ة وس ه (رشف املزيَّ��ة يف املدائح ِ
الع ِّزي��ة) ،والديوان ك ُّل��ه عبارة عن
ّ
�َّم�اَّ

حممد احلس��ن بن احلس�ين بن نجم
جمموع��ة مدائ��ح يف الصاح��ب الصدر ّ
عز الدين أيب َّ
األس��دي ،وقد دع��اه يف َّأول خطبته
الدي��ن مظ َّفر ب��ن أيب املعايل بن الرصوي بن قيرص
ّ
ب��ـ :نزه��ة اجلليس وفرح��ة األنيس ،ف��رغ منه س��نة 695هـ ،وه��ذا الدي��وان قد مدحه

وقرظه.(((»..
احلل ّ
العلاَّ مة يِّ ّ

يب يف العراق« :هو الشاعر األديب
وقال ع َّباس العزاوي يف كتابه تاريخ األدب العر ّ

الكردي
حممد بن اخلليل ابن الشيخ سلطان العارفني جاكري بن باكري
ّ
حممد بن حسن بن َّ
َّ
العزية
احلل) ،وله ديوان رشف املزية يف املدائح ِّ
األردازي(ك��ذا) املعروف بـ( :ابن نعيم يِّ ّ

ويسمى نزهة اجلليس وفرحة األنيس َّأوله :احلمد هلل موجد الوجود ذي الطول واجلود
َّ

عز الدين
ال��ذي ليس
بمجزء وال مع��دود وال بمح َّيز وال حمدود ..مدح به ص��در احل َّلة ّ
َّ

حممد حس��ن بن احلسني بن نجم بن مظ َّفر بن أيب املعايل بن الرصويع بن قبصة (كذا)
أبا َّ
احلل.
ّ
األسدي يِّ ّ

((( فقهاء الفيحاء.276/1 :
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من شعره يف هذا الديوان:
ي��ا ح���ار ق��د ب���ان األراك وب��ان��ه

ف���ان���زل ب��ع��ي��ش��ك ه���ذه ال��ده��ن��اء

رب����ع زه����ت ه��ض��ب��ات��ه ووه����اده

ِّ
ف������ج روض�������ة غ���نَّ���اء
ف���ب���ك���ل
ٍّ

ّ
رق ال��ن��س��ي��م ب���ه وراق امل���اء

وأرب����ع ب���ذ َّي���اك احل��م��ى فجنابه
حت��م��ي��ه آس����اد ال��ش�رى م��ن عامر

هل��م ال��وغ��ى وال���غ���ارة ال��ش��ع��واء

ع���رب إذا ج��� َّن ال��ظ�لام لنارهم

يف حندس الليل البهيم ل��واء»..

احلل العامل
وقال ّ
العزاوي« :وعىل غالف الديوان تقريظ للعلاَّ مة احلسن بن َّ
املطهر يِّ ّ

نصه :لقد أحس��نت أيهَّ ا الشيخ العامل ،الفاضل البارع ،النحرير العلاَّ مة،
املشهور ،وهذا ّ
املح ِّقق ،ملك العلامء شمس امل َّلة والدين ،فيام نظمته وأجدت القول فيام أنشأته ،وبرزت
في��ه عىل املتقدِّ مني ومل يس��اجلك أحد من ِّ
املتأخرين ،ومجعت ب�ين اللفظ الزائن البديع،
تأخر وصلىَّ  ،وأنَّى يدرك ش��أوك إلاَّ
والرتكيب الش��ائق الصنيع ،فمن جرى يف ميدانك َّ

كلاَّ  ،وأهنِّي��ك يف َّ
نم عود مقال��ك عىل صدقك يف مدح
أن أحس��ن الق��ول أصدقه ،وقد َّ

عز امل َّلة
امل��وىل الصاحب الصدر الكب�ير ،العامل املع َّظم ،كهف الفقراء ،وم�لاذ املؤمننيّ ،

أعز اهلل بش��أنه اإلسالم واملس��لمني ،وختم أعامله بالصاحلات ،وغفر له
ِّ
واحلق والديَّ ،
عمن
مجيع الذنوب والزلاَّ ت،
بمحمد وآله الطاهرين .كتبه العبد الفقري إىل اهلل الغني به َّ
َّ

حممد وآله»(((.
سواه حسن بن َّ
مطهر حامدً ا هلل تعاىل مص ِّل ًيا عىل س ِّيدنا َّ

احلل لديوان املرتجم هلو الدليل الواضح
وهذا التقريظ الفاخر الصادر عن العلاَّ مة يِّ ّ

عىل منزلته العلم َّية الرفيعة ،ومكانته األدب َّية املتم ِّيزة ،والتي أشار إليها العلاَّ مة مب ِّينًا علم
املرتجم وفضله رضوان اهلل عليه.

((( تاريخ األدب العربيّ يف العراق.317/1 :
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حممد ابن وشاح احلليِّ ّ (ق  7أو ق :)8
 .84/127الشيخ تاج الدين َّ

حممد ابن الفقيه العامل شمس الدين
هو العلاَّ مة الفاضل القايض الش��يخ تاج الدين َّ

احلل.
حمفوظ بن وشاح بن َّ
احلل ،أحد أعالم أرسة آل وشاح يِّ ّ
حممد يِّ ّ

حممد بن حمفوظ بن
عيل َّ
ذك��ره صاحب أم��ل اآلمل قائلاً « :القايض تاج الدين أب��و ّ

حممد بن
حممد ،كان م��ن الفضالء الصلحاء ،األُدباء املش��هورين ،يروي عنه َّ
وش��اح بن َّ

قاسم بن ُم َع َّية»(((.

احلل ومنهم والد املرتجم الش��يخ
ويف روض��ات اجلنَّات عند ذك��ر تالمذة املح ِّقق يِّ ّ

أيضا من
حمم��د بن حمفوظ الذي ه��و ً
حمف��وظ بن وش��اح ..« :وكان الش��يخ تاج الدين َّ

الديباجي ،هو
احلسني
الفضالء الصلحاء االُدباء املش��هورين ويروي عنه لقيبه بن ُم َع َّية
ّ
ّ
من أج َّلة أوالد هذا الشيخ اجلليل الكامل»(((.

ويف موضع آخر من الروضات عند ذكر الشيخ حمفوظ بن وشاح والد صاحب الرتمجة:

حممد الذي
حممد بن حمفوظ بن وشاح بن َّ
عيل َّ
« ..وكان عنه رواية ولده القايض تاج الدين أبو ّ
الواسطي.(((»..
أيضا كامل الدين بن محاد
حممد بن القاسم بن ُم َع َّية ،ويروي عنه ً
ّ
يروي عنه َّ

اهلذيل (ق  7أو ق :)8
حممد بن حييى
 .85/128الشيخ
صفي الدين َّ
ّ
ّ

حممد ابن الفقيه الكبري نجيب الدين حييى بن
هو العلاَّ مة الفاضل اجلليل
صفي الدين َّ
ّ

عم اإلمام
احلل ،وأبوه نجيب الدين حييى ابن ِّ
أمحد بن حييى بن احلس��ن بن سعيد اهلذ ّيل يِّ ّ

احلل.
أيب القاسم جعفر بن احلسن املح ِّقق يِّ ّ
((( أمل اآلمل.297/2 :
((( روضات اجلنَّات.185/2 :
((( روضات اجلنَّات.106/6 :
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حممد بن س��عيد ،فاضل،
ذك��ره صاح��ب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ صف��ي الدين َّ

جليل ،من تالمذة املح ِّقق»(((.

أيضا من أبناء
احلل ..« :ومنه��م ً
ويف روض��ات اجلنَّات عن��د ذكر تالمذة املح ِّق��ق يِّ ّ

حممد ابن الشيخ نجيب
عمومته الفضالء املاجدين كالش��يخ اإلمام العلاَّ مة
صفي الدين َّ
ّ

عمه أمحد.(((»..
الدين حييى ابن ِّ

صفي
عمه الش��يخ اإلمام العلاَّ مة
ّ
ويف موض��ع آخر من الروضات« :وكان ابن ابن ِّ

أيضا من أعاظم مش��ايخ
حممد ابن الش��يخ نجيب الدين حييى بن س��عيد املذكور ً
الدين َّ
عيل بن أمحد
ريض الدين ّ
اإلجازات ،وله الرواية عن الس�� ِّيد تاج الدين بن ُم َع َّية والشيخ ّ

عيل بن ألال وغريهمَّ ،نور اهلل رمسه»(((.
ّ
املزيدي والشيخ ّ

 .86/129الشيخ حممود ابن البزَّاز احلليِّ ّ (604-538هـ):

األول توفيِّ
قال املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات س��نة 604هـ« :ويف شهر ربيع َّ

البغدادي املولد
احلل األصل،
ّ
الش��يخ األديب أبو الثناء حممود بن هبة اهلل بن أيب القاس��م يِّ ّ
البزاز ،ومولده سنة ثامن وثالثني ومخسامئه ،وهو منسوب إىل احل َّلة
والدار،
الدمشقي الوفاةَّ ،
ّ

عيل بن عساكر البطائحي،
املزيد َّية ،قرأ القرآن الكريم بيشء من القراءات عىل أيب احلسن ّ

حممد عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد ابن َّ
اخلش��اب
واش��تغل بيشء من األدب ع�لى أيب َّ
اجلواليقي ،وسمع منهام ومن أيب الوقت عبد
حممد إسامعيل بن موهوب بن أمحد ابن
ّ
وأيب َّ
احلسيني.(((»..
املعمر
َّ
ّ
عيل بن ّ
األول بن عيسى والنقيب الطاهر أيب عبد اهلل أمحد بن ّ
((( أمل اآلمل.274/2 :
((( روضات اجلنَّات ،186/2 :ضمن الرتمجة رقم .170
((( روضات اجلنَّات ،187/2 :ضمن الرتمجة رقم .170
املنذري.130/6 :
((( تكملة
ّ
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 .87/130الشيخ ّ
الشيباين (كان ح ًّيا سنة 690هـ):
مهذب الدين حممود
ّ

هو الفقيه الفاضل ،واألديب الشاعر الكامل ،الشيخ ّ
مهذب الدين حممود بن حييى بن

احلل.
حممد بن سامل
َّ
الشيباين يِّ ّ
ّ

ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ ّ
حممد بن سامل
مهذب الدين حممود بن حييى بن َّ

شاعرا أدي ًبا ،منش ًئا بلي ًغا ،يروي عنه ابن ُم َع َّية.(((»..
فقيها عا ًملا صاحلًا،
احلل ،كان ً
ً
الشيباين يِّ ّ
ّ
ثم َّ
إن
احلل و َمن رثاهَّ ..« :
ويف روضات اجلنَّات عند ذكر الشيخ حمفوظ بن وشاح يِّ ّ

مجل��ة من رث��اه بعد وفاته بقصيدة َّ
قل ما يوجد مثلها يف املراثي هو الش��يخ ّ
مهذب الدين

النحوي ،الذي
احلل الفقيه ،الصالح األديب
ّ
حممود بن حييى بن َّ
حممد بن س��امل الشيباين يِّ ّ
أيضا.(((»..
يروي عنه ابن ُم َع َّية املذكور ً

احلل صالت
ويف تاريخ احل َّلة« :وكان بني املرتجم له والشاعر الشهري
ّ
صفي الدين يِّ ّ

و ِّد َّية ،ومراس�لات أخو َّية ،من هذه املراسالت قصيدة أرس��لها املرتجم له من احل َّلة إىل

صفي الدين بامردين ،منها البيت التايل:

ع��ل�ي ع��زي��ز
ع��ب��دال��ع��زي��ز أن����ت
َّ

ومل���ج���دك ال��ت��ع��ظ��ي��م وال��ت��ع��زي��ز

م���ن يل ب��ق��رب��ك وامل������زار ع��زي��ز

ط��وب��ى مل��ن حي��ظ��ى ب��ه وي���ف���وز»

الصفي بقصيدة منها:
فأجابه
ّ

(((

شعره:

احلل،
من شعره املأثور عنه قصيدته املشهورة يف رثاء الشيخ حمفوظ بن وشاح يِّ ّ
((( أمل اآلمل.317/2 :
((( روضات اجلنَّات.106/6 :
((( تاريخ احل َّلة.76/2 :
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وهي:
ع���ز ال���ع���زاء والت ح�ي�ن ع���زاء
ّ

م���ن ب��ع��د ف��رق��ة س�� ِّي��د ال��ش��ع��راء

أك���ذا امل��ن��ون هت���دُّ أط����واد احلجا

وي��ف��ي��ض م��ن��ه��ا ب��ح��ر ك ِّ
ُ����ل عطاء

ال���ع���امل احل��ب�ر اإلم������ام امل��رت�ضى

ع��ل��م ال�شري��ع��ة ق�����دوة ال��ع��ل�ماء

م��ن ل��ل��ف��ت��اوى امل��ش��ك�لات حي ّلها

وي��ب��ي��ن��ه��ا ب��ال��ك��ش��ف واإلم���ض���اء

م���ن ل��ل��ك�لام ي��ب�ين م���ن أرساره

م��ع��ن��ى ح��ق��ي��ق��ة خ��ال��ق األش��ي��اء

م��ن ذا لعلم النحو واللغة التي

ج���اءت غ��رائ��ب��ه��ا ع��ن الفصحاء

من للعروض يبني من أرساره الـ

ـ��خ��ايف وم���ن للشعر وال��ش��ع��راء

ما خلت قبل ّ
حيط يف قلب الثرى

َّ
إن ال���ب���دور ت��غ��ي��ب يف ال��غ�براء

أي���م���وت حم��ف��وظ وأب���ق���ى ب��ع��ده

غ����در ل��ع��م��رك م���وت���ه وب��ق��ائ��ي

موالي شمس الدين يا فخر ال ُعال

م����ايل أن������ادي ال جت��ي��ب ن��دائ��ي

مؤ َّلفاته:

الفوطي يف جممع اآلداب((( َّ
أن له كتا ًبا اس��مه ش��فاء الغ َّلة من شعر شعراء
ذكر ابن
ّ

احل َّلة ،ذكر فيه قصائد لبعض أدباء احل َّلة وعلامئها.
والدته ووفاته:

أتوصل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا سنة 690هـ ،وهي سنة
مل َّ

رسهيام.
احلل ُقدِّ س َّ
وفاة الشيخ حمفوظ بن وشاح يِّ ّ

 .88/131الشيخ حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم احلليِّ ّ (604-538هـ):

الذهبي يف املخترص من تاريخ اب��ن الدبيثي ،قائلاً « :حممود بن هبة اهلل بن أيب
ذك��ره
ّ

((( جممع اآلداب ،160/4 :ضمن الرتمجة رقم .3576
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(البزاز) أخو عبد اهلل ،قرأ بيشء من القراءات عىل
البزار َّ
احلل األصل أبو الثناء َّ
القاس��م يِّ ّ
حممد بن َّ
اخلشاب وإسامعيل بن
أيب احلس��ن بن عس��اكر وأخذ ش��ي ًئا من األدب عن أيب َّ
اجلواليقي وس��مع منهام ومن أيب الوقت وكان فيه تشدَّ ق وكثرة كالم ،علقت عنه فوائد

األول
وس��كن بأخرة دمش��ق وتويف هبا .روى عنه الضياء
املقديس وق��ال :تويف يف ربيع َّ
ّ

س��نة أربع وس��تامئة وولد س��نة ثامن وثالثني ومخسامئة ،س��مع منه مجاعة من الدمشق ِّيني
وروى عنه أبو الفتوح بن احلرصي»(((.

 .89/132الشيخ هبة اهلل بن أ ُّيوب احلليِّ ّ (610-..هـ):

ريض الدين
النحوي ،عميد الرؤساء الشيخ أبو منصور
اللغوي
هو العلاَّ مة الفقيه
ّ
ّ
ّ

احلل.
عيل بن أ ُّيوب يِّ ّ
هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب بن ّ

عيل بن أ ُّيوب
ذكره ياقوت
ّ
احلموي قائلاً « :هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب بن ّ

لغوي ش��اعر ،ش��يخ وقته
نحوي
أب��و منص��ور ،يعرف بعميد الرؤس��اء ،أديب فاضل،
ّ
ّ
عيل بن
ومتص��دِّ ر بل��ده ،أخذ عنه أه��ل تلك الب�لاد األدب ،وأخذ هو عن أيب احلس��ن ّ

العصار) وغريه ،وله نظم ونثر ،وكان ُيل َّقب بـ(وجه
عبدالرحي��م الر ِّقي املعروف بـ(ابن َّ
الدُّ ويبة) ،وسمع املقامات من ابن الن َّقور وروى عنه ،مات سنة 610هـ»(((.

العاميل« :الس�� ِّيد عميد الرؤس��اء هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب ،كان
احلر
قال ّ
ّ

فاضلاً جليلاً  ،له كتب ،يروي عنه الس ِّيد فخار»(((.

ريض الدين أبو منص��ور هبة اهلل بن حامد
ويف الكن��ى واأللقاب«:عميد الرؤس��اء ّ
الدبيثي.338 :
((( املخترص من تاريخ ابن
ّ
((( معجم األدباء.264/19 :
((( أمل اآلمل 342/2 :رقم .1053
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اللغ��وي ،الفقي��ه ،الفاضل اجلام��ع ،األديب الكام��ل ،يروي عنه الس�� ِّيد فخار،
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ

كان من األخيار الصلحاء املتع ِّبدين ومن أبناء ال ُكتَّاب املعروفني ،وهو الذي يروي

ِّ
األجل هباء الرشف ،فهو القائل( :حدَّ ثنا)((( يف
الس��جاد َّية عن الس ِّيد
الصحيفة الكاملة
َّ
َّأوهلا ،مات سنة 609هـ»(((.

احلل املعروف بـ(عميد الرؤساء)،
ويف أعيان الش��يعة«:هبة اهلل بن حامد بن أ ُّيوب يِّ ّ

نحوي شاعر.(((»..
يف معجم األدباء :أديب فاضل
ّ

حممد صادق آل بحر العل��وم يف تعليقته عىل لؤل��ؤة البحرين قائلاً :
وذك��ره الس�� ِّيد َّ

احلل
عيل بن أ ُّيوب يِّ ّ
ريض الدين أبو منصور هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أ ُّيوب بن ّ
«ه��و ّ
اللغوي ،اإلمام الفقيه ،الفاضل اجلامع ،األديب الكامل ،املعروف بـ(عميد الرؤس��اء)،
ّ
واملعول عليه
صاحب كتاب الكعب ،املنقول قوله يف بحث الوضوء عند مسألة الكعب
َّ
عندنا واملقبول عند العا َّمة.(((»..

والدته ووفاته:
مل أعثر عىل تاريخ والدته ،أ َّما وفاته فهي يف سنة 609هـَّ ،نور اهلل رمسه.

ورام ابن أيب فراس احلليِّ ّ ( 605-..هـ):
 .90/133الشيخ َّ

ورام بن
ورام بن أيب فراس َّ
هو األمري العامل الفاضل الزاهد العابد الشيخ ،أبو احلسني َّ

النخعي صاحب أمري املؤمنني.
محدان ،املنتهي نسبه إىل مالك بن احلارث األشرت
ّ

((( قد تقدّ م أنَّه الش��يخ ابن الس��كون احل ّ
�ِّل�يِّ  ،وهناك اختالف باألقاويل يف معرف��ة من قال حدَّ ثنا،
فتأ َّمل.
((( الكنى واأللقاب.450/2 :
((( أعيان الشيعة.356/1 :
((( لؤلؤة البحرين.422 :
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عيل ابن طاووس وأثنى عليه ،قائلاً « :وكان
ريض الدين ّ
ذكره س��بطه الس ِّيد اجلليل ّ

ونور رضحيه ،من أورع م��ن رأيناه ،عار ًفا
ورام اب��ن أيب فراس قدَّ س اهلل روح��ه َّ
ج��دي َّ
بأصول الدين وأصول الفقه ،وتاركًا ما تقتضيه الرياسة الدنيو َّية بالكلية»(((.

ورام بن أيب فراس قدَّ س اهلل روحه ،وهو
ومم��ا أطراه به ً
أيضا ،قول��ه« :وكان جدي َّ

فص عقيق عليه أس�ماء أئمته
ممَّ��ن يقت��دى بفعله قد أوىص أن جيع��ل يف فمه بعد وفات��ه ّ
صلوات اهلل عليهم»(((.

ورام بن أيب فراس بح َّلة،
وقال فيه صاحب أمل اآلمل« :األمري الزاهد أبو احلسني َّ

عيل بن أيب طالب ،عامل
من أوالد مالك بن األش�تر
ّ
النخعي صاح��ب أمري املؤمنني ّ
فقيه صالح ،شاهدته بح َّلة ووافق اخلُرب اخلَرب ،قرأ عىل شيخنا اإلمام سديد الدين حممود

احلميص بح َّلة وراعاه ،قاله منتجب الدين.
ّ

ريض الدين
وق��ال ً
أيضا مع ّق ًب��ا :وهذا الش��يخ الفاضل اجلليل الق��در جدّ الس�� ِّيد ّ

أن فيه ّ
ع�لي ابن طاووس أل ّمه .ل��ه كتاب تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر حس��ن إلاَّ َّ
الغث
ّ
املشهدي عنه»(((.
حممد بن جعفر
ّ
والسمني ،يروي الشهيد عن َّ

«ورام بن محدان بن خوالن بن إبراهيم بن مالك
النبي
الكاظميَّ :
ّ
وقال الشيخ عبد ّ

األشرت ،كذا يف البحار ،وأظ ّن َّ
ورع
ورام ومالك أكثر من هذا ،وهو ثق ٌة ٌ
أن الواسطة بني َّ

صالح ،معارص ملنتجب الدين ،يروي عنه ابن طاووس ويثني عليه»(((.
ٌ

اخلوانس��اري يف روض��ات اجلنَّات بعد ذكره لقول صاح��ب أمل اآلمل فيه:
وقال
ّ
((( فرج املهموم.146 :
((( فالح السائل.75 :
((( أمل اآلمل.343/2 :
((( تكملة الرجال.568/2 :
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« ..ل��ه كتب ،منها جمموعته املعروفة بـ( :تنبيه اخلاطر ونزهة الناظر) ،يروي عن الش��يخ

املشهدي»(((.
وحممد بن جعفر
حممود
ّ
احلميص ،وعنه الشيخ منتجب الدين َّ
ّ

ورام بن أيب فراس يروي عن الشهيد
وقال
ّ
الربوجردي يف طرائف املقال« :الش��يخ َّ

األول»(((.
َّ

ورام عن الشهيد؛ لتقدُّ مه ُّ
وتأخر الشهيد عنه ،وكذلك
وال يمكن أن يروي الش��يخ َّ

ورام بدون واس��طة ،بل الصواب أنَّه ي��روي عنه بعدَّ ة
ال يمكن��ه أن ي��روي عن الش��يخ َّ

وس��ائط ،علماً َّ
األول يف الثلث
ورام كانت س��نة 605هـ ووالدة الشهيد َّ
أن وفاة الش��يخ َّ
األول من القرن الثامن ،واهلل سبحانه العامل.
َّ

«ورام بن أيب فراس ،شيخ زاهد ،عامل
القم ّي يف سفينة البحارَّ :
وعن الش��يخ ع َّباس ِّ

ورام) ..ينتهي نس��به
فقيه ،حمدِّ ث جليل ،صاحب كتاب تنبيه اخلاطر املل َّقب بـ(جمموعة ّ
عيل بن طاووس من طرف أ ِّمه»(((.
إىل إبراهيم بن األشرت ،وهو جدُّ الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ

املسمى تنبيه اخلواطر
حممد صادق آل بحر العلوم عند تقديمه لكتابه َّ
وحكى الس ِّيد َّ

القم ّي :ورأيت ِّ
العاميل يف
احل��ر
بخط
ثم قال املح��دِّ ث ِّ
ونزه��ة النواظر قائ�ًل�اً َّ ..« :
ِّ
ّ
ِّ
األجل قوله :ومن شعره:
حاشية أمل اآلمل يف ذيل ترمجة هذا الشيخ
ي���ا أيهَّ�����ا ال���راق���د ك���م ذا امل��ن��ام

ع�ل�ام ذي ال��غ��ف��ل��ة ج��ه�ًل�اً ع�لام

َّ
ول����ذاهت����ا
يف ط���م���ع ال���دن���ي���ا

ومج���ع م���ا ت�ت�رك م���ن ذا احل��ط��ام

ع�ل�ام تُ��ف��ن��ي ال��ع��م��ر ال ت��رع��وي

رشب�����ت ي����ا ه�����ذا ن���م�ي�ر امل�����دام

َّ
ح���ل ب��ك ال��ش��ي��ب أم���ا تستحي

ق���د آن إق�ل�اع���ك ع���ن ذا امل��ق��ام

((( روضات اجلنَّات.177/8 :
((( طرائف املقال.98/1 :
((( سفينة البحار.644/2 :
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ق���د أش��ب��ه ال��ش�� َّب��ان يف جهلهم

ذو ش��ي��ب��ة ي��ف��ع��ل ف��ع��ل ال��غ�لام

ال������ق������وة أرك����اهن����ا
ف�����ارق�����ت
َّ

م��ن ِّ
ك���ل م��ا ت��ق��در ح��تَّ��ى الطعام

و ُأل��ب��س امل��س��ك�ين ث���وب السقام

ّ
ح���ول���ت
ك������أن
ب���ال���ص���ح���ة ق����د ِّ
َّ
ف���ي���ا ه��ن��ي�� ًئ��ا الم������رئ ق���دَّ م���ت

خ���ي��را ب���ع���ده ال ي��ض��ام
ي������داه
ً

ف��ل��ي��ت��ب امل����ذن����ب م����ن ز َّل����ة

م��وب��ق��ة ت���زري���ه ب�ي�ن األن������ام»

(((

مشاخيه ومن يروي عنهم:
أشهرهم:

ّ
احلسيني.
العلوي
العرييض
عيل بن إبراهيم
1.1الس ِّيد
ّ
ّ
ّ
األجل الرشيف ّ
احلميص.
عيل
ّ
2.2الشيخ اإلمام سديد الدين حممود بن ّ

تالمذته ومن يروي عنه:

القم ّي ،صاحب الفهرست.
عيل بن عبيد اهلل ِّ
1.1الشيخ منتجب الدين ّ
املشهدي.
حممد بن جعفر
ّ
2.2الشيخ َّ

مؤ َّلفاته:

أيضا
وأش��هرها كتاب��ه
املس��مى بـ(تنبي��ه اخلواط��ر ونزهة النواظ��ر) الذي يع��رف ً
َّ

ورام).
بـ(جمموعة الشيخ َّ

ٍ
حواش وتعليق��ات عىل بعض
وله (مس��ألة يف املواس��عة واملضايق��ة)((( ،وكذا ل��ه

ريض الدين ابن طاووس يف كتابه (األمان من أخطار
الكتب أش��ار إليها س��بطه الس�� ِّيد ّ

األسفار واألزمان)(((.

((( تنبيه اخلواطر.3/1 :
((( الذريعة.395/20 :
((( األمان من أخطار األسفار واألزمان.124 ،104-103 :
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وفاته:
ت��وفيِّ قدَّ س اهلل روحه كام عليه أكثر أرباب املعاجم س��نة 605ه��ـ ،إذ جاء عن ابن

نصه« :يف هذه الس��نة ثاين املحرم توفيِّ أبو احلسن
األثري يف حوادث س��نة  ،605قائلاً ما ُّ

ورام بن أيب فراس الزاهد باحل َّلة السيف َّية وهو منها وكان صاحلا»(((.
َّ
أ َّما تاريخ والدته فلم أعثر عليها ،واهلل سبحانه العامل.

اهلذيل (690-601هـ):
 .91/134الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد
ّ

ه��و ق��دوة الفقه��اء ،ومرجع الفض�لاء ،الع��امل العابد ،وال��ورع الزاه��د ،األديب

األملعي املاهر ،الشيخ أبو زكر َّيا نجيب الدين حييى بن أمحد بن
واللغوي
النحوي ،الشاعر
ّ
ّ
ّ
احلل.
حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل يِّ ّ

ذك��ره تلمي��ذه النبيه اب��ن داود يف رجاله قائلاً « :حييى بن أمحد بن س��عيد ،ش��يخنا

اإلم��ام ،العلاَّ مة الورع القدوة ،كان جام ًعا لفنون العل��وم األدب َّية والفقه َّية واألصول َّية،

وكان أورع الفضالء وأزهدهم ،له تصانيف جامعة للفوائد ،منها كتاب اجلامع للرشائع
احلجة س��نة تس��عني
يف الفق��ه وكت��اب املدخل يف ُأصول الفقه وغري ذلك ،مات يف ذي َّ
وستامئة قدَّ س اهلل روحه»(((.

ويف أم��ل اآلم��ل« :الش��يخ أب��و زكر َّي��ا حييى بن س��عيد ،وه��و ابن أمح��د بن حييى

ب��ن احلس��ن ابن س��عيد اهلذ ّيل ،م��ن فضالء عرصه ،ي��روي عن��ه الس�� ِّيد عبدالكريم بن

أمح��د ب��ن طاووس كت��اب مع��امل العلامء البن شهرآش��وب وغ�يره كام رأيت��ه ِّ
بخط ابن
ط��اووس ،وي��روي عن��ه العلاَّ مة ،ل��ه كت��اب جام��ع الرشائع وغ�يره ،وذك��ر العلاَّ مة
((( الكامل يف التاريخ.282/12 :
((( رجال ابن داود.202 :
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أنَّه كان زاهدً ا ور ًعا»(((.
عم املح ِّقق نجم الدين املتقدَّ م ،واش��تهر نس��بته إىل
ويف لؤلؤة البحرين« :وهو ابن ِّ

جدِّ ه فيقال يف عبارات األصحاب( :حييى بن سعيد) ،وقد أخذ االسم واللقب من جدِّ ه

نجيب الدين حييى بن احلسن بن سعيد كام تقدَّ م يف ترمجة املح ِّقق ،وقد ذكر العلاَّ مة

يف إجازته لبني زهرة أنَّه كان زاهدً ا ور ًعا.(((»..

اخلوانس��اري« :الش��يخ أبو زكر َّيا حييى بن س��عيد ،وهو ابن أمحد بن حييى بن
وقال
ّ

ثم َّ
إن للرجل
احلس��ن بن س��عيد اهلذ ّيل ،من فضالء عرصه ..إىل قوله بعد ذكر مؤ َّلفاتهَّ :

كتا ًبا لطي ًفا آخر يف الفقه موجو ًدا بني أظهر علامء الطائفة س�َّم�اَّ ه نزهة الناظر يف اجلمع بني
األشباه والنظائر ينيف عىل ثالثة آالف بيت تقري ًبا.(((»..

ويف الكنى واأللقاب« :أبو زكر َّيا حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل:

النحوي ،املعروف بـ(الش��يخ نجيب الدين
العامل الفاضل ،الفقيه الورع الزاهد ،األديب
ّ

احلل) ،وسبط صاحب الرسائر ،رضوان اهلل عليهم أمجعني»(((.
ابن َّ
عم املح ِّقق يِّ ّ

وع��ن العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ ع َّطر اهلل مرقده يف إجازته لبني زهرة« :وكان الش��يخ األعظم

الطويس قدَّ س اهلل روحه وزير الس��لطان هالكو،
حممد بن احلس��ن
خواجة نصري الدين َّ
ّ
فأنفذه إىل العراق ،فحرض احل َّلة ،فاجتمع عنده فقهاء احل َّلة ،فأشار إىل الفقيه نجم الدين

جعفر بن سعيد ،وقال :من أعلم هؤالء اجلامعة؟ فقال له :ك ُّلهم فاضلون علامء ،إن كان
رب ًزا يف ف�� ٍّن آخر ،فقال :من أعلمهم باألصو َلني؟
رب ًزا يف ف ٍّن كان اآلخر م ِّ
واح��د منهم م ِّ
((( أمل اآلمل.346/2 :
((( لؤلؤة البحرين.252 :
((( روضات اجلنَّات.198/8 :
((( الكنى واأللقاب.309/1 :
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حممد بن جهيم،
فأشار إىل والدي سديد الدين يوسف بن َّ
املطهر وإىل الفقيه مفيد الدين َّ
فق��ال :ه��ذان أعلم اجلامعة بعلم ال��كالم وأصول الفقه ،فتكدَّ ر الفقيه حييى بن س��عيد،

عمه أيب القاسم يعتب عليه وأورده يف مكتوبه أبياتًا وهي:
وكتب إىل ابن ِّ
ال هت���ن م���ن ع��ظ��ي��م ق����در وإن

م���ش���ارا إل��ي��ه بالتعظيم
ك��ن��ت
ً

ول��ع اخلمر بالعقول رم��ى اخلمر

ب��ت��ن��ج��ي��س��ه��ا وب���ال���ت���ح���ري���م

ق���درا
فاللبيب ال��ك��ري��م ينقص
ً

ب��ال��ت��ع��دّ ي ع�لى اللبيب الكريم

املطهر وابن جهيم ومل تذكرين؟! فكت��ب إليه يعتذر إليه ويقول:
كي��ف ذكرت اب��ن َّ

لو سألك خواجة مسألة يف األصولني ر َّبام وقفت وحصل لنا احلياء»(((.
شيوخه:
من أشهرهم:

احلل)،
1.1الش��يخ اإلمام جعفر بن احلسن بن س��عيد اهلذ ّيل ،املعروف بـ(املح ِّقق يِّ ّ
املرتجم.
عم
َ
وهو ابن ِّ

احلل.
2.2الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد
ّ
املوسوي يِّ ّ

حممد بن أيب الربكات بن إبراهيم
الصنعاين(((.
3.3الشيخ َّ
ّ

حممد بن عبد اهلل بن زهرة
احلسيني(((.
ّ
4.4الس ِّيد أبو إبراهيم َّ

تالمذته:

احلل.
1.1الشيخ اإلمام جالل الدين احلسن ابن نظام الدين أمحد بن َّ
حممد بن نام يِّ ّ
((( بحار األنوار.65/104 :
((( فرحة الغري.112 :
((( فرحة الغري.79 :
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عيل بن داود ،صاحب كتاب الرجال.
2.2الشيخ الفقيه الرجا ّيل احلسن بن ّ

احلل.
3.3اإلمام مجال الدين آية اهلل احلسن بن يوسف بن َّ
احلل ،العلاَّ مة يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
احلسني.
4.4الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس
ّ
العلوي.
حممد بن احلسن بن أيب الرضا
ّ
5.5الس ِّيد َّ
وغريهم من أعالم املشايخ والسادات.

مؤ َّلفاته:
1.1جامع الرشايع ،يف الفقه ،مطبوع.
2.2املدخل يف ُأصول الفقه.
3.3نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر ،مطبوع.
وغريها من املؤ َّلفات.
والدته ووفاته:
ذكر أرباب املعاجم الرجال َّية َّ
أن والدة املرتجم الش��يخ نجيب الدين حييى بن سعيد

األول من الليل ش��هر ذي
كان��ت س��نة 601هـ ،ووفات��ه  (((يف ليلة عرفة يف الثلث َّ
احلجة من السنة التاسعة والثامنني بعد الستامئة 689هـ.
َّ

السوراوي (ق :)7
حممد
ّ
 .92/135الشيخ حييى بن َّ

املرتجم
ج��اء يف روض��ات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الش��يخ حييى بن بطريق عن��د ذكر
َ

الس��وراوي ،الراوي عن
حممد بن حييى بن الفرج
ّ
م��ا ّ
نصه« :وهو غري الش��يخ حييى ب��ن َّ
((( ُينظر :لؤلؤة البحرين.253 :
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احلل،
احلسني بن هبة اهلل بن رطبة عن الشيخ أيب عيل ،وشيخ رواية والد موالنا العلاَّ مة يِّ ّ

َّ
احلل إلاَّ بالواسطة كام
فإن والد العلاَّ مة ال يروي عن صاحب الرتمجة يقصد ابن بطريق يِّ ّ
قد عرفت»(((.
الس��وراوي ،كان
حممد ب��ن حييى بن الفرج
ّ
ج��اء يف أمل اآلمل« :الش��يخ حييى بن َّ

حلا ،يروي عن ابن شهرآشوب ،ويروي العلاَّ مة عن أبيه عنه»(((.
فاضلاً صا ً

 .93/136الشيخ يوسف بن علوان (ق :)7
ٌ
متكلم جليل ،كان من
نصه:
ذكره املريزا
األفندي يف رياض العلامء ،بام ّ
ّ
ٌ
«فاضل عامل ٌ

حممد بن نام ولوالد العلاَّ مة ،ويروي
كبار علامء اإلمام َّية
معارصا للمح ّقق ونجيب الدين َّ
ً

عيل اخل َّياط عن ابن إدريس.
عن الشيخ حييى بن ّ

وقد رأيت بخ ِّطه املبارك عىل ظهر نسخة من الرسائر البن إدريس يف أردبيل إجازة

حممد بن زنجي وكان تارخيها س��نة ثامن وعرشين وستامئة ،ومل أجده يف
لتلميذه الش��يخ َّ
أمل اآلمل .فالحظ.

العرييض الذي ي��روي املح ِّقق عنه لكونه
ولكنَّ��ه ليس الس�� ِّيد مجال الدين يوس��ف
ّ

بعيدً ا .فالحظ.

وقد رأيت بعض فتاواه يف أصول الدين ،ومل أقف له عىل كتاب مدون ،فالحظ»(((.
وج��اء يف فقهاء الفيحاء« :هو الش��يخ يوس��ف بن علوان الفقيه احل�ِّل�يِّ ّ  ،من العلامء

املغموري��ن الذي��ن ق��د ظلمته��م الرتاجم فلم تع��ط عنهم الفك��رة الكافية بام يتناس��ب
((( روضات اجلنَّات.197/8 :
((( أمل اآلمل.349/2 :
((( رياض العلامء.394-393/5 :
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ومكانتهم العلم َّية وأتعاهبم الكبرية ومنزلتهم االجتامعية ..إىل قوله حاك ًيا قول صاحب
املرتجم وهو :عامل ٌ متك ّل ٌم جليل.(((»..
رياض العلامء يف
َ

املطهر (ق :)7
عيل ابن َّ
 .94/137الشيخ سديد الدين يوسف بن ّ

هو العامل الفاضل ،والفقيه االُصويل املتك ِّلم ،الزاهد الورع العابد ،الش��يخ س��ديد

احلل.
عيل ابن َّ
احلل ،والد العلاَّ مة يِّ ّ
املطهر يِّ ّ
الدين يوسف ابن الشيخ العامل رشف الدين ّ

احلل قائلاً :
ذكره الش��يخ الفاضل اب��ن داود يف رجاله يف ذيل ترمجة ول��ده العلاَّ مة يِّ ّ

مدر ًسا ،عظيم الشأن»(((.
«وكان والده قدَّ س اهلل روحه ً
فقيها حم ِّق ًقا ّ

احلمويني يف عدة مواضع من كتابه فرائد
اجلويني
وذكره وروى عنه الشيخ إبراهيم
ّ
ّ

احلل»((( ،وقد
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
الس��مطني ،واص ًفا إ َّياه« :باإلمام سديد الدين يوس��ف بن ّ

النييل.
مر بعضها سل ًفا يف ترمجة احلسني بن ردة
َّ
ّ

احلل والد
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
ويف أمل اآلمل« :الش��يخ اجلليل س��ديد الدين يوسف بن ّ

متبحر ،نقل ولده أقواله يف كتبه ،وتقدَّ م مدحه مع ابنه»(((.
العلاَّ مة ،عامل ،فاضل ،فقيهّ ،

احلل ..« :وهو من مشايخ
وقال
ّ
احلائري يف منتهى املقال بعد ذكره لكالم ابن داود يِّ ّ

ول��ده أجزل اهلل إكرامه وإكرامه ،وقد أكثر م��ن النقل عنه يف كتبه ،وذكر يف إجازته لبني
زهرة َّ
أن املح ِّقق خواجة نصري الدين ريض اهلل عنه لـماَّ ورد احل َّلة وحرض عنده فقهاؤها..
الخ»(((.

((( فقهاء الفيحاء.184/1 :

((( رجال ابن داود.78 :
((( فرائد السمطني.329/2 :
((( أمل اآلمل.350/2 :
((( منتهى املقال 84/7 :رقم .3296
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ويف روض��ات اجلنَّ��ات «الش��يخ س��ديد الدين يوس��ف اب��ن الش��يخ رشف الدين

احلل ،وال��د إمامن��ا العلاَّ مة عىل اإلطالق ،و ُأس��تاذه األق��دم يف الفقه
ع�لي اب��ن َّ
املطهر يِّ ّ
ّ
واألدب واألص��ول واألخالق ،تقدَّ م يف ذي��ل ترمجة موالنا املح ِّق��ق الطلق نجم الدين
الط��ويس أ َّيام
حممد
احل�ِّل�يِّ ّ أنَّه أش��ار يف حمرض الش��يخ األعظ��م اخلواج��ه نصري الدي��ن َّ
ّ

ايس
وزارت��ه هلوالكوخان املغ��و ّيل ونزوله إىل بالد العراق لقمع اخل��ارصة من امللك الع َّب ّ
لـ�َّم�اَّ س��أله عن أعل��م تالمذته باألصو َل�ْي�نْ إىل هذا الرج��ل ورجل آخر م��ن أج َّلة علامء
ذل��ك الب�ين ،ويظه��ر من ذل��ك غاي��ة بصارته هبذي��ن الفنَّني ،ك�ما ال خيفى ع�لى ناظرة

أح��د من ذوي عين�ين ..،إىل قوله :وقد يظه��ر من تضعيف كتب اإلج��ازات والرجال
َّ
أن معظ��م ق��راءة ول��ده العلاَّ مة أع�لى اهلل تع��اىل مقامه يف الفق��ه واألص��ول كان عليه،

كام َّ
أيضا مستندة إليه»(((.
أن روايته املشهورة ً

احلل والد آية اهلل العلاَّ مة ،جاللته أشهر
وقال
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
املامقاين« :يوسف بن ّ
ّ

من أن حتتاج إىل بيان ،وقد أشار إليه ابن داود يف ترمجة العلاَّ مة».

واسرتسل مع ِّق ًبا بقوله« :وهو من مشايخ ولده ،وقد أكثر النقل عنه يف كتبه ،وذكر

يف إجازته لبني زهرة َّ
أن املح ِّقق خواجة نصري الدين لـماَّ ورد احل َّلة وحرض عنده فقهاؤها
سأل املح ِّقق عن أعلمهم باألُصو َلينْ فأشار إىل سديد الدين والد العلاَّ مة وإىل الفقيه
حممد بن اجلهم(((»(((.
َّ

والشيخ سديد الدين يوسف والد العلاَّ مة هو أحد األشخاص الذين أخذوا فرمانًا

((( روضات اجلنَّات.200/8 :
نص هذه احلكاية ضمن ترمجة الش��يخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن س��عيد ّ
اهلذيل،
((( وق��د نقلنا َّ
فراجع.
((( تنقيح املقال.336/3 :
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من السلطان هوالكو لـماَّ وصل إىل بغداد وفتحها وهرب أكثر أهل احل َّلة إىل البطائح إلاَّ

العز،
القليل ومنهم الش��يخ سديد الدين والس ِّيد جمد الدين ابن طاووس والفقيه ابن أيب ّ
قصة
فأعطاهم األمان بس�لامة أهل الكوفة واحل َّلة واملش��هدين الرشيفني م��ن القتل يف َّ

احلل  يف كتابه كش��ف اليق�ين يف فضائل أمري املؤمنني ،وفيه
طويل��ة ذكرها العلاَّ مة يِّ ّ
ذكر خطبة الزوراء واألخبار باملغيبات وغريها(((.

شيوخه:
احلسيني.
العلوي
العرييض
1.1الس ِّيد أمحد بن يوسف بن أمحد
ّ
ّ
ّ
2.2الشيخ ّ
النييل.
مهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن ردة
ّ
البحراين.
3.3الشيخ راشد بن إبراهيم
ّ

احلل.
4.4الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح
ّ
السوراوي يِّ ّ
احلسيني.
حممد
5.5الس ِّيد ّ
ّ
عز الدين بن أيب احلارث َّ
السوراوي.
عيل بن ثابت
ّ
6.6الشيخ ّ

عيل بن موسى ابن طاووس.
7.7الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ

احلل.
8.8الس ِّيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار
ّ
املوسوي يِّ ّ

الطويس.
حممد بن احلسن
حممد بن َّ
9.9اخلواجة الفيلسوف نصري الدين َّ
ّ

املوسوي.
عيل
1010الس ِّيد الفقيه
ّ
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن معد بن ّ
احلل.
1111الشيخ نجيب الدين َّ
حممد بن جعفر بن نام يِّ ّ
((( ُينظر :روضات اجلنَّات.200/8 :
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السوراوي.
حممد بن حييى بن فرج
ّ
1212الشيخ حييى بن َّ
تالمذته:
احلمويني صاحب كتاب فرائد السمطني ،وهو
1.1الشيخ إبراهيم بن سعد الدين
ّ
من علامء العا َّمة.

املطهر ،ولده.
احلل احلسن بن سديد الدين يوسف ابن َّ
2.2العلاَّ مة يِّ ّ

املطهر ،ولده ،صاحب
عيل بن س��ديد الدين يوس��ف ابن َّ
ريض الدين ّ
3.3الش��يخ ّ
كتاب العدد القوية لدفع املخاوف اليومية.

وغريهم كثري.
والدته ووفاته:
أتوصل إىل مصنَّفاته.
أتوصل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته ،ومل َّ
مل َّ
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(799-700هـ)

(799-700هـ)
وهذا القرن ال ُّ
اهلجري الذي اندمج
مهيته وآثاره املتم ِّيزة عن القرن السابع
ّ
يقل يف أ َّ

الفكري ،وقد برز
يب وغزارة نتاجه
قم��ة العطاء
ب��ه
ّ
العلمي واألد ّ
ً
ّ
اندماجا ك ِّل ًّيا من حيث َّ

األول تقري ًبا -648
احلل الذي عاش ربع�� ُه َّ
في��ه من فطاحل العلامء وأبرزه��م العلاَّ مة يِّ ّ

املطهر ،والعلاَّ مة الفقيه الس ِّيد
حممد بن احلسن ابن َّ
726هـ وولده فخر املح ِّققني الش��يخ َّ

حمم��د ابن ُم َع َّية
عمي��د الدين عبدامل ّطلب
النس��ابة تاج الدين َّ
األعرجي ،والس�� ِّيد العامل َّ
ّ
احلس��ني ،وغريهم من كبار العلامء والفقهاء رضوان اهلل عليهم أمجعني والذين س��نذكر
ّ

تراجم بعضهم وعىل ما يأيت:

حممد ابن احلدَّ اد احلليِّ ّ (ق :)8
 .1/138الشيخ أمحد بن َّ

حممد ابن احلدَّ اد
هو الفقيه واألديب الشاعر الشيخ أبو الع َّباس مجال الدين أمحد بن َّ

حممد ابن احلدّ اد،
احل�ِّل�يِّ ّ  .ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ مجال الدين أمح��د بن َّ
عامل ،فقيه ،من مشايخ ابن ُم َع َّية»(((.

وذكره الس�� ِّيد ت��اج الدين اب��ن ُم َع َّية يف إجازت��ه الكبرية عند تعداد م��ن يروي عنه

الدهان
قائلاً « :وروى عنِّي الس ِّيد اجلليل الفقيه العامل ّ
عز الدين احلسن بن أيب الفتح ابن َّ
((( أمل اآلمل.24/2 :
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حممد بن احلدَّ اد.(((»..
احلسيني ،والشيخ السعيد املرحوم مجال الدين أمحد بن َّ
ّ

احلل ،من
وقال الس ِّيد هادي كامل الدين« :الشيخ مجال الدين أمحد بن َّ
حممد احلدَّ اد يِّ ّ

احلل ،عاش يف وس��ط ت َّيار عنيف من احلرك��ة الثقاف َّية يف عرص كان من
تالم��ذة العلاَّ مة يِّ ّ

أزه��ى العصور وأزهرها ..إىل قوله :فابن احل��دَّ اد مجع بني فضيلتي العلم واألدب ،فهو
عامل ٌ فقي ٌه يف مضامر العلم ،وهو ش��اعر المع يف ميدان األدب ،وكاتب بليغ عشق الثقافة

وطلبها ونال منها َّ
كل مناه.(((»..

القم ّي ..« :وق��د ُيطلق عىل الش��يخ اإلمام مجال الدي��ن أيب الع َّباس
وق��ال الش��يخ ِّ

الش��يعي الذي يروي العلو َّيات الس��بع ع��ن ناظمها ابن أيب
احلل
ّ
أمح��د بن َّ
حممد احلدَّ اد يِّ ّ
احلديد((( ،ويروي فخر املح ِّققني عن والده العلاَّمة عن جدِّ ه س��ديد الدين يوسف عنه،

ريض اهلل عنهم أمجعني»(((.

األعرجي (ق :)8
 .2/139الس ِّيد نجم الدين أ ُّيوب
ّ

األطراوي
احلس��يني
ج��اء يف تكمل��ة أمل اآلمل« :الس�� ِّيد نجم الدي��ن بن األعرج
ّ
ّ

الكركي ،من األرشاف العلامء األج َّلة وكرباء الدين وامل َّلة ،والد الس ِّيد حسن بن
العاميل
ّ
ّ

ُّ
والكل
احلل ومن يف طبقت��ه ،له أوالد وأحفاد علامء أجلاَّ ء
نج��م ،كان
معارصا للعلاَّ مة يِّ ّ
ً
((( ُينظر :روضات اجلنَّات.327/6 :
((( فقهاء الفيحاء.3 :
((( كت��ب بخ ِّطه جمموعة من الكتب منها نس��خة من هنج البالغة موجودة بمكتبة العتبة الع َّباس�� َّية
اجلباعي ،والتي كانت من
املقدَّ س��ة ،والقصائد التي يروهيا عن ابن أيب احلديد موجودة يف نسخة
ّ
الربوجردي ،واليوم هي يف مكتبة كاش��ف الغطاء العا َّمة ،وعندي منها
ممتلكات مدرس��ة الس ِّيد
ّ
القصاد يف رشح قصيدة بانت
مصورة ،ومن مؤ َّلفاته :املختار من حديث املختار ،ومنهج َّ
نس��خة َّ
احلل).
سعاد ،وقد
ُ
ترمجت له ترمجة وافية يف كتايب الفوائد احل ِّل ّية ،خمطوط( .أمحد يِّ ّ
((( الكنى واأللقاب.264/1 :
314

نس��بتهم إلي��ه ..وظهر يل من بعض إج��ازات أوالده وترامجهم َّ
أن اس��مه األصيل أ ُّيوب

(((
عم
ابن األعرج واش��تهر بلقبه ،ويظهر من رياض العلامء يف ترمجة ابنه احلس��ن أنَّه ابن ِّ

عيل بن
الس�� ِّيد ضياء الدين وعميد الدين ولدي الس ِّيد جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد بن ّ
احلل أو نسبة سببية بينهام ،وهو وهم جاءه من النسبة إىل ابن األعرج،
األعرج
ّ
احلسيني يِّ ّ

الس��جاد زين العابدين ،واألعرج ُّيون طوائف
عيل
َّ
وإنَّام األعرج عبد اهلل بن احلس�ين بن ّ
وذي��ول ،منهم يف عاملة وهم اهلراو ُّيون ،ومنهم يف احل َّلة وهم آل أيب الفوارس املذكور،

ومنهم باملوصل وبغ��داد ،ومنهم طوائف منترشون يطول ال��كالم بذكرهم ،وصاحب
العاميل ،وبني أيب الفوارس يف احل َّلة.(((»..
الرتمجة
ّ

عيل بن يوسف ابن عروة احلليِّ ّ (ق :)8
 .3/140الشيخ جعفر بن ّ

نصه ..« :وباألس��انيد
جاء يف كتاب بحار األنوار ضمن س��ند بعض األحاديث ما ّ

جم غفري
السابقة وغريها ممَّا ال حيىص بواسطة الشهيد وغريها عن الس ِّيد تاج الدين عن ٍّ

املطهر
من علامئنا الذين كانوا يف عرصه ،فمنهم العلاَّ مة الش��يخ مجال الدين احلس��ن بن َّ
احلل.(((»..
عيل يِّ ّ
احلل ..إىل قوله :والشيخ األمني زين الدين جعفر بن ّ
يِّ ّ

وورد ذكره ضمن مشايخ الس ِّيد تاج الدين ابن ُم َع َّية يف إجازته الكبرية التي ذكرها

حممد بن ُم َع َّية بعد
ّ
اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّات ،والتي فيها يقول الس ِّيد تاج الدين َّ

عيل بن يوسف بن
عدِّ ه ٍّ
جلم غفري من مش��اخيه ..« :والش��يخ األمني زين الدين جعفر بن ّ
احلل.(((»..
عروة يِّ ّ

((( رياض العلامء.347/1 :
((( تكملة أمل اآلمل.414/1 :
((( بحار األنوار.54/107 :
((( روضات اجلنَّات.327/6 :
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تتضمن سريته أو والدته ووفاتهُّ ،
وكل ما عرف
ومل أعثر عىل ترمجة ضافية هلذا الشيخ
ّ

حممد ابن ُم َع َّية ،واهلل سبحانه العامل.
عنه أنَّه من مشايخ الس ِّيد تاج الدين َّ

األعرجي (ق :)8
 .4/141الس ِّيد حسن بن أ ُّيوب
ّ

احلسيني.
هو العامل الفقيه الفاضل الس ِّيد حسن بن أ ُّيوب ابن األعرج
ّ

ق��ال عنه صاحب أمل اآلمل« :الس�� ِّيد حس��ن بن أ ُّي��وب بن نج��م الدين األعرج

احلسيني ،عامل ،فاضل ،صالح ،يروي عن شيخنا الشهيد»(((.
ّ

وذكره الس ِّيد حسن الصدر عند ذكر والده الس ِّيد أ ّيوب قائلاً  ..« :نعم ،جاء احلسن بن

نجم الدين إىل احل َّلة أ َّيام جميء الش��هيد إليها ،وقرأ عىل فخر املح ِّققني وعىل ضياء الدين
أعرجي
وعمي��د الدي��ن فاس��تجازهم وأج��ازوه ،وال قرابة بينه وب�ين اآلخرين إلاَّ أنَّ��ه
ّ

احلس��يني
األعرجي
النس��ب ،فإنِّه :احلس��ن بن جعفر بن احلس��ن بن نجم الدين أ ُّيوب
ّ
ّ
العاميل»(((.
األطراوي
ّ
ّ

ّ
األجل األعظم احلس��ن بن أ ُّيوب الشهري بـ( :ابن نجم
ويف طرائف املقال« :الس�� ِّيد

الدين) ،وهذا الس ِّيد معارص البن نجدة ،يروي عن السعيد الشهيد ،ويروي عنه الشيخ

زين الدين بن جعفر بن احلسام العيناثي.(((»..

وال خالف فيام ذكره الس ِّيد الصدر وغريه من العلامء يف اسم املرتجم ،وذلك ملا هو
متعارف عليه عندهم من االش��تهار باس��م اجلدِّ دون غريه ،وهذا حاصل يف أسامء ٍ
عدد

من العلامء ،واهلل العامل.

((( أمل اآلمل 63 :رقم .168
((( أمل اآلمل.63/2 :
((( طرائف املقال.98/1 :
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 .5/142الشيخ احلسن بن داود احلليِّ ّ (647هـ -كان ح ًّيا سنة 707هـ):

النحوي الكامل ،األديب البارع ،والشاعر املبدع
هو الفقيه اجلليل الفاضل ،والعامل
ّ

احلل الذي كان من أعاظم
حممد ّ
الالمع ،الش��يخ أبو َّ
عيل بن داود يِّ ّ
تقي الدين احلس��ن بن ّ
علامء عرصه ،وأكابر أدباء مرصه ،صاحب كتاب الرجال املشهور بـ( :رجال ابن داود)،

عيل بن داود مصنِّف هذا الكتاب ،مولده
والذي ذكر ذات نفس��ه فيه قائلاً « :احلس��ن بن ّ
خامس مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني وستامئة ،له كتب ،منها يف الفقه :كتاب حتصيل
املنافع ،وكتاب التحفة السعد َّية ،وكتاب املقترص من املخترص ،وكتاب الكايف.(((»..

عيل بن داود ،من أصحابنا املجتهدين ،ش��يخ
وقال الس�� ِّيد التفرييش« :احلس��ن بن ّ

احلل ،
جلي��ل ،من تالمي��ذ اإلمام العلاَّ مة املح ِّقق الش��يخ نجم الدين أبو القاس��م يِّ ّ

واإلم��ام املع َّظم فقيه أهل البيت مج��ال الدين ابن طاووس ،له أزيد من ثالثني كتا ًبا

ونثرا ،وله يف علم الرجال كتاب معروف حس��ن الرتتيب إلاَّ َّ
أن فيه أغال ًطا كثرية،
نظماً ً
غفر اهلل له»(((.

احلر
احلل ،كان عالـماً
العاميل« :الش��يخ ّ
وقال ُّ
عيل ب��ن داود يِّ ّ
تقي الدين احلس��ن بن ّ
ّ
احلل ،يروي عنه
حلا ،حم ِّق ًقا ِّ
فاضلاً  ،جلي�ًل�اً صا ً
متبح ًرا ،من تالمذة املح ِّقق نج��م الدين يِّ ّ
الشهيد بواسطة ابن ُم َع َّية.

العاميل عند ذكر ابن داود:
قال الش��هيد الثاين يف إجازته للحس�ين بن عبد الصمد
ّ

صاحب التصانيف الغزيرة ،والتحقيقات الكثرية ،التي من مجلتها كتاب الرجال ،سلك

ونثرا
فيه مس��لكًا مل يس��لكه في��ه أحد من األصحاب ،وله م��ن التصانيف يف الفق��ه نظماً ً
ومطولاً ويف العرب َّية واملنطق والعروض و ُأصول الدين نحو ثالثني مصنَّ ًفا.
خمترصا
َّ
ً
((( رجال ابن داود.75 :
((( نقد الرجال.43/2 :
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األول
الـح ُّر فقال :وس��لوكه يف كت��اب الرجال أنَّه رتَّبه ع�لى احلروف َّ
واسرتس��ل ُ

فاألول يف األس�ماء وأس�ماء اآلب��اء واألجداد ك�ما فعلنا نحن هنا ،ومج��ع مجيع ما وصل
َّ

إليه من كتب الرجال مع حس��ن الرتتيب وزيادة التهذيب ،فنقل ما يف فهرس��تي الشيخ
والنجايش والكشيِّ وكتاب الرجال للش��يخ وكتاب اب��ن الغضائري والربقي والعقيقي
واب��ن عقدة والفضل بن ش��اذان وابن عبدون وغريمها ،وجعل ِّ
ل��كل كتاب عالمة ،بل

ِّ
لكل باب حر ًفا أو حرفني ،وضبط األسامء ،ومل يذكر من ِّ
املتأخرين عن الشيخ إلاَّ أسامء
أيضا ..إىل قول��ه مع ِّق ًبا عىل كالم صاحب نق��د الرجال الذي
يس�يرة جدًّ ا ،وذكر نفس��ه ً
وصف كتاب ابن داود بأنَّه كتاب حس��ن إلاَّ أنَّه فيه أغالط كثرية قائلاً  :وكأنَّه أش��ار إىل

حممد يف كتاب الرجال
اعرتاضات��ه عىل العلاَّ مة وتعريضاته به ونحو ذلك ممَّا ذكره مريزا َّ
ون َّبه عليه»(((.

ت��أول به يف كتاب
ويف لؤل��ؤة البحري��ن مع ِّق ًبا عىل ق��ول صاحب أمل اآلمل« :وما َّ
أمل اآلمل يف كالم الس�� ِّيد مصطفى يف ذ ِّم ِه لكت��اب ابن داود بعيد ،فالطعن عليه إنَّام هو

بالنس��بة إىل الرج��ال املذكورين يف كتابه م��ن عدم موافقة ما يف كتابه مل��ا هم عليه ال من
حيث اعرتاضاته عىل العلاَّ مة.(((»

حممد احلسن بن
وترجم له صاحب رياض العلامء بام ّ
تقي الدين أبو َّ
نصه« :الش��يخ ّ

احلل ،الفقي��ه اجلليل ،رئيس أه��ل األدب ،ورأس أرب��اب الرتب ،العامل
ع�لي ب��ن داود يِّ ّ
ّ

الفاض��ل ،الرجا ّيل النبيل ،املع��روف بـ( :ابن داود) ،صاحب كت��اب الرجال ،وقد ُيعبرَّ

اختصارا من باب اإلنتساب إىل اجلدِّ  ،وهذا الشيخ حاله يف اجلاللة
عنه باحلسن ابن داود
ً

أش��هر من أن يذكر ،وأكثر من أن ُيسطر ،وكان رشيك الدرس مع الس ِّيد عبدالكريم بن
((( أمل اآلمل.71/2 :
((( لؤلؤة البحرين.271 :
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احلل عند املح ِّقق وغريه ،وله س��بط فاضل ،وهو الش��يخ
مجال الدين أمحد بن طاووس يِّ ّ

أبو طالب بن رجب املح ّقق.(((»..

احلل ،الرجا ّيل
ويف روضات اجلنَّات «الش��يخ ّ
عيل ب��ن داود يِّ ّ
تقي الدين احلس��ن بن ّ

املع��روف بـ(اب��ن داود) ،كان م��ن العل�ماء اجلامعني والفض�لاء البارع�ين ،يصفونه يف

اإلجازات بس��لطان األُدباء والبلغاء ،وتاج املحدِّ ثني والفقه��اء ،وهو من قرناء العلاَّ مة
أيضا كاملح ّقق والس ِّيد
التدرس بالعلوم ،راو ًيا عن مجلة من مشاخيه ً
املرحوم ورشكائه يف ُّ
عيل بن
أمحد بن طاووس واملفيد بن اجلهم ،ويروي عنه الش��هيد بواس��طة الش��يخ ّ
ذاكرا من مجلة أوصافه اجلميلة :س��لطان األُدباء،
أمح��د
ّ
املزيدي وابن ُم َع َّية وأرضاهب�ماً ،
�برز يف النحو والع��روض .ويف إجازة الش��هيد الثاين :إنَّه
الـم َّ
مل��ك النثر والنظمُ ،
صاحب التصنيفات الغزيرة والتحقيقات الكثرية.(((»..

احلل ،الش��يخ
وج��اء يف الكن��ى واأللقابّ :
ع�لي بن داود يِّ ّ
«تقي الدين احلس��ن بن ّ

املتبحر ،صاحب كتاب الرجال املعروف ،ونظم التبرصة
الع��امل ،الفاضل اجلليل ،الفقيه
ّ
وغريمها ممّا ينوف عىل الثالثني ،تتلمذ عىل الس�� ِّيد األجل مجال الدين أمحد ابن طاووس
واملح ِّقق ُقدِّ س سرِ ّ مها ،وكانت والدته  5مجادي الثاين س��نة 647هـ ،يروي عنه الش��يخ
الش��هيد بواسطة ابن ُم َع َّية .وحكي َّ
أن الش��يخ أبا طالب بن رجب العامل الذي ُينقل عنه

دعاء اجلوشن الكبري ورشحه هو سبط ابن داود املذكور.(((»..
شيوخه:

1.1الس ِّيد الفقيه مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.
((( رياض العلامء.254/1 :
((( روضات اجلنَّات.287/2 :
((( الكنى واأللقاب.282/1 :
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احلل.
2.2الشيخ اإلمام املح ِّقق جعفر بن احلسن بن سعيد يِّ ّ

3.3الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موسى ابن طاووس.
احلل.
حممد بن اجلهم
ّ
4.4الشيخ الفقيه األصويل َّ
األسدي يِّ ّ

عم املح ِّقق.
5.5الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى اهلذ ّيل ،ابن ّ

تالميذه:

احلل.
عيل بن أمحد
1.1الشيخ الفقيه
ّ
املزيدي يِّ ّ
ريض الدين ّ
ّ
املطارآبادي.
عيل بن طراد
ّ
2.2الشيخ الفقيه زين الدين ّ

األول الشيخ
حممد بن ُم َع َّية
احلسني ،ويروي الشهيد َّ
ّ
3.3الس ِّيد العلاَّ مة تاج الدين َّ
مؤ َّلفاته:

احلسني.
العاميل عن املرتجم بواسطة ابن ُم َع َّية
حممد بن مك ّّي
ّ
َّ
ّ

1.1إحكام القضية يف أحكام القضية ،يف املنطق.
2.2اإلكليل التاجي ،يف العروض.
3.3البغية يف القضايا.
4.4حتصيل املنافع.
5.5التحفة السعد َّية(((.
6.6تكملة املعترب.

7.7اجلوهرة يف نظم التبرصة ،مطبوع.
الوطن��ي يف بغداد ،وردت يف فهرس خمطوط��ات املتحف الفقه َّية،
((( ل��ه نس��خة يف مكتبة املتحف
ّ
النووي
مصورته وظهر يل أنهَّ ا رشح لكتاب (منهاج الطالبني) أليب زكر َّيا بن رشف
ّ
ا َّطلع��ت عىل َّ
احلل).
(ق ( .)7أمحد يِّ ّ
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ّ 8.8
حل اإلشكال يف عقد األشكال ،يف املنطق.
9.9حروف املعجم ،يف النحو.
الغراء ،نظماً .
1010اخلريدة العذراء يف العقيدة ّ
1111خالف املذاهب اخلمسة.

الدر الثمني يف أصول الدين ،نظماً .
ّ 1212
1313الدرج.

1414الرائض يف الفرائض ،نظماً .
1515الرائع.

الساوي ،يف العروض.
1616رشح قصيدة صدر الدين
ّ
1717عدّ ة الناسك يف قضاء املناسك ،نظماً .

1818عقد اجلواهر يف األشباه والنظائر ،نظماً  ،مطبوع.

َّ 1919قرة عني اخلليل يف رشح النظم اجلليل البن احلاجب ،يف العروض.

2020كتاب الرجال الشهري بـ :رجال ابن داود ،وهو من أشهر مؤ َّلفاته الق ِّيمة ،مطبوع.
حممد مه��دي آل بحر العل��وم يف كتاب��ه الفوائ��د الرجال َّية« :وهو
ق��ال الس�� ِّيد َّ

وقرر
َّأول من رتَّب األس�ماء والكن��ى واأللقاب ووضع الرم��وز والعالمات َّ
االصطالحات فيه ع�لى ما هو املعهود يف كتب ِّ
املتأخرين ،وقال يف ّأول كتابه:

وه��ذه جلَّة مل يس��بقني أحد م��ن أصحابنا ريض اهلل عنه��م إىل خوض غمرها،

وقاعدة أنا أبو عذرها.(((»..
((( الفوائد الرجال َّية.232/2 :
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2121الكايف.
يتم.
2222اللؤلؤة ،يف خالف أصحابنا ،مل ّ
2323اللمعة ،يف فقه الصالة ،نظماً .
2424خمترص أرسار العرب ّية ،يف النحو.
2525خمترص اإليضاح ،يف النحو.
2626املقترص من املخترص.
2727النكت.
ونثرا.
وغريها من الكتب إىل أزيد من ثالثني كتا ًبا نظماً ً

احلل((( ،وإليك بعض أبياهتا:
وله شعر ج ِّيد ،منه مرث َّيته يف الشيخ حمفوظ بن وشاح يِّ ّ

ل����ك اهلل أي ب����ن����اء ت���داع���ى

وق��د ك��ان ف��وق النجوم ارتفا ًعا

وأي ض���ي���اء ث����وى يف ال��ث��رى

وق��د ك��ان خيفي ال��ن��ج��وم التامعا

وأي ع��ل��اء دع������اه اخل���ط���وب

ف��ل�� َّب��ى ول���وال ال����ردى م��ا أط��اع��ا

ل��ق��د ك���ان ش��م��س اهل���دى كاسمه

ف��أرخ��ى ال��ك��س��وف عليه قناعا

ف����وا أس��� ًف���ا ّ
إن ذاك ال��ل��س��ان

وت��ل��ك ال��ب��ح��وث ال��ت��ي م���ا ّ
مت��ل

م��ع��ن��ى أج����اب اتّ��ب��اع��ا
إذا رام
ً
إذا َم َّ
����ل ص��اح��ب ب��ح��ث سامعا

وم���ن ل��ل��ي��ت��ام��ى والب����ن السبيل

إذا ق����ص����دوه ع������راة ج��ي��اع��ا

ف��م��ن ذا جي��ي��ب س����ؤال ال��وف��ود

إذا أع��رض��وا أو ت��ع��اط��وا ن��زاع��ا

وم����ن ل��ل��وف��اء وح��ف��ظ اإلخ����اء

ورع���ي ال��ع��ه��ود إذا ال��غ��در شاعا

((( ُينظر :أمل اآلمل.73/2 :
322

س���ق���ى اهلل م���ض���ج���ع���ه رمح���ة

ت�����روي ث����راه وت���أب���ى ان��ق��ط��اع��ا
ّ

حم��م��د
أف��م�ا ن���ظ���رت إىل ك��ل�ام َّ

ي���وم ال��غ��دي��ر وق���د ُأق��ي��م املحمل

ظ��اه��را
ن��ص��ا
ن���ص
ال��ن��ب��ي عليه ًّ
ّ
ً
ّ

ت����ت����أول
غ��������راء ال
ب���خ�ل�اف���ة
ّ
ّ

أيضا يف يوم الغدير:
ومن شعره ً

م���ن ك��ن��ت م����واله ف��ه��ذا ح��ي��در

حم��ص��ل
م�����واله ال ي���رت���اب ف��ي��ه ّ

والدته ووفاته:

ولد رضوان اهلل عليه كام أخرب عن ذلك بنفسه يف كتابه (الرجال) يف خامس مجادى

اآلخرة س��نة 647هـ ،أ َّما وفاته فلم يذكرها أحد إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا س��نة 707هـ((( ،وهي

سنة فراغه من تأليف كتابه (الرجال) ،واهلل سبحانه العامل(((.

احلسيني (ق :)8
 .6/143الس ِّيد احلسن بن عبد اهلل ابن األعرج
ّ

هو العلاَّ مة الفقيه ،الفاضل الكامل ،أحد أعالم ُأرسة آل األعرج احلس��ين ِّيني ،ورد

ذكره يف طرق اإلجازات ّ
بكل التعظيم واإلجالل؛ ملكانته العلم َّية الرفيعة.

ذكره صاحب لؤلؤة البحرين يف بعض طرق أسانيده قائلاً  ..« :عن شيخه املرتىض

حممد
األعظم ،واإلمام املع َّظم ،س�لالة آل طه وياس�ين ،أيب سعيد احلسن بن عبد اهلل بن َّ

احلسيني.(((»..
عيل األعرج
ّ
ابن ّ

((( ُينظر :مصفى املقال.126 :
للخوانس��اريً 224/4 :
نق�لا ع��ن رياض العل�ماء للمريزا
((( ورد يف كت��اب روض��ات اجلنَّ��ات
ّ
األفن��ديَّ 123/4 :
ـي قد استنس��خ كتاب (الفصيح املنظوم) يف س��نة 741هـ،
ّ
أن ابن داود احل ِّل ّ
أن تاريخ النس��خ كان س��نة 701هـ ،علماً َّ
بينام املذكور يف كتاب رياض العلامء َّ
أن النس��خة نفسها
التي كتبها ابن داود بخ ِّطه موجودة يف مكتبة ملك بطهران بالرقم ( ،)5200/1وتاريخ نَسخها
احلم ي ِ
ِ
ِ
ِ
احل يِّ ّل).
سنة 701هـ ،فالحظ( .مي َثم يرَ ّ
((( لؤلؤة البحرين.185 :
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حممد ب��ن األعرج
وج��اء يف طرائ��ف املق��ال« :أبو س��عيد احلس��ن بن عب��د اهلل بن َّ

احلسيني ،وهذا الس ِّيد كام ُأثني عليه يف بعض اإلجازات بكونه الشيخ املرتىض األعظم،
ّ

واإلم��ام املع َّظ��م ،س�لالة آل ط��ه وياس�ين ،س�� ّيد جلي��ل نبي��ل ،ي��روي عن��ه
االسرتآبادي»(((.
ّ

ويف كتاب اإلجازات العلم َّية عند املسلمني للدكتور عبد اهلل ف َّياض صورة اإلجازة

الثالثة عن��د ذكر املرتجم ..« :وأجزت له رواية هذا الكتاب وغريه من مصنَّفات علامئنا
من العلوم الدين َّية عنّي عن مشاخيي ،منهم الس ِّيد الفاضل املح ِّقق إمام املجتهدين الس ِّيد
احلس��يني املكنَّى
العلوي
عيل األعرج
ّ
ّ
ريض امل َّلة والدين حس��ن بن عبد اهلل بن َّ
حممد بن ّ
ّ

بأيب سعيد.»..

وق��ال الش��يخ آقا بزرك يف تعليقته عىل ه��ذه اإلجازة« :أ َّما املجيز فهو الش��يخ زين

ريض
حممد
ّ
عيل بن احلس��ن ب��ن َّ
الدي��ن أبو َّ
االس�ترآبادي وهو من تالمذة الس�� ِّيد ّ
حممد ّ
احلسيني
الدين حس��ن ،أ َّما املجاز فهو الس�� ِّيد حس��ن بن محزة بن أيب القاس��م بن حمسن
ّ

املوسوي»(((.
ّ

وليس غري ًبا أن يوصف صاحب الرتمجة الس�� ِّيد حس��ن بن عب��د اهلل هبذه الصفات

املحمدية
العظيم��ة النبيل��ة من علم وفقاهة وأخ�لاق مرض ّية ،فهو أحد ف��روع الدوحة
َّ

وعمه هو
َّ
املطه��رة ،فأب��وه هو العامل الفاضل الس�� ِّيد ضي��اء الدين عبد اهلل ابن األع��رجّ ،
املجته��د الكب�ير والفقيه الع��امل الس�� ِّيد عميد الدي��ن عبدامل ّطل��ب ،وجدّ ه ه��و العلاَّ مة

احلس��يني رض��وان اهلل عليهم
حممد بن األعرج
ّ
الفقي��ه الس�� ِّيد جمد الدين أب��و الفوارس َّ
أمجعني.

((( طرائف املقال.97/1 :
((( اإلجازات العلم َّية.89 :
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النييل (كان ح ًّيا سنة 787هـ):
حممد
 .7/144الس ِّيد ع ّز الدين احلسن بن َّ
ّ

حممد
عز الدين احلسن ابن
هو العامل اجلليل ،واألديب الشاعر ،الس ِّيد ّ
صفي الدين َّ
ّ

العمري
العلوي
حممد بن احلس��ن
ّ
ّ
حممد بن أيب الرضا هبة اهلل بن َّ
عيل احلس��ن بن َّ
ابن أيب ّ
احلل.
النييل يِّ ّ
ّ

حممد بن
ذكره
صاحب جممع اآلداب بام ّ
ُ
حممد بن احلس��ن بن َّ
نصه« :هو حس��ن بن َّ

حممد ابن النقيب
حممد بن احلسن بن مجال (كامل) الرشف أيب املظفر َّ
أيب الرضا هبة اهلل بن َّ

حممد بن أيب القاسم احلسن بن زيد الفراقد
حممد بن أيب طالب َّ
كامل الرشف أيب عبد اهلل َّ
الصويف ابن
حممد بن احلس��ن بن حييى
ابن احلس��ن
ّ
النييل -صاحب جيش املأمون -ابن َّ
ّ
احلل األديب.
عيل بن أيب طالب
ّ
عبد اهلل بن َّ
اهلاشمي ،يِّ ّ
حممد بن عمر بن ّ

احلسيني يف مشجره ،ومن شعره يرثي الس ِّيد
ذكره شيخنا مجال الدين أمحد ابن مهنا
ّ

احلسني:
مجال الدين أمحد ابن طاووس
ّ

رحلت مجال الدين فارحتل املجدُ
عز الدين احلسن مل يعقب.(((»..
وعن ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب ..« :وابنه الشيخ ّ
والعلمواحللموالزهدُ»
وغاضالندى
ُ

(((

عز الدين حس��ن كان ح ًّيا إىل س��نة س��بع
وجاء يف موارد اإلحتاف ..« :وابنه العامل ّ

عيل احلسن
وثامنني وسبعامئة ،وله ولد ،وقال
عبدالرزاق ابن الفوطي فيهّ :
َّ
عز الدين أبو ّ

احلل األديب».
حممد
ّ
ابن صفي الدين َّ
العلوي يِّ ّ

كمون��ة َّ
ع��ز الدي��ن احلس��ن
أن املرتج��م الس�� ِّيد ّ
وق��ال الس�� ِّيد عبدال��رزاق ّ
ث��م ع ّق��ب قائ�ًل�اً َّ :
«إن املرتج��م كان ق��د رث��ى الس�� ِّيد
كان ح ًّي��ا س��نة 787ه��ـَّ ،
((( جممع اآلداب.148-147/1 :
((( عمدة الطالب.367 :
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أمحد بن طاووس بأبيات»(((.
وعند النظر إىل سنة وفاة الس ِّيد أمحد بن طاووس والتي كانت سنة 673هـ نجد َّ
أن

عز الدين احلسن ووفاة الس ِّيد أمحد بن طاووس حدود  114سنة،
الفرق بني وفاة الس ِّيد ّ

ولو فرضنا أنَّه قال هذا الشعر وهو يف مبلغ الرجال (أي :يف س ِّن الـ  16سنة تقري ًبا) يتبينَّ
لنا َّ
يتعرض
أن عمر صاحب الرتمجة حدود  130سنة تقري ًبا ،وهو من الغرائب والتي مل َّ
عز الدين احلسن ،واهلل سبحانه العامل.
لذكرها أصحاب الرتاجم عند ذكرهم للس ِّيد ّ

 .8/145الشيخ احلسن بن مظاهر احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 741هـ):

نصه ..« :وابن مظاهر هو الشيخ اجلليل النبيل،
جاءت ترمجته يف فقهاء الفيحاء بام ّ

عز الدين احلسن بن أمحد بن مظاهر
الفقيه
التقي الورع ،الصالح الزاهد ،العامل العاملّ ،
ّ

عيل بن احلس��ن بن مظاهر املج��از من فخر
احل�ِّل�يِّ ّ والد الش��يخ الع��امل الثقة زي��ن الدين ّ
عز
املح ِّققني س��نة 741هـ((( ،ووصفه يف إجازته بـ( :الش��يخ اإلمام الفقيه العامل السعيد ّ
إجيازا نسب ًة إىل اجلدِّ .(((»..
الدين بن مظاهر) ،وحذف أمحد ً

 .9/146الشيخ جالل الدين احلسن بن نام (كان ح ًّيا سنة 752هـ):

حممد جالل الدين احلس��ن ابن نظام
هو العلاَّ مة الفقيه ،العابد الزاهد ،الش��يخ أبو َّ

احلل.
الر َب ّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام َ
الدين أمحد ابن نجيب الدين َّ
عي يِّ ّ

حممد احلس��ن ابن نظام
ذك��ره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ جالل الدين أبو َّ

احلل ،كان فاضلاً عا ًملا،
الدي��ن أمحد ابن نجيب الدين َّ
حممد بن جعفر ب��ن هبة اهلل بن نام يِّ ّ
((( موارد اإلحتاف.198/2 :
((( ُطبعت هذه اإلجازة يف :مرياث حديث شيعة ،432/14 :اإلجازة ذات الرقم .7
((( فقهاء الفيحاء.231/1 :
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يروي الش��هيد عنه عن حييى بن س��عيد ،ويروي هو عن آبائه األربعة بالرتتيب :أب عن
أب»(((.

املرتجم الشيخ نظام الدين أمحد بن نام ..« :وهو
ويف روضات اجلنَّات عند ِذك ِْر والد
َ

احلل الذي
والد الفقيه الصالح ِّ
بنص الش��هيد الثاين جالل الدين أيب َّ
حممد حس��ن بن نام يِّ ّ
يروي عنه الشهيد وهو عن حييى بن سعيد وكذا عن آبائه األربعة عىل الرتتيب»(((.

املطارآبادي
عيل بن أمحد
ويف خامتة مستدرك الوسائل قال
ّ
ّ
النوري عند ذكر الشيخ ّ

ِّ
حممد احلسن ابن
و َمن يروي عنهم ..« :رابعهم الش��يخ
األجل األكمل جالل الدين أبو َّ
حممد بن نام،
الش��يخ نظام الدين أمحد ابن الشيخ نجيب الدين أيب إبراهيم أو أيب عبد اهلل َّ

العامل الفاضل ،الفقيه الكامل ،أحد الفقهاء املعروفني بابن نام ،قال الشهيد يف األربعني:
حممد
احلديث الثالث :ما أخربين به الش��يخ الفقيه العامل الصالح الدَ ِّين جالل الدين أبو َّ

احلسن بن أمحد ابن الشيخ السعيد شيخ الشيعة ورئيسهم يف زمانه نجيب الدين أيب عبد

عي يف ش��هر ربيع اآلخر س��نة اثنتني ومخسني وسبعامئة باحل َّلة..
الر َب ّ
احلل َ
اهلل َّ
حممد بن نام يِّ ّ
املزيدي وقد تقدَّ م ،وعن نجيب الدين حييى بن سعيد
إىل قوله :وهذا الش��يخ يروي عن
ّ
عم املح ِّقق ويأيت ،وع��ن والده نظام الدين أمحد عن والده نجيب الدين أيب عبد اهلل
اب��ن ّ

حممد
حممد بن نام اآليت ذكره يف مش��يخة املح ِّقق ،وعن أخيه نجم امل َّلة والدين جعفر بن َّ
َّ
العامل الفاضل صاحب كتاب مثري األحزان يف مصائب يوم الطف.(((»..

حممد احلسن ابن نظام الدين أمحد بن
ويف طرائف املقال« :الش��يخ جالل الدين أبو َّ

احلل ،كان فاضلاً عالـماً  ،يروي
جعفر ابن نجيب الدين َّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام يِّ ّ
((( أمل اآلمل.62/2 :
((( روضات اجلنَّات.180/2 :
((( خامتة مستدرك الوسائل.443/3 :
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الشهيد عنه عن حييى بن سعيد ،وهو يروي عن آبائه :أب عن أب»(((.
مل يذك��ر لنا أصحاب الرتاجم تاريخ والدته أو وفاته إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا س��نة 752هـ،

رضوان اهلل عليه.

املطهر ،العلاَّ مة احلليِّ ّ (726-648هـ):
 .10/147الشيخ احلسن بن يوسف ابن َّ
املتبحرين ،جممع الفضائل ،ومرجع
ه��و مالذ الفقهاء املجتهدين ،وافتخار العل�ماء
ّ

حجة اإلس�لام واملسلمني ،آية
األفاضل ،األفخر األفضل ،وحيد دهره ،وفريد عرصهَّ ،
اهلل يف العاملني ،الشيخ األكمل ،أبو منصور مجال امل َّلة والدين ،احلسن ابن الفاضل الفقيه
احلل ،صاحب التصاني��ف الغزيرة ،واملؤ َّلفات
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
س��ديد الدين يوس��ف بن ّ

الق َّيمة الكثرية ،التي ال تزال َّ
حمط أنظار العلامء ،وموضع البحث والتدريس ،وقد تناول
أرباب املعاجم وأصحاب الرتاجم سريته العطرة املباركة ِّ
بكل آيات الثناء واملديح الذي

مستحق ِّ
بكل جدارة ملا بذله طوال حياته الرشيفة من اجلهود اجل َّبارة خلدمة الدين
هو له
ٌّ
والعقيدة.

املس��مى بـ :خالصة األقوال يف معرفة الرجال قائلاً :
وقد ذكر ذات نفس��ه يف كتابه
َّ

طهر بامليم املضمومة والطاء غري املعجمة واهلاء املشدَّ دة
عيل بن ُم َّ
«احلسن بن يوسف بن ّ
احلل مولدً ا ومس��كنًا مصنِّف هذا الكتاب ،له كت��ب :كتاب منتهى
وال��راء أبو منص��ور يِّ ّ
املطل��ب يف حتقيق املذه��ب ،مل يعمل مثله ،ذكرن��ا فيه مجيع مذاهب املس��لمني يف الفقه،
يتم إن ش��اء اهلل تع��اىل عملنا فيه
َّ
ورجحن��ا ما نعتقده بع��د إبطال حجج من خالفنا فيهّ ،

إىل هذا التاريخ وهو ش��هر ربيع اآلخر ثالث وتس��عني وس��تامئة ،س��بع جم َّلدات؛ كتاب

ثم قال :وهذه
تلخي��ص املرام يف معرفة األحكام ..إىل أن ذك��ر ( )64كتا ًبا من مؤ َّلفاتهََّ ،
((( طرائف املقال.100/1 :
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يتم ،نرجو من اهلل تعاىل إمتامه .واملولد :تاس��ع عرش ش��هر رمضان
الكتب فيها الكثري مل ّ
سنة ثامن وأربعني وستامئة ،ونسأل اهلل تعاىل خامتة اخلري بمنِّه وكرمه»(((.

احلل يف كتابه الرجا ّيل قائلاً « :احلسن بن يوسف بن
وذكره معارصه الشيخ ابن داود يِّ ّ
احلل ،ش��يخ الطائفة وعلاَّ مة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق ،كثري التصانيف،
َّ
املطهر يِّ ّ
انتهت رئاسة اإلمام َّية إليه يف املعقول واملنقول ،مولده سنة ثامن وأربعني وستامئة ،وكان

مدر ًسا عظيم الشأن»(((.
والده قدَّ س اهلل روحه ً
فقيها حم ِّق ًقا ِّ

احلل شيخ
وقال الس ِّيد
عيل بن َّ
مطهر أبو منصور يِّ ّ
التفرييش« :احلسن بن يوسف بن ّ
ّ

الطائف��ة ،وعلاَّ مة وقته ،صاحب التحقي��ق والتدقيق ،كثري التصانيف ..إىل آخر ما ذكره
ثم ع َّقب قائلاً  :وخيطر ببايل أن ال أصفه ،إذ ال يس��ع كتايب هذا ذكر
اب��ن داود يف رجالهَّ .

وإن ّ
علوم��ه وتصانيفه وفضائله وحمامدهَّ ،
كل ما يوصف به الناس من مجيل وفضل فهو

واإلهلي وغريها ،ومن
والطبيع��ي
فوق��ه ،له أزيد من س��بعني كتا ًبا يف األُصول والفروع
ّ
ّ

مجلة كتبه :كتاب منتهى املطلب ،وهو سبعة جم َّلدات ،وهو كتاب مل يصنِّف مثله ،وكتاب

تذكرة الفقهاء ،وهو أربعة عرش جم َّلدً ا ،وكتاب خمتلف الش��يعة ،وهو ست جم َّلداتَّ ،نور
اهلل رضحي��ه ورضيح أبي��ه وابنه وجزاه اهلل تعاىل أفضل جزاء املحس��نني .مات قدَّ س اهلل

حمرم سنة ست وعرشين وسبعامئة ،ودفن باملشهد املقدَّ س
رسه ليلة السبت حادي عرش َّ
َّ
الغروي عىل ساكنه من الصلوات أفضلها ومن التح َّيات أكملها»(((.
ّ

ّ
األجل مجال الدين أبو منصور احلسن بن
نصه« :الشيخ
وترجم له يف رياض العلامء بام ّ

احلل  ،اإلمام اهلامم العامل
حممد ابن َّ
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
الش��يخ سديد الدين يوس��ف بن ّ
((( خالصة األقوال.45 :
((( رجال ابن داود.78 :
((( نقد الرجال.69/2 :
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وفهامة الفضالءُ ،أس��تاذ الدنيا،
العام��ل الفاضل الكامل الش��اعر املاهر ،علاّ مة العلامء َّ
املع��روف فيام ب�ين األصحاب بالعلاَّ مة عن��د االطالق ،واملوصوف بغاي��ة العلم وهناية

الفه��م والك�مال يف اآلف��اق ،وكان ابن ُأخت املح ِّق��ق وكان آية اهلل أله��ل األرض ،وله
حق��وق عظيم��ة عىل زمرة اإلمام َّي��ة والطائفة احل ّقة الش��يعة االثني عرشية لس��انًا وبيانًا

وتدريسا وتألي ًفا ،وقد كان  جام ًعا ألنواع العلوم مصنِّ ًفا يف أقسامها ،حكيماً متك ِّلماً ،
ً
ماهرا ،وقد رأيت بعض أش��عاره ببلدة أردبيل وهي
فقيها حمدِّ ًثاُ ،أصول ًّيا أدي ًبا،
ً
ش��اعرا ً
ً
ّ
ت��دل عىل جودة طبعه يف أنواع النظم أيضا ،وكان وافر التصنيف ،متكاثر التأليف ،أخذ

واخلاصة ،وأفاد وأجاد عىل مجع كثري
جم غفري من علامء عرصه من العا ّمة
ّ
واس��تفاد من ٍّ

اخلاصة بل وم��ن العا َّمة كام يظهر من إجازات علامء الطريقني .قد
م��ن فضالء دهره من
َّ
احلل صاحب
قرأ يف مبدء حاله عىل والده س��ديد الدين يوس��فَّ ،
ثم عىل خال��ه املح ِّقق يِّ ّ

الطويس يف العقلي��ات والرياضيات ونحوها ،وعىل كامل الدين
الرشائ��ع ،وعىل املح ِّقق
ّ
احلسني وأخيه الس ِّيد
البحراين ،وعىل الس�� ِّيد مجال الدين أمحد ابن طاووس
عيل
ّ
ّ
ميثم بن ّ

أيضا .فالحظ.
عيل ابن طاووس ،وعىل مجاعة أخرى ً
ريض الدين ّ
ّ

حممد بن
ويروي عن خلق كثري من
َّ
اخلاصة والعا َّمة ،منهم من سبق ،ومنهم الشيخ َّ

تقي
حممد ابن األمري ّ
نام عىل ما قاله الشيخ إبراهيم القطيفي يف إجازته لألمري معز الدين َّ
األصفهاين ،لكن عندي يف ذلك نظر ..وقد اش��تهر َّ
أن مؤ َّلفات العلاَّ مة يف
حممد
الدي��ن َّ
ّ
الكثرة عىل حدٍّ بحيث أنهَّ ا قد حوس��ب فصار بإزاء كل ي��وم من أيام عمره ألف بيت

(((

من املصنَّفات»(((.

الكركي يف رس��الته
عيل
وع��ن امل�يرزا
األفندي ً
ّ
ّ
أيضا« :وقال بعض تالميذ الش��يخ ّ
((( بيت :أي سطر.
((( رياض العلامء.362-358/1 :
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املعمولة لذكر أسامي املشايخ :ومنهم الشيخ البحر القمقام ،واألسد الرضغام ،العلاَّ مة

احلل صاحب التصانيف الكثرية واملؤ َّلفات
مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
املطهر يِّ ّ

احلسنة التي تنيف عىل املائتني.(((»..

مطهر ،له كثري من التصانيف،
وقال
احلل احلسن بن يوسف بن َّ
ّ
الطرحيي« :والعلاَّ مة يِّ ّ

وعن بعض األفاضل وجد بخ ِّطه مخسامئة جم َّلد من مصنَّفاته غري ِّ
خط غريه من تصانيفه.

قال الش��يخ
البهائي :من مجلة كتبه Hكتاب رشح اإلش��ارات ومل يذكره يف عداد
ّ
الكتب املذكورة يعني يف اخلالصة ،قال :وهو موجود عندي بخ ِّطه.(((»..

العام�لي قائلاً « :الش��يخ العلاَّ مة مج��ال الدين أبو منصور احلس��ن بن
احلر
وذك��ره ّ
ّ

احلل ،فاضل ،عامل ،علاَّ مة العلامء ،حم ِّقق مد ِّقق ،ثقة ثقة ،فقيه،
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
يوسف بن ّ
حم��دِّ ث ،متك ِّل��م ،ماهر ،جليل القدر ،عظيم الش��أن ،رفيع املنزل��ة ،ال نظري له يف الفنون
والعل��وم العقل َّيات والنقل َّيات ،وفضائله وحماس��نه أكثر من أن حت�صى ،قرأ عىل املح ِّقق
الطويس يف الكالم وغ�يره من العقل ِّي��ات ،وقرأ علي��ه يف الفقه املح ِّقق
احل�ِّل�يِّ ّ واملح ِّق��ق
ّ

واخلاصة .وقد ذكره
أيضا عىل مجاعة كثريي��ن جدًّ ا من العا َّم��ة
الط��ويس ،وق��رأ العلاَّ مة ً
َّ
ّ

احلسن بن داود يف كتابه»(((.

ويف لؤلؤة البحرين« :وكان هذا الشيخ وحيد عرصه ،وفريد دهره ،الذي مل تكتحل

ربا بام بلغ إليه من عظيم
حدق��ة الزمان له بمثي��ل وال نظري ،كام ال خيفى عىل من أحاط خ ً
الشأن يف هذه الطائفة وال ينبئك مثل خبري»(((.
((( رياض العلامء.364/1 :
((( جممع البحرين.509 :
((( أمل اآلمل.81/2 :
((( لؤلؤة البحرين.210 :
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أيضا« :وباجلملة :فإنَّه بحر العلوم الذي ال يوجد له ساحل ،وكعبة الفضائل
وقال ً

وزع تصنيفه عىل أ َّيام عم��ره من يوم والدته
الت��ي تط��وى إليها املراحل ،ولقد قي��ل :إنَّه َّ

إىل موته فكان قس��ط ِّ
اس��ا مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة واالستفادة
كر ً
كل يوم َّ
والتدريس ،واألس��فار واحلضور عند امللوك ،واملباحثات مع اجلمهور ،ونحو ذلك من
األشغال ،وهذا هو العجب العجاب الذي ال َّ
شك فيه وال ارتياب.(((»..

ويف روض��ات اجلنَّات «مفخر اجلهابذة األعالم ،ومركز دائرة اإلس�لام ،آية اهلل يف

العاملني ،ونور اهلل يف ظلامت األرضني ،وأس��تاذ اخلالئق يف مجيع الفضائل باليقني ،مجال
امل َّلة واحلق والدين ،أبو منصور احلس��ن ابن الشيخ الفقيه النبيه سديد الدين يوسف بن

احلل ،املش��هور بـ(العلاَّ مة) أعىل اهلل يف حظرية قدسه مقامه ،وأسبغ عليه
عيل بن َّ
املطهر يِّ ّ
ّ
فواضل��ه وأنعام��ه ..إىل قوله :فهذه نس��بته ونس��به ،وأ َّما فضله وحس��به ،وعلمه وأدبه،

نقررها لك هبذا التقرير:
فاألحسن
ُّ
واألحق واألوىل أن ِّ

مل تكتحل حدقة الزمان له بمثل وال نظري ،ولـماّ تصل أجنحة اإلمكان إىل ساحة بيان

فضله الغزير ،كيف! ومل يدانه يف الفضائل س��ابق علي��ه وال الحق ،ومل يثن إىل زماننا هذا
ثناؤه الفاخر الفائق ،وإن كان قد ُثني ما ُأثني عىل غريه من ِّ
كل قلب مجيل رائق ،وعلم جليل
التعرض
الئق ،وإذن فاألوىل لنا التجاوز عن مراحل نعت كامله ،واالعرتاف بالعجز عن ُّ

لتوصيف أمثاله ،ولنعم ما أسفر عن حقيقة هذا املقال صاحب كتاب نقد الرجال ،حيث
ما هلج بالصدق وقال :وخيطر ببايل أن ال أصفه إذ ال يسع كتايب هذا علومه.(((»..

ويف الكنى واأللقاب« :العلاَّ مة آية اهلل الش��يخ مجال الدين أبو منصور احلس��ن ابن

احلل ،علاّ مة العامل ،وفخر نوع بني آدم ،أعظم
عيل ابن َّ
املطهر يِّ ّ
س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
((( لؤلؤة البحرين.266 :
((( روضات اجلنَّات.269/2 :
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العلامء ش��أنًا ،وأعالهم برهانًا ،س��حاب الفضل اهلاطل ،وبحر العلم الذي ال يساجل،
تفرق يف الناس وأحاط من الفنون بام ال حييط به القياس ،رئيس علامء
مجع من العلوم ما ِّ

كل علم كتا ًبا ،وآت��اه اهلل من ِّ
ومروج املذه��ب والرشيعة ،صنَّ��ف يف ِّ
كل يشء
الش��يعة،
ِّ
س��ب ًبا ،قد مأل اآلفاق بمصنَّفاته وع َّطر األكوان بتأليفاته ،انتهت إليه رئاس��ة اإلمام َّية يف

احلل
املعقول واملنقول ،والفروع واألُصول ،مولده س��نة 648هـ ،قرأ عىل خاله املح ِّقق يِّ ّ
الطويس يف الكالم وغريه من
واخلاصة ،وقرأ عىل املح ِّقق
ومجاعة كثريين جدًّ ا من العا َّمة
َّ
ّ
الطويس ،وكان آية اهلل ألهل األرض ،وله حقوق
العقل َّيات ،وقرأ عليه يف الفقه املح ِّقق
ّ
عظيمة عىل زمرة اإلمام َّية.(((»..

املطهر يف احل َّلة من بيت عريق بالعلم
ويف قال الشيخ عبد اهلل نعمة« :نشأ احلسن ابن َّ

جو حركة علم َّية عارمة ،يوم كان خاله نجم الدين
والدين ومن ُأرسة عربية صميمة ويف ِّ
احلل يتولىَّ زعامة العلم والرشيعة يف العراق ،يرشف عىل إدارة اجلامعة الشيع َّية التي
املح ِّقق يِّ ّ

الرئييس ِّ
ويغذهيا بعقله وروحه ويبذل يف سبيلها ما يف وسعه
كانت احل َّلة يوم ذاك مركزها
ّ
احلل هو أحد النوابغ األفذاذ وأبرز ش��خص ّية علم َّية نبغ يف
من جهد وطاقة ..والعلاَّ مة يِّ ّ

األصو َلني واحلكمة والكالم واملنطق والطبيعيات وعلوم الرشيعة والعرب ّية ،وال نجازف
ش��يعي أخذ بأس��باب املعرفة اإلس�لام َّية يف نصح واستيعاب ظهر
إذا قلنا :إنَّه أكرب عامل
ّ
حتَّى اآلن ،فقد انتهت إليه زعامة الشيعة اإلمام َّية يف عرصه يف املعقول واملنقول والفروع
واألُصول ،وهو صاحب مدرس��ة علم َّية وفكر َّية عاش��ت طويلاً وال تزال ظالهلا بارزة

وبخاصة يف الترشيع والكالمَّ ،
شطرا من آثاره
عىل تفكري الكثري من العلامء إىل اليوم
َّ
وإن ً
كبريا يف اجلامعات الشيع ّية»(((.
والس ّيام يف الفقه والفلسفة اإلسالم َّية ال يزال مرج ًعا ً
((( الكنى واأللقاب.442/2 :
((( فالسفة الشيعة.242 :
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العلاَّ مة احلليِّ ّ وسلطان املغول:

احلل طاب ثراه ،والتي
من املناسب هنا ذكر بعض مناقب شيخنا األفضل العلاَّ مة يِّ ّ

ال يسهل إحصاؤها لكثرة مآثره ومفاخره -أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه ،-ومن بني هذه

قصته مع س��لطان عرصه املغو ّيل الشاه خدابنده
أثرا َّ
املناقب بل ومن أش��هرها وأعظمها ً
أحد أحف��اد هوالكو خان ،والتي من آثارها انتش��ار املذهب مذهب آل البيت يف

املؤرخني ومنهم صاحب روضات اجلنَّات قائلاً :
ب�لاد فارس ،وهي كام ذكرها مجع من ِّ

املجليس عىل الفقيه نقلاً ع��ن مجاعة من األصحاب َّ
أن
التق��ي
«ويف كت��اب رشح موالنا
ّ
ّ
ِ
ثم ندم ومجع
الشاه خدابنده املذكور غضب يو ًما عىل امرأته فقال هلا( :أنت طالق ثال ًثا)ََّ ،
العلامء ،فقالوا :ال ُبدَّ من املح ِّلل ،فقال :عندكم يف ِّ
كل مسألة أقاويل خمتلفة َأ َوليس لكم
هن��ا اخت�لاف؟! فقالوا :ال .فقال أحد وزرائ��هَّ :
إن عا ًملا باحل َّلة وه��و يقول ببطالن هذا

الطالق .فبعث كتابه إىل العلاَّ مة وأحرضه ،فلماَّ بعث إليه قال علامء العا َّمةَّ :
إن له مذه ًبا
باطلاً وال عقل للروافض وال يليق بامللك أن يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.
ق��ال امللك :حتَّى حي�ضر ،فلماَّ حرض العلاَّ م��ة بعث امللك إىل مجي��ع علامء املذاهب
األربع��ة ومجعهم ،فل�َّم�اَّ دخل العلاَّ م��ة أخذ نعليه بي��ده ودخل املجلس وقال :الس�لام
عليك��م ،وجل��س عند امللك .فقالوا للمل��ك :أمل نقل لك :إنهَّ م ضعف��اء العقول؟! قال
ِ
امللك :اس��ألوا عنه يف ِّ
ـم ما س��جدت للملك وتركت اآلداب؟
كل ما فعل .فقالوا له :ل َ
فقالَّ :
إن رسول اهلل كان ملكًا وكان ُي َس َّلم عليه ،وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َد َخ ْلتُم ُب ُيوتًا
تي ًة من ِع ِ
ِ
ِ
ند اهللِ ُم َب َار َك ًة﴾((( ،وال خالف بيننا وبينكم أنَّه ال جيوز
َف َس�� ِّل ُموا َعلىَ َأن ُفس��ك ُْم حَ َّ ِّ ْ

السجود لغري اهلل.

ِ
يب
ـم جلست عند امللك؟ قال :مل يكن مكان غريه وك َّلام يقوله العلاَّ مة بالعر ّ
ثم قال له :ل َ
َّ

((( سورة النور .61 :24
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ألي يشء أخذت نعل��ك معك وهذا ممَّا ال يليق
كان املرتج��م يرتج��م للملك ،قالوا لهِّ :

بعاق��ل بل إنس��ان؟ قال :خفت أن يرسق��ه احلنف َّية كام رسق أبو حنيفة نعل رس��ول اهلل،
فصاحت احلنف َّية حاش��ا وكلاَّ متى كان أبو حنيفة يف زمان رس��ول اهلل بل كان تو ّلده بعد
الش��افعي ،فصاحت الشافع ّية
املائة من وفاته !فقال :فنس��يت ،فلع َّله كان الس��ارق
ّ

الش��افعي يف يوم وفاة أيب حنيفة وكان نشؤه يف املائتني من وفاة
كذلك وقالوا :كان تو ّلد
ّ

كاألول�ين ،فقال :لع َّله كان
رس��ول اهلل !وقال :لع َّل��ه كان مالك ،فصاحت املالكية
َّ
أمحد بن حنبل ،ففعلت احلنبل َّية كذلك .فأقبل العلاَّ مة إىل امللك وقال :أيهَّ ا امللك علمت
َّ
أن رؤس��اء املذاهب األربع��ة مل يكن أحدهم يف زمن الرس��ول وال الصحابة ،فهذا
أحد بِدَ ِعهم أنهَّ م اختاروا من جمتهدهيم هذه األربعة ولو كان فيهم من كان أفضل منهم

جي��وزون أن جيتهد بخالف ما أفتى واحد منهم ،فق��ال امللك :ما كان واحد
بمرات��ب ال ِّ
منهم يف زمان رسول اهلل والصحابة؟ فقال اجلميع :ال ،فقال العلاَّ مة :ونحن معارش

عمه ووص ِّيه .وعىل
الشيعة تابعون ألمري املؤمنني نفس رسول اهلل وأخيه وابن ِّ
أي ح��ال فالطالق الذي أوقعه امللك باطل؛ ألنَّه مل يتح َّقق رشوطه ،ومنها العدالن فهل
ِّ

ثم رشع يف البحث مع العلامء حتَّى ألزمهم مجي ًعا.
قال امللك بمحرضمها؟ قال :الَّ ،

باألئمة االثني عرش،
فتش�� َّيع امللك ،وبعث إىل البالد واألقالي��م حتَّى خيطبوا
َّ

ويرضبوا السكك عىل أسامئهم وينقشوها عىل أطراف املساجد واملشاهد منهم»(((.

األشكوري
عيل
وحكى الشيخ يوسف
ّ
البحراين يف اللؤلؤة ما ذكره الشيخ َّ
حممد بن ّ
ّ

الالهيج��ي يف كتابه حي��اة القلوب بع��د ذكر العلاَّ م��ة وترمجة أحوال��ه ومناظرته ألهل
ّ
حممد ُخدابن��ده قائلاً « :وبعد إمت��ام املناظرة وبي��ان احل ِّقية
اخل�لاف يف جمل��س الس��لطان َّ

ملذهب اإلمام َّية االثني عرش َّية خطب الشيخ (قدَّ س اهلل لطيفه) خطبة بليغة مشتملة عىل
((( روضات اجلنَّات.279/2 :
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املوصيل الذي هو
واألئمة ،فلماَّ اس��تمع ذلك الس ِّيد
محد اهلل والصالة عىل رس��وله
َّ
ّ

من مجلة املس��كوتني باملناظرة قال :ما الدليل عىل جواز توجيه الصالة عىل غري األنبياء؟
ِ
ين إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب�� ٌة َقا ُلوا إِنَّا هللِ وإِنَّا
فقرأ الش��يخ يف جوابه بال انقطاع ال��كالم﴿ :ا َّلذ َ

ك ع َلي ِهم ص َلو ٌ ِ
ِ
إِ َل ِ
ي��ه َر ِ
ّ
املوصيل عىل طريق
��م َو َرحمْ َ ٌة﴾((( ،فقال
اج ُع َ
ون * ُأولئ َ َ ْ ْ َ َ
ات من َربهِّ ِ ْ

املكابرة :ما املصيبة التي أصابت آله حتَّى أنهَّ م يستوجبوا هبا الصالة؟ فقال الشيخ:

اجلهال
يرجح املنافقني َّ
من أش��نع املصائب وأش��دّ ها أن حصل من ذرارهيم مثلك الذي ِّ
وتعجبوا
املس��توجبني اللعنة والنكال عىل رسول امللك املتعال ،فاستضحك احلارضون
َّ

من بداهة آية اهلل يف العاملني.

وقد أنشد بعض الشعراء يقول يف ذلك:
����ع ن��اص��ب�� ًّي��ا
إذا
ال���ع���ل���وي ت����ا َب َ
ّ
خ��ي�را م��ن��ه ح ًّقا
ال��ك��ل��ب
وك����ان
ُ
ً

ِ
ب���م���ذه���ب���ه ف��م�ا ه����و م����ن أب��ي��ه

َّ
ط���ب���ع أب���ي���ه فيه
ال���ك���ل���ب
ألن
ُ
َ

البح��راين مع ِّق ًبا :لو مل يك��ن له إلاَّ هذه املنقبة لف��اق هبا عىل مجيع
قال الش��يخ
ّ

ذكرا ،فكيف! ومناقبه ال تعدُّ وال حتىص ومآثره ال يدخلها احلرص
فخرا ،وعال هبا ً
العلامء ً
واالستقصاء»(((.

من كراماته الباهرة:
أيضا بنقل صاحب
قال
اخلوانساري يف الروضات« :ومن طرائف أخباره الرشيقة ً
ّ

جمالس املؤمنني َّ
أن بعضهم كتب يف الر ِّد عىل اإلمام َّية كتا ًبا يقرأه يف جمامع الناس ويظ ِّللهم
حذرا من وقوعه بأيدي الش��يعة فري ُّدوا عليه ،وكان
بإغوائه وال يعطيه أحدً ا يستنس��خه ً
((( سورة البقرة.57-56 :2 :
((( لؤلؤة البحرين.223 :
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العلاَّ م��ة املرحوم حيتال إىل حتصيله دائماً منذ س��مع ب��ه إىل أن رأى التدبري يف التتلمذ عىل

ذلك الش��خص تربئة لنفس��ه عن االهتام
وتوس��ل به إىل طلب الكت��اب املوصوف ،فلماَّ
ِّ

مل يس��عه ر ّده ق��ال :أعطي��ك ولكنّي نذرت أن ال أدع��ه عند أحد أكثر م��ن ليلة واحدة،
فاغتنم العلاَّ مة وأخذه مع نفسه إىل البيت ألن يستنسخ منه عىل حسب اإلمكان يف تلك

احلجة يف زي
الليل��ة ،فلماّ أن صار نصف الليل وهو مش��غول بالكتابة فإذا بموالنا َّ

رج��ل داخل عليه يقول له :اجعل األمر يف هذه الكتاب��ة إ ّيل ونَم أنت ،ففعل ذلك ،وملـَّا
احلج��ة ،بل يف آخرها
اس��تيقظ رأى نس��خته املوصوفة
ممرورا عليها بالتامم بكرامة َّ
ً

الرقم باسمه األقدس كام قد يسمع ،واهلل العامل»(((.

ومن زه��ده وتقواه رضوان اهلل عليه ما حكاه صاحب س��فينة البحار قائلاً « :ومن

زهده ما حكاه الس�� ِّيد حس�ين املجتهد يف رسالة النفحات القدس�� َّية عنه أنَّه أوىص

حج كام نقله يف ش��أن
بجمي��ع صلوات��ه وصيامه ُم��دَّ ة عمره
وباحلج عنه م��ع أنَّه كان قد َّ
ِّ
أيضا.(((»..
عيل
الكركي ً
ّ
الشيخ ّ

ومن يروي عنهم:
شيوخه َ

1.1الس ِّيد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.
العرييض.
2.2الس ِّيد أمحد
ّ

احلل الشيخ جعفر بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل.
3.3خاله املح ِّقق يِّ ّ

احلل صاحب كتاب مثري
4.4الش��يخ نجم الدين جعفر بن َّ
حممد بن جعفر بن ن�ما يِّ ّ
األحزان ،كام يف روضات اجلنَّات(((.

((( روضات اجلنَّات.282/2 :
((( سفينة البحار.371/6 :
((( روضات اجلنَّات.179/2 :
337

البحراين
عيل بن سليامن
السرتي(((.
ّ
ّ
5.5الشيخ حسن بن ّ
عيل بن موسى ابن طاووس.
6.6الس ِّيد
ريض الدين ّ
ّ

احلل ،ويروي
7.7الش��يخ العامل سديد الدين س��امل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح يِّ ّ
املطهر.
العلاَّ مة عنه بواسطة والده الشيخ سديد الدين يوسف بن َّ

البحراين.
عيل
ّ
8.8الفيلسوف الشيخ كامل الدين ميثم بن ّ

احلل.
عيل بن اجلهم
ّ
9.9الشيخ مفيد الدين َّ
األسدي يِّ ّ
حممد بن ّ

احلل.
1010الشيخ َّ
حممد بن نام يِّ ّ

احلل الراوي
وهذا الشيخ قد ذكره بعض أرباب املعاجم ضمن شيوخ العلاَّ مة يِّ ّ

حممد بن نام هو ش��يخ الطائفة
عنه ،وهذا الكالم فيه نظر ،فان كان املقصود بـَّ :
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام فال يمكن أن يروي عنه العلاَّ مة إلاَّ بواس��طة
َّ

حممد ب��ن نام وفاته حدود س��نة 645هـ
لبع��د املس��افة الزمن ّية بينهام ،فالش��يخ َّ
ووالدة العلاَّ مة سنة 648هـ ،واهلل سبحانه العامل.

احلل.
1111الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن سعيد ابن ّ
عم املح ِّقق يِّ ّ
الطويس.
حممد بن احلسن
حممد بن َّ
1212املح ِّقق اخلواجة نصري الدين َّ
ّ
احلل.
عيل ابن َّ
املطهر يِّ ّ
1313والده الشيخ سديد الدين يوسف بن ّ

العامة:
ومن مشاخيه من علامء َّ

كثريا.
1.1الشيخ برهان الدين
ّ
النسفي ،املصنِّف يف اجلدل وغريه ً

النحوي ،املصنِّف يف األدب.
2.2الشيخ مجال الدين حسني بن أبان
ّ
((( وقد ذكره صاحب لؤلؤة البحرين 264 :باسم :الشيخ حسني وليس حسن ،فالحظ.
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الكويف.
احلنفي
عيل الص َّباغ
3.3الشيخ
ّ
ّ
ّ
التقي الدين عبد اهلل بن جعفر بن ّ
الواسطي.
الفاروقي
عز الدين
4.4الشيخ ِّ
ّ
ّ

الشافعي املعروف بـ( :دبريان
القزويني
الكاتبي
عيل
ّ
ّ
ّ
5.5الشيخ نجم الدين عمر بن ّ
املنطقي).
ّ

الكييش املتك ِّل��م الفقيه ،ابن ُأخت قطب الدين
حممد بن أمحد
حممد بن َّ
6.6الش��يخ َّ
ّ
الشريازي.
حممد العلاَّ مة
ّ
َّ

وغريهم كثري.

تالمذته ومن يروي عنه:

وهم كثريونِ ،من أشهرهم:

اآلميل ،وتاريخ اإلجازة س��نة
عيل
1.1الش��يخ ّ
ّ
تقي الدين إبراهيم بن احلس�ين بن ّ
709هـ كام يف رياض العلامء(((.

حممد بن
حممد بن أيب إبراهيم َّ
2.2الس�� ِّيد أمني الدين أبو طالب أمحد بن بدر الدين َّ
زهرة.

حممد بن
3.3الس�� ِّيد ّ
حممد بن أيب إبراهيم َّ
حممد احلسن ابن بدر الدين َّ
عز الدين أبو َّ
زهرة.

الرسابشنوي.
4.4الس ِّيد تاج الدين حسن
ّ
احلسيني
حممد
ّ
عيل بن أيب إبراهيم َّ
5.5الس�� ِّيد رشف الدين أبو عبد اهلل احلس�ين بن ّ
احللبي.
ّ

((( رياض العلامء.14/1 :
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األعرجي
حمم��د
ّ
6.6الس�� ِّيد الفاضل الع��امل ضياء الدي��ن عبد اهلل اب��ن جمد الدين َّ
احلسيني ،ابن ُأخته وأخو الس ِّيد عميد الدين.
ّ
احلسيني،
األعرجي
حممد
ّ
ّ
7.7الس ِّيد العلاَّ مة عميد الدين عبداملطلب ابن جمد الدين َّ
ابن ُأخته.

حممد بن احلسن بن
عيل بن أيب إبراهيم َّ
8.8الس�� ِّيد اجلليل عالء الدين أبو احلس��ن ّ
احلسيني.
احللبي
زهرة
ّ
ّ

املزيدي.
عيل بن أمحد
9.9الشيخ
ّ
ريض الدين أبو احلسن ّ
ّ

املطارآبادي.
عيل بن أمحد بن طراد
ّ
1010الشيخ زين الدين أبو احلسن ّ

حممد بن احلسن بن زهرة.
حممد بن أيب إبراهيم َّ
1111الس ِّيد بدر الدين أبو عبد اهلل َّ
احلل (((.
حممد بن إسامعيل بن احلسن
1212الشيخ َّ
اهلرقيل يِّ ّ
ّ

احلل ،ولدُ ه.
حممد بن احلسن بن يوسف بن َّ
1313الشيخ فخر املح ِّققني َّ
املطهر يِّ ّ
اجلرجاين ،شارح املبادئ لشيخه العلاَّ مة(((.
عيل
1414الشيخ َّ
ّ
حممد بن ّ
حممد بن القاسم ابن ُم َع َّية.
النسابة تاج الدين َّ
1515الس ِّيد العلاَّ مة َّ

البوهيي ،صاحب رشح املطالع.
الرازي
حممد
ّ
ّ
حممد بن َّ
1616الشيخ قطب الدين َّ

املحرم
1717الس�� ِّيد مهنَّا بن س��نان
املدين ،وقد أجازه العلاَّ مة ،وتاري��خ اإلجازة يف َّ
ّ
سنة 702هـ باحل َّلة(((.

((( رياض العلامء.19/5 :
((( قد ذكر هذا الش��يخ يف هام��ش رجال بحر العلوم الفوائد الرجال َّي��ة 265/2 :اهلامش وضمن
اجلرجاين ،فالحظ.
عيل
تالمذة العلاَّ مة ً
أيضا ولكن بعنوان :الس ِّيد َّ
ّ
حممد بن ّ
((( رياض العلامء.369/1 :
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مؤ َّلفاته:

وه��ي كث�يرة جدًّ ا ،بل مل ُيؤ َثر عن أحد من علامئنا مث��ل ما ُأثر عن العلاَّ مة ِ من

كث��رة املؤ َّلفات واملصنَّفات الق ِّيم��ة املفيدة ويف خمتلف جماالت العلوم اإلس�لام َّية ،وقد
املسمى بـ :خالصة األقوال
ذكر قس�ًم�اً من هذه املؤ َّلفات العلاَّ مة نفس��ه يف كتابه الرجايل
َّ
يف معرفة الرجال ،وقس��مها اآلخر أثبتها له العلامء والفقهاء ِّ
املتأخرون عنه والتي يعتقد
أنَّه أ ّلفها بعد كتابة خالصة األقوال اآلنف الذكر.

حممد
احلل Hمن مقدّ مة الس�� ِّيد َّ
وأورد ه��ذا الفه��رس لكتب ومؤ َّلفات العلاَّ مة يِّ ّ

ص��ادق آل بح��ر العلوم@ لكت��اب رج��ال العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ املعروف ب��ـ (خالصة

األقوال)((( مع بعض املالحظات التي منها َّ
كثريا من هذه املؤ َّلفات قد طبع ،وهي:
أن ً
يف علوم الفقه:

وخواض بحره،
حممد مهدي آل بحر العلوم« :أ َّما الفقه فهو أبو عذرهَّ ،
قال الس�� ِّيد َّ

وله فيه اثنا عرش كتا ًبا هي مرجع العلامء وملجأ الفقهاء.(((»..
1.1إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن((( ،مطبوع.

2.2تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدين ،مطبوع طبعات عديدة ،وعليه رشوح كثرية.
3.3تلخيص املرام يف معرفة األحكام ،مطبوع.
4.4تذكرة الفقهاء ،وقال :خرج منه إىل النكاح أربعة عرش جز ًء ،مطبوع.
((( خالصة األقوال.37 20 :
((( الفوائد الرجال َّية.257/2 :
الطه��راين يف الذريعة« :510/1 :هو من ّ
أجل الكتب الفقه َّية ،قد أحيص جمموع
((( ق��ال آقا بزرك
ّ
ٍ
حواش وتعليقات».
مسائله يف مخس عرشة ألف مسألة ..إىل قوله :وله رشوح كثرية ،وعليه
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5.5حاشية التلخيص.
«ثم اعلم َّ
أن الش��يخ حس��ن قد
قال املريزا عبد اهلل
ّ
األفندي يف رياض العلامءَّ :
ذكر يف مس��ألة جواز الطهارة باملاء املض��اف وعدمه من فروع كتاب املعاملَّ :
أن

العلاَّ مة نقل نفسه يف بعض كتبه موافقة املفيد للس ّيد املرتىض يف القول باجلواز،

ث��م كت��ب يف اهلامش أنَّه ذكره يف حاش��يته عىل التلخيص ،وه��ذا الكتاب غري
َّ
مش��هور ،وهو عندنا موجود ومل يتجاوز العبادات ،واقترص عىل بيان اخلالف

جمر ًدا عن التعرض للدليل انتهى ما يف هامش املعامل».

األفندي مذ ِّي�ًل�اً « :مراده بحاش��ية التلخيص ما ق ّيده به العلاَّ مة نفس��ه يف
ق��ال
ّ
هوام��ش كتاب تلخيصه املذكور ،فاملراد هبذا الكتاب والضامئر بعده هو نفس

التلخيص ال حاشيته ،وهو ظاهر»(((.

6.6غاية اإلحكام يف تصحيح تلخيص املرام.
7.7منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ،يف ستَّة أجزاء ،مطبوع.
8.8تسليك األفهام يف معرفة األحكام ،جم َّلد واحد.
9.9تسهيل األذهان إىل أحكام اإليامن ،جم ّلد واحد.
1010هتذيب النفس يف معرفة مذاهب اخلمس.
1111تنقيح قواعد الدين املأخوذة عن آل ياسني.
1212حتري��ر األحكام الرشع َّية عىل مذه��ب اإلمام َّية ،أربعة جم َّل��دات يف الفقه ،ك ُّله
مطبوع يف جم َّلد واحد.

((( رياض العلامء.370-369/1 :
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احلج وأركانه ،من دون ذكر األدعية واملستح ّبات ونحوها.
1313رسالة يف واجبات ِّ
1414رسالة يف واجبات الوضوء والصالة.
1515قواعد األح��كام يف معرفة احلالل واحلالم ،جم ّلدان ،كثري الرشوح واحلوايش،
مسائله ( )6600مسألة ،مطبوع.

1616خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،سبعة جم ّلدات ،مطبوع
1717مدارك األحكام.
1818املعتمد ،يف الفقه.
1919هناية اإلحكام يف معرفة األحكام ،مطبوع.
احلاج.
2020املنهاج يف مناسك
ّ

يف علم ُأصول الفقه:

1.1هتذيب طري��ق الوصول إىل عل��م االُصول ،مطبوع ،وعلي��ه رشوح وحواش
كثرية.

ِ
لمي
2.2غاي��ة الوص��ول وإيض��اح الس��بل يف رشح خمترص الس��ؤل واألم��ل يف ع َ
األُصول واجلدل ،البن احلاجب.

3.3مبادئ الوصول ،يف علم األُصول ،مطبوع.
4.4النكت البديعة يف حترير الذريعة للس ّيد املرتىض.
5.5هناية الوصول إىل علم األُصول ،أربعة جم َّلدات.
6.6هنج الوصول إىل علم األُصول.
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يف علم الكالم ُ
وأصول الدين واالحتجاج واجلدل:
1.1األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة ،يف الكالم.
2.2أربعون مسألة ،يف ُأصول الدين.
3.3اس��تقصاء النظر يف القضاء والقدر ،وقد س�ّم�اّ ه يف اخلالصة :استقصاء البحث
والنظر ،مطبوع.

4.4األلف�ين الف��ارق ب�ين الص��دق وامل�ين ،ذكر في��ه ألف دلي��ل عىل إمام��ة أمري
املؤمنني وألف دليل عىل إبطال ُش َبه املخالفني ،مطبوع.

5.5أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،مطبوع.
6.6إيض��اح خمالفة الس��نَّة ،وهي من كت��ب االحتجاج واجلدل الش��تامله عىل بيان
حممد ص��ادق آل بحر العلوم يف
خمالفات ِّ
لنص الكتاب والس��نَّة .يقول الس�� ِّيد َّ
تقديمه لكتب العلاَّ مة عند ذكره هلذا الكتاب :ويمكن عدَّ ه من كتب التفس�ير
ملا فيه من تفسري اآليات وبيان مداليلها ،مطبوع.

املس��مى
املتهجد
7.7الباب احلادي عرش يف ُأصول الدين ،أحلقه بمخترص مصباح
ِّ
َّ
ب��ـ :منهاج الصالح اآليت ذك��ره يف كتب األدعي��ةّ ،
ألن املخترص عرشة أبواب
فأحل��ق ب��ه الب��اب احلادي ع�شر يف ُأص��ول الدين ،مطب��وع م��ع رشح املقداد

السيوري عليه ،ومع رشوح أخرى ،وقد ُطبع طبعات عديدة.
ّ
8.8حتصيل السداد ،رشح واجب االعتقاد ،مطبوع معه.

9.9تسليك النفس إىل حرضة القدس ،يف نكات علم الكالم ودقائقه ،مطبوع.
1010التناسب بني األشعر َّية وفرق السوفسطائ َّية.
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1111اجلوه��ر النضي��د يف رشح منط��ق التجري��د ،ه��و رشح منطق جتري��د االعتقاد
الطويس ،مطبوع.
للنصري
ّ

1212الرسالة السعد َّية ،يف الكالم ،صنَّفها باسم (سعد الدين)((( صاحب الديوان،
مطبوع.

1313رسالة يف آداب البحث ،خمترصة.
1414رسالة يف حتقيق معنى اإليامن ونقل األقوال فيه.
1515رسالة يف خلق األعامل.
1616كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد ،يف الكالم ،مطبوع.
الطويس ،يف الكالم ،مطبوع.
1717كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،للنصري
ّ
1818معارج الفهم يف رشح النظم ،يف الكالم ،مطبوع.

1919مقصد الواصلني أو مقاصد الواصلني يف معرفة ُأصول الدين.
2020مناهج اليقني أو منهاج اليقني يف ُأصول الدين ،مطبوع.
للجلبي ،وهو
2121منه��اج الس�لامة إىل مع��راج الكرامةُ ،ذكر يف كش��ف الظن��ون
ّ
ظاهرا.
منهاج الكرامة
ً

2222منه��اج الكرامة أو تاج الكرامة يف إثبات اإلمامة ،وقد س�َّم�اَّ ه صاحب كش��ف

الظنون بـ :منهاج االستقامة ،مطبوع بعنوان :منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة.

2323منهاج اهلداية ومعراج الدراية ،يف الكالم.
الس��اوجي الش��هيد س��نة
حممد
((( ذكره
ّ
ّ
الطهراين يف الذريعة  183/12قائلاً :كتبها لس��عد الدين َّ
 711وزير خدابنده.
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2424نظم الرباهني يف ُأصول الدين ،مطبوع.
2525هناية املرام يف علم الكالم.
حممد غياث
2626هنج ِّ
احلق وكشف الصدق ،صنَّفه باسم السلطان اجلايتو خدابنده َّ
الدين املغو ّيل ،مطبوع.

2727هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين ،مطبوع:
األعرجي ،وبرشح
2828ب�شرح ولده فخر املح ِّققني ،وبرشح اب��ن أخته نظام الدين
ّ
السيوري.
املقداد
ّ

2929اهلادي.

3030واج��ب االعتق��اد ،يف األُصول والف��روع ،تقدَّ م أنَّه مطبوع م��ع رشح العلاَّ مة
الس��يوري
أيضا برشح املقداد
نفس��ه علي��ه بعنوان :حتصيل الس��داد ،ومطبوع ً
ّ
بعنوان :االعتامد يف رشح واجب االعتقاد.

يف علم التفسري:
1.1القول الوجيز أو الرس الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.
2.2هنج اإليامن((( ،يف تفسري القرآن.
يف علوم املعقول:
1.1األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّي��ة :من احلكمة والكالم واملنطق ،جم َّلدَ ،ي ُر ُّد به
اجلويني ،مطبوع.
عىل الفالسفة ،أ َّلفه باسم هارون بن شمس الدين
ّ

مهدي بحر العلوم يف الفوائد الرجال َّية 286/2 :باسم :هنج اإليامن تلخيص
حممد
ّ
((( ذكره الس ِّيد َّ
كتاب التبيان ،فالحظ.
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2.2اإلش��ارات إىل معاين اإلش��ارات ،جم َّلد واحد ،وهو من رشوحه عىل إشارات
ابن سينا.

3.3إيضاح التلبيس من كالم الرئيس.
4.4إيض��اح املعض�لات م��ن رشح اإلش��ارات ،وه��و رشح لرشح نص�ير الدين
املسمى بـِّ :
حل مشكالت اإلشارات.
الطويس عىل إشارات ابن سينا
ّ
ّ

5.5إيض��اح املقاصد م��ن حكمة عني القواع��د ،وهو رشح لكت��اب حكمة العني
القزويني ،مطبوع.
للكاتبي
ّ
ّ

6.6بسط اإلشارات ،جم َّلد واحد ،وهو رشح إشارات ابن سينا.
واإلهلي ،جم َّلد
والطبيع��ي
7.7حتري��ر األبح��اث يف معرفة العل��وم الثالثة :املنط��ق
ّ
ّ
واحد.

امللخص ،وكأنَّه رشح ع�لى ّ
8.8حتص�ين ّ
ال��رازي ،يف احلكمة
ملخص فخر الدين
ّ
واملنطق.

9.9التعليم الثاين العام ،جم َّلدات عدّ ة.
ّ 1010
حل املشكالت من كتاب التلوحيات.
1111قال عنه العلاَّ مة يف اخلالصة :باحثنا فيه الشيخ ابن سينا.
1212ويف إجازة مهنّا بن سنان سماّ ه :كشف التلبيس وبيان سهو الرئيس.
الدر املكنون يف علم القانون ،يف املنطق.
ّ 1313
1414رشح حكمة اإلرشاق ،وهو غري رشح حكمة العني.
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1515القواعد اجلل َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية ،يف املنطق ،مطبوع.
واإلهلي.
والطبيعي
1616القواعد واملقاصد ،يف املنطق
ّ
ّ
1717كاشف األستار يف رشح كشف األرسار.
1818كشف اخلفاء من كتاب الشفاء.
1919كشف املشكالت من كتاب التلوحيات ،جم َّلدات.
لب احلكمة.
ّ 2020
2121املباحث السن َّية واملعارضات النصري َّية.
رشاح اإلشارات.
2222املحاكامت بني َّ

واإلهلي ،قيد الطبع.
والطبيعي
2323مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق ،يف املنطق
ّ
ّ
2424املقاومات.
يتم مع متام عمرنا.
قال يف اخلالصة :باحثنا فيه احلكامء السابقني ،وهو ّ
2525هنج العرفان يف علم امليزان ،يف املنطق.
2626النور املرشق ،يف علم املنطق.
كتب األحاديث:
1.1استقصاء االعتبار يف حترير معاين األخبار.
2.2جامع األخبار أو جماميع األخبار.
3.3الدرر واملرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان.
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4.4مصابيح األنوار.
5.5النهج الوضاح يف األحاديث الصحاح.
حممد صادق آل بحر العلوم((( ُمع ِّق ًب��ا :وهذه الكتب األربعة ليس
قال الس�� ِّيد َّ

هلا عني وال أثر.
كتب الرجال:

1.1إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة ،مطبوع.
2.2خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،جم ّلد واحد ،مطبوع.
3.3كش��ف املقال يف معرفة الرجال ،أكرب من اخلالصة ،وحييل عليه فيها ويف كتابه
إيضاح االشتباه ،ولكن ال وجود له.

كتب األدعية:
األئمة الطاهرة.
1.1األدعية الفاخرة املنقولة عن َّ
املتهجد للش��يخ
2.2منه��اج الصالح يف اختص��ار املصباح ،وه��و خمترص مصباح
ِّ
الطويس ،مطبوع.
ّ

كتب علوم اللغة العرب َّية:

1.1بسط الكافية ،وهو اختصار رشح الكافية يف النحو.
2.2كشف املكنون من كتاب القانون ،وهو اختصار رشح اجلزولية يف النحو.
3.3املطالب العل َّية يف علم العرب َّية.
احلل ،املقدمة.36 :
((( رجال العلاَّمة ّ يِّ
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4.4املقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية.
ق��ال العلاَّ مة يف اخلالصة« :مجعنا فيه ب�ين اجلزولية والكافية يف النحو مع
متثيل ما حيتاج إىل املثال».

جوابات املسائل:
املدين األوىل .مطبوع
1.1جوابات مسائل مهنَّا بن سنان
ّ
املدين الثانية .مطبوع
2.2جوابات مسائل مهنَّا بن سنان
ّ

3.3رس��الة يف جواب سؤالني سأل عنهام اخلواجة رش��يد الدين فضل اهلل الطبيب
اهلمذاين وزير غازان خان بن أرغون املغو ّيل.
ّ

حمم��د خدابنده ع��ن وجه حكمة
4.4رس��الة خمترصة يف جواب س��ؤال الس��لطان َّ
النسخ يف األحكام الرشع ّية(((.

كتب الفضائل:
عيل بن أيب طالب.
1.1جواهر املطالب يف فضائل أمري املؤمنني ّ
2.2كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني ،مطبوع.
املتنوعة األخرى:
ومن كتبه ِّ
والويص واجلمع بني آيتني من الكتاب العزيز ،مطبوع.
النبي
1.1اجلمع بني كالم ّ
ّ

2.2رشح حدي��ث احلقيق��ة واخلمس كلامت في��ه ألمري املؤمن�ين ،يف جواب
كميل بن زياد.

((( رياض العلامء.378/1 :
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3.3املـُستجاد من تلخيص اإلرشاد ،خمترص اإلرشاد ،مطبوع وكتاب خمترص فرحة
الغري((( مع كتاب الغارات.

4.4خمترص رشح هنج البالغة ،والظاهر َّ
البحراين.
أن هذا الرشح رشح ابن ميثم
ّ

اإلجازات:

1.1إجازة طويلة مبس��وطة لبني زهرة ،مطبوعة ،وإجازة للس�� ِّيد مهنَّا بن سنان بن
شعره:

املدين ،مطبوعة ،وله إجازات كثرية أخرى.
احلسيني
عبدالوهاب
ّ
ّ

الطويس
منه ما ذكره له صاحب روضات اجلنَّات((( خماط ًبا به اخلواجة نصري الدين
ّ

طال ًبا االستئذان يف الرجوع إىل بلده:

حم���� ّب����ت����ي ت���ق���ت�ض�ي م���ق���ام���ي

وح���ال���ت���ي ت��ق��ت�ضي ال��رح��ي�لا

وال ي���������زاالن يف اخ���ت���ص���ام

ح���تَّ���ى ن�����رى رأي������ك اجل��م��ي�لا

ه�����ذان خ���ص�م�ان ل��س��ت أق�ضي

ب���ي���ن���ه�م�ا خ�������وف أن أم���ي�ل�ا

وكتب إىل ابن تيمية لـماَّ وصله كتابه منهاج السنَّة يف الر ِّد عليه:

ل��و كنت تعلم ك�� َّل�ما علم ال��ورى

ط���را ل�ص�رت ص��دي��ق ِّ
ك���ل ال��ع��امل
ًّ

لكن جهلت فقلت َّ
إن مجيع من

هي���وى خ�ل�اف ه���واك ل��ي��س بعامل

حممد مهدي آل بحر العلوم يف كتابه الفوائد الرجال َّية بعد ذكره
يقول العلاَّ مة الس ِّيد َّ

احلل ..« :ومع ذلك ك ّله فقد كان شديد الورع ،كثري التواضع
لبعض مناقب العلاَّ مة يِّ ّ
العتائقي واس��مه :الدالئل
((( ه��و منس��وب إلي��ه ،والصحيح أنَّ��ه لكامل الدين عب��د الرمحن اب��ن
ّ
احلل).
الربهان َّية( .أمحد يِّ ّ
((( روضات اجلنَّات 286/2 :ذيل الرتمجة .198
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خصوصا مع الذرية النبو َّية والعصابة العلو َّية كام يظهر من املسائل املدن َّية وغريها ،وقد
ً

سمعت من مشاخينا مذاكرة أنَّه كان يقيض صالته إذا تغيرَّ رأيه يف بعض ما يتع َّلق هبا
حذرا من احتامل التقصري يف االجتهاد ،ه��ذا غاية االحتياط ومنتهى الورع
من املس��ائل ً

والس��داد ،وليت شعري كيف كان جيمع بني هذه األش��ياء التي ال يتيسرَّ القيام ببعضها
ِ ِ
ألقوى ال ُع ّباد والعلامء؟! ولكن ﴿ َذلِ َ
يصح قول
��اء﴾ ،ويف مثله ُّ
ك َف ْض ُل اهلل ُي ْؤتيه َم ْن َي َش ُ
القائل:

ل����ي����س م�����ن اهلل ب��م��س��ت��ب��ع��د

أن جي��م��ع ال���ع���امل يف واح�����د»

(((

والدته ووفاته:

ولد رضوان اهلل عليه وكام ذكره هو بنفس��ه يف كتابه خالصة األقوال يف  19رمضان

حمرم احلرام
سنة 648هـ((( ،وتوفيِّ كام ّ
نص عليه أكثر أصحاب املعاجم يف ليلة السبت َّ 21

س��نة 726هـ يف مدين��ة احل َّلة املزيد َّية ،ونق��ل جثامنه الطاهر إىل النج��ف األرشف ودفن
بجوار س ِّيدنا أمري املؤمنني عن عمر ناهز الـ 78عا ًما((( ،قدَّ س اهلل روحه الطاهرة.

أن َّ
وليعلم َّ
كل ما ذكرته هنا يف ترمجة ش��يخنا العلاَّ مة أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه

ما هو إلاَّ نزر يس�ير وقليل من كثري من مناقب ومفاخر هذه الشخص َّية العظيمة الفاقدة

للمثي��ل والتي ال يمكن أن حتتوي ترمجته هذه الس��طور القليلة ،ب��ل حتتاج فيها إىل جم َّلد

اجلمة وخدماته الكثرية لنرصة الدين والعقيدة ،ومهام
ضخم يحُ يص آثاره اخلالدة ومناقبه َّ
ٍ
مستوف بام قدَّ م وبذل وجاهد يف سبيل نرش راية العلم والتقى،
قيل يف ح ِّقه فهو حل ِّقه غري

فسالم عليه يوم ولد ويوم توفيِّ ويوم ُيبعث ح ًّيا.
((( الفوائد الرجال َّية.291-290/2 :
((( ُينظر :خالصة األقوال 113 :ذيل الرتمجة .274
((( ُينظر :أعيان الشيعة.397/5 :
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اآلميل (ق :)8
عيل
ّ
 .11/148الس ِّيد حيدر بن ّ

العبيدي
عيل
هو العامل الفاضل
ّ
اين ،الس ِّيد حيدر بن ّ
العرفاين ،والفيلسوف املتأ ِّله الر َّب ّ
ّ

اآلميل.
احلسيني
ّ
ّ

العبيدي
عيل
ّ
ق��ال عنه صاح��ب روضات اجلنَّات «س�� ِّيد أفاضل املتألهِّ ني حيدر ب��ن ّ

اآلميل ،ه��و من أج َّلة علامء الظاهر والباطن ،وأعاظ��م فضالء البارز والكامن،
احلس��يني
ّ
ّ

األحس��ائي الفقيه العارف املش��هور بـعنوان :الس�� ِّيد العلاَّ مة ِّ
املتأخر
ذكره ابن أيب مجهور
ّ
احلقيقي ،أصله من آمل طربس��تان ..إىل قوله :وكان منش��ؤه ح َّلة
صاحب الكش��ف
ّ

القاش��اين
وبغ��داد ،وصحب فيهام الش��يخ فخر الدي��ن ابن العلاَّ م��ة واملوىل نصري الدين
ّ
األول منهام
املع��روف
أئم��ة العراق ،وقد كتب بأمر َّ
بـ(احلل) أوان ُّ
توجهه إىل زيارة َّ
يِّ ّ

رسالته املوسومة بـ :رافعة اخلالف يف وجه سكوت أمري املؤمنني عن االختالف.(((»..
وذكره الش��يخ يوس��ف كركوش قائلاً  ..« :هاجر املرتجم إىل احل َّل��ة لتل ِّقي العلوم

ع�لى علامئها؛ ألنهَّ ا كان��ت يومئذ أعظم جامعة إس�لامية ،فصحب فيه��ا فخر املح ِّققني
بـ(احلل) ،كان
القاش��اين املعروف بني أرب��اب الرتاجم
احلل ونصري الدين
يِّ ّ
ّ
اب��ن العلاَّ مة يِّ ّ

املتصوفة،
املرتج��م متض ِّل ًعا بالعل��وم العقل َّية والنقل َّية مو ِّف ًقا بينه��ا ،وكان مرشبه مرشب
ّ

متش�� ِّب ًعا بآراء اإلرشاق ِّيني ،فكان يرى رأهيم من َّ
راض نفس��ه أن
أن اإلنس��ان بقدرته إذا َ
خيلع رسباله (جسده) السفيل ويتَّصل روحيا بالعامل ِ
الع ِ
لو ّي.(((»..
ًّ
ّ
شيوخه:

من أشهرهم:
((( روضات اجلنَّات.377/2 :
((( تاريخ احل َّلة.123/2 :
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احلل.
حممد
عيل بن َّ
الكاشاين يِّ ّ
ّ
1.1الشيخ نصري الدين ّ

احلل.
حممد بن احلسن بن َّ
2.2فخر املح ِّققني الشيخ َّ
املطهر يِّ ّ

أتوصل إىل معرفتهم.
أ َّما تالمذته فلم َّ

مؤ َّلفاته:

1.1اإلمامة(((.
2.2أمثلة التوحيد.
3.3جامع األرسار ومنبع األنوار ،مطبوع.
4.4جامع احلقائق(((.
5.5رسالة األركان يف فروع رشائع أهل اإليامن.
6.6رسالة سماَّ ها بـ :رافعة اخلالف يف وجه سكوت أمري املؤمنني عن االختالف.
نص النصوص.
7.7رشح الفصوص املوسوم بـِّ :
8.8الكشكول يف ما جرى عىل آل الرسول ،وهذا الكتاب منسوب إليه ،كام ونُسب
دون عىل
احلل ،والصحيح أنه لتاج الدين عب��د اهلل ابن املعامر كام ِّ
إىل العلاَّ م��ة يِّ ّ

بعض النسخ.

9.9وله تفاسري عدَّ ة ،أشهرها:
1010املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم ،مطبوع.
((( ُينظر :الذريعة 325/2 :رقم .1289
الطهرانـ��ي يف الذريعة 525/1 :رق��م  :2560كتاب جام��ع األرسار املع َّبـر عنه
((( ذك��ر الش��يخ
ّ
أيضا ،فالظاهر احتاده مع سابقه.
بجامع احلقايق ً
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وفاته:
نص يبينِّ والدته أو تاريخ وفاته ،ضاعف اهلل حسناته.
مل أعثر عىل ٍّ

 .12/149الس ِّيد أبو جعفر القاسم بن احلسني ابن ُم َع َّية (ق :)8

هو الس�� ِّيد الفاضل أبو جعفر القاسم بن احلسني بن ُم َع َّية ،والد الس ِّيد العلاَّ مة تاج

حممد بن القاسم بن ُم َع َّية.
الدين َّ

ذك��ره صاح��ب أمل اآلمل قائلاً « :الس�� ِّيد أبو جعفر القاس��م بن احلس�ين بن ُم َع َّية

حممد»(((.
احلسني ،فاضل ،صدوق ،يروي عنه ابنه َّ
ّ

وذكره ولده املع َّظم تاج الدين بن ُم َع َّية يف إجازته الكبرية املش��هورة ،ضمن مشاخيه

الذي��ن تتلم��ذ عليهم قائ�ًل�اً  ..« :ووالدي الس�� ِّيد الس��عيد أبو جعفر القاس��م ب��ن ُم َع َّية
احلسني.(((»..
ّ

ويف موارد اإلحتاف عند ذكر والد املرتجم النقيب فخر الدين احلسني بن القاسم بن

ُم َع َّي��ة ..« :وول��د فخر الدين احلس�ين ج�لال الدين أبا جعفر القاس��م اب��ن فخر الدين
احلسني ،كان جليل القدر ،فاضلاً
شاعرا ،ومن شعره:
ً
اهلمم
تقاعست دون م��ا حاولته
ُ

وال سعت يب إىل داعي الندى قد ُم

وال بلغت من العلياء ما بلغ اآلباء

ق���ب�ل�ي وال أدرك�������ت ش���أوه���م

وال امتطيت ج���وا ًدا ي��وم معركة

وخانني يف الوغى الصمصامة اخلذ ُم

سلوا عن حم َّبتكم
إن كنت رم��ت ًّ

خنتكم
أو كنت يو ًما بظهر الغيب
ُ

فام ال��ذي أوج��ب اهلجران يل فلقد

والشيم
تنكّرت منكم األخ�لاق
ُ

((( أمل اآلمل.219/2 :
((( روضات اجلنَّات.326/6 :
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أذاك م��ن بخل بالوصل أم ملل

ذمم»
أم ليس يرعى ملثيل عندكم ُ

(((

احلسيني (ق :)8
األعرجي
حممد
ّ
ّ
 .13/150الس ِّيد نظام الدين عبداحلميد بن َّ

هو العلاَّ مة الفاضل الفقيه النبيه الس�� ِّيد نظام الدي��ن عبداحلميد ابن العلاَّ مة الفقيه

احلسيني،
األعرجي
حممد
عيل ابن ّ
ّ
ّ
عز الدين َّ
جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد ابن فخر الدين ّ

أخو العلاَّ مة الكبري الس ِّيد عميد الدين عبدامل َّطلب.

ذك��ره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب عند ذكر اخوته قائلاً  ..« :والفاضل العلاَّ مة نظام

الدين عبداحلميد.(((»..

حممد مهدي
احلل  قال الس�� ِّيد َّ
احلجة َّ
ويف مقدِّ مة حتقيق كتاب األلفني للعلاّ مة يِّ ّ

اخلرس��ان عند ذكره لتالمذة العلاَّ مة ومنهم صاحب الرتمجة« :ومن تالمذته الس ِّيد

عز
عيل ابن ّ
نظ��ام الدي��ن عبداحلميد ابن جمد الدي��ن أيب الفوارس َّ
حممد ابن فخ��ر الدين ّ
احلسيني العبيد ّيل ،وهو ابن ُأخت العلاَّ مة ،تتلمذ
األعرجي
عيل
ّ
ّ
الدين َّ
حممد بن أمحد بن ّ
عىل خاله ،ورشح بعض كتبه يف س ٍّن مبكِّرة كام يظهر من كتابه تذكرة الواصلني يف رشح

هنج املسرتش��دين ،فقد رشحه يف س��نة 703هـ وله تسع عرشة سنة ودخل يف العرشين،
وأحال يف كتابه هذا إىل رشح كتاب آخر من مؤ َّلفات خاله و ُأس��تاذه وهو إيضاح اللبس

يف رشح تس��ليك النفس إىل حظرية القدس ،فيظهر من ذلك أنَّه كتبه وعمره دون التسع

عرشة سنة»(((.

وذكر بعض العلامء األفاضل م��ن أصحاب التحقيق َّ
أن كتاب تذكرة الواصلني يف
((( موارد اإلحتاف.182/1 :
((( عمدة الطالب.333 :
((( األلفني.30 :
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رشح هنج املسرتش��دين((( هو من تأليف أخِ
املرتجم وهو الس�� ِّيد العلاَّمة الفاضل ضياء
َ
الدي��ن عبد اهلل ابن جم��د الدين أيب الفوارس وليس صاحب الرتمجة الس�� ِّيد نظام الدين،

فالحظ.

النييل (ق :)8
 .14/151الشيخ عبداحلميد
ّ

النييل ،فاضل ،صالح ،فقيه ،يروي
جاء يف أمل اآلمل ما ّ
نصه« :الش��يخ عبداحلميد ّ

عنه ابن فهد»(((.

أتوص��ل إىل معرف��ة اس��مه الكام��ل ومل أعثر عىل ترمج��ة ضافية له س��وى ما قاله
مل ّ

ع�لي بن عبد احلميد
صاح��ب األم��ل ،ومن املحتمل أن يكون والد الش��يخ نظام الدين ّ

النييل اآليت ذكره الح ًقا أو متحدً ا معه ،فتأ َّمل.
ّ

العتائقي (كان ح ًّيا سنة 786هـ):
 .15/152الشيخ كامل الدين عبدالرمحن
ّ

واحل��ق والدين
املتبح��ر املد ِّقق ،ك�مال امل َّلة
ه��و الع��امل الفقيه املح ِّق��ق ،والفاض��ل
ِّ
ِّ

احلل.
حممد بن
ّ
عبدالرمحن بن َّ
العتائقي يِّ ّ

النييل ،وأثنى عليه،
عيل بن عبد الكريم ّ
ذكره تلميذه الفاضل النبيه الس ِّيد هباء الدين ّ
قائال« :حكى يل ِش��فاها املوىل األجل األجم��د ،العامل الفاضل ،الق��دوة الكامل ،افتخار

العل�ماء ،املح ِّقق املد ِّقق ،جممع الفضائل ومرج��ع األفاضل يف العاملني ،كامل امل َّلة والدنيا
العتائقي وكتبه وخ ُّطه الكريم عندي»(((.
والدين ،عبد الرمحن ابن
ّ

((( ُطبع كتاب تذكرة الواصلني يف رشح هنج املرتش��دين َّ
املرتجم ،ح َّققه
مؤخ ًرا ،وهو من تصنيف
َ
احلل).
فضيلة الشيخ طاهر
ّ
السالمي( .أمحد يِّ ّ
((( أمل اآلمل.146/2 :
املفرج34 :
((( املنتقى من السلطان ِّ
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حممد بن
ذكره صاحب روضات اجلنَّات قائلاً « :الش��يخ كامل الدين عبدالرمحن بن َّ

فقيها
احلل املعروف بـ( :ابن
إبراهيم
العتائقي) ،كان فاضلاً عا ًملا ،حم ّق ًقا مد ِّق ًقاً ،
ّ
ّ
العتائقي يِّ ّ

متبح ًرا ،من املعارصين لطبقة الش��هيد ..وعدد كتبه ومصنَّفاته وذكر ما قاله الس�� ِّيد هباء
ِّ
النييل بح ِّقه ..:وذكر له كتاب األضداد يف اللغة ،والظاهر وقد أورد ذكره الس�� ِّيد
الدين
ّ

احلل يف كتاب الس��لطان
عيل بن عبداحلميد
ّ
النجفي املذكور ُأس��تاذ ابن فهد يِّ ّ
هباء الدين ّ
املفرج عن أهل اإليامن ومدحه جدًّ ا فقال :ومن ذلك بتاريخ صفر س��نة تس��ع ومخس�ين
ِّ
ِّ
األجل ،األجمد العامل.(((»..
شفاها املوىل
وسبعامئة 759هـ حكى يل
ً

حممد بن
وج��اء يف الكن��ى واأللقاب« :اب��ن
العتائقي ك�مال الدين عبدالرمحن ب��ن َّ
ّ

املتبحر ،كان من
احلل اإلمامي الشيخ العامل الفاضل ،املح ِّقق الفقيه
إبراهيم بن
ِّ
ّ
العتائقي يِّ ّ

علامء املائة الثامنة ،معارص للشيخ الشهيد وبعض تالمذة العلاَّ مة ،رمحه اهلل تعاىل.(((»..
شيوخه:
اخلوانساري« :ويروي هو عن مجاعة من العلامء منهم الشيخ نجم الدين جعفر
قال
ّ

عيل بن
الزه��دري أو ابن
الزه��دري ،ويروي ً
ّ
ّ
أيضا عنه مجاعة منهم الس�� ِّيد هب��اء الدين ّ
عبداحلميد صاحب كتاب الدُّ ر النضيد»(((.

ٍ
واحد منهم.
اتوصل إىل معرفة
أ َّما تالمذته فلم َّ

مؤ َّلفاته:

1.1اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل.
((( روضات اجلنَّات.193/4 :
((( الكنى واأللقاب.453/1 :
((( روضات اجلنَّات 193/4 :رقم .375
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2.2األضداد يف اللغة.
الكفعمي يف حوايش البلد األمني.
3.3األعامر ،نسبه إليه
ّ
4.4جتريد الن ّية من الرسالة الفخر ّية.
5.5رشح هنج البالغة ،وهو كتاب كبري.
ق��ال عنه صاحب رياض العلامء(((« :وه��ذا الرشح كتاب كبري يربو عىل أربعة

جم َّلدات».

اخلوانس��اري ..« :وكان تاريخ خ ِّطه الرشيف عرشين شهر رمضان سنة
وقال
ّ

ست وثامنني وسبعامئة»(((.
ٍّ

العسكري
6.6خمترص اجلزء الثاين من كتاب األوائل أليب هالل
ّ
7.7الناسخ واملنسوخ.
وغريه��ا م��ن املؤ َّلف��ات واملصنَّف��ات األخ��رى املوصوف��ة عن��د العل�ماء باملفي��دة

املمتعة(((.
وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ لوالدته أو وفاتهُّ ،
وكل ما يمكن قوله :إنَّه كان ح ًّيا سنة 786هـ،

وهو وقت االنتهاء من تأليف كتاب رشح هنج البالغة ،رضوان اهلل عليه.

((( رياض العلامء.106/3 :
((( روضات اجلنَّات.194/4 :
((( وأكث��ر مؤ َّلفات��ه موجودة بخ ِّطه رأيته��ا يف اخلزانة العلو َّية ،وتقوم اليوم وح��دة التحقيق التابعة
احلل).
للعتبة العلو َّية املقدَّ سة بتحقيق املوجود من مؤ َّلفاته لتُطبع بشكل جمموعة
ّ
العتائقي( .أمحد يِّ ّ
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صفي الدين عبد العزيز بن رسايا احلليِّ ّ (750-677هـ):
 .16/153الشيخ الشاعر
ّ
النحوي الش��اعر ،املنش��ىء الب��ارع املاهر ،كبري
ه��و العلاَّ م��ة الفاض��ل ،واألديب
ّ

عيل بن أيب
شعراء و ُأدباء عرصه ،الشيخ أبو الرسايا صفي الدين عبدالعزيز بن رسايا بن ّ
احلل
القاس��م بن أمحد بن نرص بن عبدالعزيز بن رسايا بن باقي بن عبد اهلل بن العريض يِّ ّ
السنبيس.
الطائي
ّ
ّ
ممدوحا وموصو ًفا بالفضل
ورد ذك��ره يف عدد من كتب الرتاجم والش��عر واألدب
ً

وقوة الش��اعر ّية ،وممَّن ذك��ره صاحب أمل اآلمل((( قائلاً«:الش��يخ صفي الدين
والنبل َّ

ش��اعرا أدي ًبا منش�� ًئا ،من تالمذة املح ِّقق
احلل ،كان عالـماً فاضلاً ،
ً
عبدالعزيز بن الرسايا يِّ ّ
احلل ،ل��ه القصيدة البديعي��ة مائة ومخس��ة وأربعون بيتًا
نج��م الدي��ن جعفر بن احلس��ن يِّ ّ

تش��تمل ع�لى مائة ومخس�ين نو ًعا من أن��واع البديع ،ول��ه رشحها ،وديوان ش��عر كبري،
ودي��وان صغري ،وله قصائد حمب��وكات الطرفني ج ِّيدة ثامنية وعرشون بيتًا .ومن ش��عره

قوله:

سوابقنا والنقع والسمر والظبى

�بر
وأحسابنا واحللم وال��ب��أس وال ّ

هبوب الصبا والليل والربق والقضا

وشمس الضحى والطود والنار والبحر»

عيل بن احلسني
جاء يف روضات اجلنَّات ما ّ
نصه« :الشيخ صفي الدين عبدالعزيز بن ّ

احلل ،كان عا ًملا فاضلاً  ،منش ًئا أدي ًبا ،من تالمذة املح ِّقق نجم الدين
الش��هري بابن الرسايا يِّ ّ

احلل ،له القصيدة البديعية مائة ومخسة وأربعون بيتًا ،تشتمل عىل مائة
جعفر بن احلسن يِّ ّ
ومخسني نو ًعا من أنواع البديع ،وله رشحها ،وديوان شعر كبري ..وقد كان من كبار

شعراء الشيعة ،ومس َّلماً بني الفريقني فضله ونبالته وأخالقه.(((»..
((( أمل اآلمل.149/2 :
((( روضات اجلنَّات.80/5 :
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«وأول من اخرتع َّ
املضمن
املوشح
نصهَّ :
وجاء يف كتاب الش��يعة وفنون اإلسالم ما ّ
ِّ

ىَّ
املتوف س��نة 750هـ ،مل يسبق إليه ،مجع ديوانه هو يف
احلل الش��اعر الوحيد
صفي الدين يِّ ّ

ثالثة جم َّلدات ،ك ُّله من اجل ِّيد وعداده يف الكاملني.(((»..

ويف الكن��ى واأللق��اب« :عبدالعزي��ز بن الرسايا ،الش��يخ العامل الفاضل ،الش��اعر

األديب املنش��ىء ،تلمي��ذ املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ  ،كان ش��اعر عرصه عىل اإلط�لاق ،أجاد
املطولة واملقاطيع ،تطربك ألفاظه املصقولة ،ومعانيه املعسولة ،ومقاصده التي
القصائد َّ

كأنهَّ ا س��هام راشقة ،وسيوف مسلولة ،دخل مرص سنة 736هـ ،واجتمع بالقايض عالء

ثم
الدين ابن األثري وابن س�� ِّيد الناس وأيب ح َّيان وفضالء ذلك العرص فاعرتفوا بفضله َّ
عاد إىل ماردين ،وتوفيِّ ببغداد س��نة 750هـ ،له ديوان ش��عر كبري ،وديوان شعر صغري،
والقصي��دة البديعي��ة املذك��ورة بتاممها يف أن��وار الربيع ،وقصيدة يف ج��واب قصيدة ابن

املعتز ،إىل غري ذلك.(((»..
ّ

األول من ش��عراء لغة الضاد ،فاق ش��عره
وقال الش��يخ
األمين��ي« :كان يف الطراز َّ
ّ

وأش��ف بحسن األس��لوب واالنسجام ،وقد تفنَّن بمحاولة
بجزالة اللفظ ور َّقة املعنى،
َّ
املحس��نات اللفظ َّية ،مع املحافظة عىل املزايا املعنو َّية ،فجاء ُمقدَّ ًما يف فنون الش��عر إما ًما
ِّ

أئمة األدب ،كام أنَّه كان معدو ًدا من علامء الشيعة املشاركني يف الفنون.
من َّ

الفريوزآبادي
ففي جمال��س املؤمنني عن بعض تآليف صاحب القاموس جمد الدين
ّ

صفي الدين بمدينة بغداد
الش��افعي أنَّه قال :اجتمعت س��نة 747هـ ،باألديب الش��اعر
ّ
ّ

فرأيته ً
كبريا وله قدرة تا َّمة عىل النظم والنثر وخربة بعلوم العرب َّية والشعر ،فقرضه
شيخا ً

ُّ
قحا ،ومن رأى صورته
الـمح َّيا الوسيم ،وكان شيع ًّيا ًّ
أرق من َسحر النسيم ،وأورق من ُ
((( الشيعة وفنون اإلسالم.110 :
((( الكنى واأللقاب.387/2 :
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كالدر يف األصداف.(((»..
ال يظ ّن أنَّه ينظم ذلك الشعر الذي هو
ِّ

الفريوزآبادي ِمن َّ
احلل
أن الذي رأى شكل الشاعر
والعجب من قول
ّ
ّ
صفي الدين يِّ ّ
ُ
ش��كل اإلنس��ان وهيئته
قحا ال يظ ّن أنَّه ينظم ذلك الش��عر ،فهل كان
الذي كان ش��يع ًّيا ًّ

قبيحا فعمله قبيح ،وإن كان ش��كله مجيلاً حس��نًا فعمله
مرتبطني بعمله ،إن كان ش��كله ً
ُ
احلديث املش��هور واملنس��وب إىل
الفريوزآبادي وأمثالِه
حس��ن؟! وهل غاب ع��ن ذهن
ّ

(إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل
رسول اهلل وهو يقولَّ :
(((
ثم ما عالقة ش��كل العامل أو األديب الشاعر بعلمه وأدبه؟!
قلوبكم وإىل أعاملكم) ؟! َّ

التعصب املقيت األعمى ،أعاذنا اهللُ منه ومن سوء املقال.
ولكن هو
ّ

األميني عن املرتجم« :وممَّ��ن اجتمع املرتجم به الصفدي
ولِنَ ُعدْ إىل ما قاله الش��يخ
ّ

س��نة 731هـ ويروي ع��ن املرتجم يف الوايف بالوفيات ،وأخذ العلم عن ش��يخنا املح ِّقق
(((
النسابة تاج الدين ابن ُم َع َّية»(((.
احلل  ،وأخذ عنه الرشيف َّ
نجم الدين يِّ ّ

مؤ َّلفاته(((:

1.1اخلدمة اجلليلة ،رسالة يف وصف الصيد بالبندق.
((( الغدير.42/6 :
((( مسند أمحد بن حنبل ،285/2 :صحيح مسلم ،11/8 :سنن ابن ماجة 1388/2 :باختالف يسري.
احلل« :قولنا:وأخذ العلم
األميني مع ِّق ًبا حول تتلمذ الشيخ
((( قال
ّ
ّ
احلل عىل املح ِّقق ّ يِّ
صفي الدين ّ يِّ
صفي الدين،
عن ش��يخنا املح ِّقق أخذناه من أمل اآلمل ،وتبعه يف ذلك ُج ّل من ترجم ش��اعرنا
ّ
يصح جدًّ اَّ ،
ألن ش��يخنا
��ي ،وهذا ال ّ
القم ّ
نظ��راء صاحب الروضات وأعيان الش��يعة وش��يخنا ِّ
احلل ولد 677هـ بعد وفاة الش��يخ بس��نة،
املح ِّق��ق نجم الدين توفيِّ س��نة 676هـ وصفي الدين يِّ ّ
حممد ابن الشيخ نجيب الدين حييى،
وصفي الدين الذي تتلمذ لش��يخنا املح ِّقق هو
صفي الدين َّ
ّ
ّ
وهو الذي كان من مشايخ الس ِّيد تاج الدين ابن ُم َع َّية كام يف معاجم الرجال ،»..الغدير.42/6 :
((( الغدير.42/6 :
((( ُينظر :الغدير.44/6 :
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2.2درر النحور يف مدائح امللك املنصور ،وهي القصائد (األرتق ّيات) حتوي ()29
وأول أبياهتا كآخره��ا من احلروفّ ،
وكل
قصي��دة مرتّبة عىل ح��روف املعجمّ ،
قصيدة منها  29بيتًا.

3.3ديوان شعره.
دون ش��عره يف ثالثة جم َّلدات وك ُّله ج ِّيد ،واملطبوع
قال
الكتبي يف الفوات :إنّه َّ
ّ
جم َّلد واحد ،ولع َّله بعض شعره أو ديوانه الصغري الذي ذكره له بعض ِّ
املتأخرين

من املؤ َّلفني بعد ذكر ديوان كبري له.
4.4رسالة الدار عن حماوالت الفار.

5.5الرسالة الثومية ،أنشأها بامردين سنة 700هـ.
حممد بن قالون سنة 723هـ.
6.6الرسالة املهملة ،كتبها إىل امللك النارص َّ
7.7رشح الكافية املذكورة ،طبع يف مرص سنة 1316هـ.
األميني« :ويف غري واحد من املعاجمَّ :
إن له فضل الس��بق يف نظم
قال الش��يخ
ّ
إن املرتجم وإن أبدع يف نظم بديعيته إلاَّ
البديعية عىل من نظمها ،غري أنَّا نقولَّ :

َّ
اإلربل الشاعر
عيل بن سليامن
يّ ّ
عيل بن عثامن بن ّ
أن السابق إليها هو أمني الدين ّ

ىَّ
املتوف 670هـ املرتجم يف الوايف بالوفيات ،وله فضل الس��بق كام ذكره
الصويف
ّ
عيل خان يف أنوار الربيع وذكر قصيدته.(((»..
الس ِّيد ّ

8.8العاطل احلايل ،رسالة يف الزجل واملوايل.

9.9الكافية ،هي بديع َّيته الش��هرية احلاوية ملائة وواحد ومخس�ين نو ًعا من حماس��ن
((( الغدير.44/6 :
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النبي األعظم ،طبعت
البديع يف ( )145بيتًا يف بحر (البس��يط) ،مدح هبا ّ

يف ديوانه ،مستهلها:

إن جئت سل ًعا فسل عن جرية العلم

واقر السالم عىل عرب بذي سلم

املالكي
الف��ايس
حممد بن قاس��م ب��ن زاكور
ّ
رشحه��ا اب��ن زاكور أب��و عبد اهلل َّ
ّ

(ت1120هـ).

1010منظومة يف علم العروض ،ذكرها له صاحب رياض العلامء.
نامذج من شعره:
احلل:
منها قصيدته املسامة بـ :غدير َّية
ّ
صفي الدين يِّ ّ

ُ
ال��ن�يران
مخ���دت ل��ف��ض��ل والدك

ُ
ٍ
اإلي����وان
ف���رح ب��ك
وان���ش���ق م��ن
َّ

ف��ت��أول ال��رؤي��ا سطيح وب�ّش�رّ ت
ّ

وال��ك��ه��ان
ب��ظ��ه��ورك ال��ره��ب��ان
ّ

وت��زل��زل ال��ن��ادي وأوج���س خيفة

م���ن ه����ول رؤي������اه أن������ورشوان

وع��ل��ي��ك أرم��� ّي���ا وش��ي��ع��ا أث��ن��ي��ا

ومه���ا وح��زق��ي��ل لفضلك دان���وا

وال���ت���وراة ِ
واإلن��ج��ي��ل وال��ف��رق��ان

بفضائل ش��ه��دت هب�� َّن الصحف
ف��وض��ع��ت هلل امل��ه��ي��م��ن س��اج��دً ا

واس��ت��ب�شرت ب��ظ��ه��ورك األك���وان

رسة
ّ
م��ت��ك��م�ًل�اً مل ت��ن��ق��ط��ع ل���ك ّ

رش ًف����ا ومل ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ك خ��ت��ان

إىل قوله:

ول��و أنَّ��ن��ي و َّف��ي��ت وص��ف��ك ح ّقه

��ن��ي ال��ك�لام وض��اق��ت األوزان
ُف َ

احل����ق آل���ك ك�� َّل�ما
وع�ل�ى رصاط
ِّ

ه��ب النسيم وم��ال��ت األغ��ص��ان
ّ

رب ال��س�لام سالمه
فعليك م��ن ِّ

والفضل وال�برك��ات وال��رض��وان
ذ ّل���ت ل��س��ط��وة ب��أس��ه الشجعان

عمك وارث العلم الذي
وعىل ابن ِّ
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وأخيك يف ي��وم الغدير وق��د بدى

ن���ور اهل����دى وت���آخ���ت األق����ران

وع�ل�ى صحابتك ال��ذي��ن تت َّبعوا

 ..والقصيدة طويلة تربو عىل الـ 57بيتًا.

ط���رق اهل���دى ف��ه��داه��م ال��رمح��ان

أيضا:
ومن شعره ً
سوابقنا والنقع والسمر والظبى

وأحسابنا واحللم وال��ب��أس والرب

هبوب الصبا والليل والربق والفضا

وشمس الضحى والطودوالناروالبحر

أيضا:
ومن شعره ً

وليس صدي ًقا من إذا قلت لفظ ًة

أم���را
ّ
ت��وه��م م��ن إث��ن��اء م��وق��ع��ه��ا ً

ول��ك��نَّ��ه م���ن إن ق��ط��ع��ت ب��ن��ان��ه

ت��ي�� ّق��ن��ه ق���ص���دً ا مل��ص��ل��ح��ة أخ���رى

ال يمتطي املجد من ال يركب اخلطرا

وال ي��ن��ال ال��ع�لى م��ن ق���دَّ م احل��ذرا

ال ُب���دَّ للشهد م��ن ن��ح��ل يمنّع ُه

ال جيتني النفع من ال حيمل الرضرا

وقوله:

ع��ف��وا ب�لا تعب
وم��ن أراد ال��ع�لى
ً

قىض ومل يقض من إدراكها وطرا

ومن ش��عره قصيدته املش��هورة يف مدح أم�ير املؤمنني والتي أش��اد هبا العلامء

القم ّي يف س��فينة البح��ار قائلاً « :ولقد أج��اد الفاضل
واألُدب��اء ومنهم الش��يخ ع َّب��اس ِّ

الش��اعر األدي��ب عبد العزيز ب��ن الرسايا املش��هور بـ(صفي الدين احل�ِّل�يِّ ّ ) تلميذ موالنا

احلل يف مدحه ألمري املؤمنني:
املح ِّقق يِّ ّ
مج��ع��ت يف ص��ف��ات��ك األض�����دا ُد

ع������زت ل����ك األن�������دا ُد
ف���ل���ه���ذا
ّ
ٌ
ٌ
ف���ق�ي�ر ج�����وا ُد
ن����اس����ك
ف����ات����ك
ٌ

ش��ج��اع
ح��ل��ي��م
ح���اك���م
زاه�����دٌ
ُ
ٌ
ٌ

ش���ي���م م���ا جمُ���ع���ن يف ب�ش�ر ّ
ق��ط
ُ

وال ح���از مثله ّن ال���ع���ب���ا ُد»..

(((

((( سفينة البحار.10/3 :
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والدته ووفاته:
ذك��ر أرباب املعاجم َّ
احلل كانت س��نة 677هـ ،أ َّما وفاته ضاعف
أن والدة
ّ
الصفي يِّ ّ

اهلل حسناته فكانت سنة 750هـ(((.

النييل (ق :)8
 .17/154الس ِّيد غياث الدين عبدالكريم
ّ

حممد
ه��و العلاَّ مة الفاضل اجلليل الس�� ِّيد غي��اث الدين عبدالكريم ب��ن أيب طالب َّ

احلسيني.
النييل
النسابة ابن جالل الدين النقيب عبداحلميد
ّ
َّ
ّ

النجفي
النييل
ّ
ذك��ره صاحب الكن��ى واأللقاب قائلاً « :غي��اث الدين عبدالكري��م ّ

النسابة عبد احلميد
النس��ابة ابن جالل الدين نقيب املشهد والكوفة َّ
حممد َّ
ابن أيب طالب َّ
ىَّ
املتوف س��نة 666هـ املنتهي نسبه إىل أيب عاتقة الزاهد احلسني املل َّقب بـ(ذي الدمعة) ابن

عيل بن أيب طالب(((.(((»
عيل بن احلسني بن ّ
زيد الشهيد بن ّ

دارجا م��ن دون ذك��ر كيف َّيتها ،وذكرها
وصف��ه صاحب عمدة الطالب بالش��هادة ً

احلل يف محُ كى ديوانه وقال« :قد خرج عليه مجاعة من العرب ِّ
بشط
معارصه
ّ
صفي الدين يِّ ّ

س��وراء من العراق فحملوا عليه وس��لبوه ،فامنعهم عن س��لب رسواله فرضبه أحدهم
حيرض النقيب الطاهر شمس الدين اآلوي عىل
فقتله ،ورثاه
صفي الدين املذكور وفيها ِّ
ّ

أخذ ثأره بقوله:

((( وقد ذكرنا مرقده يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها.
حممد صادق آل بحر العلوم Hيف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين:
((( وقد س��ها قلم املح ِّقق الس�� ِّيد َّ
املرتجم ،فجعل نس��به ينتهي إىل نظام الدين عبداحلميد ابن الس�� ِّيد جمد الدين أيب
 200يف نس��ب
َ
واألص��ح هو ما ذكره صاح��ب عمدة الطالب يف
احلس��يني،
األعرجي
عيل
ُّ
ّ
ّ
الف��وارس َّ
حممد بن ّ
ىَّ
املتوف سنة 666هـ ،واهلل سبحانه العامل.
انتهاء نسبه إىل جالل الدين عبداحلميد
((( الكنى واأللقاب.461/2 :
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ه��و ال��ده��ر مغر بالكريم وسلبه

ٍّ
ش��ك ب��ذاك فسل به
ف��إن كنت يف

َأ َب��عْ��دَ غياث ال��دي��ن يطمع رصفه

برصف خطاب الناس عن ذ ِّم خطبه

أران����ا امل��ع��ايل ك��ي��ف ي��ن��ه��دُّ ركنها

وكيف يغور البدر من بني شبهه

وخت��ط��و إىل عبدالكريم خطوبه

ويطلب م��نَّ��ا ال��ي��وم غ��ف��ران ذنبه

عمه
سليل
النبي املصطفى واب��ن ِّ
ِّ

اهلاشمي لصلبه»..
الويص
ونجل
ِّ
ِّ

(((

احلل.
والقصيدة مثبتة بكاملها يف ديوان صفي الدين يِّ ّ

األعرجي (كان ح ًّيا سنة 740هـ):
حممد
ّ
 .18/155الس ِّيد ضياء الدين عبد اهلل بن َّ
هو العامل الفاضل الفقيه النبيه ،الس ِّيد ضياء امل َّلة والدين ،عبد اهلل ابن جمد الدين أيب

احلل.
األعرجي
عيل
ّ
ّ
الفوارس َّ
احلسيني يِّ ّ
حممد بن ّ

عيل بن
ق��ال عن��ه صاحب أمل اآلمل« :الس�� ِّيد ضياء الدي��ن عبد اهلل بن َّ
حمم��د بن ّ

احلسيني ،عامل ،فاضل ،جليل القدر ،من مشايخ الشهيد ،يروي عن العلاَّ مة ،له
األعرج
ّ

كتب ،منها :رشح التهذيب للعلاَّ مة ،وغري ذلك»(((.

الربوجردي قائلاً « :الس ِّيد ضياء الدين أخو الس ِّيد عميد الدين،
عيل
ّ
وذكره الس�� ِّيد ّ

ٌ
فاضل حم ِّقق ،وهو من مشايخ الشهيد كأخيه.(((»..
عامل ٌ

وحكى العلاَّ مة الس�� ِّيد حممد صادق آل بح��ر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين

املرتج��م قائلاً « :ه��و الفقيه اجللي��ل األعظم ،األكمل
ق��ول صاحب ري��اض العلامء يف
َ
احلسيني)»(((.
األعلم ،الكامل املعروف بـ(الس ِّيد ضياء الدين األعرج
ّ
((( عمدة الطالب.277 :
((( أمل اآلمل.164/2 :
((( طرائف املقال.99/1 :
((( لؤلؤة البحرين.187 :
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مؤ َّلفاته:
منها:
1.1تذك��رة الواصلني يف رشح هنج املسرتش��دين ،ذك��ر يف آخره أنَّه ف��رغ من هذا
الرشح وهو ابن تسع عرشة سنة وقد دخل يف العرشين وذلك يف مجادى اآلخر

سنة 703هـ( ،مطبوع).

ُ 2.2مني��ة اللبيب يف رشح التهذيب ،وهو رشح آخر غ�ير رشح أخيه األكرب عميد
الدين عبدامل ّطلب ،وقد فرغ من هذا الرشح سنة 740هـ(((( ،مطبوع).

والدته ووفاته:
ف��رغ من كتابه تذكرة الواصلني س��نة 703هـ وكان عمره حني إذ  19س��نة فتكون

والدت��ه 683ه��ـ ،أ َّم��ا وفاته فل��م أعثر عىل تاري��خ يبينِّ لنا ذل��ك ،إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا س��نة

740هـ ،وهو وقت فراغه من تأليف كتابه منية اللبيب ،واهلل سبحانه العامل.

احلسيني (ق :)8
 .19/156الس ِّيد عبدامل َّطلب بن باد شاه
ّ

احلسيني.
هو الس ِّيد العامل الفقيه أبو كامل نارص الدين عبد امل َّطلب بن باد شاه
ّ

احلسيني
قال فيه صاحب أمل اآلمل« :الس�� ِّيد نارص الدين عبدامل ّطلب بن باد ش��اه
ّ
احلوي��زي احل�ِّل�يِّ ّ صاح��ب التصانيف الس��ائرة ،فاضل ،عظيم الش��أن ،ي��روي عنه ابن
ّ

ُم َع َّية»(((.

حويزي األصل،
حسيني املحتد،
وذكره الس ِّيد هادي كامل الدين قائلاً « :فقيه نبيه،
ّ
ّ

((( لؤلؤة البحرين 201 :اهلامش.
((( أمل اآلمل.164/2 :
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حل املنش��أ واملولد ،رشيف م��ن رشفاء احل َّلة ،واحل َّلة من أرشف امل��دن ،كان مثلاً رائ ًعا
يِّ ّ

احلجة،
من أمثلة الرجولة والبطولة ،حلو الش�مائل لينّ العريكة ،فصيح اللس��ان ،قوي َّ
َّ
ريض النفس،
مهذب الطبع ،رقيق األخالق ،متني العقيدة ،حلو السجاياِ ،م ُّر احلفيظة،
ّ
هادئ الطبع ..إىل قوله :وباد شاه كلمة فارس َّية بمعنى السلطان كام ذكرها صاحب أمل
اآلمل ..أ َّما تصانيفه السائرة فيقال :إنهَّ ا كثرية ،ولكنَّني مل أعثر عىل يشء منها»(((.

مفصلة تبينِّ والدته أو وفاته أو مصنَّفاته ومؤ َّلفاتهُّ ،
وكل ما ُع ِلم
ومل أعثر عىل ترمجة َّ

حممد بن ُم َع َّية ،واهلل سبحانه العامل.
من حاله أنَّه من مشايخ الس ِّيد تاج الدين َّ

األعرجي (754-681هـ):
حممد
ّ
 .20/157الس ِّيد عميد الدين عبدامل َّطلب بن َّ

هو العامل الزاهد والفقيه الورع العابد ،صدر العلامء ،ورئيس الفقهاء ،الس ِّيد عميد

احلس��يني
األعرجي
عيل
ّ
ّ
الدين عبدامل َّطلب ابن الس�� ِّيد جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد بن ّ
احلل.
يِّ ّ
ج��اء يف عمدة الطالب البن ِعنَبة عند ذكره لعقب الس�� ِّيد جم��د الدين أيب الفوارس

عيل
حمم��د ما ّ
نصه« :وأ َّما الس�� ِّيد جمد الدين أبو الف��وارس َّ
َّ
حممد ابن الس�� ِّيد فخر الدين ّ
ع�لي ،وموالنا الس�� ِّيد العلاَّ مة عمي��د الدين
فأعق��ب وأنج��ب ..النقيب ج�لال الدين ّ
عبدامل َّطلب قدوة الس��ادات بالعراق ،والفاضل العلاَّ مة ضياء الدين عبد اهلل ،والفاضل

العلاَّ مة نظام الدين عبد احلميد ،والس ِّيد غياث الدين عبد الكريم»(((.

ع�لي بن األعرج
ويف أم��ل اآلمل« :الس�� ِّيد عمي��د الدين عبداملطلب ب��ن َّ
حممد بن ّ

احلس��يني ،فاض��ل ،من مش��ايخ الش��هيد ،قال يف إجازت��ه البن نجدة عند ذك��ره :املوىل
ّ
((( فقهاء الفيحاء.72/1 :
((( عمدة الطالب.333 :
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ثم
الس��عيد اإلمام املرتىض علم اهلدى ش��يخ أهل البيت يف زمانه عمي��د ِّ
احلق والدينَّ ..
ذكر أنَّه يروي عنه عن العلاَّ مة ،له رشح هتذيب االُصول وغري ذلك ،وقال ابن ُم َع َّية عند

��اين» ،وأثنى عليه وبالغ
ذك��ر روايته عن��هَّ :
«درة الفخر ،فريدة الدهر ،موالنا اإلمام الر َّب ّ
فيه ،وهو ابن ُأخت العلاَّ مة»(((.

البحراين مع أخيه الس�� ِّيد ضياء الدين عبد اهلل قائلاً « :فهام
وذكره الش��يخ يوس��ف
ّ

فاضالن فقيهان ،قد أثنى عليهام مشاخينا يف إجازاهتم»(((.

اخلوانس��اري« :الس�� ِّيد اجللي��ل الطاه��ر ،ذو املجدين املرت�ضى عميد الدين
وقال
ّ

احلل
عيل بن األعرج
ّ
عبداملطلب ابن الس�� ِّيد جمد الدين أيب الفوارس َّ
احلس��يني يِّ ّ
حممد بن ّ
املش��تهر بـ(العميدي) ،كان من أج َّلة العلامء الثقات ومش��ايخ الروايات ،فاضلاً حم ِّق ًقا،
فخرا َّ
أن مثل ش��يخنا
كابرا ،حس��ن
الترصف والتصنيف ،وكفاه ً
ماهرا ،جمتهدً ا ً
ُأصول ًّي��ا ً
ُّ
كثريا.(((»..
األول الذي عليه منّا املرجع
َّ
الشهيد َّ
واملعول يعتني بشأنه اجلليل ً

وحك��ى العلاَّ مة الس�� ِّيد حممد صادق آل بح��ر العلوم يف تعليقته ع�لى كتاب لؤلؤة

البحري��ن نق�ًل�اً ع��ن حتفة األزه��ار البن ش��دقم قول��ه يف وصف الس�� ِّيد عمي��د الدين

جم
عبدامل َّطلب« :كان س�� ِّيدً ا جليل القدر ،رفيع املنزلة ،عظيم الش��أن ،حسن الشامئلّ ،

زك��ي األعراق ،عمدة الس��ادة
اهلم��ة ،وافر احلرمة ،كري��م األخالق،
ّ
الفضائ��ل ،ع��ايل َّ
ٍ
ٍ
وتدقيق،
بتحقيق
مدر ًس��ا
األرشاف بالع��راق ،عالـماً عاملاً  ،فاضلاً كاملاً ً ،
فقيها حمدّ ًثاِّ ،

فصيحا بلي ًغا أدي ًبا َّ
مهذ ًبا»(((.
ً

((( أمل اآلمل.164/2 :
((( لؤلؤة البحرين.199 :
((( روضات اجلنَّات.264/4 :
((( لؤلؤة البحرين 188 :اهلامش.
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شيوخه:
من أشهرهم:

احلل ،وغ�يره من علامء
1.1خال��ه العلاَّ مة آية اهلل احلس��ن بن يوس��ف ب��ن َّ
املطهر يِّ ّ
ومشايخ عرصه.

تالمذته:
من أشهرهم:
العاميل.
األطراوي
1.1الس ِّيد حسن بن أ ّيوب الشهري بابن نجم
ّ
ّ
النييل.
عيل عبداحلميد
ّ
2.2الشيخ نظام الدين ّ

حممد بن عميد الدين عبدامل ّطلب.
3.3ولده الس ِّيد العلاَّ مة مجال الدين َّ

حممد ب��ن ُم َع َّية ،والذي أثنى عىل ش��يخه
النس��ابة تاج الدي��ن َّ
4.4الس�� ِّيد العلاَّ م��ة َّ
صاحب الرتمجة الس ِّيد عميد الدين ثنا ًء بال ًغا يف إجازته الكبرية قائلاً :

«ومن مش��اخيي الذين استفدت منهم من أراش جناحي وأذكى مصباحي ،وحباين

درة الفخر ،وفري��دة الدهر ،موالنا
نفاي��س العلوم وأب��رأ رداء نفيس من الكل��وم ،وهو ّ

واحلق والدين ،أبو عب��د اهلل عبدامل َّطلب بن األعرج أدام اهلل
اين ،عميد امل َّل��ة
ّ
اإلم��ام الر َّب ّ

ودرجني ،وإىل ما يسرَّ اهلل
رشفه،
َّ
خرجنيَّ ،
وخص بالصالة والس�لام س��لفه ،فهو الذي َّ
تعاىل من العلوم أرشدين.(((»..
األول).
حممد بن مك ِّّي
العاميل املعروف بـ(الشهيد َّ
5.5العامل الفقيه الشيخ َّ
ّ

مؤ َّلفاته:

1.1إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت ،مطبوع.
((( روضات اجلنَّات.327/6 :
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2.2تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين.
3.3غاية البادى يف رشح املبادئ ،هو رشح عىل مبادئ األصول خلاله العلاَّ مة.
4.4كنز الفوائد يف ّ
حل مشكالت القواعد ،مطبوع.
5.5املس��ألة النافعة للمباحث اجلامعة ،وهي رس��الة نافعة يف مناسخات املرياث،
احلل
وقرظها ً
وق��د َّقرظها الش��يخ أمحد بن احلدَّ اد احل�ِّل�يِّ ّ َّ ،
أيضا خال��ه العلاَّ مة يِّ ّ
قائلاً « :أحس��نت أيهَّ ا الولد العزيز ،العضد احلس��يب النس��يب ،املع َّظم الفقيه
املد ِّقق ،عمي��د امل َّلة والدين ،جعلت فداك فيام أودعت��ه يف هذه األوراق الدا َّلة

عىل التمييز عن األقران ،والتربيز عىل أكثر أش��خاص نوع اإلنسان ،وقد أتيت

فيه��ا باملع��اين اللطيفة ،واملس��ائل الرشيفة ،أحس��ن اهلل إليك ،وأف��اض نعمت ُه
النبوة ،و َّفقك اهلل
عليك ،وال اس��تبعاد يف ذلك منك وأنت من نس��ل ش��جرة َّ

لكل خري ،ودفع عنك ِّ
ّ
كل ضري ،بمنِّه وكرمه»(((.

6.6منية األريب يف رشح التهذيب ،يف علم األُصول.
والدته ووفاته:
نص عليه أكثر أصح��اب الرتاجم يف ليلة
ولد الس�� ِّيد عميد الدي��ن عبدامل ِّطلب كام ّ

النصف من ش��عبان س��نة 681ه��ـ يف مدينة احل َّلة ،وت��وفيِّ قدَّ س اهلل روح��ه الطاهرة يف

الغروي املقدّ س.
العارش من شعبان سنة 754هـ ببغداد ،ونقل إىل املشهد
ّ

املهدي ابن أيب الع ّز احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 729هـ):
 .21/158الشيخ عبد
ّ

احلل يف كتابه املخطوط (الفوائد احل ِّل ّية)،
عيل جميد يِّ ّ
ذكره األخ الباحث األستاذ أمحد ّ

((( الذريعة.293/22 :
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حممد بن
نصه« :هو الشيخ عبد
عيل بن أيب ّ
ّ
قائلاً ما ّ
العز َّ
املهدي بن احلسني بن أيب احلسن ّ
احلل .مل يرتجم له الش��يخ
عيل بن مخي��س بن لزماء
ّ
ع�لي ب��ن َّ
القويق��ي التغلبي يِّ ّ
حممد بن ّ
ّ

آقا بزرك
الطهراين يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة ،كتب نس��خة من كتاب (قواعد
ّ
احلل(ت 726هـ) يف آخر هنار اإلثنني سلخ
األحكام يف معرفة احلالل واحلرام) للعلاَّ مة يِّ ّ

األول س��نة 729هـ يف احل َّلة الس��يف َّية ،والنس��خة موجودة يف مدرسة اإلمام
ش��هر ربيع َّ
عرفت آباء املرتجم ونس��به من خالل
الص��ادق يف جالوس ،ورقمها ( ،)238وقد
ُ

عثوري عىل هذه النس��خة النفيس��ة ،ويظه��ر منها َّ
الع��ز كانت من األُرس
أن أرسة آل أيب ّ
(((
ومرت ترمجة ثالثة من أجداده ،فراجع.
العلم َّية يف احل َّلة» َّ ،

املزيدي (757-..هـ):
عيل بن أمحد
ّ
ريض الدين ّ
 .22/159الشيخ ّ

عيل بن أمحد بن
هو الفقيه العلاَّ مة ،واألديب َّ
ريض الدين ّ
الفهامة ،الشيخ أبو احلسن ّ

احلل.
حييى
ّ
املزيدي يِّ ّ

املزيدي،
ع�لي بن
ّ
ريض الدين أبو احلس��ن ّ
ق��ال عنه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ ّ

بـ(املزيدي) ،يروي
احلل املع��روف
ّ
فاض��ل من تالمذة العلاَّ م��ة ،وهو ابن أمحد بن حييى يِّ ّ
غرة
عنه الش��هيد ،وقد أثنى عليه يف إجازته فقال :الش��يخ اإلمام العلاَّ مة ملك األدباءَّ ،

الفضالء ،مجال الدين»(((.

نصه:
وذكره الش��يخ يوس��ف
األول يف املرتج��م بام ّ
البح��راين حاك ًيا قول الش��هيد َّ
ّ

عيل ابن الشيخ مجال
ريض الدين أبو احلس��ن ّ
«والش��يخ العلاَّ مة ملك األُدباء والفضالء ّ
بـ(املزيدي)»(((.
الدين أمحد بن حييى املعروف
ّ
((( الفوائد احل ِّل ّية ،خمطوط.
((( أمل اآلمل.204/2 :
((( لؤلؤة البحرين.208 :
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عيل ابن الشيخ السعيد مجال
وقال
ّ
ريض الدين أبو احلس��ن ّ
اخلوانس��اري« :الش��يخ ّ

املزيدي احل�ِّل�يِّ ّ  ،الفاضل الفقيه ،املعروف
الدي��ن أمحد بن حييى
ّ
ّ
بـ(املزي��دي) املذكور دائماً
عيل ابن
يف إجازات العلامء مع سم ّيه الفاضل الفقيه املح ِّقق الشيخ زين الدين أيب احلسن ّ
آبادي بامليم املفتوحة والطاء املهملة قبل األلف والراء ،كان هو وسم ّيه
أمحد بن طراد ا َملطار
ّ

تقي الدين
املذكور من أكابر تالمذة العلاَّ مة ،ومن يف طبقته ،وهلام الرواية ً
أيضا عنه ،وعن ّ
املوس��وي عن
حممد بن معد
احلل ،والس�� ِّيد اإلمام الع�َّل�اَّ م
ّ
صفي الدين َّ
ّ
احلس��ن بن داود يِّ ّ

واملزيدي نسبة إىل بطن من بطون
األول من غري واس��طة،
ّ
املح ّقق ،ويروي عنهام الش��هيد َّ
حممد كام
بني أسد املعروفني من أجيال عرب مرض ،وإنهَّ م كانوا من القديم شيعة آل َّ

املزيدي هذا بالرواية عن والده الش��يخ مجال
اختص
ذكره صاحب جمالس املؤمنني .وقد
ّ
َّ
حممد بن
احلل ،وعن الفقي��ه مجال الدين َّ
الدين عن الش��يخ نجيب الدين حييى بن س��عيد يِّ ّ

احلل عن أبيه هبة اهلل بن نام.(((»..
أمحد بن صالح
السيبي ال ُق ِّس ّ
ّ
يني عن نجيب الدين بن نام يِّ ّ
تالمذته:

حممد ابن ُم َع َّية ،إذ ذكره يف إجازته الكبرية عند تعداد مشاخيه
1.1الس ِّيد تاج الدين َّ
املزيدي
عيل ب��ن أمحد
ّ
ريض الدين ّ
قائلاً  ..« :والش��يخ اإلمام الفقي��ه الفاضل ّ

حرسهام اهلل ،وممَّن صاحبته واستفدت منه فرويت عنه.(((»..
العاميل.
حممد بن مك ّّي
2.2الشيخ الشهيد َّ
األولَّ ،
ّ

والدته ووفاته:

احلجة سنة
أتوصل إىل معرفة تاريخ والدته ،أ َّما وفاته فكانت يف يوم عرفة  9ذي َّ
مل َّ

757هـ ،ودفن بالغري كام يف جمموعة الشهيد.
((( روضات اجلنَّات 345/4 :رقم .409
((( روضات اجلنَّات.326/6 :
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السورائي (ق :)8
عيل بن احلسن
ّ
 .23/160الس ِّيد عميد الدين ّ

عيل بن
هو العامل الفقيه ،والورع الزاهد ،نقيب العلو ِّيني ،الس ِّيد أبو تغلب عميد الدين ّ

احلسيني.
السورائي
عيل
ّ
ّ
أيب َّ
حممد جالل الدين احلسن ابن عميد الدين ّ

ذك��ره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب قائلاً  ..« :وأعقب جالل الدين احلس��ن من ولده

عيل بـسوراء املدينة ،له شهرة عظيمة ،وكرامات كريمة ،وفضائل
أيب تغلب عميد الدين ّ
مجة بع��د آبائه الطاهرين ،وكان يف غاية الزهد يلبس الصوف ،ويأكل الش��عري ،وكان ذا
َّ

مال جزيل أنفقه يف سبيل اهلل تعاىل ،وكان حليماً شجا ًعا ،عا ًملا نقي ًبا ،له قدم ثابت يف ِّ
كل
ف ٍّن من العلوم ،وفضائله ُّ
أجل من أن حتىص»(((.
وقال الس�� ِّيد
َّ
كمونة يف موارد اإلحتاف« :كان س�� ِّيدً ا حليماً شجا ًعا عالـماً
عبدالرزاق ُّ
كل ف ٍّن من العلوم ،وفضائله ُّ
نقي ًبا له قدم ثابت يف ِّ
أجل من أن حتىص.(((»..

ومل أعث��ر عىل ترمجة ضافية له تب�ِّي�نِّ والدته أو تاريخ وفاته أو ماهي آثاره ومؤ َّلفاته،

رمحه اهلل تعاىل.

عيل بن احلسن بن مظاهر احلليِّ ّ (ق :)8
 .24/161الشيخ زين الدين ّ

عيل موالنا
احلل Hيف إجازته له ،بام ّ
ذكره فخر املح ِّققني ولد العلاَّ مة يِّ ّ
نصه« :قرأ َّ

الش��يخ اإلمام العلاَّ مة ،أفضل العلامء ،ش��يخ الش��يعة ،ركن الرشيعة ،مقتدى اإلمام َّية،
عيل ابن الشيخ اإلمام السعيد عز الدين حسن بن مظاهر أدام اهلل أيامه،
احلاج زين الدين ّ
وجرى إنعامه ،وأجرى باخلري أقالمه»(((.
((( عمدة الطالب.282 :
((( موارد اإلحتاف.202/1 :
((( بحار األنوار.181/107 :
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الشفهيني (ق :)8
ّ
عيل بن احلسني احلليِّ ّ
 .25/162الشيخ ّ

عيل بن احلسني
هو الفقيه العامل ،واألديب الش��اعر ،أبو احلس��ن عالء الدين الشيخ ّ

احلل،
عيل
ّ
ّ
الش��فيهني (كذا) يِّ ّ
الش��فهيني .قال عن��ه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ ّ
احل�ِّل�يِّ ّ
واألئمة.(((»
فاضل ،شاعر أديب ،له مدائح كثرية يف أمري املؤمنني
َّ

احلل
وذكره الش��يخ
ّ
عيل بن احلسني يِّ ّ
األميني قائلاً « :أبو احلسن عالء الدين الشيخ ّ
الش��هيفي املع��روف بـ(ابن الش��هفية) (كذا) ،عامل فاض��ل ،وأديب كام��ل ،قد مجع بني

الفضيلت�ين :علم غزير ،وأدب ب��ارع ،بفكر نابغ ،ونظر صائ��ب ،ونبوغ ظاهر ،وفضل
باهر ،وجاء يف الطليعة من ش��عراء أهل البيت ،وقصائده الرنَّانة السائرة الطافحة
باحلج��اج ،الزاهي��ة بالرقائق ،املش��حونة بالدقائ��ق ،املتب ِّلجة باملحسِّ��نات البديع َّية ،عىل

وق��وة يف املبنى ،ورصانة يف
جزال��ة يف اللفظ ،وحصافة يف املعنى ،ومتانة يف األُس��لوبَّ ،
النضد ،ورش��اقة يف النظي��م ،يف مدائح أمري املؤمنني ومراثي ولده اإلمام الس��بط أعدل

أئمة
شاهد لعبقر َّيته ،وتقدُّ مه يف حماسن الشعر ،وثباته عىل نواميس املذهب ،واقتفائه أثر َّ
األول معارصه املقتول سنة 786هـ رشح إحدى قصائده،
دينه .ولشيخنا الشهيد َّ

املرتجم عىل ذلك ال�شرح فخر به ،ومدح
وه��ي الغدير َّي��ة الثانية املذكورة ،ولـ�َّم�اَّ وقف
َ

الشارح بمقطوعة»(((.

األميني يف الغدير((( ،وهي يف مدح أمري املؤمنني
وم��ن قصائده التي ذكرها له
ّ

قوله:

العيل بدا
وروح ُأنس عىل العرش
ِّ

يا روح قدس من اهلل البديء بدا
((( أمل اآلمل.190/2 :
((( الغدير.365/6 :
((( الغدير.364/6 :
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يا ع َّلة اخللق يا من ال يقارب خري

امل���رس���ل�ي�ن س�����واه ش��ب��ه��ه أب����دً ا

رس موسى كليم اهلل حني رأى
يا َّ
وي��ا وسيلة إب��راه��ي��م ح�ين خبت

نار ابن كنعان ب��ر ًدا وال�ضرام هدا

النبي مع
وال غ��دا شمل يعقوب
ِّ

الصدِّ يق مشتملاً من بعد طول مدى

ن����ارا ف��آن��س منها ل��ل��ظ�لام ه��دى
ً
ك ّلت لدى النحر عن نحر الذبيح ُمدى

أن��ت ال���ذي ق��س�ًم�اً ل��وال ع�لاك ملا
أل��ي��ة ب��ك ل���وال أن���ت م��ا كشفت

النبي صدى
مرسة األمن عن قلب
ِّ
َّ

وال غدت عرصات الكفر موحش ًة

يبكي عليهن من بعد األنيس صدى

يا من به كمل الدين احلنيف ولإلسالم

م���ن ب��ع��د وه����ن م��ي��ل��ه ع��ض��دا

النبي
وصاحب ِّ
خم وقد رفع ُّ
النص يف ٍّ

ع��ل��ى رغ������م ال�����ع�����دا ع���ض���دا

ُ
املالئك يف
أنت ال��ذي عجبت منه

بدر ومن بعدها إذ شاهدوا ُأحدً ا..

ً
أخا وما سواك ارتىض من بينهم أحدً ا

أنت ال��ذي اختارك اهل��ادي البشري

يتفجع به عىل األهل واألح َّبة ،ويذكر غدر الزمان
شعرا َّ
وذكر له يوس��ف كركوش ً

وظلمه له قائلاً :

أب���ك���ي اش��ت��ي��ا ًق��ا ك��� َّل�م�ا ذك����روا

وأخ�����و ال���غ���رام هي��ي��ج��ه ال��ذك��ر

وأن����ا ال��غ��ري��ب ال����دار يف وطني

وع��ل�ى اغ��ت��رايب ي��ن��ق�ضي ال��ع��م��ر

خ��ل�� ًف��ا ف��أخ��ل��ف ظ���نّ���ي ال��ده��ر

ورج����وهت����م يف م��ن��ت��ه��ى أج�ل�ي
ويقول من قصيدة ُأخرى له:

وق��د كنت أب��ك��ي وال��دي��ار أنيسة

وم���ا ظ��ع��ن��ت ل��ل��ض��اع��ن�ين ق��ف��ول

َّ
وروع��ت
فكيف وق��د
ش��ط امل���زار ّ

ف���ري���ق ال���ت���داين ف���رق���ة ورح��ي��ل

وم��ا النفع فيها وه��ي غري أواه��ل

وم��ع��ه��ده��ا ممَّ����ن ع���ه���دت حميل
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ت��ن��كَّ��ر م��ن��ه��ا ع��رف��ه��ا ف��أه��ي��ل��ه��ا

��ي أه��ي��ل
غ��ري��ب وفيها األج��ن��ب ّ

(((

وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته -ضاعف اهلل حسناته ،-وقد أشار الشيخ يوسف

كرك��وش إىل ه��ذا األمر قائ�ًل�اً ُّ :
«وكل ما يف األمر أنَّه عاش يف النص��ف الثاين من القرن
اهلجري ،وقربه معروف بمح َّلة املهدية»(((.
األول من القرن التاسع
ّ
الثامن والنصف َّ

املطارآبادي (762-..هـ):
عيل بن طراد
ّ
 .26/163الشيخ ّ

املطارآبادي
عيل بن أمحد بن ط��راد
ّ
هو العامل الفقيه الش��يخ أبو احلس��ن زي��ن الدين ّ

احلل.
يِّ ّ

عيل بن أمحد بن طراد
قال عنه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ زين الدين أبو احلسن ّ

آبادي ،فقيه ،عامل ،علاَّ مة ،حم ِّقق ،يروي الشهيد عنه عن العلاَّ مة»(((.
املطار
ّ

عيل بن أمحد بن ط��راد فإنَّه قد أثنى عليه
وذك��ره
البحراين قائلاً « :وأ َّما أبو احلس��ن ّ
ّ

الش��هيد يف إجازته فقال بعد ذكر مش��اخيه :ومنهم الش��يخ اإلمام الفقيه املح ِّقق ،واحلرب

املطارآبادي»(((.
عيل بن أمحد بن طراد
ّ
املد ِّقق ،زين الدين أبو احلسن ّ

وق��ال الس�� ِّيد حممد صادق آل بحر العل��وم يف تعليقته عىل لؤل��ؤة البحرين« :روى

األول يف أربعينه قائلاً  :احلديث الرابع :ما أخربين به الشيخ اإلمام العلاَّ مة
عنه الش��هيد َّ
املطارآبادي يف س��ادس شهر
عيل بن أمحد بن طراد
ّ
املح ِّقق زين امل َّلة والدين أبو احلس��ن ّ
((( تاريخ احل َّلة.86/2 :
((( تاريخ احل َّلة.89/2 :
((( أمل اآلمل.175/2 :
((( لؤلؤة البحرين.208 :
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ربيع اآلخر سنة 754هـ باحل َّلة.
عيل بن أمحد بن طراد يوم اجلمعة َّأول
ويف جمموعة الشهيد :توفيِّ شيخنا زين الدين ّ

رجب سنة 762هـ.(((»

عيل بن عبداحلميد بن فخار (ق :)8
 .27/164الس ِّيد ّ

عيل بن عبداحلميد بن
هو الفقيه العابد ،والورع الزاهد ،الس ِّيد علم الدين املرتىض ّ

احلل.
فخار بن معد
ّ
املوسوي يِّ ّ

ِ
عيل ابن الشيخ جالل
قال ابن عنَبة« :وآل فخار ومنهم الش��يخ علم الدين املرتىض ّ

حممد بن
الدين عبداحلميد ابن الش��يخ ش��مس الدين فخار بن معد بن فخار بن أمحد بن َّ

املوسوي.(((»..
أيب الغنائم
ّ

عيل بن عبداحلميد بن
وذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الس ِّيد علم الدين املرتىض ّ

املوس��وي ،فاضل ،فقيه ،يروي ابن ُم َع َّية عنه عن أبيه عن جدِّ ه
احلس��يني
فخار بن معد
ّ
ّ
فخار ،له كتاب األنوار املضيئة يف أحوال املهدي.(((»)

وقد س��ها قلم صاحب أمل اآلمل يف نس��بة كتاب األنوار املضيئ��ة إليه ،بل هو من

النييل ،والكتاب منتخبه
عيل بن عبد الكريم بن عب��د احلميد
ّ
مؤلفات الس�� ِّيد هباء الدين ّ
مطبوع.

نصه ..« :والس ِّيد
وجاء يف لؤلؤة البحرين عند تعداد مشايخ الس ِّيد ابن ُم َع َّية
احلسني ما ّ
ّ

عيل ابن الس�� ِّيد جالل الدين عبداحلميد ابن الس�� ِّيد
اجلليل َّ
النس��ابة علم الدين املرتىض ّ
((( لؤلؤة البحرين.190 :
((( عمدة الطالب.216 :
((( أمل اآلمل.191/2 :
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املوسوي»(((.
النسابة الطاهر األوحد الس ِّيد فخار بن معد
ّ
َّ

وذكرهالس ِّيدتاجالدينابن ُم َع َّيةيفإجازتهالكبريةعندتعدادمشاخيهقائلاً ..«:وشيخي

املوسوي.(((»..
عيل بن عبداحلميد بن فخار
ّ
السعيد املرحوم علم الدين املرتىض ّ

النييل (ق :)8
عيل بن عبداحلميد
ّ
 .28/165الشيخ نظام الدين ّ

عيل بن عبداحلميد
احلر
قال ُّ
العاميل يف أمل اآلمل« :الش��يخ نظام الدين أبو القاسم ّ
ّ

حممد بن العلاَّ مة»(((.
النييل ،فاضل ،جليل القدر ،يروي عن الشيخ فخر الدين َّ
ّ

ويف غوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي عند تعداد طرقه (الطريق الرابع) قوله:

« ..عن شيخيه اإلمامني الفاضلني العاملني أحدمها الشيخ العامل املتك ِّلم ظهري امل َّلة والدين
عيل بن
عيل بن يوس��ف بن عبداجلليل
الني�لي ،وثانيهام اإلمام الفقيه ال��ورع نظام الدين ّ
ّ
ّ
النييل.(((»..
عبداحلميد
ّ

النييل،
عيل بن عبداحلميد
عيل
ّ
ّ
الربوجردي قائلاً « :الشيخ نظام الدين ّ
وذكره الس ِّيد ّ

احلل ،وهو يروي عن شيخه فخر
وهو ش��يخ فقيه ورع ،يروي عنه الش��يخ أمحد بن فهد يِّ ّ

احلل»(((.
حممد بن احلسن َّ
الدين َّ
املطهر يِّ ّ

عيل بن عبدالكريم
ومن املحتمل أن يكون الشيخ املرتجم هو نفسه الس ِّيد هباء الدين ّ

النييل اآلتية ترمجته ،وذلك لتطابق بعض أحواهلام من حيث وجودهم يف
ابن عبداحلميد
ّ
نفس العرص وتتلمذمها عىل الش��يخ فخر املح ِّققني ولد العلاَّ مة و ُأس��تاذ َّيتهام للشيخ ابن
((( لؤلؤة البحرين.188 :

((( روضات اجلنَّات.326/6 :
((( أمل اآلمل.165/2 :
((( غوايل اللئايل.8/1 :
((( طرائف املقال.97/1 :
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احلل ،إلاَّ َّ
أن اختالفهام يف اللقب والنسب ال يساعد يف تأكيد هذا االحتامل((( ،واهلل
فهد يِّ ّ
سبحانه العامل.

عيل بن عبد الكريم ابن طاووس (749-..هـ):
 .29/166الس ِّيد ّ

عيل ابن
ريض الدين ّ
هو الفقيه الفاضل ،والعامل العامل الكامل ،الس�� ِّيد أبو القاسم ّ

احلسني.
غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن طاووس
ّ

عيل ابن غياث الدين
قال عنه صاحب أمل اآلمل« :الس ِّيد
ريض الدين أبو القاسم ّ
ّ

احلسني ،كان فاضلاً صدو ًقا ،روى الشهيد
عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن طاووس
ّ

عن ابن ُم َع َّية عنه ،ويروي عن أبيه»(((.

عيل بن الس ِّيد غياث
وترجم له املريزا
ّ
ريض الدين أبو القاسم ّ
األفندي قائلاً « :الس ِّيد ّ

احلس��ني .فاضل جليل،
الدي��ن أيب املظف��ر عبدالكريم بن مجال الدين أمحد بن طاووس
ّ
وه��و ابن صاحب كت��اب (فرحة الغري) وس��بط صاحب كتايب (امل�لاذ) و(البرشى)،
عيل صاحب كتاب (اإلقبال)
ريض الدين أيب القاسم ّ
وقد س��مي هذا الس ِّيد باس��م عمه ّ
أيضا حال حياهتام ،وهذا عند العجم غريب
وابن عمه هذا و ُل ِّقب بلقبهام و ُكنَّى بكنيتهام ً

ولكن بني العرب شائع ذائع سيام يف األزمنة السابقة .وباجلملة قد رأيت عىل ظهر نسخة

حممد بن
عيل ب��ن َّ
م��ن كت��اب املجدي يف أنس��اب الطالب ّيني تأليف الرشيف أيب احلس��ن ّ
املوس��وي
النس��ابة صورة إجازة من الس�� ِّيد عبداحلميد بن فخار
العلوي
ع�لي
ّ
ّ
ّ
العمري َّ
ّ

أيضا((( ،وكان يف مجلت��ه هبذه العبارة
لوال��د هذا الس�� ِّيد أعني عبدالكريم املذك��ور ،وله ً
النيلـي،
علـي بن عبد احلميد
ّ
((( بل هو غريه ،فقد ُوصف يف مشايخ اإلجازات بالشيخ نظام الدين ّ
احلل).
بينام ُوصف اآلخر بالس ِّيد هباء الدين( .أمحد يِّ ّ
((( أمل اآلمل.193/2 :
احلل).
((( ُطبعت هذه اإلجازة يف كتاب جممع اإلجازات ومنبع اإلفادات ( .306-305أمحد ّ يِّ
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عيل أمتعه اهلل بطول
ريض الدين أيب القاس��م ّ
«وأجزت له ولولده الس�� ِّيد املبارك املعظم ّ

حياته ..إىل قوله :رأيت يف مش��هد الرضا بخط ابن داود عىل آخر نس��خة كتاب الفصيح
املنظوم لثعلب يف اللغة نظ��م ابن أيب احلديد املعتز ّيل هبذه العبارة (بلغت املعارضة ِّ
بخط
املصنِّف مع موالنا النقي��ب الطاهر العلاَّ مة مالك ِّ
واحلق والدين جالل
ريض امل َّلة
ِّ
الرق ّ

احلق والدين
عيل ابن موالنا الطاهر السعيد اإلمام غياث ِّ
اإلسالم واملسلمني أيب القاسم ّ

عز نرصه وزيدت فضائل��ه ،كتبه مملوكه ح ًقا
العلوي
عبدالكري��م بن طاووس
احلس��ني َّ
ّ
ّ

عيل بن داود)»(((.
حسن بن ّ

وعدَّ ه الس ِّيد تاج الدين ابن ُم َع َّية من مشاخيه وذكره يف إجازته الكبرية قائلاً  ..« :والس ِّيد

عيل ابن الس��عيد غياث الدي��ن عبدالكريم بن
ريض الدين أبو القاس��م ّ
اجللي��ل املرحوم ّ
احلسني»(((.
طاووس
ّ

عيل ابن غياث الدين عبـد
وجاء يف طرائف املقال« :الس ِّيد
ريض الدين أبو القاسم ّ
ّ

احلس��ني ،كان فاضلاً صدو ًقا ،يروي الشهيد عن ابن ُم َع َّية
الكريم بن أمحد بن طاووس
ّ
عنه ويروي عن أبيه ،كذا يف أمل اآلمل»(((.

ويف م��وارد اإلحت��اف ..« :كان س�� ِّيدً ا جلي��ل القدر ،كث�ير العلم ،واس��ع الرواية،

يِّ
األصبهاين يف
ول نقاب��ة مقاب��ر قري��ش بعد وف��اة وال��ده .وذكر م�َّل�اَّ عبـ��د اهلل أفن��دي
ّ

ِّ
بخ��ط اب��ن داود عىل آخر نس��خة من كت��اب الفصي��ح املنظوم
ري��اض العل�ماء :رأيت

لثعلب.(((»..

((( رياض العلامء123/4 :
((( روضات اجلنَّات.326/6 :
((( طرائف املقال.106/1 :
((( موارد اإلحتاف.168/2 :
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وفاته:
ت��وفيِّ قدَّ س اهلل روحه الطاهرة س��نة 749ه��ـ بمرض الطاعون ،ودفن يف املش��هد

الكاظمي املقدَّ س(((.
ّ

اآلوي (كان ح ًّيا سنة 705هـ):
حممد
ّ
عيل بن َّ
 .30/167النقيب رشيد الدين ّ

حلا أدي ًبا،
ذكره صاحب فقهاء الفيحاء قائلاً  ..« :وكان عا ًملا ً
فقيها ،فاضلاً ور ًعا ،صا ً

األصم من ش��هور
احلل ،وكان تاريخ هذه اإلجازة يف ش��هر رجب
ِّ
وقد أجازه العلاَّ مة يِّ ّ

س��نة 705هـ أي قبل وفاة العلاَّ مة أعىل اهلل مقامه بـ 21 :عا ًما وهو من تالمذة العلاَّ مة،
ِّ
األجل ،األوحد الفقيه ،الكبري
وقد وصفه بإجازته هذه بأوصاف جليلة ،كقوله :الشيخ
الع��امل ،الفاضل الزاه��د ،الورع العلاَّ مة ،أفض��ل ِّ
املتأخرين ،ولس��ان املتقدِّ مني ،املح ِّقق

حممد رشيد اآلوي.
املد ِّقق ،مفخر األفاضل ،خواجه رشيد امل َّلة
ّ
عيل بن َّ
واحلق والدين ّ

وقال الس�� ِّيد كامل الدين مع ِّق ًبا :وهذه الش��هادة تستش��ف من ورائه��ا قيمة اآلوي

َّ
ش��ك من أفضل فضالء عرصه ،معارص للشيخ مجال
العلم َّية واألدب َّية والدين َّية ،وهو ال

أئمة الفقه وكوكب
حممد بن أيب عبد اهلل
ّ
احلل أح��د َّ
الدين أمحد ابن الش��هاب َّ
األس��دي يِّ ّ
منري من كواكب العلم ،كام عارص اآلوي فخر املح ِّققني.(((»..

الكاشاين احلليِّ ّ (755-..هـ):
حممد
ّ
عيل بن َّ
 .31/168الشيخ نصري الدين ّ

حممد بن
عيل بن َّ
هو العلاَّ مة الفقيه النحرير ،والفيلسوف الكبري ،الشيخ نصري الدين ّ

احلل).
أيضا
عيل
احلل املعروف ً
بـ(القايش يِّ ّ
ّ
الكاشاين يِّ ّ
ّ
ّ
((( موارد اإلحتاف.168/2 :
((( فقهاء الفيحاء.232/1 :
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القايش،
عيل
عيل بن َّ
ّ
حممد بن ّ
ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ نصري الدين ّ

عامل ،فاضل ،روى عنه ابن ُم َع َّية ،وقال عند ذكره :اإلمام العلاَّ مة أوحد عرصه»(((.

وذكره الس ِّيد تاج الدين ابن ُم َع َّية يف إجازته الكبرية عند تعداد مشاخيه قائلاً  ..« :ومنهم

عيل
الش��يخ اإلم��ام العلاَّ مة ،أوحد عرصه ،نص�ير امل َّلة
ِّ
ع�لي بن َّ
حممد بن ّ
واحلق والدين ّ
القايش.(((»..
ّ
عيل بن
القم ّي« :ونصري الدين
القايش ،هو العامل املد ِّقق َّ
وقال عنه الش��يخ ِّ
الفهامةّ ،
ّ

القايش .قال يف الرياض :هو م��ن أج َّلة ِّ
متأخري متك ِّلمي أصحابنا وكبار
عيل
َّ
ّ
حمم��د بن ّ

فقهائهم.

معارصا
ويف جمالس القايض :كان مولد هذا املوىل بكاش��ان ،وقد نشأ باحل َّلة ،وكان
ً

للقط��ب الراوندي (ك��ذا) ،وكان معرو ًفا بد َّقة الطبع ،وحدَّ ة الفه��م ،وفاق عىل حكامء

عرصه وفقهاء دهره.(((»..

عيل
وذك��ره يف الكن��ى واأللقاب قائ�ًل�اً « :العامل املد ِّق��ق َّ
عيل ب��ن َّ
حممد بن ّ
الفهامةّ ،
احلل ،من أج َّلة ِّ
متأخري أصحابنا ،وكبار فقهائهم.
الكاشاين يِّ ّ
ّ
ذك��ر صاحب ري��اض العلامء عن جمال��س القايض أنَّه ق��ال :كان مول��د هذا املوىل

معارصا للقطب الراوندي (الرازي -ظ) وكان معرو ًفا
بكاشان ،وقد نشأ باحل َّلة ،وكان
ً
بد َّقة الطبع ،وحدَّ ة الفهم ،وفاق عىل حكامء عرصه ،وفقهاء دهره ،وكان دائماً يشتغل يف
ثم عدَّ بعض مؤ َّلفاته ،قال :وقال
احل َّلة وبغداد بإفادة العلوم الدين َّية ،واملعارف اليقينيةَّ ،

اآلميل يف كتاب (منبع األنوار) يف مقام نقل اعرتاضات أرباب االستدالل
الس�� ِّيد حيدر
ّ
((( أمل اآلمل.202/2 :
((( روضات اجلنَّات.327/6 :
((( سفينة البحار.263/8 :
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مرارا من العليم
بعجزهم عن الوصول إىل مرتبة حتقيق احلال :إنيِّ س��معت هذا الكالم ً

الكاش��اين ،وكان يقول :غاي��ة ما علمت يف مدَّ ة
الع��امل ،واحلكيم الفاضل ،نصري الدين
ّ
ثامنني سنة من عمري َّ
أن هذا املصنوع حيتاج إىل صانع ،ومع هذا يقني عجائز أهل الكوفة

األئمة املعصومني،
أكث��ر من يقيني ،فعليكم باألعامل الصاحلة وال تفارقوا طريقة َّ
ف��إن َّ
َّ
كل ما س��واه فهو هوى ووسوس��ة ومآله احل�سرة والندامة ،والتوفي��ق من الصمد
املعبود»(((.

(القايش
الكاشاين املعروف بـ:
عيل
«عيل بن َّ
ّ
ّ
حممد بن ّ
وقال الشيخ عبـد اهلل النعمةّ :
احل�ِّل�يِّ ّ ) ،ولد بكاش��ان من مدن إيران ونش��أ يف مدين��ة احل َّلة ..إىل قول��ه :كان من أعالم

احلل مجال
ال��كالم والفقه البارزين يف الق��رن الثامن
ّ
اهلجري ،ومن مع��ارصي العلاَّ مة يِّ ّ
الرازي.(((»..
الدين ،وقطب الدين
ّ

شيوخه:
احلل،
مل َّ
أتوص��ل إىل معرفتهم بش��كل واضح ،غري أنَّه كان من مع��ارصي العلاَّ مة يِّ ّ

الرازيَ ،
اللذ ْي ِن قد يكونان من مشايخ
حممد
ّ
حممد بن َّ
والش��يخ الفيلس��وف قطب الدين َّ

املرتجم ،واهلل سبحانه العامل.
َ
تالمذته:
من أشهرهم:

احلل.
عيل
اآلميل يِّ ّ
ّ
1.1الفاضل املتأ ِّله الس ِّيد حيدر بن ّ

احلسني.
حممد ابن ُم َع َّية
ّ
2.2العلاَّ مة الس ِّيد تاج الدين َّ
((( الكنى واأللقاب.218/3 :
((( فالسفة الشيعة.314 :
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مؤ َّلفاته(((:
1.1تعليقات عىل هوامش رشح اإلشارات ،يف احلكمة.
2.2حاشية الشمس َّية ،يف املنطق.
األصفهاين.
3.3حاشية عىل رشح التجريد للفاضل
ّ

اعرتاضا عىل تعريف الطهارة يف
4.4رس��الة معروفة متداولة مشتملة عىل عرشين
ً
احلل يف الفقه.
كتاب القواعد للعلاَّ مة يِّ ّ

البيضاوي.
5.5رشح طوالع
ّ

وغريها من احلوايش والتعليقات.
وفاته:
الغروي س��نة
الق��ايش باملش��هد املقدَّ س
حممد
ّ
عيل ب��ن َّ
ّ
ت��وفيِّ الش��يخ نص�ير الدين ّ

755هـ((( ،أعىل اهلل مقامه.

املطهر احلليِّ ّ (ق :)8
عيل بن َّ
 .32/169الشيخ شمس الدين ّ

عيل
ذكره صاحب رياض العلامء قائلاً « :الشيخ املفيد اإلمام شمس الدين أبو القاسم ّ
احلل،
عيل بن َّ
ابن السعيد اإلمام َّ
املطهر ،كان من أكابر تالمذة العلاَّ مة يِّ ّ
حممد ابن حسني بن ّ
ومن رشكاء الدرس مع الش��يخ فخر الدين ولد العلاَّ مة املذكور يف قراءة (من ال حيرضه
أيضا من
حممد بن حسني املذكور ً
الفقيه للصدوق) ،وقد كان هذا الشيخ ووالده الشيخ َّ

أفاضل العلامء كام يظهر من مطاوي إجازة الشيخ فخر الدين املذكور للشيخ زين الدين
((( فالسفة الشيعة.314 :
((( الكنى واأللقاب.218/3 :
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عيل بن الشيخ عز الدين حسن بن أمحد بن مظاهر».
ّ

أيضا،
احلل املذك��ور ً
ث��م ع َّقب قائ�ًل�اً « :ظنِّي أنَّه قد كان من أس��باط ِّ
ََّ
ع��م العلاَّ مة يِّ ّ

فالحظ»(((.

وج��اء يف فقه��اء الفيحاءَّ :
عيل ابن
«إن أبا القاس��م املفيد املل َّقب بـ(ش��مس الدين) ّ

احلل ورشيك
عيل بن َّ
السعيد اهلماَّ م َّ
املطهر من أكابر تالمذة العلاَّ مة يِّ ّ
حممد بن احلسني بن ّ
سديد الدين والد العلاَّ مة يف قراءة من ال حيرضه الفقيه ..إىل آخر قول صاحب الرياض

آنف الذكر»(((.

النييل (كان ح ًّيا سنة 777هـ):
عيل بن يوسف
ّ
 .33/170الشيخ ظهري الدين ّ

النييل
عيل بن يوس��ف ب��ن عبد اجللي��ل ّ
ه��و الفقي��ه الفاضل الش��يخ ظه�ير الدين ّ
احلل.
يِّ ّ
األحس��ائي يف كتابه غ��وايل اللئ��ايل عند ذكره ط��رق روايته
ذك��ره ابن أيب مجه��ور
ّ
(الطريق الرابع) قائلاً  ..« :عن مش��ايخ له ِعدِّ ة ،أش��هرهم الش��يخ العامل العلاَّ مة ،العابد
احلل عن ش��يخيه اإلمام�ين الفاضلني
الزاه��د ،مجال الدي��ن أبو الع َّباس أمح��د بن فهد يِّ ّ

عيل بن يوس��ف بن عبد اجلليل
العاملني أحدمها الش��يخ العامل املتك ِّلم ظهري امل َّلة والدين ّ
النييل وثانيهام.(((»..
ّ

عيل بن يوس��ف بن
ويف طرائف املقال« :الش��يخ العامل املتك ِّلم ،ظهري امل َّلة والدينّ ،

احلل ،وهو يروي عن فخر املح ِّققني
عبد اجللي��ل
النييل ،يروي عنه ابن فهد أبو الع َّباس يِّ ّ
ّ
((( رياض العلامء.200-199/4 :
((( فقهاء الفيحاء.265/1 :
((( غوايل اللئايل.8/1 :
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احلل»(((.
حممد بن احلسن بن َّ
َّ
املطهر عن والده العلاَّ مة يِّ ّ

إن َّ
ثم َّ
كل
وقال
النييل ما ّ
ّ
نصهَّ ..« :
عيل ّ
اخلوانس��اري يف ذيل ترمجة الس ِّيد هباء الدين ّ

عيل بن يوسف بن عبد
هؤالء الثالثة ،املقتبسة أنوارهم بالوراثة ،غري الشيخ ظهري الدين ّ
أيضا من تالمذة فخر الدين ابن العلاَّ مة
اجللي��ل
النييل ،الفاضل املتك ِّلم الفقيه الذي هو ً
ّ
عيل مقدِّ ًما فيها ذكره الرشيف
احلل ،كام يظهر من إجازة املح ِّقق الشيخ ّ
ومشايخ ابن فهد يِّ ّ

الكفعمي يف
النييل ،وهو الذي نسب إليه
ّ
عيل بن عبد احلميد ّ
عىل ذكر الشيخ نظام الدين ّ
حوايش البلد األمني.(((»..

هذا ومل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته رمحه اهلل وضاعف حسناته ،إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا

سنة 777هـ ،وهي سنة تأليف كتابه (كافية ذي األدب يف رشح اخلطب)(((.

احلسيني (ق :)8
حممد بن أمحد
ّ
 .34/171الس ِّيد شمس الدين َّ

حممد بن أيب
عيل شمس الدين َّ
هو الس ِّيد اجلليل والعلاَّ مة الزاهد نقيب العلو ِّيني أبو ّ

املشجر َّ
الكشاف يف
احلسيني صاحب كتاب
عيل
َّ
ّ
الع َّباس أمحد بن أيب تغلب عميد الدين ّ
ِ
حممد ويكنَّى
أنساب العلو ِّيني .ذكره ابن عنَبة يف عمدة الطالب قائلاً  ..« :وشمس الدين َّ
النسابة.(((»..
عيل ،العامل الورع ،النقيب َّ
بأيب ّ

((( طرائف املقال.97/1 :
((( روضات اجلنَّات.352/4 :
((( وله كتاب منتهى الس��ؤول يف رشح الفصول ،ونُس��ب له حاشية إرش��اد األذهان ،وهي مر َّددة
بينه وبني أس��تاذه فخر املح ِّققني ،واستنس��خ كتاب ثالثة وأربعون حدي ًثا لش��يخه وأس��تاذه فخر
املح ِّققني ،وعىل هذا الكتاب إجازته له ،ونسخة الكتاب يتيمة يف مكتبة جملس الشورى بطهران،
احلل).
وسوف ُيطبع بتحقيق األستاذ مصطفى صباح اجلنا ّ
يب( .أمحد يِّ ّ
((( عمدة الطالب.283 :
388

حممد ب��ن أيب الع َّب��اس أمحد ب��ن أيب تغلب عميد
ع�لي َّ
ويف م��وارد اإلحت��اف« :أبو ّ
النس��ابة ،قاله اب��ن ِعنَبة يف
عيل
احلس��يني ش��مس الدي��ن العامل ال��ورع النقي��ب َّ
ّ
الدي��ن ّ
العمدة.
املش��جر َّ
الكش��اف بالس�� ِّيد الفاض��ل الورع،
وذكر املرتجم وصف نفس��ه يف كتابه
َّ

املشجر
النسابة جامع هذا الكتاب املوسم بـ:
َّ
وكان مقيماً ببلدة سورا ،وهو العامل النقيب َّ
َّ
الكشاف.(((»..

اهلرقيل (ق :)8
حممد بن إسامعيل
 .35/172الشيخ َّ
ّ

عيل
هو العلاَّ مة الفاضل الش��يخ َّ
حممد بن إس�ماعيل بن احلس��ن بن أيب احلس�ين بن ّ
احلل.
احلل من تالمذة العلاَّ مة يِّ ّ
اهلرقيل يِّ ّ
ّ

حممد بن إسامعيل بن احلسن بن أيب احلسني
ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الشيخ َّ

اهلرقيل ،كان فاضلاً عالـماً  ،من تالمذة العلاَّ مة ،رأيت (املختلف) بخ ِّطه ،ويظهر
عيل
ّ
ابن ّ
منه أنَّه كتبه يف زمان مؤ ِّلفه ،وأنَّه قرأ عليه أو عىل ولده»(((.

اهلرقيل ..« :وله
وجاء يف الكنى واأللقاب ضمن ترمجة والده إس�ماعيل بن احلس��ن
ّ

احلل.(((»..
ولد فاضل عامل اسمه َّ
حممد بن إسامعيل كان من تالمذة آية اهلل العلاَّ مة يِّ ّ

معارصا للس�� ِّيد
املرتجم ه��و من خرجت ع�لى فخذه األيرس توث��ة ،وكان
ووال��د
َ
ً

ريض الدي��ن ب��ن طاووس ،وق��د عجز األط َّباء ع��ن عالجها لوجود خط��ر املوت عليه
ّ

فترشف بلقائه
س��امراء للزيارة والدعاء ،واستغاث
فتوجه إىل
َّ
عند قطعهاَّ ،
َّ
باحلجةَّ 
((( موارد اإلحتاف.202/1 :
((( أمل اآلمل.245/2 :
((( الكنى واأللقاب.250/3 :
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وبربك��ة اإلمام ،ومدَّ يده الرشيفة عىل تل��ك التوثة وعرصها فربئت بإذن اهلل تعاىل،

والقصة معروفة
َّ

(((

اإلبريسمي (ق :)8
حممد بن جعفر ابن نام ابن
ّ
 .36/173الشيخ شمس الدين َّ

حممد ابن نجم
ه��و العلاَّ مة الفقيه الفاضل ش��يخ الطائفة يف عرصه ش��مس الدي��ن َّ

احلل املعروف
الدين جعفر ابن نجيب الدين َّ
حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام يِّ ّ
اإلبريسمي).
بـ(ابن
ّ

املزيدي
ع�لي بن أمح��د
ذك��ره
ّ
ريض الدين ّ
البح��راين عن��د تع��داد مش��ايخ الش��يخ ّ
ّ

حمم��د ب��ن جعف��ر بن ن�ما احل�ِّل�يِّ ّ املعروف
قائ�ًل�اً  ..« :والش��يخ اإلم��ام ش��مس الدي��ن َّ

بـ(اإلبريسمي).(((»..
ّ

اخلوانساري يف ذيل ترمجة والده نجم الدين جعفر واص ًفا املرتجم ..« :الشيخ
وذكره
ّ

حممد بن جعف��ر املعروف بـ(ابن
اإلم��ام األعلم ش��يخ الطائفة ومالذها ،ش��مس الدين َّ
اإلبريسمي).(((»..
ّ

وقال الس ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين ..« :ومنهم

حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن
حممد بن جعفر ابن نجيب الدين َّ
ش��مس الدين َّ
اإلبريس��مي) كام ذكره الش��هيد الثاين يف إجازته للش��يخ حس�ين بن
ن�ما املعروف بـ(ابن
ّ
البهائي ،فقد وصفه باإلمام األعلم ش��يخ الطائفة ومالذها،
احلارثي وال��د
عبدالصم��د
ّ
ّ

ويص
املزيدي ،وله كتاب منهج الش��يعة يف فضائل
عيل بن أمحد
ّ
ّ
ريض الدين ّ
ي��روي عنه ّ
((( ُينظر :كش��ف الغمة ،297-296/3 :وقد ترمجت له ترمجة وافية يف حدود عرشين صفحة يف
احلل).
كتايب الفوائد احل ِّل ّية خمطوط( .أمحد يِّ ّ
((( لؤلؤة البحرين.287 :
((( روضات اجلنَّات.179/2 :
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خاتم الرشيعة ،ومنهم ولده جعفر ابن شمس الدين املذكور.(((»..

املطهر احلليِّ ّ  ،فخر املح ِّققني (سنة 771-682هـ):
حممد بن احلسن ابن َّ
َّ .37/174
ه��و قدوة العلامء ،وجهبذ الفقهاء ،مالذ املجتهدين ،فخر امل َّلة والدين ،الش��يخ أبو

احلل.
احلل مجال الدين احلسن بن يوسف بن َّ
طالب َّ
املطهر يِّ ّ
حممد ابن العلاَّ مة يِّ ّ

عيل
قال صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ فخر الدين َّ
حممد بن احلس��ن بن يوسف بن ّ
فقيها ثقة جليلاً  ،ي��روي عن أبيه العلاَّ مة وغريه ،له
احلل ،كان فاضلاً حم ّق ًقا ً
اب��ن َّ
املطهر يِّ ّ

كتب.(((»..

احلل فخر
عيل ب��ن َّ
وذكره التفرييش قائلاً َّ :
مطهر يِّ ّ
«حممد بن حس��ن بن يوس��ف بن ّ

املح ِّققني أب��و طالب ،وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاهت��ا وفقهائها ،جليل القدر

وس��مو مرتبته وكثرة علومه أش��هر من
علو قدره
ِّ
عظي��م املنزلة رفيع الش��أن ،حال��ه يف ِّ
أن ُيذك��ر ،روى ع��ن أبيه ،وروى عنه ش��يخنا الش��هيد ،له كت��ب ج ِّيدة ،منها:
اإليضاح»(((.

البحراين« :أثنى عليه مجلة من املشايخ بأبلغ املدح والثناء .قال شيخنا الشهيد
وقال
ّ

يف بعض إجازاته يف تعداد مجلة من مشاخيه :منهم الشيخ اإلمام ،سلطان العلامء ،ومنتهى

الفض�لاء والنب�لاء ،خامتة املجتهدين ،فخ��ر امل َّلة والدين ،أبو طالب ابن الش��يخ اإلمام
وجعل بينه وبني احلادثات س��دًّ ا ..إىل
املطهرُ ،مدَّ له عمره مدًّ اُ ،
الس��عيد مجال الدين ابن َّ

املطهر ،وش��امة البدر
قول��ه :قال يف كتاب جمالس املؤمنني ما هذه ترمجته :هو افتخار آل َّ
((( لؤلؤة البحرين.276 :
((( أمل اآلمل.260/2 :
((( نقد الرجال.183/4 :
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علو الفه��م والذكاء مد ِّقق
األن��ور ،وه��و يف العلوم العقل َّية والنقل َّي��ة مد ِّقق نحرير ،ويف ِّ
لي��س له نظ�ير ،ذكر احلافظ من الش��افع ّية يف مدحه أنَّ��ه رآه مع أبيه يف جملس الس��لطان

حمم��د الش��هري بـ:خدابنده فوجده ش��ا ًّبا فطنًا مس��تعدً ا للعلوم ذا أخ�لاق رض َّية ُربيِّ يف
َّ
حجر أبيه العلاَّ مة ،ويف الس��نة العارشة من عمره الرشيف فاز برتبة االجتهاد كام يش��عر

أيضا يف رشح خطبة كتاب القواعد ،فإنَّه كتب ما َّ
ملخصه :إنيِّ اش��تغلت
به كالمهً 

عن��د أيب بتحصيل العلوم من املعق��ول واملنقول ،وقرأت كت ًبا كث�يرة من كتب أصحابنا
والتمس��ت منه تصنيف كتاب القواع��د ،إذ بعد مالحظة تو ُّل��ده  وتاريخ تصنيف

أن عمره يف ذلك الوقت كان ّ
القواعد ُيعلم َّ
أقل من عرش سنني.(((»..

ويف طرائف املقال« :الش��يخ أبو طالب ابن العلاَّ مة س��ديد الدين ،كان هو الش��يخ

اإلمام س��لطان العلامء ومنتهى الفضالء والنبالء ،خامت��ة املجتهدين ،فخر امل َّلة والدين،
وقد فاز إىل أوج االجتهاد وعمره طاب ثراه ّ
وتعجب الش��هيد من
أقل من عرش س��نني،
َّ
هذه احلكاية عجيب غري وجيه كام ال خيفى»(((.

وقال عنه صاحب روضات اجلنَّات «زين املجتهدين ،وس��يف املجتلدين ،ش��يخنا

احلل
حممد ابن العلاَّ مة املطلق مجال الدين حسن بن يوسف بن َّ
الغالب أبو طالب َّ
املطهر يِّ ّ
املل َّق��ب عند والده بـ(فخر الدين) ،ويف س��ائر مراصده وموارده بفخر املح ِّققني ،ورأس
املد ِّققني ،حس��ب الداللة عىل غاية نباهته يف العلوم احل َّقة ،وهناية جاللته يف هذه الطائفة

املح ّقة ،شدَّ ة عناية والده املس َّلم عند مجيع علامء أهل اإلسالم ،وقيامه مع أنَّه أبوه وقوامه
بح��ق احرتامه ،وثناؤه به ودع��اؤه الصميم له يف كثري من مؤ َّلفاته ومصنَّفاته ،والتامس��ه
ِّ
الدع��اء من��ه والقرآن له يف حياته وبع��د مماته ،ورسعة اإلجابة له بإجابة ما كان يلتمس��ه
((( لؤلؤة البحرين.190 :
((( طرائف املقال.99/1 :
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م��ن التألي��ف والتصني��ف ..إىل قوله :هذا ،ومن مجلة ما رس��مه باس��مه الرشيف والده
اإلم��ام العلاَّ مة أعىل اهلل مقامهام يف دار املقامة كتابه املتَّس��م بـ:األلف�ين((( ،وهذه عبارته

هن��اك عقيب احلمد والص�لاة :أ َّما بعد َّ
فإن أضعف عباد اهلل تعاىل احلس��ن بن يوس��ف
حممد أصل��ح اهلل أمر داريه كام
اب��ن َّ
عيل َّ
احلل يقول :أجبت س��ؤال ولدي العزيز َّ
املطهر يِّ ّ
بار بوالديه ،ورزقه أس��باب الس��عادات الدنيو َّية واألُخرو َّية كام أطاعني يف استعامل
هو ٌّ
قواه العقل َّية واحلس�� َّية ،وأس��عف ببلوغ آماله كام أرضاين بأقوال��ه وأفعاله ،ومجع له بني

الرئاس��تني ،ك�ما مل يعصني طرفة عني ،من إم�لاء هذا الكتاب املوس��وم بكتاب األلفني
الفارق بني الصدق واملني.(((»..

شيوخه:
من أشهرهم:

احلل الشهري بـ :العلاَّ مة
1.1والده الشيخ مجال الدين احلسن بن يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ
احلل .
يِّ ّ

املرتجم.
عم
2.2الشيخ
َ
عيل بن يوسف بن َّ
احللُّ ،
املطهر يِّ ّ
ريض الدين ّ
ّ
احلل.
حممد بن اجلهم
ّ
3.3الشيخ مفيد الدين َّ
األسدي يِّ ّ

تالمذته:

من أشهرهم:

البحراين.
املتوج
1.1الشيخ املح ِّقق أمحد بن عبد اهلل ابن َّ
ّ

األعرجي.
2.2الس ِّيد بدر الدين احلسن بن نجم الدين أ ُّيوب
ّ
((( األلفني 22 :باختالف يسري.
((( روضات اجلنَّات.330/6 :
393

اآلميل.
العبيدي
عيل
ّ
ّ
3.3الس ِّيد حيدر بن ّ

النييلُ ،أس��تاذ ابن فهد
عيل بن عبد الكري��م بن عبد احلميد ّ
4.4الس�� ِّيد هب��اء الدين ّ
احلل.
يِّ ّ

احلل.
حممد بن احلسن بن َّ
حممد بن َّ
5.5ولده الفقيه الشيخ ظهري الدين َّ
املطهر يِّ ّ
احلسني.
حممد بن ُم َع َّية
ّ
6.6الس ِّيد العلاَّ مة تاج الدين َّ

األول).
حممد بن مك ِّّي
العاميل ،املل َّقب بـ( :الشهيد َّ
7.7الشيخ َّ
ّ

مؤ َّلفاته:

1.1إيضاح الفوائد يف ِّ
حل مشكالت القواعد ،مطبوع.
املامقاين يف تنقيح املق��ال((( عند ذكره هلذا الكتاب« :ومن الحظ إيضاحه
ق��ال
ّ
لتبحره يف علم الكالم ،س��لك يف اإليضاح مس��لك علم الكالم،
ظه��ر ل��ه أنَّه ُّ
وأكثر من االستدالل بالدور والتسلسل ونحومها.»..

1.1إرشاد املسرتشدين وهداية الطالبني ،يف علم الكالم.
2.2حتصيل النجاة.
3.3ثالثة وأربعون حدي ًثا ،قيد الطبع.
4.4حاشية اإلرشاد.
5.5رشح خطبة القواعد (قواعد األحكام).

املسمى :غاية السؤول يف رشح هتذيب األُصول.
6.6كتاب هتذيب األُصول،
َّ
((( تنقيح املقال.106/3 :
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7.7رشح كتاب مبادىء األُصول.
8.8الفخر َّية يف الن َّية ،مطبوع.
9.9الكافية الوافية ،يف الكالم.
1010املسائل النارص ّيات.
1111معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين((( لوالده العلاَّمة ،مطبوع.
والدته ووفاته:
ذكر أكثر أرباب املعاجم الرجال َّية َّ
املرتجم ولد يف ليلة اإلثنني نصف الليل تقري ًبا
أن
َ

ليلة العرشين من مجادى االُوىل س��نة 682هـ ،وت��وفيِّ أعىل اهلل مقامه يف ليلة اجلمعة 15

مجادى سنة 771هـ عن عمر ناهز التاسعة والثامنني سنة.

املامقاين ..« :ومل أقف عىل من عينَّ مدفنه ،واملنقول عىل لسان املشايخ أنَّه صار
قال
ّ

أكيل الس��باع لقضية تُنقل ال أستحس��ن نقلها لإلزراء بمعارصيه فلذا مل يوجد له جس��د
حتَّى يدفن((( ،واهلل سبحانه العامل»(((.

النييل (ق :)8
حممد بن احلسن
 .38/175الس ِّيد
صفي الدين َّ
ّ
ّ

حممد بن
هو العلاَّ مة األديب نقيب العلو ِّيني
عيل احلسن بن َّ
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن أيب ّ

احلل.
العمري
العلوي
حممد بن احلسن بن زيد فراقد
ّ
ّ
أيب الرضا هبة اهلل بن َّ
النييل يِّ ّ
ّ
((( روضات اجلنَّات.337/6 :

((( هناك خمطوطة يف مش��هد اإلمام الرضا ،وهي من نس��خ مكتبة غ��رب مهدان ،وهي كتاب
العراقي ،مكتوب عليها َّ
األول زار قربه باحل َّلة وقرأ له
قواع��د األح��كام كتبها جعفر
أن الش��هيد َّ
ّ
احلل).
مرات سورة القدر ،وقد ُ
سبع َّ
رأيت هذه النسخ َة بأ ِّم عيني( .أمحد يِّ ّ
((( تنقيح املقال.106/3 :
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ِ
حممد بن
ذكره ابن عنَبة قائلاً  ..« :ومنهم الشيخ العامل األديب الشاعر صفي الدين َّ

حممد بن أيب الرضا املذكور.(((»..
احلسن بن َّ

ويف م��وارد اإلحتاف« :وم��ن بيت فراقد الس�� ِّيد الرشيف الع��امل الفاضل ،األديب

حمم��د بن أيب الرضا هبة
املصطف��ى ،املصنِّف،
عيل احلس��ن بن َّ
صفي الدين َّ
ّ
حممد بن أيب ّ
حممد ..إىل قوله :وصفه ابن ِعنَبة يف
حممد بن احلسن بن مجال الرشف أيب عبد اهلل َّ
اهلل بن َّ

العمدة وقال :كان ُيشار إليه باألدب واملعرفة ،له كتاب رشح هنج البالغة وغريه.(((»..

حممد بن احلسني احلليِّ ّ  ،ابن الب َّقال (788-708هـ):
 .39/176الشيخ شمس الدين َّ
احلل املعروف
هو الش��اعر األديب الفاضل الشيخ ش��مس الدين َّ
حممد بن احلسني يِّ ّ

بـ(ابن الب َّقال).

العس��قالين يف الدرر الكامنة بعن��وان (النِّعال) ،ويظهر من هذا
ترجم له ابن حجر
ّ
حممد بن الحْ ُ َس�ْي�نْ بن َأحمْ د بن الحْ ُ َس�ْي�نْ بن إِسْماَ ِعيل بن َمن ُْصور
التصحيف قائلاً ما ّ
نصهَّ :

الـم ْع ُروف بِـ(ا ْبن النِّ َعال) ولد باحل َّلة فيِ جمُ َا َدى األوىل س��نة 708هـ
احلل َ
ش��مس الدِّ ين يِّ ّ

وتعانى الآْ َداب فمهرَ ،وقدم حلب ،ومدح أعياهنا كتب َعن ُه أ ُبو ا ْل َـم َع يِال ا ْبن عش��ائر من
ِ
حممد الهْ
اشمي يعاتبه من َأ ْب َيات:
ّ
نظمه َما كتب بِه إِلىَ الرشيف عبد ا ْل َع ِزيز بن َّ
قل للرشيف املرتىض علم اهلدى

واب��ن الغطارف من ذؤاب��ة هاشم

أيضيع ح�� ِّق��ي عندكم ووالءك���م

ديني ومل أحلل عقود متائمي(((»

حممد بن احلسني بن أمحد بن
وذكره الش��يخ يوس��ف كركوش« :هو ش��مس الدين َّ

((( عمدة الطالب.367 :
((( موارد اإلحتاف.197/2 :
((( الدرر الكامنة.167-166/5 :
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العسقالين
احلل املعروف بـ(ابن الب َّقال) ،ذكره ابن حجر
ّ
احلسني بن إسامعيل بن منصور يِّ ّ
يف الدرر الكامنة فقال :ولد باحل َّلة.(((»..
حممد بن احلس�ين
وج��اء يف كتاب تاريخ األدب العر ّ
احلل :هو َّ
يب« :ش��مس الدين يِّ ّ

احل�ِّل�يِّ ّ ويعرف بابن الب ّق��ال ،ولد يف احل َّلة يف مج��ادى االُوىل س��نة (708هـ1308/م)،

تعانى األدب والشعر فمهر هبام ،توفيِّ سنة ( 788هـ 1386/م)».

ويف موض��ع آخر قال العزاوي« :س��افر إىل حل��ب ومدح أعياهن��ا ،وكتب عنه أبو

املعايل ابن عشائر ..من نظمه:

صاحبي ب��أرض النيل يل قمر
ي��ا
َّ

مج��ال هبجته أهب��ى من القمر»..

(((

األعرجي (ق :)8
حممد بن عبد املطلب
ّ
 .40/177الس ِّيد مجال الدين َّ

حمم��د ابن عميد الدين عبدامل َّطلب ابن
هو العامل الفاضل النبيل الس�� ِّيد مجال الدين َّ

احلسيني ،أحد أعالم أرسة آل أيب الفوارس جمد
األعرجي
حممد
ّ
ّ
جمد الدين أيب الفوارس َّ
األعرجي.
الدين
ّ

مطو ًقا وحما ًطا
ورد ذك��ره ضم��ن بعض اإلجازات موصو ًف��ا بآيات احلمد والثن��اء َّ

هباالت التقديس واالحرتام.

جاء يف كتاب اإلجازات العلم َّية عند املس��لمني اإلجازة الثالثة قول املجيز للش��يخ

أيضا بإجازيت هبذا اإلس��ناد
عيل بن احلس�ين
االس�ترآبادي ..« :وأجزت له ً
ّ
زي��ن الدين ّ
املذكور عن الس�� ِّيد العامل الفاضل الفائق عىل أقرانه ،وحيد دهره ،وفريد عرصه ،الس�� ِّيد

حممد بن عبد امل ّطلب
ويدرس
ّ
مجال امل َّلة والدين ،خامتة املجتهدينَّ ،
احلسيني ،فلريو ِّ
((( تاريخ احل َّلة.89/2 :
((( تاريخ األدب العربيّ .275/:1 :
397

وأحب ألنَّه أهل لذلك.(((»..
ملن شاء
ّ

أتوص��ل إىل معرف��ة تاري��خ والدت��ه أو وفاته أو ماه��ي مؤ َّلفاته وآث��اره أعىل اهلل
مل َّ

مقامه.

األعرجي (ق :)8
عيل
ّ
 .41/178الس ِّيد جمد الدين َّ
حممد بن ّ

هو الس�� ِّيد اجلليل ،والعامل الفاضل النبيل ،نقيب الطالب ِّيني أبو الفوارس جمد الدين

احلس��يني املنتهي نس��به إىل عبيد
األعرجي
حممد ب��ن أمحد
ّ
ّ
عيل بن َّ
َّ
حمم��د بن أيب طال��ب ّ

عيل بن احلس�ين ،وه��و والد العلمني
اهلل األع��رج ابن احلس�ين األصغر ابن اإلمام ّ
الفقيهني الس ِّيدين عميد الدين عبدامل ِّطلب وضياء الدين عبد اهلل.

ِ
حممد.(((»..
ذكره ابن عنَبة قائلاً « :الس ِّيد اجلليل العامل الزاهد جمد الدين أبو الفوارس َّ

ع�لي ابن األعرج
وج��اء يف أمل اآلمل« :الس�� ِّيد جمد الدين أب��و الفورس َّ
حممد بن ّ

احلس��يني ،والد الس ِّيد ضياء الدين عبد اهلل والس�� ِّيد عميد الدين عبدامل َّطلب ،كان عالـماً
ّ
فاضلاً حم ِّق ًقا ،يروي عنه ابن ُم َع َّية»(((.

كمونة« :جمد الدين :الس�� ِّيد العامل الفاضل ،اجلليل الورع
وقال الس�� ِّيد
َّ
عبدالرزاق ُّ

الزاهد ،كان رفيع املنزلة عظيم الشأن ،اسمه مرقوم بحائر احلسني ومساجد احل َّلة،
يِّ
املطهر
ع�لي بن َّ
ول نقاب��ة الطالب ِّيني ،وقد َّ
تزوج بنت الش��يخ س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
احلل ،وأولدها مخسة بنني ،وهم النقيب جالل الدين عيل ،والس ِّيد العلاَّ مة عميد الدين
يِّ ّ

عبدامل َّطل��ب ،والفاضل العلاَّ م��ة ضياء الدين عب��د اهلل ،والفاضل العلاَّ م��ة نظام الدين
((( اإلجازات العلمية.90 :
((( عمدة الطالب.333 :
((( أمل اآلمل.282/2 :
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خترجوا عىل
عبداحلميد ،والس�� ِّيد غي��اث الدين عبدالكريم ،وهم س��ادة علامء فض�لاء َّ

احلل.
خاهلم العلاَّ مة يِّ ّ

الطائي
صف��ي الدين أبو املحاس��ن عبدالعزي��ز بن رسايا بن ن�صر
واملرتج��م رث��اه
َ
ّ
ّ
ىَّ
واملتوف سنة 750هـ ببغداد ،قال يرثي الس ِّيد النقيب جمد
الس��نبيس املولود سنة 677هـ،
ّ
الدين أبا الفوارس ابن األعرج طاب ثراه:
رصوف الليايل ال ي��دوم هل��ا عهد

وأي����دي امل��ن��اي��ا ال ي��ط��اق هل��ا ر ُّد

ي��غ��ت��ـ��ر ف��ي��ه��ا جل��نَّ��ة
ع��ج��ب��ت مل���ن
ُّ

من العيش ما فيها س�لام وال برد

��م��دً ا
تُ��س��امل��ن��ا
ً
س��ه��وا وت��س��ط��و ت��ع ّ

فإسعافها عسف واقصادها قصد

 ..إىل قوله:

سألت محى الفيحاء ما بال ربعها

جدي ًبا وق��د كانت نضارته تبدو

فقالت قىض من كان بالسعد يل قىض

وص���وح بنت ال��ع ِّ��ز واهن���دم املجد
ّ

وما باهلم مل ترو من مائها الصدى

ل��ظ��ام وال ي���روي لقاصدها زند

فأصبح جمد الدين يف الرتب ثاو ًيا

وزال السامح السبط والرجل اجلعد

ف��ت��ى ع َّلمته غ��اي��ة ال��زه��د نفسه
ً

فأصبح ح��تَّ��ى يف احل��ي��اة ل��ه زهد

ض��م��ه ال َّلحد
ب��ح��را قبله
ومل أر
َّ
ً

ب���درا قبله ح���ازه الثرى
ومل أدر
ً

صفي املصطفى وابن سبطه
سليل
ّ

لقد طاب منه األ ّم واألب واجلدُّ

فصيح إذا اخلصم األل���دّ تعاملت

دالئ��ل��ه ك��ان��ت ل��ه احل��ج��ج ال��ل��دُّ

إذا ق��ال ق��ولاً يسبق ال��ق��ول فعله

فليس ل��ه ي��و ًم��ا وع��ي��د وال وعد

لئن أخطأت أيدي الردى بمصابه

لعمر أيب ه��ذا ه��و اخل��ط��أ العمد

مىض طاهر األثواب واجلسم واحلشى

له الشكر درع والعفاف له ُب ْ��ر ُد
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وأب��ق��ى لنا م��ن طيبه طيب ول��ده

ينوب كام أبقى لنا ماءه الورد»..

(((

عيل ،ابن اجلهم (726-..هـ):
 42/179الشيخ مفيد الدين َّ
حممد بن ّ

هو الفقيه االُصويل الفاضل ،واألديب املتك ّلم املاهر ،الشيخ أبو القاسم مفيد الدين

احلل.
حممد بن جهم
ّ
عيل بن َّ
َّ
األسدي يِّ ّ
حممد بن ّ

اجلويني يف فرائد الس��مطني
ذك��ره وروى عنه يف أكثر من موضع املحدّ ث إبراهيم
ّ

عيل بن أيب الغنائم) (((.
واص ًفا إ َّياه بـ( :اإلمام مفيد الدين أيب جعفر َّ
حممد بن ّ

نصه:
النييل ،ويف موض��ع آخر ،بام ّ
وقد َّ
مر س��ل ًفا يف ترمجة الش��يخ احلس�ين بن ردة ّ

احللإجازة(((.
«أخربين مفيد الدين أبو جعفر َّ
عيل بن أيب الغنائم ابن اجلهم يِّ ّ
حممد بن ّ
حممد ب��ن جهيم((( (كذا)
وذك��ره صاحب أمل اآلم��ل قائلاً « :الش��يخ مفيد الدين َّ

وجيه��ا أدي ًبا ،يروي عن مش��ايخ املح ِّقق
ش��اعرا،
فقيها
ً
األس��دي ،كان عا ًمل��ا صدو ًقاً ،
ّ
ً
فقيه��ا عار ًفا باألصو َل�ين ،ويف بعض
كفخ��ار بن معد وغ�يره ،وقال العلاَّ م��ة :إنَّه كان ً
عيل ب��ن جهيم»((( .وجاء يف روض��ات اجلنَّات يف ذيل ترمجة
أس��انيد الش��هيدَّ :
حممد بن ّ
البغدادي:
حممد بن النعامن
ّ
حممد بن َّ
الشيخ املفيد َّ

ث��م ليعل��م َّ
أن لق��ب (املفيد) مل يعهد ألح��د من علامء أصحابنا بع��د هذا العلم
«َّ ..

أيضا ،كام قد عرف��ت إلاَّ للفاضل الكامل املتق��دِّ م يف الفقه
الف��رد ،املش��تهر بابن املع ّل��م ً
((( موارد اإلحتاف.178/1 :
((( فرائد السمطني.313 ،312 ،142/2 :
((( فرائد السمطني.312/2 :
((( كتب بخ ِّطه يف أواخر جمُادى األوىل من س��نة 757هـ (هكذا ُق ِرأ التاريخ) إهنا ًء عىل نس��خة هناية
(حممد بن
الش��يخ
الط��ويس ،موجودة يف مكتبة األس��تانة الرضو َّية بالرقم ( )30179وفي��ه أنَّهَّ :
ّ
احلل).
ُجهيم) ،فالحظ( .أمحد يِّ ّ
((( أمل اآلمل.253/2 :
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احلل املل َّقب بـ( :مفيد الدين) ،وهو الذي
حممد بن جهيم
ّ
واألدب واألصولني َّ
األسدي يِّ ّ

قد يعبرّ عنه يف كتب اإلجازات وغريها بـ(املفيد ابن اجلهم).

واجلهم :الكلح يف الوجه ،ولكن املش��تهر يف هذه الصيغة التصغري ،وقد ُأش�ير إىل

درج��ة فضله الباه��ر يف ذيل ترمجة ُأس��تاذه املح ِّقق احل�ِّل�يِّ ّ  ،ول��ه الرواية عن بعض
املوسوي وغريه.(((»..
أيضا مثل فخار بن معد
مشايخ شيخه املذكور ً
ّ

حممد بن
ع�لي بن َّ
ويف س��فينة البح��ار« :ومفيد الدين :هو الش��يخ اجلليل َّ
حممد بن ّ

األسدي ،أحد املشايخ الفقهاء األج َّلة ،وهو الذي لـماَّ سأل األعظم اخلواجة نصري
جهم
ّ
جل َّلة
الدي��ن
الطويس املح ِّقق نجم الدين لـماَّ حرض عنده باحل َّل��ة واجتمع عنده فقهاؤها ا ُ
ّ
عن أعلم اجلامعة باألُصولني أشار املح ِّقق يف اجلواب إليه وإىل والد العلاَّ مة وقال :هذان
أعلم اجلامعة بعلم الكالم و ُأصول الفقه ،وهو أحد مش��ايخ العلاَّ مة ،يروي عن الس�� ِّيد

فخار.(((»)H
وفاته:

احلل ((( ،قدَّ س اهلل أرواحهم
توفيِّ عىل ما قيل سنة 726هـ ،وهي سنة وفاة العلاَّ مة يِّ ّ

الطاهرة.

الطقطقي (ح 720-660هـ):
عيل ابن
ّ
 .43/180الس ِّيد شمس الدين َّ
حممد بن ّ

النسابة ،نقيب الطالب ِّيني ،شمس الدين
هو الس ِّيد اجلليل العلاَّ مة،
واملؤرخ األديب َّ
ِّ

احلسني.
حممد بن رمضان آل طباطبا
وقيل:
ّ
عيل بن َّ
صفي الدين َّ
ّ
حممد ابن تاج الدين ّ
((( روضات اجلنَّات.177/6 :
((( سفينة البحار.351/8 :
((( ُينظر :لؤلؤة البحرين 265 :اهلامش.
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حمم��د ابن نقيب النقباء تاج
��ي قائلاً « :ابن الطقطقي فخر الدين َّ
القم ّ
ذكره الش��يخ ِّ

احلس��ني ،ولد يف حدود س��نة 660هـ ،ونشأ يف املوصل وأ َّلف كتابه الفخري
عيل
ّ
الدين ّ

يف اآلداب الس��لطان َّية والدول اإلسالم َّية لفخر الدين عيسى بن إبراهيم ،فرغ من تأليفه

باملوصل سنة 701هـ»(((.

حممد
عيل بن َّ
وجاء يف موارد اإلحتاف« :ش��مس الدين َّ
حممد ابن النقيب تاج الدين ّ

احلسني ،تقدَّ م باقي نسبه يف ترمجة والده أبو جعفر الس ِّيد الفاضل
ابن رمضان آل طباطبا
ّ

النسابة ،ويل نقابة العلو ِّيني باحل َّلة بعد أبيه سنة 672هـ»(((.
املؤرخ َّ
ّ

الزركيل« :ولد س��نة 670هـ ،وتوفيِّ س��نة 709هـ ،وهو أب��و جعفر املعروف
ق��ال
ّ

بحاث ناقد ،من أه��ل املوصل ،خلف أباه س��نة 672هـ يف
بـ(اب��ن
م��ؤرخ َّ
الطقطق��ي)ِّ ،
ّ
وتزوج بفارس َّية من خراسان ،وزار مراغة سنة
نقابة العلو ِّيني باحل َّلة والنجف وكربالءَّ ،
الفخري يف اآلداب الس��لطان َّية
696هـ ،وعاد إىل املوصل فأ َّلف فيها س��نة 701هـ كتابه
ّ

صفي الدين
وقدَّ مه إىل واليها فخر الدين عيس��ى بن إبراهيم ..وأ َّما ُأ ُّمه هي فاطمة بنت
ّ

وزوج��ه إ ِّياها نصري الدين
الفقي��ه ابن معد
عيل َّ
املوس��ويَّ ،
ّ
تزوجها النقيب ت��اج الدين ّ
الطويس عند وروده إىل احل َّلة»(((.
ّ

حممد حدَّ ث عن مجاعة ،منهم:
والس ِّيد شمس الدين َّ

عيل ابن
عيل بن أمحد العبيد ّيل َّ
ريض الدين ّ
النسابة عن النقيب ّ
1.1الس�� ِّيد الفاضل ّ
طاووس.

اإلربل الكاتب.
عيل بن عيسى
يِّ ّ
2.2الشيخ هباء الدين ّ
((( الكنى واأللقاب.343/1 :
((( موارد اإلحتاف.193/1 :
ّ
الزركيل.283/6 :
((( أعالم
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حممد بن حممود.
عيل بن َّ
3.3الشيخ العدل أبو احلسن ّ

النس��ابة غي��اث الدي��ن أب��و املظ ّف��ر عبدالكري��م ابن
4.4الس�� ِّيد الفقي��ه العلاَّ م��ة َّ
طاووس.

تالمذته:
أتوصل -مع األسف -ملعرفة أحد منهم.
مل َّ

مؤ َّلفاته:

األصييل يف قواعد علم األنساب(((.
1.1كتاب
ّ

ملحوظ��ة :أ َّما (كت��اب غاية االختص��ار يف البيوت��ات العلو َّي��ة املحفوظة من
كمونة إىل صاح��ب الرتمجة فهو يف
الغبار) والذي ينس��به الس�� ِّيد عبدال��رزاق ّ

للمرتجم ،وقد بينَّ هذا األمر
األصييل
حقيقة احلال نس��خة ممسوخة من كتاب
َ
ّ
حممد مهدي اخلرسان عند
حل َّجة املح ِّقق الس ِّيد َّ
وبصورة واضحة سامحة ا ُ

لدي َّ
أن الكتاب املطبوع
تقديم��ه لكتاب منتقلة الطالب َّية((( إذ ق��ال ..« :اتَّضح َّ

األصييل اختلس��ه نارشه
باس��م غاية االختصار هو جزء ممس��وخ من النس��ب
ّ
الرفاعي من النس��ب املذكور ،وش��اء اهلل أن يفضحه بأن
ادي
أب��و اهلدى الص َّي ّ
ّ

أطلعني عىل مصدر نفس النسخة التي سطا عليها ذلك األثيم ،وأنهَّ ا ِّ
بخط تاج
الرضوي يف يوم االثنني رابع عرش ش��هر
الدين املذكور ،وقد كتبها يف املش��هد
ّ
املحرم احلرام س��نة ستَّة وتس��عامئة ،ويل بحث استوفيت فيه عرض النسب
اهلل َّ

األصي�لي مع مقارنة م��ا رسق منه يف كتاب الغاية ،ود َّلل��ت بعد ذلك العرض
ّ
((( موارد اإلحتاف.194/1 :
((( منتقلة الطالبية ،26 :اهلامش.
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عىل َّ
األصييل ،وهو
أن الغاية أي :غاية االختصار هي جزء ممسوخ من النسب
ّ
مفصل عسى أن أو َّفق لنرشه إلفادة الباحثني».
بحث َّ

2.2كتاب الفخري يف اآلداب الس��لطان َّية والدول اإلس�لام َّية ،فرغ من تأليفه سنة
701هـ ،وأهداه إىل وايل املوصل يومذاك فخر الدين عيسى بن إبراهيم.

واألئمة االثني عرش(((.
3.3املخترص يف أخبار مشاهري الطالب َّية
َّ
وفاته:
القم ّي َّ
أن وفاته كانت س��نة 709هـ((( ،والصحيح -كام ضبطه
ذكر الش��يخ عباس ِّ

حم ِّقق كتابه املخترص يف أخبار مشاهري الطالب َّية -أنَّه توفيِّ حدود سنة 720هـ(((.

املطهر احلليِّ ّ (ق :)8
عيل ابن َّ
 .44/181الشيخ قوام الدين َّ
حممد بن ّ

عيل بن يوس��ف ابن
ه��و الفقيه الفاضل ق��وام امل َّلة والدين َّ
ريض الدين ّ
حمم��د ابن ّ

احلل ،كان
عيل بن َّ
َّ
احلل .جاء يف أمل اآلمل« :الشيخ قوام الدين َّ
املطهر يِّ ّ
حممد بن ّ
املطهر يِّ ّ
أيضا عنه»(((.
حممد بن القاسم ،ويروي هو ً
من فضالء عرصه ،يروي عنه ابن ُم َع َّية َّ

وذكره الس�� ِّيد تاج الدين ب��ن ُم َع َّية يف إجازته الكبرية عند تعداد مش��اخيه وتالميذه

عيل بن
قائ�ًل�اً  ..« :والفقي��د الس��عيد املرحوم قوام الدي��ن َّ
ريض الدين ّ
حممد ابن الفقي��ه ّ

املطهر»(((.
َّ

((( وقد طبع َّ
املوس��وي ،من منشورات العتبة الع َّباس َّية
مؤخ ًرا بتحقيق وضبط ورشح الس�� ِّيد عالء
ّ
املقدَّ سة.
((( الكنى واأللقاب.343/1 :
((( املخترص 84-81 :املقدمة.
((( أمل اآلمل.290/2 :
((( روضات اجلنَّات.327/6 :
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اخلوئي يف معجم رجال احلديث حاك ًيا قول صاحب األمل فيه(((.
وذكره الس ِّيد
ّ
املطهر املثم��رة الغن َّية بالعل�ماء والفقهاء
واملرتج��م ه��و فرع مب��ارك من ش��جرة آل َّ
َ

األفاضل الذين س��امهوا يف نرصة الدين والعقيدة ونرش العلم والفضيلة ،إلاَّ َّ
أن ش��هرته

عمه فخر املح ِّققني ،أولئك العلامء
احلل وابن ِّ
دون شهرة بعض أهله أمثال ِّ
عمه العلاَّ مة يِّ ّ

الكبار رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

حممد بن القاسم ابن ُم َع َّية (776-644هـ):
 .45/182الس ِّيد تاج الدين َّ

والنس��ابة املاهر الفاضل ،الس�� ِّيد النقيب احلسيب أبو عبد
هو الفقيه العامل العامل،
َّ

احلل.
حممد ابن الس ِّيد أيب جعفر القاسم بن احلسني بن ُم َع َّية
ّ
اهلل تاج امل َّلة والدين َّ
احلسني يِّ ّ
ِ
النسابة
ذكره الس�� ِّيد ابن عنَبة قائلاً « :ش��يخي املوىل الس�� ِّيد ،العامل الفقيه ،احلاسب َّ

حممد ،إليه انتهى علم النس��ب يف زمانه وله فيه اإلس��نادات العالية
املصنِّف ،تاج الدين َّ

والسامعات الرشيفة ،أدركته قدَّ س اهلل روحه ً
شيخا ،وخدمته قري ًبا من اثنتي عرشة سنة

وش��عرا إىل غري ذلك،
وفقها وحس��ا ًبا وأد ًبا وتواريخ
قرأت فيها ما أمكن حدي ًثا ونس�� ًبا ً
ً
وصاهرت��ه عىل ابنة له ماتت طفل��ة فأجاز يل أن ُأالزمه ليلاً  ،فكنت ُأالزمه ليايل من

الفتوة،
األس��بوع أقرأ فيها م��ا ال يمنعني فيه النوم ..إىل قوله :وكان يت��ولىَّ إلباس لباس َّ
ويعت��زي إليه أهل��ه ،وحيكم بينهم بام ي��راه فيطيعون أم��ره ،ويمتثلون مرس��ومه ،وهذا
املنص��ب م�يراث آلل ُم َع َّية من عهد النارص لدين اهلل ،وق��د كان بعض آل ُم َع َّية يعارض

النقيب تاج الدين يف ذلك ،وينقس��م الناس بالع��راق أحزا ًبا ٌّ
كل ينتمي إىل أحدهم ،فلماَّ

م��ات النقيب فخ��ر الدين بن ُم َع َّي��ة والنقيب نصري الدي��ن بن قريش بن ُم َع َّي��ة مل يبق له

خواصهم ليس�� ِّلموا ذلك األمر إىل أحد من غري آل
معارض ،ومل يكن عوام العراق وال
ِّ
((( ُينظر :معجم رجال احلديث.33/17 :
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التصوف من
ُم َع َّي��ة مادام منهم أحد ،فكيف بالنقيب تاج الدين! وكان إليه إلباس خرقة
ُّ
غري منازع يف ذلك ال يلبسها أحد غريه أو من يعزى إليه.

نس��اب الع��راق عىل تتلمذته واالس��تفادة منه..
فأ َّما النس��ب فلم يمت حتَّى أمجع َّ

حممد حيتاج إىل بس��ط ال حيتمله هذا
إىل قول��ه :وتع��داد فضائل النقيب تاج الدي��ن َّ

املخترص»(((.

حممد بن القاس��م ب��ن ُم َع َّية
وج��اء يف أم��ل اآلمل« :الس�� ِّيد تاج الدي��ن أبو عبد اهلل َّ

الديباجي ،فاضل ،عامل ،جليل القدر ،شاعر ،أديب ،يروي عنه الشهيد ،وذكر
احلس��ني
ّ
ّ

يف بعض إجازاته أنَّه أعجوبة الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر.

وقال الش��هيد الثاين يف إجازته للش��يخ حس�ين بن عبد الصم��د :ورأيت َّ
خط هذا

وعيل وألختهام أ ّم
حممد
حممد بن مك ِّّي وولديه َّ
الس�� ِّيد املع َّظم باإلجازة لشيخنا الش��هيد َّ
ّ
بست املشايخ.(((»..
احلسن فاطمة
املدعوة ِّ
َّ

نس��ابة ،فاضلاً
وذك��ره صاح��ب لؤلؤة البحرين قائ�ًل�اً « :وكان هذا الس�� ِّيد علاَّ مة َّ

عظيماً  ،يروي عنه شيخنا الشهيد رمحه اهلل تعاىل ،وقد ذكر يف بعض إجازاته أنَّهُ :أعجوبة
الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر.(((»..

ويف روضات اجلنَّات «الس�� ِّيد النس��يب ،واأل ّيد النقيب ،تاج امل َّلة والدين ،أبو عبد

الديباجي،
احلس��ني
احلل
ّ
ّ
اهلل َّ
حممد ابن الس�� ِّيد أيب جعفر القاس��م بن احلس�ين ب��ن ُم َع َّية يِّ ّ
اجي بالنس��بة إىل الزجاجَّ ،
قل من اش��تهر اس��مه وهبر
نس��ب ًة إىل بي��ع الديب��اج مثل َّ
الزج ّ

رس��مه يف طريق اإلج��ازات بمثابة هذا الرك��ن الركني والبلد األمني ،ب��ل مل يعهد مثله
((( عمدة الطالب.169 :
((( أمل اآلمل.294/2 :
((( لؤلؤة البحرين.185 :
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يف كث��رة األس��انيد واملش��ايخ وجباية العلم الراس��خ الب��اذخ يف مجيع علامئن��ا املتقدِّ مني
ِّ
واملتأخرين.(((»..

النس��ابة) ،كان عالـماً فاضلاً ،
وجاء يف موارد اإلحتاف« :وهو املعروف بـ(ابن ُم َع َّية َّ

متبح ًرا جام ًعا ملحاس��ن العلم والفضل ،اقتطف من رياض الفضل غض
فقيهاِّ ،
حلا ً
صا ً
مشتهرا بالفضيلة،
شاعرا أدي ًبا ،خامتة علامء النسب،
اجلمة،
ً
ً
زهره ،وكان خدن املحاسن َّ

فح��از يف وقته الرتبة الس��امية يف فقه اإلمام َّية ،وكان من أعاظ��م املجتهدين ،وويل نقابة
الطالب ِّيني ،وله تآليف تش��هد بفضله ،وكان جليل القدر واس��ع الرواية كثري املش��ايخ..
إىل قول��ه :ق��ال الش��هيد يف جمموعته :وم��ن كالم القايض تاج الدي��نَّ :
إن القول يف

اس��تقرت عليه فتوى األكثري��ن ليس باهلينِّ  ،إنَّام هي دماء
الدين واإلقدام عىل خمالفة ما
َّ
تُس��فك وتُس��فح ،وأعراض هُتتك وتفضح ،وف��روج حت َّلل وتفتح ،وص��دور تض َّيق أو
ترشح ،وقلوب تكرس أو تجُ رب ،أو تفسح وأموال ُي ُ
بادل هبا وتُسمح ،ونظام وجود يفسدْ

أو يصلح ،وأمانات تُرتع أو تودع ،ومقادير تُرفع أو تُوضع ،وأعامل تش��هد عىل اهلل أنهَّ ا
صاحل��ة أو طاحل��ة ،وجتارة حيكم بأنهَّ ا خ��ارسة أو رابحةّ ،
وإن ذلك يف احلقيقة منس��وب

إىل اهلل إلي��ه يع��زوه ،وعن��ه يقوله وعىل نفس��ه ين��ادي بأنَّه ال�شرع الذي جاء ب��ه من اهلل

ورسوله»(((.

وهي من اخلطب البليغة املش��تملة عىل فوائد عدَّ ة يف توجيه الفقيه العامل وح ِّثه عىل

أيضا عىل بذل
التمس��ك بأعىل مراتب النس��ك والورع عند إصداره للفتاوى ،م��ع ح ِّثه ً
ُّ

غاي��ة ما يف الوس��ع لتجنُّب الفتوى اخلاطئة ال س��امح اهلل والتي ق��د يرتتَّب عليها بعض
باملحرمات.
العواقب السيئة من ترك احلالل والعمل
َّ
((( روضات اجلنَّات.324/6 :
((( موارد اإلحتاف.183/1 :
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شيوخه:
وهم كثريون ،نذكر منهم:
احلل.
1.1الشيخ جعفر ابن عروة يِّ ّ

احلل.
2.2الشيخ العلاَّ مة مجال الدين احلسن بن يوسف ابن َّ
املطهر يِّ ّ
3.3الس ِّيد أبو جعفر القاسم بن احلسني بن ُم َع َّية والده.

حممد.
4.4الس ِّيد عميد الدين عبد امل َّطلب ابن جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد.
5.5الس ِّيد ضياء الدين عبد اهلل بن جمد الدين أيب الفوارس َّ
املزيدي.
عيل بن أمحد
6.6الشيخ
ّ
ريض الدين ّ
ّ

املوسوي.
عيل بن عبد احلميد بن فخار
ّ
7.7الس ِّيد علم الدين املرتىض ّ
عيل بن غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن طاووس.
8.8الس ِّيد ّ
النييل.
عيل بن عبد الكريم بن عبد احلميد
ّ
9.9الس ِّيد هباء الدين ّ

احلل.
حممد
عيل بن َّ
القاشاين يِّ ّ
ّ
1010الشيخ نصري الدين ّ

احلل.
حممد ابن العلاَّ مة احلسن ابن َّ
1111الشيخ فخر املح ِّققني َّ
املطهر يِّ ّ

األعرجي.
حممد
ّ
عيل بن َّ
1212الس ِّيد جمد الدين أبو الفوارس َّ
حممد بن ّ
احلل.
عيل بن َّ
1313الشيخ قوام الدين َّ
املطهر يِّ ّ
حممد بن ّ

احلل.
حممد بن احلسن بن َّ
حممد بن َّ
1414الشيخ ظهري الدين َّ
املطهر يِّ ّ
اآلوي.
احلسيني
حممد
1515الس ِّيد
ّ
ّ
حممد بن َّ
ريض الدين َّ
ّ
حممد بن حييى اهلذ ّيل.
حممد بن َّ
1616الشيخ صفي الدين َّ
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1717الشيخ ّ
احلل.
مهذب الدين حممود بن حييى بن سامل
الشيباين يِّ ّ
ّ
وغريهم كثري.

تالمذته:
من أشهرهم:

احلسني املل َّقب بـ( :ابن ِعنَبة).
عيل
ّ
1.1الس ِّيد َّ
النسابة مجال الدين أمحد بن ّ

العاميل .وغريهم.
حممد بن مك ِّّي
ُّ 2.2
ست املشايخ أ ّم احلسن فاطمة بنت الشيخ َّ
ّ
العاميل.
حممد بن مك ِّّي
عيل بن َّ
ّ
3.3الشيخ ّ

األول).
حممد بن مك ِّّي
العاميل املل َّقب بـ( :الشهيد َّ
4.4الشيخ َّ
ّ
العاميل.
حممد بن مك ِّّي
حممد بن َّ
5.5الشيخ َّ
ّ

مؤ َّلفاته:

وقد ذكر قسماً منها تلميذه ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب((( ،وهي:
1.1أخبار األمم ( 21جم َّلدً ا).
2.2تبديل األعقاب.

3.3الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة ( 4جم َّلدات).
4.4اجلذوة الزينية ،يف علم النسب.
5.5رسالة اسمها االبتهاج يف احلساب.
6.6سبك الذهب يف شبك النسب.
7.7الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون.
((( عمدة الطالب.169 :
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8.8كتاب يف معرفة الرجال ،جم ّلدان ضخامن.
9.9كشف االلتباس يف نسب بني الع َّباس.

1010منهاج العماَّ ل يف ضبط األعامل.

1111هناية الطالب يف نسب آل أيب طالب ( 12جم َّلدً ا).
وغريها من الكتب واملصنَّفات يف الفقه واحلس��اب والعروض واحلديث والش��عر

واألدب.

من شعره:
ملكت عنان الفضل حتَّى أطاعني

وذ َّل���ل���ت م��ن��ه اجل��ام��ع املتص ِّعبا

وأج��ري��ت يف م��ض�مار ِّ
ك���ل بالغة

جوادي فحاز السبق فيهم وما كبا

وضاربت عن نيل املعايل وحوزها

بسيفي أب��ط��ال ال���رج���ال ف�ما نبا

ولك َّن ده��ري جامح عن مراتبي

ونجمي يف ب��رج السعادة قد خبا

تي َّقن َّ
أن ال��ده��ر يضحى مل َّعبا

وم���ن غ��ال��ب األ َّي����ام ف��ي�ما ي��روم��ه

لـمـا وقف ع�لى بعض أنس��اب العلو ِّي�ين ورأى قبح
وم��ن ش��عره((( ً
أيض��ا قول��ه َّ

أفعاهلم:

ي��ع ُّ��ز ع�لى أسالفكم ي��ا بني العىل

إذا نال من أعراضكم شتم شاتم

أرى أل���ف ب���ان ال ي��ق��وم هب��ادم

ف��ك��ي��ف ب��ب��ان خ��ل��ف��ه أل���ف ه��ادم

ب��ن��وا ل��ك��م جم���د احل���ي���اة ف�م�ا لكم

أس��أت��م إىل تلك العظام الرمائم

والدته ووفاته:

توفيِّ الس ِّيد ابن ُم َع َّية كام عليه أكثر أرباب املعاجم يف احل َّلة سنة 776هـ ونقل إىل

مشهد اإلمام أمري املؤمنني ،أ َّما سنة والدته فلم أعثر عليها ولكن يمكن استنتاجها
((( أمل اآلمل.294/2 :
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حممد
ريض الدين َّ
م��ن معرفة مش��اخيه الذين تتلمذ عليه��م وروى عنهم ومنهم الس�� ِّيد ّ
ىَّ
املتوف س��نة 654هـ ،وعىل فرض أنَّه تتلمذ عىل يدي هذا الس�� ِّيد وهو بعمر عرش
اآلوي

س��نوات عىل ِّ
أقل تقدير لذا تك��ون والدته تقري ًبا حدود س��نة 644هـ وعن عمر قارب
املعمرين،
املائة واثنني وعرشين عا ًما ( )122س��نة ،وإن كان هذا التقدير دقي ًقا فهو من ِّ

علماً أنَّه مل يذكر أحد ممَّن ترجم له هذا األمر ،واهلل سبحانه العامل.

املطهر (ق :)8
حممد ابن َّ
حممد بن َّ
 .46/183الشيخ ظهري الدين َّ

حممد ابن العلاَّ مة
حممد ابن فخ��ر املح ِّققني َّ
ه��و الفقيه الفاضل الش��يخ ظهري الدين َّ

احلل.
احلسن بن يوسف بن َّ
املطهر يِّ ّ

حممد بن احلس��ن بن
حممد بن َّ
ذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً « :الش��يخ ظهري الدين َّ

احلل ،كان فاضلاً
وجيها ،يروي عنه ابن ُم َع َّية ،ويروي هو عن
فقيها
ً
ً
يوس��ف بن َّ
املطهر يِّ ّ
أبيه عن جدِّ ه العلاَّ مة»(((.

حممد بن
حممد بن َّ
ويف موض��ع آخر قال صاحب أمل اآلمل«:الش��يخ ظهري الدي��ن َّ

احلل ،فقيه ،فاضل ،يروي عنه ابن ُم َع َّية ،وهو ابن الشيخ فخر الدين ابن العلاَّ مة،
َّ
املطهر يِّ ّ

توفيِّ يف حياة أبيه»(((.

وذكره الس�� ِّيد ت��اج الدين ابن ُم َع َّي��ة يف إجازته الكب�يرة عند تعداد مش��اخيه قائلاً :

حممد
« ..وممَّن رويت عنه من املشايخ ً
حممد بن َّ
أيضا الفقيه السعيد املرحوم ظهري الدين َّ
املطهر.(((»..
ابن َّ

اخلوانس��اري مع ِّق ًبا« :وامل��راد هبذا الرج��ل األخري هو ظهري الدي��ن ابن فخر
ق��ال
ّ

((( أمل اآلمل.300/2 :
((( أمل اآلمل.304/2 :
((( روضات اجلنَّات.227/6 :
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ىَّ
نص عليه صاحب املعامل
املسمى باسم أبيه
واملتوف يف حياته حسبام َّ
املح ِّققني ابن العلاَّ مة َّ

يف حاشية إجازته املذكورة.(((»..

اهلذيل (ق :)8
حممد
 .47/184الشيخ
حممد بن َّ
صفي الدين َّ
ّ
ّ

حممد بن حييى بن
جاء يف أمل اآلمل« :الش��يخ
حممد ابن نجيب الدين َّ
صفي الدين َّ
ّ

احلل ،كان فاضلاً عالـماً  ،يروي عنه ابن ُم َع َّية»(((.
سعيد يِّ ّ

اخلوئي يف رجال��ه حاك ًيا قول صاح��ب أمل اآلمل في��ه ،فال داعي
وذك��ره الس�� ِّيد
ّ

لتكراره(((.

حممد بن قارون احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 789هـ):
 .48/185الشيخ َّ

نص��ه« :املل َّقب بـ(ش��مس الدي��ن) .روى عنه الس�� ِّيد
يف تكمل��ة أم��ل اآلمل ،ب�ما ّ

عيل ب��ن عبد احلمي��د يف بعض مؤ َّلفاته س��نة 789هـ تس��ع وثامنني وس��بعامئة،
اجللي��ل ّ

حممد
قال :حدَّ ثني الش��يخ املحرتم العامل املح ِّقق ،الزاهد العابد الفاضل ،ش��مس الدين َّ
حممد بن
اب��ن قارون س�� َّلمه اهلل ..إىل آخر ما قال ،فهو من طبقة الش��هيد ش��مس الدين َّ
مك ِّّي»(((.

 .49/186الشيخ حييى بن فخر املح ِّققني احلليِّ ّ (ق :)8

نصه«:رأيت إجازة الفخر
ذكره الس ِّيد حس��ن الصدر يف تكملة أمل اآلمل قائلاً ما ّ

طول اهلل عمره،
عيل الول��د العزيز أبو املظفر حييى ولدي الصلب��يَّ ،
وال��ده له ،قال :قر َأ َّ
((( روضات اجلنَّات.327/6 :
((( أمل اآلمل.304/2 :
((( ُينظر :معجم رجال احلديث.236/17 :
((( تكملة أمل اآلمل.469/5 :
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كتاب خالصة األقوال يف معرفة القس��مني من الرج��ال بتاممه ،وأجزت له روايته عنِّي،

وعن والدي املصنِّف احلسن قدَّ س اهلل روحه بقراءيت عليه ،فلريو ذلك ملن شاء وأحب،
املطهر يف تاسع عرش شهر
عيل بن َّ
فهو أهل لذلك ،وكتب َّ
حممد بن احلسن بن يوسف بن ّ

احلجة س��نة سبع وأربعني وس��بعامئة باحل َّلة ،واحلمد هلل وحده وصلىَّ اهلل عىل س ِّيدنا
ذي َّ
حممد وآله وسلم»(((.
َّ

((( تكملة أمل اآلمل.256-255/6 :
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(899-800هـ) وما بعده بقليل

(899-800هـ) وما بعده بقليل
ظهور احلركة ال�صوف َّية
اهلجري وما بعده يف احل َّلة ما كان للقرنني الس��ابقني فيها من
مل يكن للقرن التاس��ع
ّ

نمو احلركة العلم َّية وازدهارها ،ب��ل نلمس يف هذا القرن وبصورة واضحة بداية
حي��ث ِّ

العلمي ووجود بعض التغي�يرات يف االجتاهات الفكر ّية لبعض رجال
ضعف النش��اط
ّ

ٌ
ش��أن متم ِّي ٌز يف
ذل��ك العرص ،وعىل الرغم م��ن وجود بعض العلامء األعالم ممَّن كان له
ديموم��ة احلركة العلم َّية وتنش��يطها مل ِ
يرتق هبا إىل ما كانت عليه يف العرصين الس��ابقني

(الس��ابع والثامن اهلجر ّي�ين) ،وجيد الباحث املتت ِّبع َّ
أن احلرك��ة العلم َّية يف هذا القرن قد
غلب عليها صفتان واضحتان مها:

وبقوة عىل نت��اج علامء ذلك العرص و ُأدبائه،
1.1بروز حركة ش��عر َّية وأدب َّية طغت َّ
حتَّى َّ
كثريا منهم ُعرفوا من خالل آثارهم الش��عر َّية واألدب َّية فقط ،ومل ْيؤ َثر
أن ً

عنه��م مؤ َّلف��ات أو مصنَّفات يف جماالت العل��م األُخرى ،من أمثال :الش��يخ
محاد وغريهم ،ولر َّبام ُيعزى هذا
صالح ابن العرندس ،والشيخ
اخلليعي ،وابن َّ
ّ
األم��ر إىل آث��ار احلركة الصوف َّي��ة اآليت ذكرها ومدى تأثريها يف علامء مدرس��ة

احل َّلة.
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2.2ظهور احلركة الصوف َّية يف مدرسة احل َّلة والتي بدت آثارها واضحة عىل بعض
س��لبي يف
علامئها ورجال الفكر واألدب فيها وما تركته تلك احلركة من تأثري
ّ

العلمي ولر ّبام كانت من األس��باب املبارشة لتده��ور النهضة العلم َّية
النش��اط
ّ
وبداي��ة مخوهلا ،وال نعرف أس��با ًبا واضح��ة لظهور احلرك��ة الصوف َّية يف احل َّلة

مرت ع�لى املدينة والبالد
والت��ي ق��د تكون نتيجة للظ��روف واألحوال الت��ي َّ
العلم��ي بني مدينة احل َّلة
اإلس�لام َّية عمو ًم��ا ،أو قد تكون نتجت عن التالقح
ّ

اإلسالمي االُخرى والذي شمل االتصال بمختلف علامء مجهور
ومدن العامل
ّ
املس��لمني ،ونجد َّ
أن من أش��هر علامء احل َّلة املتأ ّثرين باحلركة الصوف َّية يف ذلك
احلل.
العرص الشيخ احلافظ رجب
الربيس والشيخ الزاهد أمحد بن فهد يِّ ّ
ّ

وأه��م مرتكزاته الفكر ّية
التصوف ومذهب الصوف َّية بش��كل عام
ولتوضي��ح علم
ُّ
ّ

والفلسف َّية ،نذكر هنا بعض ما قيل فيه وبصورة خمترصة لال ِّطالع وتعميم الفائدة:

«التصوف عل��م يبحث فيه عن
العاميل يف الكش��كول(((:
قال الش��يخ هباء الدي��ن
ُّ
ّ

الذات األحد َّية وأس�مائه وصفاته من حيث أنهَّ ا موصلة ٍّ
لكل من مظاهرها ومنس��وباهتا
إىل ال��ذات اإلهل َّية ،وموضوع ُه ال��ذات األحد َّية ،ونعوهتا األزل َّي��ة ،وصفاهتا الرسمد َّية،

وبي��ان مظاهر األس�ماء اإلهل َّي��ة ،والنع��وت الر َّبان َّية ،وكيفي��ة رجوع أه��ل اهلل تعاىل إليه

س��بحانه ،وكيفية س��لوكهم وجماهداهتم ورياضاهتم ،وبيان نتيجة ِّ
كل األعامل واألذكار
يف دار الدني��ا واآلخ��رة ع�لى وجه ثابت يف نف��س األمر ،ومب��ادؤه معرفة ح��دِّ ه وغايته

واصطالحات القوم فيه.

ق��ال بعض العارفني :من كان نظره يف وقت النعم إىل املنعم ال إىل النعمة كان نظره

احلق
يف وق��ت الب�لاء إىل املبيل ال إىل البالء ،فيك��ون يف مجيع حاالته غري ًق��ا يف مالحظة ِّ
البهائي.1384-1383/3 :
((( كشكول
ّ
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متوج ًها إىل احلبيب املطلق ،وهذه أعىل مراتب السعادة».
ِّ
قال الش��يخ يوس��ف كركوش عند ترمجته للش��يخ أمحد بن فهد احل�ِّل�يِّ ّ واص ًفا علم

نصه:
التصوف بام ّ
ُّ

َّ
التص��وف هو حماس��بة النفس ع�لى األفعال وال�تروك ،وجماهدهتا عىل الس�ير
«إن
ُّ

وجترد عن مش��اغل احلي��اة ،متَّب ًعا آدا ًبا وس��ننًا
بنم��ط
خ��اص يف احلي��اة من ٍّ
ٍّ
خلو وذك��ر ُّ

للمري��د ،وقد رشح الغزايل هذه اآلداب والس��نن يف كتاب��ه إحياء العلوم،
قد رس��موها ُ
الس��هروردي يف كتاب (عوارف املعارف) ،فإذا س��ار اإلنس��ان عىل هذا النهج
وكذلك
ّ

احلس ويطلع عىل عوامل من أمر اهلل ليس
الذي رس��موه كام َّقرروا ينكش��ف عنه حجاب ِّ
احلس إدراك يشء منها.
لصاحب ِّ

وقال��واَّ :
احلس
إن ال��روح إذا رجع عن
احل��س الظاهر إىل الباط��ن ضعفت أحوال ِّ
ِّ

وقوي��ت أحوال الروح وغلب س��لطانه ،وأع��ان عىل ذلك الذكر فإنَّ��ه كالغذاء للروح،
ويتم وج��ود النفس الذي هلا
وال ي��زال يف ٍّ
نم��و إىل أن يصري ش��هو ًدا بعد أن كان عل�ًم�اً ّ ،

فيتعرض حينئذ للمواهب الر َّبان َّية والعلوم اللدن َّية والفتح
م��ن ذاهتا وهو عني اإلدراكَّ ،

كثريا من الواقعات قبل
ّ
اإلهل��ي وتقرب ذاته يف حتقيق حقيقتها من االُفق األعىل ،فتدرك ً

بقوة نفس��ه يف املوجودات السفل َّية ،والعظامء من الصوف َّية ال يعتربون
وقوعها
ويترصف َّ
َّ
يترصفون فيه وال خيربون عن حقيق��ة يشء مل يؤمروا بالتك ُّلم فيه ،بل
هذا الكش��ف وال َّ
ويتعوذون منه.
ُي ِعدُّ ون ما يقع من ذلك حمن ًة
َّ
َّ
مبني عىل نظرية الفلس��فة اإلرشاق َّية الت��ي ال تؤمن باملنطق ،بل تؤمن
إن
ُّ
التص��وف ٌّ

َّ
بأن اإلنسان يمكنه أن يدرك حقائق األشياء عن طريق النفس اإلنسان َّية املدركة بالذات
التي ش��غلتها عوارض البدن واالشتغال باحلياة املاد َّية ،فإذا ابتعد عن الشواغل الدنيو َّية
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يِّ
والتحل بالفضائل حيصل له الكشف .أ َّما الفلسفة
وعمل عىل تصفيه نفس��ه من الرذائل
َّ
املش��ائ َّية فهي ال تؤمن هبذه الطريقة ،وتعترب ما حيصل منها خياالت وأوهام ،فهي تؤمن

باملنطقَّ ،
وأن املعلومات حتصل باالختبار والتجربة واالس��تنتاج .هاتان الفلسفتان كانتا

ايس
رائجت�ين عند اليون��ان يف القرون األُوىل ،فل�َّم�اَّ تُرمجت علوم اليون��ان يف العهد الع َّب ّ
تُرمج��ت كتب هاتني الفلس��فتني إىل اللغة العرب َّية ،فعكف املس��لمون عىل دراس��ة هاتني
التصوف
الفلس��فتني ،فنشأ
ُّ
اإلس�لامي مستندً ا بجوهره عىل الفلس��فة اإلرشاق َّيةُ ،م َّتسماً
ّ
من حيث املظهر بطقوس الديانة اإلسالم َّية»(((.

خمول احلركة العلم َّية و�أ�سباب تراجعها
ملموسا للحركة العلم َّية يف
ثم من سامت هذا القرن– كام أسلفنا -أنَّه شهد تراج ًعا
ً
َّ
ِ
مدينة احل َّلة ،بدت مالحمها واضحة يف تراجع نتاجات علامء تلك احلقبة وق َّلتها ،إذ يتبينَّ
العلمي ور َّبام
التدرجيي لنشاط مدينة احل َّلة
للباحث املتأ ِّمل يف تاريخ ذلك العرص اهلبوط
ّ
ّ
أيضا ،والذي يمكن أن نعزوه إىل األسباب اآلتية:
يب ً
األد ّ

1.1الظ��روف املعيش�� َّية الصعبة التي س��ادت املدينة تلك الفرتة بس��بب األوضاع
املس��تقرة ،وتعاقب حكَّام وأمراء مل يولوا مسرية العلم والعلامء
السياس�� َّية غري
َّ
االهتامم الكايف أو الرعاية الالزمة لديمومة احلركة العلم َّية ودعم نشاطها.

2.2هجرة بعض كبار العلامء ومراجع الفقهاء عن مدينة احل َّلة إىل س��واها لظروف
مع َّين��ة تكاد ال تنفصل عن األس��باب األخ��رى التي بدت بوادره��ا يف القرن

العتائق��ي إىل مدينة
الثام��ن ،كهجرة الش��يخ العلاَّ مة كامل الدي��ن عبد الرمحن
ّ
النس��ابة الس ِّيد هباء الدين
النجف األرشف بعد س��كناه احل َّلة ،وكذلك تلميذه َّ
((( تاريخ احل َّلة.95/2 :
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عيل
النييل
النجفي ،وقبلهم ً
ّ
أيضا الفيلس��وف الكبري الش��يخ نصري الدين ّ
ع�لي ّ
ّ
ىَّ
مرت
املتوف يف املشهد
(القايش)
الكاش��اين
ّ
الغروي املقدَّ س سنة 755هـ ،وقد َّ
ّ
ّ

ترامجهم آن ًفا.

أيضا من احل َّلة إىل النجف األرشف اإلمام الفقيه صدر العلامء
وممَّ��ن هاجر ً

كبريا
وشيخ فقهاء وقته أيب عبد اهلل املقداد
ّ
السيوري الذي شكَّلت هجرته دعماً ً
حل��وزة النجف األرشف وإضعا ًفا ملحو ًظا حلوزة احل َّلة ،ملا له من زعامة دين َّية
كبرية ومكانة علم َّية مرموقة.

ثم هناك من علامء احل َّلة َمن قصد غري النجف يف هجرته عن احل َّلة كالعلاَّ مة
َّ

احلل الذي استوطن مدينة كربالء
النحرير والفقيه الزاهد الشيخ أمحد بن فهد يِّ ّ

وتبنَّ��ى احلركة العلم َّية فيها ومنحها بوجوده دف ًعا قو ًّيا((( ،فكانت هجرته تلك

ضع ًفا آخر أصاب حوزة احل َّلة العلم َّية .لذا ُيعدُّ هذا السبب ،وهو هجرة كبار
العلامء عن احل َّلة ،من أهم األس��باب التي ساعدت عىل تراجع احلركة العلم َّية

وتدهورها.

3.3ومن األسباب األخرى التي لع َّلها أعانت بشكل أو بآخر عىل إضعاف املسرية
العلمي ومش��اعر الكراهية
العلم َّية يف احل َّلة وتراجع نش��اطها حالة التباغض
ّ
واحلس��د التي كان يعيشها بعض املش��تغلني بطلب العلم يف تلك الفرتة بسبب

العلمي فيام بينه��م ،وهو ما قد أدى إىل ظه��ور حالة من
الف��ارق يف املس��توى
ّ
النفور واالس��تيحاش عند بعض كبار العلامء من وجود تلك الظاهرة الس��يئة

يف األوس��اط العلم َّية آنذاك والتي كان��ت يف بعض األحيان تدفع ببعضهم إىل
ثم غياب
مغادرة املدينة وترك تلك األجواء املش��حونة بالتوتر والبغضاء ومن ََّ

((( ُينظر :تاريخ احلركة العلم َّية يف كربالء.117 :
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جهودهم املهمة وعطائهم املتميز عن احللقات العلم َّية حلوزة احل َّلة ومدرستها.

َّ
احلل
ولعل من أمثلة ذلك ما روي عن الشيخ فخر املح ِّققني َّ
حممد بن العلاَّ مة يِّ ّ
ُقدِّ س سرِ ُّ مها من أنَّه سافر عن احل َّلة إىل أذربيجان سنة وفاة أبيه العلاَّ مة ملا ناله
م��ن األعداء بعد موت أبيه ،وكان مش��تغلاً آنذاك بالبح��ث يف الدليل احلادي
احلل Hفقال
واخلمس�ين بعد املائة األوىل من كتاب األلفني لوالده العلاَّ مة يِّ ّ

املطهر حيث وصل يف ترتيب
حممد بن احلسن بن َّ
متحدِّ ًثا أعىل اهلل مقامه :يقول َّ
هذا الكتاب وتبويبه إىل هذا الدليل يف حادي عرش مجادى اآلخرة سنة 726هـ

يف ح��دود أذربيجان :خط��ر يل َّ
أن هذا خطايب ال يصلح يف املس��ائل الربهان َّية،
فتوقف��ت من كتابته ،فرأيت والدي عليه الرمحة تلك الليلة يف املنام قد س�َّل�اَّ ين

الس��لوان ،وصاحلتن��ي األحزان ،فبكيت بكا ًء ش��ديدً ا ،وش��كيت إليه من ق َّلة
املس��اعد ،وكث��رة املعاند ،وهجر اإلخ��وان ،وكثرة الع��دوان ،وتواتر الكذب

والبهت��ان ،حت��ى أوج��ب ذلك يل جالئي ع��ن األوطان ،واهل��رب إىل أرايض
عت نياط قلبي ،وقد س�� َّلمتك إىل
أذربيجان ،فق��ال يل :إقطع خطابك فقد ق ّط َ

اهلل فهو سند َمن ال سند له((( ..إلخ.

وعىل الرغم من ذلكَّ ،
أيضا من قرون النهضة العلم َّية يف احل َّلة،
فإن هذا القرن ُيعدُّ ً

وقد برز فيه عدد من العلامء واألُدباء الكبار والذين كان من أشهرهم:

القطيفي (كان ح ًّيا سنة 951هـ):
 .1/187الشيخ إبراهيم بن سليامن
ّ

الغروي
القطيفي
هو الفقيه الفاضل اجلليل الشيخ أبو إسامعيل إبراهيم بن سليامن
ّ
ّ

قطيفي األصل إلاَّ أنَّه
احلل .قال فيه صاحب لؤلؤة البحرين« :والشيخ إبراهيم املذكور
ّ
يِّ ّ
((( تكملة أمل اآلمل.464/4 :
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ثم يف احل َّلة فلهذا نسب إىل ٍّ
كل منهام ،وهو فاضل ورع،
جاء العراق فقطن يف الغري مدَّ ًة َّ
قد روى عنه مجلة من الفضالء.

ِّ
بخ��ط بعض الفضالء أنَّه حك��ى عن بعض أهل
ق��ال بع��ض الفضالء :وقد رأيت

حق الش��يخ هذاَّ 
احلجة يف
البحري��ن يف ِّ
أن هذا الش��يخ قد دخل عليه اإلم��ام َّ

أي اآليات م��ن الق��رآن يف املواعظ أعظ��م؟ فقال
ص��ورة رج��ل يعرفه الش��يخ فس��أله ّ
الش��يخ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي��ن ي ْل ِ
ون فيِ آ َياتِنَ��ا اَل يخَ ْ َف ْو َن َع َل ْينَ��ا َأ َف َمن ُي ْل َقى فيِ الن ِ
َّ��ار َخيرْ ٌ َأم َمن
حدُ َ
َ ُ
��أ يِت ِآمنًا ي��وم ا ْل ِقيام ِة اعم ُلوا ما ِش�� ْئتُم إِ َّنه بِ َتعم ُل َ ِ
َي ْ
�ير﴾((( ،فقال :صدقت
ْ ُ �َم�اَ ْ َ
َ َْ َ َ ْ َ َ
ون َبص ٌ
يا شيخ،

ف�لان؟ فقال��وا :م��ا رأين��ا أح��دً ا داخلاً
ٌ
ث��م خ��رج ،فس��أل أه��ل البي��ت :خ��رج
َّ

خارجا.(((»..
وال
ً

وجاء يف روضات اجلنَّات «الش��يخ اإلمام اجلليل النبيل ،أبو إس�ماعيل إبراهيم بن

البحراين املجاور ح ًّيا وم ِّيتًا بالغري الرسي ،كان عالـماً فاضلاً ،
القطيفي اخل ِّط ّي
س��ليامن
ّ
ّ
حلا من كبار املجتهدين ،وأعالم الفقهاء املحدِّ ثني .ويف البحار :إنَّه كان يف غاية
ور ًعا صا ً

الكركي
عيل
الفضل ،وكان
معارصا للش��يخ نور الدين ّ
ّ
املروج .يعني به املح ِّقق الش��يخ ّ
ً
أيضا باإلجازة وكانت بينهام مناظرات.(((»..
الذي يروي عنه ً

القطيفي األص��ل إلاَّ أنَّه جاء إىل
ويف طرائ��ف املقال« :الش��يخ إبراهيم بن س��ليامن
ّ

ث��م يف احل َّلة ،وهو فاضل ورع ،قيل :إنَّ��ه قد دخل عليه اإلمام
الع��راق فوطن يف
ّ
الغري َّ
أي اآلي��ات يف املواعظ أعظ��م؟ فقال:
احلج��ة يف ص��ورة ش��خص يعرف��ه فس��أله ّ
َّ
فصلت.40 :
((( سورة ِّ
((( لؤلؤة البحرين.160 :
((( روضات اجلنَّات.25/1 :
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﴿إِ َّن ا َّل ِذين ي ْل ِ
ون﴾ فصدَّ قه ومل يعرفه»(((.
حدُ َ
َ ُ
البحراين املج��اور ح ًّيا وم ِّيتًا
ويف الكن��ى واأللق��اب« :الش��يخ إبراهيم بن س��ليامن
ّ

حلا من كب��ار املجتهدين ،وأعالم الفقهاء
ّ
بالغ��ري ال�سري ،كان عالـماً فاضلاً  ،ور ًعا صا ً
الكركي ويروي عنه
معارصا للشيخ نور الدين املح ِّقق
واملحدِّ ثني ،كان يف غاية الفضل،
ّ
ً
أيضا ،وكانت بينه�ما مناظرات ،نُقل َّ
احلجة القائم صلوات اهلل عليه
باإلجازة ً
أن اإلمام َّ

دخل عليه يف صورة رجل كان يعرفه وس��أله عن أبلغ آية يف املوعظة ،فقرأ الش��يخ قوله
تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْل ِ
ون فيِ آ َياتِنَا اَل يخَ ْ َف ْو َن َع َل ْينَا﴾ اآلية ،فقال له اإلمام :صدقت
حدُ َ
َ ُ
ثم خرج.(((»..
يا شيخَّ ،

شيوخه:
من أشهرهم:
الوراق).
1.1الشيخ إبراهيم بن احلسن الشهري بـ(ابن ّ

الكركي.
عيل بن عبد العال
ّ
2.2يروي باإلجازة عن الشيخ املح ِّقق نور الدين ّ

تالمذته:

من أشهرهم:
رصح يف
1.1الش��يخ اجللي��ل املدعو بـ(ش��اه حممود) اخلليفة الش�يرازي ،وال��ذي َّ
إجازته له َّ
بأن من أوثق مش��اخيه الش��يخ الفقيه النبيه عىل اإلطالق إبراهيم بن

الوراق.
احلسن َّ

التس�تري
التس�تري ،والد الق��ايض نور اهلل
املرع�شي
2.2الس�� ِّيد رشي��ف الدي��ن
ّ
ّ
ّ

((( طرائف املقال.87/1 :
((( الكنى واأللقاب.66/3 :
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صاح��ب كتاب (جمال��س املؤمنني) ،وتاريخ إجازته له ي��وم  11مجادى األوىل
سنة 944هـ.

األسرتآبادي ،وإجازته له
حممد بن احلسن
ّ
3.3الش��يخ العامل الزاهد ش��مس الدين َّ
سنة 920هـ.

حممد بن تركي ،وتاريخ إجازته له س��نة
4.4الش��يخ الفاضل األجمد ش��مس الدين َّ
915هـ بعد سنتني من وروده العراق.

األصفهاين ،وتاريخ إجازته له
احلس��يني
تقي الدين
5.5األمري ّ
ّ
حممد بن ّ
معز الدين َّ
ّ
كانت سنة 928هـ(((.

احلل.
6.6األمري الس ِّيد نعمة اهلل يِّ ّ

مؤ َّلفاته وتصانيفه:

القطيفي ،منها:
ذكر أصحاب الرتاجم مؤ َّلفات عدَّ ة للشيخ إبراهيم
ّ
1.1األحاديث األربعني.

2.2تعليقات كثرية عىل الرشائع واإلرشاد.
3.3رسالة يف أحكام الشكوك.
4.4رسالة يف أحكام الرضاع.
5.5رسالة يف أدعية سعة الرزق وقضاء الدين.
الكركي
عيل
6.6رس��الة باسم الرساج َّ
ّ
الوهاج ،وهي ر ّد عىل رسالة الشيخ املح ِّقق ّ
املسماَّ ة :قاطعة اللجاج يف ِّ
حل اخلراج.
((( لؤلؤة البحرين.165 :
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أيضا يف ال��ر ِّد عىل فتاوى
7.7الرس��الة احلائر ّي��ة يف حتقيق املس��ألة الس��فر َّية ،وهي ً
الكركي.
عيل
ّ
الشيخ املح ِّقق ّ

حمرمات الذبيحة.
8.8رسالة يف رشح َّ

9.9رسالة يف الصوم واملسماَّ ة بـ( :الرسالة الصوم َّية).

1010رسالة يف حرمة اجلمعة زمان الغيبة(((.

1111الرسالة النجف َّية ،وهي رسالة لعمل املق ِّلدين.

البحراين يف اللؤل��ؤة(((« :إنَّه طويل الذيل،
1212رشح أس�ماء اهلل احلس��نى .قال عنه
ّ
ج ِّيد الفوائد ،وقد فرغ منه يف سنة 934هـ.

1313رشح ألفية الشهيد.
1414الفرقة الناجية.

البحراين يف لؤلؤة البحري��ن((( مع ِّق ًبا عىل ه��ذا الكتاب:
قال الش��يخ يوس��ف
ّ
«والظاهر أنَّه حتقيق الفرقة الناجية ،وإنهَّ ا اإلمام َّية».

1515جمموعة يف نوادر األخبار الطريفة.

1616نفحات الفوائد ومفردات الزوائد ،وهو يف صورة األسئلة واألجوبة.
1717اهلادي إىل سبيل الرشاد يف رشح اإلرشاد.
ق��ال
اخلوانس��اري(((« :توجد نس��خته عند س��م ِّيه العلاَّمة املع��ارص صاحب
ّ
((( لؤلؤة البحرين.161 :
((( لؤلؤة البحرين.165 :
((( لؤلؤة البحرين.164 :
((( روضات اجلنَّات.26/1 :
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اإلشارات ،ومل خيرج منه إلاَّ قليل من أوائل العبادات».
وقد ُطبع َّ
سميت بـ(موسوعة الشيخ
مؤخ ًرا تراث الش��يخ
َ
املرتجم يف موسوعة ِّ
القطيفي).
إبراهيم
ّ

والدته ووفاته:

مل أعث��ر عىل تاريخ والدته أو تاريخ وفاته ،ولكن ذكر العلاَّ مة املح ِّقق الس�� ِّيد

حمم��د صادق آل بح��ر العلوم يف تعليقته عىل كت��اب لؤلؤة البحرين َّ
أن الش��يخ إبراهيم
َّ

القطيفي صاحب الرتمجة كان ح ًّيا س��نة 951هـ ،وهي الس��نة الت��ي فرغ فيها من تأليف
ّ

كتابه الفرقة الناجية((( ،واهلل سبحانه العامل.

الشامي (كان ح ًّيا سنة 802هـ):
 .2/188الشيخ أمحد بن احلسني
ّ

ج��اء يف فقهاء الفيح��اء« :هو العلاَّ مة ال��ورع اجلليل مجال الدين أبو ش��هاب أمحد

واحلل مولدً ا ومنش�� ًئا ،كان من فقهاء الشيعة
الش��امي حمتدً ا،
بن احلس�ين بن جعفر
ّ
يِّ ّ

ومتبصرِّ هي��م وذوي املكان��ة العالية والرأي املس��موع ،عش��ق العلم فأفنى زهرة ش��بابه
وأح��ب األدب فلم يفتأ يامرس��ه حتَّى مل��ك ناصيته ،وتو َّل َه بالفلس��فة
وأطي��ب أ َّيام��ه،
َّ

فملك زمامها ،وجال أشوا ًطا يف مضامري الفقه واألصول فكان من أبطاهلام ،وقد عرف
أرسارمهاَّ ،
وحل عويص مسائلهام ،وو ِّفق الكتشاف كنوزمها الثمينة الدفينة.

وقد وصفه صاحب كتاب رياض العلامء بالش��يخ الفقيه العامل العامل((( ،رمحه اهلل

تعاىل»((( (((.

((( ُينظر :لؤلؤة البحرين 160 :اهلامش.
((( مل أجده يف رياض العلامء املطبوع ،ولع َّله ا َّطلع عىل نسخة فيها زيادة ،فتأ َّمل.
((( فقهاء الفيحاء.100/1 :
ٍ
حواش ←
نصه« :التعليقات:
((( قال الشيخ آقا بزرك
ّ
الطهراين يف الذريعة225/4 :الرقم  1127ما َّ
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احلسني (828-748هـ):
عيل ،ابن ِعنَبة
ّ
 .3/189الس ِّيد أمحد بن ّ

احلسني
عيل بن ِعنَبة
ّ
هو العامل الفاضل األديب َّ
النس��ابة الس ِّيد مجال الدين أمحد بن ّ
عيل بن حسني
احلل ،كان من كبار علامء النسب يف عرصه ،ذكره الزركيل قائلاً « :أمحد بن ّ
يِّ ّ
نسابة ،عراقي ،توفيِّ
الطالبي
الداودي
أبو الع َّباس مجال الدين ابن ِعنَبة
ّ
مؤرخَّ ،
احلسنيِّ ،
ّ
ّ
ببلدة كرمان ،له عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب ،وبحر األنس��اب يف نسب بني

هاشم»(((.

القم ّي« :مجال الدين أبو الع َّباس أمحد بن
وجاء يف الكنى واأللقاب للش��يخ ع َّباس ِّ
الداودي صاحب كتاب عمدة
احلسني
عيل بن مهنَّا بن ِعنَبة األصغر
ّ
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
ّ
النسابة شيخ
نس��ابة ،كان صهر الس�� ِّيد تاج الدين ابن ُم َع َّية َّ
الطالب ،س�� ِّيد جليل علاَّ مة َّ
األول وتلميذه ،كان من علامء اإلمام َّية بل هو من عظامئها ،تتلمذ عىل الس ِّيد ابن
الشهيد َّ
فقها وحدي ًثا ونس ًبا وحسا ًبا وأد ًبا وغري ذلك ،له.(((»..
ُم َع َّية اثنتي عرشة سنة ً

مؤ َّلفاته:

1.1بحر األنساب ،يف نسب بني هاشم ،وهو مركَّب عىل مقدِّ مة ومخسة فصول.
→ مع َّلقة عىل هوامش كتاب الدروس الذي أ َّلفه الش��هيد س��نة 780هـ ،ونسخة منه كُتبت بأمر
واحلل املولد ،وفرغ
الشامي املحتد
الش��يخ الفقيه الفاضل مجال الدين أمحد بن احلسني بن جعفر
ّ
يِّ ّ
عز
كاتب النس��خة من الكتابة سنة 802هـ فع َّلق عليها هذه التعليقات بخ ِّطه[ ،ومت َّلكها] الشيخ ّ
احلل ت841هـ،
اجلزائري
الدين احلسن بن احلسني بن مطر
ّ
ّ
األسدي تلميذ الشيخ أمحد بن فهد يِّ ّ
ألنَّ��ه صارت النس��خة ملكه فكان يطالع فيها من س��نة  828إىل 849ه��ـ ،ويع ِّلق عليه احلوايش

جيا ،قال يف الرياض :النس��خة م��ع التعليقات هبذه اخلصوص َّيات موج��ودة يف كون بان عند
تدر ً
احلل).
القايض»( .أمحد يِّ ّ
((( األعالم.172/1 :
((( الكنى واأللقاب.367/1 :
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2.2عمدة الطالب الصغرى.
3.3عمدة الطالب الكربى.
4.4كتاب يف األنساب ،فاريس.
والدته ووفاته:
جاء يف مقدِّ مة كتاب عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب((( حتقيق يف سنة والدة
الس�� ِّيد اب��ن ِعنَبة املرتجم اعتام ًدا عىل س��نة وفاته س��نة 828هـ وعن عم��ر ناهز الثامنني،
فتكون س��نة والدته حدود س��نة 748هـ ،وقد توفيِّ بأرض كرمان من بالد إيران ،رمحه

اهلل تعاىل.

 .4/190الشيخ أمحد ابن فهد احلليِّ ّ (841-757هـ):

ه��و العامل الفاضل ،والفقيه البارع ،العابد الزاهد ،مجال الدين أبو الع َّباس أمحد ابن

احلل ،كان من أعاظم العلامء وأكابر الفقهاء ،ورد
حممد بن فهد
ّ
ش��مس الدين َّ
األسدي يِّ ّ
ذك��ره يف معظ��م املعاجم الرجال َّية وقد ُأحي��ط باإلطراء والثناء لِـ�ما كان عليه من الزهد
وقوة الفقاهة.
والتقوى َّ

احلل ،فاضل
ذك��ره صاح��ب أمل اآلمل فقال« :الش��يخ مجال الدين أمحد بن فه��د يِّ ّ

عامل ،ثقة صالح ،زاهد عابد ،ورع جليل القدر ،له كتب.(((»..

نصه« :الش��يخ العامل العامل الع��ارف يِّ
املل،
وج��اء يف كت��اب روضات اجلنَّات م��ا ّ

وكاش��ف أرسار الفضائل بالفهم اجليل ،مجال الدين أبو الع َّباس أمحد ابن ش��مس الدين
((( عمدة الطالب.14 :
((( أمل اآلمل.21/2 :
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احلل ،الساكن باحل َّلة السيف َّية واحلائر الرشيف ح ًّيا وميتًا ،له من
حممد بن فهد
ّ
َّ
األس��دي يِّ ّ

االش��تهار بالفضل واإلتقان والذوق والعرفان والزهد واألخالق واخلوف واإلشفاق
وغ�ير أولئك من مجيل الس��ياق ما يكفينا مؤنة التعري��ف ،ويغنينا عن مرارة التوصيف،
واللب ،واللفظ واملعنى،
وق��د مجع بني املعقول واملنقول ،والفروع واالُص��ول ،والقرش
ِّ

والظاهر والباطن ،والعلم والعمل ،بأحسن ما كان جيمع ويكمل.(((»..

نصه« :الش��يخ أمحد ابن ش��مس
عيل
الربوجردي يف طرائف املقال ما ّ
ّ
وقال الس�� ِّيد ّ

نقي ،إلاَّ
احلل
ّ
تقي ّ
األس��دي ،فاضل فقيه ،جمتهد زاهد ،عابد ورعّ ،
الدين َّ
حممد بن فهد يِّ ّ

َّ
اجلزائري ،وهو يروي عن تالمذة
أن ل��ه ميلاً إىل مذهب الصوف َّية ،يروي عنه ابن هالل
ّ
شيخنا الشهيد»(((.

إمامي ،مولده يف
األس��دي احل�ِّل�يِّ ّ  ،فقيه،
حممد بن فهد
ّ
ّ
وجاء يف األعالم« :أمحد بن َّ

احل َّلة السيف َّية وإليها نسبته ووفاته ،وقربه بكربالء.(((»..

اخلوانس��اري قائلاً « :ووجدت يف بعض مصنَّف��ات من عارصناه َّ
أن
وذكره الس�� ِّيد
ّ

ابن فهد ناظر أهل السنّة يف زمان املريزا اسبند الرتكامن يف اإلمامة وكان وال ًيا عىل عراق
السنَّة ،وغلب عىل مجيع علامء أهل
العرب ،فتصدَّ ى إلثبات مذهبه وإبطال مذاهب أهل ُ

األئمة.(((»
العراق ،فغيرَّ املريزا مذهبه وخطب باسم أمري املؤمنني وأوالده َّ
شيوخه:
من أشهرهم:
((( روضات اجلنَّات.71/1 :
((( طرائف املقال.94/1 :
((( األعالم.217/1 :
((( روضات اجلنَّات.72/1 :
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البحراين.
املتوج
1.1الشيخ الفقيه أمحد بن عبد اهلل بن َّ
ّ
احلائري.
عيل بن اخلازن
ّ
2.2الشيخ ّ

النييل
3.3الس�� ِّيد العلاَّ مة َّ
ع�لي بن عبد الكريم بن عب��د احلميد ّ
النس��ابة هباء الدين ّ
احلسيني صاحب كتاب (األنوار اإلهل ّية).
ّ
األسدي.
السيوري
4.4الشيخ الفقيه املقداد بن عبد اهلل
ّ
ّ

تالمذته:

من أشهرهم:
احلل.
1.1الشيخ الفقيه عبد السميع بن ف ّياض
ّ
األسدي يِّ ّ

ع��ز الدي��ن احلس��ن اب��ن ش��مس الدي��ن
2.2الش��يخ األدي��ب والع��امل الفاض��ل ّ
احلل ،ذكره الش��يخ يوس��ف كركوش يف تاري��خ احل َّلة((( ضمن
َّ
حمم��د امله َّلبي يِّ ّ
ع�لي بن فضل ب��ن هيكل
تالم��ذة الش��يخ اب��ن فه��د احل�ِّل�يِّ ّ  ،وكذلك الش��يخ ّ
احلل.
يِّ ّ

عيل بن أمحد الش��هري ب��ـ :ابن العرشة
3.3الش��يخ العامل الفقيه ّ
عز الدين حس��ن بن ّ
العاميل.
الكرواين
ّ
ّ

(ال��در الفريد يف علم
اجلزائ��ري صاحب كتاب
عيل ب��ن هالل
ّ
ِّ
4.4الش��يخ الفقيه ّ
التوحيد).

مؤسس دولة املشعشعني املنحرف عن
حممد
ّ
املوسوي ِّ
حممد بن فالح بن َّ
5.5الس ِّيد َّ
احلل.
ُأستاذه ابن فهد يِّ ّ

((( تاريخ احل َّلة.94/2 :
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مؤ َّلفاته:
1.1التحصني يف صفات العارفني ،مطبوع.
2.2أرسار الصالة.
ال��در الفري��د يف التوحي��د ،نس��به إليه صاحب أم��ل اآلمل((( وكذلك الس�� ِّيد
ّ 3.3
حمم��د صادق آل بحر العلوم يف تعليقته((( عىل الفوائد الرجال َّية للس�� ِّيد مهدي

بحرالعلوم ،ولكن يف حقيقة احلال َّ
عيل بن
إن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ ّ
احلل ،وقد يكون غريه ،فالحظ.
هالل
ّ
اجلزائري تلميذ ابن فهد يِّ ّ

4.4رسالة يف تعقيبات الصالة.

5.5رسالة يف العبادات اخلمسة.
6.6رسالة يف معاين أفعال الصالة وترمجة أذكارها ،مطبوع.
احلج.
7.7رسالة يف منافيات نية ّ
8.8رشح األلفية للشهيد.
9.9عدَّ ة الداعي ونجاح الساعي ،وهو ذو فوائد عدَّ ة ،مطبوع.
1010الفصول يف الدعوات(((.
1111فقه الصالة ،خمترص.
احلج.
1212كفاية املحتاج ،يف مناسك ّ
((( أمل اآلمل.21/2 :
((( الفوائد الرجال َّية 108/2 :اهلامش.
((( روضات اجلنَّات.72/1 :
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1313اللمعة اجلليلة ،يف معرفة النية.
املحرر.
ّ 1414
1515املسائل البحر َّيات.
1616املسائل الشام َّيات.
1717مصباح املبتدي وهدى املهتدي.
1818املصباح ،يف واجب الصالة ومندوباهتا(((.
حممد ص��ادق بحرالعلوم يف تعليقته عىل
1919املقترص ،وهذا الكتاب وصفه الس�� ِّيد َّ
اخلوانس��اري يف
كت��اب رجال بح��ر العلوم((( بأنَّه نفس��ه رشح اإلرش��اد ،أ َّما
ّ
روضات اجلنَّات((( فعدَّ رشح اإلرشاد من كتبه الأُخرى غري املقترص.

ّ 2020
املهذب البارع إىل رشح النافع ،يف الفقه ،مطبوع.
2121املوجز احلاوي يف حترير الفتاوي.

التصوف
الشيخ ابن فهد احلليِّ ّ وعلم
ُّ

احلل عىل َّ
والتصوف،
أن له ميلاً إىل مذهب الصوف َّية
ُّ
قد يؤخذ عىل الشيخ ابن فهد يِّ ّ

ويف حقيق��ة احل��ال ال يمكن اعتباره من أتباع هذا املذه��ب أو من منارصيه ،ملا كان عليه

من صفات الورع والتقوى ولشدَّ ة إخالصه الواضح للدين والعقيدة.

يق��ول الس�� ِّيد هادي ك�مال الدين يف فقه��اء الفيحاء عند ذكره هل��ذا األمر وصفات
((( روضات اجلنَّات.72/1
((( الفوائد الرجال َّية 108/2 :اهلامش.
((( روضات اجلنَّات.71/1 :
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احلل« :فإن كان ذهابه إىل مذه��ب الصوف َّية ممَّا يقدح بالدين ُّ
وخيل
الش��يخ أمحد بن فهد يِّ ّ

صح هل��م وصف ُه بأنَّه صال��ح عابد ورع تق��ي نقي زاهد؟!
بالعقي��دة والص�لاح فكيف َّ

فالوصف��ان متناقضان ال جيتمعان وال يرتفعان ،فال ُبدَّ م��ن ثبوت أحدمها ونفي اآلخر،
وإن مل يكن ميل ُه إىل مذهب الصوف َّية ممَّا يقدح بالتقوى فام وجه هذا االستثناء؟! وإلماطة
احلجاب عن الصوف َّية التي اشتهر هبا بعض علامء الشيعة نقولَّ :
إن هذه الصوف َّية ليست

م��ن مع��دن طريقة الصوف َّية املعروفة وإن ش��اركتها باالس��م ،وإنَّام هي عبارة عن ش��دَّ ة

ُّ
بالتقش��ف والزهد ورياضة النفس وشدَّ ة التع ُّلق بمح َّبة اهلل تعاىل ،وهذا ال يتناىف
املبالغة
واألوصاف السابقة.(((»..

والدته ووفاته:
«ووجدت يف ظهر كتاب عدَّ ة الداعي ونجاح
مهدي بحر العلوم:
حممد
ُ
ّ
قال الس ِّيد َّ

الس��اعي البن فهد هكذا :تاريخ تو ُّلد اب��ن فهد 757هـ ،تاريخ تأليف هذا الكتاب

801هـ ،تاريخ وفاة ابن فهد 841هـ ،مدَّ ة عمر ابن فهد  84سنة»(((.

احلل
وأ َّيد الش��يخ يوس��ف كركوش هذه التواريخ عند ذكره للش��يخ أمحد بن فهد يِّ ّ
قائلاً :
مخسا وثامنني
«ولد
َ
ُ
املرتجم له س��نة 757هـ ،وتوفيِّ سنة 841هـ وقد بلغ من العمر ً

سنة ،(((»..رمحه اهلل تعاىل.

((( فقهاء الفيحاء.299/1 :
((( الفوائد الرجال َّية.111/2 :
((( تاريخ احل َّلة.139/2 :
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 .5/191الس ِّيد جعفر بن أمحد امللحوس (كان ح ًّيا سنة 838هـ):

نصه:
ذكره الش��يخ آقا بزرك يف الضياء الالمع من طبقات أعالم الش��يعة ،قائلاً ما ّ

احلس��يني ،م��ن العلامء ،رأيت بخ ِّطه إجازة لتلميذه س��لطان
«جعف��ر امللحوس بن أمحد
ّ
األول من (جوامع اجلامع)
حس��ن
القم ّي املجاور للنجف ،عىل ظهر املج َّل��د َّ
احلس��يني ِّ
ّ

املرتجم جنب اس��م الكاتب ما صورته:
ال��ذي كتبه املجاز بخ ِّط��ه له يف النجف .فكتب
َ

(أهناه دامت س��يادته يف عدَّ ة جمال��س آخرها يوم اخلمي��س  21ج 838 2هجر َّية نبو َّية،
احلس��يني عفا اهلل عن��ه) رأيته عند
وكت��ب الفق�ير إىل اهلل تعاىل جعفر بن أمحد امللحوس
ّ
اجلزائري»(((.
الشيخ صالح
ّ

ويف الذريع��ة عند ذكر كتابه (تكملة الدروس)« :للس��يد جعفر بن أمحد امللحوس

حممد بن جعفر يف احل َّلة»(((.
احلل-
ظاهرا-؛ لوجود قرب ولده جالل الدين َّ
ً
ّ
احلسيني يِّ ّ

مؤلفاته:

1.1تكملة الدروس الرشع َّية ،مطبوع.
2.2املنتخب.

االبريسمي بن نام (ق :)9
حممد
ّ
 .6/192الشيخ جعفر بن َّ

حممد
هو العلاَّ مة الفاضل الشيخ نجم الدين جعفر ابن الشيخ اإلمام شمس الدين َّ

حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام
املعروف بـ(ابن
االبريس��مي) ابن نجم الدين جعفر بن َّ
ّ

احلل.
يِّ ّ

احلل).
((( طبقات أعالم الشيعةُ ،23/6 :
رأيت هذه النسخة يف مكتبة اإلمام احلكيم( .أمحد ّ يِّ
((( الذريعة.413/4 :
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حممد بن
ذك��ره صاحب روضات اجلنَّات يف ذي��ل ترمجة جدِّ ه نجم الدين جعفر بن َّ

ن�ما قائلاً « :وله كتاب مثري األحزان يف املقت��ل ،وكتاب أخذ الثأر يف أحوال املختار ،وإن
احتمل كوهنام حلفيده الشيخ نجم الدين جعفر ابن اإلمام األعلم شيخ الطائفة ومالذها

االبريس��مي) ،كام ذكره الش��هيد الثاين يف
حممد بن جعفر املعروف بـ(ابن
ّ
ش��مس الدين َّ
إجازته املعروفة هبذه األوصاف ،وقد كان حفيده املش��ار إليه من ِّ
املتأخرين عن الشهيد،

وله كتاب منهج الشيعة يف فضائل ويص خاتم الرشيعة.(((»..

ويف تاريخ احل َّلة« :جعفر ابن شمس الدين :هو الشيخ نجم الدين جعفر ابن شمس

حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام ،ذكره الشهيد الثاين يف إجازته،
حممد بن جعفر بن َّ
الدين َّ
وهذا املرتجم ِّ
األول ،يروي عن الشيخ كامل الدين الراوي عن غياث
متأخر عن الشهيد َّ
ويص خاتم الرشيعة»(((.
الدين بن طاووس ،له كتاب منهج الشيعة يف فضائل
ِّ

 .7/193الشيخ تاج الدين احلسن بن راشد احلليِّ ّ (830-..هـ):

احلل.
هو العامل الفاضل واألديب الشاعر تاج الدين احلسن بن راشد يِّ ّ

ذكره صاحب أمل اآلمل فقال« :احلس��ن بن راشد ،فاضل ،فقيه ،شاعر ،أديب ،له

األئمة ،ومرثية احلسني ،و ُأرجوزة يف تاريخ
شعر كثري يف مدح املهدي وسائر َّ
امللوك واخللفاء.(((»..

نصه« :الفاضل العامل الشاعر،
وترجم له املريزا
األفندي يف رياض العلامء ،قائلاً ما ّ
ّ

من أكابر الفقهاء ،وهو من املتأخرين عن الش��هيد بمرتبتني تقري ًبا ،والظاهر أنَّه معارص
((( روضات اجلنَّات.179/2 :
((( تاريخ احل َّلة.18/2 :
((( أمل اآلمل.65/2 :
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وأيضا قد رأي��ت يف جمموعة ك ّلها م��ن مؤ َّلفات
الب��ن فهد احل�ِّل�يِّ ّ  ،فالحظ ..إىل قول��هً :

اجلرجاين الفاضل املشهور وكلها ِّ
بخط املؤلف قصيدة يف
حممد
عيل بن َّ
الش��يخ َّ
ّ
حممد بن ّ
احلل هذا ،فتأ َّمل ،وقد
مدح موالنا أمرياملؤمنني من منظومات الش��يخ حس��ن بن راشد يِّ ّ
كت��ب يف صدرها هبذه العبارة :للموىل الش��يخ اإلمام األعظم البحر اهلامم األعلم جامع
فضيلتي املعقول واملنقول ،مستخرج مسائل الفروع من األصول ،شيخ مشايخ الفقهاء

واحلق والدين،
األئمة املتك ِّلمني ،وعاملهم موالنا تاج امل َّلة
ِّ
املجتهدين ،وخامتهم ورئيس َّ

موشحا نسي ًبا
احلس��ن بن راشد ،أس��بغ اهلل تعاىل عليه ظالله وأدام عليه فضله وفضائله
ً
ويف آخره يمدح أمرياملؤمنني»(((.

حممد بن راش��د ،قائلاً
ث��م إنَّ��ه يف موضع آخر ذهب إىل احتاده بالش��يخ حس��ن بن َّ
َّ

احلل الذي قد سبق،
نصه:
ّ
ما ّ
«واحلق عندي احتاده مع الشيخ تاج الدين حسن بن راشد يِّ ّ
إذ عرصمها متقارب والنسبة إىل اجلد شائع ،فالحظ»(((.

احلل ،تاج الدين ،ش��اعر ،م��ن أهل احل َّلة
وج��اء يف األعالم« :احلس��ن بن راش��د يِّ ّ

الس��يف َّية يف العراق ،له أراجيز يف تاريخ امللوك واخللفاء وتاريخ القاهرة وقصائد تُعرف
بـ :احل ِّل ّيات الراشد َّيات»(((.

احلل صاح��ب الرتمجة
ق��ال
اخلاق��اين بعد حتقيق وتدقيق اس��م احلس��ن بن راش��د يِّ ّ
ّ

نصه« :واخلالصة :اتضح لنا َّ
حل ،وع��امل فقيه ،عاش
م��ا ّ
أن احلس��ن بن راش��د ش��اعر يِّ ّ
إىل س��نة 830ه��ـ ،وله مؤ َّلف��ات ..إىل قوله :يتج�َّل�ىَّ للقارىء ما يتمتَّع به ابن راش��د من

قوة الش��اعر َّية وط��ول الباع فيه��ا ،وعىل طول قصائده جتدها منس��جمة ومتامس��كة يف
َّ
((( رياض العلامء .187-185/1 :و ُينظر :تاريخ احل َّلة.92/2 :
((( رياض العلامء.342/1 :
((( األعالم للزركيل.204/2 :
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القوة ووحدة الفكر»(((.
َّ
شيوخه وتالمذته:
الس��يوري من أبرز ش��يوخه كام ذكره بنفس��ه ،أ َّما
ُيع��دُّ الش��يخ املقداد ب��ن عبد اهلل
ّ

أتوصل إىل معرفة أحد منهم.
تالمذته فلم َّ
مؤ َّلفاته:

ُ 1.1أرجوزة يف تاريخ القاهرة.
ُ 2.2أرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء.
وأول هذه االُرجوزة:
ُ 3.3أرجوزة يف نظم ألفية الشهيد أسامها :اجلامنة البه َّيةَّ ،
ق��ال الفقري احلسن بن راشد

مبتدئًا باســـــم اإللــــه الواحـد

وذك��ر صاح��ب الفوائ��د الرضو َّي��ة َّ
أن تاريخ نظم ه��ذه األُرجوزة كان س��نة

825هـ ،وعدد أبياهتا  653بيتًا.

ٍ
اليمني عىل ّ
الكشاف.
حواش عىل حاشية
4.4
ّ

اخلاقاينيفشعراءاحل َّلة َّ
أنمنمؤ َّلفاتهكتابخمترصبصائرالدرجات،وهو
5.5وقدذكر
ّ

احللوليسمنتأليفاحلسنبن
يفحقيقةاحلالمنتأليفالشيخاحلسنبنسليامن يِّ ّ

احلل ،فالحظ.
راشد يِّ ّ

6.6له قصائد كثرية يف مدح ورثاء أهل البيت سماَّ ها احل ِّل ّيات الراشد َّيات.
ومن شعره يف مدح اإلمام
املهدي:
ّ
تع ّطر منها يف النشيد املجالس

ذخ���را للمعاد قصائدً ا
وأع���ددت
ً

((( شعراء احل َّلة.15/2 :
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بمدح اإلم��ام القائم اخللف الذي

بمظهره حتيا ال��رس��وم ال���دوارس

إم�����ام ل���ه ممَّ����ا ج��ه��ل��ن��ا حقيقة

ول��ي��س ل���ه ف��ي�ما ع��ل��م��ن��ا جم��ان��س

ّ
ت���ذل ع���زاز امل�شرك�ين الغطارس

رصاط اهلدى املهدي من خوف بأسه
وروح عال يف جسم قدس يمدُّ ها

اإلهل���ي قابس
ش��ع��اع م��ن األع�ل�ى
ّ

ومعنى دق��ي��ق ّ
ج��ل ع��ن أن تناله

يد الفكر أو تدنو إليه اهلواجس

تساوى يقني الناس فيه وومههم
إذا العقل مل يأخذ عن الوحي وصفه

7.7مصباح املهتدين ،يف ُأصول الدين.

فأعظمهم علماً كمن هو حادس
(((
ّ
يظل ويضحى تعرتيه الوساوس..

وفاته:
مر آن ًفا ،من َّ
احلل عاش
ذكر
اخلاقاين يف شعراء احل َّلة ،وكام َّ
أن الشيخ احلسن بن راشد يِّ ّ
ّ

اهلجري ،رمحه اهلل تعاىل.
األول من القرن التاسع
ّ
إىل سنة  830هـ ،أي إنَّه توفيِّ خالل الثلث َّ

 .8/194الشيخ احلسن بن سليامن احلليِّ ّ ((( (كان ح ًّيا سنة 802هـ):
احلل.
هو الفقيه الفاضل الشيخ حسن بن سليامن بن خالد يِّ ّ

احللبي ،فاضل ،عامل،
قال عنه صاحب أمل اآلمل« :احلس��ن بن س��ليامن بن خالد
ّ

فقيه ،له خمترص بصائر الدرجات لسعد بن عبد اهلل ،يروي عنه الشهيد»(((.

(احللبي) كام ذك��ره صاحب أمل اآلم��ل ،والتصحيف بينهام
وه��و (احل�ِّل�يِّ ّ ) وليس
ّ

حاصل .وهو يروي عن الشهيد وليس العكسَّ ،
ولعل اإلجازة بينهام مد َّبجة.
((( شعراء احل َّلة.18/2 :
العامل.
باحلل
يّ
((( و ُذكر يف بعض املصادر ّ يِّ
((( أمل اآلمل.66/2 :
439

احلل،كان من تالمذة
وجاء يف روضات اجلنَّات «الشيخ حسن بن سليامن بن خالد يِّ ّ

وفقيها فاضلاً كام يف األمل ،وله كتاب منتخب بصائر الدرجات
األول،
ً
شيخنا الشهيد َّ
ِّ
��ي املعارص لزمان س�� ِّيدنا اإلمام
للش��يخ
القم ّ
األجل األفقه األكمل س��عد ب��ن عبد اهلل ِّ
أيضا كتاب يف الرجع��ة لطيف وخمترص وغريمها ،ينقل
العس��كري ..إىل قوله :وله ً
ّ
أيضا
كثريا ،واش��تبه صاحب الري��اض فيه حيث زعمه من متقدِّ مي
عنهام ً
ّ
املجليسً 

أصحابنا املعارص لشيخنا املفيد وأرضابه ،وقد رأيت بعد ٍ
زمن من هذه الكتابة إجازة منه
عيل
للشيخ العامل املو َّفق ّ
عز الدين حسني بن َّ
حممد بن احلسن اجلوياين هبذه الصورة :قرأ َّ
حممد بن
اجلزء َّ
األول والثاين من كتاب اخلصال تصنيف الشيخ الفاضل السعيد املرحوم َّ

القم ّي من َّأوله إىل آخره ،وأذنت له يف روايته
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه الفقيه ِّ
ّ
الشامي ،عن
حممد بن مك ِّّي
ّ
حممد أيب عبد اهلل َّ
عنِّي عن شيخي العامل الشهيد و ّيل آل َّ

احلسيني ،عن جدِّ ه(((.(((»..
شيخه الس ِّيد عميد الدين عبدامل ّطلب بن األعرج
ّ

أيضا َّ
أن تاريخ هذه اإلجازة كان يف الثالث والعرشين من شهر
وذكر
اخلوانس��اري ً
ّ

املحرم سنة  802هـ.
ّ

عيل بن عبدالكريم
احلل املرتجم الس ِّيد هباء الدين ّ
ومن مشايخ احلس��ن بن سليامن يِّ ّ

املجليس سلس��لة
الني�لي ،وقد ُطبعت موس��وعته ضمن منش��ورات مكتبة العلاَّ مة
ّ
ّ
مصادر بحار األنوار.

بي احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 840هـ):
حممد امله َّل ّ
 .9/195الشيخ ع ّز الدين احلسن بن َّ
عز الدين احلس��ن ابن شمس الدين
هو العامل الفقيه من كبار علامء اإلمام َّية الش��يخ ّ

((( وهذه اإلجازة منشورة يف جم َّلة تراثنا.114/10 :
((( روضات اجلنَّات.293/2 :
440

احلل.
عيل امله َّل ّ
َّ
بي يِّ ّ
حممد ابن زين الدين ّ

(احلل -ظ)،
احللبي
عيل امله َّلبي
ّ
قال فيه صاحب أمل اآلمل« :احلسن بن َّ
يِّ ّ
حممد بن ّ

فاض��ل ع��امل ،حم ِّقق مد ِّقق ،له كتاب األنوار البدر َّية يف ر ِّد ش��به القدر َّية ،رأيته يف اخلزينة

املوقوفة الرضو ّية»(((.

ع��ز الدي��ن ،فاضل ،من
بيّ ،
ع�لي امله َّل ّ
وج��اء يف األع�لام« :احلس��ن ب��ن َّ
حممد بن ّ

أه��ل احل َّل��ة يف العراقُ ،ينس��ب إىل امله َّلب بن أيب صف��رة ،له األنوار البدر َّية يف ر ِّد ش��به
القدر َّية»(((.

حممد ابن
وترجم له
اخلاقاين قائلاً « :هو الش��يخ ّ
عز الدين احلسن ابن شمس الدين َّ
ّ
احلل ،عامل فاضل ،وأديب ش��اعر ،ذكره مجع من أعالم املرتمجني
عيل امله ّلبي يِّ ّ
زين الدين ّ
يف كتبهم ..إىل قوله :وذكره صاحب رياض العلامء فقال :العامل املتك ِّلم ،اجلليل الشاعر،
ب��ي الوزير لتقدُّ مهام
بي الش��اعر وال بامله َّل ّ
بي) وهو ليس بامله َّل ّ
املح ِّق��ق املع��روف بـ(امله َّل ّ
ُّ
وتأخره كام س��تعرف ،وهو صاحب كتاب (األنوار البدر َّية للكشف عن شبه القدر َّية)،

رأيته يف اخلزانة الرضو َّية ويف بالد سجس��تان وعندي نسخة منه ،ورأيت عدَّ ة من نسخه

أ َّلفه يف داره باحل َّلة الس��يف َّية سنة 840هـ يوم السبت  6مجادى اآلخر ،وكان الباعث عىل

ّ
احلل
تأليفه الش��يخ
األجل الفاضل مج��ال الدين أيب الع َّباس أمحد ،ولع َّل��ه أمحد بن فهد يِّ ّ
ىَّ
املتوف سنة 841هـ»(((.
يتوس��ع أحد
اخلاقاين مع ِّق ًبا عىل ما س��بق من أقوال العلامء فيه:
قال
َ
«واملرتجم له مل َّ
ّ

من أعالم املرتمجني بسريته بل ّ
كل ما جاء من ذكره بسبب كتابه األنوار ،كام مل يثبت أحد
((( أمل اآلمل.78/2 :
((( األعالم للزركيل.234/2 :
((( شعراء احل َّلة.118/2 :
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منهم بيتًا واحدً ا من الشعر له يف حني أنهَّ م يشريون إىل شاعر َّيته»(((.

بي عىل ظهر كتابه ،وهي:
ولكن صاحب احلصون ذكر أبياتًا له كتبها امله َّل ّ

ه������ذا ك����ت����اب أمخ�������دت ن����اره

ن���ي��ران مج����ع ال���ف���ئ���ة ال��ب��اغ��ي��ه

ف ب��اس��م ال��ش��ي��خ أع��ن��ي به
شرُ ِّ َ
ب����ه ق������وام ال����دي����ن يف ع�صرن��ا

وه����و رئ��ي��س ال��ف��رق��ة ال��ن��اج��ي��ه

وص�����ان�����ه اهلل م������دى ع���م���ره

ودام يف واق����ي����ة ب���اق���ي���ه

ك��ه��ف ال����ورى ذا اهل��م��م العاليه

ع������م������ره اهلل وأح������ي������ا ب��ه
َّ

م���ا ق���د ع��ف��ا م���ن س��ن��ن ب��ال��ي��ه
(((

للمرتجم
أيضا
وزاد الش��يخ يوس��ف كركوش يف تاريخ احل َّلة البيت اآليت منس��و ًبا ً
َ

له ،وهو:

أمح�����د الزال ع���زي���ز ال�����ذرى

مم���تِّ��� ًع���ا يف ع��ي��ش��ة راض����ي����ه

(((

وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ وفاته ولكنَّه كان ح ًّيا س��نة 840هـ ،وهو وقت فراغه من تأليف

كتابه األنوار البدر َّية ،قدَّ س اهلل روحه الطاهرة.

احلسيني (ق .)9
 .10/196الس ِّيد حسني بن األبزر
ّ

احلسيني
قال فيه صاحب س�لافة العرص« :الس ِّيد حس�ين بن كامل الدين بن األبزر
ّ
جلدِّ ِ
واجلدِّ  ،وجدَّ يف اكتس��اب املعايل فقطع طم��ع الالحق به وجدَّ ،
احلل ،س�� َّيد س��اد با َ
يِّ ّ
وسعى إىل نيل غايات الفضائل ودأب وأنشد ،لسان حاله:
((( شعراء احل َّلة.119/2 :
((( احلصون املنيعة.41/3 :
((( تاريخ احل َّلة.97/2 :
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س��ودت��ن��ي ه��اش��م ع��ن وراث��ة
وم��ا َّ

أب��ى اهلل أن أس��م��وا ب���أ ٍّم وال أب

وهو يف األدب عمدة أربابه ،ومنار األح َّبة وجلَّة عبابه»(((.

ثم قال« :وقفت له عىل رس��الة يف علم البديع س�َّم�اَّ ها درر الكالم ويواقيت النظام،
َّ

وأثب��ت فيها من نثره يف باب املالئمة قوله فيمن أ َّلف الرس��الة باس��مه :مك ِّّي احلرم ،بل
ُّ

حممدي اخلُلق ،خ َّلد
مك ِّّي الكرم،
هاش��مي الفصاحة ،حامتي السامحة ،يوس��في اخلَلقَّ ،
ّ
اهلل ملكه ،وأجرى يف بحار االقتدار فلكه ،ومل أسمع من شعره غري قوله ُمذ َّيلاً لقول أيب

الط ِّيب:

أت����ى ال���زم���ان ب��ن��وه يف شبيبته

ف�س�ره���م وأت���ي���ن���اه ع�ل�ى اهل���رم
َّ

وه��م عىل ِّ
ك��ل ح��ال أدرك���وا هرما

ونحن جيناه بعد املوت والعدم»..

(((

مؤ َّلفاته:

1.1درر الكالم ويواقيت النظام يف البديع ،مطبوع.
2.2ديوان األشعار.
3.3زب��دة األق��وال يف خالص��ة الرج��ال ،وه��و مطب��وع بتحقي��ق الس�� ِّيد جمتب��ى
الصحفي.

4.4كتاب يف النحو.
ع�لي ب��ن ن��ارص
حمم��د ب��ن
ول��ه إج��ازة للش��يخ عب��د الع��ايل ب��ن الش��يخ َّ
ّ
احلويزي(((.
ّ
((( سالفة العرص.537 :
((( سالفة العرص.538 :
((( زبدة األقوال 9 :املقدمة.
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الربيس (كان ح ًّيا سنة 801هـ):
 .11/197الشيخ رجب
ّ

حممد بن
اين ،واألديب الشاعر
ريض الدين رجب بن َّ
العرفاين ،الشيخ ّ
ّ
هو العامل الر َّب ّ

الربيس).
رجب املعروف بـ( :احلافظ
ّ

ال�بريس ،كان فاضلاً حمدِّ ًثا،
قال في��ه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ رجب احلافظ
ّ

ش��اعرا منش�� ًئا أدي ًبا ،له كتاب مش��ارق أنوار اليقني يف حقائق أرسار أمري املؤمنني،
ً

الغلو ،وأورد لنفسه فيه
وله رس��ائل يف التوحيد وغريه ،ويف كتابه إفراط ور َّبام نس��ب إىل ِّ
أش��عارا ج ِّيدة ،وذكر في��ه َّ
أن بني والدة املهدي وبني تأليف ذلك الكتاب مخس�مائة
ً

وثامنية عرش سنة.(((»..

اخلوانس��اري يف روضات اجلنَّ��ات قائلاً « :املوىل العامل ،والش��يخ املرش��د
وذك��ره
ّ

ريض الدين رجب بن
الكام��ل ،والقطب الواق��ف اإلنيس ،واألنس العارف الق��ديسّ ،
الربيس) ،س��كن ح َّلة املحروس��ة ،وأصله من قرية
حمم��د بن رجب املعروف بـ(احلافظ
َّ
ّ
املوحدة وإس��كان
بضم الباء ّ
ب��رس الواقعة بينها وبني الكوفة كام يف القاموس ،وضبطه ِّ

الراء والس�ين املهملة ،وهي قري��ة معروفة بالعراق كام ذكره يف جمم��ع البحرين ..وكان

معارصا ألمثال صاحب
رمحة اهلل عليه من علامء أواخر املائة الثامنة أو أوائل مائة بعدها،
ً
املتوج
املطول والس�� ِّيد الرشيف من علامء العا َّمة ،وألشباه الشيخ مقداد
السيوري وابن َّ
ّ
ّ
البح��راين من فقهاء أصحابن��ا املعروفني ،ومن مجلة ما ذكره صاح��ب رياض العلامء يف
ّ

الصويف املعروف صاحب كتاب
واحلل حمتدً ا ،الفقيه املحدِّ ث
الربيس مولدً ا،
ترمجت��ه أنَّه
ّ
يِّ ّ
ّ
الكفعمي
(مش��ارق األنوار) املشهور وغريه من املصنَّفات الكثرية عىل ما يظهر من نقل
ّ

عنها»(((.

((( أمل اآلمل.117/2 :
((( روضات اجلنَّات.337/3 :
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وجاء يف الذريعة إىل تصانيف الش��يعة« :لوامع أن��وار التمجيد وجوامع أرساره يف

حممد بن رج��ب املعروف بـ( :احلافظ
ريض الدين رجب بن َّ
التوحي��د ،للش��يخ العارف ّ

الربيس) من أواخر املائة الثامنة.(((»..
ّ

مؤ َّلفاته:

1.1الدُّ ر الثمني يف ذكر مخسامئة آية نزلت يف شأن أمري املؤمنني ،مطبوع.
2.2رسالة يف تفسري سورة اإلخالص.
النب��ي وآل��ه ،وه��ي
3.3رس��الة يف كيف َّي��ة إنش��اء التوحي��د والصل��وات ع�لى
ِّ
خمترصة.

4.4رس��الة اللمعة ،كش��ف فيه��ا أرسار األس�ماء والصفات واحل��روف واآليات
وم��ا يناس��بها م��ن الدع��وات أو ما يقارهب��ا من الكل�مات ،رتَّبها ع�لى ترتيب
الساعات وتعاقب األوقات يف الليايل واأل َّيام.

األئمة وفضائلهم.
5.5يف بيان مواليد َّ
ظاهرا.
6.6يف فضائل أمري املؤمنني عيل ،وهو غري مشارق أنوار اليقني
ً
7.7قصائد وشعر كثري يف مديح أهل البيت.
8.8لوامع أنوار التمجيد وجوامع أرسار التوحيد.
9.9مشارق األمان ولباب حقايق اإليامن ،وهو الذي فرغ من تأليفه سنة 801هـ،
مطبوع.

1010مشارق أنوار اليقني يف حقائق أرسار أمري املؤمنني ،مطبوع.
((( الذريعة.362/18 :
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والغلو:
الربيس واهتامه باإلفراط
الشيخ رجب
ّ
ّ

العام�لي صاحب أمل اآلم��ل والعلاَّ مة
احل��ر
هن��اك بع��ض أع�لام املرتجمِ ني أمثال ِّ
ّ

والغلو
ال�بريس باإلف��راط
املجل�سي صاح��ب بحار األن��وار وغريهم ممَّن هَّاتم الش��يخ
ِّ
ّ
ّ

التصوف املوجود عند علامء الش��يعة
والتص��وف يف كتبه ومؤ َّلفاته ،وقد أوضحنا معنى
ُّ
ُّ
عن��د ترمجة الش��يخ ابن فهد احل�ِّل�يِّ ّ َّ
والتورع
التصوف احلاص��ل عندهم هو الزه��د
وأن
ُّ
ُّ
ورياضة النفس وش��دَّ ة التع ُّلق بمح َّبة اهلل تعاىل وأهل البيت ،ولر َّبام حصل اإلفراط

والغلو من عوا ِّم الناس املق ِّلدين ألمثال هذا الشيخ والذين حتكم أفعاهلم ظواهر األُمور
ّ
يتحمل صاحبه عبء الفهم
م��ن غري متييز ملع��اين الكالم أو تدقيق ملفاهيمه ،والذي ق��د
َّ

اخلاطىء له من قبلهم بالرغم من عدم تأييده ألفكارهم وأفعاهلم املتع ِّلقة هبذا األمر.

نصه« :وكتاب مش��ارق
يق��ول العلاَّ مة
املجليس عند ذكره ملصادر كتابه البحار ،بام ّ
ّ

يتفرد بنقله الش��تامل
األنوار ،وكتاب األلفني للحافظ رجب
الربيس ،وال أعتمد عىل ما َّ
ّ

كتابي��ه ع�لى ما يوهم اخلبط واخلل��ط واالرتفاع ،وإنَّ�ما أخرجنا منهام م��ا يوافق األخبار
املأخوذة من األصول املعتربة»(((.

الربيس وما نسب إليه من اإلفراط
اخلوانس��اري مع ِّق ًبا عىل ترمجة الشيخ رجب
قال
ّ
ّ

والغلو ..« :إلاَّ أنَّه ساحمه اهلل تبارك وتعاىل فيام أفاد ،لـماَّ كان َّأول من جلب قلبه إىل متشية
ّ
وس��لب ل َّبه عىل حم ّبة أهل بي��ت نب ِّيه األجماد ،ومل يكن م��ن املق ِّلدة الذين هم
ه��ذا املرادُ ،
يمش��ون عىل أثر ما يس��معونه ،ويقبلون من املش��ايخ ك َّلام يدعونه ،وال يستكشفون عن

حقيقة ما يرشعونه ،ويكونون بمنزلة عبدة األصنام ،الذين اتبعوا أس�لافهم املس��تقبلني

إليها يف عبادهتم من غري بصرية هلم َّ
بأن ذلك العمل من أولئك إنَّام كان لتذكُّر عبادات من

نص املعصوم،
كان ع�لى صور تلك األصنام من قدمائه��م املتع ِّبدين ،كام ورد عليه ّ
((( بحار األنوار.10/1 :
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املهدي إىل سبيل املعرفة بحقوق
فمن املحتمل إذن يف نظر من تأ َّمل أن يكون هو الناجي
ّ
أه��ل البيت ومق ِّلدوه ُمق َّلدون بسالس��ل النقمة عىل ِّ
حق
كل م��ا هلجوا به عليه يف ِّ

أولئك من كيت وكيت.(((»..

األمين��ي يف كتابه
ويف رد ه��ذه الته��م عن صاح��ب الرتمجة ،يقول العلاَّ مة الش��يخ
ّ

الربيس
حممد بن رج��ب
الغدي��ر ،م��ا ّ
ريض الدي��ن رجب ب��ن َّ
ّ
نص��ه« :احلاف��ظ الش��يخ ّ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،من عرفاء علامء اإلمام َّية وفقهائها املش��اركني يف العل��وم ،عىل فضله الواضح يف
ف��ن احلديث ،وتقدُّ م��ه يف األدب وقرض الش��عر وإجادته ،وتض ُّلعه م��ن علم احلروف
وأرسارها واستخراج فوائدها ،وبذلك ك ّله جتد كتبه طافحة بالتحقيق ود َّقة النظر ،وله يف

خاصة ،كام َّ
أئمة الدين آراء ونظريات ال
العرفان واحلروف مسالك َّ
أن له يف والء َّ
احلق َّ
يرتضيها لفيف من الناس ،ولذلك رموه بالغلو واالرتفاع ،غري َّ
أن مجيع ما يثبته
إن َّ
ِ
النب��وة ،وقد جاء عن
الغلو غري درجة
َّ
املرتج��م هلم من الش��ؤون هي دون مرتب��ة ّ

والغلو فينا ،قولوا :إنَّا عبيد مربوبون ،وقولوا يف
موالن��ا أمري املؤمنني قوله( :إياكم
ُّ
فضلنا ما شئتم).

وقال اإلمام الصادق( :اجعلوا لنا ر ًّبا نؤوب إليه ،وقولوا فينا ما شئتم).
وقال( :اجعلونا خملوقني ،وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا).
وأنَّ��ى لن��ا بلوغ ما منحه��م املوىل س��بحانه من فضائ��ل ومآثر؟ وأنَّى لن��ا الوقوف

رشفهم اهلل به من َم َلكات فاضلة ،ونفس�� َّيات نفيس��ة ،وروحيات قدس�� َّية،
عىل غاية ما َّ
وخالئق كريمة ،ومكارم وحمامد؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام؟ أو يمكنه اختياره؟

هيه��ات هيهات ض َّلت العقول ،وتاهت احللوم ،وحارت األلباب ،وخس��ئت العيون،
((( روضات اجلنَّات.341/3 :
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وتصاغرت العظامء ،وحتيرَّ ت احلكامء ،وتقارصت احللامء ،وحرصت اخلطباء ،وجهلت
األلباء ،وك َّلت الش��عراء ،وعجزت األدباء ،وعييت البلغاء عن وصف ش��أن من شأنه،
وأقرت بالعجز والتقصري ،وكيف يوصف بك ِّله؟ أو ينعت بكنهه؟
وفضيلة من فضائلهَّ ،

أو يفه��م يشء م��ن أمره؟ أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غن��اه؟ ال ،كيف؟ وأنَّى؟ فهو

بحيث النجم من يد املتناولني ووصف الواصفني ،فأين االختيار من هذا؟ وأين العقول
عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟

ألئمة اهلدى
كثريا من علامئن��ا املح ِّققني يف املعرف��ة باألرسار يثبت��ون َّ
ولذل��ك جت��د ً

يتحمل��ه غريهم ،وكان يف علامء
صل��وات اهلل عليهم كل هاتيك الش��ؤون وغريها ممَّا ال
َّ
بالغلو َّ
كل من روى ش��ي ًئا م��ن تلكم األرسار ،حتَّى ق��ال قائلهمَّ :
إن َّأول
ق��م من يرمي
ّ
ّ
مراتب
النبي ،إىل أن جاء بعده��م املح ِّققون وعرفوا احلقيقة
ّ
الغلو نفي الس��هو عن ِّ
فلم يقيموا لكثري من تلكم التضعيفات وزنًا ،وهذه بل َّي ٌة ُمنِ َي هبا كثريون من أهل احلقائق
املرتجم ،ومل تزل الفئتان عىل طريف نقيض ،وقد تقوم احلرب بينهام عىل
والعرفان ومنهم
َ

أشدّ ها ،والصلح خري»(((.
وفاته:

مل أعث��ر عىل تاريخ والدت��ه أو وفاته وإنَّام كان ح ًّيا س��نة 801ه��ـ ،وقت فراغه من

تأليف كتاب مشارق األمان ،قدَّ س اهلل روحه الطاهرة.

 .12/198الشيخ صالح بن عبد الوهاب ،ابن العرندس (كان ح ًّيا سنة 903هـ)(((:
هو العامل الفاضل ،واألديب الش��اعر ،من مشاهري شعراء العلامء ،وأكابر األفاضل

((( الغدير.35-34/7 :
((( لقد ذكرنا له ترمجة ضافية يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها.
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الوهاب بن
األدب��اء .ذكره الش��يخ
األمين��ي يف الغدي��ر قائلاً « :الش��يخ صالح بن عب��د َّ
ّ

احلل الش��هري بـ( :ابن العرندس) أحد أعالم الش��يعة ،ومن مؤ ِّلفي علامئها يف
العرندس يِّ ّ
ٍ
تنم عن تفانيه يف والئهم
ألئمة أهل البي��تُّ 
الفق��ه واألُصول ،وله مدائح ومراث َّ
الطرحيي يف املنتخب ،ومجلة منها مبثوثة يف
ش��طرا منها شيخنا
ومناوأته ألعدائهم ،ذكر
ّ
ً
الس�ماوي يف الطليعة ترمجة أطراه فيها بالعلم
املجاميع واملوس��وعات ،وعقد له العلاَّ مة
ّ

والفضل ،والتقى والنسك ،واملشاركة يف العلوم.(((»..

عيل كاشف الغطاء يف احلصون املنيعة قائلاً « :الشيخ صالح بن عبد
وذكره الش��يخ ّ

ماهرا
َّ
احلل املعروف بـ( :ابن العرندس) وهو ج��دُّ ه ،كان عالـماً فاضلاً كاملاً ً ،
الوه��اب يِّ ّ
شاعرا ،مل ُيشاهد له من الشعر
يف الفقه واألُصول ،ومشاركًا يف غريها ،تق ًّيا ناسكًا ،أدي ًبا
ً
األئمة ،توفيِّ حدود 890هـ تقري ًبا يف احل َّلة ،ودفن فيها ،وقربه يف حم َّلة
إلاَّ يف م��دح َّ

الطاق معروف مشهور»(((.

احلل املعروف
وجاء يف أعيان الشيعة« :الشيخ صالح بن عبد َّ
الوهاب بن العرندس يِّ ّ

ربك
بـ( :ابن العرندس) ،توفيِّ حدود س��نة 840هـ يف احل َّلة ،ودفن فيها ،وله قرب ُيزار و ُيت َّ

شاعرا»(((.
به ،كان عالـماً فاضلاً  ،مشاركًا يف العلوم ،تق ًّيا ناسكًا ،أدي ًبا
ً

حممد
نصه« :كان
ّ
وترجم له َّ
الس�ماوي@ يف الطليعة ،قائلاً ما ّ
البحاثة الش��يخ َّ
ٍ
لألئمة
ومراث
عالـماً فاضلاً  ،مش��اركًا يف العلوم ،تق ًّيا ناس��كًا ،مل أعثر له إلاَّ عىل مدائح
َّ
األطه��ار ،وله قصي��دة رائ َّية ُيقال إنهَّ ا مل تُقرأ يف جمل��س إلاَّ وحرضه الغائب،

أذكر هذا عن سامع وكتابة يف مجلة من الكتب املجموعة يف أحوال أهل البيت ،فإذن هي
((( الغدير.13/7 :
((( احلصون املنيعة.212/9 :
((( أعيان الشيعة.238/36 :
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فأوهلا قوله:
جديرة بالذكرَّ ،
يع ِّطرها م��ن طيب ذك��راك��م نرش

ط��واي��ا نظامي يف ال��زم��ان هل��ا نثر

األئمة غريها ش��عر كثري .توفيِّ حدود الثامنامئة وأربعني تقري ًبا باحل َّلة،
وله يف َّ

ربك به ،رمحه اهلل»(((.
ودفن فيها ،وله قرب ُيزار و ُيت َّ

احلل
وذك��ره
اخلاقاين يف ش��عراء احل َّلة قائلاً « :هو الش��يخ صالح بن عب��د َّ
الوهاب يِّ ّ
ّ
الش��هري بـ(ابن العرندس) ،من مش��اهري ش��عراء ع�صره ،مل نعثر عىل تاري��خ والدته ومل
تطرقوا إىل موجز حياته بأس��لوب مقتضب،
املؤرخني ،غري أنهَّ م َّ
يذكرها أحد من أعالم ِّ

يف ح�ين َّ
مؤرخ��ي عرصه ..إىل قوله :ولقد س��ها
أن ش��اعر ّيته تس��توجب العناية به من ِّ

نظرا إىل ما ذكره صاحب الطليعة
صاحب احلصون أو فات عليه تش��خيص سنة الوفاة؛ ً
بقوة البحث والتت ُّبع والتدقيق»(((.
وصاحب الغدير ،وكالمها معروفان َّ

مؤ َّلفاته:

اخلاقاين َّ
الطهراين ذكر البن العرن��دس يف كتابه الضياء
أن الش��يخ آقا بزرك
حك��ى
ّ
ّ

الالم��ع يف عباق��رة الق��رن التاس��ع مؤ َّل ًفا باس��م (كش��ف اللئ��ايل) وخطبة لإلم��ام أمري

املؤمنني قاهلا يوم أن جيء به للبيعة يف املسجد بعد وفاة الرسول األعظم.

أهم آثاره اخلالدة شعره الكثري يف مدح ورثاء أهل البيت ،ومن قصائده
ومن ِّ

اخلالدات قصيدته يف رثاء أهل البيت واحلسني والتي مطلعها:

يع ِّطرها من طيب ذكراكم نرش

ط��واي��ا نظامي يف ال��زم��ان هل��ا نثر

(((

((( الطليعة.425-420/1 :
((( شعراء احل َّلة.103/3 :
((( ُينظر :شعراء احل َّلة.112/3 :
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األمين��ي عن��د ذكره هل��ذه القصي��دة« :ومن ش��عر ش��يخنا الصالح
يق��ول الش��يخ
ّ

احلجة
رائ َّي��ة اش��تهرت ب�ين األصح��اب أنهَّ��ا مل تق��رأ يف جمل��س إلاَّ وح�ضره اإلم��ام َّ

املنتظر.(((»..

الطرحي��ي يف كتابه املنتخب،
وقد ذك��ر هذه القصيدة بكاملها الش��يخ فخ��ر الدين
ّ

وإليك بعض أبياهتا:

ط��واي��ا نظامي يف ال��زم��ان هل��ا نثر

يع ِّطرها م��ن طيب ذك��راك��م نرش

مطالعها حتكي النجوم طوال ًعا

ف��أخ�لاق��ه��ا زه���ر وأن���واره���ا زه��ر

ق��ص��ائ��د م��ا خ��اب��ت هل��� َّن مقاصد

ظ��واه��ره��ا مح��د ب��واط��ن��ه��ا شكر

ع��رائ��س جت�لي ح�ين جت�لي قلوبنا

در وت��ي��ج��اهن��ا ترب
أك��ال��ي��ل��ه��ا ٌّ

حسان بالفضل شاهد
حسان هلا ّ
أن ّظمها نظم اللئايل وأسهر الليايل

ع�لى وج��ه��ه��ا ب�شر ي��دي��ن هل��ا برش

ل��ي��ح��ي��ى يل ب���ك���م وهب�����ا ذك���ر

فيا ساكني أرض الطفوف عليكم

حم����ب م��ال��ه ع��ن��ك��م صرب
س��ل�ام
ٍّ

أيضا يف املنتخب:
ومن قصيدة ُأخرى ذكرها له الشيخ
الطرحيي ً
ّ

ن��وح��وا أي��ا شيعة امل��وىل أب��ا حسن

عىل احلسني غريب ال��دار والوطن

بالطف ترضضه
وابكوا عىل صدره
ِّ

خيول أهل اخلنا واحلقد واإلح ِ
��ن
ِ
اللك ِن
إىل ي��زي��د اللعني الفاجر

حيا بالطفوف عىل
وابكوا عليه طر ً

الرمضاء خمتضب األوداج والذقن

مشتهرا
وابكوا عىل رأسه بالرمح
ً
واب��ك��وا بنات رس��ول اهلل بني بني

اللئام ُيشهرن يف األمصار واملدن
يف ُأرسه ُمستذلاً ناحل البدن..

السجاد معتقل
وابكوا عىل الس ِّيد
ّ

(((

((( الغدير.13/7 :
((( املنتخب.30/2 :
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وفاته:
توفيِّ الش��يخ ابن العرندس عىل أشهر األقوال حدود س��نة 840هـ ،وانفرد الشيخ

يوس��ف كركوش يف تارخي��ه((( من َّ
أن وفاة اب��ن العرندس كانت يف س��نة 900هـ ،واهلل

سبحانه العامل(((.

األسدي (كان ح ًّيا سنة 903هـ):
 .13/199الشيخ عبد السميع بن ف َّياض
ّ

احلل،
هو العامل الفاضل ،والفقيه الكامل ،الش��يخ عبد السميع بن ف َّياض
ّ
األسدي يِّ ّ

احلل.
من أشهر تالمذة الشيخ ابن فهد يِّ ّ

ذك��ره صاح��ب روضات اجلنَّات عند ع��دِّ ه لتالمذة ابن فهد احل�ِّل�يِّ ّ قائلاً « :ومنهم
األس��دي صاحب كتاب حتفة الطالبني يف ُأصول الدين
الش��يخ عبد الس��ميع بن ف َّياض
ّ

فقيها متك ّلماً  ،من أكابر تالمذة أمحد بن فهد
وكت��اب الفرائد الباهرة ،وكان عا ًملا فاضلاً ً ،
احلل»(((.
يِّ ّ

وجاء يف الذريعة إىل تصانيف الشيعة« :كفاية الطالبني يف الفقه للشيخ عبد السميع

احلل»(((.
ابن ف َّياض
ّ
احلل تلميذ أيب الع َّباس أمحد بن فهد يِّ ّ
األسدي يِّ ّ

((( تاريخ احل َّلة.107/2 :
ِ
الكفعمي ت905هـ ،وقد
تقي الدين
((( رأيت نس��خة من َّ
ّ
مصورة كتاب حجلة العروس للش��يخ ّ
النجفي بتاريخ ش��هر
احلس��يني
حممد ابن الس�� ِّيد رشف الدين حييى بن ليث
باع
َ
َ
ّ
ّ
الكتاب للس�� ّيد َّ
البيع مجل ٌة من علامء احل َّلة ،كابن ُعذاقة والشيخ عبد السميع بن
املحرم س��نة 903هـ ،وقد حرض َ
َّ
األحسائي ،ومجال الدين ابن العرندس هذا ،ممَّا
حممد ابن أيب اجلمهور
ف َّياض
ّ
ّ
األسدي والش��يخ َّ
ُّ
ومصورة النس��خة يف مكتبة الروضة الع َّباس�� ّية املقدَّ س��ة.
يدل عىل أنَّه أدرك أوائل القرن العارش.
َّ
احلل).
(أمحد يِّ ّ
((( روضات اجلنَّات.73/1 :
((( الذريعة.92/18 :
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وقال الس�� ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته ع�لى رجال بحر العلوم وعند

األسدي
احلل ..« :ومنهم الش��يخ عبد السميع بن ف َّياض
ّ
ذكره لتالمذة الش��يخ ابن فهد يِّ ّ
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ صاحب كتاب حتفة الطالبني يف ُأصول الدين وكتاب الفرائد الباهرة ،وكان عالـماً
احلل ،كام ذكره املريزا عبد اهلل أفندي
فاضلاً ً ،
فقيها متك ِّلماً  ،من أكابر تالمذة أمحد بن فهد يِّ ّ

يف رياض العلامء»((( (((.

العيل بن ف َّياض احلليِّ ّ (ق  9أو ق :)10
 .14/200الشيخ عبد ّ

األفندي« :فاضل عامل ،وقد رأيت بعض الفوائد املنقولة عنه ،ومل أحت َّقق
قال الشيخ
ّ

خص��وص عرصه ،ولكن الظاهر أنَّه من العلامء ِّ
املتأخرين ،فالحظ ،ولع َّله أخو الش��يخ
األسدي الذي تقدَّ م ،فالحظ»(((.
عبد السميع بن ف َّياض
ّ

السيوري (كان ح ًّيا سنة 822هـ):
 .15/201الشيخ عبد اهلل بن املقداد بن عبد اهلل
ّ
نصه:
جاء يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشيخ املقداد بن عبد اهلل
السيوري ما ّ
ّ

يس��مى عبد اهلل ابن الش��يخ رشف الدين
« ..وقال صاحب رياض العلامء :للمقداد ولد
َّ
األس��دي
احلل
حممد
ّ
ّ
حممد بن احلس�ين بن َّ
أيب عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن َّ
الس��يوري يِّ ّ
((( الفوائد الرجال َّية 109/2 :اهلامش.
ِ
الكفعمي (ت905هـ)،
تقي الدي��ن
((( رأيت نس��خة م��ن َّ
ّ
مصورة كتاب حجلة العروس للش��يخ ّ
احلسيني النجفي بتاريخ شهر
حممد ابن الس ِّيد رشف الدين حييى بن ليث
باع
َ
وقد َ
ّ
الكتاب للس ّيد َّ
البيع مجل ٌة من علامء احل َّلة ،كابن ُعذاقة والشيخ عبد السميع بن
املحرم س��نة 903هـ ،وقد حرض َ
ّ
األحسائي ،ومجال الدين ابن العرندس ،ممَّا ُّ
يدل
حممد ابن أيب اجلمهور
ف ّياض
ّ
ّ
األس��دي والشيخ َّ
عىل َّ
ومصورة النسخة يف مكتبة الروضة الع َّباس ّية ،وقد
أن ابن ف َّياض أدرك أوائل القرن العارش.
َّ
طبع كتابه حتفة الطالبني بتحقيق الش��يخ عبد احلليم عوض يف الروضة الع َّباس�� َّية املقدَّ سة( .أمحد
احلل).
يِّ ّ

((( رياض العلامء.150/3 :
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النجف��ي ،قال :وهو الذي أ َّل��ف له املقداد كتاب األربع�ين حدي ًثا ،وله تلميذ
املش��هدي
ّ
ّ

عيل بن
أجازه يف ثاين مجادى اآلخر سنة اثنتني وعرشين وثامنامئة ،وهو الشيخ زين الدين ّ

احلسن بن العالال»(((.

 .16/202الشيخ علم بن سيف احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 937هـ):

احلل ،صاحب كتاب
هو الفاضل اجلليل الشيخ علم بن سيف بن منصور
ّ
النجفي يِّ ّ

(كنز جامع الفوائد ودافع املعاند).

الطهراين يف كتاب الذريعة قائلاً « :كنز جامع الفوائد ودافع
ذكره الش��يخ آقا بزرك
ّ

النجفي
مر أنَّه للش��يخ علم بن س��يف بن منصور
ّ
املعاند هو بعينه جامع الفوائد ،الذي َّ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،انتخب��ه واخترصه يف 937هـ من كتاب تأويل اآلي��ات الباهرة يف العرتة الطاهرة

الغروي»(((.
االسرتآبادي
عيل
ّ
ّ
تأليف الس ِّيد رشف الدين ّ

ومل يذك��ر تاريخ والدته أو وفاته إلاَّ أنَّه كان ح ًّيا يف س��نة 937هـ وهو تاريخ إكامل

كتابه ،واهلل سبحانه العامل.

املوسوي احلليِّ ّ (ق  9أو ق :)10
عيل بن عبد احلسني
ّ
 .17/203الس ِّيد ّ

احلل ،ترجم
عيل بن عبد احلسني بن س��لطان
ّ
املوسوي يِّ ّ
هو الس�� ِّيد اجلليل الفاضل ّ

نصه« :الس��اكن بقرية من قرى احل َّلة ،يقال هلا
له العلاَّ مة الس�� ِّيد حسن الصدر ،فقال ما ّ
اإلحسائي ،كتب له كتاب (النور
بنش��يا .كان من علامء احل َّلة املعارصين البن أيب مجهور
ّ
الـمنجي من الظالم يف حاش��ية مس��لك األفهام) ،وكتاب (رفع املالمة عن عيل يف
ُ
((( روضات اجلنَّات.171/7 :
((( الذريعة.149/18 :
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الكفعم��ي (ت905هـ) ،وبينهام
معارصا أيضا للش��يخ ابراهيم
ت��رك اإلمامة)((( .وكان
ّ
ً
مراسالت ومكاتبات بالنظم والنثر»((( (((.

اخلليعي (-..كان ح ًّيا 850هـ):
عيل بن عبد العزيز
ّ
 .18/204الشيخ مجال الدين ّ
عيل بن
هو العلاَّ مة الشاعر ،واألديب البارع ،الفاضل الشيخ أبو احلسن مجال الدين ّ

احلل.
اخلليعي
حممد
ّ
عبد العزيز بن أيب َّ
املوصيل يِّ ّ
ّ

اخللعي
حممد
ذكره
ّ
عيل بن عبد العزيز بن أيب َّ
ّ
األميني قائلاً « :أبو احلسن مجال الدين ّ
احلل ،ش��اعر أهل البيت املف ّلق ،نظ��م فيهم فأكثر ،ومدحهم
(اخلليعي)
ّ
املوصيل يِّ ّ
ّ
فأبلغ ،وجمموع ش��عره املوجود ليس فيه إلاَّ مدحهم ورثاؤهم ،كان فاضلاً  ،مش��اركًا يف

رقيق الش��عر سه َله ،وقد سكن احل َّلة إىل أن مات يف حدود سنة
قوي العارضةَ ،
الفنونّ ،
750هـ (كذا) ،ودفن هبا ،وله هناك قرب معروفُ ،ولِد من أبوين ناصب َّيني.
الزنوري يف رياض اجلنَّة يف الروضة
التسرتي يف املجالس 463 :وس ِّيدنا
ذكر القايض
ّ
ّ

األُوىل َّ
زوار اإلمام السبط
أن ُأ ّمه نذرت أنهَّ ا إن رزقت ولدً ا تبعثه لقطع طريق السابلة من َّ

املرتجم وبلغ أشدَّ ه ابتعثته إىل جهة نذرها ،فلماَّ بلغ إىل
احلسني وقتلهم ،فلماَّ ولدت
َ

املرشفة طفق ينتظر قدوم الزائرين ،فاس��توىل عليه
نواحي (املس�� َّيب) بمقربة من كربالء َّ

الن��وم واجتازت عليه القواف��ل فأصابه القتام الثائر ،فرأى فيام ي��راه النائم َّ
أن القيامة قد

متس��ه ملا عليه من ذلك العثري الطاهر ،فانتبه مرتد ًعا
قامت وقد ُأمر به إىل النار ولكنَّها مل َّ
ردحا»(((.
عن ن َّيته الس ِّيئة واعتنق والء العرتة وهبط احلائر الرشيف ً
((( الذريعة.244/11 :
((( تكملة أمل اآلمل.16/4 :
((( الذريعة.244/11 :
((( الغدير.12/6 :
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ويف الكن��ى واأللقاب« :ذكر القايض نور اهلل يف املجالس يف ش��عراء الش��يعة مجال

املوصيل ومل يذكر اس��مه وال ع�صره ،وذكر َّ
أن والديه كان��ا ناصب َّيني ومل
اخللعي
الدي��ن
ّ
ّ

عيل
يكن هلام ولد َذكَر ،فنذرت ُأ ّمه إن ولد هلا ذكر تبعثه عىل قتل َّ
زوار احلسني بن ّ

اخللعي ،فلماَّ بلغ الس��عي بعثته ُأ ُّمه
من أهل جبل عامل الذين يعربون املوصل ،فولد هلام
ّ
احلق واهلداية ،فاس��تبرص
عىل ما نذرت ،فنام فرأى يف املنام ما رصفه عن ذلك ود َّله عىل ِّ
النبوة.(((»
واختار جماورة احلسني واالشتغال بمدح أهل بيت َّ

حممد
عيل بن عبد العزي��ز بن أيب َّ
وج��اء يف تاري��خ احل َّلة« :أبو احلس��ن مجال الدي��ن ّ

واحلل مس��كنًا ومدفنًا ،ش��اعر جميد سامي اخليال ،يمتاز
واملوصيل أصلاً ،
اخلليعي لق ًبا،
ّ
يِّ ّ
ّ

بسالسة األسلوب ور َّقة املعاين ،وله مشاركة يف اآلداب والفنون»(((.

النوري نقلاً
األميني« :ففي دار الس�لام للعلاَّ مة
باخلليعي قال
قصة تس��ميته
ّ
وعن َّ
ّ
ّ

الرضوي َّ
أن
حممد
ّ
عن كتاب حبل املتني يف معجزات أمري املؤمنني للس�� ِّيد شمس الدين َّ
احلس��يني املقدَّ س أنشأ قصيد ًة يف احلسني وتالها عليه ،ويف
املرتجم لـماَّ دخل احلرم
َ
ّ
اخللعي ،وهو يتخ َّلص
باخلليعي أو
فس��مي
الرشيفي،
أثنائها وقع عليه س��تار من الباب
ّ
ّ
ِّ
ّ

هبام يف شعره»(((.

القصة ،فقال« :فمن ذلك ما ش��اع وذاع وذكره
وذكر الش��يخ جعفر
النقدي ه��ذه َّ
ّ

محاد ،وتفصيلها َّ
أن الشاعر
قصة اخلُليع الش��اعر املعروف وابن َّ
مجاعة يف مؤ َّلفاهتم وهي َّ

بـ(اخلليعي) نظم قصي��دة يف مدح أمري املؤمنني وأنش��دها بباب الروضة
املع��روف
ّ
غراء وقعت عىل كتفه ،وهي سرت من
املقدَّ س��ةُ ،فأكرم من قبل أمري املؤمنني بخلعة َّ
((( الكنى واأللقاب.199/2 :
((( تاريخ احل َّلة.147/2 :
((( الغدير.13/6 :
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باب الروضة»(((.
اخلليعي بعد أن أدركته العناية
وذكر الش��يخ حرز الدين يف مراقد املعارف« :إنَّه أي
ّ

اإلهل َّية ذهب إىل كربالء خلف الزائرين َّ
عيل
يعتذر من س�� ِّيد الش��هداء ،مؤمنًا بوالء ٍّ
وأوالده املعصومني ،ويروى أنَّه نظم مضمون رؤياه يف بيتني مها قوله:
إذا ش��ئ��ت ال��ن��ج��اة ف���زر حسينًا

ل��ك��ي ت��ل��ق��ى اإلل�����ه ق���ري���ر عني

َّ
مت����س ج��س�ًمً
ف�����إن ال���ن���ار ل��ي��س
ُّ

زوار احل���س�ي�ن»
ع��ل��ي��ه غ��ب��ار ّ

(((

وللش��يخ
اخلليعي ش��عر كثري مبثوث يف املجاميع الشعر َّية املختلفة ،التي منها
ّ

الطرحيي ،وقد أثبت له عدَّ ة قصائد ،منها:
كتاب املنتخب للشيخ
ّ
ح���ر هليبي
«ه����اج ح���زين وه����اج ُّ

وش��ج��اين ذك���ر ال��ق��ت��ي��ل الغريب

ٌ
وق����ل����ي����ل مل����ن ي���م���ث���ل م����واله

ال���ط���ف ذا ج��ب�ين ت��ري��ب
ل����دى
ِّ

وسحت
وج�� َّف��ت مقلتي ك��راه��ا
َّ

س��ح��ب أج��ف��اهن��ا ب��دم��ع سكوب

فيض دم��ع ع�لى اخل���دود وتسهاد

ج��ف��ون ق��رح��ى وط����ول نحيب

ك��رب�لا ك��م ت��رك��ت ع��ن��دي ك��رو ًب��ا

ح����ب ال��ق��ل��وب
ب���رزاي���ا ت��ذي��ب
َّ

َ��م
ك��م ه���وى يف ث���راك م��ن ب���در ت ٍّ

وأرض ال���ن���وى ب��غ��ص��ن رط��ي��ب
ّ
ي����دع����و وم�����ال�����ه م�����ن جم��ي��ب

ه��ل ع�لى ب��دع��ة اب��ح��ت��م دم���ي أم

كنت ق�ّص�رّ ت ساه ًيا عن وجوب

هلف نفيس عىل ابن بنت رسول اهلل
ق��ائ�ًل�اً ل��ي��س يف األن����ام اب���ن بنت

ل��ن��ب��ي غ��ي�ري ف�ل�ا ت����غ����دروا يب

هل���ف ق��ل��ب��ي ل��ط��ف��ل��ه ف���وق ك َّفيه

ب��ص��در ظ���ام ون��ح��ر خ��ض��ي��ب»

(((

((( األنوار العلو َّية.268 :
((( مراقد املعارف.283/1 :
((( املنتخب.113/1 :
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األميني يف الغدير قصيدة يف مدح أمري املؤمنني نذكر هنا بعض أبياهتا
وذكر له
ّ

الرائعة:

ب��خ��م عىل
ق���د رق���ى امل��ص��ط��ف��ى
ٍّ

األق���ت���اب ال ب��ال��وين وال احل�صر

وق������ال ي����ا ق�����وم َّ
إن ريب ق��د
������رت به
إن مل ُأب��� ِّل���غ م���ا ق���د ُأ ِم
ُ

ع��������اودين وح����ي����ه ع��ل�ى خ��ط��ر

ح��ج��ة ال�����وداع إىل
إذ ع���اد م���ن
َّ

م���ن���زل���ه وه������ي آخ������ر ال��س��ف��ر
وك��ن��ت م��ن خلقكم ع�لى ح��ذر
َ
ف��اخ��ش واع��ت�بر
ح��ك��م ال��ن��ب�� ِّي�ين

وق����ال إن مل ت��ف��ع��ل حم��وت��ك من

إن خفت م��ن كيدهم عصمتك

خل��ي�ر منترص
ف��اس��ت��ب�شر ف�����إنيِّ
ُ
ف����ق����د خت��َّي��رَّ ت�����ه م�����ن ال���ب�ش�ر

أق������م ع���ل��� ًّي���ا ع���ل���ي���ه���م ع���ل�ًمً
ث������م ت��ل��ا آي������ة ال�����ب��ل��اغ هل��م
َّ

وال��س��م��ع يعنو هل��ام��ع ال��ب�صر

(((

الشعري:
تراثه
ّ

له ش��عر كث�ير مبث��وث يف املجامي��ع الش��عرية واملوس��وعات األدب َّي��ة ،كاملنتخب

لألمين��ي وغريها ،وعن الدكتور
التس�تري والغدير
للطرحيي وجمالس املؤمنني للقايض
ّ
ّ
ّ

اجلبوري يف حتقيقه لكتاب الطليعة من ش��عراء الشيعة َّ
أن
املؤرخ األس��تاذ كامل س��لامن
ّ
ِّ

للمرتجم له ديوان شعر ِّ
الساموي حمفوظ بمكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة
حممد
ّ
َ
بخط الشيخ َّ
يف النج��ف األرشف برق��م (َّ ،)721
مصورة((( ،ه��ذا وقد تصدَّ ى
وأن لديه منه نس��خة َّ

لتحقيقه َّ
خريا ،وصدر حدي ًثا.
مؤخ ًرا الدكتور سعد احلدَّ اد جزاه اهلل ً
وفاته:

كانت وفاة الشيخ
اخلليعي حدود سنة 850هـ عىل أشهر األقوال ،أي :منتصف
ّ
((( الغدير.9/6 :
((( الطليعة 54/2 :اهلامش.
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اهلجري تقري ًبا.
القرن التاسع
ّ
األمينيمن َّ
أ َّما ما ذكره الش��يخ
اخلليعي كان سنة 750هـ فمسألة فيها
أن وفاة
ّ
ّ

نظرَّ ،
محاد الشاعر الذي جرت بينهام املفاخرة ومل
اخلليعي كان
ألن الشيخ
معارصا البن َّ
ّ
ً
األميني ذلك،
الواس��طي كام ظ َّن الشيخ
الليثي
محاد
يكن
معارصا للفقيه كامل الدين بن ّ
ّ
ّ
ّ
ً

وهذا باعتقادي ّ
حمل االشتباه عنده.

الفوطي (ت723ه��ـ) يف كتابه جمم��ع اآلداب ()202-201/4
ه��ذا وأورد اب��ن
ّ

حممد بن نعامن بن بالل
عيل بن عبد العزيز بن أيب َّ
ترمجة بعنوان :كامل الدين أبو احلس��ن ّ
ثم ذكر َّ
أن وال��ده كان من قرية أ ُّيوب
املوصيل
بـ(اخللعي)
املع��روف
اخلفاجي الش��اعرَّ ،
ّ
ّ
ّ

ثم ذكر أبياتًا له وذ َّيلها بقوله :وتوفيِّ س��نة
م��ن نواحي احل َّلة املزيد َّية ،وأنَّه كان يتش�� َّيعَّ ،

605هـ(((.

باملرتجم احتامل وارد لوال املشهور من َّ
وال خيفى َّ
أن سنة وفاته كانت سنة
أن احتاده
َ

(850هـ) ،واهلل سبحانه العامل.

النييل (كان ح ًّيا سنة 803هـ):
عيل بن عبـد الكريم
ّ
 .19/205الس ِّيد هباء الدين ّ

النس��ابة ،والفقيه العلاَّ مة ،الفاضل العابد ،والورع الزاهد ،أبو القاس��م
هو الس�� ِّيد َّ

احلل ،املل َّقب بـ( :هباء امل َّلة
احلسيني
عيل بن عبد الكريم بن عبد احلميد
ّ
ّ
النجفي يِّ ّ
املرتىض ّ

والدين).

احلل قائلاً  ..« :ويروي
ذكره الش��يخ يوسف
البحراين عند تعداد مش��ايخ ابن فهد يِّ ّ
ّ

النجفي»(((.
احلسيني
النسابة
ً
ّ
ّ
عيل بن عبد الكريم بن عبد احلميد َّ
أيضا عن الس ِّيد املرتىض ّ
((( جممع اآلداب.202-201/4 :
((( لؤلؤة البحرين.156 :
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املتبحر العلاَّ مة ،هباء الدين
ويف روضات اجلنَّات «الس�� ِّيد األ ِّيد ،النقيب النس��يب،
ِّ

النييل األصل،
العلوي
عيل ابن الس ِّيد غياث الدين عبد الكريم بن عبد احلميد
ّ
ّ
احلسينيّ ،
ّ
بـ(النسابة) صاحب كتاب (األنوار اإلهل َّية يف احلكمة الرشع َّية)،
النجفي املوطن ،املل َّقب
َّ
ّ

عيل
هو الس ِّيد املحدِّ ث الرجا ّيل الذي كان من مجلة مشايخ احلسن بن سليامن واحلسن بن ّ
الشهري بابن العرشة ..إىل قوله :وقال ابن فهد املذكور يف مبحث عمل نريوز الفرس من

كتابه ّ
عيل بن
املهذب :ويعضد ما قلناه ما حدَّ ثني به املوىل الس ِّيد املرتىض العلاَّ مة هباء الدين ّ
النسابة ..دامت فضائله.(((»..
عبد احلميد َّ

نصه« :الس�� ِّيد األجل األكمل ،األرش��د املؤيد،
النوري
وعن املحدِّ ث
الطربيس ما ّ
ّ
ّ

عيل بن الس�� ِّيد غياث الدين عبد الكريم بن عبد احلميد بن
العلاَّ مة النحرير ،هباء الدين ّ
ع�لي غياث الدين ..إىل قوله :وباجلملة،
عيل بن َّ
حممد بن ّ
عبد اهلل بن أمحد بن حس��ن بن ّ

فله مؤ َّلفات رشيفة قد أكثر من النقل عنها نقدة األخبار وس��دنة اآلثار ،أحس��نها كتاب

(األن��وار املضيئ��ة يف احلكم��ة الرشع َّية) يف جمل��دات عديدة ،قيل إنهَّ ا مخس��ة ،وقد عثرنا
األول منه ،وهو يف األصول اخلمس��ة ،ويف ظهره فهرس��ت
بحم��د اهلل تعاىل عىل املج َّلد َّ

مجي��ع ما يف هذه املج َّلدات برتتيب بديع ،وأس��لوب عجيبِّ ،
بخط كاتب الكتاب ،وقد

س��قط من آخر الكتاب أوراق ،وتاريخ الفهرست يوم األحد  17مجادى األوىل باملشهد
مرشفه سنة 777هـ»(((.
الرشيف
ّ
الغروي سالم اهلل عىل ِّ

عيل ابن الس�� ِّيد غياث
وجاء يف الكنى واأللقاب« :الس�� ِّيد األجل العلاَّ مة النحرير ّ

النجفي ،ينتهي نس��به إىل احلس�ين ذي الدمعة ،وكان
الدين عبـد الكريم بن عبـد احلميد
ّ
آباؤه النقباء األرشاف ،وجدير بأن يقال فيه:
((( روضات اجلنَّات.347/4 :
((( خامتة املستدرك.298-296/2 :
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هم
ه��م ُ
وإنيِّ م��ن ال��ق��وم ال��ذي��ن ُ
ن��ج��وم س�م�اء ك�� َّل�ما غ���اب كوكب

إذا م��ات منهم س ِّيد ق��ام صاحبه
ب���دا ك��وك��ب ت���أوي إل��ي��ه كواكبه

أض��اءت هلم أحساهبم ووجوههم

دجى الليل حتَّى نظم اجلزع ثاقبه»

(((

ماهرا عا ًمل��ا ،فاضلاً كاملاً  ،صاحب
«فقيها
وكان ك�ما عن رياض العلامء:
ً
ش��اعراً ،
ً

املقام��ات والكرامات العظيمة ،كان من أفاضل عرصه وأعامل دهره ،وكذا جدّ ه الس�� ِّيد
عبد احلميد»(((.

شيوخه:
من أشهرهم:
العلوي.
حممد بن أيب الرضا
1.1الس ِّيد
ّ
صفي الدين َّ
ّ

احلل.
حممد ابن العلاَّ مة احلسن بن َّ
2.2الشيخ فخر املح ِّققني َّ
املطهر يِّ ّ
العاميل.
حممد بن مك ِّّي
3.3الشيخ الشهيد َّ
األول َّ
ّ

تالمذته:

من أشهرهم:
احلل.
1.1الشيخ العامل أمحد بن فهد يِّ ّ
احلل.
2.2الشيخ احلسن بن سليامن يِّ ّ

عيل الشهري بـ( :ابن العرشة).
3.3الشيخ احلسن بن ّ

مؤ َّلفاته:

1.1اإلنصاف يف الر ِّد عىل َّ
الكشاف.
((( الكنى واأللقاب.96/2 :
((( رياض العلامء.124/4 :
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2.2األن��وار املضيئة يف احلكمة الرشع ّية ،عدَّ ة جم َّلدات ،وقد تذكر بعنوان آخر هو:
األنوار اإلهل َّية يف احلكمة الرشع َّية.

3.3إيض��اح املصب��اح أله��ل الص�لاح ،وه��و رشح كت��اب املصب��اح للش��يخ
الطويس.
ّ

4.4تبيان انحراف صاحب َّ
يسمى :بيان اجلزاف من كالم صاحب
الكشاف ،وقد َّ
َّ
الكشاف.

الدر النضيد يف تعازي اإلمام الشهيد.
ّ 5.5

تـممه الس ِّيد مجال الدين ابن األعرج بإذن
6.6الرجال رجال
النييل ،وهذا الكتاب َّ
ّ
املؤ ِّلف(((.

7.7الزبدة.
املفرج عن أهل اإليامن ،مطبوع.
8.8السلطان ِّ

الزمان(((.
9.9رسور أهل اإليامن يف عالمات ظهور صاحب َّ

1010املفتاح.

خيص اإلمام املهدي ،fمطبوع.
1111منتخب األنوار املضيئة ،فيام ُّ
1212النكت اللطاف الواردة عىل صاحب َّ
الكشاف.
والدته ووفاته:
مل أعث��ر عىل تاري��خ والدته أو وفاته بش��كل واض��ح ودقيق ،إلاَّ أنَّ��ه يمكن حتديد

((( منتخب األنوار املضيئة.39-36 :
ٌ
وس��مى املنتخب :رسور أهل اإليامن
املرتجم ،وانتخب منه،
كتاب الغيبة للس�� ِّيد
((( َو َجدَ
َ
ناس��خ َ
َّ
املرتجم هبذا االس��م ،بل هو اس��م
يف عالمات ظهور صاحب الزمان ،وال يوجد كتاب للس�� ِّيد
َ
احلل).
املنتخب من كتابه الغيبة ،وقد ُطبع بتحقيق الشيخ قيس الع َّطار( .أمحد يِّ ّ
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ىَّ
املتوف
والدته اعتام ًدا عىل تاريخ وفاة أحد مش��اخيه وهو الس�� ِّيد عميد الدين عبد امل َّطلب
س��نة 754هـ ،وعىل فرض تتلم��ذه عليه وهو بعمر الـ 15-14س��نة فيكون مولده قبل
سنة 740هـ.

أ َّما تاريخ وفاته فيمكن القول((( :إنَّه كان ح ًّيا سنة 803هـ ،وهو وقت فراغ تلميذه

احلل من تأليف كتاب��ه ّ
ذاكرا إ َّياه
املهذب البارع ال��ذي روى فيه عن
َ
املرتج��م ً
اب��ن فه��د يِّ ّ
يرتحم أو يرتضىَّ
بكلمة( :دامت فضائله) دون أن َّ

عليه ،واهلل سبحانه العامل.

عيل بن فضل اهلل بن هيكل احلليِّ ّ (كان ح ًّيا سنة 834هـ):
 .20/206الشيخ زين الدين ّ
ذكره الس ِّيد حسن الصدر فقال« :عامل فاضل ،فقيه كامل ،من أعظم تالمذة الشيخ

احلل،وهو الذي أمره أن جيمع املس��ائل الشام َّية األوىل والثانية
أيب الع َّباس أمحد بن فهد يِّ ّ
ويرتبه��ا ع�لى ترتيب كت��ب الفقه ،وهي عن��دي بخ ِّط��ه الرشيف ،فر َغ من األوىل س��نة

834هـ ،ومن مجع الثانية س��نة 838هـ ،وهي عندنا يف جلد واحد ،وفيه عدَّ ة رس��ائل له

ولغريه ،وك ُّلها بخطه الرشيف ،و ُيعلم من بعض رس��ائله وقسم من حواشيه عىل رسالة
ِّ
الشك أنَّه كان مفك ًِّرا دقيق النظر يف الفقه»(((.
أستاذه ابن فهد يف حكم كثري

املزيدي (كان ح ًّيا سنة 901هـ):
عيل بن منصور
ّ
 .21/207الشيخ ّ

املزيدي .فاضل ،عامل
عيل بن منصور بن احلسني
ترجم له
ّ
األفندي بام ّ
ّ
نصه« :الشيخ ّ

الطويس يف
جليل ،وقد رأيت بخ ِّطه الرشيف كت ًبا كثرية ،منها كتاب االس��تبصار للشيخ
ّ
جملدين ،رأيته يف قرية خرسو شاه من قرى تربيز ،وكان تاريخ كتابتها يوم السبت عارش

صفر س��نة سبع وس��بعني وثامنامئة ،وكتاب عيون أخبار الرضا يف جم َّلد ،قد رأيته يف
((( منتخب األنوار املضيئة 18 :املقدِّ مة.
((( تكملة أمل اآلمل.59/4 :
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قصب��ة دهخوارقان من أعامل تربيز ،واملج َّلد اخلامس م��ن تذكرة الفقهاء للعلاَّ مة ،وهو
جم َّلد املعامالت قد رأيته يف بلدة تربيز»(((.

املزيدي ،كان
عيل ب��ن منصور بن احلس�ين
ّ
ج��اء يف تاري��خ احل َّلة ما ّ
نصه« :الش��يخ ّ

فاضلاً
احلل ،ذك��ر صاحب الرياض أنَّه كان ح ًّيا يف
فقيها
ً
معارصا للش��يخ أمحد بن فهد يِّ ّ
ً

سنة 877هـ ،ألنَّه وجد كت ًبا كانت بخ ِّطه يف هذا التاريخ»((( (((.

محاد احلليِّ ّ (ق :)9
حممد ،ابن َّ
 .22/208الشيخ أبو احلسن َّ

محاد) ،ورد
حممد املعروف بـ(ابن َّ
هو الش��اعر األديب الفاضل الش��يخ أبو احلس��ن َّ

اخلاص��ة برجال الش��عر واألدب ،وممَّن ذكره الش��يخ
ذك��ره يف عدد من كت��ب الرتاجم
َّ

محاد) بالتشديد
حممد املعروف بـ(ابن َّ
يوسف كركوش يف تاريخ احل َّلة قائلاً « :أبو احلسن َّ

للخليع��ي ،وله معه
معارصا
وش��اعرا جمي��دً ا ،كان
ع�لى وزن ش��دَّ اد ،كان فاضلاً أدي ًبا،
ّ
ً
ً
مساجالت شعر َّية»(((.

محاد الش��اعر ش��عر كث�ير مبثوث يف املجامي��ع الش��عر َّية ،والتي منها
وللش��يخ ابن َّ

النبي وآله املعصومني
كتاب املنتخب
للطرحيي ،وقد ذكر له عدَّ ة قصائد وك ُّلها يف مديح ِّ
ّ
ورثائهم ،وإليك بعض هذه القصائد:

((( رياض العلامء.269/4 :
((( تاريخ احل َّلة.12/2 :
الطهراين يف القرن التاس��ع من طبقات أعالم الش��يعة املسمى بالضياء الالمع،
((( ترجم له الش��يخ
ّ
احلل كتبها يف س��نة901هـ ،فيكون بذلك
ووجدت نس��خة من كتاب قواعد األح��كام للعلاّ مة يِّ ّ
كتب��ت عنها يف جم ّلة
أدرك الق��رن العارش ،والنس��خة موج��ودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العا ّمة،
ُ
احلل).
خمطوطاتنا العدد  ،5فوائد حتقيقية/القسم الثاين( .أمحد يِّ ّ
((( تاريخ احل َّلة.103/2 :
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«ك���ف���اك ب��خ�ير اخل��ل��ق آل حم َّ��م��د

أص��اهب��م س��ه��م امل��ص��ائ��ب أمجعا

وق���ف���ت ع�ل�ى أب��ي��اهت��م ف��رأي��ت��ه��ا

اجل���و بلقعا
خ��را ًب��ا أرا ًب����ا ق��ف��رة
ِّ

خت�� َّط��ف��ه��م ري���ب امل���ن���ون ب�صرف��ه

ف��أغ��رب ب����اإلرزاء فيهم وأب��دع��ا

َّ
��ف وقع ًة
وإن هل��م يف عرصة ال��ط ّ
غزهتم بجيش احلقد ُأ َّم��ة جدِّ هم

ومل ترع فيهم من هلم كان قد رعا

وق��د ق��ام فيهم خاط ًبا ق��ائ�ًل�اً هلم

ومل ي��ك م��ن ري��ب امل��ن��ون ليجزعا

ت��ك��اد هل��ا األط����واد أن تتزعزعا

ك���أنيِّ ب��م��والي احل��س�ين وصحبه

جتمعا
وجيش ابن سعد حوهلم قد َّ

أمل تأتني يا ق��وم بالكتب رسلكم

عجل نحونا السري مرسعا
يقولون ِّ

وإنَّ����ا مج��ي�� ًع��ا شيعة ل��ك ال ن��رى
ومن قصيدة ُأخرى قوله:

ح��ق اإلم��ام��ة موض ًعا..
لغريك يف ِّ

ي��ا بني املصطفى ال��س�لام عليكم

م��ا ّ
ط�ي�را ط��روب��ا
أق���ل ال��غ��ص��ون
ً

ول���ق���د زاد ذك�����ر زي�����د غ��ل��ي��ل

حني أضحى عىل الكناس صليبا

أ َّم���ة ال��س��وء مل جت���ازوا رس���ول اهلل

ف���ي���ك���م إذ مل ي������زل م��ت��ع��وب��ا

ه���دَّ ين احل���زن بعدكم مثل ماهدَّ

م���ن احل�����زن ي���وس���ف وي��ع��ق��وب��ا

ث����م أذري م��ن ب��ع��د ق�بر ونبش
ََّ

وح����ري����ق ب��ي�ن ال����ري����اح هن��ي��ب��ا

ّ
ك������ل ي������وم هت���ت���ك���ون ح���ري�ًمً

م���ن ب��ن��ي��ه وت��ق��ت��ل��ون ح��ب��ي��ب��ا»

(((

وفاته:

ىَّ
املتوف سنة
مل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته إلاَّ أنَّه من معارصي الش��يخ اخلليعي

مر آن ًفا ،واهلل سبحانه العامل.
850هـ كام َّ

((( املنتخب.161/2 :
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حممد بن جعفر امللحوس (ق :)9
 .23/209الس ِّيد َّ

حممد جالل الدين ب��ن العلاَّ مة الفقيه
ه��و العامل اجللي��ل ،والفاضل النبيل ،الس�� ِّيد َّ

الس�� ِّيد جعفر صاحب كتاب (تكملة الدروس) ابن الس�� ِّيد أمحد من ذراري أيب عبد اهلل

حممد األدرع بن عبيد اهلل األمري بن عبد اهلل
احلسني املعروف بـ(امللحوس) بن القاسم بن َّ
عيل بن
بن احلس��ن بن جعفر بن احلس��ن املثنى بن اإلمام احلسن السبط بن أمري املؤمنني ّ

أيب طالب.

إذ ذك��ر ابن ِعنَ َب��ة (ت 828هـ) يف (عم��دة الطالب) َّ
أن للمحل��وس وهو أبو عبد

حممد األدرع عق��ب ُيعرفون بـ(بني امللح��وس) وهم باحل َّلة
اهلل احلس�ين بن القاس��م بن َّ
وغريها(((.

ترمجنا له يف كتابنا (م��زارات احل َّلة الفيحاء ومراقد علامئها) ،وأقمنا الدليل عىل أنَّه

وجدت بعد ذلك َّ
أن
املدفون إىل جنب الش��يخ نجيب الدين حييى بن سعيد اهلذ ّيل ،وقد
ُ

الطهراين قد ترجم له،
والبحاثة اخلبري آقا ب��زرك
كلاًّ من العلاَّ مة الس�� ِّيد حس��ن الصدر
ّ
ّ
ورصح َّ
بأن قربه يف احل َّلة.
َّ

نصه« :ابن صاحب تكملة الدروس ،قربه يف الق َّبة العالية
ففي تكملة أمل اآلمل ما ّ

عم املح ِّقق)،
يف آخر بلدة احل َّلة املعروفة بـ(ق َّبة الشيخ منتجب الدين حييى بن سعيد ابن ِّ
ويقال َّ
أن يف هذه الق َّبة قرب سيف الدولة ابن دبيس ..إىل قوله :وقال والده يف آخر تكملة

يابني بإجالل العلامء العاملني الذين
طي الوص َّية الت��ي أوصاه هبا :وعليك ّ
الدروس يف ِّ

مل يتَّخذوا العلم بضاعة للدنيا ،الذين رشو أنفسهم هلل ،الذين مدحهم اهلل يف حمكم كتابه
ِ
اهدُ ْوا فِ ْينَا َلن ََه ِد َين َُّه ْم ُس�� ُبلنَا َوإِ َّن اهللَ َل َـم َع ا ْل ُـم ْح ِس��نِي﴾(((،
﴿وا َّلذ ْي َن َج َ
بقوله س��بحانهَ :
((( ُينظر :عمدة الطالب.189-188 :
((( العنكبوت.69 :
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قلت لك ،وحتفظ عنِّي ما أوصيتك به هنا ،ويف كتابنا املوس��وم باملنتخب تكن
وتد َّب��ر ما ُ

بس��طت ل��ك قويل فيام أردتك به ..إىل أن ق��ال :ووافق الفراغ
من الفائزين ،فهنالك قد
ُ
من مجعه وكتابته آخر هنار العرص سادس وعرشين من شهر رجب األصب املبارك سنة

احلسيني»(((.
836هـ عىل العبد الضعيف جعفر بن امللحوس
ّ

األنصاري احلليِّ ّ (ق :)9
حممد بن شجاع الق َّطان
ّ
 .24/210الشيخ شمس الدين َّ
حممد بن ش��جاع الق َّطان
ه��و الفقيه العامل والفاضل الكامل الش��يخ ش��مس الدين َّ

احلل.
ّ
األنصاري يِّ ّ

«حممد بن ش��جاع الق َّطان ،الظاهر أنَّه
حممد
ّ
مهدي بحر العلوم قائلاً َّ :
ذكره الس�� ِّيد َّ
تكرر ِذكره يف اإلجازات ،وهو يروي
مؤ ِّل��ف كتاب (معامل الدين يف فقه آل يس) ،وق��د َّ
السيوري عن الشهيد.
عن املقداد بن عبد اهلل
ّ

البهائي:
احلارثي والد الشيخ
ويف إجازة الشهيد الثاين للشيخ حسني بن عبد الصمد
ّ
ّ

ِّ
احلسيني،
عيل بن دقامق
وعن الش��يخ ش��مس الدين ابن داود ،عن الس ِّيد
ّ
األجل املح ِّقق ّ

حممد بن ش��جاع الق َّطان ،عن الشيخ املح ِّقق أيب عبد
عن الش��يخ الفاضل شمس الدين َّ
األسدي»(((.
احلل
اهلل املقداد بن عبد اهلل
ّ
ّ
السيوري يِّ ّ

حممد بن ش��جاع الق َّطان،
وذكره صاحب أمل اآلمل قائلاً «:الش��يخ ش��مس الدين َّ

السيوري»(((.
فاضل ،صالح ،يروي عن املقداد بن عبد اهلل
ّ

وج��اء يف الكن��ى واأللقاب ..«:وق��د يطلق عىل اب��ن الق َّطان الذي تق��دَّ م ذكره يف
((( تكملة أمل اآلمل.421-420/4 :
((( الفوائد الرجال َّية.278/3 :
((( أمل اآلمل.275/2 :
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احلل،
حممد بن ش��جاع الق َّطان
ّ
علامء اإلمام َّية ،وهو الش��يخ ش��مس الدين َّ
األنص��اري يِّ ّ

الع��امل الكامل ،صاحب كتاب معامل الدي��ن يف فقه آل يس ،املنقولة فتاواه يف كتب
ِّ
عيل بن
العل�ماء ،ي��روي عن الفاضل املقداد عن الش��هيد ،ويروي الش��يخ
األج��ل ّ
ّ
عيل بن دقامق
اجلزيني عن الس�� ِّيد
حممد بن داود
عب��د العايل
ّ
املييس عن الش��يخ َّ
األج��ل ّ
ّ

عنه.(((»

شيوخه وتالمذته:
السيوري ،أ َّما من يروي عنه من تالمذته
وأش��هر شيوخه الشيخ املقداد بن عبد اهلل
ّ

ّ
احلسيني.
عيل بن دقامق
فهو الس ِّيد
ّ
األجل ّ

وفاته:

اهلجري ،واهلل
ال يوج��د تاري��خ لوفاته ،إلاَّ أنَّه ُيع��دُّ من أعالم القرن التاس��ع
ّ

سبحانه العامل.

الغروي (كان ح ًّيا سنة 898هـ):
حممد بن صالح
ّ
 .25/211الشيخ َّ

الرافيض الفقيه ونقلاً
جاء يف كتاب فقهاء الفيحاءيف ذيل ترمجة الش��يخ أيب القاس��م
ّ

احلل ،كان
حممد بن صالح
ّ
عن كتاب نرش اخلزامى املخطوط ما ّ
نصه« :الش��يخ َّ
الغروي يِّ ّ
ً
األحسائي
عيل ابن أيب مجهور
حلا
ً
ّ
وفقيها فاضلاً  ،أجازه الفقيه الشيخ َّ
شيخا صا ً
حممد بن ّ

سنة 898هـ ،وله تصانيف جليلة.((( (((»..

((( الكنى واأللقاب.390/1 :
((( فقهاء الفيحاء.172/1 :
األحسائي ،من تآليف الشيخ عبد
((( ُطبِ َعت هذه اإلجازة يف كتاب فهرس مصنَّفات ابن أيب مجهور
ّ
احلل).
اهلل
الغفراين( .أمحد يِّ ّ
ّ
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اهليكيل (ق :)9
عواد
حممد بن َّ
 .26/212الشيخ َّ
ّ

حممد بن
عيل صدر الدين
املدين«:الشيخ مجال الدين َّ
ّ
جاء يف س�لافة العرص للس�� ِّيد ّ

باهليكيل ،شاعر متق ِّعر يف الكالم يقرع السمع من حوايش ألفاظه ما يريب
احلل الشهري
َّ
ّ
عواد يِّ ّ
ع�لى قوارع امل�لام ،دخل الدي��ار اهلند َّية فمدح عظامءه��ا بمدائح ،ن��ال بجوائزها املنى
واملنائح ..من شعره يف املديح:

رسيت من الفيحاء فوق عرندس

قطعت به النخباء والوهد والقلل

ولـماَّ ج��رى جم��رى اخلشاش أجبته

ب��أس��ا وجيهل
أي��ا مج�لي ال ختشى ً

ب��ع��ز ب��ع��د ٍّ
ذل ب��رب��ع��ه
ألح��ظ��ى
ٍّ

وال أختيش إن جار دهري أو عدل

راقصا
فخب رسي�� ًع��ا يف اهل��واج��ر
ً
َّ

وكم مهمه يف دجلة الليل قد عسل

ّ
مح���ى ف��ي��ه أخ���و أم���ل ن��زل
أج����ل
ً

إىل أن ن��زل��ن��ا يف مح����اه ورب��ع��ه

مهى غي ُثها بالترب ال القطر إذ مهل»..

أنعم
ففاضت علينا م��ن عطاياه
ٌ

(((

عيل بن
قال الشيخ يوسف كركوش بعد ترمجته مع ِّق ًبا« :حيتمل أنَّه منسوب إىل الشيخ ّ

احلل»(((.
احلل الذي كان من تالمذة ابن فهد يِّ ّ
فضل بن هيكل يِّ ّ

املوسوي (870-..هـ):
املشعشعي
حممد بن فالح بن هبة اهلل
ّ
ّ
 .27/213الس ِّيد َّ

املوس��وي ،من تالمذة الشيخ الزاهد
حممد ابن الس�� ِّيد فالح بن هبة اهلل
ّ
هو الس�� ِّيد َّ
ِ
واملظهر للبدع والشعوذة.
احلل ،واملنحرف عنه،
أمحد بن فهد يِّ ّ
حممد بن
نصه« :كالم
ج��اء يف كتاب الذريعة آلقا بزرك
ّ
الطهراين ما ّ
املهدي للس�� ِّيد َّ
ّ

ىَّ
املشعشعي
فالح
املتوف 870هـ الذي كان شيع ًّيا يف َّأول أمره ،وتلميذ أمحد بن فهد ولـماَّ
ّ
((( سالفة العرص.558 :
((( تاريخ احل َّلة.111/2 :
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ربأ منه الش��يخ وأمر بقتل��ه ،لكنَّه خت َّلص من القتل وا َّدع��ى املهدو َّية ،ولذا
أظه��ر البدع ت َّ
املهدي»(((.
سمى كتابه املشحون من اخلرافات بـ :كالم
ّ
َّ

حممد ابن الس ِّيد فالح ابن الس ِّيد هبة اهلل ابن الس ِّيد
وجاء يف تاريخ احل َّلة« :هو الس ِّيد َّ

النسابة ،ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى
عيل املرتىض ابن الس ِّيد عبد احلميد َّ
حسني ابن الس ِّيد ّ
النس��ابون يف عمود نس��به إىل اإلمام موس��ى الكاظم،
الكاظم ،ولكن اختلف َّ
واختلف يف مس��قط رأسه ،قيل :يف مشهد موسى الكاظم ،وقيل :يف واسط .توفيِّ والده

شب أدخله
احلل ُبأ ِّمه ،فر َّباه أحسن تربية ،ولـماَّ َّ
وهو صغريَّ ،
وتزوج الشيخ أمحد بن فهد يِّ ّ
حممد عىل ُأس��تاذه ابن
يدرس��ه العل��وم واملعارف ،درس الس�� ِّيد َّ
مدرس��ته الزين َّية وأخذ ِّ
يروض نفس��ه حسب تعاليم
فهد املنقول واملعقول،
وخصوصا فلس��فة اإلرشاق ،فأخذ ِّ
ً
ثم ا َّدعى حصول الكشف له،
الصوف َّية ،واعتكف يف مس��جد الكوفة سنة طل ًبا للخلوةَّ ،

يتفوه بأشياء مدَّ ع ًيا أنهَّ ا حصلت له عن طريق اإلرشاق ،فأنكر عليه ُأستاذه الشيخ
وأخذ َّ

كفره ،وأمر بنبذه ،وكان قد احتمى بخفاجة؛ بس��بب اس��تيالئه عىل كتاب
أمحد لـماَّ مل ينته ُ
للشيخ أمحد بن فهد كان ابن فهد حيرص عىل إتالفه الشتامله عىل أمور سحر َّية وغريها،

حممد خادمة الش��يخ ابن فهد وأخ��ذه ،ولـماَّ علم الش��يخ ابن فهد بحقيقة
فخدع الس�� ِّيد َّ
احلال طلبه منه ،فمنعت خفاجة الرسول عنه ..إىل أن قال حاك ًيا عن كتاب حتفة األزهار

البن شدقم أنَّه ..استوىل عىل مجيع األهواز من شاطىء الفرات إىل احل َّلة ،وكانت جنوده
مخسامئة ال يعمل فيهم السالح وال غريه الستعامهلم بعض األسامء»(((.

 .28/214الشيخ مغامس بن داغر احلليِّ ّ (ق .)9

احلل.
هو األديب الالمع ،والشاعر املبدع البارع ،الشيخ مغامس بن داغر
البحراين يِّ ّ
ّ

((( الذريعة.111/18 :
((( تاريخ احل َّلة.98/2 :
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ذكره الش��يخ يوس��ف كركوش قائ�ًل�اً « :هو مهاج��ر إىل احل َّلة من إحدى العش��ائر

الوهاب ابن
العرب َّية القاطنة ضواحي احل َّلة كام يف احلصون املنيعة ،ويعبرِّ عنه الشيخ عبد َّ
الطرحيي يف مؤ ِّلف له كتبه باحل َّلة سنة 1076هـ وهو يف املراثي واملدائح
عيل
ّ
الشيخ َّ
حممد ّ

(((
بالبحراين ،وعىل ه��ذا يكون أصله من البحري��ن ،وقد هاجر إىل
أله��ل البي��ت
ّ

احل َّلة يف عهد الشيخ أمحد بن فهد لطلب املعرفة واألدب ..إىل قوله :يتَّصف شعره بطول
النفس وبداعة النظامة وحالوة اإلنسجام.(((»..
من شعره:
أت��ط��ي��ب دن�� ًي��ا ب��ع��د ش��ي��ب ق��ذال

وت���ذك���ر أ ّي����ا ًم����ا م��ض��ت ول��ي��ايل

أت���أ َّم���ل يف دار ال���غ���رور إق��ام�� ًة

ألن��ت ح��ري��ص يف ط�لاب املحال

أم��ا ك��ان يف شيب ال��ق��ذال هداية

فيهديك ن��ور الشيب بعد ضالل

متسكت منها ب��األم��اين كمثل من
َّ

مت��سَّ��ك م���ن ن���وم ب��ط��ي��ف خ��ي��ال

فيا س��وءت��ا إن ح��ان حيني وه��ذه

س��ب��ي�لي ومل أح����ذر ق��ب��ي��ح ف��ع��ايل

الطرحيي يف املنتخب عدَّ ة قصائد ،منها:
وذكر له الشيخ
ّ

حم��م��د
«ويل ُأس������و ٌة ف��ي��ه��ا ب����آل َّ

ب��ن��ي خ�ي�ر م��ب��ع��وث وأك�����رم آل

ّ
ب���ك���ل حم��ال
ع���ب���ادي���د أش���ت���اتً���ا

تقسمهم ري��ب امل��ن��ون فأصبحوا
ّ
ف��ب�ين رشي���د ت��رمت��ي غ��رب��ة ال��ن��وى

ب���ه ب�ي�ن غ��ي��ط��ان وب��ي�ن ج��ب��ال

ح���ي وخم��ت��ف
وب�ي�ن دف�ي�ن وه���و
ٌّ

ي��راق��ب خ��و ًف��ا م��ن وق���وع نكال

وب�ين صليب م��اث��ل ف��وق جدعه

ص��ب��ى وش�م�ال
هت����ب ع��ل��ي��ه م���ن
ُّ
ً

وب�ين سميم ق��د رسى يف عظامه

ال���س���م ق���تَّ���ال ب��غ�ير ق��ت��ال
م���ن
ِّ

الطرحيي( .أمحد
الوه��اب
((( موج��ود يف مكتب��ة اإلمام احلكيم العا َّمة بعنوان جمموعة الش��يخ عبد َّ
ّ
احلل).
يِّ ّ
((( تاريخ احل َّلة.100/2 :
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فيا ليت شعري من أن��وح ومن له

أروح وم���ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ي��ه ب��س��ال

ع��م��م رأس��� ُه
أأش��ج��و ع��ل�� ًّي��ا ح�ين َّ

بمنصلت ذي رون����ق وص��ق��ال

ال��زاك��ي سقته جعيدة
أم احلسن
ّ
َّ
وإن ح��ن��ي��ن��ي للشهيد بكربال

ق�ض�ى ب�ي�ن أن���ص���ار ل���ه وم����وال

له أم لبنت املصطفى بعد ما مىض

ق��ض��ت مل ت��ف��ز م��ن إرث��ه��ا بخالل

ل��ب��اق ف�لا ُي��ق�ضى ل��ه ب�����زوال»(((.

وفاته:

احلل،
مل أعث��ر ع�لى تاريخ والدت��ه أو وفاته ،إلاَّ أنَّه كان
معارصا للش��يخ اب��ن فهد يِّ ّ
ً

رضوان اهلل عليهم.

السيوري (826-..هـ).
 .29/215الشيخ املقداد بن عبد اهلل
ّ

ه��و الفقي��ه الفاضل ،والع��امل العامل الكامل ،ص��در العلامء ،وش��يخ الفقهاء ،أبو

املش��هدي
األس��دي
احلل
حممد
ّ
ّ
ّ
عب��د اهلل رشف الدي��ن املقداد بن عبد اهلل بن َّ
الس��يوري يِّ ّ

النجفي.
ّ

حممد بن
ق��ال عنه صاحب أمل اآلمل« :الش��يخ مجال الدين املق��داد بن عبد اهلل بن َّ

األس��دي ،كان عالـماً فاضلاً  ،متك ّلماً  ،حم ّق ًقا مد ِّق ًقا ،له
احلل
حممد
ّ
ّ
احلس�ين بن َّ
السيوري يِّ ّ

كتب»(((.

(((
والقم ّي يف الكنى واأللقاب
البحراين يف لؤلؤة البحرين
وذكره الشيخ يوسف
ِّ
ّ

(((

العاميل.
احلر
بنحو ما ذكره ُّ
ّ

((( املنتخب.76/2 :
((( أمل اآلمل.325/2 :
((( لؤلؤة البحرين.172 :
((( الكنى واأللقاب.7/3 :
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حممد
وق��ال
ّ
حمم��د بن احلس�ين بن َّ
اخلوانس��اري« :الش��يخ مق��داد بن عب��د اهلل بن َّ

األس��دي ،كان عالـماً فاضلاً  ،متك ِّلماً  ،حم ِّق ًقا مد ِّق ًقا ،له كتب ..هو الذي
احلل
ّ
ّ
الس��يوري يِّ ّ
ُيع�َّب�رَّ عنه يف فقه َّيات ِّ
الس��يوري ،وينق��ل عن كتابه يف آيات
متأخري أصحابنا بالفاضل
ّ
بالغروي نزلاً  ،وكأنَّه
أيضا
كثريا ،وكنيته أبو عبد اهلل ،ويف بعض املواضع صفته ً
ّ
األحكام ً
كان من مجلة متو ِّطني ذلك املشهد املقدَّ س ح ًّيا وم ِّيتًا»(((.

وق��ال العلاَّ م��ة الس�� ِّيد حممد ص��ادق آل بحر العل��وم يف تعليقته عىل كت��اب لؤلؤة

اخلوانس��اري يف كت��اب روضات اجلنَّ��ات عند ذكر الش��يخ املقداد
البحري��ن ،والس�� ِّيد
ّ

احلل تلميذ املقداد ما ه��ذا لفظه« :توفيِّ
ّ
الس��يوري ونقلاً عن الش��يخ حس��ن بن راش��د يِّ ّ

الس��يوري ن َّظر اهلل وجهه
ش��يخنا اإلمام العلاَّ مة األعظم أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل
ّ
الغروي عىل مرشِّ ف��ه أفضل الصلوات وأكم��ل التح َّيات ضاحي هنار
باملش��هد املقدَّ س
ّ
األحد الس��ادس والعرشين من شهر مجادى اآلخرة س��نة 826هـ ،ودفن بمقابر املشهد
جهوري الصوت ،ذرب ال ِّلسان،
غرته رجلاً مجيلاً من الرجال،
ّ
املذكور ،وكان ب َّيض اهلل َّ

فقيه��ا ،متك ِّلماً ُأصول ًّيا ،نحو ًّي��ا منطق ًّيا ،صنَّف
مفو ًه��ا يف املق��ال ،متفنِّنًا يف علوم كثريةً ،
ِّ
وأجاد ،صنَّف يف الفقه كنز العرفان يف فقه القرآن»((( (((.

شيوخه:
العاميل.
حممد بن مك ِّّي
ومن أشهرهم الشهيد َّ
األول الشيخ َّ
ّ

تالمذته:

من أشهرهم:
((( روضات اجلنَّات.171/7 :
((( لؤلؤة البحرين 173 :اهلامش.
((( روضات اجلنَّات.175/7 :
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احلل.
1.1الشيخ األديب احلسن بن راشد يِّ ّ

عيل بن احلسن بن العالال ،وإجازته له يف ثاين مجادى اآلخرة
2.2الشيخ زين الدين ّ
سنة 822هـ.

احلل.
حممد بن شجاع الق َّطان
ّ
3.3الشيخ الفقيه َّ
األنصاري يِّ ّ

اخلوانساري يف روضات اجلنَّات َّ
عيل بن هالل اجلزائري ممَّن يروي
وذكر
ّ
أن الشيخ ّ

السيوري عن الشهيد.
بالسند العايل عن الشيخ مقداد
ّ

مؤ َّلفاته:

1.1جتويد الرباعة يف رشح جتريد البالغة ،وهو يف علم املعاين والبديع.
2.2التنقيح الرائع يف رشح خمترص الرشائع ،مطبوع.
الفتوة.
3.3رسالة يف َّ

4.4رشح ألفية ابن مالك.

5.5رشح الباب احلادي عرش ،مطبوع.

الطويس.
6.6رشح فصول اخلواجة نصري الدين
ّ
7.7رشح مبادىء األُصول.

8.8رشح هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين ،مطبوع.
9.9كنز العرفان يف فقه القرآن ،مطبوع

1010اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية.

احلل.
1111مهج السداد يف رشح واجب االعتقاد ،للعلاَّ مة يِّ ّ

1212نض��د القواع��د الفقه َّية عىل مذه��ب اإلمام َّية ،وهو ترتيب كت��اب القواعد يف
األول ،مطبوع.
الفقه واالُصول لشيخه الشهيد َّ
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وفاته:
توفيِّ رضوان اهلل عليه يف السادس والعرشين من شهر مجادى اآلخرة سنة 826هـ،

احلل تلميذ
ودفن يف مقابر املشهد
ّ
العلوي املقدَّ س ،وهو ما ذكره الشيخ احلسن بن راشد يِّ ّ
املقداد
السيوري((( ،واهلل سبحانه العامل.
ّ

 .30/216الس ِّيد نعمة اهلل احلليِّ ّ (ت940هـ).

حممد بن
جاء يف كتاب طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال« :املوىل شمس الدين َّ

احلل كالمها من تالمذة الشيخ إبراهيم
احلسن
ّ
األسرتآبادي والس ِّيد أمري الدين نعمة اهلل يِّ ّ

ولألول منهام منه اإلجازة»(((.
القطيفي،
َّ
ّ

الكركي قائلاً « :كان من تالميذ الشيخ
عيل
وذكره
ّ
ّ
اخلوانساري يف ذيل ترمجة الشيخ ّ

القطيفي الذي كان بينه وبني شيخنا
ثم رجع عنه واتَّصل بالشيخ إبراهيم
عيل
ّ
الكركيَّ ،
ّ
ّ
املذكور مناقضة ومنافرة»(((.

القطيفي وأحد تالمذته املنحازين
معارصا للش��يخ إبراهيم
ويظهر ممَّا تقدَّ م أنَّه كان
ّ
ً

األميني يف أعيانه ،وأنَّه كان رشيكًا يف الصدارة أ َّيام حكم طهامسب
إليه ،ترجم له الس ِّيد
ّ

الصفوي ،وذكر َّ
أن وفاته كانت يف  28ذي احلجة سنة 940هـ((( ،واهلل سبحانه العامل.
ّ

((( وهو صاحب مدرسة موجودة يف النجف األرشف إىل اآلن ،وهي حتت التعمري ِمن ِق َبل الوقف
الطويس كُتبت يف هذه املدرسة،
املتهجد للشيخ
الش��يعي ،وهناك نسخة رأيتها من كتاب مصباح
ِّ
ّ
ّ
موج��ودة يف مكتب��ة اإلمام احلكي��م العا َّمة ،وقد ذكرها الش��يخ جعفر حمبوبه عند ذكره املدرس��ة
احلل).
ضمن مدارس النجف يف كتابه مايض النجف وحارضها( .أمحد يِّ ّ
((( طرائف املقال.87/1 :
((( روضات اجلنَّات 370/4 :رقم .414
((( ُينظر :أعيان الشيعة.225/10 :
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ال ُب��دَّ لنا يف خامتة بحثن��ا املتواضع هذا ،والذي تناول مدَّ ة زمن َّي��ة حمدَّ دة من تاريخ

وتط��ور احلركة العلم َّية فيه��ا وبلوغها
احل َّل��ة الفيح��اء (950-500هـ) عهد نش��وؤها
ُّ

الفكري ،أن نش�ير ولو بشكل بسيط إىل العصور الزمن َّية
أعىل مراتب اإلزدهار والعطاء
ّ

األُخ��رى التي أعقبت تلك املدَّ ة املزده��رة ،التي تراجع فيها ذلك االزدهار ،وتدهورت
نسبي وليس ك ِّل ًّيا؛ بسبب
الفكري ،وأصبحت يف ركود
حركتها العلم َّية ،وهبط نشاطها
ّ
ّ

خصوصا خالل القرنني احلادي عرش
مرت هبا املدينة
ً
التغيرُّ ات السياس َّية للبالد ،والتي َّ
والثاين عرش ،ومل يكن فيهام إلاَّ ومضات مضيئة مت َّثلت بظهور بعض العلامء واألُدباء عىل
فرتات متباعدة حالت دون اندثار صورة العلم فيها ،وكانت داف ًعا مهماًّ س��اعد يف بروز

حرك��ة أدب َّي��ة وعلم َّية جديدة حاولت النهوض ثاني��ة يف أرض الفيحاء ،وقد بدأت هذه

واس��تمرت يف تزايد خ�لال القرن الثالث عرش وأوائل
احلركة أواخر القرن الثاين عرش
َّ
الق��رن الرابع عرش ،وكان ظهور ه��ذه النهضة اجلديدة مقرتنًا بنش��اط عدد من العوائل
وأسايس يف هذه النهضة.
احل ِّل ّية املتم ِّيزة بالعلم واألدب والتي كان لرجاهلا دور متم ِّيز
ّ

يقول الشيخ يوسف كركوش« :بعد أن ركدت الروح العلم َّية واألدب َّية يف احل َّلة خالل

ثالثة قرون تقري ًبا ظهرت بوادر هنضة أدب َّية يف احل َّلة يف أواخر القرن الثاين عرش ،وأخذت

اهلجري ،نشأ يف
اهلجري وأوائل القرن الرابع عرش
تشتدُّ وتنمو طيلة القرن الثالث عرش
ّ
ّ
يش��ق هلم غبار ،وبلغوا الغاية يف الشعر واألدب ..إىل قوله:
هذا الدور ُأدباء وش��عراء ال
ُّ

النحوي ،و ُأرسة
ويمك��ن أن نعت�بر ظهور األُرستني األدب َّيت�ين يف احل َّلة ،ومه��اُ :أرسة آل
ّ
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آل الس�� ِّيد س��لامن (آل ش��هاب) ن��واة ه��ذه النهضة األدب َّي��ة ،إذ إنهَّ�ما أذكيت��ا روح هذه
النهضة ،وممَّا زاد يف استعارها ظهور األُرسة القزوين ّية يف النصف الثاين من القرن الثالث

عرش»(((.

األس��ايس والكبري
وبأي حال من األح��وال إنكار أو جتاهل الدور
وال يمك��ن لن��ا ِّ
ّ

لتلك األُرس الثالثة املتم ِّيزة -الس��ابقة الذكر -ودورها الفعال يف نشوء النهضة الفكر َّية

يب ،إلاَّ أنَّه
الثاني��ة يف احل َّل��ة ،وما بذلته من جهود ج َّبارة إلنعاش نش��اطها
العلم��ي واألد ّ
ّ
أيض��اَّ :
إن هناك عد ًدا من األُرس والبي��وت احل ِّل ّية األخرى التي عارصت
يمكنن��ا القول ً

وتطورها ،والتي جتسَّ��دت
نم��و هذه النهضة
ُّ
تل��ك األُرس العلم َّية الثالثة وش��اركت يف ِّ
برجاالت بعض بيوتاهتا الرشيفة ،التي ورد ذكرها يف كتب التاريخ والرتاجم ،ولإلشارة

عيل
إىل ه��ذا املوضوع نذكر ما ج��اء يف كتاب البابل َّيات عند ترمجة مؤ ِّلفها الش��يخ َّ
حممد ّ
يب واحلديث عن نشأته العلم َّية واألدب َّية يف مدينة احل َّلة قائلاً « :وبنتيجة توجيه أبيه
اليعقو ّ
القزويني له ازدادت رغبته يف األدب ،فأخ��ذ خيتلف إىل حمافل العلامء
وتش��جيع الس�� ِّيد
ّ

وأندية األُدباء وما أكثرها يؤمئذ يف الفيحاء ،ونذكر منها عىل س��بيل املثال :ندوة آل س ِّيد

عيل ابن الس ِّيد شناوة وتوت ،والس ِّيد رضا بن أيب
سلامن ،والشيخ حممود سامكة ،والس ِّيد ّ

القزويني ،فكانت تلك الندوات أشبه باملدارس األدب َّية واملعاهد
القاسم ،والس ِّيد حسن
ّ
الثقاف َّية ،فصقلت مواهبه وساعدت عىل حسن انرصافه لألدب»(((.

نمو
بأهم وأش��هر األُرس احل ِّل ّية التي س��امهت يف ِّ
وختا ًما ال ُبدَّ لنا هنا من التعريف ِّ

النهضة األدب َّية الثانية يف احل َّلة مع ذكر بعض أعالمها ،وهي:

((( تاريخ احل َّلة.134/2 :
((( البابل َّيات.219/3 :
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ُ 1.1أرسة آل س�ماكة احلليِّ ّ  ،ومن أعالمهم((( :الش��يخ حممود سامكة وولداه العاملان
احلل.
الفاضالن الشيخ َّ
عيل آل سامكة يِّ ّ
حممد ،والشيخ ّ

احلل ،والس ِّيد
2.2آل الس�� ِّيد س��لامن ،ومن أعالمهم :الشاعر الكبري الس�� ِّيد حيدر يِّ ّ
احلل ،وغريهم كثري.
مهدي يِّ ّ

3.3السادة آل عزام
احلسيني احلليِّ ّ  ،ومن أعالمهم العلاَّ مة الكبري الس ِّيد مسلم ،وأخيه
ّ
الس ِّيد هادي ،ووالدهم العلاَّ مة الس ِّيد محود الس ِّيد نارص ،قدَّ س اهلل أرسارهم.

4.4الس��ادة آل
القزويني ،تلك األُرسة العلو َّية العريقة املتخمة باألعالم ،وأبرزهم
ّ
(((
احلل ،وأوالده الكرام رضوان
جدّ هم املجتهد الكبري الس ِّيد مهدي
ّ
القزويني ّ يِّ

اهلل عليهم.

(((
ـي الشاعر العالِـم،
5.5الس��ادة آل كامل الدين ،ومن أعالمهم :الس ِّيد جعفر احل ِّل ّ

وكذلك الس ِّيد العلاَّ مة محد كامل الدين ،وغريهم.

النحوي ،ومنهم :الشيخ أمحد ابن الشيخ حسن
ُ 6.6أرسة آل
النحوي(((.
ّ
ّ

عيل الس ِّيد
7.7السادة آل وتوت احلس��ين ُّيون ،ومن أعالمهم :العلاَّ مة الفقيه الس ِّيد ّ
(((
حممد
ع َّباس ش��ناوة وت��وت (ت1340هـ)  ،وولده العلاَّمة املجتهد الس�� ِّيد َّ

حجة اإلس�لام الس�� ِّيد مس��لم
تق��ي وت��وت (ت1342هـ) ،وحفيده العلاَّ مة َّ
الس ِّيد تقي((( ،وغريهم.

((( معارف الرجال.392/2 :
((( معارف الرجال.110/3 :

((( معارف الرجال.171/1 :
((( معارف الرجال.56/1 :
((( معارف الرجال.132/2 :
العلوي← ،68 :
((( طبقات أعالم الشيعة نقباء البشـر ،1463/16 :مشاهري املدفونني يف الصحن
ّ
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كثريا من رجال الفكر واألدب ،من الذين
وغريها من البيوت واألُرس التي أنجبت ً

العلمي هلذه املدينة املباركة ،ويبق��ى األمل دو ًما يف أبنائها يف أن
س��امهوا يف إحياء املجد
ّ
يكونوا روافد علم َّية وأدب َّية متد ِّفقة تس��اهم يف ن�شر العلم واملعرفة وبناء جمتمع متكامل
يسوده اخلري وتسمو فيه الفضيلة.

والس�لام عىل س�� ِّيد األنام
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ِّ
رب العاملني ،وأفضل الصالة َّ

حممد و آله الط ّيبني الطاهرين الكرام(((.
َّ

→ مايض النجف وحارضها 281/3 :اهلامش.
ِ
بحم��د اهلل وتوفيقه مراجعة ه��ذا الكتاب يف ثالثة جمالس ،كان آخره��ا ليلة  19ذي القعدة
ت��م
((( َّ
عيل ب��ن أيب طالب يف قرية
م��ن س��نة 1437هـ يف حرم املرقد الطاهر املنس��وب إىل عون بن ّ
الباش َّية التابعة لناحية املدحت ّية يف احل َّلة الفيحاء ،وقد شاركني يف الضبط املراجعة ٌّ
كل من اإلخوة
ِ
احلل).
األساتذة ميثم سويدان احلمْيرَ ّي ومصطفى صباح اجلنا ّ
يب( .أمحد يِّ ّ
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اآلية

ِ
��م ُم ِصي َب�� ٌة َقا ُل��وا إِنَّ��ا هللِ﴾...
﴿ا َّلذ َ
ي��ن إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْ
َ
﴿ش ِهدَ اهللُ َأ َّن ُه الَ إِل َه إِ اَّل ُه َو َوا ْل َـمالَئِ َك ُة َو ُأ ْو ُلوا﴾...
ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل﴾
اب َل ُـه ْم َربهُّ ُ ْم َأنيِّ الَ ُأض ُ
اس��ت ََج َ
﴿ َف ْ

ت َيا َو ْي َلتَى َء َألِ��دُ َو َأنَا َع ُجو ٌز َو َه َذا َب ْعليِ ﴾...
﴿ َقا َل ْ
﴿م ْن َع ِم َل َصا ًلحِ ا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن﴾...
َ
﴿ َفإِ َذا د َخ ْلتُم بيوتًا َفس�� ِّلموا علىَ َأ ْن ُف ِسكُم حَ ِ
ت َّي ًة﴾...
َ ُ َ
ْ
َ ْ ُُ
ِ
ِ
ِ
��م ُس�� ُب َلنَا﴾...
ي��ن َج َ
﴿وا َّلذ َ
َ
اه��دُ وا فينَ��ا َلن َْهد َين َُّه ْ
ور﴾
﴿ َبــــ ْلــــــــــ��دَ ٌة َط ِّي َبـــــــــــ�� ٌة َو َر ٌّب غَـــــــــــ ُف ٌ
﴿ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون﴾...
ين اَل َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
ََْ ُ
َ َ ْ
ـــــــذي��ن يـــــــــ ْل ِ
﴿إِ َّن ا َّل ِ
ون فِـــــ��ي َآ َياتِنَا﴾...
ح��دُ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ي��ن ُأوتُوا﴾...
ي��ن َآ َمنُوا منْك ُْم َوا َّلذ َ
﴿ َي ْر َف�� ِع اهللُ ا َّلذ َ
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رقم اآلية

الصفحة

البقرة

57-56

336

آل عمران

18

11

آل عمران

195

97

هود

72 ،11

139

النحل

97

97

النور

61

334

العنكبوت

69

466

سبأ

15

59

الزمر

9

11

فصلت
ِّ

40

424-423

املجادلة

11

11

القائل

احلديث واألثر

الصفحة

(أ)
(إجعلونا خملوقني ،وقولوا فينا ما شئتم)

(إذا حدّ ثت ومل ُأسند فسندي فيه عن أيب عن جدّ ي)...
(إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم )...
ّ
(إ ّياكم والغلو فينا ،قولوا :إنّا عبيد مربوبون)...

(ش)

(الشاخص يف طلب العلم كاملجاهد يف سبيل اهلل)...

اإلمام الصادق

447

اإلمام الباقر

172

الرسول األكرم

362

عيل
اإلمام ّ

447

اإلمام أمري املؤمنني

12

(ص)
(صحبت موالي أمري املؤمنني عند وروده)...

األصبغ بن نباتة

39

(ف)
(فضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر)...

الرسول األكرم

12

(ل)

(ال ،ولكن ستكون مدينة يقال هلاِ :
احل ّلة السيف َّية)...

أمري املؤمنني

39

(م)

(متّفقة يف الدين أشدُّ عىل الشيطان من عبادة ألف عابد)
485

اإلمام الباقر

12

(مدينة وأي مدينة)
(من تع ّلم با ًبا من العلم ل ُيع ِّلمه الناس ابتغاء وجه اهلل)...
(من سلك طري ًقا يطلب فيه علماً سلك اهلل به طري ًقا)...

486

أمري املؤمنني

39

الرسول األكرم

12

الرسول األكرم

12

اسم املعصوم
حممد
النبي األكرم َّ
ّ
عيل بن أيب طالب
اإلمام أمري املؤمنني ّ

الصفحة
،206 ،199 ،172 ،119 ،91 ،49 ،12 ،11
448 ،364 ،362 ،335 ،259 ،240 ،211
،229 ،194 ،180 ،129 ،127 ،39 ،12
،365 ،350 ،335 ،299 ،298 ،262
458 ،450 ،447 ،437 ،430 ،376

فاطمة الزهراء

240 ،15

عيل
اإلمام احلسني بن ّ

457 ،456 ،455 ،215

عيل بن احلسني
اإلمام ّ

عيل الباقر
اإلمام َّ
حممد بن ّ

حممد الصادق
اإلمام جعفر بن َّ

284
172 ،12
246 ،48

اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

77 ،74 ،36

عيل بن موسى الرضا
اإلمام ّ

251

عيل
العسكري
ّ
اإلمام احلسن بن ّ
احلجة
املهدي
ّ
اإلمام َّ

440
،390 ،389 ،337 ،253 ،35 ،21 ،7
462 ،451 ،444 ،438 ،423
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(أ)
القطيفي ،الشيخ
إبراهيم بن سليامن
ّ

احلل ،الشيخ شمس الدين
ابن نجيح يّ ّ

الس��وراوي،
العلوي
ع�لي
ّ
ّ
أمحد ب��ن ّ
حممد ب��ن ّ

422

168

الس ّيد

215

احلل ،الشيخ
أمحد بن مسعود
ّ
األسدي يّ ّ

165

احلل ،الشيخ
أمحد بن منيع يّ ّ

الشيخ

166

الفضائ��ل

173

الرافيض ،الشيخ
أبو القاسم بن احلسني
ّ

166

املزيدي ،الشيخ
أمحد بن حييى
ّ

180

املوسوي ،الس ّيد
أمحد بن معد
ّ

اإلبريس��مي ،الش��يخ
ع�لي
أب��و طال��ب ب��ن
ّ
ّ
كامل الدين

احلل ،الشيخ
عيل بن أيب زنبور يّ ّ
أمحد بن ّ

عيل بن عنبة ،الس ّيد
أمحد بن ّ

عيل بن معقل املهلبي ،الشيخ
أمحد بن ّ
احلل ،الشيخ
أمحد بن فهد يّ ّ

احلل املاسح
إسامعيل بن احلسن يّ ّ

167
170
429

احلل ،الشيخ
أمحد بن ّ
حممد بن احلدّ اد يّ ّ

احلل ،الشيخ
أمحد بن ّ
حممد بن اخل ّطاب يّ ّ

علم الدين

181

األعرجي ،الس ّيد نجم الدين
أ ّيوب
ّ

314

(ب)

احلل ،الش��يخ
أمحد ب��ن ّ
حممد بن جعف��ر بن نام يّ ّ

313

180

حمم��د ب��ن ن�ما احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ
إس�ماعيل ب��ن ّ

428

نظام الدين

172

احلل ،الشيخ 181
إسامعيل بن إبراهيم بن نرص يّ ّ

427

169

170

أمح��د ب��ن موس��ى اب��ن ط��اووس ،الس�� ّيد أبو

أب��و الفض��ل ب��ن احلس�ين األح��دب احل�ّل�يّ ّ ،

الشامي ،الشيخ
أمحد بن احلسني
ّ

170

املزي��دي ،األمري
ب��دران بن صدق��ة بن منصور
ّ

شمس الدولة

167

(ج)

جعفر بن أمحد امللحوس ،الس ّيد
489

107
435

جعف��ر ب��ن احلس��ن ب��ن حيي��ى املح ّقق احل�ّل�يّ ّ ،

احلل ،الشيخ
احلسن بن داود يّ ّ

317

الشيخ

182

الزهدري ،الشيخ
جعفر بن
ّ

190

احلل ،الشيخ تاج الدين 436
احلسن بن راشد يّ ّ

احلل،
عيل بن يوس��ف اب��ن ع��روة يّ ّ
جعف��ر ب��ن ّ

احلل ،الشيخ
احلسن بن سليامن يّ ّ

197

الشيخ

315

اإلبريسمي ،الشيخ
حممد
ّ
جعفر بن ّ

435

احللبي ،الشيخ
احلل
ّ
احلسن بن طارق بن حسن يّ ّ

أبو عيل	

110

حممد ابن ُمع ّية ،الس ّيد تاج الدين 190
جعفر بن ّ

احلسيني ،الس ّيد
احلسن بن عبد اهلل
ّ

323

احلسن بن شهاب الواعظ

احلل ،الشيخ
عيل ابن الدر ّ
يب يّ ّ
احلسن بن ّ

حممد اب��ن نام احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ نجم
جعف��ر ب��ن ّ

439

196

الدين

192

احلل ،الشيخ
جعفر بن مليك يّ ّ

195

املهلب��ي احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ
حمم��د
ّ
احلس��ن ب��ن ّ

عز الدين
ّ

440

احلل،
الر ّ
ع�لي َ
بعي يّ ّ
جعف��ر بن هبة اهلل بن نام بن ّ

عز الدين
النييل ،الس ّيد ّ
احلسن بن ّ
حممد ّ

325

109

احلل ،الشيخ
احلسن بن مظاهر يّ ّ

109

احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس ،الس ّيد

195

احلل اهلذ ّيل،
احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد يّ ّ

الدين

326

األعرجي ،الس ّيد
احلسن بن أ ّيوب
ّ

316

احلل ،الشيخ 328
احلسن بن يوسف بن ّ
املطهر يّ ّ

احلل ،الش��يخ
احلس��ن بن احلس�ين ابن قي�صر يّ ّ

احلسيني ،الس ّيد
احلسني بن األبزر
ّ

201

199

احلسني بن أمحد بن ر ّدة ،الشيخ

الشيخ

(ح)
احلل ،رشف الدين
حبيش بن ّ
حممد يّ ّ

الباقالين،الشيخ 197
احلسنبنمعايلبنمسعود
ّ

احلس��ني ،النقيب
احلس��ن ب��ن أمحد اب��ن ُمع ّي��ة
ّ

الس ّيد

عز الدين
ّ

حممد ابن نام ،الشيخ جالل
احلس��ن بن أمحد بن َّ

عز الدين
ّ

326

الشيخ

البغيديدي ،الشيخ
احلسني بن أمحد
ّ

490

199
200
442
110

السوراوي ،الشيخ
احلسني بن أمحد
ّ

(ز)

202

النييل ،الشيخ
احلسني بن ر ّدة
ّ

202

اخلفاجي ،الشيخ
احلسني بن عقيل
ّ

القزويني ،الشيخ
حممد
ّ
زكريا بن ّ
(س)

111

عيل ب��ن مح��دون اب��ن نام احل�ّل�يّ ّ ،
احلس�ين ب��ن ّ
الشيخ

211

احلل ،الش��يخ أبو
عيل اب��ن
ّ
الع��ودي يّ ّ
س��امل بن ّ

205

117

املعايل	

احلل ،الشيخ 206
احلسني بن العود
ّ
األسدي يّ ّ

احلل ،الشيخ
سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح يّ ّ
سديد الدين

212

208

النييل ،الشيخ
سعيد بن أمحد بن مكّي ّ

118

العل��وي العبيد ّيل،
حممد ب��ن املهنّا
ّ
احلس�ين بن ّ
الس ّيد

احلل،الشيخ 120
احللجدّ املح ّقق يّ ّ
سعيداهلذيل يّ ّ

الس��وراوي،
احلس�ين ب��ن هب��ة اهلل ب��ن رطب��ة
ّ
الشيخ

(ص)

111

احلل ،الشيخ 112
احلس�ين بن هدّ اب
ّ
النوري يّ ّ
عيل اآلميل ،الس ّيد
حيدر بن ّ

القريش ،الشيخ
صالح بن جعفر
ّ

353

صال��ح ب��ن عب��د الوه��اب اب��ن العرن��دس،

(خ)

الشيخ

احلل ،الشيخ
حممد
ّ
خزيمة بن ّ
األسدي يّ ّ

215
448

113

املزيدي،
صدقة بن دبيس بن صدقة بن منصور
ّ

املزي��دي،
دبي��س ب��ن صدق��ة ب��ن منص��ور
ّ

املزي��دي ،األمري س��يف
صدق��ة ب��ن منص��ور
ّ

(د)

األمري

األمري

114 ،50

املزيدي ،األمري
عيل
ّ
دبيس بن ّ

الدولة

الربيس ،الشيخ
حممد
رجب بن ّ
ّ

41

(ع)

40

احلل ،الشيخ
ع ّباس بن ع ّباس بن ّ
حممد يّ ّ

(ر)

احلل ،الشيخ
راجح بن إسامعيل يّ ّ

51

209

220

املوس��وي ،الس ّيد
عبد احلميد بن فخار بن معد
ّ

جالل الدين

444

491

221

احلل،
عبداهلل بن هبة اهلل بن أيب القاس��م البزاز يّ ّ

احلسيني ،الس ّيد
األعرجي
حممد
ّ
ّ
عبد احلميد بن ّ

نظام الدين

356

الشيخ

229

النييل ،الشيخ
عبد احلميد
ّ

357

احلسيني ،الس ّيد
عبد امل ّطلب بن بادشاه
ّ

368

223

الدين

369

222

احلل ،الشيخ
عبد
املهدي ابن أيب ّ
ّ
العز يّ ّ

372

452

احلل،
عفيف الدين ب��ن ّ
عيل بن عقيل يّ ّ
حممد بن ّ

األعرجي ،الس�� ّيد عميد
حممد
ّ
عب��د امل ّطلب بن ّ

احلل ،الشيخ
عبد الرمحن بن أيب الربكات بن ّ
حممد يّ ّ

املشرتي
ابن
ّ

النييل ،القايض
عبد الرمحن بن احلسني ّ

العتائقي ،الشيخ كامل الدين 357
عبد الرمحن
ّ

العبادي ،الشيخ
يب بن مسافر
ّ
عر ّ

صفي
احلل ،الشيخ الشاعر
ّ
عبد العزيز بن رسايا يّ ّ

الشيخ

230

احلل ،الشيخ
علم بن يوسف يّ ّ

454

األسدي ،الشيخ
عبد السميع بن فياض
ّ

الدين

360

احلل ،الشيخ
عبدالعيل بن ف ّياض يّ ّ
ّ

453

علوي بن عبداهلل األشهب ،الشيخ

عب��د الكري��م بن أمح��د ابن ط��اووس ،الس�� ّيد

غياث الدين

224

النييل ،الس ّيد غياث الدين
عبد الكريم ّ

366

120

122

ريض الدين 373
عيل بن أمحد
ّ
املزيدي ،الشيخ ّ
ّ
العلوي ،الس ّيد
عيل بن ُأسامة
ّ
ّ

احلل ،الشيخ
عيل بن جعفر بن شعرة يّ ّ
ّ

231
125

احلل،الشيخجاللالدين 229
عبداهللبناحلرام يّ ّ

السورائي،الس ّيدعميدالدين 375
عيلبناحلسن
ّ
ّ

229

232

احلل ،الس�� ّيد نجم
عبداهلل بن علوي بن محدان يّ ّ

الدين

عيل بن احلس��ن بن عنرت املعروف ُ
احلل،
بشميم يّ ّ
ّ
الشيخ

احلل ،الش��يخ زين
عيل بن احلس��ن ب��ن مظاهر يّ ّ
ّ

األعرج��ي ،الس�� ّيد ضياء
حمم��د
ّ
عب��د اهلل ب��ن ّ

الدين

الدين

367

احلل،
حسان بن باقي
عيل بن احلسني بن ّ
القريش يّ ّ
ّ
ّ

الس��يوري،
عب��داهلل ب��ن املق��داد ب��ن عب��داهلل
ّ
الشيخ

375

الس ّيد

453

492

240

الشفهيني ،الشيخ
احلل
ّ
عيل بن احلسني يّ ّ
ّ

376

احلل ،الش��يخ زين
ع�لي بن فضل اهلل بن هيكل يّ ّ
ّ
الدين

463

242

احلل ،الشيخ
عيل بن فلح العبيس يّ ّ
ّ

123

احلل ،الشيخ 241
محاد
عيل بن حسني بن ّ
ّ
الليثي يّ ّ
ّ

عيل بن احلسني القايض ،الشيخ
ّ

املزيدي،
عيل ب��ن دبيس بن صدقة بن منص��ور
ّ
ّ
األمري

اآلوي ،النقيب رشيد الدين 383
حممد
ّ
عيل بن ّ
ّ

52

القويقي ،الش��يخ كامل
العز
عيل بن حممد بن أيب ّ
ّ
ّ

468

حممد بن أيب منصور العلوي ،الس ّيد 245
عيل بن ّ
ّ

احلل ،القايض أبو احلسن 126
عيل بن سليامن يّ ّ
ّ

الغروي ،الشيخ
عيل بن صالح
ّ
ّ

آبادي ،الشيخ
عيل بن طراد املطار
ّ
ّ

الدين

378

حممد رشف الدين ،الوزير
عيل بن ّ
ّ

379

الدين

230
246

454

احلل ،الش��يخ نصري
ع�لي بن ّ
حمم��د الكاش��اين يّ ّ
ّ

النييل،الشيخنظامالدين 380
عيلبنعبداحلميد ّ
ّ

احلل،
حممد ب��ن ّ
ع�لي ب��ن ّ
حممد اب��ن الس��كون يّ ّ
ّ
الشيخ

248

الدين

455

عيل بن عبد الكريم ابن طاووس ،الس ّيد
ّ

381

احلميص ،الشيخ
عيل بن حممود
ّ
ّ

131

عيل بن مزيد األسدي ،األمري أبو احلسن 30
ّ

242

463

املوسوي ،الس ّيد
عيل بن عبد احلسني
ّ
ّ

عيل بن عبد احلميد بن فخار ،الس ّيد
ّ

اخللج��ي ،الش��يخ مجال
ع�لي بن عب��د العزي��ز
ّ
ّ

383

النييل،الس ّيدهباءالدين 459
عيل بنعبدالكريم ّ
ّ

احلل ،الشيخ شمس الدين 386
عيل بن ّ
مطهر يّ ّ
ّ

243
243

ع�لي بن موس��ى ب��ن ط��اووس  ،الس�� ّيد ريض
ّ

الدين

244
128

احلل،
ع�لي ب��ن نرصاهلل ب��ن ه��ارون اب��ن كال يّ ّ
ّ
الشيخ

127

عيلبنحييىابنالبطريقنجمالدين،الشيخ 263
ّ

احلسيني ،الس ّيد
عيل بن عرفة
ّ
ّ

السوراوي ،الشيخ
عيل بن عصيدة
ّ
ّ

احلل ،الشيخ
عيل ابن اخلازن يّ ّ
عيل بن ّ
ّ

عيل ابن طاووس ،الس ّيد
عيل بن ّ
ّ

احلل ،الشيخ
عيل ابن نام يّ ّ
عيل بن ّ
ّ

احلل ،الشيخ
عيل بن محدون يّ ّ
عيل بن ّ
ّ

املزيدي ،الشيخ
عيل بن منصور
ّ
ّ

493

250
130

احلل ،الشيخ
عيل بن حييى اخل ّياط يّ ّ
ّ

حممد بن جعفر امللحوس الس ّيد
ّ

132

ريض الدين 264
عيل بن يوسف ّ
املطهر  ،الشيخ ّ
ّ

حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام ،الشيخ
ّ

(ف)

حسان النديم الصويف ،الشيخ
حممد بن ّ
ّ

حممد بن اجلعفرية ،الس ّيد أبو الفتح
ّ

النييل ،الشيخ ظهري الدين 387
عيل بن يوسف ّ
ّ

466
272
286
274

احلل،الس ّيد 216
فخاربنمعدبنفخار
ّ
املوسوي يّ ّ

املطه��ر احل�ّل�يّ ّ فخ��ر
حمم��د ب��ن احلس��ن اب��ن ّ
ّ

القاسمبناحلسنيابن ُم َعية،الس ّيدأبوجعفر 355

حمم��د ب��ن حس��ن ب��ن موس��ى ابن ط��اووس،
ّ

احلل،الشيخنظامالدين 120
كتائببنفضلاهلل يّ ّ

النييل ،الس ّيد صفي الدين 395
ّ
حممد بن احلسن ّ

املح ّققني

(ق)
(ك)

الس�� ّيد

265

النحوي،الشيخ 269
احلل
ّ
ّ
حممدبنأيبالفوارس يّ ّ

احلل ،الشيخ
ّ
حممد بن أمحد بن إدريس يّ ّ

األمري

احلل،الشيخ 132
ّ
حممدبنأمحدبنمحزةابنجيا يّ ّ

السوراوي ،الشيخ نجيب الدين
حممد
ّ
ّ

حممد بن أمحد بن صالح السيبي ،الشيخ شمس
ّ

اهلرقيل ،الشيخ
حممد بن إسامعيل
ّ
ّ

389

52

276

األنصاري ،الشيخ شمس
حممدبن شجاع الق ّطان
ّ
ّ

الدين

467

التعاويذي ،الشيخ 276
حممد بن عبد اللطيف
ّ
ّ

صفي الدين 272
حممد بن بشري
ّ
العلوي  ،الس ّيد ّ
ّ

األعرجي ،الس�� ّيد مجال
حممد بن عب��د امل ّطلب
ّ
ّ

احللابناالبريسمي،الشيخ
ّ
حممدبنجعفرابننام يّ ّ
شمس الدين

احلل ،الشيخ أبو احلسن
حممد بن ّ
ّ
محاد يّ ّ

464

املزيدي،
حممد بن دبي��س بن صدقة بن منصور
ّ
ّ

حممدبنأمحداحلسيني،الس ّيدشمسالدين 388
ّ

الدين

الب ّقال

396

احلل،الشيخ 141
حممدبنخليفة
السنبيس ّ
ّ
اهليتي يّ ّ
ّ

134

270

275

احلل  ،الشيخ شمس الدين ابن
ّ
حممد بن احلسني يّ ّ

(م)

احلل ،الشيخ
حمفوظ بن وشاح يّ ّ

391

390

494

الدين

397

احلل ،الشيخ
عيل بن أيب ّ
ّ
العز يّ ّ
حممد بن ّ

277

احلل ،الشيخ ابن محيد 142
ّ
عيلبن أمحد يّ ّ
حممد بن ّ

اهليتي،
عيل الفارس ،أبو املعايل
ّ
حممد بن ّ
ّ
حممد بن ّ

األس��دي ،الشيخ مفيد
عيل بن اجلهم
ّ
ّ
حممد بن ّ

احلل ،الش��يخ ظهري
حممد ب��ن ّ
حمم��د بن ّ
ّ
املطهر يّ ّ

األعرجي ،الس ّيد جمد الدين 398
عل
ّ
ّ
حممد بن يّ ّ

الدين

الشيخ

الدين

400

146
411

اخليمي ّ
مهذب الدين ،الشيخ 279
عيل
ّ
ّ
حممدبن ّ

احلل،
حمم��د بن ّ
ّ
حمم��د بن ه��ارون ابن ال��كال يّ ّ

143

حممد ب��ن حييى اهلذ ّيل ،الش��يخ صفي
حمم��د بن ّ
ّ
الدين

412

278

العبادي ،الشيخ
حممد بن مسافر
ّ
ّ

149

الدين

401

اإلربيل
عيل بن عبداهلل
ّ
ّ
حممد بن ّ

144

حممد بن موس��ى اب��ن طاووس ،الس�� ّيد رشف
ّ

الدين

290

284

احلل ،الشيخ
ّ
حممد بن نعيم يّ ّ

291

الدهان ،الشيخ برهان
عيل بن شعيب ابن ّ
ّ
حممد بن ّ
الدين

الشيخ

ع�لي ب��ن ط��اووس ،الس�� ّيد صفي
ّ
حمم��د ب��ن ّ

الدين

صفي
الطقطق��ي ،الس�� ّيد
ع�لي ب��ن
ّ
ّ
ّ
حمم��د ب��ن ّ

القايش ،الشيخ مجال الدين
عيل
ّ
ّ
حممد بن ّ

املوسوي ،الس ّيد
حممد بن معد
ّ
ّ

146

286

145

احلل تاج الدين ،الشيخ
ّ
حممد بن وشاح يّ ّ

الدين

404

الدين

293

اهليكيل ،الشيخ
حممد بن عواد
ّ
ّ

469

احلل ،الشيخ
حممود بن ّ
البزاز يّ ّ

294

412

احلل،الشيخ 296
حممودبنهبةاهللبنأيبالقاسم يّ ّ

العز
عيل
القويقي ،الشيخ أبو ّ
ّ
ّ
حممد بن ّ

املطهر احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ قوم
ع�لي ب��ن ّ
ّ
حمم��د بن ّ

293

صفي
حممد ب��ن حييى بن أمح��د اهلذ ّيل ،الش��يخ
ّ
ّ

املشعشعي،الس ّيد 469
حممدبنفالحبنهبةاهلل
ّ
ّ

احلميص،الشيخسديدالدين 149
عيل
ّ
حممودبن ّ

حممدبنالقاسمابن ُمع ّية،الس ّيدتاجالدين 405
ّ

ّ
مه��ذب
حيي��ى الش��يباين ،الش��يخ
حمم��ود ب��ن
ّ

احلل ،الشيخ
ّ
حممد بن قارون يّ ّ

الدين

اآلوي  ،الس ّيد ريض الدين 284
حممد
ّ
حممد بن ّ
ّ

495

295

املزيدي ،األمري
مزيد بن صفوان
ّ

املوسوي ،الس ّيد
معد بن فخار
ّ
احلل ،الشيخ
مغامس بن داغر يّ ّ

السيوري ،الشيخ
املقداد بن عبد اهلل
ّ

154

السوراوي ،الشيخ
حممد
ّ
حييى بن ّ

،155
470

احلل،
حييى بن حممد فخر املح ّققني ابن العلاّ مة يّ ّ

الشيخ

412

472

يوسف بن علوان ،الشيخ

306

املزيدي،األمريهباءالدولة 41
منصوربندبيس
ّ

املطهر ،الش��يخ س��ديد
ع�لي اب��ن ّ
يوس��ف بن ّ

(ن)

الدين

عيل ابن اخلازن  ،الشيخ أبو الفتوح 155
نرص بن ّ
احلل ،الس ّيد
نعمة اهلل يّ ّ

475

(هـ)

احلل ،الشيخ
هبة اهلل بن أ ّيوب يّ ّ

السوراوي ،الشيخ
هبة اهلل بن رطبة
ّ

297
156

احلل،
عيل بن محدون
ّ
الربعي يّ ّ
هبة اهلل ب��ن نام بن ّ
الشيخ

156

(و)
احلل ،الشيخ
ّ
ورام ابن أيب فراس يّ ّ

298

(ي)

حيي��ى بن أمحد ب��ن حييى اهلذ ّيل ،الش��يخ نجيب

الدين

302

احلل ،الشيخ
حييى بن البطريق يّ ّ

157

حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل ،الشيخ

الشيباين ،الشيخ
حييى بن سعيد
ّ

305

161
159

496

307

(أ)

إبراهيم القطيفي

الطهراين
الطهراين ،الشيخ = الشيخ
آقا بزرگ
ّ
ّ

475 ،427 ، 422 ،330

الكفعمي ،240
الكفعمي ،الش��يخ =
إبراهيم
ّ
ّ

،324 ،230 ،159 ،147 ،145 ،127 ،61

455 ،444 ،388

،466 ،454 ،450 ،435 ،427 ،373 ،341

اإلحسائي
ابن أيب مجهور
ّ

469 ،464

،353 ،34

468 ،454 ،387

اآلمدي
ّ

233

ابن أيب احلديد

أبان بن عثامن بن ع ّفان

215

ابن أيب عمري

إبراهيم

139

ابن األثري ،49 ،48 ،46 ،42 ،41 ،40 ،37

إبراهيم بن األشرت

300

361 ،302 ،247 ،53

إبراهيم بن احلسام أيب الغيث

206

الوراق ،الشيخ
إبراهيم بن احلسن ابن ّ

424

األنباري
ابن
ّ

رباج
ابن ال ّ

عيل اآلميل ،الشيخ تقي
إبرهيم بن احلس�ين بن ّ
الدين

ابن الد ّباغ

382 ،314
39

281 ،280
284
281

339 ،84

ابن الدبيثي

133 ،113

احلمويني،
اجلوين��ي
إبراهيم بن س��عد الدي��ن
ّ
ّ

ابن الساعي

248 ،147

الرافيض ،الشيخ
ابن القائم
ّ

اجلويني ،307 ،37 ،36
الش��يخ= املحدث
ّ

القصار
ابن ّ

400 ،310 ،203

ابن املارستانية

القطيفي ،الش��يخ = الشيخ
إبراهيم بن س��ليامن
ّ

497

468
281 ،280
141

269 ،223 ،115 ،114

املعتز
ابن ّ

361

احلس��ني = صاح��ب (عم��دة
ع�لي
ّ
أمح��د ب��ن ّ

ابن املستويف

الطالب)

املهدي ،الوزير
ابن
ّ

222

،216 ،195 ،190 ،169 ،96 ،94 ،78

281 ،205 ،130 ،122

،279 ،275 ،251 ،244 ،227 ،221

297

،388 ،379 ،375 ،356 ،287 ،284

45

466 ،428 ،409 ،405 ،398 ،396 ،389

251

ابن عنني

263

351

احلل ،الشيخ أبو القاسم
ابن العودي يّ ّ

117

النجار
ابن ّ

ابن النقور

ابن اهلبار ّية ،أبو يعىل

ابن أنجب
ابن تيم ّية

العسقالين 397 ،396 ،209 ،159
ابن حجر
ّ
ابن محيدة

ابن خ ّلكان

،77 ،76 ،73 ،71 ،68 ،37

ابن ق ّبة

ابن كثري

281

،235 ،210 ،161 ،114 ،86

136

207 ،206
17

ابن منظور

369 ،316 ،161

284 ،280 ،279 ،239

ابن نجدة

اب��ن س��عيد صاح��ب كت��اب (الغص��ون

اب��ن نجي��ح احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ ش��مس

اليانعة)

202

الدين

ابن س ّيد الناس

361

الواسطي
أبو البدر الكاتب
ّ

حممد بن مت��ام العبيد ّيل ،الس�� ّيد
أب��و جعفر ب��ن ّ

ابن سينا

229 ،215
109

347

ابن شبانة

288

العكربي
أبو البقاء
ّ

ابن ع ّباس

145

رشف الدين

288

281 ،156

أبو احلسن ابن التلميذ

123

397 ،396

أبو احلسن بن غربة

221

ابن عبيدة

ابن عشائر ،أبو املعايل	

أبو محزة الثام ّيل

النسابة مجال الدين
ابن عنبة
احلس��ني = الس�� ّيد ّ
ّ

498

269 ،197 ،171

39

أبو حنيفة

335 ،26

أبو حيان ،الشيخ أثري الدين

361 ،286

أبو الصالح

الرسخيس
أبو الفتوح
ّ

احلرصي
أبو الفتوح بن
ّ
أبو الفرج بن كليب

284

115
297
197 ،156

49

أب��و الفض��ل ب��ن احلس�ين األح��دب احل�ّل�يّ ّ ،

االبريس��مي ،الش��يخ كامل
عيل
ّ
أبو طال��ب بن ّ

الرافيض ،الشيخ 166
أبو القاسم بن احلسني
ّ

أبو طالب
أبو طالب بن رجب املح ّقق ،الشيخ

319

الدين

165

السلفي
أبو طاهر
ّ

146

أبو عبداهلل الرضير

الفوين ،الس ّيد
أبو القاسم
ّ

الشهرزوري
أبو الكرم ابن
ّ

112 ،33

الواسطي
أبو عبداهلل
ّ

الدمشقي ،احلافظ
أبو املحاسن
ّ

148 ،147 ،33

أبو عثامن

حممد بن مأمون
أبو ّ

148

اخلزاعي
أبو املظ ّفر بن طاهر
ّ

،112 ،82 ،79

الرفاعي
الصيادي
أبو اهلدى
ّ
ّ

307 ،306 ،184 ،136

الطويس ،الش��يخ
عيل
ّ
أبو ّ

اجلواليقي
أبو منصور ابن
ّ

156 ،152 ،138 ،137 ،128 ،121 ،120
القطيعي
عيل
ّ
أبو ّ
عيل القيلو ّيل
أبو ّ

268
147
202

حممدسبطأيبمنصوراخل ّياط 148،147،32
أبو ّ

178

اهلمداين ،احلافظ
أبو العالء
ّ

احلائري
عيل
ّ
أبو ّ

الشيخ

217 ،166

أتان كلربك

النحوي ،الشيخ
أمحد بن احلسن
ّ

145

197
144
160
403
72
479

133

الش��امي،
أمح��د ب��ن احلس�ين ب��ن جعف��ر
ّ

أبو الفتح بن إبراهيم بن أيب الفتيان ابن احلس��ن

335

أبو الغنائم

44

بركة ،األخرس

68

ورام اجلاواين
أبو الفتح بن ّ

61

الشيخ

أمحد بن حنبل

428 ،427

احلس��ني،
أمح��د ب��ن رميث��ة ب��ن أيب نم��ي
ّ

الرشيف

499

37

عم املح ّقق ،الشيخ 99
أمحد بن سعيد اهلذ ّيلّ ،
أمحد الصايف ،الس ِّيد

السيبي ،الشيخ
أمحد بن صالح
ّ

أمحد بن عبد الوهاب

294

أبو عبد اهلل

احلل ،الش��يخ = الش��يخ ابن فهد
أمح��د بن فهد يّ ّ

10

احليل
ّ

270

،184 ،96 ،95 ،94 ،65 ،64

29

،394 ،388 ،387 ،380 ،358 ،357

البحراين ،الش��يخ =
متوج
أمح��د بن عبد اهلل بن ّ
ّ

،432 ،431 ،430 ،428 ،421 ،419 ،418
،453 ،452 ،446 ،441 ،437 ،434 ،433

البحراين 431 ،393 ،144 ،86
ابن املتوج
ّ
ع�لي اب��ن األش��قر ال��دلاّ ل،
أمح��د ب��ن
ّ

أبو بكر

،470 ،469 ،464 ،463 ،461 ،460 ،459
472 ،471

229

ع�لي ب��ن أيب زنب��ور احل�ّل�يّ ّ ،
أمح��د ب��ن
ّ
الشيخ

احلل،
أمحد بن ّ
حمم��د بن أيب عبد اهلل األس��دي يّ ّ

167

383

الشيخ مجال الدين

عيل ب��ن أمحد ب��ن الع ّب��اس النجايش ّ
أمح��د بن ّ

الش��افعي
االس��فراييني ،الفقيه
حممد
ّ
ّ
أمحد ب��ن ّ

البحراين ،الشيخ
عيل بن سعيد بن سعادة
ّ
أمحد بن ّ

احلل ،الشيخ نظام
أمحد بن ّ
حممد بن جعفر ابن نام يّ ّ

األسدي
ّ

كامل الدين

32

أبو حامد
الدين

276

135

327 ،273 ،169

احلل ،21 ،20 ،18 ،15 ،10
عيل جميد يِّ ّ
أمحد ّ

احلل ،الش��يخ مجال
أمحد ب��ن ّ
حممد بن احل��دّ اد يّ ّ

،230 ،195 ،161 ،149 ،146 ،145 ،140

حمم��د ب��ن اخل ّط��اب احل�ّل�يّ ّ ،
أمح��د ب��ن ّ

،464 ،461 ،429 ،428 ،395 ،388 ،381

اخلاليص
حممد بن زيد
أمحد بن ّ
ّ

28

املهلبي ،الشيخ 170 ،96
عيل بن معقل
ّ
أمحد بن ّ

العل��وي
ع�لي
حمم��د ب��ن
أمح��د ب��ن
ّ
ّ
ّ

،136 ،129 ،72 ،67 ،66 ،65 ،37 ،36 ،34

الدين

،359 ،351 ،323 ،314 ،278 ،262 ،250

372 ،314 ،313

الشيخ

475 ،471 ،468

حممد بن سعيد ،الشيخ
أمحد بن ّ

احلس��يني،
املعم��ر
أمح��د ب��ن ع�ّل�يّ ّ ب��ن
ّ
ّ
500

168 ،167
226

168

أمح��د ب��ن نظ��ام املل��ك الوزي��ر ،ضي��اء

السوراوي ،الس ّيد
ّ

العلقمي ،الوزير
عيل بن حييى
ّ
أمحد بن ّ
حممد بن ّ

124

امللك أبو نرص

219 ،57 ،53

املزي��دي احل�ّّل�ّّيّ ّ  ،الش��يخ مجال
أمح��د بن حيي��ى
ّ

339

العري�ضي
أمح��د ب��ن يوس��ف ب��ن أمح��د
ّ

325 ،285 ،197

337 ،309 ،252

القم ّي
مؤ ّيد الدين ّ

حمم��د ب��ن زه��رة،
حمم��د ب��ن ّ
أمح��د ب��ن ّ

أبو طالب

الدين

احلس��يني العبيد ّيل،
حمم��د ب��ن املهنّ��ا
ّ
أمح��د بن ّ
الس ّيد

374 ،180

احلس��يني ،الس�� ّيد= الس�� ّيد أمح��د
العل��وي
ّ
ّ
العرييض
ّ

ايس = النارص
أمحد بن املستضئ ابن املستنجد الع ّب ّ

األدفوي
ّ

405 ،288 ،287

نجم الدين

73

أسبان

32

احلسيني ،الس ّيد
عيل
ّ
ُأسامة بن أمحد بن أيب احلسن ّ

��ايس ،248 ،247 ،218 ،205
لدين اهلل الع ّب ّ

األس��دي احل�ّل�يّ ّ ،
أمح��د ب��ن مس��عود
ّ
الشيخ

املوسوي ،الس ّيد
أمحد بن معد
ّ

280

195 ،170

430

اسبند الرتكامن ،املريزا

17

اإلصفهاين،
أس��عد بن عبد القاه��ر بن أس��عد
ّ
الشيخ

86

أمح��د ب��ن موس��ى ب��ن جعف��ر ابن ط��اووس،

املقدوين
إسكندر
ّ

27

ط��اووس ،165 ،98 ،94 ،93 ،36 ،35

الزاهد ،الشيخ

احلل ،الشيخ
أمحد بن منيع يّ ّ

172

الس�� ّيد أب��و الفضائ��ل= الس�� ّيد أمح��د اب��ن

احلل = ابن
إسامعيل بن إبراهيم بن نصـر الزاهد يّ ّ

،226 ،218 ،199 ،176 ،175 ،174 ،173

إسامعيلبناإلمامجعفرالصادق49،48 

،287 ،276 ،273 ،270 ،253 ،252 ،250

إس�ماعيل ب��ن احلس��ن ب��ن حس�ين ب��ن

،330 ،326 ،325 ،319 ،317 ،290 ،289

389 ،33

اهلرقيل
عيل
ّ
ّ

281 ،182 ،181

احلل املاسح
إسامعيل بن احلسن يّ ّ

337

501

181 ،180

إس�ماعيل ب��ن احلس��ن ب��ن غن��ي احلاس��ب
احلل ،الشيخ
يّ ّ

البساسريي
ّ

96

البندنيجي
ّ

حمم��د ب��ن ن�ما احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ
إس�ماعيل ب��ن ّ
علم الدين

281

األندل�سي،
بنيام�ين ب��ن يون��ة التط�لي
ّ

181

الرحالة
ّ

إس�ماعيل ب��ن موه��وب ب��ن أمح��د ب��ن
اجلواليقي
ّ

61

34 ،20
298

هباء الرشف ،الس ّيد األجل

297 ،294

األصبغ بن نباتة

39

العاميل ،30
هبائي ،الشيخ = الشيخ هباء الدين
ّ

األعشى

17

125

418 ،390 ،331 ،282 ،250 ،183

السلجوقي
هبروز
ّ

احلائري ،الشيخ ،120 ،82
إلياس بن هشام
ّ

193 ،156 ،149 ،121

احلل
ُأ ّم ابن إدريس يّ ّ
الرحالة
أوليفيهّ ،

مترتاش

138 ،99

الطقطقي
أمرية بنت
ّ

ثابت بن سلطان بن دبيس

(ب)

الرحالة
بارسنزّ ،

23

بدر بن جعفر الرضير

27

ثروان

46
84

جعف��ر ب��ن أمح��د صاح��ب كت��اب (تكمل��ة
ال��دروس) = جعف��ر ب��ن أمح��د امللح��وس،

115 ،108 ،107

النسفي ،الشيخ
برهان الدين
ّ

ثابت بن كامل

46

يب
جرير بن عبد احلميد اآل ّ

املزي��دي ،األم�ير ش��مس
ب��دران ب��ن صدق��ة
ّ
بركيا روق

48 ،47

(ج)

بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل 168 ،167
الدولة

32
(ث)

24

بابان ،املحامي

110

تيمورلنك

73

26

(ت)

الس ّيد

45 ،37

435 ،78

جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلسن بن سعيد

338
502

اهلذيل ،املح ّقق احلليّ	

،70 ،67 ،59 ،29 ،8

،102 ،101 ،99 ،96 ،95 ،94 ،91 ،84

الدوريس��تي،
حمم��د ب��ن أمح��د
ّ
جعف��ر ب��ن ّ
الشيخ

،162 ،161 ،146 ،135 ،120 ،104 ،103

احلل،
جعفر بن ّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام يّ ّ

195

،190 ،187 ،185 ،184 ،183 ،182 ،165
،214 ،213 ،212 ،203 ،201 ،200 ،196

احلل
الش��يخ= الش��يخ جعفر ب��ن ّ
حممد بن ن�ما يّ ّ

،186 ،176 ،156 ،140 ،135 ،109 ،79

،265 ،264 ،247 ،226 ،225 ،218 ،216

،309 ،306 ،273 ،255 ،193 ،192 ،181

،279 ،278 ،273 ،272 ،270 ،268 ،267

436 ،391 ،390 ،374 ،338 ،337 ،327

،308 ،306 ،304 ،303 ،294 ،293 ،285

احلسني،
حممد بن احلسن الزكي الثالث
ّ
جعفر بن ّ

،337 ،333 ،331 ،330 ،320 ،319 ،317

الس ّيد تاج الدين

احلل ،الشيخ
جعفر بن مليك يّ ّ

401 ،365 ،362 ،361 ،360
احلل ،الس ّيد
جعفر يّ ّ

النقدي ،الشيخ
جعفر
ّ

479

195
456

احلل،
جعف��ر ب��ن هب��ة اهلل أيب البق��اء اب��ن ن�ما يّ ّ

الزه��دري ،الش��يخ نج��م
جعف��ر ب��ن
ّ
الدين

192 ،191 ،190

الشيخ

358 ،190

374 ،276 ،169 ،140 ،109 ،9

جعفر بن سعيد ،الفقيه نجم الدين

303

العراقي
جعفر
ّ

395

مجال الدين ابن األعرج ،الس ّيد

408

احلاكم النيسابوري ،أبو عبداهلل

175

315

احلل ،رشف الدين
حبيش بن ّ
حممد يّ ّ

109

احلل ،الشيخ
جعفر بن عروة يّ ّ

احلل ،الشيخ زين الدين
عيل يّ ّ
جعفر بن ّ

عيل بن عرفة ،الشيخ
جعفر بن ّ

462

(ح)

242

احلجاج بن يوسف الثقفي
ّ

جعفر بن حمبوبة ،الشيخ

475

،121 ،120 ،110 ،94 ،90 ،88 ،87 ،86

اإلبريسمي ،الشيخ
حممد
ّ
جعفر بن ّ

435

،153 ،150 ،149 ،147 ،141 ،138 ،137

جعفر بن قولويه

العاميل = صاحب (أمل اآلمل)
احلر
ّ
ّ

39

503

90 ،33
،85

اجلزائ��ري،
احلس��ن ب��ن احلس�ين ب��ن مط��ر
ّ

،192 ،184 ،170 ،169 ،161 ،157 ،156
،225 ،212 ،203 ،201 ،200 ،196 ،193

الشيخ

،441 ،380 ،331 ،326 ،317 ،300 ،297

احلس��ن بن احلس�ين بن مظ ّفر بن أيب املعايل بن

472 ،446 ،444

احلل ،الشيخ
قيصـر يّ ّ

حرز الدين ،الشيخ

428

291 ،199

457

حسن احلكيم ،الس ّيد

عز الدين
ّ

313

احلسن بن أيب الفضل ،امللك النارص

245

الس ّيد

احلل ،93
احلل،الشيخ=ابنداود يّ ّ
احلسنبنداود يّ ّ

186 ،95 ،84

،212 ،196 ،184 ،182 ،178 ،177 ،176

احلس��ني،
حس��ن بن أمحد بن احلس��ن ابن مع ّية
ّ

،302 ،268 ،265 ،255 ،229 ،228 ،225

احلسيني ،الس ّيد
الدهان
احلسن بن أيب الفتح بن ّ
ّ

احلس��يني،
حس��ن ب��ن مح��زة ب��ن أيب القاس��م
ّ

يب ،الش��يخ
احلس��ن بن أيب طالب
اليوس��في اآل ّ
ّ

عز الدين
ّ
الس ّيد

195

،323 ،319 ،318 ،317 ،308 ،307 ،305
467 ،382 ،374 ،331 ،329

68 ،67

احلل ،الش��يخ ،436 ،94
احلس��ن بن راشد يّ ّ

375 ،327 ،326 ،304 ،169

73

احلائري ،الس ّيد
ّ

احلل ،الشيخ جالل
حسن بن أمحد بن حممد ابن نام يّ ّ

439 ،438 ،437

احلسن بن رمضان ،الس ّيد

احلس��يني،
األعرج��ي
حس��ن بن أ ّي��وب اب��ن
ّ
ّ

احلسن الزكي الثالث ابن أيب طالب ،النقيب 77

الس ّيد= الس ّيد ابن أيوب ،315 ،314 ،281

الرسايشنوي ،الس ّيد
احلسن
ّ

339

احلل ،الشيخ ،438
حسن بن سليامن بن خالد يّ ّ

393 ،371 ،316

احلس��ني ،الس�� ّيد ظه�ير الدي��ن
احلس��ن ب��ن
ّ

أبو منصور

435 ،324

،174 ،173 ،136 ،134 ،120 ،96 ،95 ،94

حمم��د
احلس��ن ب��ن أمح��د ب��ن احلس��ن ب��ن ّ

الدين

138 ،75 ،14

461 ،460 ،440 ،439

املهلب��ي،
احلس��ن ب��ن ش��مس الدي��ن
ّ

192

504

440 ،431

الطربيس 204،203
حسنبنالفضلبناحلسن
ّ

عز الدين
الشيخ ّ

حس��ن صاح��ب املع��امل ،الش��يخ= الش��يخ

31

حسن بن شهاب الواعظ
حسن

القزويني ،الس ّيد
حسن
ّ

197

القيلوي
حممد بن إسامعيل
ّ
حسن بن ّ
حممد بدر الدين ،الس ّيد
حسن بن ّ

342 ،265 ،241 ،184 ،174

الكاظمي ،الس ّيد
حسن الصدر
ّ

،59 ،34

عز الدين
ّ

اآلوي ،الس ّيد
ّ

466 ،463

العلوي ،الس ّيد النقيب
احلسن بن معية
ّ

110 ،89

العاميل ،الشيخ
حسن
ّ

151

البحراين
عيل
ّ
حسن بن ّ

عز الدين
ّ
الشيخ

338
128

،76 ،38 ،32 ،31

،96 ،95 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،84 ،78
،161 ،135 ،132 ،125 ،103 ،102 ،101
،185 ،184 ،183 ،176 ،175 ،174 ،165

الك��رواين،
ع�لي ب��ن الع�شرة
حس��ن ب��ن
ّ
ّ
حسن بن عيسى احلكيم

201 ،200 ،186 ،184 ،162

احلل= العلاَّ مة
يِّ ّ

254 ،185 ،121 ،197 ،196

الشيخ

275 ،253 ،200 ،199

احلل = العلاَّ مة
حس��ن بن يوس��ف ابن املطهر يِّ ّ

يب ،الش��يخ ت��اج
حس��ن ب��ن
ع�لي ب��ن ال��در ّ
ّ
الدين

217

احلس��ن ب��ن حيي��ى احل�ّل�يّ ّ (وال��د املح ّق��ق)،

324 ،323

األقسايس
عيل بن محزة
ّ
حسن بن ّ

197

احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس ،الس ّيد

حممد بن ع�ّل�يّ ّ األعرج
احلس��ن ب��ن عبداهلل ب��ن ّ
احلسيني ،الس ّيد
ّ

285

الباقالين ،الشيخ
احلسن بن معايل
ّ

احللبي،
ّ
احلس��ن بن طارق ب��ن احلس��ن احل�ّل�يّ ّ
حسن بن طحال ،الشيخ

326 ،325

احلس��يني
حمم��د
ّ
حمم��د ب��ن ّ
حس��ن ب��ن ّ

،454 ،412 ،316 ،269 ،263 ،214 ،199

121

339

الني�لي ،الس�� ّيد
حممد ب��ن حس��ن
احلس��ن ب��ن ّ
ّ

،175 ،170 ،151 ،118 ،96 ،93 ،80 ،65

عيل
الشيخ أبو ّ

478

،277 ،264 ،254 ،255 ،212 ،199 ،186

461 ،460 ،431

،310 ،309 ،307 ،303 ،302 ،292 ،291

82

،331 ،329 ،328 ،326 ،315 ،314 ،313
505

الغروي ،الشيخ
احلسني بن عبد الكريم
ّ

،346 ،342 ،341 ،338 ،337 ،334 ،333
،375 ،373 ،372 ،371 ،356 ،354 ،350

احلسني بن عبد اهلل بن طحال

،388 ،387 ،386 ،385 ،383 ،381 ،378

اخلفاجي
احلسني بن عقيل بن سنان
ّ

،413 ،408 ،405 ،401 ،399 ،393 ،389

احلسني ،الس ّيد
عيل
ّ
احلسني بن ّ

النحوي،الشيخمجالالدين 338
احلسنيبنأبان
ّ

الش��يخ

83
111
339

ع�لي ب��ن مح��دون ب��ن نام احل�ّل�يّ ّ ،
احلس�ين ب��ن ّ

464

205

األس��دي احل�ّل�يّ ّ ،
احلس�ين ب��ن الع��ود
ّ

النييل ،الش��يخ
احلس�ين ب��ن أيب الفرج ب��ن ردة
ّ

ّ
مه��ذب الدي��ن = الش��يخ احلس�ين ب��ن ردة
النييل
ّ

83

الشيخ

،203 ،202 ،111 ،110

208 ،207 ،206

اجلرجاين
احلسني بن الفتح الواعظ
ّ

احلسني بن القاسم بن مع ّية ،الس ّيد

400 ،309 ،307 ،204

152
355

البغيديدي ،الشيخ 202 ،201
حسني بن أمحد
ّ

حممد األدرع
احلسني بن القاس��م امللحوس بن ّ

82

احلس��يني،
حس�ين بن ك�مال الدين ب��ن األبزر
ّ

السوراوي ،الشيخ 254 ،202
حسني بن أمحد
ّ
احلسني بن أمحد بن طحال ،الشيخ

احلسني ،الس ّيد
ّ

الس ّيد

األقسايس ،النقيب قطب الدين 242
احلسني بن
ّ

442

احلسني بن بدر بن أياز ،الشيخ

226

محاد رشف الدين
احلسني بن ّ

241

اجلوياين ،الشيخ 440
حممد بن حسن
حسني بن ّ
ّ

عيل ،أيب عاتقة الزاهد
احلسني بن زيد الشهيد ابن ّ

65

احلل
احلسني بن محدون يّ ّ

(ذي الدمعة)

حسني املجتهد

78

حممد بن عبد اهلل ،الشيخ
حسني بن ّ

128 ،127

العراقي
حممد
ّ
حسني بن ّ

366

337
204

العل��وي العبيد ّيل،
حممد ب��ن املهنّ��ا
ّ
حس�ين بن ّ
الس ّيد

العاميل ،الشيخ ،174
احلسني بن عبد الصمد
ّ

208

الط�بريس ،العلاّ م��ة املريزا =
حس�ين الن��وري
ّ

467 ،406 ،390 ،317

506

صاحب (مستدرك الوسائل) ،109 ،63 ،12

87

البيهقي ،الشيخ
ّ

،276 ،270 ،240 ،227 ،137 ،121 ،112

احلسيني،الس ّيد 15،10،7
حيدرموسىوتوت
ّ

الس��وراوي،
حس�ين ب��ن هب��ة اهلل ب��ن رطب��ة
ّ

احلل ،الشيخ
حممد
ّ
خزيمة بن ّ
األسدي يّ ّ

(خ)

460 ،456 ،327 ،286 ،285

اخلوئي ،الس ّيد

الشيخ ،193 ،156 ،140 ،121 ،112 ،111

306
الن��وري،
حمم��د
ّ
حس�ين ب��ن ه��دّ اب ب��ن ّ
الشيخ

احلل ،الس ّيد
محد كامل الدين يّ ّ
محزة

479

ُحنينة

احلل ،الس ّيد
حيدر يّ ّ

89

املزيدي
عيل
ّ
دبيس بن ّ

،38

140 ،136

124،41،40

اخلزاعي ،الشاعر
دعبل
ّ

اجلبائي
عيل
ّ
دعوان بن ّ

36
148

(ذ)

الذهبي

36

479

،221 ،171 ،167 ،150 ،111

296 ،222
النبي
ذو الكفلّ ،

20
479

احلل ،الس ّيد = الس ّيد حيدر
عيل اآلميل يّ ّ
حيدر بن ّ

اآلميل	

51

116 ،115 ،114 ،51 ،50 ،49

عيل بن محزة بن احلسن بن
محزة بن القاس��م بن ّ

محود بن نارص ،الس ّيد
ّ

34 ،20

املزيدي
دبي��س بن صدقة بن منص��ور
ّ

احللبي 287 ،38
احلسيني
عيل بن زهرة
ّ
ّ
محزة بن ّ
عبيد اهلل بن الع ّباس

(د)

داود ،امللك

احلس��يني صاح��ب (الغنية)،
مح��زة ب��ن زه��رة
ّ
الس ّيد = ابن زهرة

412،405،149،120

النبي
دانيالّ ،

113 ،112 ،33

113

20
(ر)

احلل ،الشيخ 210 ،209
راجح بن إسامعيل يّ ّ

البحراين ،الشيخ
راش��د بن إبراهيم
ّ

394 ،385 ،384 ،353 ،84

حمم��د ب��ن إبراهي��م
حي��در ب��ن
ع�لي ب��ن ّ
ّ

309

املوس��وي،
ع�لي
راف��ع ب��ن فضائ��ل ب��ن
ّ
ّ

507

287 ،76

التغلب��ي
الع��ودي
ع�لي ب��ن س��لامن
ّ
ّ
س��امل ب��ن ّ

الس ّيد

ال�بريس ،الش��يخ = احلافظ
حمم��د
رج��ب ب��ن ّ
ّ

السوراوي ،الشيخ =
سامل بن حمفوظ بن عزيزة
ّ

447

338 ،309 ،267 ،254 ،214

الضحاك
راوند األكرب بن بيوراسف
ّ

89

النييل ،الشيخ ،أبو املعايل	
ّ

الربيس ،446 ،445 ،444 ،418 ،28 ،27
ّ

رضا بن أيب القاسم ،الس ّيد
الريض ،الرشيف
ّ

سديد الدين

478

الزبيدي
ّ

الزركيل
ّ

،213 ،212 ،186 ،96 ،80

اجلوزي
سبط ابن
ّ

53

135

الرحالة
ستيني
الفرنيسّ ،
ّ

280

سعد احلدّ اد ،الدكتور

458

18

سعيد بن أمحد بن البناء ،أبو القاسم

223

402

النييل ،الشيخ
سعيد بن أمحد بن مكّي ّ

118

(ز)

الزاغوين
ّ

117

الديلمي 49 ،48 ،43
رسخاب بن كيخرسو
ّ

القزوين��ي،
حمم��د ب��ن حمم��ود
ّ
زكري��ا ب��ن ّ
الشيخ

226 ،211

زنكي

110

الزنوري ،الس ّيد
ّ

455

23

الدهان
سعيد بن ّ

العمري
سعيد بن محيد
ّ

القم ّي
سعيد بن عبداهلل ّ

167
49 ،45
440

س��عيد اهل��ذ ّيل احل�ّل�يّ ّ (ج��دّ املح ّق��ق احل�ّل�يّ )،

زوطي = (جد أيب حنيفة)

26

الشيخ

120

زيد الشهيد

73

الس ّفاح

31

سلاّ ر

284

العيناثي،
زي��ن الدي��ن بن جعف��ر ب��ن احلس��ام
ّ
الشيخ

316

السمعاين
ّ

139

السهروردي
ّ

(س)
سارة ،زوجة النبي إبراهيم

سناء امللك

508

114 ،43
293 ،282
419

البغدادي صاحب (السبائك) 70
السويدي
ّ
ّ
سيف الدولة ابن دبيس
السيوطي
ّ

صاح��ب (غاية االختص��ار)

466

290 ،289 ،288 ،278 ،250 ،248

،167 ،114 ،113

(املطول)
صاحب
ّ

282 ،280 ،269 ،250 ،171

الشافعي
ّ

444

اخلويلدي ،الشيخ
صادق
ّ

(ش)
القمي
شاذان بن جربيل ّ

،219 ،216

15 ،10

الفحام ،الس ّيد
صادق ّ

217 ،216 ،145

35
435

اجلزائري ،الشيخ
صالح
ّ

335 ،223 ،198

صالح بن عبد الوهاب ابن العرندس ،الشيخ=

ع�لي اب��ن
رشف األرشاف بن��ت الس�� ّيد
ّ

،449 ،448 ،417 ،94

ط��اووس

اب��ن العرن��دس

99

الدمياطي ،الشيخ
رشف
ّ
رشيح القايض

الرشيف من أبناء العا َّمة ،الس ّيد

452 ،450
157

167

صالح موسى درادكة ،الدكتور

222

صباح بن هارون

29

444

صدام الطاغية

35

رشي��ف الدي��ن التس�تري (والد الق��ايض نور

صدق��ة بن دبي��س الثاين بن صدق��ة بن منصور

424

52 ،51 ،18

اهلل ) ،الس ّيد

الشهرزوري ،قايض القضاة
ّ

املزيدي
ّ

122

املزي��دي ،األمري س��يف
صدق��ة ب��ن منص��ور
ّ

،327 ،317 ،216 ،174 ،169 ،151 ،150

،123 ،108 ،107 ،61 ،49 ،48 ،47 ،46

467 ،436 ،406 ،390

248 ،205 ،146 ،141 ،125

الشهيد الثاين

الدولة

،135 ،125 ،103

(ص)

الصدوق ،الشيخ

صاح��ب (صحيف��ة الصف��اء يف ذك��ر أه��ل
االجتباء)

،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،38 ،37

الصفدي
ّ

137

195
،171 ،130 ،113 ،110

362 ،286 ،206 ،201 ،198 ،172

509

احلل ،الشيخ الشاعر=
صفي الدين عبد العزيز يّ ّ

ّ
صف��ي الدي��ن احل�ّل�يّ ّ

واأللقاب) ،الشيخ

،94 ،93 ،73

،272 ،250 ،249 ،235 ،211 ،185 ،175

366 ،295 ،186 ،96

صالح بن أ ّيوب

،366 ،365 ،362 ،337 ،314 ،300 ،277
167

472 ،428 ،404 ،402 ،384

(ض)

الع ّبايس ،امللك

امل��دين ،الس�� ّيد = اب��ن
ضام��ن ب��ن ش��دقم
ّ
شدقم

297 ،294

297

األميني
األميني ،الشيخ = الشيخ
عبد احلس�ين
ّ
ّ

احلس��يني،
ضياء الدين بن عبد امل ّطلب األعرج
ّ

،450 ،449 ،447 ،376 ،363 ،362 ،36

68

566 ،459 ،458 ،455 ،451

(ط)

طاشتكني ،األمري
األشعري
طلحة بن األحوص
ّ

308

األول بن عيس��ى ،أب��و الوق��ت ،223
عب��د ّ

470 ،222 ،63

املقديس
ضياء
ّ
الس ّيد

،137 ،92 ،84

املوسوي
عبد احلميد بن فخار بن معد بن فخار
ّ

222

احلل ،الس ّيد
يّ ّ

475

الس ّيد

221 ،215

90

النييل،
عب��د احلمي��د بن ّ
حممد ب��ن عبد احلمي��د ّ

العام�لي ،الش��يخ نج��م
طوم��ان ب��ن أمح��د
ّ

األعرجي
حممد
ّ
عيل بن ّ
عبد احلميد بن ّ
حممد بن ّ

الصفوي
طهامسب
ّ

271 ،74

الدين

احلس��يني ،الس�� ّيد نظام الدين
ّ

(ع)
العامري ،جمد العرب
ّ

،356 ،69

461 ،398 ،369 ،366 ،357
110

املوس��وي،
عب��د احلمي��د ب��ن معد ب��ن فخ��ار
ّ

397 ،292 ،291

حمم��د ابن
عب��د الرمح��ن ب��ن أيب ال�بركات بن ّ

احلل ،الشيخ
ع ّباس بن ع ّباس بن ّ
حممد يّ ّ

اوي
ع ّباس ّ
العز ّ

357 ،217 ،73

الس ّيد

220

381 ،228 ،226 ،218

احلل ،الشيخ
املشرتي يّ ّ

��ي = صاح��ب (الكنى
القم ّ
��ي = ّ
القم ّ
ع ّب��اس ّ

510

223

عبد الرمحن بن أمحد احلريب ،الش��يخ
عبد الرمحن اجلامي ،املوىل

226

عيل بن أيب القاس��م
عب��د العزي��ز بن رسايا ب��ن ّ

222

،365 ،362 ،361 ،360

الس��نبـيس ،الش��يخ أب��و الرسايا،
الطائي
احلل
ّ
ّ
يّ ّ

26

النييل ،القايض
عبد الرمحن بن احلسني ّ

صف��ي الدي��ن
ّ

حممد اجلوزي ،الشيخ أبو الفرج=
عبد الرمحن بن ّ
اجلوزي
ابن
ّ

399 ،366

اهلاش��مي،
حمم��د
عب��د العزي��ز ب��ن
ّ
ّ

228 ،217 ،123 ،48 ،42

احليل ،الش��يخ =
حممد
ّ
عبد الرمحن بن ّ
العتائقي ّ
العتائقي
الشيخ عبد الرمحن ابن
ّ

،30 ،27

420 ،358 ،357 ،190 ،94 ،65

احلل ،الش��يخ
العيل بن ف ّياض يّ ّ
عبد ّ

453

عب��د الكريم ب��ن أمحد اب��ن طاووس ،الس�� ّيد،

الفوطي،
الرزاق ب��ن أمحد املعروف باب��ن
عب��د ّ
ّ

غياث الدين

الفوط��ي = صاحب جممع
ك�مال الدين = اب��ن
ّ
اآلداب

الرشيف

396

،175 ،174 ،83 ،69 ،33

،226 ،225 ،224 ،220 ،211 ،186 ،176
،318 ،305 ،302 ،255 ،241 ،228 ،227

،198 ،197 ،181 ،168 ،34

،242 ،230 ،220 ،216 ،215 ،208 ،205

436 ،403 ،399 ،381 ،320

459 ،325 ،296 ،257

النييل
حممد ب��ن عبد احلمي��د
عب��د الكريم ب��ن ّ
ّ

كمونة ،الس ّيد ،275 ،192 ،61
عبد ّ
الرزاق ّ

احلسيني ،الس ّيد
ّ

األس��دي احل�ّل�يّ ّ ،
عب��د الس��ميع ب��ن في��اض
ّ

عب��د اهلل بن أمحد ب��ن أمحد بن ّ
اخلش��اب = ابن

403 ،398 ،375 ،325
الشيخ

369 ،366 ،73

عبداهلل بن أيب نمي ،عضد الدين
ّ
اخلشاب

453 ،452 ،431 ،64

36

297 ،294 281 ،142 ،132

عب��د الصم��د ب��ن أمح��د ب��ن عب��د الق��ادر

عب��د اهلل األفن��دي ،امل�يرزا = صاحب (رياض

228 ،226

،132 ،131 ،128 ،125 ،110

احلنبيل ،الشيخ
ّ

العلامء)

احلوي��زي،
ع�لي
حمم��د
ّ
عب��د الع��ايل ب��ن ّ
ّ
الشيخ

،330 ،323 ،318 ،307 ،306 ،240 ،196
،384 ،382 ،381 ،367 ،364 ،359 ،342

443

511

احلس��يني احل�ّل�يّ ّ  ،الس�� ّيد ضياء
ع�لي األعرجي
ّ
ّ

،453 ،444 ،441 ،440 ،436 ،387 ،386

الدين ،367 ،357 ،340 ،324 ،316 ،315

463
عبد اهلل بن جعفر الص ّباغ ،الشيخ

408 ،398 ،370 ،368

339

الدوريس��تي،
حمم��د
ّ
عب��د اهلل ب��ن جعف��ر ب��ن ّ
الش��يخ

عبد اهلل بن املعامر ،تاج الدين

140 ،195

الس��يوري،
عب��د اهلل ب��ن املق��داد ب��ن عب��د اهلل
ّ

229 ،215

385 ،333

عب��د اهلل ب��ن احل��رام احل�ّل�يّ ّ  ،الش��يخ ج�لال
الدين

354

الشيخ

عبد اهلل نعمة ،الشيخ

453

28

احلل،
عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاس��م ّ
البزاز يّ ّ

الس��جاد زين
ع�لي
ّ
عب��د اهلل ب��ن احلس�ين ب��ن ّ

صفي الدين 18
عبد املؤمن البغدادي ،الشيخ
ّ

الربيس
عبد اهلل بن احلسن
ّ

الكعربي ،الشيخ
عبد اهلل بن احلسني
ّ
العابدين ،األعرج

الشيخ

29

عبد املحسن ،الشيخ

315

35

احلس��يني ،الس�� ّيد أبو
عب��د امل ّطلب بن بادش��اه
ّ

عب��د اهلل ب��ن عل��وي ب��ن مح��دان احل�ّل�يّ ّ ،
الشيخ

229

كامل نارص الدين

195

368

عيل
عب��د امل ّطلب ب��ن ّ
حمم��د أيب الف��وارس بن ّ

عيل سبط الشيخ أيب منصور اخل ّياط،
عبداهلل بن ّ
الشيخ

229

الغفراين ،الشيخ
عبد اهلل
ّ

468

احلل ،عميد الدين= الس ّيد
األعرجي
ّ
ّ
احلسيني يّ ّ

324

احلسيني ،264 ،68
عبد املطلب ابن األعرج
ّ
،369 ،356 ،340 ،324 ،316 ،315 ،313

،201

463 ،440 ،408 ،398 ،372 ،371 ،370

عبد اهلل ف َّياض ،الدكتور

املامقاين
املامقاين ،الشيخ =
عبد اهلل
ّ
ّ
395 ،394 ،308

حممد بن عقيل ،تقي الدين
عبد اهلل بن ّ

عيل بن أيب
عبد
ّ
املهدي بن احلسني بن أيب احلسني ّ
احلل ،الشيخ
ّ
العز يّ ّ

230

الكاظمي ،الشيخ
عبد النبي
ّ

حممد جمد الدي��ن أيب الفوارس ابن
عبد اهلل ب��ن ّ

512

373
299

الثقفي ،القايض
عبد الواحد ابن
ّ

الس ّيد

132

الطرحيي،الشيخ 471
عيل
ّ
عبدالوهاببن ّ
حممد ّ

عيل بن أمحد العبيد ّيل ،الس ّيد
ّ

عيل زين
عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن ّ
العابدين ،الس ّيد

379 ،378 ،374 ،340 ،327 ،320

احلل ،الشيخ ،63 ،9
عريب بن مسافر
ّ
العبادي يّ ّ

ريض
عيل بن أمحد بن حييى
ّ
احليل ،الشيخ ّ
املزيدي ّ
ّ

217 ،212 ،149 ،140 ،121 ،120 ،82
يب
ّ
عز الدين اهلا ّ

الدين

339

،319 ،294 ،271 ،180 ،75 ،31

408 ،390 ،374 ،373 ،340 ،320

العل��وي،
احلس��يني
ع�لي ب��ن ُأس��امة
ّ
ّ
ّ

64

احلس��يني،
حممد
ّ
ّ
ع��ز الدي��ن ب��ن أيب احل��ارث ّ
الس ّيد

402

آبادي ،الشيخ أبو احلسن ،32
عيل بن أمحد املطار
ّ
ّ

398 ،68

الواسطي ،الشيخ
الفاروقي
عز الدين
ّ
ّ
ّ

301 ،140 ،128 ،39

232 ،231

الس ّيد

309

الغ��روي ،الس�� ّيد رشف
األس�ترابادي
ع�لي
ّ
ّ
ّ

140

العب�سي احل�ّل�يّ ّ = اب��ن أفل��ح،
ع�لي ب��ن أفل��ح
ّ
ّ

278 ،246 ،191

الن��ارصي ،ب��در
الرتك��ي
ع�لي ب��ن اقس��نقر
ّ
ّ
ّ

الشيخ

230

املوسوي ،الس ّيد
عالء
ّ

404

الربوجردي ،الس�� ّيد = صاحب (طرائف
ع�لي
ّ
ّ

املقال) 430،380،367،300،201،169

454
122

السوراوي ،الشيخ ،85
عيل بن ثابت بن عصيدة
ّ
ّ

309 ،270 ،243 ،121 ،88

479

ع�لي ب��ن جعف��ر ب��ن ش��عرة احل�ّل�يّ ّ ،
ّ

األفط�سي،
حمم��د
ّ
ع��ز الدي��ن رشف ش��اه ب��ن ّ
ّ
الس ّيد

عزر ّية

اجلويني
عطاء امللك
ّ

الدين

الشيخ

20

احلل،
عفيف الدين ب��ن ّ
عيل بن عقيل يّ ّ
حممد بن ّ

احلل ،الشيخ
علم بن سيف بن منصور يّ ّ

علوي بن عبد اهلل األشهب ،الشيخ
عيل آل سامكة ،الشيخ
ّ

454

125 ،124 ،123 ،40

الدولة

الش��يخ

احلس��يني،
العلوي
العريضـي
عيل ب��ن إبراهيم
ّ
ّ
ّ
ّ

513

205

126 ،125

القريش
حس��ان ب��ن باق��ي
ع�لي بن حس�ين بن ّ
ّ
ّ

ع�لي اب��ن اإلم��ام جعف��ر الص��ادق،
ّ
الس ّيد العرييض

246

احلل ،الس ّيد
يّ ّ

386

احلسن

الش��فهيني ،الش��يخ أبو
ّ
عيل بن حس�ين احل�ّل�يّ ّ
ّ

عيل بن حس��ن بن أمحد بن مظاهر ،الشيخ زين
ّ
الدين

الليثي
محاد
اب��ن ّ
ّ

77

،228 ،193 ،174 ،33

459 ،436 ،417 ،293 ،271 ،241

ع�لي ب��ن حس��ن ب��ن الع�لاال ،الش��يخ زي��ن
ّ
الدين

376 ،94 ،91

احلل ،الش��يخ =
محاد
عيل بن حس�ين بن ّ
ّ
الليثي يّ ّ
ّ

ع�لي  -ابن مع ّية  -بن حس��ن بن حس��ن التج،
ّ
الس ّيد أبو القاسم

240

عيل بن احلسني القايض ،الشيخ
ّ

474 ،454 ،294

242

احلسيني 375
السورائي
عيل
ّ
ّ
عيل بن احلسن بن ّ
ّ

عيل بن محزة
ّ

احلل ،234 ،233 ،232 ،96
الشيخ شميم يّ ّ

اخلاقاين ،71 ،56 ،44
عيل اخلاقاين ،األُستاذ =
ّ
ّ

احلل ،الشيخ
عيل بن اخلازن يّ ّ
ّ

احلل ،الشيخ =
عيل بن احلس��ن بن عنرت شميم يّ ّ
ّ

431 ،243

،122 ،117 ،115 ،114 ،113 ،107 ،75

236 ،235

،437 ،235 ،230 ،207 ،205 ،198 ،124

األس�ترآبادي ،الشيخ
حممد
ّ
عيل بن حس��ن بن ّ
ّ
حممد
زين الدين أبو ّ

251

450 ،441 ،439 ،438

324

املدين ،الس�� ّيد
عيل خان
ّ
ّ

مطه��ر احل�ّل�يّ ّ ،
ع�لي ب��ن احلس��ن ب��ن
ّ
ّ

469 ،442 ،363

326

املزيدي ،األمري 53 ،52
عيل بن دبيس بن صدقة
ّ
ّ

الدين

375

اهلنائي ،الشيخ
عيل بن احلسن
ّ
ّ

236

احلل ،القايض أبو احلسن 126
عيل بن سليامن يّ ّ
ّ

األس�ترآبادي ،الش��يخ زين
ع�لي ب��ن احلس�ين
ّ
ّ

عيل الص ّباغ ،القايض أبو القاسم
ّ

15 ،10

397

عيل بن ع ّباس شناوة وتوت ،الس ّيد 479 ،478
ّ

الشيخ

احلسيني ،الس ّيد
عيل بن دقامق
ّ
ّ

ع�لي ب��ن حس��ن ب��ن مظاه��ر ،احل��اج زي��ن
ّ

الدين

األعرجي ،الدكتور
عيل ع ّباس
ّ
ّ

514

468 ،467
148

املوس��وي احل�ّل�يّ ّ ،
ع�لي ب��ن عب��د احلس�ين
ّ
ّ
الس ّيد

القم��ي = صاح��ب
الش��يخ= منتج��ب الدي��ن
ّ

454 ،34

(الفهرس��ت) ،134 ،131 ،120 ،92 ،90

املوسوي،
عيل بن عبد احلميد بن فخار بن معد
ّ
ّ

301 ،300 ،299 ،289 ،153 ،139 ،137
األربيل ،الشاعر
عيل بن سليامن
ّ
عيل بن عثامن بن ّ
ّ

الس ّيد علم الدين ،380 ،379 ،222 ،221

460 ،412 ،408

الصويف
ّ

احلل ،الش��يخ نظام
النييل يّ ّ
ع�لي بن عبد احلمي��د ّ
ّ

363

احلبيش ،الس ّيد
عيل بن عرفة
ّ
ّ

242

الدين 388 ،381 ،380 ،371 ،358 ،357

عيلبنعساكرالبطائحي،أبواحلسن 297،294
ّ

عيل
عيل بن عبد العال
ّ
الكركي ،الشيخ = الشيخ ّ
ّ

الس ّيد تاج الدين

73

475 ،468 ،426 ،425

عيل بن طاووس ،الس ّيد
عيل بن ّ
ّ

العصار
عيل بن عبد الرحيم
الرقي ،ابن ّ
ّ
ّ

ع�لي ب��ن احلس��ن ب��ن رمض��ان،
ع�لي ب��ن
ّ
ّ

297

احلل ،الشيخ
عيل بن محدون يّ ّ
عيل بن ّ
ّ

الكرك��ي ،424 ،423 ،337 ،330 ،273
ّ
املوصيل ،الشاعر=
اخلليعي
عيل بن عبد العزيز
ّ
ّ
ّ

احليل ،الشيخ
عيل بن نام ّ
عيل بن ّ
ّ

465 ،464 ،459 ،458 ،457

عيل املقرئ
عيل بن غنيمة بن ّ
ّ

اخلليعي ،456 ،455 ،417 ،94 ،34
الشيخ
ّ

244 ،99
128

عيل بن عيسى اإلربيل ،الشيخ 402 ،255 ،85
ّ
32

احلل ،الشيخ ،65
عيل بن فضل اهلل بن هيكل يّ ّ
ّ

احلس��ني،
عيل بن عبد الكريم بن أمحد طاووس
ّ
ّ
الس ّيد أبو القاسم

127

463 ،431

408 ،382 ،381

النييل ،الس ّيد
عيل بن عبد الكريم بن عبد احلميد ّ
ّ

الراوندي ،الش��يخ أبو
عيل ب��ن القطب الدي��ن
ّ
ّ

،420 ،408 ،394 ،388 ،381 ،380 ،379
460 ،459 ،440 ،431 ،421

ع�لي كاش��ف الغط��اء = صاح��ب (احلصون)
ّ
450 ،449 ،442 ،220

القمي،
عيل بن عبيد اهلل بن احلس��ن اب��ن بابويه
ّ
ّ

الكندي ،أبو ال ُيمن
عيل
ّ
ّ

171 ،281 ،280

الفرج

هب��اء الدي��ن ،358 ،357 ،190 ،96 ،94

515

152 ،89

املدائني،
العلوي
حممد بن أيب منص��ور
ّ
ّ
ع�لي بن ّ
ّ
الس ّيد= ابن صاحب اخلاتم

الدين

احلل،
حممد ب��ن ّ
ع�لي ب��ن ّ
حممد اب��ن الس��كون يّ ّ
ّ

246 ،245

الش��يخ = اب��ن الس��كون احل�ّل�يّ ّ ،217 ،96

احللبي
حمم��د أيب إبراهيم بن احلس��ن
ّ
ع�لي ب��ن ّ
ّ
احلسيني ،الس ّيد
ّ

298 ،250 ،249 ،248

340

حممد ب��ن حممود ،الش��يخ الع��دل أبو
ع�لي ب��ن ّ
ّ

املطهر،
عيل ب��ن ّ
ع�لي بن ّ
حممد بن حس�ين ب��ن ّ
ّ
الشيخ املفيد

احلسن

387 ،386

اآلوي
حممد بن رشيد
ّ
عيل بن ّ
ّ

383

األول

احلميص ،الشيخ
عيل بن حممود
ّ
ّ

402

املقديس
املفضل
عيل بن ّ
ّ
ّ

230

الرصوي
الرطلني
ّ

األعرج��ي ،الس�� ّيد النقي��ب ج�لال
ع�لي
ّ
ّ

398 ،369

الشيخ

30

464 ،463

عيل بن موس��ى بن جعفر ابن طاووس ،الس�� ّيد
ّ

العمري ،الرشيف
العلوي
عيل
ّ
ّ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
ّ

ريض الدين = ابن طاووس ،59 ،58 ،35 ،33

227

،174 ،151 ،149 ،99 ،98 ،95 ،86 ،85

احلل ،الش��يخ
عيل
ع�لي بن ّ
الكاش��اين يّ ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ
نص�ير الدي��ن

281

املزي��دي،
ع�لي ب��ن منص��ور ب��ن احلس�ين
ّ
ّ

الرامهرمزي ،القايض 215
عيل
ّ
عيلبن ّ
حممد بن ّ
ّ
أبو احلسن

131

الربعي املعروف بابن
عيل بن منصور بن أيب قاسم
ّ
ّ

حممد -جم��د الدين أب��و الفوارس -بن
ع�لي بن ّ
ّ
الدين

409 ،406

األسدي،أبواحلسن،األمري 40،39
عيلبنمزيد
ّ
ّ

القويقي،
الع��ز
عيل اب��ن أيب
ّ
ّ
ع�لي بن ّ
حمم��د بن ّ
ّ
الشيخ كامل الدين

403

العام�لي ،الش��هيد
حمم��د ب��ن مكّ��ي
ع�لي ب��ن ّ
ّ
ّ

الطقطقي،
حممد بن رمض��ان ،والد ابن
ّ
عيل بن ّ
ّ
النقيب تاج الدين

247 ،246 ،186 ،57

،213 ،212 ،202 ،200 ،199 ،196 ،175

،385 ،384 ،383 ،354

،252 ،251 ،250 ،244 ،227 ،218 ،214

408 ،386

،272 ،271 ،262 ،261 ،259 ،254 ،253

العلقمي ،الوزير رشف
حممد مؤيد الدين
ّ
عيل بن ّ
ّ

،289 ،279 ،287 ،285 ،284 ،276 ،273
516

عيسى بن إبراهيم ،فخر الدين

،381 ،338 ،302 ،301 ،300 ،299 ،290

(غ)

402 ،389 ،382
احلل،
ع�لي بن ن�صر اهلل بن ه��ارون اب��ن كال يّ ّ
ّ
الشيخ

غازان خان املغو ّيل
الغزا ّيل

142 ،130

اجلزائري 474،432،431،430
عيلبنهالل
ّ
ّ

الشهراباين ،كامل الدين
عيل بن وضاح
ّ
ّ

216

الشيخ

املوسوي
ّ

145 ،144 ،419
(ف)
402

388 ،263 ،69

العاميل،
حممد ب��ن مكّ��ي
فاطم��ة بن��ت الفقي��ه ّ
ّ

170

حمم��د ب��ن أيب الغنائ��م
فخ��ار ب��ن أمح��د ب��ن ّ

عيل بن حييى اخل ّياط 158 ،132 ،131 ،121
ّ

احلاجة
َّ

احلل،
ع�لي بن يوس��ف بن عب��د اجلليل
الني�لي يّ ّ
ّ
ّ

املوسوي ،الس ّيد
ّ

الربقي ،فخر الدين
عيل بن يوسف
ّ
ّ

388 ،387 ،380

،219 ،216 ،196 ،186 ،179 ،176 ،175

األصفه��اين صاحب (اخلري��دة) ،43
الع�ماد
ّ

،304 ،298 ،297 ،286 ،271 ،270 ،221

118 ،117 ،114 ،109 ،108 ،44

عمر بن اخل ّطاب

الكاتبي ،الشيخ
عيل
ّ
عمر بن ّ
الكردي
عنرتة بن أيب العسكر
ّ

74

،166 ،158 ،155 ،140 ،135 ،76 ،74

393 ،310 ،264 ،186

عامر اهلال ّيل

409 ،406 ،99

املوسوي ،الس ّيد ،25
فخار بن معد بن فخار
ّ

احلل ،الشيخ ،53
عيل بن يوس��ف بن ّ
املطهر يّ ّ
ّ

(املشجر)
العميدي صاحب
ّ
ّ

350

فاطم��ة بن��ت صف��ي الدي��ن الفقي��ه اب��ن معد

األس��دي،
ّ
ع�لي ب��ن حيي��ى ب��ن بطري��ق احل�ّل�يّ ّ
ّ

الشيخ ظهري الدين

404 ،402

401 ،309

10

الفخر ابن اخلطيب

91
339

احلل،
فخ��ر الدين ابن نص�ير الدين
القاش��اين يّ ّ
ّ
الشيخ

221

الرازي
فخر الدين
ّ

347 ،17

52 ،51

150
353

الطرحي��ي ،الش��يخ = الش��يخ
فخ��ر الدي��ن
ّ

517

الطرحيي ،458 ،457 ،451 ،449 ،331 ،17
ّ

احلريري صاحب (املقامات) ،أبو
عيل
ّ
القاسم بن ّ

فخر الدين بن أمسينا

247

فخر الدين بن قشتمر ،األمري

181

النحوي ،الش��يخ
األس��دي
قاس��م ب��ن فات��ك
ّ
ّ

17

47

471 ،464

الفراهيدي
ّ

احلل
فرسان يّ ّ
الفريض
ّ

عيل
الفصيح بن ّ

الطيبي
عيل
ّ
الفضل بن حييى بن ّ

احلريري
حممد = ابن
ّ
ّ
نجم الدين

281
221

حممد 217
قريش بن السبيع
ّ
العلوي ،الس ّيد أبو ّ

قفلغ تكني ،السلطان

249

القويص
ّ

263

215

الرحالة
كارستن نييور األملاينّ ،

22

458

كربيت ،قائد الروم

69

احلل،الشيخنظامالدين 120
كتائببنفضلاهلل يّ ّ

362 ،361 ،17

الكتبي = صاحب (فوات الوف ّيات)
ّ

22

،142

363 ،167

(ق)

الكليني
الشيخ
ّ

القاس��م ب��ن إبراهي��م طباطبا بن إس�ماعيل بن
الريس
إبراهيم الغمر،
ّ

23

كامل سلامن اجلبوري ،األُستاذ

الفريوزآبادي الش��افعي صاحب (القاموس)،
ّ

الرحالة
فيليب الكرميلّ ،

461 ،86
(ك)

384 ،110 ،89

جمد الدين

51

قيس الع ّطار ،الشيخ

الراون��دي ،الس�� ّيد قط��ب الدي��ن
فض��ل اهلل
ّ

الرحالة
فنثور اإليطا ّيلّ ،

220

قريش بن بدران بن دبيس بن مزيد

اهلمداين ،رشيد الدين 350
فضل اهلل الطبيب
ّ

الراون��دي
ّ

144 ،132 ،114

39
116 ،50

كهار خاتون

(م)

72

النخعي 299 ،298
مالك بن احلارث األشرت
ّ

القاس��م بن احلسني بن مع ّية ،الس�� ّيد أبو جعفر

مالك بن أنس

408 ،355 ،192

518

335 ،211

املأمون

الش��يخ ش��مس الدي��ن

251

العاميل = الس�� ّيد األمني ،31
حمس��ن األم�ين
ّ

،218 ،176 ،29

374 ،274 ،270 ،255

475 ،362 ،208 ،204 ،200 ،181 ،180

احلس��يني،
عيل عميد الدين
ّ
ّ
حمم��د بن أمحد ب��ن ّ

،293 ،268 ،267 ،265 ،214 ،189 ،186

عيل ش��اه ،الس��لطان،
ّ
حممد ب��ن أمحد ب��ن فتح ّ

احلل ،الشيخ ،80
حمفوظ بن وشاح بن حممد يّ ّ

الس ّيد شمس الدين

322 ،296 ،295

سيف الدولة

حممد آل سامكة ،الشيخ
ّ

389 ،388 ،245
26 ،24

479

العلقمي 248 ،247
حممد بن أمحد مؤ ّيد الدين
ّ
ّ

الصنعاين،
حمم��د بن أيب ال�بركات بن إبراهي��م
ّ
ّ

217

حممدبنإبراهيمبنزهرة،الس ّيدأبوعبداهلل 340
ّ

الواسطي ،القايض أبو
املندين
حممد بن أمحد بن
ّ
ّ
ّ

304 ،271

45

الشيخ

الفتح

حممد أخو السلطان بركيارق
ّ

النحوي،الشيخ 269
احلل
ّ
ّ
حممدبنأيبالفوارس يّ ّ

حممد ،الس ّيد أبو
حممد بن إسحاق بن احلسن بن ّ
ّ

إدريس= صاحب (الس��ـرائر) ،57 ،26 ،10

49

احلل ،الش��يخ = ابن
ّ
حمم��د بن أمحد بن إدريس يّ ّ

عبد اهلل الطاووس

حممد بن إسامعيل بن جعفر
ّ

احلل،
حمم��د بن إس�ماعيل بن احلس��ن
ّ
اهلرق�لي يّ ّ
ّ

،111 ،107 ،104 ،101 ،99 ،98 ،95
،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،121 ،121

الشيخ

،216 ،195 ،193 ،175 ،174 ،145 ،139

معز الدين
حممد
األصفهاينّ ،
ّ
ّ

حممد بن أمحد بن ُجبري الكناين ،ابن جبري 31،19
ّ

حممد بن تركي ،شمس الدين
ّ

306 ،303 ،273 ،272 ،254 ،217

389 ،340
330

صفي الدين 272
حممد بن بشري
ّ
العلوي ،الس ّيد ّ
ّ

احلل ،الش��يخ =
ّ
حممد بن أمحد بن محزة ابن جيا يّ ّ
اب��ن ج ّي��ا

252 ،71

425

معز
حمم��د بن تق��ي الدي��ن
احلس��يني ،الس�� ّيد ّ
ّ
ّ

134 ،133 ،132 ،114 ،30

س��يني،
الس��يبي ال ُق
حمم��د ب��ن أمحد ب��ن صالح
ّ
ّ
ّ

519

الدين

425

حممد جدّ خدابنده
ّ

350

حممد بن جعفر بن أمحد امللحوس ،الس ّيد جالل
ّ
الدين

،378 ،376 ،373 ،369 ،368 ،367 ،360
،405 ،400 ،391 ،389 ،384 ،381 ،379

467 ،466 ،435 ،78

439 ،412 ،411

املشهدي صاحب (املزار) ،111
حممد بن جعفر
ّ
ّ

الرزقي ،الس ّيد
احلسني
حممد بن حسن
ّ
ّ
ّ

،300 ،299 ،273 ،158 ،148 ،147 ،122
301

عز الدين أبو
حممد بن حس��ن
احلسيني ،الس�� ّيد ّ
ّ
ّ

احليل ،الش��يخ
ّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل ابن نام ّ

احلارث

نجي��ب الدين ،271 ،270 ،255 ،79 ،65

110

الطويس ،الشيخ أبو جعفر =
حممد بن احلس��ن
ّ
ّ

390 ،273 ،272
حممد بن اجلعفر ّية ،الس ّيد أبو الفتح
ّ

278

الطويس ،83 ،82 ،81 ،61 ،58 ،57
الشيخ
ّ

286

،121 ،112 ،102 ،101 ،100 ،98 ،97

242

،152 ،141 ،139 ،138 ،137 ،135 ،128

حممدبنجربيلاملوصيل ّ 233
حممدبنحامدبن ّ
ّ

،462 ،457 ،349 ،276 ،176 ،175 ،174

حممد بن جالل الدين ،الس ّيد تاج الدين
ّ

الصويف ،الشيخ عفيف
حس��ان النديم
ّ
حممد بن ّ
ّ
الدين

463

274

العلوي
حممد بن هب��ة اهلل
ّ
حمم��د بن احلس��ن بن ّ
ّ

461 ،305 ،268 ،218 ،86

حممد بن احلسن بن موسى ابن طاووس ،الس ّيد
ّ

475 ،425 ،324

احلل،
حممد بن احلس��ن بن يوس��ف ب��ن ّ
ّ
املطهر يّ ّ

صاحب أمل اآلمل ،264 ،247 ،243 ،241

احل�ّل�يّ ّ ،313 ،225 ،186 ،183 ،87 ،86

البغدادي،
العلوي
حممد بن حسن بن أيب الرضا
ّ
ّ
ّ
الس ّيد

النييل احلليّ	
العمري
ّ
ّ

األس�ترآبادي ،ش��مس
حمم��د ب��ن احلس��ن
ّ
ّ
الدين

جمد الدين

396 ،395

309 ،277 ،275

العاميل ،الش��يخ =
احل��ر
حمم��د بن احلس��ن بن
ّ
ّ
ّ

حممد ابن العلاّ مة
الشيخ فخر املح ّققني = الشيخ ّ

،294 ،293 ،272 ،270 ،268 ،267 ،265

،386 ،383 ،380 ،354 ،340 ،326 ،316

،357 ،355 ،318 ،316 ،313 ،299 ،295

،413 ،408 ،405 ،393 ،392 ،391 ،388

520

461 ،422
144

الربيص
حممد بن احلسني
ّ
ّ

البلخي ،الوزير أبو جعفر 48
حممد بن احلسني
ّ
ّ
113 ،112

حممد سنجر
ّ

397 ،396

الدين

حمم��د
ّ

ع�لي ب��ن عب��د الصمد
ّ
حمم��د ب��ن احلس�ين بن ّ
التميمي ،الشيخ
ّ

37
الش��يخ

نجي��ب

276 ،255 ،176
263

204

األنصاري ،الش��يخ،
حمم��د بن ش��جاع القطان
ّ
ّ

112

339

شمس الدين

474 ،468 ،467

الشريازي ،قطب الدين
حممد
ّ
ّ

العراقي،سعدالدين 65
حممد
ّ
حممدبناحلسنيبن ّ
ّ

الس��يبي ،الشيخ
حممد بن صالح
ّ
ّ

حممد بن احلسني والد الشيخ املفيد ،الشيخ 386
ّ
احلل ،الشيخ أبو احلسن
حممد بن ّ
ّ
محاد يّ ّ

الس��وراوي،
ّ

50 ،49 ،48

حممد بن شاكر
ّ

ع�لي امل��زريف ،أب��و
حمم��د ب��ن احلس�ين ب��ن
ّ
ّ
بكر

209

السلجوقي ،السلطان
حممد
ّ
ّ

احلل ،اب��ن الب ّقال ،الش��يخ
ّ
حمم��د بن احلس�ين يّ ّ
شمس الدين

زنجي ،الشيخ
حممد بن
ّ
ّ

306

حممد بن سامل بن واصل
ّ

الواس��طي ،أبو
حمم��د ب��ن احلس�ين ب��ن بن��دار
ّ
ّ
العز
ّ

جعفر

402

،74 ،53

468 ،186

حممد بن صدقة ،الشيخ
ّ

464

193

احلل،الشيخ 141
حممدبنخليفة
السنبيس ّ
ّ
اهليتي يّ ّ
ّ

احلائري ،الشيخ 88
املقدادي
حممد بن طحال
ّ
ّ
ّ

53 ،52

حممد بن عبد القادر خريسات ،الدكتور 157
ّ

36

الشيباين ،الشيخ 196
البحراين
حممد بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ

الطباطبائي ،الس�� ّيد أبو
حممد ب��ن رمض��ان آل
ّ

28 ،20

اجلزيني ،الشيخ
حممد بن داود
ّ
ّ

املزيدي
حممد بن دبيس بن صدقة
ّ
ّ

احلل ،الشيخ
ّ
حممد بن راشد يّ ّ

احلسني ،الرشيف
ّ
حممد الرسيّ
ّ

الرضوي ،الس ّيد شمس الدين
حممد
ّ
ّ

النييل ،الس ّيد أبو طالب 73
ّ
حممد بن عبد احلميد ّ

468
473

التعاويذي ،الشيخ 271
حممد بن عبد ال ّلطيف
ّ
ّ

456

الطنجي ،املعروف بابن بطوطة،
حممد بن عبداهلل
ّ
ّ
الرحالة
ّ

521

احلس��يني،
عيل بن زهرة
ّ
ّ
حمم��د بن عبد اهلل ب��ن ّ
الس ّيد

عيل بن جيا ،أبو نرص
ّ
حممد بن ّ

304 ،217 ،158

عيلبنمحزة،الرشيفقطبالدين 117
ّ
حممدبن ّ
اخليمي،الشيخ ّ
مهذبالدين ،279
عيل
ّ
ّ
حممدبن ّ

الصادق��ي،
حمم��د ب��ن عب��د اهلل حم��ي الدي��ن
ّ
ّ
الس ّيد

133

282 ،281 ،280

258 ،254

حممد
حمم��د بن عب��د امل ّطل��ب عميد الدين ب��ن ّ
ّ

الدهان ،الش��يخ
عيل بن ش��عيب ابن ّ
ّ
حمم��د بن ّ

397 ،371 ،69

املازن��دراين=
عيل بن ش��هر آش��وب
ّ
ّ
حمم��د بن ّ

األعرجي ،الس ّيد جمد الدين أيب الفوارس ،68
ّ

برهان الدين

صفيالدين ،286
حممدبنعرفةاملوسوي،الس ّيد ّ
ّ

143

ابن شهر آش��وب ،217 ،158 ،126 ،125

306 ،302

289 ،288 ،287

القويقي ،الشيخ
احلل
عيل بن أيب ّ
ّ
ّ
العز يّ ّ
حممد بن ّ

اإلربيل ،الشيخ
عيل بن عبداهلل
ّ
ّ
حممد بن ّ

408 ،369 ،309 ،278

األعرجي
حممد ب��ن أمح��د
ّ
ع�لي ب��ن ّ
ّ
حمم��د بن ّ

احلل ،الشيخ 284 ،187
ّ
عيل الكايش يّ ّ
حممد بن ّ

ابو العز ،277 ،218 ،168 ،146 ،145 ،67
احلل املعروف بابن حمُ يدة
ّ
عيل بن أمحد يّ ّ
حممد بن ّ
النحوي ،الشيخ
ّ

144

احلسيني ،الس ّيد جمد الدين أيب الفوارس ،68
ّ

142

399 ،398 ،324 ،315

335

حممد بن رمض��ان آل طباطبا
ع�لي بن ّ
ّ
حمم��د بن ّ

اجلرجاين ،الشيخ 437 ،340 ،88
عيل
ّ
ّ
حممد بن ّ

الطقطق��ي ،254 ،180 ،96 ،73 ،36 ،35
ّ

احلل ،186
الش��يخ ّ
حممد بن اجلهم األسدي يّ ّ

الطربي ،الشيخ =
عيل
ّ
عيل بن ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ

األشكوري
عيل
ّ
ّ
حممد بن ّ

اجلباعي ،الشيخ
عيل
ّ
ّ
حممد بن ّ

صف��ي الدي��ن = الس�� ّيد ابن
احلس��ني ،الس�� ّيد
ّ
ّ

261 ،38

احلل ،الشيخ=
عيل بن اجلهم
ّ
ّ
األسدي يّ ّ
حممد بن ّ

403 ،402 ،401 ،274

الط�بري ،صاح��ب (بش��ارة
ع�ماد الدي��ن
ّ

،338 ،320 ،308 ،304 ،227 ،218 ،203

املصطفى)

401 ،400 ،393

522

158 ،121 ،82

املالكي ،ابن
الف��ايس
حممد بن قاس��م بن زاكور
ّ
ّ
ّ

عيل بن موس��ى ابن طاووس ،الس�� ّيد
ّ
حممد بن ّ
صفي الدين ،279 ،278 ،253 ،187 ،99

290
احلل،
عيل بن يوس��ف اب��ن ّ
ّ
املطه��ر يّ ّ
حمم��د ب��ن ّ
الفقيه قوام الدين

102

احلل،
ّ
حمم��د بن حمف��وظ بن وش��اح بن حمم��د يّ ّ

223

الشيخ تاج الدين،

469

احلس��يني،
حمم��د اب��ن اجلعفر ّي��ة
ّ
حمم��د ب��ن ّ
ّ

392،346،335،334

احلسيني
األفطس��ـي
حممد ابن الداعي
ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ

اهليكيل ،الشيخ
احلل
حممد بن ّ
ّ
ّ
عواد يّ ّ

حممد غياث الدين املغو ّيل ،السلطان = السلطان
ّ
حممد خدابنده

حممد بن قالون ،امللك النارص
ّ

363

حممد كالنرت ،الس ّيد
ّ

408 ،404

األرموي ،أبو الفضل
حممد بن عمر
ّ
ّ

زاكور

364

293
166

الرشيف

املوسوي ،الس ّيد ،469 ،431
حممد بن فالح
ّ
ّ

اآلوي
اآلوي ،الس�� ّيد النقي��ب = الس�� ّيد حممد
ّ

احلل ،الشيخ شمس الدين 412
ّ
حممد بن قارون يّ ّ

احلارثي،
اهلاشمي
الكويف
حممد بن أمحد
ّ
ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ

احلسني
حممد بن القاس��م بن احلس�ين ابن مع ّية
ّ
ّ

��ي ،مؤ ّي��د الدين
القم ّ
حممد ب��ن برز ّ
حمم��د ب��ن ّ
ّ

،195 ،191 ،100 ،96 ،94 ،90 ،87 ،86

ال��رازي،
البوهي��ي احلكي��م
حمم��د
ّ
ّ
حمم��د ب��ن ّ
ّ

470

حممد بن القاسم ،أبو بكر
ّ

411 ،408 ،366 ،285 ،284 ،271
الشيخ

91

القمي
ّ

احليل ،الس ّيد تاج الدين = الس ّيد ابن ُمع ّية ،78
ّ

187 ،91

287 ،248 ،247 ،57
92

،294 ،293 ،285 ،242 ،241 ،229 ،221

الشيخ أبو جعفر

،355 ،340 ،320 ،319 ،317 ،313 ،295

الطويس = اخلواجة
حممد بن احلس��ن
حمم��د بن ّ
ّ
ّ

،379 ،374 ،371 ،370 ،369 ،368 ،362
،405 ،404 ،398 ،384 ،382 ،381 ،380

الطويس ،197 ،184 ،90 ،86
نصري الدين
ّ

،303 ،290 ،289 ،284 ،276 ،227 ،225

428 ،412 ،411 ،410 ،407 ،406

،338 ،332 ،331 ،330 ،309 ،308 ،307

523

األول ،38 ،30
حممد بن مك ّّي
العاميل الشهيد ّ
ّ
ّ

402 ،401 ،351 ،347 ،345
احلل،
حممد بن احلس��ن ب��ن ّ
حممد ب��ن ّ
ّ
املطه��ر يّ ّ
الشيخ ظهري الدين

،180 ،161 ،151 ،135 ،111 ،87 ،78

411 ،408 ،394

،300 ،299 ،248 ،229 ،213 ،212 ،195

ال��رازي ،الش��يخ قط��ب
حمم��د
ّ
حمم��د ب��ن ّ
ّ

،328 ،327 ،320 ،319 ،317 ،316 ،315

385 ،340

،382 ،381 ،378 ،376 ،374 ،373 ،371

الدين

القزويني ،193
احلمداين
عيل
ّ
حممد بن ّ
ّ
ّ
حممد بن ّ

،409 ،407 ،406 ،400 ،395 ،394 ،391
،468 ،467 ،461 ،440 ،436 ،428 ،412

289 ،287 ،273

عيل الف��ارس ،أب��و املعايل
حمم��د ب��ن ّ
ّ
حممد ب��ن ّ
اهليتي ،الشيخ
ّ

الكييش ،الشيخ
حممد
حممد بن ّ
ّ
ّ

474 ،474 ،473
عيل ،أبو الفضل
ّ
حممد بن نارص بن ّ

146

احلل ،الشيخ
ّ
حممد بن نعيم يّ ّ

339

223
291

حممد بن النعامن املفيد ،الشيخ ،32
حممد بن ّ
ّ

احلل
ّ
حممد بن حييى ابن بطريق يّ ّ

احلل،
حمم��د بن ّ
ّ
حمم��د بن ه��ارون ابن ال��كال يّ ّ

صفي الدين 362،294،293،187
الشيخ
ّ

احلل،
ّ
حممد بن حييى بن حس��ن بن سعيد اهلذ ّيل يّ ّ

440 ،400 ،342 ،195
الشيخ

70

146

اخلوانس��اري = صاح��ب
حمم��د باق��ر
ّ
ّ

412 ،408

،180 ،175 ،169 ،156 ،151 ،142 ،131

29

،241 ،236 ،228 ،227 ،216 ،214 ،203

149

،303 ،299 ،279 ،267 ،259 ،249 ،244

الرزقي ،الس ّيد 278
احلسني
حممد بن مطرف
ّ
ّ
ّ

،359 ،358 ،353 ،351 ،336 ،334 ،315

احلل ،الشيخ
حممد بن ّ
ّ
حممد بن حييى بن س��عيد يّ ّ
صفي الدين
ّ

الزاقفي
األعجمي
حممد بن حممود
ّ
ّ
ّ
العبادي ،الشيخ
حممد بن مسافر
ّ
ّ

(الروض��ات)

املوس��وي ،الس ّيد
عيل بن رافع
ّ
ّ
حممد بن معد بن ّ

،130 ،126 ،85 ،64 ،26

،411 ،392 ،390 ،388 ،374 ،370 ،362
،452 ،446 ،444 ،440 ،433 ،430 ،426

صفي الدين 374 ،309 ،176 ،132 ،76
ّ

524

البهبهاين ،الشيخ
األردكاين
حممود
ّ
ّ

475 ،474 ،473
املجلسـي ،العلاّ مة = صاحب (بحار
حممد باقر
ّ
ّ

الشريازي ،الشيخ شاه
حممود اخلليفة
ّ

72
424

األنوار) 446 ،440 ،245 ،244 ،194 ،38

احلل ،أبو الثناء 133
حممود بن عبداهلل بن ّ
املفرج يّ ّ

حممد تقي وتوت ،الس ّيد
ّ

حممد احلسني آل كاشف الغطاء ،الشيخ
ّ

حممد رضا اجلال ّيل ،الس ّيد
ّ

479
60

احلل ،الش��يخ س��ديد
عيل
احلميص يّ ّ
ّ
حمم��ود بن ّ
الدين ،107 ،104 ،95 ،94 ،90 ،89 ،58

159

،150 ،149 ،139 ،135 ،134 ،132 ،131
301 ،300 ،299 ،152 ،151

حممدصادقآلبحرالعلوم،الس ّيد ،84،79،71
ّ

السلجوقي
حممد السلطان
ّ
حممود بن ّ

،298 ،271 ،215 ،181 ،159 ،109 ،88

50

حمم��ود ب��ن هب��ة اهلل ب��ن أيب القاس��م احل�ّل�يّ ّ ،

،370 ،367 ،366 ،341 ،344 ،349 ،300
473 ،453 ،433 ،432 ،427 ،390 ،378

الشيخ

الس�ماوي ،الش��يخ = الش��يخ
حمم��د طاه��ر
ّ

احلل ،الشيخ
حممود بن حييى بن س��امل
الشيباين يّ ّ
ّ

الساموي
ّ

عيل اليعقويب ،الشيخ
ّ
حممد ّ

ّ
مهذب الدين

458 ،450 ،449
478

296 ،294 ،229

409 ،295 ،268 ،165

مرتىض ،الس ّيد علم اهلدى ،277 ،136 ،135
342

اآلصفي ،الش��يخ ،100 ،87
مه��دي
حمم��د
ّ
ّ
ّ

عزالدين 206
مرتىضنقيباألرشاف،الرشيف ّ

103 ،102

مهدي بحر العلوم ،346 ،341 ،321
حممد
ّ
ّ

األموي
حممد
ّ
مروان بن ّ

مهدي اخلرسان ،الس ّيد ،138 ،136 ،14
حممد
ّ
ّ

ايس ،123 ،116 ،115 ،114
املسرتش��د الع ّب ّ

احلل ،الس ّيد 479 ،36
مهدي
حممد
ّ
ّ
ّ
القزويني يّ ّ

248 ،247 ،57

467 ،434 ،432 ،351

املزيدي ،األمري
مزيد بن صفوان
ّ

403 ،356 ،141

حممود آل سامكة ،الشيخ

31
154 ،75

125

ايس
املستعصم الع ّب ّ

الفاطمي
املستنرص
ّ

479 ،478

525

61

مسعود ،السلطان 116 ،115 ،52 ،51 ،50
املسعودي ،صاحب (مروج الذهب)
ّ

مسلم بن تقي وتوت ،الس ّيد

محود بن نارص ،الس ّيد
مسلم بن ّ

السيوري ،421 ،346 ،344 ،212 ،30 ،27
ّ

،472 ،468 ،467 ،453 ،444 ،438 ،431

54
479

473

479

مكّي بن ريان

التفري�شي ،الس�� ّيد = صاح��ب (نقد
مصطف��ى
ّ

269

ملك شاه بن ألب أرسالن

الرج��ال) ،318 ،317 ،251 ،135 ،134

37

السلجوقي ،السلطان
ملك شاه
ّ

391 ،332 ،329

44 ،41

املنذري ،223
املنذريصاحب(تكملةالنقلة)=
ّ

مصطفى جواد ،الدكتور ،205 ،133 ،118

294 ،280 ،245 ،243 ،229

243

املزيدي،األمري 141،44،41
منصوربندبيس
ّ

يب ،األستاذ 388 ،18 ،15
مصطفى صباح اجلنا ّ
ايس
املعتضد الع ّب ّ

معد بن عدنان

املوسوي ،الس ّيد
معد بن فخار
ّ

معصوم بن أيب الط ّيب ،الس ّيد

28

217
218 ،155
77

حمم��د ب��ن حارثة ب��ن معاوي��ة بن
ُمعي��ة بن��ت ّ
زيد بن حارثة

احلل ،الشيخ
مغامس بن داغر يّ ّ

املفيد بن اجلهم
املقتفي

املقداد بن األسود

منصور بن كثري

46

منكر برس ،األمري

51

احلل ،الس ّيد
مهدي يّ ّ

479

املهلب بن أيب صفرة

441

مهلهل بن أيب العسكر

52

املدين ،الس ّيد
مهنّا بن سنان ّ
الديلمي ،الشاعر
مهيار
ّ

77

351 ،340 ،92
40

470

موسىبنجعفرابنطاووس،الس ّيد 252،218

29

البح��راين ،الش��يخ= اب��ن ميثم
ع�لي
ّ
ميث��م بن ّ

319

املوصيل ،الس ّيد
ّ

248

البحراين 351 ،338 ،330 ،86
ّ
ِميثمسويدان ِ
احلميرَ ّي،األُستاذ 323،15،10

الس��يوري ،الش��يخ = املقداد
املقداد بن عبداهلل
ّ

526

335

ميشائيل

(هـ)

20

محود بن نارص ،الس ّيد
هادي بن ّ

(ن)
املاريني
نابليون
ّ

هادي كامل الدين ،الس ّيد = الس ّيد كامل الدين =

25

يب
نجاح الرتا ّ

صاحب (فقهاء الفيحاء) ،111 ،98 ،57 ،55

289 ،288

نجم الدين الغازي

،211 ،208 ،204 ،168 ،144 ،127 ،117

116 ،50

383 ،368 ،314

العاميل،
احلسيني
نجم الدين أ ّيوب بن األعرج
ّ
ّ

الس ّيد

اجلويني
هارون بن شمس الدين
ّ

316 ،315 ،314

امليالين ،الس ّيد
هاشم
ّ

مذكي األسرتآبادي،الشيخ 85
نجيبالدينبن
ّ

السعادات

244 ،218 ،195 ،155

نصري الدين آل كاشف الغطاء ،الشيخ

15

الشيخ

405

احلل ،الس ّيد
نعمة اهلل يّ ّ

هبة اهلل بن عبداهلل ،مؤ ّدب املقتدر

الرحالة
نمودهنو الربتغايلّ ،

156
29

الش��يخ أب��و البق��اء= أبو البق��اء هب��ة اهلل بن نام

475 ،425

احلل ،205 ،157 ،156 ،133 ،82 ،79 ،62
يّ ّ

79

374 ،273

22

هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرض

التس�تري ،الق��ايض = صاحب (جمالس
نوراهلل
ّ
املؤمنني)

156

احلل،
عيل بن محدون
ّ
الربعي يّ ّ
هبة اهلل ب��ن نام بن ّ

41

األسدي
الربعي
عيل بن محدون
ّ
ّ
نام بن ّ

298 ،297 ،218 ،96

السوراوي ،الشيخ
هبة اهلل بن رطبة
ّ

68

نظام امللك ،الوزير

132

املوسوي ،الس ّيد
هبة اهلل بن احلسن
ّ

احلس��يني،
نظام الدين بن عبد امل ّطلب األعرج
ّ
الس ّيد

72

احلل،
هب��ة اهلل ب��ن حام��د بن أمحد ب��ن أ ّي��وب يّ ّ

الكاشاين ،الشيخ 421،96،95
نصري الدين
ّ
نصري الدين بن قيس بن ُمع ّية ،النقيب

346

النح��وي ،أب��و
الش��جري
هب��ة اهلل اب��ن
ّ
ّ

احلائري ،الش��يخ أبو
عيل اب��ن اخلازن
ّ
ن�صر بن ّ
الفتوح

479

70

هوالكو ،275 ،254 ،253 ،168 ،167 ،67

458 ،455 ،424 ،374 ،336

334 ،309 ،308 ،303 ،290 ،278 ،277
527

(و)
الواسطي ،الوجيه
ّ

الشيباين ،الشيخ ،160 ،159
حييى بن سعيد
ّ

328 ،327 ،180 ،170 ،169

171

ورام بن
ورام ب��ن أيب ف��راس ،أب��و احلس�ين = ّ
ّ

حييى بن سعيد اهلذ ّيل ،الشيخ

،151 ،150 ،149 ،139 ،138 ،128

احلل ،الشيخ
حييى بن فخر املح ّققني يّ ّ

احلل ،الشيخ ،107،98،94،58،37
محدان يّ ّ

عيل اخل ّياط ،الشيخ
حييى بن ّ

302 ،300 ،299 ،298 ،174 ،153 ،152
النييل
الوكيل
ّ
احلموي
ياقوت
ّ

412

النقيب

126

218

الس��وراوي،
حممد بن حييى بن الفرج
ّ
حيي��ى بن ّ

(ي)

الشيخ

،88 ،84 ،61 ،35 ،18

310 ،306 ،305

يزيد بن امله ّلب بن أيب صفرة

88

يزي��د ب��ن عم��ر ب��ن هب�يرة = الوزي��ر اب��ن

،235 ،234 ،233 ،232 ،198 ،197 ،143

هبرية

297 ،249 ،239 ،236

132 ،31

احلنفي
الدامغاين
يوسف بن إسامعيل
ّ
ّ

29

198

البحراين ،الش��يخ = صاح��ب (لؤلؤة
يوس��ف
ّ

حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن اهلذ ّيل ،الشيخ

البحراين ،112 ،98 ،74
البحرين) = الشيخ
ّ

نجيب الدين ،162 ،161 ،122 ،120 ،99

،200 ،193 ،188 ،162 ،157 ،135 ،121

،227 ،219 ،214 ،213 ،212 ،204 ،184

،323 ،276 ،272 ،270 ،262 ،252 ،216

،338 ،320 ،308 ،305 ،304 ،303 ،302

،391 ،390 ،378 ،373 ،370 ،336 ،335

466

472 ،459 ،426 ،406

احلل،
حييى بن احلس��ن بن احلس�ين ابن بطريق يّ ّ

الش��يخ

306

احلسني ،الس ّيد
العلوي
حممد
ّ
ّ
حممد بن ّ
حييى بن ّ

،142 ،134 ،132 ،118 ،112 ،91 ،90 ،89

حييى بن أمحد املقرئ

374 ،78

اجلوزي
يوسف بن
ّ

،218 ،158 ،157 ،82 ،70 ،9

231

الشامي ،الشيخ 255 ،187
يوسف بن حاتم
ّ

306 ،305

العرييض ،الس ّيد مجال الدين
يوسف
ّ

القرطبي ،الشيخ 167 ،148
حييى بن سعدون
ّ
528

306

احلل ،الشيخ
يوسف بن علوان الفقيه يّ ّ

306

احلل ،الشيخ سديد
عيل ابن ّ
املطهر يّ ّ
يوس��ف بن ّ
الدي��ن = الش��يخ س��ديد الدي��ن وال��د العلاّ مة

احل�ّل�يّ ّ ،213 ،204 ،203 ،168 ،76 ،67

،287 ،277 ،274 ،273 ،255 ،219 ،214
،330 ،314 ،309 ،308 ،307 ،304 ،289
398 ،387 ،338
يوسف كركوش ،الشيخ ،44 ،41 ،34 ،31
،81 ،75 ،70 ،68 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50
،210 ،144 ،133 ،127 ،125 ،124 ،116
،396 ،378 ،377 ،353 ،282 ،281 ،213
،469 ،464 ،452 ،442 ،434 ،431 ،418
477 ،471

529

(أ)
اآلرامي ّيون

العز
آل أيب ّ

السيوري
آل
ّ

61

60
60

ورام
آل الشيخ ّ

373 ،67

آل ط��اووس ،199 ،104 ،72 ،71 ،60

آل أيب الفوارس= بنو أيب الفوارس ،68 ،63

،256 ،254 ،245 ،244 ،226 ،200

397 ،315

.276

آل األخرس
العجيل
آل إدريس
ّ

احلسيني
آل األعرج
ّ

آل أ ّيوب

77 ،68 ،67

الطقطقي
آل
ّ

60

72

النييل
آل عبد احلميد
ّ

68

73

آل عوض

املوسوي
آل فخار
ّ

209

60
379 ،221 ،216 ،74

آل البطريق

69

آل الفرات

آل بويه

92

آل فهد

60

آل البيت = أهل البيت،97 ،60 

آل قراقونيلو

32

،334 ،246 ،194 ،173 ،171 ،134 ،118

آل حمفوظ

449 ،438

األسدي ،26 ،18
األسدي = ينو مزيد
آل مزيد
ّ
ّ

احلميص
آل
ّ

آل سعيد اهلذ ّيل = بنو سعيد

آل سليامن

131

30

267 ،80

،52 ،51 ،44 ،40 ،39 ،33 ،30 ،28 ،27
.249 ،75 ،69 ،61 ،60 ،54 ،53

.70 ،60

آل مصابيح

35

531

251

أهل احل ّلة = احل ّل ّيون ،67 ،61 ،56 ،53 ،36

املطهر 405 ،391 ،75 ،60
املطهر= بنو ّ
آل ّ
آل معد = آل رافع= بنو معد 287 ،170 ،76

آل معصوم

،205 ،201 ،185 ،154 ،132 ،113 ،110
309 ،278 ،277 ،275 ،243

77

آل ُم َع ّي��ة = بن��و مع ّي��ة ،191 ،78 ،77 ،60

أهل السنّة

405 ،195

آل امللحوس

430 ،87

أهل الكوفة

78

آل ن�ما = بنو نام ،130 ،128 ،79 ،70 ،60

أهل املشهدين الرشيفني

309

أهل فدك

240
(ب)

205 ،181
آل وشاح
األئمة املعصومني
ّ

األتراك السلجوقيني

385 ،309 ،275 ،56

293 ،80 ،79

البابل َّية

385 ،376

26
55

الرببر

61 ،24

بنو أسد

374،248،75،69،60،52،39

األرمن

24

بنو جيا

134 ،133

اإلسامعيل ّية

48
90

اخلاليص
بنو
ّ
بنو احلسني

50

بنو داود

36

61 ،50 ،21

بنو زهرة

308 ،307 ،185 ،183 ،89

األعاجم

األعراب
األكراد

بنو سناء امللك

اإلمام ّية = الشيعة ،93 ،87 ،69 ،61 ،59 ،58

،206 ،185 ،175 ،167 ،152 ،130 ،118

28
36

282

بن��و الع ّب��اس = العباس�� ّيون ،57 ،53 ،30

،236 ،335 ،333 ،330 ،231 ،213 ،207

248 ،247

428 ،374 ،361

بنو عزيزة

60

بنو كتيلة

191

أهل اجلامعني

21

532

بنو النقيب

77

بنو هذيل

70

بيت أيب الفضل

(ت)

املوسوي
السادة آل اخلرسان
ّ

السادة األعرج ّية = األعرج ّيون

الرسيانيون

169

67
315 ،35
61 ،29 ،26

الرتكامن

32

السالجقة

46 ،52

تل نمرود

24

السومر ّية

26

اجلالئر ّيون

32

الش��افعي ،223 ،198
الش��افع ّية = املذهب
ّ

اإلنگليزي
اجليش
ّ

(ح)

35

احلنابلة

335

احلنف َّية

335

(د)

الدولة البوهي ّية

(س)

السادة آل بو حممود املوسو ّية

الصقالبة

55

الصوف ّية

434 ،433 ،430 ،419
(ط)

طي

69
(ع)

العجم

124
(ر)

.297 ،151

(ص)

124 ،39

الدولة املزيد ّية

الروم

الشام ّييون = الدمشق ّيون

124

الدولة الع ّباس ّية

الديلم

392 ،335

39

الدولة السلجوق ّية

(ش)

167

العرب ،110 ،107 ،91 ،75 ،44 ،43 ،26

211

.374 ،205 ،141 ،115 ،114
العلويني

69 ،55

410 ،275 ،246 ،244 ،44
(ق)

قبيلة اجلاوان الكرد ّية

35
533

45

قبيلة خفاجة

.49 ،47 ،45

قبيلة عبادة

49 ،45

قبيلة عقيل

45

قريش

49

اهليت ّيون
اليهود

(ك)
الكلدان ّية

26
(م)
335

املالك ّية

مذه��ب الباطن ّي��ة = القرامط��ة = املزدك ّي��ة =

49 ،48

التعلم ّية = امللحدة

24 ،13

املسلمون
مرض

املغول = الترت

ِ
املالحدة

75
290،278،277،248
110
210 ،209

امللوك األيوبيني
(ن)
النبط

26

نظام البعث

35
(هـ)

اهلراويون
اهلندو إيران ّية

315
61

534

146
(ي)
.34 ،25 ،24 ،20

(أ)
آبه = (آوه)

(ب)

284 ،49 ،48

آمد

233 ،232

آمل

353 ،84

أذربيجان
إربل

422

باب بغداد يف شامل مدينة احل ّلة

23

باب كربالء

23

باب الطهامز ّية

23

باب النجف

269 ،224 ،223 ،144 ،85

23
248

باب النويب

أردبيل

329 ،306

باب��ل القديم��ة = مدينة باب��ل ،22 ،20 ،18

األزير

52

،34 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،24 ،23

أسرتآباد

85

249 ،91 ،82 ،61 ،55 ،54 ،39

أسد آباد

61 ،53

اإلسكندر ّية

أصفهان

اإلمارة املزيد ّية

األمري ّية

األنبار

األهواز
إيران

باذرويا
بارفروش

27

بتّى

90 ،89 ،85
33

البحر األبيض

27

البحرين

83 ،45
75
385 ،208 ،90 ،89 ،84

535

28
131
27
215
423 ،240 ،86 ،83

بربيسا

27

برج نمرود

25

ُبرس

27

َبرمالحة
برمنايا
بزيقيا

28

بالد طي

.69

28

بالد العجم

144

28

بالد فارس

334 ،141 ،83

البرصة

160 ،75 ،47 ،45 ،25

البطائح

309 ،277 ،275

البطيحة

45

196

البالد الفرات َّية

28

بنورى

البواريح

144

بغداد = مدينة السالم ،30 ،25 ،24 ،23 ،18

بيت املقدس

.87

،64 ،61 ،57 ،56 ،52 ،51 ،45 ،42 ،32

بيهق

86
(ت)

،104،103،102،87،86،83،81،76،71
،123 ،122 ،118 ،117 ،113 ،112 ،108

تربيز

،161 ،147 ،145 ،142 ،132 ،125 ،124

تكريت

125 ،83 ،52

،211 ،205 ،202 ،198 ،191 ،182 ،171

تل عرير

39

،246 ،243 ،236 ،232 ،229 ،223 ،222

ثغر الديلم

211
(ج)

،280 ،279 ،278 ،277 ،275 ،263 ،254
،372 ،361 ،353 ،315 ،309 ،290 ،281

جالوس

399 ،384

جامع القرص

َب َغ َّلة

464 ،463 ،167 ،116

28

373
161 ،126

جامع الكوفة = مسجد الكوفة ،288 ،287

بغيديد

202

.470

بالد اجلبل

211

اجلامعني=حم ّلةاجلامعني 157،154،37،18

70

456 ،87

بالد الرافدين

جبل عامل
جرجان

بالد الشام 115 ،110 ،108 ،89 ،87 ،83

536

88 ،85

اجلزيرة اخلرضاء

215 ،115

،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74

جزين
َ

207 ،206

،101 ،100 ،98 ،97 ،93 ،92 ،86 ،83

اجلنائن املع ّلقة

25

،115 ،113 ،112 ،107 ،104 ،103 ،102

جناجة

31

،134 ،133 ،128 ،127 ،123 ،122 ،117

(ح)

،150 ،147 ،146 ،144 ،139 ،137 ،136

عيل
حائر احلسني = قرب احلسني بن ّ

،175 ،171 ،168 ،165 ،160 ،156 ،154

ع�لي،50 ،47 
= مش��هد احلس�ين بن ّ

،195 ،192 ،191 ،182 ،181 ،180 ،176
،212 ،211 ،210 ،209 ،207 ،205 ،202

،398 ،221 ،215 ،156 ،88 ،77 ،76 ،63

،236 ،235 ،232 ،229 ،220 ،216 ،215

456 ،430
احلبشة

.55

،263 ،250 ،248 ،246 ،243 ،242 ،241

حديثة

45

،285 ،280 ،278 ،277 ،275 ،274 ،270

احلصاصة
ّ

28

،295 ،294 ،291 ،290 ،289 ،287 ،286

35

،303 ،316 ،315 ،308 ،307 ،303 ،302

حلب ،210 ،209 ،206 ،145 ،89 ،88

،373 ،372 ،369 ،352 ،340 ،333 ،327

397 ،230

،401 ،397 ،396 ،395 ،385 ،384 ،379

احل ّلة السيف ّية = احل ّلة الفيحاء ،19 ،18 ،15 ،13

،421 ،420 ،418 ،417 ،413 ،410 ،402

حصن سامة

،470 ،466 ،459 ،455 ،449 ،430 ،423

،29،28،27،26،25،24،23،22،21،20
،39،38،37،36،35،34،33،32،31،30

477 ،471

،52،51،50،47،46،45،44،43،42،41

اخلالصة

30

،63،62،61،60،59،58،57،56،54،53

خراسان

402 ،115 ،89 ،88 ،49

،73 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،64

خفتيان

537

144

خوي

116

(د)

دار الزينبي بباب عليان

سامراء
ساوة

126

دارخ

درب الشاكر ّية

389 ،375 ،276 ،168

126
28
123

درب صالح

45

دممّا
الدير

112

راوند
الري

151 ،150 ،92

سارية

(س)

(ش)

70

ّ
شط الفرات
شوشه

129 ،127
89

الزاوية

29

شبه اجلزيرة العربية
45

(ز)

270 ،29

الشام 232 ،230 ،197 ،151 ،129 ،127

297 ،281 ،280 ،263 ،211

(ر)

سوق الص ّفاريني

21

ُسيور

دمشق ،210 ،209 ،208 ،171 ،87 ،21

الديوان ّية

سورستان

26

السيب

118

درب فريوز

167

سورا = سورا ء = سورى ،71 ،61 ،29 ،28

45

مهدي
دار الوزير نصري الدين نارص بن
ّ

90 ،84 ،49 ،48

سلامس

دار الس ّيد أيب الفضائل أمحد بن طاووس 63

دار عفيف

389

الصدرين

191 ،30 ،29
85

(ص)

30

36 ،33 ،30 ،29 ،28

رصح نمرود بن كنعان = برج النمرود

27

الرصوات

30

رصيفني

30

ص ّفني

39

الطربان
538

470 ،19

(ط)

89

طربستان

ال ُغربات

88 ،84

السياحي
طريق احلمزة
ّ

طهران
طوس

(ف)

35
388
89

فراشا

32

الف ّلوجة

45

(ع)
العتائق

36

(ق)
القاهرة

30

العتب��ة العلو ّي��ة املقدّ س��ة = مش��هد موالنا أمري

املؤمنني = احلضـرة املقدّ سة الغرو ّية = قرب

الغروي املقدّ س ،178
عيل = املشهد
ّ
اإلمام ّ
،366 ،329 ،285 ،262 ،250 ،229 ،179

280

قرب محزة بن موسى بن جعفر

36

قرب ذي الكفل

20

قرب النبي أ ّيوب

34

قرب هارون الرشيد

90

475 ،473 ،460 ،421 ،410 ،386 ،372

ُق ِّبني

العراق ،45 ،38 ،36 ،32 ،31 ،29 ،26 ،24

قرية بنشيا

،91 ،83 ،73 ،70 ،69 ،60 ،59 ،57 ،46

قرية احلصني

،190 ،185 ،171 ،154 ،150 ،115 ،104

قرية خرسو شاه

463

،276 ،263 ،251 ،211 ،202 ،199 ،197

قرية الدوالب

35

،405 ،370 ،369 ،366 ،308 ،303 ،287

قرية العامر ّية

133

قرية ُقم من أعامل احل ّلة

35

45

قرية املهاجرية

36

عراق العجم

قرية أ ّيوب

211

430
عنّة
ِ
الغامر ّية

(غ)

قزوين

قصبة ِ
جند قنرسين

30

539

30
459 ،34
34
35

211 ،84
89

قصبة دهخوارقان

464

قرص ابن هبرية

الكوفة ،91 ،73 ،52 ،46 ،45 ،28 ،27 ،18

31 ،28

قرص بخت نرص

20

قرص ملوك بابل

25 ،24

قضاء اهلاشم ّية

35 ،29

قالع اإلسامعيل ّية

444 ،366 ،277 ،221 ،191 ،117
(ل)
154

الذق ّية

87

لبنان

(م)

211

قم املقدّ سة

90 ،84 ،81 ،65

قناقيا

ماردين
مازندران

85

قنطرة هايس

33 ،31

املباركة

31

ُقوسان

33 ،31

الربيطاين
املتحف
ّ

ِ
الق ْيلوية

31

363 ،361 ،295 ،110 ،50

الكاظم ّية

كرب�لاء املقدّ س��ة

حم ّلة األكراد

31

املهدي = اجلية
حم ّلة
ّ

385 ،384 ،90 ،89

134 ،133
378

حم ّلة اهليتاويون

،421 ،402 ،88 ،73

457 ،430
كرمان

63 ،36

حم ّلة املهد ّية

122

الكرج من أرض نجد

37

حم ّلة عجالن

(ك)

كاشان

133

69

146

املدائن

85

مدرسة ابن الفقيه = مدرسة السبط

65

429

مدرسة اإلمام صاحب الزمان 66 ،65 

كنيسة الريب زعريي

20

مدرسة اإلمام الصادق

373

كنيسة الريب مئري

20

املدرسة الزينب ّية

الكوت

الربوجردي
مدرسة الس ّيد
ّ

241

540

470 ،65 ،64
314

64

املدرسة الرشع ّية

مدرسة غرب مهدان

املنورة = يثرب
املدينة ّ

مراغة

املشهد املنسوب إىل صاحب الزمان

65

املشهدين الرشيفني

91 ،87 ،17

154

م�صر ،284 ،280 ،263 ،108 ،87 ،83

مركز احياء اسالمي إيران

208

363 ،361

مرو

233

مطري آباد

املزيد ّية

277 ،275

مصايف

402 ،116 ،115

65

31

133 ،132 ،61 ،33 ،32 ،31
125 ،122

مقابر قريش

مساجد ِ
احل ّلة

398

مقام اخلليل إبراهيم

87

املستنرصية

254

مقام صاحب الزمان

21

مسجد اخلرض

233 ،232

مسجد النارنج

210

مقربة املعايف بن عمران

املس ّيب

455

املقطم

املشرتك

32

مقربة الزمنى العميان

224
239
280

املكرمة
مكّة ّ

87 ،36 ،24 ،19

عيل بن موسى
مشهد اإلمام الرضا = قرب اإلمام ّ

مكتبة اآلستانة الرضو ّية

403 ،395 ،382

مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العا ّمة 314 ،261

الرضوي
الرضا = املش��هد
ّ

،303 ،90

مكتبة اإلمام احلكيم 475،471،464،458

مش��هد اإلمام موس��ى بن جعف��ر = قرب

مكتبة الس ّيد حسن الصدر

الكاظمي ،246 ،161 ،125 ،122 ،36 ،30
ّ

مكتبة العتبة الع ّباسية املقدّ سة

اإلم��ام موس��ى ب��ن جعف��ر = املش��هد

املرعيش
مكتبة الس ّيد
ّ

470 ،383 ،279

مكتبة شابور

مشهد املقدّ سة

65

65

مكتبة غرب مهدان

541

65

208 ،72 ،65
314
61
395

32

َه ِرتلة

33

املوصل ،232 ،227 ،168 ،167 ،89 ،85

اهلرمل

267 ،80

456 ،402 ،315 ،269 ،233

هيت

املنقوش ّية

(ن)
ناردين

146 ،141 ،83 ،46 ،45
(و)

واسط ،109 ،83 ،75 ،47 ،45 ،33 ،30

116

النجف األرشف = الغري ،67 ،61 ،58 ،57

470 ،211 ،160 ،110

،352 ،104 ،103 ،101 ،86 ،83 ،81 ،73

ورامني
(ي)

423 ،421 ،420 ،402 ،374
32

النجم ّية

نرس

76

النعامن ّية

112 ،33

هنر الدير

32

هنر القويق

145

النور ّية

112 ،33

نوقان

89

نيسابور
الني��ل

اليهود ّية

32

النظام ّية

89 ،87
،37 ،33 ،32 ،31 ،29 ،27 ،18

231 ،222 ،118 ،117 ،61 ،44 ،40
(هـ)
اهلاشمية

92

31

542

34

(أ)

اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل

358

آثار البالد وأخبار العباد

211

االختيار يف أدعية الليل والنهار

176

اآلداب السلطان ّية

254

اختيار املصباح

240

اإلبانة يف معرفة أسامء كتب اخلزانة

256

أخذ الثار يف أحوال املختار

حتصل العقيدة
األبحاث املفيدة يف ّ

344

األدعية الفاخرة

349

158

األدوات يف النحو

143

أرى املشنار يف القريض املختار

237

األئمة االثني عرش
اتقان األثر يف إمامة ّ

اإلجازات العلمية عند املسلمني 397 ،324

436 ،193

256

األربعونحدي ًثا 454،256،213،212،110

اإلج��ازة الكبرية لبن��ي زهرة = اإلج��ازة البن

344

اإلجازات لكشف طرق املفازات
زهرة

أربعون مسألة

351 ،185 ،183

أجوبة املسائل
أجوبة مسائل مهنّا بن سنان

األربعنييففضائلأمرياملؤمنني327،255 
140

األحاديث األربعني
االحتساب

256

إحياء العلوم
أخبار األُمم

ُأرجوزة يف تاريخ القاهرة

92
425

إحكام القضية يف أحكام القضية

األربعني واألساميات

ُأرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء

320 ،96
419

438 ،94

إرشاد األذهان
إرشاد املسرتشدين وهداية الطالبني

394

األزهار يف رشح الم َّية مهيار

543

438 ،94
341

اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد

409 ،94

282

95
176

االستبصار

463

أعيان الشيعة ،298 ،208 ،200 ،181 ،180

استقصاء االعتبار

348

449

استقصاء النظر

344

إغاثة الداعي وإعانة الساعي

استواء احلكم والقايض

283

اإلقبال يف صالح األعامل

256 ،95

األرسار اخلفية يف العلوم العقلية

346

اإلكليل التاجي

320 ،95

أرسار الدعوات لقضاء احلاجات

256

األلفني

أرسار الصالة وأنوار الدعوات 432 ،256

256

393 ،356 ،344

إلقام اإلحلام يف تفسري األحالم
الطويس)
األمايل ،لـ(الشيخ
ّ

237

األرسار يف ساعات الليل والنهار

256

اسطرالب الشعر

283

األمايلالعراق َّيةيفرشحالفصولاإلسالم َّية 153

159

354

اإلمام
املهدي
ّ

إسعاد ثمرة الفؤاد عىل سعادة الدنيا واملعاد 256
اإلسناد املص ّفى
االشارات

اإلمامة

99
159

427 ،347 ،237

األمانمنأخطاراألسفارواألزمان 301،256

إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت

371

األماين يف التهاين

237

االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء

256

أمثال القرآن

283

26

أمثلة التوحيد

354

ُأصول أسامء املدن واملواقع العراق ّية

403 ،73

أمل اآلمل ،170 ،156 ،149 ،132 ،130

األصييل يف أنساب الطالبيني

359 ،358

،229 ،221 ،202 ،200 ،193 ،183 ،174

االعتقادات يف علم الكالم

208

،284 ،279 ،272 ،270 ،267 ،264 ،249

االعتامد برشح واجب االعتقاد

346

،357 ،326 ،318 ،307 ،306 ،302 ،300

األعالم

441 ،437 ،430 ،185

،412 ،406 ،404 ،398 ،382 ،380 ،369

األعامر

359

األضداد يف اللغة

467 ،446 ،436 ،429

544

ُأنس اجلليس يف التجنيس
األنساب ،لـ(السمعاين)

237
429 ،43

إنسان العيون يف مشاهري سادس القرون 127
االنصاف يف الر ّد عىل ّ
الكشاف

األنوار اإلهل ّية يف احلكمة الرشع ّية

أنوار الربيع

460

(ب)
الباب احلادي عرش	

94
344

البابل ّيات

363 ،361

األنوار املضيئة يف أحوال
املهدي
ّ

إيضاح املقاصد

347

461

441

األنوار الساطعة

إيضاح املعضالت

347

اإليامقي يف رشح االيالقي

األنوار الباهرة يف انتصار العرتة الطاهرة 256

األنوار البدر ّية يف ر ّد شبهة القدر ّية

إيضاح املصباح ألهل اإلصالح

462

478 ،60

بحار األنوار ،215 ،195 ،194 ،126 ،38
446 ،315 ،299 ،264 ،245

61
379

بحر األنساب

428

462

بداية الفكر يف بدائع النظم والنثر

237

344

بداية اهلداية

237

البداية والنهاية

207

البدر السافر

280

إيضاح االشتباه

349

بسط االشارات

347

إيضاح تر ّددات الرشائع

190

بسط الكافية

349

347

البشارات بقضاء احلاجات

257

األنوار املضيئة يف احلكمة الرشع َّية

أنوار امللكوت يف رشح الياقوت
أنواع الرقاع يف األسجاع

أنيس النفوس يف تراجم رجال آل طاووس 72

إيضاح التلبيس

153 ،150

إيضاح الفوائد يف ّ
حل مشكالت القواعد 394

البشارة

275 ،257

إيض��اح اللب��س يف رشح تس��ليك النف��س عىل

برشى املح ّققني

177 ،173

حظرية القدس

356

البغية يف القضايا

320

إيضاح خمالفة السنّة

344

بغية الوعاة

545

282،280،114،113

البلد األمني

359

تبيان انحراف صاحب ّ
الكشاف

462

بناء املقالة العلو ّية

177

جتريد الن ّية من الرسالة الفخر ّية

359

144

البيان لرشح الكلامت
(ت)
تاريخ ابن الساعي

155

تاريخ ابن املستويف

144 ،115

تاريخ إربل

جتويد الرباعة يف رشح جتريد البالغة

474

حترير األبحاث

347

حترير األحكام

342
153 ،150

التحسني والتقبيح

269 ،223 ،114

حتصيل السداد

346 ،344 ،257

397 ،291

حتصيل املنافع

320 ،317

222 ،150 ،111

تاريخ ِ
احل ّلة ،52 ،51 ،50 ،45 ،44 ،41 ،27

حتصيل النجاة

394

التحصني يف صفات أمري املؤمنني

432

،147 ،146 ،141 ،133 ،126 ،64 ،56

التحص�ين ألرسار م��ا زاد م��ن أخب��ار كت��اب

،276 ،263 ،230 ،222 ،181 ،180 ،154

اليقني

257

470 ،464 ،456 ،442 ،436 ،431 ،295

حتصني ّ
امللخص

347

يب
تاريخ األدب العر ّ

تاريخ اإلسالم

السمعاين
تاريخ
ّ
الغياثي
تاريخ
ّ
تاريخ بغداد

حتفة األزهار

114
32

470 ،370 ،222

التحفة السعد ّية

حتفة الطالبني يف ُأصول الدين

113

التحميض يف التغميض

تأسيس الشيعةلعلوم اإلسالم 269،167،69

320 ،317
453 ،452
237

تأويل اآليات الباهرة يف العرتة الطاهرة

454

تذكرة الفقهاء 464 ،341 ،329 ،102 ،101

تبديل األعقاب

409

تذكرةالواصلنييفرشحهنجاملسرتشدين ،285

تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين 372
تبرصة املتع ّلمني

368 ،356
الرتاجم فيام تذكره عن احلاكم

341

546

257

تسليك االفهام

342

التكملة لوفيات النقلة

تسليك النفس

344

تكملة املعترب

320

تسهيل األذهان

342

تلخيص الفهرست

187

الترشيف باملتن يف التعريف بالفتن

257

تلخيص املراد

341

الترشيف بتعريف وقت التكليف

257

تلخيص املرام يف معرفة األحكام

328

تلخيص معجم األلقاب

205

تص ّفح الصحيحني يف حتليل املتعتني

159

التعازي يف املرازي

237

التناسب بني األشعر ّية

344

تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر 301 ،300 ،299

التعريف للمولد الرشيف

257

تنزه العباد يف مدينة بغداد
ّ

25

تعليق أهل الري

150

التنقيح الرائع يف رشح خمترص الرشائع

474

التعليق الصغري

153 ،150

تنقيح قواعد الدين

342

التعليق الكبري

153 ،150

تنقيح املقال

الترصيح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح 95

229 ،223

394 ،201

هتذيب األُصول

394

هتذيب طريق الوصول

343

تعليقات عىل هوامش رشح اإلشارات 386

هتذيب النفس

342

التعليقة عىل تاريخ ابن الساعي

243

توضيح املشتبه

222

التعليم الثاين العام

347

التوفيق للوفاء بعد ترصيف دار الفناء

257

تقريب السالك إىل خدمة احلالك

257

التعليق الوايف يف الكالم

131

تعليقات عىل الرشائع واالرشاد

425

(ث)

ِ
ّ
املشجر
نقض
املسخر عىل
الثاقب
ّ

تكملة أمل اآلمل = التكملة ،214 ،151 ،34

ثالثة وأربعون حدي ًثا

466 ،412 ،314 ،294 ،245 ،243
تكملة الدروس

الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة

466 ،435

547

177
394
409

(ج)

حاشية التلخيص

342

جامع األخبار

348

جامع األرسار ومنبع األنوار

354

احلاشية الشمس ّية يف املنطق

386

حاشية عىل رشح التجريد

جامع احلقائق

354

جامع الرواة

136

الدبيثي
حاشية خمترص ابن
ّ

اجلامع للرشائع

305 ،302

اجلذوة الزينب ّية

409

اجلزول ّية

احلج��ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب=
ّ

احلجة عىل الذاهب ،196 ،166 ،155 ،145
ّ

350

286 ،219 ،216

438
283

جوابات مسائل مهنّا بن سنان األوىل
جوابات مسائل مهنّا بن سنان الثانية

350

جوامع اجلامع

435

أيب طالب

اجلوهر النضيد

345

اجلوهرة يف نظم التبرصة

320

حاشية االرشاد

394

حروف املعجم

321

احلصون املنيعة

471 ،449
321

ّ
حلاإلشكاليفمعرفةالرجال 177،174،93

ّ
حل املشكالت

347

الرحالة واملستكشفني 25
احل ّلة يف مذكّرات ّ

احلامسة

عيل بن
جواهر املطالب يف فضائل أمري املؤمنني ّ

350

حرز النافث من عيث العائث

237

ّ
حل األشكال يف عقد اإلشكال

اجلمع بني كالم النبي والويص350 
350

456 ،183

املؤمن�ين

واحلض ع�لى املحافظة
اجلمع ب�ين األخ��وات
ّ
بني املسبيات

133

حــب��ل املتــيــــ��ن يف مـــــعــج��زات أم�ير

مجال االسبوع بكامل العمل املرشوع 257 ،95

اجلامنة البه ّية

386

احلوادث اجلامعة

237

262 ،231 ،198 ،56

حوايش البلد األمني

388

حوايش عىل حاشية اليمني عىل ّ
الكشاف 438

548

حوايش عىل املجدي البن الصويف

228

حياة القلوب

335

(خ)

ال��در النـــضــي��د يف تــع��ازي اإلم��ام
ّ

خامتةاملستدرك 327،286،285،276،121
اخلدمة اجلليلة

الشهيد

362

اخلريدة

151

الدراية

117 ،43

درة التأميل يف عيون املجالس والفصول 238
ّ

159 ،158 ،70

397 ،396

اخلريدة العذراء يف العقيدة
خصائص الوحي املبني

462 ،358

321

321

الدرج

الدرر الكامنة

اخلصال

440

درر الكالم ويواقيت النظام

443

اخلطب املستضيئة

238

درر النحو يف مدائح امللك املنصور

363

اخلطب النارصية

238

الدرر واملرجان

348

خطب نسق حروف املعجم

238

الدروس

428

خطبة الزوراء واألخبار باملغيبات

309

الدروع الواقية من األخطار

258

خطبة يف غاية الفصاحة

237

دعاء اجلوشن الكبري

319

خالصة األقوال ،349 ،348 ،341 ،328

ديار بكر

232

413 ،352 ،350

ديوان اإلسالم

141

خالف املذاهب اخلمسة

321

ديوان األشعار

443

خلق اآلدمي

238

الديوان املعمور يف مدح الصاحب

283

اخلمر ّيات

234

ديوان شعر

456

الذخرية ألهل البصرية

دار السالم

(د)

الدر الثمني يف ُأصول الدين
ّ
الدر الفريد يف علم التوحيد
ّ

الدر املكنون
ّ

445 ،321

(ذ)

367 ،363 ،177
144

الذريعة ،454،452،445،435،427،147

432 ،431

469

347
549

(ر)

رسالة األركان يف فروع رشائع أهل اإليامن 354

الرائض يف الفرائض

321

الرائع

321

الرسالة الثوم ّية

ربيع األلباب

258

الرسالة احلائر ّية

رسالة الدار عن حماوالت الغار

ربيع الشيعة

252

رس��الة رافع��ة اخل�لاف يف وجه س��كوت أمري

،225 ،196 ،182 ،173

املؤمنني

354

الوهاج
رسالة الرساج ّ

425

الرسالة السعد ّية

345

رجال ابن داود

329 ،321 ،318 ،317
رجال بحر العلوم

453 ،433

363
426
363

رجال احلديث

268

رسالة القياس يف القبلة

187

رجال الشيعة

159

رسالة اللمعة

445

احلل
رجال العلاّ مة يّ ّ

الرسالة املفردة يف األدوية املفردة

88 ،84

95

462

الرسالة املفيدة ّ
لكل طالب يف معرفة مقدار أبعاد

رحلة ابن بطوطة

37

األفالك والكواكب

95

رحلة ابن جبري

19

الرسالة املهملة

363

رحلة بنيامني

20

رسالة النفحات القدسية

337

رسالة يف آداب البحث

345

والقدر

159

رسالة يف أحكام الرضاع

425

احلل
الر ّد عىل املح ّقق يّ ّ

208

رسالة يف أحكام الشكوك

425

283

رسالة يف أدعية الرزق وقضاء الدين

425

رسائل لزوم ما ال يلزم

238

رسالة يف حتقيق معنى اإليامن

345

رسالة االبتهاج يف احلساب

409

رسالة يف تعقيبات الصالة

432

النييل
رجال
ّ

ال��ر ّد عىل أه��ل النظ��ر يف تص ّفح أد ّل��ة القضاء

يب
الر ّد عىل الوزير املغر ّ

550

رسالة يف تفسري سورة اإلخالص

445

رشح الوالء يف رشح الدعاء

رسالة يف التوحيد

444

رفع املالمة عن عيل يف ترك اإلمامة 454

رسالة يف جواب سؤالني

350

الركوبات

238

رسالة يف حرمة اجلمعة زمان الغيبة

426

رسالة يف خلق األعامل

345

الرواشح السامو ّية

252

روح األرسار وروح األسامر

258

حمرمات الذبيحة
رسالة يف رشح ّ

426

الروح

177

426

روضات اجلنّات ،142 ،137 ،85 ،79 ،64

رسالة يف العبادات اخلمسة

432

،212 ،184 ،180 ،174 ،169 ،157 ،144

رسالة يف الفتوى

474

،264 ،259 ،252 ،249 ،247 ،244 ،217

رسالة يف كيفية انشاء التوحيد

445

،305 ،299 ،295 ،294 ،293 ،285 ،279

رسالة يف معاين أفعال الصالة

432

،336 ،334 ،332 ،327 ،319 ،315 ،308

احلج
رسالة يف منافيات ن ّية ّ

432

،429 ،423 ،406 ،400 ،360 ،351 ،337

87

،473 ،460 ،453 ،444 ،440 ،436 ،433

رسالة يف الصوم

رسالة يف النية

احلج
رسالة يف واجبات ّ

رسالة يف واجبات الوضوء

343

474

343

الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمشق ّية ،87

350

143

رسالة خمترصة يف جواب سؤال السلطان حممد
خدابنده

86

102 ،100

الروضة يف النحو

رس��الة معروف��ة متداولة مش��تملة عىل عرشين

حممد ب��ن عبيد اهلل بن
ري الضم��آن من مروي ّ

سلامن

258

386

رياض اجلنّة

455

283

رياض العل�ماء = الرياض ،130 ،121 ،99

اعرتاض ًا عىل تعريف الطهارة يف كتاب القواعد
احلل يف الفقه
للعلاّ مة يّ ّ

رسالة من أهل اإلخالص واملو ّدة

551

،382 ،342 ،339 ،329 ،315 ،306 ،227

سمري احلارض وأنيس املسافر

173

461 ،453 ،436 ،428 ،427 ،384

السهم الرسيع

177
(ش)

(ز)
شذرات الذهب

زبدة األقوال يف خالصة الرجال 462 ،443

115 ،44

زهرة الربيع يف أدعية األسابيع

258

رشائع اإلسالم ،187 ،185 ،183 ،102 ،70

زهرة الرياض

177

330

زوائد الفرائد

245 ،244

الرساج ،142
رشح أبيات اجلمل أليب بكر ابن ّ

409 ،69

رشح أسامء اهلل احلسنى

426

رشح اإلرشاد

433

306 ،273

رشح اإلشارات

331

رسور أه��ل اإليامن يف عالمات ظهور صاحب

رشح الباب احلادي عرش	

474

الزمان

462

السعادات بالعبادات

258

رشح ألف ّية ابن مالك

،474

سعد السعود

258

رشح التح ّيات هلل

(س)
سبك الذهب يف شبك النسب
الرسائ��ر

143

،140 ،137 ،136 ،134 ،101

س��فينة البح��ار

رشح ألف ّية الشهيد

401 ،365
468

املفرج عن أهل اإليامن 462 ،358
السلطان ِّ

سليم بن قيس اهلال ّيل

283

رشحهتذيباألُصول 474،395،370،367

،337 ،300 ،274 ،272

سالفة العرص

432 ،426

رشح حديث احلقيقة

350

رشح حكمة اإلرشاق

347

رشح خطبة كتاب القواعد
رشح الشمس ّية

157 ،62

الرشح الصغري لنهج البالغة

املفضليفمدحاملليكاألفضل 238
سمطامللك ّ

552

394 ،392
92
240

البيضاوي
رشح طوالع
ّ

نص النصوص
رشح الفصوصّ ،

(ص)

386
354

الصادح والباغم

الطويس 474
رشحفصولاخلواجهنصريالدين
ّ

الساوي
رشح قصيدة صدر الدين
ّ

رشح الكافية

رشح اللمع البن اجلنّي
رشح املطالع
رشح هنج البالغة

السجاد ّية
الصحيفة الكاملة
ّ

321
363

رشف املزية يف املدائح العز ّية

شعر الصبي

283

ومفصلة
صفات القبلة جمملة
ّ

283

(ض)

143 ،142

الضياء الالمع

464 ،450 ،435
(ط)

144 ،143

396 ،359 ،258 ،135

رشح هنج املسرتشدين

298

رصوف القرآن

92

رشح مقامات احلرير ّية

45

طبقات أعالم الشيعة

474 ،212

373 ،230

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف

258

291

طرائف املقال ،243 ،211 ،201 ،200 ،169

238

،327 ،324 ،306 ،300 ،290 ،276 ،247

شعراء احل ّلة ،118 ،115 ،113 ،109 ،44

.475 ،430 ،423 ،392 ،387 ،382

،181 ،180 ،172 ،171 ،168 ،123 ،122

طرف من األنباء واملناقب

258

،439 ،231 ،230 ،220 ،208 ،207 ،202

طرق االجازات

276

.450

الطليعة

شفاء العقول عن داء الفضول

458 ،449
(ع)

258

شفاء الغ ّلة من شعر شعراء احل ّلة 296 ،165

العاطل احلايل	

363

الشمل املنظوم يف مصنّفي العلوم 228 ،225

عبارات األصحاب

303

شواهد القرآن

ِ
العرب

177

الشيعةوفنوناإلسالم 361،236،213،170

69

عجائباملخلوقاتوغرائباملوجودات 211

553

عدّ ة الداعي ونجاح الساعي 434 ،432 ،95
عدّ ة الناسك يف قضاء املناسك

غاية اإلحكام

321

342

غاية االختصار يف البيوتات العلو ّية املحفوظة من

الغبار= غاية االختصار ،170 ،78 ،76 ،74

العدد القوية لدفع املخاوف اليوم ّية ،264 ،38

.404 ،403 ،287 ،246 ،191

310

عدم مضايقة الفوائت

258

غاية البادي يف رشح املبادئ

372

عقد اجلواهر يف األشباه والنظائر

321

غاية الوصول

343

العلو ّيات السبع

314

الغدير

458 ،449 ،447

عم��دة الطالب ،200 ،190 ،96 ،77 ،37

الغصون اليانعة

،279 ،275 ،251 ،246 ،244 ،227 ،221

غوايل اللئايل	

،388 ،375 ،369 ،356 ،290 ،287 ،284

غياث سلطان الورى لسكّان الثرى

األرباب

األبرار= العمدة البن البطريق ،158،157،70

عوارف املعارف
عني العربة يف غبن العرتة

177

عيون أخبار الرضا

463

عيون الشعر

144

الغارات

(غ)

259

فتح حمجوب اجل��واب الباهر يف رشح وجوب

159
419

259

رب
فت��ح األب��واب ب�ين ذوي األلب��اب وب�ين ّ

العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام

عمل اليوم والليلة

387 ،380
(ف)

.466 ،429 ،428 ،409 ،396 ،389

177

202

خلق الكافر

259

الفخ��ري يف اآلداب الس��لطان ّية ،وال��دول
اإلسالم ّية

الفخر ّية يف الن ّية

404 ،402
395

فرائد السمطني ،310 ،307 ،204 ،203 ،36

400
ف��رج املهم��وم يف احل�لال واحل��رام م��ن عل��م

351

النجوم
554

259 ،149

فرحة الغري

229 ،225 ،83

240

الفوائد الطريفة
الفوائد ِ
العدّ ة

فرحة الناظر وهبجة اخلاطر

259

الفرق بني الراء والغني

144

فوات الوفيات

الفرق بني الضاد والظاء

143

األئمة وفضائلهم 445
يف بيان مواليد ّ

الفصول يف الدعوات

432

الفصول املوكبية

238

القديس
الفيض
ّ

12

الفصيح املنظوم

382

قاطعة اللجاج يف ّ
حل اخلراج

فقه الصالة

432

آبادي
القاموس للفريوز
ّ

الفرقة الناجية

427 ،426

177
363 ،263 ،168 ،167

يف فضائل أمري املؤمنني

445

(ق)

425
444 ،29

فقهاء الفيحاء ،211 ،207 ،201 ،168 ،166

القبسالواضحمنكتاباجلليسالصالح 259

468 ،387 ،306 ،291 ،274 ،242

ّقرة ع�ين اخللي��ل يف رشح النظ��م اجلليل البن

فالح السائل ونجاح السائل 262 ،259 ،95
فالسفة الشيعة

احلاجب

152

القصيدة الغدير ّية

الفلكاملشحونيفأنسابالقبائلوالبطون 409
فهرس مصنّفات ابن أيب مجهور

468

الفهرست

301

القواعد اجلل ّية

الفوائد الباهرة

376 ،364

قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام ،343
464 ،373

البهائي
فهرست والد الشيخ
ّ

321 ،95

30
453 ،452

الفوائد احل ّل ّية 372 ،278 ،230 ،145 ،67

348

القواعد يف الفقه واألُصول

474

القواعد واملقاصد

348

القول الوجيز

346
(ك)

الفوائد الرجال ّية للس�� ّيد بح��ر العلوم ،215

كاشف األستار

432 ،351 ،321

555

348

322 ،317

كشف اجلدب

220

الكايف

388

كشف احلجب

147

363 ،350 ،349

كشف اخلفاء

348

الكافية الوافية

395

الكامل يف التاريخ

،41

الغمة
كشف ّ

255 ،172

كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد

345

الغضائري
كتاب ابن
ّ

318

كشف اللئايل	

450

كافية ذي األدب يف رشح اخلطب
الكافية يف النحو

كتاب رس الرسور

43

كتاب السامء والعامل

املحجة لثم��رة املهج��ة = البهجة لثمرة
كش��ف
ّ

املهجة ،257 ،253 ،245 ،151 ،99 ،58

38

كتاب يف معرفة الرجال

410

279 ،260

كتاب يف النحو

443

كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد

345

كتاب (قد)

283

كشف املشكالت

348

كتاب الك ُّر

177

كشف املكنون

349

كتاب الكرامات

259

كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني،277 

كتاب الكعب

298

350 ،309

كتاب الكالب

283

البهائي
الكشكول
ّ

اجليل 148 ،147
كتاب اللحن
ّ
اخلفي واللحن ّ
كتاب املدخل يف ُأصول الفقه

كتاب املصادر يف ُأصول الفقه

418

الكشكول يف ما جرى عىل آل الرسول354 

305 ،302
153 ،150

كفاية املحتاج

432

املهدي
كالم
ّ

470

كتاب املعتمد

334

كنز جامع الفوائد ودافع املعاند

كتاب حييى

283

كنز العرفان يف فقه القرآن

كشف االلتباس يف نسب بني الع ّباس

410

454
474 ،473

كنز الفوائد يف ّ
حل مشكالت القواعد

372

الكنى واأللقاب ،158 ،152 ،143 ،137

556

(م)

،253 ،249 ،244 ،235 ،226 ،185 ،175

،369 ،361 ،358 ،332 ،303 ،297 ،277

،467 ،460 ،456 ،428 ،424 ،389 ،384
472

343

لؤلؤة البحرين ،184 ،181 ،159 ،79 ،71

متشابه القرآن

،272 ،270 ،262 ،252 ،121 ،216 ،188
،323 ،322 ،318 ، 303 ،298 ،287 ،274
،390 ،379 ،378 ،370 ،367 ،335 ،331

اللزوم

148 ،147

متنزه القلوب يف التصحيف
ّ

239

مثالب النواصب

125

مثري األحزان

،473 ،472 ،427 ،426 ،422
املرسة من كتاب ابن أيب ّقرة
لباب ّ

املباحث السن ّية

348

مبادئ الوصول إىل علم األُصول ،372 ،88

(ل)

لب احلكمة
ّ

املؤانسة يف املقايسة

283

436،337،327،193

جمالس املؤمن�ين ،425 ،391 ،384 ،336

348

،456 ،455

260

اهل��م يف اس��تئناف امل��دح
جمتن��ى رحيان��ة
ّ

260

238

لزوم اخلمس

283

والذ ّم

لسان امليزان

114

اللطيف يف التصنيف

260

املجدي يف أنساب الطالبيني

ال ّلامسة يف رشح احلامسة

238

جممع اآلداب ومعجم األلقاب ،168 ،165

هلفة الضيف املصحر

238

459

ال ّلهنة يف املنطق

188

جممع البحرين

اللوامع اإلهل ّية يف املباحث الكالم ّية

474

جمموعة الشهيد

445

جمموعة يف نوادر األخبار الطريفة

ال ّلمعة اجلل ّية

لوامع أنوار التمجيد

238

املجتنى من الدعاء املجتبى

جملة تراثنا

433 ،322

228 ،227
14

،325 ،296 ،230 ،220 ،197 ،182 ،181

557

444 ،242 ،175 ،29
379 ،374
426

ورام بن أيب فراس
جمموعة ّ
حماسبة النفس

187

128

خمترص املراسم العلو ّية

348

الدبيثي
املخترص من تاريخ ابن
ّ

260

املتهجد
خمترص مصباح
ّ

238

املخترص النافع

433

خمتلف الشيعة .389 ،343 ،329 ،125 ،101

املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب

املخزون املكنون يف عيون الفنون

125

اهلل العزيز املحكم

354

املختار من كتاب أيب عمرو الزاهد

260

الديواين
املخلص
ّ

283

مدارك األحكام

خمترص ابن الساعي

147

مرآة الزمان

خمترص أرسار العرب ّية

322

مراصد التدقيق

348

322

مراقد املعارف

457

املرجتالت يف املساجالت

238

رشاح االشارات
املحاكامت بني ّ
املحتسب يف رشح اخلطب

املحور

خمترص االيضاح

خمترص بصائر الدرجات
خمترص البيان
خمترص التبيان يف تفسري القرآن

439 ،438

344
296
102

343
53

140

املرش��د إىل التوحي��د املع��روف بـ(التعلي��ق

148 ،147

153 ،150 ،149

العراقي)
ّ

املشهدي
مزار
ّ

خمترص اجلزء الثاين من كتاب األوائل أليب هالل

260 ،63

359

م��زارات احل ّلة الفيحاء ومراق��د علامئها ،13

خمترص رشح هنج البالغة

351

466 ،78

خمترص فرحة الغري

351

مسائل االمتحان

144

املسائل البحر ّيات

433

العسكري
ّ

واألئمة
املخت�صر يف أخبار مش��اهري الطالب ّي��ة
ّ

االثني عرش	

404

املخترص يف رشح اللمعة

238

املسائل الشام ّيات

املسائل العز ّية

558

433
187

املسائل يف ُأصول الدين

177

مصباح املهتدي

439

املسائل املرص ّية

187

املرصع الشني يف قتل احلسني

260

395

مضار السبق يف ميدان الصدق

260

املسألة النافعة للمباحث اجلامعة

372

مسألة يف املواسعة واملضايقة

301

املطالب العل ّية

349

املطاولة

مسالك املحتاج إىل مناسك احلاج

260

معارج الفهم

املستجاد من تلخيص االرشاد

351

املسائل النارص ّيات

مستدركالوسائل 253،226،240،175،63
املسلك يف ُأصول الدين

مشارق أنوار اليقني

187
445 ،444

مشجر الس ّيد أمحد بن املهنّا احلسيني ّ
ّ
العميدي
مشجر
ّ
ّ

197
221

املش��جر ّ
الكشاف يف أنس��اب العلويني ،245
ّ

283

املعارج يف ُأصول الفقه

187

املعامل

342

معامل الدين يف فقه آل ياسني

468 ،467

املعترب يف رشح املخترص

187 ،185

معجم األُدباء

298 ،249 ،232 ،143

معجم البلدان

37 ،30

معجم رجال احلديث

389 ،388

345

405

معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين 395

مشكاة اليقني يف ُأصول الدين

131

معاياة العقل يف معاناة النقل

239

مصابيح األنوار

349

املفاتيح يف الوعظ

239

املفتاح

462

مفرج الكروب يف أخبار بني أ ّيوب
ّ

209

لـ(البيضاوي)
مصباح األرواح،
ّ
مصباح الزائر وجناح املسافر

65
260 ،95

املصباح يف واجب الصالة ومندوهبا

433

املقاصد الوافية

مصباح املبتدي وهدى املهتدي

433

املقاومات
املقترص من املخترص

املتهجد = املصباح 475 ،462 ،349
مصباح
ّ

559

350
348
433 ،317

مقصد الواصلني

345

املنتظم يف مسلوك األدوات

املقصورة

283

املفرجعنأهلاإليامن 190
املنتقىمنالسلطان ّ
املنتقى من العوذ والرقى

261

260
387 ،386

منتقلة الطالب ّية

403

منتهى املطلب يف حتقيق املذهب 342 ،328

املنائح يف املدائح

239

منتهى املقال

307 ،184 ،136

املناجاة

239

املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل

111

منّاح املنى يف إيضاح الكنى

239

منطق التجديد

345

مناقب آل أيب طالب

159،125

منظومة يف علم العروض

364

املالذ يف الفقه
امللهوف عىل قتىل الطفوف
من ال حيرضه الفقيه

مناقب احلكم يف مثالث األُمم

177 ،173

239

144

املنقذ من التقليد

املناقب املزيد ّية يف أخبار الدولة األسدية ،157

205 ،133

153 ،150

منهاج السالمة

345

منهاج السنّة

351

املنامات الصادقات

261

منهاج الصالح

مناهج اليقني

345

منبع األنوار

384

منهاج العماّ ل يف ضبط األعامل

349 ،254
410

املنه��اج يف عل��م ال��كالم ،213 ،212 ،80

املنتخ��ب ،457 ،451 ،449 ،435 ،240

343 ،268 ،214

471 ،467 ،464 ،458

منهاج الكرامة

345

منتخب األنوار

462

منه��ج الش��يعة يف فضائ��ل ويص خات��م

منتخب بصائر الدرجات

440

436 ،391

الرشيعة

املنتظ��م يف تاري��خ املل��وك واألُم��م ،45 ،42

منية األريب يف رشح التهذيب

372

123 ،48

منية اللبيب يف رشح التهذيب

368

560

املهترص يف رشح املخترص

239

مهج الدعوات ومنهج العنايات

261

اخلزامي
نرش
ّ

مهج السداد يف رشح واجب االعتقاد

474

نضد القواعد الفقه ّية عىل مذهب اإلمام ّية 474
نظم اإليضاح والتكملة

171

ّ
امله��ذب البارع إىل رشح النافع ،433 ،184

نظم الرباهني

345

463 ،460

نظم التبرصة

319

مه�ّم�اّ ت ص�لاح املتع ّب��د وتت�ّم�اّ ت مصب��اح

نفحات الفوائد ومفردات الزوائد

426

نقد الرجال

332

261

املتهجد
ّ

468

153 ،150

م��وارد االحت��اف ،245 ،221 ،195 ،192

نقض املوجز أليب املكارم

،355 ،325 ،285 ،279 ،275 ،253 ،246

النكت البديعة

407 ،402 ،396 ،389 ،382 ،375

النك��ت اللط��اف ال��واردة ع�لى صاح��ب

343

املوجز احلاوي إىل حترير الفتاوي

433

ّ
الكشاف

احلل
موسوعة ابن إدريس يّ ّ

138

النكت املعجامت يف رشح املقامات

(ن)

نكت النهاية

الناسخ واملنسوخ

322 ،188 ،185

هناية اإلحكام

343

هناية الطالب يف نسب آل أيب طالب

410

نتائج اإلخالص يف اخلطب

239

هناية املرام

346

نزهة األبصار يف معرفة نقباء األطهار

242

هناية الوصول

343

نزهة الراح يف صفات األفراح

239

هنج اإليامن يف تفسري القرآن

346

نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر ،204

احلق
هنج ّ

346

305 ،303

هنج العرفان

348

هنج العلوم = سؤال أهل حلب

159

النافع خمترص الرشائع

359

462

188 ،185 ،183

نزهة النواظر وتنبيه اخلواطر

94

561

هنج املسرتشدين

346

هنج الوصول

343

الوضاح
النهج ّ

349

النور املرشق

348

الن��ور املنج��ي من الظالم يف حاش��ية مس��الك
األفهام

(هـ)

454

اهل��ادي إىل س��بيل الرش��اد يف رشح
االرشاد

(و)

واجب االعتقاد

426 ،346
346

ال��وايف بالوفيات ،201 ،198 ،171 ،128
363 ،362 ،286
الوشاح
وفيات األعيان

114
(ي)

279 ،160 ،85

ع�لي بإم��رة
اليق�ين باختص��اص موالن��ا
ّ
املؤمنني

261

562

البيت الشعري

آخر
البيت

الشاعر

الصفحة

قافية اهلمزة
الشيباين
الشيخ حييى بن سعيد
ّ

باضطراب الزمان ترتفع الـ

البالء

عز العزاء فالت حسني عزا
ّ

الشعراء

نثرت عقود سامئها األنداد

إثراء

الشيباين
حممود بن حييى
ّ

حار قد بان األراك وبانه
يا َ

الدهناء

احلل
الشيخ ّ
حممد بن نعيم يّ ّ

أال قل لبدران الذي ّ
حل نازح ًا

خييب
ُ

دبيس بن صدقة

115

أال قل ملنصور وقل ملس ّيب

لغريب

املزيدي
بدران بن صدقة
ّ

115

إهلي ذو الطول العظيم فإنّني

طالب

أمزج بمسبوك اللجني

عنبي

احلل
ابن املشرتي يّ ّ

224

إنيّ أ ُم ّت بام بني الويص أيب

النسب

املوسوي
فخار بن معد
ّ

السحب
سحت
ُ
بعزمك ّ

جيب
ما ُ

جاد بالقرص والطوى ملء جبينه

سغوب

احلل
الشيخ ع ّباس بن ع ّباس يّ ّ

دع اهلوى ألُناس يعرفون به

أصعبه

احلل
نجم الدين جعفر ابن نام يّ ّ

والربا
سالم عىل ترك املعاهد ُّ

ومرحبا

احلل
الشيخ ّ
عيل يّ ّ
حممد بن ّ

العسقالين
عبد الرمحن
ّ

160
268
210
292

قافية الباء

احلل
عيل ابن شميم يّ ّ
الشيخ ّ

عيل بن أفلح
ّ

563

236
219
220
194
124
42

رصمت بال ذنب حبايل زينب

املذنب

حممد الفارس
حممد بن ّ
الشيخ ّ

146

فوا عج ًبا كيف اهتدى الطيف...

اجلنب

املزيدي
بدران بن صدقة
ّ

108

مصاب أصاب القلب منه وجيب

غروب

البغدادي
حممد بن احلسن
ّ
ّ

268

ملكت عنان الفضل حتّى أطاعني

املتهبا

حممد ابن مع ّية
الس ّيد تاج الدين ّ

410

مهي ويف نصبي
موالي ّ
البت يف ّ

اجلرب

ابن البطريق

263

حر هليب
هاج حزين وهاج ُّ

الغريب

مرض بالكريم وسلبه
هو الدهر ّ

فسل به

اخلليعي
عيل
ّ
الشيخ ّ

457

صاحبه

بعض األُدباء

461

سودتني هاشم عن وراثة
وما ّ

أب

الس ّيد حسني بن األبرز

443

يا بني املصطفى السالم عليكم

طروبا

احلل
الشيخ ابن ّ
محاد يّ ّ

465

الطلب

ّ
اخليمي
مهذب الدين
ّ

جسام الدواهي يف يّ
حمل ح ّلت

ح ّلت

قبور بكوفان و ُأخرى بطيبة
ٌ

صلوايت

احلل
الشيخ عفيف الدين يّ ّ

وإنيّ من القوم الذين ُه ُم ُه ُم

طول بالشام
يا ليت من ّ
يا مطلب ًا ليس يل يف غريه إرب

وحممد يوم القيامة شافع
ّ
و ّملا التقى اجلمعان والنقع ثائر

به

اآلوي
شمس الدين
ّ

احلل
الشيخ شميم يّ ّ

367

237
282

قافية التاء

اخلزاعي
دعبل
ّ

ِ
مقنت

النييل
سعيد بن أمحد
ّ

بجناحه

املزيدي
بدران بن صدقة
ّ

230
36
119

قافية احلاء

108

قافية الدال
أال قل جلامع هذا الكتاب

املراد

احلل
أمحد بن منيع يّ ّ
564

173

أال ما َّ
قل وفاء العفيف

الطقطقي
الصدودا ابن
ّ

إنيّ ألعظم ما تلقونني جلد ًا

النكد

مجعت يف صفاتك األضداد

األنداد

الشيباين
الشيخ حييى بن سعيد
ّ
احلل
صفي الدين يّ ّ

274
160
365

احلج ّملا ر ّد من لينة
ّ

للر ّد

تاج الدين جعفر ابن مع ّية

192

محدت ّبوابك إذ ر ّدين

ر ّده

عيل بن أفلح
ّ

124

رحلت مجال الدين فارحتل املجدُ

الزهدُ

سألت الندى واجلود ح ّيان أنتام

حممد
ّ

رصوف الليايل ال يدوم هلا عهد

ر ُّد

النييل
عز الدين احلسن
الس ّيد ّ
ّ

لبعض األدباء

احلل
صفي الدين يّ ّ

325
50
399

قال الفقري احلسن بن راشد

الواحد

الشيخ احلسن بن راشد

438

لوال هنيدة حتدوها ثامنية

األدب

املوسوي
الس ّيد أمحد بن معد
ّ

170

ليس من اهلل بمستبعد

واحد

لبعض األدباء

352

موالي حمي الدين يا مو ًىل به

يقتدي

ورأيت ّ
أن اهلل معط عبده

زادي

العلوي
عيل بن ُأسامة
ّ
الس ّيد ّ

232

الس ّيد أمحد بن معد املوسوي

170

وألنت وابن أبيك قد ش ّيدمتا

الغرقد

ابن اخلاتم

246

الشفهيني
عيل
ّ
الشيخ ّ

376

يا روح قدس من اهلل البديء بدا

بدا
موجود

املزيدي
األمري مزيد
ّ

أبكي اشتياق ًا ك ّلام ذكروا

الذكر

ّ
إن الليايل لألنام مناهل

األعامر

الشفهيني
عيل
ّ
الشيخ ّ

دبيس بن صدقة

أهديتم اجلنس إىل جنسه

وكور

الس ّيد جعفر ابن مع ّية

حممد
يا الئمي يف ّ
حب آل ّ

155

قافية الراء

565

377
116
190

عيل بن أيب طالب
ُّ
حب ّ

ومعيار
ُ

دبيس بن صدقة

115

احلل
صفي الدين يّ ّ

365-360

سوابقنا والنقع والسمر والظبى

والرب

صاحبي بأرض النيل يل قمر

القمر

طوايا نظامي يف الزمان هلا نثر

نرش
ُ

احلل
الشيخ ّ
حممد يّ ّ

الشيخ ابن العرندس

451-450

جعفر

عيل بن محزة الشاعر
ّ

251

عيل نجل موسى بن جعفر
فهذا ّ

397

عمري

النوري
الشيخ حسني بن هدّ اب
ّ

113

قد كنت أبكي وداري منك دانية

احلرص
ُ
الدار

اخلليعي
عيل
ّ
الشيخ ّ

458

ما اسم زهر النبات أنيق

وعطر

مايل عىل رصف الزمان

ال تصحب الناس ال تيه ًا وال ِ
ملق ًا

أمر

احلل
الشيخ إسامعيل يّ ّ

وأمرار

نذر الناس يوم برئك صوم ًا

فطر ًا

السنبيس
حممد
الشيخ ّ
ّ

ودوحة تدهش األبصار نارضة

النار

احلل
الشيخ ابن ّ
الدهان يّ ّ

تاج الدين جعفر ابن مع ّية

191

وليس صديق ًا من إذا قلت لفظ ًة

أمر ًا

ومرابع باجلامعني عهدهتا

جآذر

احلل
صفي الدين يّ ّ

365

املزيدي
األمري مزيد
ّ

التعزيز

الشيباين
الشيخ حممود
ّ

فيك يا أغلوطة الفكر

بخم عىل
قد رقى املصطفى ٍّ

احلميص
الشيخ حممود
ّ

احلل
حبيش بن ّ
حممد يّ ّ

151
182
110
141
144

154

قافية الزاي
عيل عزيز
عبد العزيز أنت َّ

من يل بقربك واملزار عزيز

يفوز

احلل
صفي الدين يّ ّ

295
295

قافية السني
وأعددت ذخر ًا للمعادش قصائد ًا
ُ

املجالس

الشيخ احلسن بن راشد
566

438

الضاد
قافية ّ

َأو ميض برق باألُبريق أومضا

أضا

احلل
الشيخ احلسني ابن نام يّ ّ

حممد
كفاك بخري اخللق آل ّ

أمجعا

احلل
الشيخ ابن ّ
محاد يّ ّ

206

قافية العني

465

ارتفاع ًا

احلل
الشيخ احلسن بن داود يّ ّ

خفي

ِ
جتاف

إبراهيم بن احلسام

206

العودي
الشيخ سامل ابن
ّ

117

النجف

الباقالين
الشيخ حسني بن معايل
ّ

198

وحق لناظري غرقه
أبكي ّ

طرقه

أترى ُّ
يبل غليله املشتاق

اخل ّفاق

اخليمي
عيل
ّ
الشيخ ّ
حممد بن ّ

أقر له من ّ
كل حسن جليله
ّ

دقيقه

أ ّما العيون النجل حلفة صادق

املفارق

لك اهلل أي بناء تداعى

322

قافية الفاء
بجزين يامستبعد النجف
عرس ّ
ِّ
ما حبست الكتاب عنك ٍ
هلجر

وقائل يل قد شابت ذوائبها

قافية القاف

إن أزمعت بكم الركاب تساق

فِراق

حممد ابن اجلعفر ّية
ّ

احلل
أمحد بن اخل ّطاب يّ ّ

املهلبي
الشيخ أمحد بن معقل
ّ

العلوي
عيل بن ُأسامة
ّ
الس ّيد ّ

281
286
168
171
231

حتّام أجري يف ميادي اهلوى

مسبوق

حكاه من الغصن الرطيب وريقه

وريقه

احلل
الشيخ ّ
حممد ابن جيا يّ ّ

شغلت نفيس عن الدنيا ّ
ولذهتا

مفرتق

العلوي
احلسني بن املهنّا
ّ

لئن عاقني عن قصد ربعك عائق

طريق

الس ّيد أمحد ابن طاووس

179

لقد وافت قصائدك العوايل

الرشيق

احلل
املح ّقق يّ ّ

266

احلل
الشيخ أمحد بن اخل ّطاب يّ ّ

567

133
167
208

هيهات هيهات ّ
كل الناس قد...

امللق

القريش
الشيخ صالح بن جعفر
ّ

احلب إلاّ فرحة بعد ترحة
ما ّ

هالك

السوراوي
حممد
ّ
الس ّيد أمحد بن ّ

169

أتطيب دني ًا بعد شيب قذال

وليايل

أتينا تباري الريح منّا عزائم

آمله

احلل
مغامس بن داغر يّ ّ

471

الس ّيد أمحد ابن طاووس

178

أخي مثلها تنبو أياديك عن مثيل

الشمل

أرعشت ك ّفه عىل الكأس حينا

القنديل

عيل بن احلسني القايض
الشيخ ّ

242

البغيديدي
الشيخ احلسني
ّ

حب سليامنكم
أسلمه ُّ

القتل

منسوب لدبيس بن صدقة

114

ّ
إن الشمول هي التي

شمال

خبت نار العىل بعد اشتعال

الزوال

احلل
إسامعيل بن احلسن يّ ّ

181

رسيت من الفيحاء فوق عرندس

والقلل

يف القلب من أمل الصدود خبال

تغتال

اهليكيل
عواد
حممد بن ّ
ّ
ّ

حجنا يقول سوانا
قل ملن ّ

بدليل

ليهنك أنيّ ّ
كل يوم إىل العىل

نعل

احلل
الشيخ أمحد بن منيع يّ ّ

الرحيال

احلل
العلاّ مة يّ ّ

حم ّبتي تقتيض مقامي
وقد كنت أبكي والديار أنيسة
حممد
ويل ُأسوة فيها بآل ّ

215

قافية الكاف
قافية اللاّ م

قفول
آل

عيل ابن طاووس
ريض الدين ّ

االبريسمي
الشيخ أبو طالب
ّ

احلل
املح ّقق يّ ّ

الشفهيني
عيل
ّ
الشيخ ّ

احلل
مغامس بن داغر يّ ّ

201

261
469
166
172
188
351
377
471

ومن عجب أن هيزأ الليل...

الفراعل

الس ّيد أمحد بن طاووس

178

يقولون يل ما بال ح ّظك ناقص ًا

الفضل

العسقالين
عبد الرمحن
ّ

210

568

قافية امليم
أتى الزمان بنوه يف شبيبته

اهلرم

الس ّيد حسني بن األبرز

443

احلق يطرق خاطري
أقول وقول ّ

فمي

املزيدي
األمري مزيد
ّ

154

إن جئت سلف ًا فسل عن جرية...

سليم

إن كنت تسعى للسعادة فاستقم

السام

احلل
صفي الدين يّ ّ

364

أنا ابن نام أ ّما نطقت فمنطقي

أعجام

َأويا جعفر إ ّما ثويت فقد ثوى

الفهم

احلل
نجم الدين جعفر ابن نام يّ ّ
العلوي
الس ّيد فخار بن معد
ّ

تقاعست دون ما حاولته اهلمم

قد ُم

الس ّيد القاسم ابن مع ّية

355

دع يا سعيد هواك واستمسك...

آثامه

ْ
سل البانة الغنّاء هل مطر احلمى

ترتنّام

النييل
سعيد بن أمحد
ّ

119

فإن أنا مل أمحل عظي ًام ومل أقد

َمعظِ ِم

الشيباين
الشيخ حييى بن سعيد
ّ

160
194
76

الشيخ علوي األشهب

122

األمري منصور بن دبيس

41

احلل
الشيخ ّ
حممد يّ ّ

396

قل للرشيف املرتىض علم اهلدى

هاشم

قمر أقام قيامتي بقوامه
ٌ

بذمامه

ال هتن من عظيم قدر وأن

النييل
الشيخ سعيد بن أمحد
ّ

بالتعظيم حييى بن سعيد

لوالك يا موىل اإلمام ومن يرى

الالزم

يا أيهّ ا الراقد كم ذا املنام

عالم

عيل ابن طاووس
الس ّيد ّ

يعز عىل أسالفكم يا بني العىل
ّ

شاتم

حممد ابن مع ّية
الس ّيد تاج الدين ّ

إذا شئت النجاة فزر حسني

عني

أصف الس ّيد الذي يعجز...

السنني

اخلليعي
عيل
ّ
الشيخ ّ

احلل
الشيخ ّ
ورام ابن أيب فراس يّ ّ

118
304
262
300
410

قافية النون

احلل
عيل يّ ّ
عيل بن ّ
الشيخ ّ
569

457
129-127

أغيب عنك وأشواقي جتاذبني

العاين

الشيخ حمفوظ بن وشاح

265

إن كنت يف آل الرسول مشكّكا

القرآن

نجم الدين جعفر ابن نام

194

دعاين من مالمكام دعاين

دعاين

عرصوك أمثال اللصوص

األمانة

اإلربيل
عيل
الشيخ ّ
ّ
حممد بن ّ

145

ثم أنا
العيد والشهر واأل ّيام ّ

لنا

قل حلادي عرش الربوج أيا

الثاين

الشيخ ّ
اخليمي
مهذب الدين
ّ
احلل
ابن املشرتي يّ ّ

احلل
الشيخ أمحد ابن جيا يّ ّ

282
224
133

قال يل من رأى صباح شيبي

ويمني

النوري
الشيخ حسني بن هدّ اب
ّ

113

نوحوا أيا شيعة املوىل أبا احلسن

الوطن

الشيخ ابن العرندس

451

هجرت صوغ قوايف الشعر مذ...

زمنا

وإنيّ وح ّقك منذ ارحتلت

أنني

احلل
املح ّقق يّ ّ

189

عيل بن أفلح
الشيخ ّ

ٍ
دمياط دما
ولقد بكيت لثغر

املحزون

ويل جد يف حصن سامة موثق

رهني

اخليمي
عيل
ّ
الشيخ ّ
حممد بن ّ

بإحسانه

التعاويذي
حممد
ّ
الشيخ ّ

يا رشف الدولة أحسن كام

الفحام
الس ّيد صادق ّ

123
281
35
277

قافية الياء
إذا العلوي تابع ناصبي ًا

أبيه

إنيّ من الشاكرين لكن

ذك ّيا

أمخدت ناره
هذا كتاب
ْ

الباغية

يا راقد ًا واملنايا غري راقدة

ترميه

336
املزيدي
بدران بن صدقة
ّ

108

املهلبي
حممد
ّ
الشيخ احلسن بن ّ

442

احلل
املح ّقق يّ ّ

570

189

* القرآن الكريم.

(أ)

1.1اإلجازات العلم َّية عند املسلمني :عبد اهلل ف ّياض ،مطبعة اإلرشاد ،ط ،1بغداد 1967م.
2.2أصول أسامء املدن واملواقع العراق َّية :املحامي مجال بابان ،مطبعة بغداد ،ط1987 ،2م.

احلس��ني
حممد بن تاج الدين
الطقطقي ،الس�� ِّيد
األصي�لي يف أنس��اب الطالب ِّيني :ابن
3.3
ّ
صفي الدين َّ
ّ
ّ
ّ
الرجائي ،نرش مكتب��ة آية اهلل العظمى
مهدي
(ح ًّي��ا س��نة 720هـ) ،مجع وترتيب وحتقيق :الس�� ِّيد
ّ
ّ
النجفي ،ط1418 ،1هـ ،قم ،إيران.
املرعيش
ّ
ّ

الدمش��قي (ت 1396هـ) ،ن�شر :دار العلم للماليني،
الزركيل ،خري الدين بن حممود
4.4األع�لام:
ّ
ّ
بريوت ،ط ،5سنة 1980م.

العاميل (ت 1371هـ) ،حتقيق :حسن األمني،
5.5أعيان الشيعة ،األمني ،الس ِّيد حمسن بن عبد الكريم
ّ
نرش :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت( ،د.ت).

املطهر (ت 726هـ)،
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
6.6األلفني الفارق بني الصدق واملني :العلاَّ مة يِّ ّ
مهدي اخلرسان ،املطبعة احليدر َّية ،ط ،2النجف األرشف.
حممد
ّ
تقديم العلاَّ مة الس ِّيد َّ

احلسيني
حممد بن احلس��ن (ت 1104هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد أمحد
احلر
ّ
العاميل ،الش��يخ َّ
7.7أمل اآلملّ :
ّ
األشكوري ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف( ،د.ت).
ّ
التميمي (ت 562هـ) ،تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر
حممد
8.8األنساب:
ّ
الس��معاين ،عبد الكريم بن َّ
ّ
البارودي ،طبع دائرة املعارف العثامن َّية ،حيدرآباد 1382هـ.
ّ

النق��دي (ت 1370ه��ـ) ،املطبعة احليدر َّي��ة النجف
حمم��د
ّ
9.9األن��وار العلو َّي��ة :الش��يخ جعفر بن َّ
األرشف( ،د.ت).

571

احلائري ،نرش دار اهلدى ،قم،
1010أني��س النفوس يف تراجم آل طاووس :األردكاين :حممود البهبهاين
ّ
ط1382 ،1هـ.ش.

(ب)

النجفي (ت1385هـ) مطبعة اآلداب ،النجف األرشف.
عيل
ّ
1111البابل َّيات :اليعقويب ،الشيخ َّ
حممد ّ

األصفهاين (ت 1110هـ) ،مؤسس��ة
تقي
1212بح��ار األن��وار :العلاَّ مة
حممد ّ
حمم��د باقر بن َّ
املجليسَّ ،
ّ
ّ
الوفاء ،بريوت ،ط ،2سنة 1403هـ.

حممد بن احلس��ن (ت 290هـ)،
حمم��د :الص َّفار ،الش��يخ َّ
1313بصائ��ر الدرج��ات يف فضائ��ل آل َّ
منشورات طليعة النور ،ط1384 ،1ش ،قم ،ايران.

1414بناء املقالة الفاطم َّية يف نقض الرس��الة العثامن َّية :ابن طاووس :الس�� ِّيد مجال الدين أمحد بن موسى
الغريفي ،نرش :مؤسسة آل البيت إلحياء
العدناين
عيل
ّ
ّ
ّ
احلسني (ت 673هـ) ،حتقيق :الس ِّيد ّ

الرتاث ،ط1411 ،1هـ1991/م.

(ت)

احلنفي
الواسطي
حممد مرتضـى
1515تاج العروس من جواهر القاموس:
الزبيديّ :
ّ
ّ
ّ
حمب الدين الس ِّيد َّ
عيل شريي ،دار الفكر1414 ،هـ1994/م.
(ت 1205هـ) ،دراسة وحتقيقّ :
اوي (ت 1391هـ) ،طبع املجمع
حممد ّ
العز ّ
1616تاري��خ األدب العر ّ
يب يف الع��راق :املحامي ع َّباس بن َّ
العراقي ،سنة 1380هـ.
العلمي
ّ
ّ

1717تاري��خ إرب��ل أو (نباهة البل��د اخلامل بم��ن ورده من األماث��ل) :ابن املس��تويف :رشف الدين أبو
اإلربل (ت 637هـ) ،حتقيق وتعليق :س��امي ابن الس ِّيد مخاس
اللخمي
الربكات املبارك بن أمحد
ّ
يّ ّ

الص َّقار ،نرش :دار الرشيد ،بغداد ،سنة 1980هـ.

حممد بن أمحد بن
1818تاريخ اإلس�لام َو َوفيات املشاهري َواألعالم:
الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل َّ
ّ
عواد مع��روف ،نرش :دار الغرب اإلس�لامي،
عث�مان بن َقايْ�ماز (ت 748هـ) ،حتقيق :د .بش��ار َّ

(د.ت).

1919تاريخ احلركة العلم َّية يف كربالء :الش��اهرودي ،نور الدين ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط1410 ،1هـ1990/م.

2020تاري��خ احل َّل��ة :كركوش ،الش��يخ يوس��ف (ت 1411هـ) ،ن�شر :املكتب��ة احليدر َّية ،ط ،1س��نة
1430هـ.
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2121تاريخ مقام اإلمام
عيل جميد ،تقديم ومراجعة :مركز الدراس��ات
ّ
احلل :أمحد ّ
املهدي يف احل َّلة :يِّ ّ
التخصص َّية يف اإلمام
املهدي ،نرش :دليل ما ،مطبعة نقارش ،إيران ،ط1426 ،1هـ.
ّ

2222تأس��يس الشيعة الكرام لعلوم اإلسالم :الصدر ،الس ِّيد حس��ن ابن الس ِّيد هادي (ت 1354هـ)،
طبع رشكة النرش والطباعة العراق َّية املحدودة.

املدين
احلسيني
األئمة األطهار :ابن شدقم :الس ِّيد ضامن
ّ
2323حتفة األزهار وزالل األهنار يف نسب أبناء َّ
ّ
اجلبوري ،نرش آينه م�يراث (مرآة الرتاث)،
(كان ح ًّي��ا 1090ه��ـ) ،حتقيق وتعليق :كامل س��لامن
ّ
اإلسالمي ،ط1420 ،1هـ1999/م.
مؤسسة الطباعة والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
ّ

عيل
2424تكملة أمل اآلمل :الصدر ،الس�� ِّيد حسن ابن الس ِّيد هادي (ت1354هـ) ،حتقيق :د .حسني ّ
يب ،بريوت ،ط1429 ،1هـ2008/م.
حمفوظ ،عبد الكريم الدباغ ،عدنان الدباغ ،دار املؤرخ العر ّ
حممد
2525تكملة الرجال:
النبي (ت 1256هـ) ،حتقيق وتقديم :العلاَّ مة الس ِّيد َّ
الكاظمي ،الشيخ عبد ّ
ّ
صادق آل بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف.

املالكي
ورام
ّ
ورام) :ابن أيب فراس :األمري الش��يخ َّ
2626تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر (جمموعة الش��يخ ّ
حممد صادق آل بحر العل��وم ،املطبعة احليدر َّية،
ّ
احلل (ت 605هـ) ،تقدي��م :العلاَّ مة َّ
األش�تري يِّ ّ
النجف األرشف ،سنة 1389هـ.

املارين��ي :املعلم نابلي��ون بن ميخائي��ل بن يوس��ف (كان ح ًّيا قبل
2727تن��زه العب��اد يف مدينة بغ��داد:
ّ
البغدادي،
1304هـ1887/م) ،حتقيق :د .باس��م عب��ود اليارسي ،مراجعة وتقدي��م :د .طالب
ّ
نرش :دار ضفاف للطباعة والنرش والتوزيع ،العراق ،بغداد ،ط2012 ،2م.

حممد حسن (ت 1351هـ)،
2828تنقيح املقال يف أحوال الرجال:
املامقاين ،الش��يخ عبد اهلل ابن الشيخ َّ
ّ
املطبعة املرتضو َّية ،الطبعة احلجر َّية ،النجف األرشف ،سنة 1352هـ.

2929توضيح املش��تبه (يف ضبط أس�ماء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهم) :ابن نارص الدين :ش��مس
مؤسسة الرسالة
حممد نعيم
القييس
حممد بن عبد اهلل
العرقسويسَّ ،
الدمشقي (ت 842هـ)َّ .
ّ
الدين َّ
ّ
ّ
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1414 ،2هـ1993/م.
(ج)

احلائري (ت 1101هـ) ،خمطوط.
الغروي
عيل
3030جامع الرواة:
ّ
ّ
األردبييل ،الشيخ َّ
حممد ّ
ّ
(ح)

احلارثي
العام�لي
حممد بن احلس�ين بن عب��د الصمد
ّ
3131احلب��ل املتني :الش��يخ البهائ��ي ،هباء الدي��ن َّ
ّ
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(ت 1031هـ) ،طبع انتشارات بصرييت ،قم املقدَّ سة.

احلج��ة عىل الذاهب إىل تكف�ير أيب طالب أو إيامن أيب طالب :ابن فخار :ش��مس الدين فخار بن
َّ 3232
يب ،بريوت ،ط،1
حممد بح��ر العلوم ،دار إحياء الرتاث الع��ر ّ
مع��د (ت 630هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد َّ

1430هـ2009/م.

ع�لي ب��ن
3333احلص��ون املنيع��ة يف تراج��م طبق��ات ش��عراء الش��يعة :كاش��ف الغط��اء ،الش��يخ
ّ
حممد رضا (ت 1350هـ) ،خمطوط.
َّ

الثقايف للطباعة والنرش ،بابل،
3434احل َّلة يف مذكرات الرحالة واملستكش��فني :الس��عيد ،صالح ،املركز
ّ
ط2008 ،1م.

البغ��دادي (ت 723هـ)،
الرزاق
3535احلوادث اجلامعة :منس��وب إىل ابن
الفوط��ي :أبو الفضل عبد َّ
ّ
ّ
الش��بيبي ،والدكتور مصطفى جواد ،طبع مطبعة الفرات ،بغداد ،سنة
حممد رضا
ّ
تقديم :العلاَّ مة َّ

1351هـ.

اهلجري :الش��مري :د .يوس��ف ،منش��ورات دار
3636احلي��اة الفكري��ة يف احل َّلة خالل القرن التاس��ع
ّ
الرتاث ،النجف األرشف ،ط1434 ،2هـ.

(خ)

الطربيس (ت 1320هـ) حتقيق ونرش:
النوري :املريزا الشيخ حس�ين
3737خامتة مس��تدرك الوس��ائل:
ّ
ّ
قم ،إيران ،ط1416 ،1هـ.
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ ،
َّ

صفي الدين بن
حممد
3838خري��دة القرص وجريدة الع�صر :الكاتب
ّ
حممد بن َّ
األصبهاين ،أبو عبد اهللَّ ،
ّ
احلر َّية ،بغداد،
حممد هبجة
ّ
األثري و د .مجيل س��عيد ،مطبعة ِّ
نفي��س الدي��ن (ت 597هـ) ،حتقيقَّ :

1393هـ.

املطهر (ت 726هـ)
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن َّ
3939خالصة األقوال يف معرفة الرجال :العلاَّ مة يِّ ّ
حممد ص��ادق آل بحر العلوم ،منش��ورات املطبع��ة احليدر َّية ،النجف
تقدي��م وتصحيح :الس�� ِّيد َّ
األرشف.

(د)

األس��دي (592ه��ـ) ،ح َّققه
املزي��دي :األمري مزيد ب��ن صفوان
األس��دي:
ّ
ّ
ّ
4040دي��وان مزي��د احل�ِّل�يِّ ّ
وعرف عن��ه :د .ع��ارف تام��ر ،دار األضواء للطباع��ة والنرش ،ب�يروت ،ط،1
وكت��ب مقدِّ مت��ه َّ

1418هـ1998/م.
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(ذ)

منزوي،
الطهراين (ت1389ه��ـ) ،تنقيح :أمحد
4141الذريعة إىل تصانيف الش��يعة :الش��يخ آقا بزرگ
ّ
ّ
ط ،1إيران 1387هـ.

(ر)

عيل (كان ح ًّيا سنة 707هـ) ،تقديم وحتقيق :العلاَّ مة
4242رجال ابن داود :ابن داودّ ،
تقي الدين احلسن بن ّ
حممد صادق آل بحر العلوم ،منشورات املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف1392 ،هـ.
الس ِّيد َّ

حمم��د بن إبراهي��م (ت 779هـ) ،املطبعة
حمم��د بن عبد اهلل بن َّ
4343رحل��ة ابن ب ُّطوط��ة :ابن ب ُّطوطةَّ :
األزهر َّية مرص ،سنة 1346هـ.

الكناين (ت 614هـ) ،طبع املكتبة العرب َّية،
حممد بن أمحد
4444رحلة ابن جبري :ابن ُجبري ،أبو احلس�ين َّ
ّ
بغداد1937 ،م.

اليهودي (كان ح ًّيا سنة 561هـ)،
األندليس
البنائي
الرحالة بنيامني بن يونة
4545رحلة بنيامني:
ّ
التطيلَّ ،
ّ
ّ
ّ
العزاوي ،املطبعة الرشق َّية ،بغداد ،سنة 1945هـ.
تقديم :املحامي ع َّباس
ّ

املرعيش
احلسيني
حممد باقر
ّ
4646الرواش��ح السامو َّية يف رشح األحاديث اإلمام َّية :الداماد ،الس ِّيد املري َّ
ّ
قم املقدَّ سة ،سنة 1405هـ.
املرعيش
(ت 1041هـ) ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
النجفيّ ،
ّ
ّ
املوسوي
حممد باقر
4747روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والس��ادات:
ّ
ّ
اخلوانس��اري ،املريزا الس�� ِّيد َّ
األصبهاين (ت 1313هـ) ،حتقيق :أسد اهلل اسامعيليان ،املطبعة احليدر َّية ،طهران1390 ،هـ.
ّ

4848الروض��ة البه َّي��ة يف رشح اللمع��ة الدمش��ق َّية :الش��هيد الث��اين ،الش��يخ زي��ن الدي��ن ب��ن
حممد
عيل بن أمحد
حممد كالنرت ،تقديم :الش��يخ َّ
العاميل (ت 965هـ) ،تصحيح وتعليق :الس�� ِّيد َّ
ّ
ّ
يب ،بريوت.
مهدي
يب ،دار إحياء الرتاث العر ّ
مؤسسة التاريخ العر ّ
ّ
اآلصفي ،طبعَّ :
ّ

مهدي
حممد
حممد بن احلس��ن
ّ
ّ
النيسابوري (508هـ) ،تقديم الس ِّيد َّ
4949روضة الواعظني :ابن الفتَّالَّ :
قم ،إيران.
الس ِّيد حسن اخلرسان ،نرش :منشورات الرشيف
الريض ،ط1375 ،2شّ ،
ّ
األصفهاين (ق 12هـ) ،حتقيق :الس ِّيد
األفندي :املريزا عبد اهلل
5050رياض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
النجفي،
املرعيش
املرعيش ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
احلس��يني ،اهتامم الس ِّيد حممود
أمحد
ّ
ّ
ّ
ّ

قم ،ايران1403 ،هـ.
ّ

(ز)

احلل
5151زب��دة األق��وال يف خالص��ة الرجال :ابن األبزر :الس�� ِّيد حس�ين بن ك�مال الدين
ّ
احلس��يني يِّ ّ
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الصحفي ،ن�شر دار احلديث للطباعة والنرش ،ط1428 ،1هـ،
(ق10هـ) ،،حتقيق :الس�� ِّيد جمتبى
ّ
قم ،ايران.
ّ

(س)

البغ��دادي ،دار صعب،
حممد أمني
5252س��بائك الذهب يف معرفة قبائل العرب:
ّ
ّ
الس��ويدي ،الش��يخ َّ
بريوت.

5353سفر نامه :رسول جعفريان (معارص) ،عناية ونرش وزارة اإلرشاد اإلسالمي طهران ،ط.1

القم ّي (ت 1359هـ) ،نرش :دار األُس��وة،
5454س��فينة البحار ومدينة احلكم واآلثار :الش��يخ ع َّباس ِّ
إيران ،ط ،3سنة 1422هـ.

5555سالفة العرص يف حماسن الشعراء يف ِّ
عيل صدر الدين ابن نظام الدين أمحد
كل عرص:
املدين ،الس ِّيد ّ
ّ
احلسيني (ت 1120هـ) ،ط 1مرص ،سنة 1324هـ.
ّ
(ش)

احلي بن العامد
5656ش��ذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،طبع دار املس�يرة:
احلنبيل ،أبو الف�لاح عبد ّ
ّ
(ت 1089هـ) ،بريوت1399 ،هـ.

حممد بن
5757رشح هن��ج البالغ��ة :اب��ن أيب احلديد ،أبو حامد ِّ
ع��ز الدين عب��د احلميد بن هبة اهلل ب��ن َّ
املدائني (ت 656هـ) ،مراجعة وحتقيق :جلنة إحياء الذخائر ،منشورات دار مكتبة احلياة،
احلسني
ّ

بريوت ،لبنان1983 ،م.

اخلاق��اين (ت 1398ه��ـ) ،ج ،1طبع :دار
عيل
ّ
عيل ب��ن عبد ّ
5858ش��عراء احل َّل��ة أو البابل َّيات :الش��يخ ّ
األندليس ،بريوت ،وباقي األجزاء طبع :دار البيان ،بغداد (1395هـ1975/م).

اهلاشمي ،مطبعة
حممد
5959الش��يخ
ّ
الطويس :احلكيم ،الدكتور الس ِّيد حسن عيس��ى ،تقديم :الدكتور َّ
ّ
اآلداب ،النجف األرشف ،ط1395 ،1هـ1975/م.

6060الشيعة وفنون اإلسالم :الس�� ِّيد حسن الصدر (ت 1354هـ) ،نرش :دار املعرفة للطباعة والنرش،
بريوت.

(ط)

يب ،بريوت،
6161طبق��ات أعالم الش��يعة :آقا بزرك
الطه��راين (ت 1389هـ) ،دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
ط1430 ،1هـ.
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حممد ش��فيع
6262طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال:
ّ
عيل أصغر ابن الس�� ِّيد َّ
الربوجردي ،الس�� ِّيد ّ
مهدي
النجفي ،حتقيق :الس ِّيد
املرعيش
اجلابلقي (ت 1313هـ) ،تقديم :آية اهلل الس ِّيد شهاب الدين
ّ
ّ
ّ
ّ
قم املقدَّ سة ،ط ،1سنة 1410هـ.
املرعيش
الرجائي ،نرش :مكتبة آية اهلل العظمى
النجفي العا ّمةّ ،
ّ
ّ
ّ

حممد ابن الش��يخ طاهر الفضيل (ت 1370هـ)،
6363الطليعة من ش��عراء الش��يعة:
ّ
الساموي :الش��يخ َّ
يب ،بريوت ،ط1422 ،1هـ2001/م.
حتقيق :كامل سلامن
املؤرخ العر ّ
ّ
اجلبوري ،دار ِّ
(ع)

املطهر
عيل بن يوس��ف اب��ن َّ
ريض الدين ّ
احلل ،الش��يخ ّ
6464الع��دد القوي��ة لدف��ع املخ��اوف اليوم َّية :يِّ ّ
املرعيش ،نش��ـر مكتبة
الرجائي ،إرشاف :الس�� ِّيد حمم��ود
مه��دي
(ت 705ه��ـ) ،حتقي��ق الس�� ِّيد
ّ
ّ
ّ
املرعيش ،ط1408 ،1هـ.
ّ

احلس��يني
عيل
ّ
6565عم��دة الطال��ب يف أنس��اب آل أيب طالب :اب��ن عنبة ،مجال الدي��ن أمحد بن ّ
الديواين ،بغداد1988 ،م.
الطالقاين ،نرش :مطبعة
حممد حسن آل
( 828هـ)َّ ،
صححهَّ :
ّ
ّ
(غ)

حممد
6666غاي��ة االختصار يف البيوتات العلو َّية املحفوظة من الغبار :ابن زهرة ،الس�� ِّيد تاج الدين بن َّ
احلس��يني نقيب حلب (كان ح ًّيا س��نة 753هـ) ،وهو املنسوب إليه ً
خطأ ،تقديم وحتقيق:
بن محزة
ّ
حممد صادق آل بح��ر العلوم ،منش��ورات املطبعة احليدريَّ��ة ،النجف األرشف،
العلاَّ م��ة الس�� ِّيد َّ

1383هـ.

يب ،بريوت،
األميني ،الش��يخ عبد احلسني أمحد
6767الغدير:
النجفي (ت 1390هـ) ،دار الكتاب العر ّ
ّ
ّ
ط1387 ،3هـ1967/م.

األحس��ائي ،دار س�� ِّيد الش��هداء
عيل بن إبراهيم
ّ
6868غوايل اللئايل :ابن أيب مجهور ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
قم ،ط1405 ،1هـ.
للنرشّ ،

(ف)

حممد بن
الفخري يف اآلداب الس��لطان ّية والدول اإلس�لام َّية :ابن الطقطقي ،الس�� ِّيد
6969
ّ
صفي الدين َّ
ّ
الريض ،إيران ،ط1414 ،1هـ.
احلسني(ح ًّيا سنة 720هـ) ،نرش :الرشيف
تاج الدين
ّ
ّ

اخلراساين (ت 722هـ) ،حتقيق وتعليق:
حممد
7070فرائد السمطني:
اجلويني :صدر الدين إبراهيم بن َّ
ّ
ّ
قم املقدَّ سة ،ط1428 ،1هـ.
حممد باقر
ّ
املحمودي ،دار احلبيبّ ،
الشيخ َّ
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الغ��ري :اب��ن ط��اووس ،الس�� ِّيد أب��و املظ ّف��ر غي��اث الدي��ن عب��د الكري��م ب��ن أمحد بن
7171فرح��ة
ّ
املوس��وي ،نرش :مركز الغدير
احلس��ني (ت 693هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد حتسني آل ش��بيب
موس��ى
ّ
ّ
للدراسات اإلسالمية ،ط1419 ،1هـ.

7272فقهاء الفيحاء :كامل الدين ،الس ِّيد هادي الس ِّيد محد ،مطبعة املعارف ،بغداد 1962م.

احلس��ني(664هـ)،حتقيق غالم
عيل بن موسى
ّ
ريض الدين ّ
7373فالح الس��ائل :ابن طاووس ،الس�� ِّيد ّ
حسني املجيدي ،نرش مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمي ،قم ،ط1،1419هـ.

حممد جواد مغنية ،منشورات دار مكتبة
7474فالس��فة الش��يعة :نعمة ،الش��يخ عبد اهلل ،تقديم الش��يخ َّ
احلياة ،بريوت.

7575فهرس��ت أس�ماء علامء الش��يعة ومصنّفيهم املع��روف بـ(كتاب الفهرس��ت) :ابن بابويه ،الش��يخ
الطباطبائي ،دار
عيل بن عبيد اهلل (ق  ،)6حتقيق :الس�� ِّيد عبد العزي��ز
ّ
منتج��ب الدين أيب احلس��ن ّ
األضواء ،بريوت ،ط1406 ،2هـ 1986م.

7676فهرس��ت دنا (فهرست خمطوطات مكتبات إيران) ،مصطفى درايتي ،مؤسسة فرهنكى ثروهيش

اجلواد،نرش كتابخانه ،موزه ومركز اسناد جملس شوراي اسالمى ،هتران ،ايران1389 ،ش.

حممد مهدي ابن الس�� ِّيد
7777الفوائ��د الرجال َّي��ة (رجال بحر العلوم) :آل بحر العلوم :العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ
حممد صادق آل بحر العلوم والس�� ِّيد
مرت�ضى (ت  1212هـ) ،حتقي��ق وتقديم :العلمني الس�� ِّيد َّ
حسني آل بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،ط  ،1النجف األرشف  1385هـ.

عيل جميد خمطوط.
احلل ،أمحد ّ
7878الفوائد احل ِّل ّية :يِّ ّ

األصفهاين (حدود س��نة  1131هـ) .حتقيق الس�� ِّيد
األفندي ،امل�يرزا عبد اهلل
7979الفوائ��د الطريف��ة:
ّ
ّ
املرعيش ،قم املقدّ سة ،ط1427 ،1هـ2006 ،م.
الرجائي ،نشـر مكتبة
مهدي
ّ
ّ
ّ

العاميل(ت 1119هـ)
حممد أمني ،الس ِّيد نور الدين
8080الفوائد املدن ّية والشواهد املك ّية:
ّ
األسرتآباديَّ :
ّ
حتقيق الش��يخ :رمحة اهلل الرمحتي ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم املقدّ سة،

ط1424 ،1هـ.

حممد بن شاكر (ت 764هـ) ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت
8181فوات الوفيات:
الكتبي ،صالح الدين َّ
ّ
 2000م.

الطربيس (ت 1320هـ)،،طبع
النوري ،املريزا حسني
املجليس:
القديس يف ترمجة العلاَّ مة
8282الفيض
ّ
ّ
ّ
ّ
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حممد الباقر
يف مقدّ م��ة اجل��زء ( )102من كتاب بحار األنوار ،حتقيق :الس�� ِّيد إبراهيم امليانج��يَّ ،

البهبودي،مؤسسة الوفاء،بريوت ،لبنان ،ط 1403،1983 ،2م.
(ق)

حممد بن يعقوب (ت  817ه��ـ) ،إعداد وتقديم:
8383القام��وس املحي��ط:
ّ
الفريوزآبادي :جمد الدي��ن َّ
يب ،ط 2000 1420 ،2م.
حممد بن عبد الرمحن
املرعيش ،دار إحياء الرتاث العر ّ
َّ
ّ
(ك)

الش��يباين
حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
عيل بن َّ
ّ
8484الكامل يف التاريخ :ابن األثري ،أبو احلس��ن ّ
يب ،ب�يروت ،لبنان ،ط،2
اجل��زري املل َّقب بـِّ :
(ع��ز الدين) (ت  630هـ) ،ن�شر دار الكتاب العر ّ
ّ
1387هـ 1967م.
حممد باقر
8585كت��اب ُس��ليم بن قيس اهلاليلُ :س��ليم ب��ن قيس اهل�لايل(ت 76هـ) ،حتقي��ق :الش��يخ َّ
الزنجاين اخلوئيني ،منشورات دليل ما ،قم ،ايران ،ط1428 ،5هـ.
األنصاري
ّ
ّ

مهدي
األزدي (ت  175ه��ـ) ،حتقيق :الدكت��ور
الفراهي��دي ،اخلليل ب��ن أمح��د
8686كت��اب الع�ين:
ّ
ّ
ّ
ائي تصحيح األستاذ أسعد الط ّيب ،نرش دار األسوة ،مطبعة باقري،
املخزومي والدكتور
الس��امر ّ
ّ
ّ
الطبعة األوىل ،قم  1414هـ.

النجفي ،مقدّ مة
املرعيش :الس ِّيد شهاب الدين
8787كشف االرتياب يف ترمجة صاحب لباب األنساب:
ّ
ّ
النجفي الكربى ،اخلزانة العامل ّية
املرعيش
كتاب لباب األنساب املطبوع،نرش مكتبة آية اهلل العظمى
ّ
ّ

للمخطوطات اإلسالمية ،قم ،ايران ،ط1428 ،2هـ.

اليوس��في
يب :زي��ن الدين احلس��ن ب��ن أيب طالب
8888كش��ف الرم��وز يف رشح املخت�صر الناف��ع :اآل ّ
ّ
اليزد،مؤسسة
عيل پناه اإلش��تهاردي ،احلاج آغا حسني
َّ
(كان ح ًّيا س��نة 672هـ) ،حتقيق :الش��يخ ّ
املرشفة1408 ،هـ.
النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ّ
ّ
بقم ّ

ع�لي بن عيس��ى (ت 692هـ) ،م��ط :النجف
األئمة:
8989كش��ف الغم��ة يف معرف��ة َّ
اإلربل ،الش��يخ ّ
يّ ّ
األرشف ،النجف األرشف1385 ،هـ.

احلس��ني
عيل بن موس��ى
9090كش��ف
ّ
ّ
ريض الدي��ن ّ
املحج��ة لثم��رة املهج��ة :اب��ن ط��اووس ،الس�� ِّيد ّ
اإلسالمي،
احلس��ون ،نرش مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم
ّ
حممد ّ
(ت 664هـ) .حتقيق :الش��يخ َّ
قم ،ايران.
ط1417 ،2هـّ ،
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احلل ،مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهر
9191كش��ف اليق�ين يف فضائل أمري املؤمن�ين :يِّ ّ
ع�لي آل كوثر ،نرش :جمم��ع إحياء الثقافة اإلس�لام َّية ،قم املقدّ س��ة ،ط،1
(ت 726ه��ـ) ،حتقي��ق ّ
1413هـ.

البحراين ،الش��يخ يوس��ف بن أمح��د (ت 1186ه��ـ) ،املطبع��ة احليدر ّي��ة ،النجف
9292الكش��كول:
ّ
1391هـ1972/م.

حممد
حممد بن احلسني بن عبد الصمد
9393الكشكول:
العاميل (ت 1030هـ) ،حتقيق :الس ِّيد َّ
البهائيَّ ،
ّ
ّ
قم املقدِّ سة ،ط1427 ،1هـ.
حسني املع ِّلم ،نرش :املكتبة احليدر َّيةّ ،

��ي (ت 1359ه��ـ) ،املطبع��ة احليدر ّي��ة ،النج��ف،
القم ّ
9494الكن��ى واأللق��اب :الش��يخ ع َّب��اس ِّ
1376هـ1956/م.

(ل)

البحراين ،الشيخ يوسف بن أمحد (ت  1186هـ) ،حتقيق وتعليق:
9595لؤلؤة البحرين يف اإلجازات:
ّ
العلاَّ مة الس ِّيد حممد صادق آل بحر العلوم ،مطبعة النعامن ،ط ،2النجف األرشف 1969م.

املرصي (ت 711هـ)،
اإلفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
9696لسان العرب :ابن منظور :أيب الفضل مجال الدين َّ
نرش :أدب احلوزة1405 ،هـ ،قم ،ايران1405 ،هـ.

العس��قالين (ت 852هـ) ،نرش:
ع�لي
ّ
9797لس��ان امليزان :اب��ن حجر :احلافظ ش��هاب الدين أمحد بن ّ
مؤسسة األعلمي ،بريوت1390 ،هـ1971/م.
(م)

9898م��ايض النج��ف وحارضه��ا :حمبوب��ه :الش��يخ جعف��ر الش��يخ باق��ر ،م��ط :النع�مان ،النج��ف
1377هـ1957/م.

9999جمم��ع اآلداب يف معج��م األلق��اب :اب��ن الفوط��ي :ك�مال الدين عبد ال��رزاق بن أمحد الش��يباين
اإلسالمي،
مؤسسة الطباعة والنرش ،وزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
حممد الكاظمَّ ،
(ت 723هـ) ،حتقيقَّ :

طهران ط1416 ،1هـ.

النجفي
عيل بن أمحد
10100جممع البحرين ومطلع النريين،
ّ
الطرحيي :الش��يخ فخر الدين بن َّ
ّ
حممد ّ
املشهدي دار السلطنة ،الطبعة احلجر ّية ،تربيز ،إيران 1274 ،هـ.
(ت 1087هـ) ،دار إنطباع
ّ
10101جملة تراثنا ،العدد ( ،)10مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم املرشفة1408 ،هـ.
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10102جملة خمطوطاتنا ،العتبة العلو ّية املقدّ سة ،قسم الشؤون الفكر ّية ،النجف األرشف1436 ،هـ.
صفي الدين
واألئمة اإلثني عرش :ابن الطقطقي ،الس ِّيد
10103املخترص يف أخبار مش��اهري الطالب ّية
ّ
َّ
املوسوي،
احلس��ني (حدود سنة 720هـ) ،حتقيق وضبط ورشح :الس ِّيد عالء
حممد بن تاج الدين
ّ
ّ
َّ
نرش مكتبة ودار خمطوطات العتبة الع َّباس ّية املقدّ سة كربالء املقدّ سة ،ط1436 ،1هـ2015/م.

حممد ب��ن أمحد بن عثامن
10104املخت�صر املحتاج م��ن تاريخ ابن الدبيثي:
الذهبي :ش��مس الدين َّ
ّ
ابن قايامز (ت  748هـ) ،دراس��ة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،

لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م.

صفي الدي��ن عبد املؤمن بن عبد
البغدادي:
10105مراصد االطالع عىل أس�ماء األمكن��ة والبقاع:
ّ
ّ
البجاوي ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،ط  ،1مرص
حممد،
ّ
ّ
عيل َّ
احل��ق (ت 739هـ) ،حتقي��ق وتعليقّ :
1373هـ1954/م.

اجلوزي :ش��مس الدين يوس��ف بن قزأوغيل بن
10106م��رآة الزمان يف تاريخ األعيان :س��بط ابن
ّ
اجلبوري ،دار الكت��ب العلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
عبد اهلل (654هـ) ،حتقيق :د .كامل س��لامن
ّ

1434هـ2013/م.

عيل ،حتقيق
10107م��روج الذهب ومعادن اجلوهر:
ّ
عيل بن احلس�ين ب��ن ّ
املس��عودي ،أبو احلس��ن ّ
وتعليق :الشيخ قاسم الشماّ عي الرفاعي ،دار القلم ،ط  ،1بريوت ،لبنان1408 ،هـ.

املازندراين (ت  1320هـ) ،طبع
تقي
10108مس��تدرك الوسائل:
ّ
حممد ّ
النوري :املريزا حس�ين بن َّ
ّ
املطبعة اإلسالم َّية طهران ،إيران 1384هـ.

الفتالوي :كاظ��م عبود (ت 1431هـ)،
العلوي الش��ـريف:
10109مش��اهري املدفونني يف الصحن
ّ
ّ
نرش :اإلجتهاد ،قم املقدّ سة ،ط1427 ،1هـ2006/م.

الطهراين (ت 1389هـ) ،عني بتصحيحه
11110مصفى املق��ال يف مصنّفي علم الرجال :آقا بزرك
ّ
منزوي ،املطبعة دولتي ،إيران ،ط1378 ،1هـ1959/م.
أمحد
ّ

حممد حسني
عيل بن عبد اهلل
النجفي ،تعليق َّ
ّ
11111معارف الرجال :حرز الدين ،الش��يخ َّ
حممد بن ّ
حرز الدين ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف1384 ،هـ1964/م.

البغدادي (ت 626هـ)،
الرومي
احلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل
11112معجم األُدباء:
ّ
ّ
ّ
مراجعة وزارة املعارف العموم ّية ،طبع دار املسترشق ،بريوت لبنان.

581

البغدادي (ت 626هـ)،
الرومي
احلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل
11113معجم البلدان:
ّ
ّ
ّ
دار صادر ،بريوت لبنان.

املوسوي ،مطبعة اآلداب ،النجف
اخلوئي ،اإلمام الس ِّيد أبو القاسم
11114معجم رجال احلديث:
ّ
ّ
األرشف ،ط1978 ،1م.

11115مكتب��ة العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ  :الطباطبائ��ي :الس�� ِّيد عب��د العزي��ز (1416ه��ـ) ،ن�شر :مؤسس��ة
آل البيت إلحياء الرتاث ،إيران ،ط1416 ،1هـ.

الشهرس��تاين
الشهرس��تاين :حمم��د ب��ن عب��د الكري��م ب��ن أيب بك��ر أمح��د
11116املل��ل والنح��ل:
ّ
ّ
حممد سيد گيالين ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع.
(ت 548هـ) ،حتقيقَّ :
احلل (كان ح ًّيا
11117املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األس��د ّية :ابن نام :الش��يخ أبو البقاء هبة اهلل يِّ ّ
حمم��د عبد القادر خريس��ات ،نرش مكتبة
س��نة 565ه��ـ) ،حتقيق :د .صالح موس��ى درادكة و دَّ .
الرسالة احلديثة ،عامن ،االردن ،أوفسيت دار الصادق ،بابل ،احللة ،ط.1

النجفي (كان
عيل بن عبد الكريم
ّ
النييل :العلاَّ مة الس�� ِّيد هباء الدين ّ
11118منتخب األنوار املضيئةّ :
مؤسس��ة اإلمام اهلادي ،طبع مطبعة إعتامد ،قم ،ط  ،1قم
ح ًّيا س��نة  803هـ) ،حتقيق ونرش َّ

1420هـ.

النجف��ي (ت 1087ه��ـ) ،املطبعة
الطرحي��ي ،فخ��ر الدين
11119املنتخ��ب يف املراث��ي واخلط��ب:
ّ
ّ
احليدرية ،النجف.

حممد
12120املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم :ابن
ّ
عيل بن َّ
اجلوزي ،الشيخ أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
(ت 597هـ) ،الدار الوطنية للنرش والتوزيع ،بغداد ،عراق 1990م.

عيل بن عبد الكريم
12121املنتقى من الس��لطان ّ
النييل ،الس�� ِّيد هب��اء الدين ّ
املفرج عن أهل اإليامنّ :
النجف��ي(كان ح ًّي��ا س��نة  803ه��ـ) ،تقدي��م وحتقيق :مرك��ز الدراس��ات التخصص ّي��ة يف اإلمام
ّ
املهدي ،منشورات بق ّية العرتة ،ط1429 ،3هـ ،قم.
ّ

حمم��د بن إس�ماعيل ،الطبعة
12122منته��ى املق��ال يف أح��وال الرج��ال:
ّ
عيل َّ
احلائري ،الش��يخ أبو ّ
احلجرية ،إيران1300 ،هـ.

احلس��يني ،مطبعة اآلداب
الرزاق
كمونة ،الس�� ِّيد عب��د ّ
ّ
12123م��وارد اإلحتاف يف نقباء األرشافّ :
النجف األرشف1388 ،هـ1968/م.

حمم��د بن أمح��د ابن إدري��س (ت 598ه��ـ) ،حتقيق
احلل :احل�ِّل�يِّ ّ َّ ،
12124موس��وعة اب��ن ادري��س يِّ ّ
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حممد مهدي اخلرس��ان ،نرش العتبة العلو ّية املقدّ س��ة ،النج��ف األرشف ،ط،1
وتقدي��م :الس�� ِّيد َّ

1429هـ2008/م.

12125موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلم َّية يف مؤسسة اإلمام الصادق ،إرشاف :العلاَّ مة
الفقيه جعفر السبحاين ،نرش مؤسسة اإلمام الصادق1418 ،هـ.
(ن)

احلل (790هـ) ،دراسة
12126الناسخ واملنس��وخ :ابن
العتائقي :كامل الدين عبد الرمحن بن َّ
ّ
حممد يِّ ّ
النجفي الكربى ،اخلزانة
املرع�شي
اخلفاجي ،نرش مكتبة آية اهلل العظمى
وحتقي��ق :د .ثامر كاظ��م
ّ
ّ
ّ

العامل ّية للمخطوطات اإلسالمية ،قم ،إيران ،ط1432 ،1هـ.

12127النج��ف األرشف واحل َّل��ة الفيحاء ص�لات علم َّية وثقافي��ة عرب عصور التاري��خ :احلكيم،
األستاذ الدكتور الس ِّيد حسن عيسى ،مط :الغري احلديثة ،النجف األرشف2006 ،م.

الطربيس
النوري :املريزا الش��يخ حس�ين
احلجة الغائب:
ّ
12128النجم الثاقب يف أحوال اإلمام ّ
ّ
قم
(ت 1320ه��ـ) ،تعريب وحتقيق الس�� ِّيد ياس�ين
ّ
املوس��وي ،نرش :مس��جد مجكران املق��دّ سّ ،
املقدّ سة ،ط1429 ،1هـ.

احلسيني (كان ح ًّيا سنة 1044هـ)،
التفرييش :الس ِّيد مصطفى ابن الس ِّيد حسني
12129نقد الرجال:
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،مطبعة ستارة ،قم ،ط1418 ،1هـ.
حتقيق ونرشَّ :
(و)

13130ال��وايف بالوفي��ات :الصف��دي :صالح الدي��ن خليل بن أيب��ك (ت 764ه��ـ) ،حتقيق :أمحد
األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ2000/م.

حممد بن
13131وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خ ّلكان :أبو الع َّباس شمس الدين أمحد بن َّ
الش��افعي (ت 681هـ) ،تقديم وحتقيق :الدكتور إحس��ان ع َّب��اس ،دار صادر،
اإلربل
إبراهي��م
ّ
يّ ّ
بريوت.
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اإلهداء
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كلمة املركز

11

املقدِّ مة

17

التمهيد

احل َّلة واملعنى ال ّلغوي

17

احل َّلة يف بعض كتب البلدان

18

واملؤرخني
الر َّحالة
َّ
احل َّلة يف بعض كتب َّ

18

احل َّلة يف رحلة بنيامني

20

احل َّلة يف رحلة ابن جبري

19

احل َّلة يف رحلة ابن ب ُّطوطة

20

تأسيس مدينة احل َّلة
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قرى مدينة احل َّلة وأعامهلا

26

فضل مدينة احل َّلة

38

اإلمارة املزيد َّية يف احل َّلة
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النهضة العلم َّية يف احل َّلة وأسباهبا
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األُسرَ والبيوتات العلم َّية يف احل َّلة

66

املؤسسات العلمية يف احل َّلة
َّ
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اإلسالمي
العلمي بني مدينة احل َّلة ومدن العامل
التالقح
ّ
ّ
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علامء احل َّلة واملعارف اإلسالم َّية

92

العلمي يف مدرسة احل َّلة
املرأة وأثرها
ّ

97

اإلسالمي يف مدرسة احل َّلة
تطور الفقه
ُّ
ّ

100

الطويس
مدرسة احل َّلة امتداد ملدرسة الشيخ
ّ

103

القرن السابع اهلجري (699-600هـ)

165

اهلجري (599-500هـ)
القرن السادس
ّ
اهلجري (799-700هـ)
القرن الثامن
ّ
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اهلجري (899-800هـ) وما بعده بقليل
القرن التاسع
ّ
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مخول احلركة العلم َّية وأسباب تراجعها

420

الفهارس الفنية
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فهرس األحاديث

485

ظهور احلركة الصوف َّية

اخلامتة املفتوحة

417
477
483

فهرس اآليات

فهرس املعصومني
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فهرس األعالم

497

489

فهرس املرتمجون يف املتن

فهرس البيوتات والقبائل والفرق
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563
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من�شورا ُتنا
تراث ِ
ف مرك ُز ِ
احل ّلة التابع لقس��م املعارف اإلس�لام ّية واإلنس��ان ّية يف العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
ترش َ
ّ

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:
1.1معاين أفعال الصالة وأقواهلا.

تأليف :الشيخ أمحد ابن فهد ِ
احلليّ ّ (ت 841هـ).
حتقيق وتعليق وضبط :مركز تراث ِ
احل ّلة.

2.2خمترص املراسم العلو ّية.
ِ
الـه َذ ّيل (ت 676هـ).
تأليف :املح ّقق احلليّ ّ  ،جعفر بن احلسن ُ
حتقيق :أمحد عيل جميد ِ
احلليّ ّ .
ّ
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وأخرجه :مرك ُز

و�سي�صد ُر قري ًبا

3.3التأصيل والتجديد يف مدرسة ِ
احل َّلة العلم َّية -دراسة حتليل َّية.
تأليف :الدكتور ج َّبار كاظم امللاَّ .
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

املصورة.
4.4موسوعة تراث احل َّلة
َّ

ِ
تراث احل َّلة.
إعداد :وحدة اإلعالم .مركز
5.5املنهج التارخيي يف كتا العلاّ مة ِ
احلليّ ّ (ت 726هـ) وابن داود (ح ًّيا سنة 707هـ) يف علم الرجال.
بيَ
ّ
تأليف :الدكتور سامي محود احلاج جاسم.
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز
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حللَّة
ومن الأعمال التي قيد التحقيق ،مبراجعة و�ضبط مركز تراث ا ِ
6.6كشف اخلفا يف رشح الشفا.

تأليف :احلسن بن يوسف ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ (ت726هـ).
َّ

حتقيق :الشيخ جميد هادي زاده.

7.7حاشية إرشاد األذهان.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
الربوجردي.
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ

8.8موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ نصري الدين عيل بن حممد القايش ِ
احلليِّ ّ (ت 755هـ).
ّ
ّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

9.9حتصيل النجاة يف أصول الدين.

تأليف :فخر املح ّققني حممد بن احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ (ت771هـ).
َّ
َّ

حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1010التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.

تأليف :الشيخ خرض بن حممد احلبلرودي ِ
احلليِّ ّ (ت850هـ).
ّ
َّ
حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

1111منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :الدكتور محيد عطائي نظري.

1212املوسوعة الرجال ّية للعلاّ مة احلليّ ّ (ت726هـ).

وتشتمل :حتقيق كتاب (خالصة األقوال) ،مع إضافة حوايش ٍّ
كل ِمن :الشهيد الثاين،

والشيخ حسن صاحب املعامل ،والشيخ البهائي ،وحتقيق كتاب (إيضاح االشتباه)،
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وتأليف كتاب بعنوان( :املباين الرجال ّية للعلاّ مة احلليّ ّ يف كتبه األخرى).

حممد باقر ملكيان.
حتقيق :الشيخ ّ

1313هنج املسرتشدين.

تأليف :العلاّ مة احلليّ احلسن بن يوسف ابن املطهر ِ
احلليِّ ّ (ت726هـ).
َّ
ّ

حتقيق :الشيخ مصطفى األمحدي.

قائمة املن�شورات اجلديدة

1414كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.

النييل (كان ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :مركز تراث ِ
احل َّلة.

وتطور احلركة الفكر ّية يف احل ّلة.
1515فقهاء الفيحاء،
ّ

تأليف :الس ّيد هادي الس ّيد محد كامل الدين (ت1405هـ).

األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .

القصاد يف رشح بانت سعاد.
1616منهج ّ

البجيل احلليّ ّ (بعد 745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
ّ
األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .

1717املختار من حديث املختار.

البجيل احلليّ ّ (بعد 745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
ّ

حتقيق :مركز تراث احل ّلة.
1818الفوائد ِ
احل ِّل ّية.

عيل جميد احلليّ ّ .
تأليف :أمحد ّ

ٍ
نسخة كتبها تلميذ العلاّ مة احلليّ ّ سنة (677هـ) يف مقام
1919هنج البالغةُ ،يطبع بالفاكس ميل عىل
صاحب الزمان يف ِ
احل َّلة.
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2020منطق مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املـُطهر ،العلاّ مة ِ
احلليّ ّ (ت  726هـ).
َّ
ّ

حممد غفوري نژاد.
حتقيق :د .الشيخ ّ

2121درر الكالم ويواقيت النظام.

تأليف :السيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسيني ِ
احلليّ ّ (بعد1063هـ).
ّ
ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّيد جعفر
ّ
ّ

2222اإلجازة الكبرية.

تأليف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املـُطهر العلاّ مة ِ
احلليّ ّ (ت  726هـ).
َّ
ّ

الفتالوي.
حتقيق :املرحوم كاظم عبود
ّ

2323مزارات احل ّلة الفيحاء ومراقد علامئها.

تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت.

2424إجازات احلديث احل ّل ّية.

حممد كاظم رمحتي.
مجع وحتقيق :أّ .

2525الرتاث احلليّ ّ يف جم ّلة فقه أهل البيت.
إعداد وإخراج :مركز تراث احل ّلة.

2626العلاّ مة احلليّ ّ (ت726هـ).

حممد مفيد آل ياسني.
تأليف :دّ .
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امل�ؤ ِّلف يف �سطور
احلسيني .ينتهي نسب أرشته الرشيف إىل
هو الس�� ِّيد حيدر الس ِّيد موسى الس ِّيد حسني آل وتوت
ّ

عيل بن أيب طالب.
عيل بن احلسني بن ّ
حليف القرآن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين ّ
ِ
ِ
احلجة املع َّظم سنة 1386هـ املوافق ليوم 1967/3/28م.
ُولد يف مدينة احل َّلة يف  16ذي َّ
ِ
وخترج فيها
ثم
َ
التحق بإحدى جامعات بغدادَّ ،
ألهنى مراحل دراس��ته يف مدارس احل َّلة الفيحاءَّ ،
سنة 1990م ،حاصلاً عىل شهادة البكالوريوس يف اهلندسة.
له من املؤ َّلفات:

النبي وأبويه( مطبوع).
1.1إيامن جدِّ
ّ

عيل بن أيب طالب املعروف بـ(ابن احلنف َّية).
َّ 2.2
حممد بن ّ
3.3مزارات ِ
احل َّلة الفيحاء ومراقد ُعلامئها.
ِ
القمة.
4.4مدرسة احل َّلة وتراجم علامئها من النشوء إىل َّ

5.5سعيد بن جبري ومرو َّياته يف األخبار واحلديث والتفسري (مطبوع).
املنورة (مطبوع).
احلرة أو حركة املدينة َّ
6.6وقعة َّ
7.7ظاهرة هدم قبور العلامء يف ِ
احل َّلة الفيحاء.

احلسيني:
وله بحوث منشورة يف جم َّلة أنوار املنرب
ّ

1.1قطب السخاء عبد اهلل اجلواد بن جعفر بن أيب طالب.
العنرصي.
2.2أهل البيت والتمييز
ّ
3.3أبو رافع
النبي
املدين موىل ّ
ّ

لبي شهيد بدر.
4.4عبيدة امل َّط ّ

5.5إيامن طالب بن أيب طالب.

6.6أهل البيت وحقوق اجلار.
وبر الوالدين
7.7أهل البيتُّ 
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