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احلمُد هلل ربِّ العاملنَي، والصالُة عىل خرِي األناِم ومصباِح الظالِم، الذي اسُمُه يف 
د، وعىل آلِه الطّيبنَي الطاهريَن.  السامِء أمحُد، ويف األرض أبو القاِسِم حممَّ

أّما بعُد..
فإّن لكلِّ مدرسٍة تأثرًيا وآثاًرا، سواٌء أكانت إجيابيًة أم غريها، ولكن لـاّم نقُف عنَد 
تأثرُيها  وكاَن  الثّر،  العلمّي  بالعطاِء  ازدهرت  قد  نجُدها  املعطاء  الدينّية  احِلّلِة  مدرسِة 
ِ الِعلِم فيها عن َجَهابَِذِة العلامِء الذين تعّلموا  واضًحا عىل البلداِن املجاورِة، ِمن خالل َنشرْ
.ٌر يف َنِش مذهب أهل البيت فيها، وَقرؤوا عىل علامِئها، فكاَن هلم دوٌر كبرٌي وموثِّ

، تطّوَر بعَد مّدٍة من رحيِل  ت بمرحلِة ازدهاٍر فكريٍّ فها هي مدرسُة احِلّلِة، قد مرَّ
َر  الشيِخ الطويّس، بعَد أن القى الوسُط العلميُّ قبَلها مجوًدا عىل آراِء شيِخ الطائفِة، إذ ُقدِّ
لواحٍد ِمن جهابذِة اإلسالِم أن جُيَّدَد احلركَة العلمّيَة يف احِلّلِة وحوَزِتا، وأن يفَتَح باَب 
ًسا حقيقيًّا للحوزِة يف احِلّلِة، أال وهو الشيخ أبو عبد اهلل حمّمد بن  االجتهاِد، وُيَعدُّ ُمؤسِّ

منصور بن أمحد بن إدريس احِلّلّ )ت 598هـ(.
ّ مل تكن خاليًة ِمن العلامِء والفقهاِء  وال ُينَكُر أّن املرحلَة التي َسَبقت ابَن إدريس احِللِّ
وطاّلِب الِعلِم، بل كاَن فيها بعُض الفقهاِء الّسابقنَي عليِه يف احِلّلِة، بعُضهم ِمن أساتذتِِه 
 ، احِلّلِّ إدريس  ابُن  منها  انطلَق  التي  األوىل  النواِة  تشكيِل  يف  أسهموا  وقد  ؛  ومشاخِيِهِ
الِعلمّي، منهم حييى بن بطريق األسدّي  احِلّلِة هبذا الرصِح  َنت منها مدرسُة  والتي تكوَّ

 

)ت 600هـ(، وعريب بن مسافر )ق6(، والشيخ العفيف أبو البقاء احِلّلّ )ق6(، وغريهم.
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وللُعمِق الفكرّي يف مدرسة احلّلة، وعلوِّ َكعِب علامئها يف العلوِم والفنوِن، ُعِرَفت بأّن 
لطلب  الوافدون  يقدُم  وإليها  العلمّية،  املتوُن  ُكتَِبت  وفيها  واملتكّلمني،  الفقهاَء  منها 

َر إليه الدرُس العلميُّ فيها وازَدَهَر حّتى وَصَل إىل القّمة. العلم، وَنيِل املعرفِة؛ لِـام َتطوَّ
وُيَعدُّ دوُر علامِء احِلّلِة ِمن األدواِر املهّمِة يف َحركِة االجتهاِد، إذ إّن للفقِه والكالِم 
واألصوِل والرجاِل والدرايِة نصيًبا وافًِرا يف التطّور املوسوعّي، كان ِمن ثامِرِه )رشائع 
اإلسالم(، و)كشف املراد(، و)معارج األصول(، و)هناية الوصول إىل علم األصول(، 
حاح(، وغريها ممّا ال حرَص  و)خالصة األقوال(، و)املنهج الوّضاح يف األحاديث الصِّ

ُه بربكِة أوالئك األعالِم الِعظام. له، وهذا التطّوُر الِعلمّي الذي نعيُش بربكتِِه اليوم كلُّ
احِلّلِة  َل اجلهَد للتعريِف بمدرسِة  َبذرْ احِلّلِة  وِمن هنا كان لِزاًما علينا يف مركِز تراِث 
وعلامِئها، ونِش ما يمتُّ إىل هذا املشوِع الفكرّي بصلٍة، وإّن جناَب السّيد حيدر وتوت 
قد َبَذَل جهًدا مبارًكا يف هذا املجال، فقاَم املركُز بِتنقيِحِه، وترتيبِِه، وإضافِة بعِض ما يلزم 
األَخ  كِر  بالذِّ فيه، وأخصُّ  اإلخوِة  بجهوِد  َوجه،  أحسِن  إخراُجه عىل  َثمَّ  وِمن  إضافُتُه، 
، والسيِّد الدكتور عّل األعرجّي، واألستاذ ِميَثم سويدان احِلمرَيّي. املحّقق أمحد عّل احِلّلّ
َم بالشكِر اجلزيِل والثناِء اجلميِل لصاِحِب اليِد البيضاِء، والكريمِة  وال أنسى أن أتقدَّ
الهتامِمِه  سة؛  امُلقدَّ العبَّاسيَِّة  للعتبِة  الشعّي  املتولِّ  الصايف  أمحد  السّيد  سامحِة  طاِء  املِعرْ
وُيرِبُز  وآثاَر علامِئها،  تراَثها،  حُييي  الذي  الرتاِث  مركَز  فيها  أّسَس  بأن  الفيحاِء،  باحِلّلِة 
كُر موصوٌل إىل جناِب الشيخ عاّمر اهلالّل رئيِس قسم  املِعطاء. والشُّ املدينِة  هوّيَة هذه 
شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية عىل متابعتِِه احلثيثِة ودعمِه املعنوّي. وكذا الشكر 
م لألستاذ عّل كاظم احلويمدّي جلهوده يف صناعة الفهارس الفنيَّة للكتاب، سائلنَي  ُمقدَّ

املوىل أن يوّفَقنا وإّياهم للِعلِم والعمل الّصالح، إّنه نِعَم املوىل ونِعَم النّصري.
صادق اخلويلدّي

مديُر مركِز تراِث احِللَّة
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احلمــد هلل ربِّ العاملني، الواســع العليم، والوارث احلكيــم، وأفضل الصالة وأتمُّ 
د، مدينة العلم وخري أنبياء  لني واآلخرين، نبيِّنا األعظم حممَّ التسليم عىل ســيِّد األوَّ

ُأول العزم، وعىل آله الطيِّبني الطاهرين، أفضل وأكمل سادات ذوي األلباب والفهم.

وبعد..

فاحلديث عن ِســرَي وتراجم العلامء األفاضل والفقهــاء الفطاحل، وما يتخلَّله من 
ذكــر ملناقبهم وكراماتم، وما كانوا عليه من صفات الزهد والعرفان، و أهمِّ آثارهم من 
مصنَّفات ومؤلَّفات، هلو من خري الكالم وأحســنه، وُشــعبة مباركة من ُشــعب اإليامن 
باهلل، يســعى إليها كّل مؤمن عاشق للفضيلة، ويتطّلع إليها كّل طالب علم ومعرفة، 
هم، بام قّدموا من خدمات جليلة وتضحيات سخّية خدمًة  فهو ختليٌد لذكرهم ووفاٌء حلقِّ

للدين والعقيدة، فهم بحقٍّ أنوار اهلل يف األرض وسبل هداية لكلِّ ضالٍّ حريان.

ومنزلة العلامء ومكانتهم الســامية قد بيَّنها اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز 
ُه لَ إِلَه إِلَّ ُهَو َواْلـَماَلئَِكُة َوُأوُلوا اْلِعْلِم﴾)))، وقوله: ﴿َيْرَفِع اهللُ  قائاًل: ﴿َشــِهَد اهللُ َأنَّ
الَِّذيــَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتــوا اْلِعْلَم َدَرَجات﴾)))، و: ﴿َهْل َيْســَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن 
ُر ُأوُلوا األَْلَبــاِب﴾)))، وغريها من اآليات الكريمة املباركة  اَم َيَتَذكَّ َوالَِّذيــَن َل َيْعَلُموَن إِنَّ

))) سورة آل عمران: 8). 
))) سورة املجادلة: )). 

))) سورة الزمر: 9. 
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املبيِّنة لفضلهم ومراتبهم العالية.

يفة عن الرسول األكرم: »فضل العامل عىل العابد كفضل القمر  نة الشَّ ويف السُّ
عىل سائر النجوم ليلة البدر«))).

وقولــه: »َمن ســلك طريًقا يطلب فيه علاًم ســلك اهلل به طريًقــا إىل اجلنة، وإنَّ 
املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رىًض له«))).

َم باًبا من العلــم لُيعلِّمه الناس ابتغاء وجه اهلل، أعطاه اهلل  وعنــه أيًضا: »َمن تعلَّ
أجر سبعني نبيًّا«))).

وعن أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب: »الشاخص يف طلب العلم كاملجاهد يف 
سبيل اهلل، إنَّ طلب العلم فريضة عىل كّل مسلم، وكم من مؤمن خيرج من منزله يف طلب 

العلم فال يرجع إلَّ مغفوًرا«))).

ه يف الدين أشــدُّ عىل الشــيطان من عبادة  وعن اإلمــام أيب جعفر الباقر: »ُمتفقِّ
ألف عابد«)5).

إىل غريها من األحاديث الشيفة األخرى الصادحة بفضل العلامء وِخَطِر شأهنم.

ويف ذكــر العلامء وجاللة شــأهنم، وتاريخ فضائلهم وآثارهم، يقول ثقة اإلســالم 
ث النــورّي الطــربيّس@، يف كتابه الفيض القــديّس: »وبعد، فــإنَّ يف ذكر  املحــدِّ
تهــم، واقتفوا آثارهم،  الســلف الصاحلني، والعلامء الراســخني، الذين اهتدوا بنور أئمَّ

))) بصائر الدرجات: 5). 
))) روضة الواعظني: )/8. 

))) روضة الواعظني: )/)). 
))) روضة الواعظني: )/0). 

)5) بصائر الدرجات: 5). 
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واقتدوا بســريتم، وأناخوا رحلهم بفنائهم، ومل يشبوا من غري كأسهم وإنائهم، تذكرة 
حقني، وإعانة هلم عىل الصعود عىل مدارج  وموعظة للخلف الباقني، وأنًســا وتسلية لالَّ
الكــامل، والعكوف عىل صالح األعــامل، وفيه مع ذلك إحياء لذكرهــم، الذي فيه ِذكر 
أئّمتهم وســادتم، وإمتام لنورهم، الذي اكتســبوه من واليتهم، عماًل بام ورد من احلّث 
ح طرفه يف أكناف ســرية  عــىل جمالســتهم وخمالطتهم، واحلّض عــىل حمادثتهم، فإّن املرسِّ
مــن غاب عنه وما هــو عليه من العلم، والعبادة، والفضــل، والزهادة، كاملجالس معه، 

املستأنس به، يف االنتفاع بأقواله وحركاته، واقتفاء سريته وآدابه«))).

ومــن بني علامء املســلمني الذين تعــجُّ هبم كتب الرتاجــم والتاريخ، علــامء مدينة 
أ من تاريخ علامء اإلســالم، أولئك العلامء  ــة الفيحاء، الذين هم بحقٍّ جزء ال يتجزَّ احللَّ

الفطاحل الذين قّدموا ما قّدموا يف سبيل نرصة الدين ونش العلم واملعرفة.

وكنت قد تناولت يف كتايب )مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها( جانًبا من تراجم 
بعــض أولئــك العلامء األعالم، عند ذكــري ملراقدهم املوجودة يف املدينــة الفيحاء، ويف 
بحثي املتواضع هذا حاولت دراســة النهضة العلميَّة الثقافيَّة يف احللَّة، وأسباب نشوئها 
ت ما  واســتمرارها، مع توضيح بعض مالمح املدرســة وصفاتا العلميَّة، والتي استمرَّ
يقــارب ثالثة قرون ونصف تقريًبا، أنجبت خالهلا املئات مــن العلامء األعالم واألدباء 
الكرام، الذين حازت بفضلهم مدرســة احللَّة الزعامة الدينيَّة، وأصبحت لعقود طويلة 

اق العلم واألدب. من الزمن قبلًة لعشَّ

وقبل ذكري لرتاجم العلامء، وتقســيمهم حســب عصور النهضة العلميَّة، ذكرت 
ُنبًذا خمترصًة عن أهّم األرس والبيوت العلميَّة يف احللَّة، وأماكن الدرس فيها، ومشــاركة 
علامء احللَّة يف العلوم اإلسالميَّة املختلفة، وأمّهّية التالقح العلمّي بني مدينة احللَّة واملدن 

))) الفيض القدسـّي املطبوع بضميمة بحار األنوار: )0)/). 
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اإلسالميَّة األخرى، وغريها من املباحث ذات الصلة باملوضوع، وكان منهجي يف ترمجة 
األعالم أن أذكر اسم الَعَلم ونسبه، وأقوال العلامء فيه، وأشهر مشاخيه وتالمذته، وأهّم 
اًل ذلك بذكر والدته ووفاته إن وِجدت، مع االختصار يف ذكر ترامجهم،  مصنَّفاتــه، مذيِّ
التي ال أزعم أينِّ استوفيتها مجيًعا، أو أحطت بأغلبها، بل أراين ما أتيُت إالَّ بالنزر اليسري 
من اجلمِّ الغفري، ولكن كام ُيقال: ال يســقط امليســور باملعسور، وما ال ُيدرك كلُّه ال ُيرتك 

جلُّه.

وقــد جعلــت ترقيم األعالم بشــطرين، األيمــن منه هــو ترقيم عامٌّ لــكلِّ تراجم 
الكتــاب، واأليــرس منه فيام خيــصُّ كلَّ قرن عىل انفــراد، ثمََّ أمتمُت الكتــاب بخامتة هي 

ألبواب البحث خامتة، ِعلاًم أنَّ عدد املرتمجني يف الكتاب )6))( َعَلاًم.

كر، وقد  وقد ُطبع هذا الكتاب عىل شكل حلقات متوالية يف جملَّة )تراثنا( عريقة الذِّ
 رأيت بعد نشه أن أضيف للكتاب تراجم وتعليقات كثرية، ومن املعلوم أنَّ كلَّ يشء ال يكمل 

إالَّ بكاملــه، ومع ذلــك يبقى الكامل هلل وحده، فخرج الكتاب الــذي بني يديك يف حلَّته 
القشيبة هذه، مزداًنا بزيادٍة علميٍَّة ال ختلو من فوائد.

ق  مة الكبري املحقِّ م بعظيم الشكر واالمتنان لسامحة العالَّ وال يسعني هنا إالَّ أنرْ أتقدَّ
ل علينا- وهو  د مهدّي السيِّد حسن اخلرسان املوسوّي الذي تفضَّ آية اهلل السيِّد حممَّ
للفضل أهل- بمالحظاته الســديدة وتوجيهاته املباركــة للوصول بكتابنا املتواضع هذا 

إىل أفضل ما يمكن.

خ  ه بوافر الشــكر واالمتنان لفضيلة ُأســتاذي اجلليل األُســتاذ الدكتور املؤرِّ وأتوجَّ
الســيِّد حســن احلكيم الــذي حُييطنــي دوًما برعايتــه العلميَّــة الكريمة، من إرشــادات 

ومالحظات قيِّمة مفيدة ترتقي بالكتاب إىل أفضل صورة ممكنة.
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ة العليَّة  وال يفوتنــي أيًضا تقديم شــكري وامتنــاين لألخ الفاضل اجلليــل ذي اهلمَّ
ّ )سلَّمه اهلل ونفع به(، ملا بذله  ق أمحد عّل جميد احللِّ والنفس الطاهرة الزكيَّة األستاذ املحقِّ
مــن جهود ُمضنيــة يف تدقيق الكتاب وتصحيحه ودعمــه بالتعاليق املفيدة واملالحظات 

النافعة.

وكذلك الشــكر والعرفان ملجلَّة )تراثنا( البهيَّة، وباخلصوص رئيس حتريرها األخ 
ة اإلسالم الشيخ نصري الدين آل كاشف الغطاء، وهيئة حتريرها املباركة التي عملت  حجَّ

عىل نش كتابنا هذا حلقاٍت يف ضمن أعدادها املتتالية.

وأهدي شكري وتقديري ملركز تراث احللَّة التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالميَّة 
واإلنسانيَّة وإدارته الكريمة السيام األخ الفاضل الشيخ صادق اخلويلدّي )دام تأييده(، 
وإىل كلِّ مــن مــدَّ يد العون واملســاعدة ألجل مراجعــة هذا الكتــاب وإخراجه بأفضل 
صورة وأهبى ُحلَّة، وباخلصوص الدكتور عّل عبَّاس األعرجّي، واألستاذ ميثم سويدان 
رَيّي، واألســتاذ مصطفى صباح اجلنايّب، وسيجزي اهلل املحسنني عىل عملهم هذا،  احِلمرْ

واهلل سبحانه ولُّ التوفيق))).

حيدر السيِّد موسى وتوت احلسينّي

ة الفيحاء، 20 مجادى اآلخرة سنة 1437هـ احِللَّ

يف ذكرى ولدة السيِّدة الزهراء

ـا كان  ل ســنة ))))هـــ، ولـمَّ مة هذا الكتاب يف )) ربيع األوَّ ))) ملحوظــة: كنــت قد كتبت مقدِّ
ــة ذات الصلة  الفاصــل الزمنــّي بينهام قد صــدر فيه عدٌد من الكتــب والبحوث واملقاالت املهمَّ
قة لبعض املصادر، ممَّا  بموضــوع الكتاب، رأيت االســتعانة ببعضها، وبالطبعات اجلديــدة املحقَّ

يدعم الكتاَب ويزيد يف رصانته، وقد أرشنا إىل ذلك يف حملِّه.
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احِللَّة واملعنى الّلغوي

ــة: منزل القوم، وأرٌض حِمــالل: إذا أكثر  قــال الفراهيــدّي )ت 75)هـ(: »الـَمِحلَّ
القوم احللول هبا، واحللَّة: قوم نزول، قال األعشى:

عاملـًا كنت  لو  شيبان  يف  كــان  ــُل«)))لقد  ــائ ــب ــة وق ــلَّ ــى ِح ــاٌب وحــتَّ ــب ق
ٌة، أي: نزول  ازّي )ت 606هـ(: »احِلــّل أيًضا ما جاوز احلرم، وقــوٌم ِحلَّ وقــال الرَّ

ُي«))). وفيهم كثرة، واحلَلَّة أيًضا مصدُر قولك: َحلَّ اهلدرْ

وقال ابن منظور )ت ))7هـ(: »واحللَّة: القوم النزول، اسم للجمع، ويف التهذيب: 
قوم نزول«))).

وقال الفريوزآبادي )ت 7)8هـ(: »وأرض ِحالوة: ُتنبت ذكور البقل، واحلُالوي 
: شجرة صغرية ونبت شائك.. واحِلالُة بالكرس: جبل قرب املدينة«))). بالضمِّ

: املكان  وقال الطرحيّي )ت 087)هـ(: »وحلَّ باملكان حالًّ وحلواًل: نزل، واملِحلُّ
الذي حتلِّه..«)5).

))) العني: )/8)). 
))) خمتار الصحاح: )5). 

))) لسان العرب: ))/)6). 
))) القاموس املحيط: )/675). 

)5) جممع البحرين: 5/)5). 
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وقــال الزبيــدّي )ت 05))هـــ(: »واحِللَّة بالكرس: القــوم النزول اســم للجمع، 
ا حُتل، أو هــي: مائة بيت، مجع  وأيًضــا: هيئــة احللول، وأيًضا: مجاعة بيــوت الناس ألهنَّ

ِحالل، بالكرس، ويقال: حّي ِحالل، أي: كثري«))).

احِللَّة يف بع�ض كتب البلدان

ة مواضع، وأشهرها ِحلَّة بني  قال ياقوت احلموّي )ت6)6هـ(: »واحِللَّة: َعَلٌم لعدَّ
ى اجلامعني، طوهلا سبع وستُّون درجة  مزيد: مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد، كانت تسمَّ
وســدس، وعرضها اثنتان وثالثون درجة، تعديل هنارها مخــس عشة درجة، وأطوال 

هنارها أربع عشة ساعة وربع..«)))، إىل آخر ما قاله.

ــة بالكرس  وقــال الشــيخ صفّي الديــن عبد املؤمــن البغــدادّي )ت9)7هـ(:»احِللَّ
ة مواضع، أشهرها حلَّة بني مزيد: مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد، كانت  والتشديد: عدَّ
رها ســيف الدولة صدقــة بن منصور بن عــّل املزيدّي،  ل من عمَّ ى اجلامعــني، أوَّ تســمَّ

وكانت منازل آبائه الدور من النيل..«))) ))).

الة واملوؤرَّخني حَّ احِللَّة يف بع�ض كتب الرَّ

ــة، وذكروا  خني وأصحــاب الرحــالت التارخييَّة مدينة احللَّ تنــاول عدٌد مــن املؤرِّ
يتهــا التارخييَّة  تأسيســها عــىل يد األمــري صدقة املزيدّي ســنة 95)هـ، وأشــاروا إىل أمهَّ

))) تاج العروس: ))/59). 
))) معجم البلدان: )/)9). 

))) مراصد االطِّالع: )/9)). 
))) وقــد تتبَّع األســتاذ مصطفى صباح اجلنايّب خطط مدينة بابــل وأعامهلا من كتاب معجم البلدان 
لياقــوت احلموي، ومجعها بعد ترتيبها بحســب النظــام األلفبائّي، مع تعليقــات لطيفة يف مقالة 

 .) ّ سوف تنش يف جملَّة تراثنا حتت عنوان: بابل وخططها يف معجم البلدان. )أمحد احللِّ
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قوا أيًضا إىل ذكر موقعهــا اجلغرايّف املتميِّز،  املتميِّــزة، ومكانتها العلميَّة واألدبيَّــة، وتطرَّ
حيث خصوبة الرتبة، واعتدال املناخ، وطيب اهلواء ونقائه، وكانت هذه الصفات ســبًبا 

لتسميتها باحللَّة الفيحاء، وإليك بعض ما ُكتب عنها:

احِللَّة يف رحلة ابن جبري

د بن أمحد بن ُجبري الكنايّن )ت ))6هـ( عند ذكره مدينة احللَّة: الة حممَّ قال الرحَّ

»هي مدينة كبرية، عتيقة الوضع، مســتطيلة، مل يبَق من ســورها إالَّ َحَلق من جدار 
ترايّب مســتدير هبا، وهي عىل شــطِّ الفرات، يتَّصل هبا من جانبها الشقّي ويمتدُّ بطوهلا، 
ة  ة، وهي قويَّ وهلذه املدينة أســواق حفيلة جامعة للمرافق املدنيَّة، والصناعات الرضوريَّ
العامرة، كثرية اخللق، متَّصلُة حدائِق النخيِل، وألفينا هبا جرًسا عظياًم معقوًدا عىل مراكب 
، حتفُّ هبا من جانبها سالسل من حديد كاألذرع املفتولة ُعظاًم  متَّصلة من الشطِّ إىل الشطِّ
وضخامة، ترتبط إىل خشــبة مثبَّتة يف ِكال الشــطَّني، تدلُّ عىل عظم االستطاعة والقدرة، 
أمر اخلليفة بعقده عىل الفرات اهتامًما باحلاجِّ واعتناًء بسبيله، وكانوا قبل ذلك يعربون يف 
املراكب، فوجدوا هذا اجلرس قد عقده اخلليفة يف مغيبهم، ومل يكن عند شــخوصهم إىل 
فها اهلل، وعربنا اجلرس ظهر يوم األحد املذكور، ونزلنا بشــطِّ الفرات عىل مقدار  ة رشَّ مكَّ
ها، وهو هنر كبري  فرســخ من البلد، وهذا النهر كاســمه فرات هو من أعذب املياه وأخفِّ
زاخر تصعد فيه السفن وتنحدر، والطريق من احللَّة إىل بغداد من أحسن الطرق وأمجلها 
يف بسائط من األرض وعامئر تتَّصل هبا القرى يمينًا وشاماًل، ويشقُّ هذه البسائط أغصان 
ب هبا وتســقيها، فمحرثها ال َحدَّ التِّســاعه وانفســاحه، فللعني يف  من ماء الفرات تترسَّ
هذه الطريق مرسح انشاح، وللنفس مزيد انبساط وانفساح، واألمن فيها متَّصل بحمد 

اهلل سبحانه وتعاىل«))).

))) رحلة ابن جبري: ). 
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احِللَّة يف رحلة بنيامني

الة بنيامني بن يونة التطّل األندليّس اليهودّي )كان حيًّا  ق الرحَّ يف هــذه الرحلة تطرَّ
سنة )56هـ())) إىل ِذكر اليهود وخرائب بابل القديمة، ومل يذكر من احللَّة سوى اسمها، 
تــه، عىل الرغم مــن أنَّ احللَّة يف زمانه كانت ُتعدُّ من أفخر بالد املســلمني  ًبــا ليهوديَّ تعصُّ

وأمجلها، وإليك ما قاله:

»خرائب بابل: هي بابل الكربى القديمة، مل يبَق منها اليوم سوى األطالل الدارسة، 
ومتتدُّ هذه اخلرائب إىل مسافة ثالثني مياًل، وُيشاهد فيها بقايا قرص بخت نرص، والناس 
ختــاف الولــوج فيه لكثرة ما به من عقارب وأفاعــي، ويف بقعة تبعد نحو ميل واحد عن 
هذه األطالل يقيم عشون ألًفا من اليهود ولدهيم كنيس عتيق البنيان منسوب إىل النبيِّ 
ب واآلجر، ويف بابل بقايا  ونه ألقامة الصالة فيه، بناؤه من احلجر املتني املهذَّ دانيــال يؤمُّ
رية))) عىل مقربة من قرص بخت نرص،  أتون من النار الذي ُطرح فيه ُحنَيرْنَة وميشائيل وُعزرْ
ى األرايض املنبسطة التي حول بابل )بقعة دوره( وهي معروفة عند اجلميع، وعىل  وتسمَّ
هلا:  بعد مخســة أميال منها احللَّة، فيها نحو عشة آالف هيودّي، عندهم أربع كنائس، أوَّ
الريب مئري، وفيها قــربه، والثانية: الريب زعريي بارحامه، وفيها قربه أيًضا، ويقيم اليهود 
فريضة الصالة يف هذه الكنائس كلَّ يوم، ومنها عىل مسرية أربعة أميال برس نمرود«))).

احِللَّة يف رحلة ابن بطُّوطة

د بن عبــد اهلل الطنجّي املعروف بـ)ابن بطُّوطة( )كان حيًّا ســنة  الة حممَّ وعــن الرحَّ

))) وهذا التاريخ هو تاريخ رحلته كام جاء ذلك يف ص9) من الرحلة. 
))) الظاهــر أنَّ املــراد بدانيــال هنا ذو الكفل، وتوجد قبور شــاخصة بجوار قــرب ذي الكفل حيمل 

 .) ّ بعضها هذه األسامء، فالحظ. )أمحد احللِّ
))) رحلة بنيامني: 0))-))). 
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ــه: ».. ونزلنا بئر مالحة، وهي بلدة حســنة بني  757هـــ( عند ذكره ملدينــة احللَّة ما نصَّ
حدائق نخــل، ونزلت بخارجها وكرهــت دخوهلا ألنَّ أهلها روافــض!؟ ورحلنا منها 
الصبــح فنزلنا مدينة احللَّة، وهي مدينة كبرية مســتطيلة مع الفــرات وهو بشقيِّها، وهلا 
أســواق حســنة جامعة للمرافــق والصناعــات، وهي كثــرية العامرة، وحدائــق النخل 
منتظمة هبا داخاًل وخارًجــا، ودورها بني احلدائق، وهلا جرس عظيم معقود عىل مراكب 
متَّصلة منتظمة فيام بني الشــطَّني حتفُّ هبا من جانبيها سالســل من حديد مربوطة يف ِكال 
ة،  الشــطَّني إىل خشــبة عظيمة مثبَّتة بالســاحل، وأهل هذه املدينة كلُّهم إماميَّة اثنا عشيَّ
وهم طائفتان: إحدامها تعرف باألكراد، واألخرى تعرف بأهل اجلامعني، والفتنة بينهم 
متَّصلة والقتال قائم أبًدا، وبمقربة من الســوق األعظم هبذه املدينة مسجد عىل بابه سرت 
ونه مشــهد صاحب الزمان)))، ومن عاداتم أن خيرج يف كلِّ  حرير مســدول، وهم يسمُّ
ليلة مائة رجل من أهل املدينة عليهم الســالح وبأيدهيم ســيوف مشــهورة، فيأتون أمري 
املدينــة بعد صالة العرص فيأخذون منه فرًســا ُملجاًم أو بغلة كذلــك ويرضبون الطبول 
مها مخســون منهــم، ويتبعها مثُلهم، ويميش  واألنفار والبوقات أمام تلك الدابَّة، ويتقدَّ
آخرون عن يمينها وشــامهلا، ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون يف الباب ويقولون: 
باســم اهلل يا صاحب الزمان، باســم اهلل اخرج، قد ظهر الفساد وكثر الظلم، وهذا أوان 
خروجــك فيفرق اهلل بك بني احلقِّ والباطــل. وال يزالون كذلك وهم يرضبون األبواق 
د بن احلسن العسكرّي دخل  واألطبال واألنفار إىل صالة املغرب، وهم يقولون: إنَّ حممَّ

ذلك املسجد وغاب فيه، وإنَّه سيخرج وهو اإلمام املنتظر..«))).

ارين، وقد كتب األخ األستاذ أمحد  ))) وهو مقام صاحب الزمانf املوجود حالًيا يف ســوق الصفَّ
ا يف تاريخ هذا املقام اسمه تاريخ مقام اإلمام املهدّيf يف احللَّة، وقد  ّ كتاًبا خاصًّ عّل جميد احللِّ

ُطبع سنة 6)))هـ يف 5)) صفحة، فلرُياجع. 
))) رحلة ابن بطوطة: )/8)). 
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الة األب فيليب الكرمّل، وزمن  وممَّن ذكر احللَّة من األجانب واملســتشقني، الرحَّ
رحلته ســنة 9)6)م/8)0)هـ، إذ وصف احللَّة بقوله: »مدينة كبرية حماطة بأسوار من 
الطني متتدُّ من شاطئ النهر، وهبا جسـر من قوارب كبرية مصفوفة ومربوطة بالسالسل 
إىل الشــاطئ، وفيها أسواق عامرة وبساتني غنَّاء، وأكثر الدور بناؤها من الطني وجذوع 
النخــل، إالَّ أنَّ فيهــا دوًرا ُبنيــت بطابــوق بابــل من خــالل النقوش القديمــة املطبوعة 
عليهــا«))). ثــمََّ يصف منــاخ احللَّة بأنَّه معتــدل وهواؤها لطيف، وإىل الشــامل منها تقع 

أطالل مدينة بابل العظيمة.

الة فنثنو وهو راهب إيطاّل وزمن رحلته سنة 656)م/066)هـ،  وذكرها أيًضا الرحَّ
اهــا بقوله: »احللَّة مدينة عامرة بالنخيل واألشــجار املختلفة، مناخها معتدل،  واصًفا إيَّ
تني، ويف  وخيــرتق هنــر الفرات هــذه املدينة، وهبا جرس مربوط بسالســل مــن كال الضفَّ
هذه املدينة أســواق كثرية وصناعات بسيطة، مثل احلرصان وأدوات الزراعة ومنتجات 

التمور، وعند إقامتنا فيها وجدنا معاملة حسنة من أهلها«))).

الة الربتغاّل غودهنو، وزمن رحلته سنة )66)م/)07)هـ، قائاًل  وذكر احللَّة الرحَّ
ه: »هذه املدينة الوادعة الواقعة عىل هنر الفرات حتيط هبا البســاتني ممَّا جيعلها أشبه  ما نصُّ
تها وطرقها ضيِّقة،  بحديقــة كبرية، كــام أنَّ مناخها معتدل واهلواء فيها عليــل، إالَّ أنَّ أزقَّ
وهي أشبه باملتاهة، وال يمكن للسائر فيها أن يستدلَّ عىل طريقه دون دليل، فليس هناك 
فة بجذوع النخل، وقســم منهــا مبنيٌّ بالطني  شــارع مســتقيم، وأكثر بيوتا طينيَّة مســقَّ
املشــوّي، واآلخر باحلجر الذي جيلبوه من بابل القديمة، كام أنَّ هذه املدينة مكتفية ذاتيًّا 

الة واملستكشفني: 60.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
الة واملستكشفني: )6.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
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بالنســبة للغذاء، حيث تأتيها اخلرضوات والفواكه من البســاتني املحيطة هبا«)))، ويذكر 
ل بني جانبي احللَّة اللذين يفصل بينهام النهر عرب جرس من القوارب. أنَّ التنقُّ

الة األملايّن كارستن نيبور الذي زارها سنة 765)م/78))هـ،  ويصفها كذلك الرحَّ
بقولــه: »تقع مدينة احللَّة عىل الســاحل الغريّب من الفرات، وهــي مدينة عىل جانب من 
ا تعجُّ ببســاتني النخيل، والقليل من البيوت فقط ما هو مشــيَّد بالطابوق  الســعة إالَّ أهنَّ
املفخــور، يف حــني أنَّ البيوت األخرى اســُتعمل يف بنائها الطابوق املجفَّف بالشــمس، 
امات  ر عرض هنر الفرات فيها بـــ)00)( قدم، وعليه جــرس رديء يقوم عىل عوَّ ويقــدَّ

ة تقع جوار احللَّة..«))). ُربطت ببعضها بالسالسل أو باحلبال، كام أنَّ مدينة بابل األثريَّ

الة بارسنز عن احللَّة وقد زارها سنة )77)م/87))هـ، قائاًل: ثنا الرحَّ وحيدِّ

يت بغداد الصغرى، ويف احللَّة أبواب  »إنَّ مدينة احللَّة توازي مدينة بغداد حتَّى ُسمِّ
وهــي: باب بغداد يف شــامل املدينة، وتقــود إىل الطريق الربّي بني بغــداد واحللَّة، وباب 
ة يف غرهبــا، وباب النجف  كربــالء إىل الشــامل الغريب )باب احلســني(، وبــاب الطهامزيَّ
إىل جنوهبا )باب املشــهد(، وقد ُعرفت هذه األبواب بأســامء املدن أو املناطق التي تتَّجه 
ان احللَّة يف ســنة )77)م كان يزيد عن ثالثني ألف نســمة، أغلبهم  نحوها. وعدد ســكَّ
ة ممَّا جيعلنا نميل إىل االعتقاد أنَّ  يمتهــن الزراعة بينام يامرس عــدد كبري منهم أعاماًل جتاريَّ

األحوال العاّمة التي عاشتها احللَّة آنذاك كانت مزدهرة«))).

ســنة  هلــا  زيارتــه  وزمــن  راتــه،  مذكِّ يف  سســتيني  الفرنــيّس  الــة  الرحَّ وذكرهــا 
زون بصورة  ان، وهم يرتكَّ )78)م/95))هـ، قائاًل: »واحللَّة من املناطق املأهولة بالسكَّ

الة واملستكشفني: )6.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
الة واملستكشفني: 69-68.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ

الة واملستكشفني: )7.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
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أساســيَّة يف اجلانب األيمن من الشطِّ الذي خيرتقها ويقسمها إىل قسمني، وهم يزاولون 
ا األهــال القاطنــون يف اجلانب األيرس فيمتهنــون الزراعة  عمليَّــات البيــع والشاء، أمَّ
وبيوتم متناثرة هنا وهناك«))). وأضاف أيًضا أنَّ العرب املسلمني يؤلِّفون جزًءا أساسيًّا 

ان، كام يوجد أعداد من املوظَّفني األتراك فضاًل عن اليهود واألرمن. من السكَّ

الة أوليفيــه يف رحلته إىل العراق ســنة )79)م/05))هـ، إذ  وذكرهــا أيًضا الرحَّ
ا مدينة حماطة من مجيع جهاتا بمختلف أنواع أشجار الفاكهة، حيث  يصفها بقوله: »إهنَّ
ــا كانت تغطِّي  ــا غابات مثمرة إىل درجة أهنَّ وصفــوا حدائقها ومزارعها وبســاتينها بأهنَّ
ا تضمُّ عدًدا  ة، وإنَّ احللَّة تبدو كبرية املســاحة ألهنَّ عاته بصورة تامَّ ضفتي هنر احللَّة وتفرُّ

كبرًيا من البساتني«))).

ب بـ)ســيف الدولة( ابن السلطان  د مريزا امللقَّ وممَّن ذكر احللَّة أيًضا الســلطان حممَّ
ة املكّرمة سنة 79)) هـ، قائاًل ما ترمجته: »احللَّة  أمحد ابن فتح عّل شــاه يف رحلته إىل مكَّ
من املدن املعتربة واملشهورة، وهي اآلن ليس بتلك العامرة، وهذه املدينة تقع قرب مدينة 
ــة، والطابوق املســتعمل يف أبنيتها هــو من تراب تلك املدينة، وعىل مســافة  بابــل األثريَّ
ســاعتني منها جتد آثار بابل القديمة، وهي قريبــة من تلِّ نمرود، الذي هو عبارة عن تلٍّ 
كبري من الرتاب طواًل وعرًضا، يستغرق صعوده ما يقارب الساعة، وُيقال إنَّه قريب من 
إحــدى قصور ملوك بابــل القدماء، ويف خارج مدينة احللَّة وأنــت ذاهب إىل بغداد جتد 
هنالــك تّل ترايّب كبري وطويل، وهذا أيًضا مــن عالمات مدينة بابل القديمة.. إىل قوله: 
ومدينــة احللَّة تقــع عىل ضفتي هنر الفــرات، وتتمتَّع هبواء جيِّد، وبســاتينها مجيلة جًدا، 
حني، ويف املايض  اهنا من الفالَّ ا قليلة الفواكه، وأكثر سكَّ ومزارع النخل هبا كثرية، إالَّ أهنَّ

الة واملستكشفني: )7.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
الة واملستكشفني: 79.  ))) احللَّة يف مذكرات الرحَّ
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كان أكثر السفر من خالل هنر الفرات عند الذهاب واملجيء من احللَّة إىل البرصة، واحللَّة 
تتمتَّع بأســواق ومســاجد ومحَّامات ومقاٍه، إالَّ أنَّه ال توجد هبا تلــك احلركة العمرانيَّة، 
اهنا عرب وهيود، وهم أصحاب كرم وأخالق محيدة،  ومبانيها من الطراز العريّب، وســكَّ
وهــذه املدينة قليلــة الصناعة، وأهلها مرتاحون من العيش هبــا، وهم يتمتَّعون باجلامل، 

وهي مدينة العلم والعلامء، ولذلك جتد أكثر العلامء مدفونون يف احللَّة«))).

وممَّن ذكرها أيًضا املعلِّم نابليون املاريني )كان حيًّا قبل سنة )0))هـ/887)م( يف 
اهنا )000))( نسمة  ه العباد يف مدينة بغداد(، قائاًل: »واحللَّة مدينة يبلغ ســكَّ كتابه )تنزُّ
عــىل غريّب الفرات أيًضا ُبنيت يف نحو الســنة )000)( مســيحيَّة عىل موضع قســم من 
أقسام بابل القديمة، وهي مكتنفة بعسكر من النخل اجلبارّي، يوجد يف جماورها خرائب 
برج نمرود، وقرص ملوك بابل، واجلنائن املعلَّقة وغريها من املدايح، وهي مدينة الشيخ 
ّ صاحب الديوان املشــهور يف الشــعر واملحبوكات األرتقيَّة،  صفّي الدين بن رسايا احللِّ
ا مبنيَّة من حجارة بابل القديمة، وموقع بابل إىل الشق منها، وهي إىل اجلنوب  وقيل إهنَّ
الغريّب من بغداد عىل نحو )58 مياًل(، وهناك آثار وتالل ورســوم كثرية تدلُّ عىل عظمة 
املدينة القديمة، غري أنَّ العلامء وأهل السياحة اختلفوا كثريا عىل حقيقة موقعها باحلرص، 

ا كانت يف تلك الناحية«))). ومل يعلموا يقينًا، إالَّ أهنَّ

الة واملستكشــفني  ة من الرحَّ م عدَّ هــذا وقــد ذكر هذه املدينــة الطيِّبة مضاًفا ملا تقــدَّ
ة وموقعهــا اجلغرايّف املتميِّــز، واحلالة  األجانــب الذيــن أشــاروا إىل أمهيَّتهــا االقتصاديَّ
الة  ــرات الرحَّ اهنا، وملن أراد االســتزادة فعليه بكتــاب )احللَّة يف مذكِّ االجتامعيَّــة لســكَّ

واملستكشفني( ملؤلِّفه صالح السعيد، وغريه من كتب الرحالت واألسفار.

))) سفرنامةهاى حج قاجارى: )/)5)-55). 
ه العباد يف مدينة بغداد: 0)) ))).  ))) تنزُّ
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ا  : »وأمَّ ّ د بن إدريس احللِّ د باقر اخلوانسارّي يف ذيل ترمجة الشيخ حممَّ قال السيِّد حممَّ
ــة، فهي ُبليدة طيِّبة جديدة  ّ فهي نســبة إىل ِحلَّة -بكرس احلاء املهملة- عىل وزن ِملَّ احلــلِّ
البنــاء، مجيلة اهلواء، جيِّدة الفضــاء، بأرض عراق العرب، واقعة عىل شــاطئ الفرات، 

يقول يف وصفها املوىل عبد الرمحن اجلامّي:

حلَّة جنَّة عدن وعليها غرفات«))).

وقال املحامي بابان يف كتاب )أصول أسامء املدن واملواقع العراقيَّة(: »تقع حلَّة بني 
مزيد غريّب الفرات، ســكنوها أوائل متصريها، وهي عىل بعد بضعة أميال جنويّب أطالل 
بابل، وقد نشــأت يف هــذه البقعة -أرض بابل- حضــارات قديمة: بابليَّــة، وكلدانيَّة، 
ة. أطلق عليها العرب اســم )النبط(، وذلك ملعرفته بأنباط املاء أي استخراجه  وســومريَّ
وا أرضه بالســواد خلرضته بالنخيل والزرع، وتعرف قدياًم باسم  لكثرة فالحتهم، وســمُّ
)سورســتان(، وإليها ينســب الرسيانيُّون، وهم النبط، وإنَّ لغتهــم الرسيانيَّة، ومن نبط 
ه زوطّي نبطّي، ثمََّ أخذ هذا الشعب يمتزج بالفاحتني  بابل )اإلمام أبو حنيفة( واسم جدِّ
يت كذلك؛  العــرب، ويتعلَّم منهم، ويدخل يف دينهم.. وباختصار فإنَّ مدينة احللَّة ســمِّ
ألنَّ بني مزيد حلُّوا فيها فصارت حلَّتهم أي: حملَّتهم وجملســهم وجمتمعهم، ورئيســهم 

سيف الدولة الذي أنشأها سنة 95)هـ/)0))م«))).

قرى مدينة احللَّة واأعمالها

ال ُبــدَّ لنــا هنا من اإلشــارة إىل قرى مدينة احللَّة وأعامهلا بشــكل عــام وموجز، مع 
التعريف بأهمِّ ُقراها العلميَّة؛ وذلك النتامء وانتساب عدٍد من العلامء واألدباء إليها، وإنَّ 

))) روضات اجلنَّات: 89/6). 
))) أصول أسامء املدن واملواقع العراقيَّة: )/97. 
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مــن أولئك العلامء األفذاذ من يذكر وُيعَرف بأســامء تلك القرى، أمثال: الفقيه الفاضل 
الشــيخ املقداد الســيورّي، والشــيخ اجلليل كامل الدين عبد الرمحن العتائقّي، واحلافظ 
الشاعر الشيخ رجب الربيّس، وغريهم كثري. ولكذا ملا كانت متثِّله تلك القرى من روافد 
ة املتمثِّلة  ي أرض الفيحاء بشايني احلياة االقتصاديَّ حيَّــة متدفِّقة وفرية العطاء، متدُّ وتغذِّ
ة العلميَّة العمالقة املتمثِّلة بتدفُّق رجال  يف الزراعة والتجارة من جهة، وبالنهضة الفكريَّ
ف عىل أســامء تلك القرى بشــكٍل رسيع،  العلــم واألدب إليها من جهة أخرى. وللتعرُّ
والسيَّام العلميَّة منها، نذكرها هنا بإجياز نقاًل عن كتاب )تاريخ احللَّة())) للشيخ يوسف 

كركوش، وزيادة، وهي عىل النحو اآليت:

ة: منسوبة إىل اسكندر املقدويّن، بلدة يف أرض بابل.. ) اإلسكندريَّ

ــة: منســوبة إىل األمري، من قرى النيل من أرض بابل، ُينســب إليها أبو . ) األمرييَّ
النجم بدر بن جعفر الرضير الشاعر، تويفِّ سنة ))6هـ.

بابِل: بكرس الباء، اســم ناحية منها الكوفة واحللَّة، واسم مدينة خراب بقرب . )
احللَّة.

َبتَّى: بالفتح وتشــديد الثاين مقصور، وقد يكتب بالياء أيًضا، وهي قرية ببلدة . )
احللَّة.

َبْربِيْســيا: بفتح الباء األوىل وســكون الراء وكرس الباء الثانية، وسكون السني . 5
املهملة، طسوج يف كورة األستان األوسط حتت حلَّة بني مزيد.

ُبــْرس: بضمِّ املوّحدة، وســكون الراء والســني املهملة، ناحية مــن أرض بابل . 6
وهــي بحرضة الرصح- رصح نمرود بن كنعــان- وهي اآلن قرية معروفة قبل 

))) تاريخ احللَّة: )/). 
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الكوفة، من هذه القرية الشــيخ رجب الربيّس، وإليها ُينسب عبد اهلل بن احلسن 
ام املعتضد   الربيّس، كان من أجلَّة الكتَّاب وعظامئهم، ول ديوان )باذرويا( يف أيَّ

وغريه.

َبرمالحــة: بالفتح واحلاء املهملة، موضع مــن أرض بابل قرب حلَّة بني مزيد . 7
الة ابن بطُّوطة يف رحلته فقال:  رشقي قرية يقال هلا: القيســونات، ذكرها الرحَّ

»هي بلدة حسنة بني حدائق النخيل..«))).

له، وســكون ثانيه بعــده ميم ونون وألف وياء معجمة باثنتني . 8 َبْرمنايا: بفتح أوَّ
من حتتها وألف، موضع بالسواد.

َبِزْيِقيا: بالفتح ثمََّ الكرس وياء ســاكنة وكرس القاف وياء وألف، قرية قريبة من . 9
حلَّة بني مزيد.

له وثانيه وتشديد ثالثه، بلد قريب من احللَّة.. 0) َبَغلَّة: بفتح أوَّ

َبنُــْورى: بالفتح ثمََّ الضمِّ وواو ســاكنة وراء بعدها ألف مقصورة، حتت احللَّة . ))
ة قرب سوراء. املزيديَّ

اصة: بالفتح وتشديد ثانيه، من قرى السواد قرب قرص ابن هبرية.. )) احَلصَّ

اخلالصة: وهي قرية يف الصدرين أحد أعامل احللَّة، نســب إليها أمحد اخلاليّص . ))
د بن احلســن الزاهد، ويقال لولده:  د بن زيد من أحفاد حممَّ ابن أيب الغنائم حممَّ

بنو اخلاليّص، وكانوا أهل بيت رئاسة وزهد بسورا.

دارخ: مــن أعــامل احللَّة، ومن توابعهــا الشقية التي هي اليــوم قرية من قرى . ))

))) رحلة ابن بطوطة: 9)). 
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احللَّة التابعة لقضاء اهلاشميَّة.

د بن . 5) زاقف: قرية من نواحي النيل من ناحية بابل، ُنســب إليها أبو عبد اهلل حممَّ
حممود األعجمّي الزاقفّي، قرأ األدب عىل الشيخ أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني 
ــا: الزاقفيَّة  العكربّي، وســافر يف طلب العلــم، ويف قاموس الفريوزآبادي أهنَّ

قرية بالسواد))).

ة قرى نفيسة بالصدرين من أعامل احللَّة))).. 6) الزاوية: موضع فيه عدَّ

سورى: َألِفه مقصورة بوزن بشى، من أرض بابل، وهي مدينة حتت احللَّة هلا . 7)
هنر ُينسب إليها، وكورة قريبة من الفرات.

وجاء يف جممع البحرين))): »ســورى كطوبــى وقد متّد بلدة بالعراق من أرض 
بابل من بالد الرسيانيِّني«))).

له وســكون ثانيه، وهو هنــر يف ذنابة الفــرات بقرب احللَّة، . 8) الِســْيب: بكرس أوَّ
ى باسمه، منه صباح بن هارون، وحييى بن أمحد املقرئ، وهبة  وعليه بلد تســمَّ

اهلل بن عبد اهلل مؤدِّب املقتدر، وأمحد بن عبد الوهاب مؤدِّب املقتفي)5).

فــة التحتانيَّة، هي قرية مــن قرى احللَّة كام . 9) ُســيور: بضمِّ الســني مع الياء املخفَّ

))) القاموس املحيط: )/8))، وفيه: والزاقفيَّة بالسواد. 
))) ُذكرت أيًضا يف كتاب األصيّل وغريه. 

))) جممع البحرين: )/)5). 
))) وهــذه القرية من قرى احللَّة العلميَّة املشــهورة، وقد أخرجت كثرًيا مــن العلامء واألدباء الذين 

ينسبون إليها. 
د بن أمحد بن  )5) وهي أيًضا من القرى العلميَّة، وإليها ُينســب الشــيخ الفاضل شــمس الدين حممَّ

.H ّ ق احللِّ ينّي، تلميذ املحقِّ صالح السيبّي الُقسِّ
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يف فهرســت والد الشــيخ البهائي، وإليها ُينســب أبو عبد اهلل مقداد السيورّي 
ي العامّل )كذا(. د بن مكِّ األسدّي الذي يروي عن الشهيد حممَّ

شوشــه: قرية بأرض بابل أســفل من حلَّة بني مزيد، هبا قرب القاسم بن موسى . 0)
.ابن جعفر

م ذكره يف اخلالصة والزاوية.. )) الصدرين: من أعامل احللَّة، تقدَّ

ة، ردَّ إىل واحده، . )) الرصوات: كأنَّه مجع رصوة، وهي قرية من سواد احللَّة املزيديَّ
وقد ُنســب إليها أبو احلســن عّل بن منصور بن أيب القاســم الَرَبِعّي املعروف 

بـ)ابن الرطلني الرصوّي(، ولد هبا ونشأ بواسط وسكن بغداد.

ة، ويف معجم البلدان لياقوت احلموّي: . )) رصيفني: قريــة من أعامل احللَّة املزيديَّ
ة قًرى من بابل، منها أصل آل الفرات الوزراء عند العبَّاسيِّني، وهم بابليو  »عدَّ

رصيفني..«))).

ة، وإليها ُينسب كامل الدين . )) العتائق: مجع عتيقة، وهي قرية رشقّي احللَّة املزيديَّ
ــد العتائقّي صاحب املؤلَّفات املمتعــة، واليوم تعرف هذه  عبدالرمحــن بن حممَّ
القرية باســم )العتايج( بإبــدال القاف جياًم كام هي القاعدة املتَّبعة يف اللِّســان 

الدارج.

ــة: قرية مــن أرض بابل قرب حلَّة بني مزيد، منهــا أصل أيب الفتح بن . 5) الغامريَّ
جيا الكاتب الشاعر.

ُقبِّني: بالضمِّ ثمََّ الكرس والتشديد وياء مثنَّاة من حتت وآخره نون، اسم أعجمي . 6)
لنهر وقرية يف سواد احللَّة.

))) ُينظر: معجم البلدان: )/)0)، ومراصد االطِّالع: )/9)8. 
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قــرص بنــي هبرية: مدينة بناها يزيــد بن عمر بن ُهَبرية لـــامَّ ول العراق من قبل . 7)
د األموّي، وقد أخذت هذه املدينة باالتِّساع، ولـامَّ آلت اخلالفة  مروان بن حممَّ

ها اهلاشميَّة. ذها عاصمة وسامَّ اح اختَّ إىل السفَّ

قناقيا: هي من قرى احللَّة اجلنوبيَّة.. 8)

قال الشيخ يوسف كركوش: »مل أعثر عىل ذكر هلا يف كتب معاجم البلدان غري 
أنَّ اسمها ورد ببعض الصكوك القديمة«))).

القنطــرة: ذكرها ابن جبري يف رحلته فقال: »نزلنــا بقرية تعرف بالقنطرة كثرية . 9)
اخلصب، كبرية املساحة«))).

له وســكون ثانيــه والم مضمومة وواو ســاكنة، قرية من . 0) الِقْيلويــة: بكــرس أوَّ
د بن إسامعيل  نواحي مطريآباد قرب النيل، إليها ُينسب أبو عّل احلسن بن حممَّ

القيلوّي.

ُقْوســان: بالضمِّ ثمََّ السكون وسني مهملة وآخره نون، كورة كبرية، وهنر عليه . ))
مدن وقرى.

املباركة: قرية من قرى النيل، ورد ذكرها َعَرًضا يف كتب التاريخ.. ))

ــة: هي قريــة من قرى احللَّة اجلنوبيَّة)))، وقد جاء ذكر اســمها عرًضا يف . )) املزيديَّ

))) قال الســيِّد األمني يف أعيانه: )/00): »واجلناجّي نسبة إىل جناجية أو جناجيا، قرية من أعامل 
احللَّة..، وأصل اسمها قناقيا، ويلفظها العرب جناجيا عىل قاعدتم يف إبدال القاف جيام«. 

))) رحلة ابن جبري: )9). 
ة: قرية من قرى احللَّة العلميَّة املشــهورة، وُينســب إليها عدد من العلامء واألُدباء، أمثال  ))) املزيديَّ
 .H ّ مة احللِّ مة الشيخ ريضِّ الدين أيب احلسن عّل بن أمحد املزيدّي من تالمذة العالَّ الفقيه العالَّ
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تاريــخ الغياثّي عند هجوم أســبان))) عىل احللَّة، وال تــزال موجودة اآلن، ويف 
املراصد جاءت بلفظ: )مزيد())).

مطريآبــاد: بلد يقع عىل النيل، وهو من أعامل احللَّة، وتتبعه قرى كثرية، وإليها . ))
ُينســب الشيخ أبو العبَّاس أمحد بن عّل بن أمحد بن العبَّاس النجايّش األسدّي 
تلميذ الشــيخ املفيد، وهو مصنِّف كتــاب الرجال، تويفِّ يف مطريآباد يف مجادى 

األوىل سنة50)هـ، وكان مولده يف صفر سنة )7)هـ))).

ة قرى، ينسب إليها عّل بن غنيمة . 5) املشــرتك: عمل من أعامل احللَّة املزيدية وعدَّ
د بن عّل  ابن عّل املقرئ، قِدم بغداد وقرأ القرآن بالســبع عىل الشــيخ أيب حممَّ

سبط أيب منصور أمحد اخليَّاط وغريه.

املنقوشيَّة: من قرى النيل من أرض بابل.. 6)

النجيمة: قرية من نواحي النيل بالعراق.. 7)

هنر الدير: هنر بني فراشا وشطِّ النيل من بلد احللَّة.. 8)

َنْرس: بالفتح ثمََّ الســكون، قرية من ســواد احللَّة، وإليها ُينسب بعض رجال . 9)
األدب والعلم.

))) إســبان: أحد أمــراء آل قراقوينلــو املعروفة دولتهم بـدولة اخلروف األســود، وهــم من قبائل 
ة التي استعان هبا اجلالئريُّون ملقارعة تيمورلنك، وإسبان هذا هو الذي قىض عىل  الرتكامن البدويَّ

ة سبعة أشهر، وذلك سنة 5)8هـ. احلكومة اجلالئرية يف احللَّة بعد حصاره هلا ملدَّ
ُينظر: تاريخ احللَّة: )/)))-7)).   

))) مراصد االطالع: )/66)). 
مة الفقيه الفاضل الشــيخ  ن ُينســب إليها العاَلّ ))) املطريآباد: قرية من القرى العلميَّة يف احللَّة، ومـمَّ

.H ّ مة احللِّ زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد بن طراد املطارآبادي من تالمذة العالَّ
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ة: قرية من قرى احللَّة، نزل هبا أبو عبد اهلل الرضير، وُينسب إليها احلسني . 0) النوريَّ
د بن ثابت الديرّي النحوّي اللُّغوّي املقرئ الفقيه الشــاعر  ابــن هداب بن حممَّ

املتفنِّن املتوفِّ سنة )56هـ))).

ع من هنر الفرات العظمى، . )) له، بلدة تقع عىل هنر النيل، وهو يتفرَّ النيل: بكرس أوَّ
اج بن يوسف الثقفّي سنة )8هـ، هو عمود عمل قوسان، يصبُّ  احتفره احلجَّ
ة قبل  فاضلــه إىل دجلة حتت النعامنيَّــة، كانت بلدة النيل مركز اإلمــارة املزيديَّ
ان، واآلن ال وجود   تأسيس احللَّة، وكان عىل هنر النيل أربعامئة قرية آهلة بالسكَّ

هلذه القرى، وكان يف وســط بلد النيل من قوســان قنطرة )هايس( عىل شــطِّه 
حمكمة البناء، وال تزال بقايا هذه القنطرة.

وُتعدُّ من أشــهر القرى العلميَّة يف احللَّة التي أنجبت كثرًيا من العلامء واألُدباء 
ممَّن ُينسبون إليها، وستأيت تراجم بعضهم ضمن فصول بحثنا هذا.

واســط: قرية قرب مطريآباد قــرب حلَّة بني مزيد، يقال هلا: واســط مرزآباد، . ))
منها أبو عبد اهلل الواسطّي الشاعر.

ـن ُينســب إليها أيًضــا الفقيه الفاضل الكامل الشــيخ كــامل الدين عّل بن  وممَـّ
.Hاحلسني بن محَّاد الليثّي الواسطّي تلميذ السيِّد عبد الكريم ابن طاووس

ِهَرقلــة: بالكرس ثمََّ الفتح، قرية مشــهورة من بلد احللَّة مــن عمل الصدرين، . ))
وإليها ُينســب إســامعيل بن احلسن بن احلســني بن عّل اهلرقّل الذي خرجت 

عىل فخذه توثة، وكان زميل السيِّد عّل ابن طاووس.

اب يف الوايف بالوفيات: ))/)5.  ))) هي عىل الِسيب من احللَّة السيفيَّة كام يف ترمجة احلسني ابن هدَّ
 .) ّ )أمحد احللِّ
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الــة بنيامــني: »ويف بقعة تبعــد نحو ميل واحــد من هذه . )) ــة: قــال الرحَّ اليهوديَّ
األطــالل- أطالل بابــل- يقيم عشون ألًفا من اليهــود، ولدهيم كنيس عتيق 
ونه إلقامــة الصالة فيه، بناؤه من احلجر  البنيان منســوب إىل النبيِّ دانيال، يؤمُّ

ب واآلجر«. املهذَّ

ًبا عىل كالم صاحب الرحلة: »مل ُيسمِّ هذا  يقول الشــيخ يوســف كركوش معقِّ
ة بالنســبة إىل ســاكنيها،  الة هذه البقعة، وقد ُأطلقت عليها اســم اليهوديَّ الرحَّ

وهم اليهود«))).

ض لذكرها الشيخ يوسف كركوش، هي: أقول: ومن قرى احللَّة أيًضا التي مل يتعرَّ

• قريــة أيُّوب: ذكرها ابن الفوطّي عند ترمجته للشــاعر كــامل الدين عّل بن عبد 	
ه: »كان والده من قرية أيُّوب من نواحي  العزيز اخلليعّي املوصــّل قائاًل ما نصُّ

ة«))). احللَّة املزيديَّ

 ،يت هبذا االسم نسبة إىل وجود قرب النبّي أيوب وليس ببعيد أن تكون ُسمِّ
أو مقامه فيها، واهلل سبحانه العامل.

• قرية بنشــيا: ذكرها الســيِّد حســن الصــدر يف تكملة أمل اآلمــل، عند ترمجته 	
، قائاًل ما نّصه: »الساكن بقرية من  ّ للســيِّد عّل بن عبد احلسني املوســوّي احللِّ

قرى احللَّة يقال هلا بنشيا«))).

))) تاريخ احللَّة: )/). 
))) جممع اآلداب: )/)0)- )0). 

))) تكملة أمل اآلمل: )/6).
الســيِّد هذا معارص البن أيب مجهور األحسائّي ق0)، وألَّف له كتابه )النور املنجي من الظالم(،   

 .) ّ ويف الذريعة: ))/77): قرية نِشيانة. )أمحد احللِّ
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• قريــة الــدولب: من قــرى احللَّة وأعامهلــا، ورد ذكرها عرًضا يف قّصة الســيِّد 	
 ،fوالشيخ عبد املحسن مع اإلمام املنتظر Hريّض الدين عّل ابن طاووس
ا ياقوت احلموّي فقد  ة))). أمَّ ا من القرى الزراعية املهمَّ ة يوحي أهنَّ وظاهر القصَّ
ة مواضع هبذا االســم، إالَّ أنَّه مل يذكر هذه القرية ال من قريب وال من   ذكر عدَّ
بعيــد)))، واليــوم ُتعرف قرية هبذا االســم تقع عىل الطريــق املعروف بـ)طريق 

ا هي ال غري. احلمزة السياحّي( فالظاهر أهنَّ

• قرية ُقم: أشار إليها السيِّد صفّي الدين ابن الطقطقّي يف ذيل ترمجته للسيِّد أيب 	
الفضائل أمحد بن موســى ابن طاووس، إذ أملح هلا بقوله: واستمطر له األنعام 

بقرية قم، ضيعة جليلة من أعامل احللَّة))) ))).

))) الفوائــد املدنية: 87، النجــم الثاقب: )/67)، خامتة املســتدرك )/)))، تاريخ مقام اإلمام 
املهديf يف احللَّة: ))). 

 . ))) معجم البلدان: )/85)، وِذكُر هذه القرية أفادنا به األستاذ أمحد احللِّّ
))) األصيل: ))). 

))) وأضيف إىل ذلك كلِّه أربعة:
ة شــطِّ احللَّة  األوىل: قريــة احلصــني: إحدى قــرى حمافظة بابل تقع جنــوب مدينة احللَّة عىل ضفَّ  
الشــامليَّة، وتبعد عنها مســافة مخسة عش كيلومرًتا تقريًبا، عىل الشــارع السياحّي الذي يربط بني 

ام: احللَّة وقضاء اهلاشميَّة، اسمها القديم حصن سامة، وفيها يقول السيِّد صادق الفحَّ
مــوثــٌق ســـامـــَة  حــصــن  يف  ــٌد  ــس ج ــــغــــريِّ رهـــنُيول  وقـــلـــٌب بـــأكـــنـــاف ال

نصف عدد ساكنيها من قبيلة السيِّد الناظم، وهم السادة األعرجيَّة ومعظمهم يمتهنون الزراعة،   
ًرا بعض آل سليامن، هلا  ة، كام اســتوطنها مؤخَّ والقســم الباقي من الســادة آل بو حممود املوســويَّ
ار فقصفتها طائرات اجليش  تاريخ حافل يف مقارعة الطغاة، ففي ثورة العشين كانت قاعدة للثوَّ
ار أّيام االنتفاضة الشــعبانيَّة ضد نظام البعث وصدام يف ســنة  اإلنكليــزّي، كام كانت قاعدة للثوَّ
مت كثرًيا من الشــهداء بعد أن اســتطاعت إسقاط  )99)م، َفُقِصفت بالطائرات واملدفعيَّة، فقدَّ
ــام: 7 اهلامش. وورد  إحــدى الطائــرات التي كانت تقــوم بقصفهم. ديوان الســيِّد صادق الفحَّ

ذكرها يف شعراء الغرّي: 0)/). ←
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ت احللَّة القديمة: ومن حمالَّ

ث اجلوينّي اخلراســايّن )ت))7هـ( يف كتابه فرائد . ) ــة عجالن: ذكرها املحدِّ حملَّ
السمطني، عند ذكر سامعه للسيِّد مجال الدين أيب الفضائل أمحد ابن طاووس، 
ه: »قراءة عليه، وأنا أســمع بداره بمحلَّة عجالن باحللَّة الســيفيَّة  قائــاًل ما نصَّ

ة يوم اخلميس يف ثاين عش من شهر ذي القعدة سنة )69هـ«))). املزيديَّ

→ الثانيــة: مكان كان ُيعرف بالُغُربات فيه مشــهد ظاهر ُيراد به مشــهد القاســم بن موســى بن   
جعفر املعروف اليوم، أشــار إليه ابن الطقطقّي )كان حيًّا ســنة 0)7هـ( يف كتابه األصيّل 
عند ذكر قرب محزة بن موســى بن جعفر:80)، وقربه بمشهد الُغُربات بالصدرين، رستاق 
ــة، والُغُربات مجع ُغُربة بالتحريك كأنَّه واحدُة شــجِر الُغُرب، ويظهر عند  مــن بالد احللَّة املزيديَّ

ذلك تفسري قول دعبل يف تائيَّته املعروفة:

ـــان وأخـــــــرى بــطــيــبــة ـــكـــوف ـــور ب ـــب ـــوايتق ـــل ــــاهلــــا ص ـــخ ن ـــف وأخـــــــــرى ب

حملُّها ـــان  ـــوزج اجل ــــأرض  ب ـــاتوأخـــــرى  ـــُرب ـــُغ ــــدى ال ــــرب بـــبـــامخـــرى ل وق
وقرب الســيِّد محزة الــذي ذكره ابن الطقطقّى اليــوم معروف عند أهل احللَّة بــأيب يعىل احلمزة بن   
القاســم بــن عّل بن محزة بن احلســن بن عبيد اهلل بن العبَّاس بن عــّل بن أيب طالب، وكان 
د مهدي القزوينــّي )ت00))هـ(  حها الســيِّد حممَّ معروًفا بنســبته إىل الكاظــم إىل أن صحَّ

لة معروفة. بحكاية مفصَّ
ة: اســم ضيعة جليلة بأعامل احللَّة، ُذكرت يف غايــة االختصار: ))، ويف كتاب  الثالثــة: املهاجريَّ  
ّ احلسنّي: ورد عبد اهلل عضد  د الريسِّ ل: قال الشيف شمس الدين حممَّ األصيّل: 08)، ففي األوَّ
ة  ة إىل العراق، وقصد حرضة ســلطان العرص، فأنعــم عليه باملهاجريَّ الديــن بن أيب نمّي أمري مكَّ
ضيعــة جليلــة بأعامل احللَّة، ثمََّ جــرت بينه وبني بني حســني وبني داود حمالفيهــم فتنة كبرية يف 
احللَّة، أدَّت إىل أنَّ عضد الدين هذا يعني عبد اهلل ركب إليهم وصحبته العسكر، وهنبهم فكانت 

 .) ّ ة تنازع عىل ُقرطها ورساويلها. )أمحد احللِّ احلسينيَّة والداووديَّ
ق الكتاب أنَّه يف نســخة أخرى ســنة  ))) فرائــد الســمطني: )/09)، ويف هامش الصفحة عن حمقِّ

)76هـ بدل )69هـ.
ث الشيخ ←  مة املحدِّ وعجالن: حملَّة يف احللَّة كان فيها دار السيِّد أمحد ابن طاووس، ذكرها العالَّ  
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ــة األكــراد: ذكرها الســيِّد ابن عنبــة )ت 8)8هـ( يف )عمــدة الطالب( يف . ) حملَّ
معــرض حديثه عن حادثة قتل الشيف شــهاب الدين أمحــد بن رميثة بن أيب 
ه إىل حملَّة األكراد وقد  ه: »ولـامَّ ضاق بــه األمر توجَّ نمّي احلســنّي، قائاًل ما نصَّ
م لـامَّ رأوه قد ُخذل أظهروا له  كان هنبها مراًرا، وقتل مجاعة من رجاهلا، إالَّ أهنَّ

الوفاء وواعدوه النرص«)))، وقد مرَّ ذكرها يف رحلة ابن بطُّوطة.

تاأ�سي�ض مدينة احللَّة

ــة احلارضة( ومتصريها  خون عىل أنَّ تأســيس مدينة احللَّة الفيحاء )احللَّ اتَّفــق املؤرِّ
بشــكل رسمّي، وإنشــاء مرافق احلياة فيها، كان عىل يد األمري ســيف الدولة صدقة بن 

منصور املزيدّي، وذلك سنة 95) هـ، إذ نزل هبا وجعلها سكنًا ألهله وأصحابه.

ه:  مــن ذلك مــا ذكره ابن األثــري يف تارخيه يف حوادث ســنة 95) هـ، قائــاًل ما نصَّ
»وفيها بنى ســيف الدولة صدقة بن مزيد احللَّة باجلامعني وسكنها، وإنَّام كان يسكن هو 

وآباؤه قبله يف البيوت العربيَّة«))).

رها ونزهلا ســيف الدولة صدقة بن منصور  ل من عمَّ ويف معجــم البلدان: »وكان أوَّ
ابن دبيس بن عّل بن مزيد األسدّي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلامَّ قوي أمره، 
د سنجر أوالد  واشتدَّ أزره، وكثرت أمواله؛ الشتغال امللوك السلجوقيَّة بركياروق وحممَّ
ملك شاه بن ألب أرسالن بام تواتر بينهم من احلروب انتقل إىل اجلامعني: موضع يف غريّب 

د اجلوينّي اخلراسايّن الشافعّي )ت))7هـ( يف كتابه فرائد السمطني:)/09)،  → إبراهيم بن حممَّ
ام  ه الشيخ الصالح ورَّ عند سامعه من السيِّد املذكور، وكانت داره هذه أو غريها جماورة لدار جدِّ

.) ّ ابن أيب فراسw كام يف آخر كتاب التحرير الطاوويّس. )أمحد احللِّ
))) عمدة الطالب: 7)). 

))) الكامل يف التاريخ: 8/))). 
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م سنة 95) هـ، وكانت أمجة تأوي إليها السباع،  الفرات ليبعد عن الطالب، وذلك يف حمرَّ
فنزل هبا بأهله وعســاكره، وبنى هبا املســاكن اجلليلة والدور الفاخرة، وتأنَّق أصحابه يف 
ار، فصارت أفخر بالد العراق وأحســنها  مثــل ذلك، فصارت ملجــًأ، وقد قصدها التجَّ

ة حياة سيف الدولة، فلامَّ ُقتل بقيت عىل عامرتا، فهي اليوم قصبة تلك الكورة«))). مدَّ

ّ ما نّصه:  مة احللِّ ّ أخي العالَّ ة للشــيخ اجلليل عّل بن يوســف احللِّ ويف العدد القويَّ
»وقد كان ُوضع ســور احللَّة الســيفية حادي عشين رمضان ســنة مخسامئة، وقيل: سنة 
إحدى ومخســامئة، نزل ســيف الدولة صدقة بــن منصور بن عّل بن دبيس ســنة ثالث 
ر أرض احللَّة وهي آجام، ووضع األساس للدور واألبواب سنة  وتسعني وأربعامئة، عمَّ
مخس وتسعني وأربعامئة، وحفر اخلندق حول احللَّة سنة ثامن وتسعني وأربعامئة، ووضع 

الكشك ولده دبيس بعد وفاته«))).

ف�سل مدينة احللَّة

أورد املجليّس يف بحار األنوار )كتاب السامء والعامل( حديًثا يف فضل احللَّة نقاًل عن 
ي العامّل،  د بن مكِّ د بن عّل اجلباعّيw نقاًل عن خطِّ شيخنا الشهيد حممَّ خطِّ الشيخ حممَّ
 ،wوجدت بخط والدي :wقال:»ُوجد بخطِّ الشــيخ مجال الدين احلسن ابن املطهر
قال: وجدت رقعة مكتوًبا عليها بخطٍّ عتيق ما صورته: بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما 
أخربنا به الشيخ األجّل العامل عزِّ الدين أبو املكارم محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي 
ا سنة )57هــ، ورأيته يلتفت  إمالًء من لفظه عند نزوله باحللَّة السيفيَّة، وقد وردها حاجًّ
يمنًة ويرسًة، فســألته عن ســبب ذلك، قال: إنَّني ألعلم أنَّ ملدينتكم هذه فضاًل جزياًل. 

))) معجم البلدان: )/)9). 
ة: 59)-60).  ))) العدد القويَّ
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ثني  قلت: وما هو؟ قال: أخربين أيب، عن أبيه، عن جعفر بن قولويه، عن الكلينّي قال: حدَّ
عّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن أيب محزة الثامّل، عن األصبغ بن نباتة قال: 
ــني وقد وقف عىل تلِّ عرير)))،  )صحبــت موالي أمري املؤمنني عند وروده إىل صفِّ
، وقال: )مدينة وأّي مدينــة؟( فقلت له: يا موالي،   ثــمََّ أومــأ إىل أمجة ما بني بابل والتــلِّ
أراك تذكر مدينة، أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: )ل، ولكن ســتكون مدينة 
هنا رجل من بني أسد، يظهر هبا قوم أخيار لو أقسم أحدهم  يقال هلا: احللَّة السيفيَّة، ُيمدِّ

عىل اهلل ألبرَّ قسَمه)«))).

الإمارة املزيديَّة يف احللَّة

يس  ة، وأمرائها األماجد من آل مزيد األسدّي، مؤسِّ إنَّ احلديث عن اإلمارة املزيديَّ
احللَّة الســيفيَّة )احللَّة احلارضة(، هو احلديث عن رجال شجعان بواسل، متتَّعوا بخصال 
محيــدة وصفات جميــدة، من كرم وجود وســخاء، ونبل وشــهامة، وإغاثــة للملهوف، 
وإجارة للخائف، وعلــم وأدب، ورعاية وعناية بالعلم والعلامء، ونش للعدل واألمان 
بني الرعية، حتَّى أصبحت احللَّة يف عهدهم من أفضل بلدان العامل اإلسالمي وأفخرها، 

ل أمرائهم هو: خون أنَّ أوَّ ثنا املؤرِّ وحيدِّ

1. األمري أبو احلسن عيّل بن مزيد األسدّي )..-408هـ(:

جاء يف تاريخ احللَّة: »كان األمري أبو احلسن عّل بن مزيد رجاًل باساًل، جواًدا قوّي 
ة، كبري النفس، له منزلة يف نفوس كرباء الدولة العبَّاسيَّة والبوهييَّة،  الشــكيمة، عال اهلمَّ

))) تل عرير: تل منيع رفيع. 
))) بحــار األنوار: ))/ق)/6)6، وكذا بطريق آخر: 5)/97، جمموعة اجلباعّي: 5) خ، أعيان 

الشيعة: )/))5، الكنى واأللقاب: )/)7). 
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ة، وقد خــاض حروًبا كثرية مع بني  ل من حاز لقــب اإلمارة من األرسة املزيديَّ وهــو أوَّ
عفيف املزيدّي أبناء عمومتهم، منها ســنة )0)هـ، وســنة 05)هـ يف اجلزيرة الدبيســيَّة 
ر الرحيل عنها إىل ناحية النيل من أرض بابل.. إىل قوله: لـامَّ ارحتل  واحلويــزة، إىل أن قــرَّ
ذها مركًزا إلمارته،  األمري أبو احلســن املزيدّي من أرض ميسان نزل يف بلدة النيل، واختَّ
وأخذ يســعى لنش األمن يف إمارته، فعاش الناس يف طمأنينة.. إىل قوله: بقي األمري أبو 

احلسن يف إمارته حتَّى تويفِّ سنة 08)هـ، وَخَلَفُه عىل اإلمارة ولده دبيس«))).

2. األمري دبيس بن عيّل املزيدّي )..-474هـ(:

جــاء يف تاريــخ احللَّة: »لـامَّ تويفِّ أبو احلســن عّل خلع ســلطاُن الدولة البوهيّي عىل 
َبه بـ)نــور الدولة(، فقام األمري دبيس بشــؤون  ه يف أعامل أبيــه، وَلقَّ ولــده دبيس، وأقــرَّ

ة إمارته سبًعا وستني سنة«))). اإلمارة وعمره أربع عشة سنة، وكانت مدَّ

ل واإلحسان«))).  قال فيه ابن األثري: »ما زال ممدوًحا يف كلِّ زمان، مذكوًرا بالتفضُّ
وكان أبو احلسن عّل بن أفلح الشاعر الشهري كاتًبا بني يديه يف شبيبته. اهتمَّ األمري دبيس 
ًفا من عرب وأكراد جاوانيِّني، وجعله  ى جيشــه وكان جيشــه مؤلَّ باألمن يف واليته، فقوَّ
عىل أهبة االســتعداد ملجاهبة الطوارئ، وقد قصده الشعراء ومدحوه، فأجزل عطاءهم، 
ومن هؤالء الشاعر الشهري مهيار الديلمّي.. تويفِّ األمري دبيس بن عّل يف أعامله يف النيل 

سنة )7)هـ))).

))) تاريخ احللَّة: )/)). 
))) تاريخ احللَّة: )/5). 

))) الكامل يف التاريخ: 0)/))). 
ب بـ: نــور الدولة يف كتابنا  لة لألمري دبيس بن علـــّي املزيدّي امللقَّ ))) هــذا وقد ذكرنا ترمجــة مفصَّ

)مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها( عند ذكر مرقده يف احللَّة، فلرياجع. 
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3. األمري هباء الدولة منصور بن دبيس املزيدّي )..-479 هـ(:

قال الشيخ يوسف كركوش يف تاريخ احللَّة: »لـامَّ تويفِّ األمري نور الدولة دبيس قام 
باإلمــارة بعده ولده منصور أبو كامل، كانت واليته مخس ســنني بعد وفاة والده، ذهب 

ه السلطاُن يف عمل أبيه. إىل السلطان ملك شاه السلجوقّي، فأقرَّ

وكان يتحىلَّ بصفات سامية من شجاعة وكرم، وعطف إنسايّن، وذكاء فريد، درس 
األدب فاستفاد من دراسته، وعانى نظم الشعر حتَّى برع فيه«))).

ًما فاضاًل، وبرع يف ذكائه يف  قال ابن األثري يف الكامل: »وكان حســن الســرية، مكرَّ
الذي استفاده، وكان قد قرأ عىل ابن برهان، وله شعر جّيد يف منتهى احلسن، كقوله:

ــد أُق عــظــيــاًم ومل  أمحـــل  مل  أنـــا  َمعظِِمفـــإن  فعِل  عىل  أصــرب  ومل  ُلـهاًما 
ـــوَزُه ــع ح ــن ـــاين وأم اجل ُأِجــــِر  وانتميومل  للَفخار  ـــادي  أن فلسُت 

تــويفِّ األمــري هباء الدولة أبو كامل يف ســنة 79) هـ، ولـامَّ علــم بوفاته الوزير نظام 
نًا له: )مات أجّل صاحِب عاممة(، وقد أكثر الشعراء يف رثائه«))). امللك قال مؤبِّ

س احللَّة ، ملك العرب )..-501هـ(: 4. األمري سيف الدولة صدقة املزيدّي مؤسِّ

إنَّ التاريخ من وقائع وأحداث هو أفعال الرجال وأعامهلم التي قاموا هبا يف حياتم، 
فكانــوا مرتبطني بعواقبها ما بلــغ هبم الدهر، وتقادمت عليهــم العصور واألزمنة، فإن 
ا فهو اخلزي والعار الدائم،  كانت خرًيا فهو الفخر الدائم، وإن كانت-نستجري باهلل- رشًّ
وإنَّ من صنف الرجال األَُول رجال املآثر واملفاخر صاحب الرتمجة األمري سيف الدولة 
صدقــة ابن األمري هباء الدولــة منصور بن نور الدولة دبيس ابن األمري أيب احلســن عّل 

))) تاريخ احللَّة: )/8). 
))) الكامل يف التاريخ: 0)/)5). 
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ابن مزيد األســدّي النارشّي، الذي كان بحقٍّ أحد فلتات الدهر ُنباًل وشــهامًة، شجاًعا 
غيــوًرا، مهاًبا وقوًرا، مع أخالق كريمة وســجايا فاضلة، مل يــزل طوال حياته ملجأ كلِّ 
خون ســريته وبعض أحواله، وأثنوا  خائــف ومطرود، وغوًثا لكلِّ ملهوف، تناول املؤرِّ
عليه ثناًء مجياًل يدلُّ عىل علوِّ منزلته ورفعة شــأنه وحبِّ رعيَّته والناس له. وال ُبدَّ لنا هنا 

ق لِذكر بعض أحواله وتأسيسه ملدينة احللَّة الفيحاء. أن نتطرَّ

قــال عنــه ابن اجلــوزي يف املنتظــم يف تاريخ امللــوك واألمم: »صدقة بــن منصور بن 
ب بـ)ســيف الدولــة(، كان كرياًم ذا  دبيــس ابن عــّل بن مزيد، أبو احلســن األســدّي امللقَّ
ج عىل زوجته قّط،   ذمــام، عفيًفا من الزنا والفواحش، كأنَّ عليه رقيًبا من الصيانة، ومل يتزوَّ
ق يف طعام، وال  ى، وقيل: إنَّه مل يشب ُمســكًرا، وال ســمع غناًء، وال قصد التسوُّ وال ترسَّ
صادر أحــًدا من أصحابه، وكان تاريَخ العرب واألماجد كرًما ووفاًء، وكانت داره ببغداد 

حرم اخلائفني«))).

وذكره ابن األثري يف تارخيه قائاًل:».. وكان له من الكتب املنســوبة اخلطِّ يشء كثري، 
ألــوٌف جملَّدات، وكان حيســن أن يقــرأ وال يكتــب، وكان جواًدا حليــاًم، صدوًقا، كثري 
ل، ويبســط  الربِّ واإلحســان، ما برح ملجأ لكلِّ ملهوف، يلقى من يقصده بالربِّ والتفضُّ
ج عىل  قاصديــه ويزورهم، وكان عاداًل، والرعايا معه يف أمن ودعة، وكان عفيًفا مل يتزوَّ
ابه، وال أخذهم  ى عليها، فــام ظنّك بغري هذا! ومل يصادر أحًدا مــن نوَّ امرأتــه، وال ترسَّ
بإساءة قديمة، وكان أصحابه يودعون أمواهلم يف خزانته، ويدلُّون عليه إدالل الولد عىل 
الوالد، ومل ُيســمع برعيَّة أحبَّت أمريها كحــبِّ رعيَّته له، وكان متواضًعا، حمتماًل، حيفظ 

األشعار، ويبادر إىل النادرة، رمحه اهلل لقد كان من حماسن الدنيا«))).

))) املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 59/9). 
))) الكامل يف التاريخ: 5/8)) أحداث سنة )50 هـ. 
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 وذكره السمعاين يف األنساب قائاًل: »قرأت يف كتاب رّس الرسور: لـامَّ خلع )رس خاب( 
 ربقة طاعة السلطان والتجأ إىل صدقة وأجاره كتب إىل السلطان.. إىل قوله: كان )صدقة( 
الصادق، وال تنفق عنده بضاعة املنافق، حســن اخلالئق للخالئق، هيتزُّ للشــعراء اهتزاز 
ة عمره  نه مدَّ االعتزاز، وخيصُّ الشــاعر املجيد من جــوده باالختصاص واالمتياز، ويؤمِّ
هم بحسن اإلصغاء وجزيل العطاء، ال خييِّب   من طارق اإلعواز، ُيقبِل عىل الشعراء ويمدُّ
قصد قاصده من ذوي القصائد، ويبلغ آمليه أغراضهم واملقاصد، ولكلِّ ذي فضيلة عىل 

طبقته يف دستوره اسم، بأن يطلق له من خزانته رسم..«))).

وقــال العامد األصفهــايّن يف اخلريــدة عند ذكر األمــري صدقة: »ملــك العرب من 
ا يف حراســة  الطبقــة الثانيــة، كان جليــل القــدر مجيل الذكــر، جزيل الوفــر للوفد، جُمدًّ
قانــون املجد، له دار الضيافة التــي ينفق عليها األموال األلــوف، ويردها ويصدر عنها 
الضيوف، املعروف بإســداء املعــروف، وإغاثة امللهوف، من دخل بلــده أمن ممَّا خيافه، 
امــه حصنًا حصينًا، ومحًى من  ت لرجائــه بجوده أخالفــُه، ولقد كان بلد احللَّة يف أيَّ ودرَّ
احلــوادث مصوًنا، وحوزته ألنواع اخلــري حائزة، وأصحابه بطوالع الســعد فائزة، حمطَّ 
رحــل األمل، وخمــّط اخلطِّّي واألســل، وغــاب الليوث، وســحائب الغيوث، وســامء 
النجــوم، ومنــزل اجلحاجــح القــروم، وفلك امللــك، وملك النســك، وســلك اللؤلؤ 
املنضود، ومســلك اآلالء والســعود، ومربك الربكات، ومناخ اخلــريات، وصدقة أكرم 
به بحًرا نازاًل عىل الفرات، مربًئا الســاحة من اآلفــات، وكان يلتجئ إليه اجلاين العظيم 
الشــأن عىل اخلليفة والســلطان، فال تطرقه طوارق احلدثان، ويقيــم عمره يف ظلِّه حتت 
اته عن األكل والشب واللَّهو واللَّعب، وكان شــديد  رقــدة أمن الرسب، مشــتغاًل بلذَّ
 املحافظة عىل من يستجريه، كثري احلراسة ملن جيريه، ومل يزل معروًفا بالوفاء ُيشيِّد أساسه، 

))) األنساب: )/)). 
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حتَّى بذل يف احلفاظ والوفاء راسه..«))).

وقــال ابــن العامد احلنبل يف شــذرات الذهــب: »وكان صدقة شــيعيًّا، له حماســن 
ومــكارم، وحلم وجــود، ملك العرب بعد أبيه اثنتني وعشين ســنة، وهو الذي اختطَّ 

احللَّة السيفيَّة سنة مخس وتسعني وأربعامئة«))).

تولِّيه اإلمارة:

تــوىلَّ األمــري صدقة اإلمــارة بعد وفــاة والده األمــري أيب كامل منصــور بن دبيس 
املزيدّي، وذلك سنة 79)هـ.

قال الشــيخ يوســف كركــوش يف تاريخ احللَّة: »أرســل إليه الســلطان ملك شــاه 
يه بوفاة والده، ثمََّ ســار األمــري صدقة إىل  ــني أبا الغنائــم يعزِّ الســلجوقّي نقيــَب العلويِّ

ه مكان أبيه«))). السلطان، ولـامَّ حرض عنده خلع عليه وأقرَّ

تأسيسه مدينة احللَّة:

 قــد أســلفنا القول يف تأســيس مدينــة احللَّة عــىل يد األمري ســيف الدولــة صدقة 

رها، وبنى املســاكن، وأنشــأ مرافق احلياة  ل مــن عمَّ  املزيــدّي يف ســنة 95)هـــ، وهو أوَّ
فيها.

س احللَّة  قال اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة: »كان ثالث))) ُأمراء آل مزيد وأّول ملك أسَّ
ع اجليش واملدارس،  )احلارضة(، ونقل عاصمته من النيل إليها، فاهتمَّ بتمصريها، ووسَّ

))) اخلريدة: )/ق )/)6). 
))) شذرات الذهب: )/). 

))) تاريخ احللَّة: )/9). 
م اخلاقاين إذ عدَّ صدقة بن منصور ثالث أمراء آل مزيد، والصحيح أنَّه رابعهم. ))) كذا، وقد توهَّ
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واهتّم بشــؤون العلــامء واألُدباء، فهاجــر إليها الكثري من رجال العلــم، فأغدق عليهم 
م  العطاء، وعنيَّ هلم الرواتب، فنشــطت حركة التأليف، وراج سوق األدب، وبذلك قدَّ

ة كتاب )الصادح والباغم( فأجازه عليه..«))). له الشيف أبو يعىل ابن اهلباريَّ

توسيع إمارته:

ــر احللَّة، وجعل  جــاء يف املنتظــم يف تاريخ امللوك واألمم البــن اجلوزّي: ».. وعمَّ
عليها ســوًرا وخندًقا، وأنشــأ بســاتني، وصار الناس يســتجريون به، فأعطاه املستظهر 
م اخلليفة بمخاطبته  دار عفيــف بدرب فريوز، فغرم عليهــا بضعة عش ألف دينار، وتقدَّ
د صار  د، فلامَّ ول حممَّ بـ)ملك العرب(، وكان قد عىص السلطان بركيارق وخطب ملحمَّ
ر مع أخيه بركيارق أن ال يعرض لصدقة، وأقطعه اخلليفة  د، وقرَّ لــه بذلك جاه عند حممَّ
األنبــار ودممــا))) والفلُّوجة، وخلع عليه خلًعا مل ُتـخلع عىل أمري قبله، فأعطاه الســلطان 

واسًطا، وأِذن له يف أخذ البرصة..«))).

وجــاء يف تاريــخ احللَّة: »حينام انتقل ســيف الدولــة إىل عاصمته اجلديــدة )احللَّة( 
ذ جيًشا منظَّاًم عىل أحدث  وخضعت له القبائل الفراتية أخذ يسعى لتوسيع إمارته، واختَّ
األساليب التي كانت متَّبعة يف عرصه، وكان قائد جيشه سعيد بن محيد العمرّي، وهو من 
رجاالت خفاجة، وكان بارًعا يف األمور احلربيَّة، كانت إيالته تشــمل البرصة وواســط، 
والبطيحــة والكوفة، وهيت وعنَّة وحديثة، وخضعت له أقــوى القبائل العراقيَّة لذلك 

ة. العهد مثل: خفاجة، وعقيل، وعبادة، وقبيلة اجلاوان الكرديَّ

ة والعمرانيَّة والثقافيَّة، ورأى أحسن  واهتمَّ األمري ســيف الدولة بالشــؤون اإلداريَّ

))) ُينظر: تاريخ احللَّة: )/6). 
))) دمما: قرية كبرية عىل الفرات، قرب بغداد عند الفلُّوجة. معجم البلدان: )/)7). 

))) املنتظم من تاريخ امللوك واألمم: 5/9)). 
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يشء النتعاش هذه األمور هو نش العدل بني رعيَّته، كان حيرتم العلامء واألدباء، وجيزل 
هلم العطاء، لذا تقاطر إىل احللَّة العلامء واألدباء والشعراء من كلِّ حدب وصوب، فنمت 

فيها الروح العلميَّة واألدبيَّة.

رأى األمري ســيف الدولة صدقة أنَّ الســالجقة قد قســموا العــراق إىل إقطاعات 
ادهــم وحمســوبيهم مــن األتــراك، وقد أخــذ هــؤالء يعيثــون فســاًدا، فاألمن   بــني قوَّ
مفقــود، والعدل معدوم، والنــاس يف بالء أزل، واحلرية الشــخصيَّة ممتهنــة، والكرامة 
 اإلنســانيَّة مهــدورة، لــذا أخذ ســيف الدولــة ينتهز الفــرص لتطهــري البــالد العراقيَّة 
، ونش رايــة العدل، فعزم عىل توســيع  مــن هــؤالء الَظَلمــة اجلائريــن، وإحقاق احلــقِّ

إمارته«))).

قال ابن األثري يف تارخيه ضمن حوادث سنة )9)هـ: ».. وأرسل إىل الكوفة، وطرد 
عنها النائب هبا عن السلطان، واستضافها إليه«))).

وقــال يف حوادث ســنة 96)هـ:».. فلامَّ أخذ صدقة واســًطا هــذه النوبة أصعد يف 
عسكره إىل هيت، فخرج إليه منصور بن كثري ابن أخي ثروان ومعه مجاعة من أصحابه، 
فلقوا ســيف الدولة وحاربوه ســاعة من النهار، ثمََّ إنَّ مجاعة من الَرَبِعيِّني فتحوا لسيف 
الدولة البلد فدخله أصحابه، فلامَّ رأى ذلك منصور ومن معه ســلَّموا البلد إليه، فملكه 
يوم نزوله، وخلع عىل منصور ومجاعة من وجوه أصحابه، وعاد إىل ِحلَّته، واســتخلف 

ه ثابت بن كامل«))). عليه ابن عمَّ

واســتمرَّ ابن األثري يذكر لنا إنجازاته يف توســيع إماراته واستيالئه عىل مدن أخرى 

))) تاريخ احللَّة: )/)). 
))) الكامل يف التاريخ: 98/8). 
))) الكامل يف التاريخ: 6/8)). 
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مثل مدينة واسط)))، واستيالئه عىل مدينة البرصة))).

وقال يف حوادث ســنة 500هـ: »يف هذه الســنة يف صفر تسّلم األمري سيف الدولة 
صدقة بن منصور بن مزيد قلعة تكريت..«))).

وقال يف حادثة وقعت ســنة 89)هـ: »وفيها أغارت خفاجة عىل بلد ســيف الدولة 
 صدقة بن مزيد فأرســل يف أثرهم عسكًرا مقّدمه ابن عّمه قريش بن بدران بن دبيس بن 

.(((»..مزيد، فأرسته خفاجة وأطلقوه، وقصدوا مشهد احلسني بن عّل

مقتل األمري صدقة بن مزيد:

ال تــكاد تغيب عن القــارئ النبيه والباحث الفطن األســباب احلقيقيَّة ملقتل األمري 
ها: صدقة املزيدّي، والتي من أمهِّ

). صفاته النبيلة وشــخصيَّته الكريمة التي متيَّزت بخصال نادرة من نبل وشهامة، 
وجــود وســخاء، وأمان لكلِّ خائف ومســتجري، وإغاثة لكلِّ ملهــوف، وعىل اختالف 
ألواهنم وأشــكاهلم، ونشه راية العدل بني الرعيَّة، وما كان من حبِّ الناس له، ورعايته 
للعلامء واألدباء، وإجزال العطاء هلم، حتَّى تقاطر عىل بلده احللَّة الفيحاء اجلمُّ الغفري من 
اد العلــم والفضيلة، الذين وجدوا يف ظلِّه الطمأنينة واالســتقرار، كلُّ هذه الصفات  روَّ
واخلصال كانت سبًبا يف تزايد احلاقدين عليه واحلاسدين له، حتَّى ِمن أقرب الناس إليه 

ه ثابت بن سلطان. كابن عمِّ

))) الكامل يف التاريخ: 8/))). 
))) الكامل يف التاريخ: 8/))). 
))) الكامل يف التاريخ: 7/8)). 
))) الكامل يف التاريخ: 8/)8). 
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قال ابن األثري يف تارخيه: »واســتأمن ثابت بن ســلطان بن دبيــس بن عّل بن مزيد 
وهو ابن عمِّ صدقة وكان حيسد صدقة«))).

وممَّن كان حيقد عليه ويبغي له الغوائل أيًضا بعض رجاالت الدولة كالوزير العميد 
أبو جعفر البلخّي.

د بن احلســني البلخّي،  يقــول ابن األثري: »ثمََّ أفســد ما بينهام العميد أبو جعفر حممَّ
وقال يف مجلة ما قاله عنه: إنَّ صدقة قد عظم أمره، وزاد حاله، وكثر إدالله، ويبســط يف 
الدولة، ومحايته كّل من يفّر إليه من عند السلطان، وهذا ال حتتمله امللوك ألوالدهم، ولو 
ى ذلك حتَّى طعن يف اعتقاده  أرســلت بعض أصحابك مللك بالده وأمواله، ثمََّ إنَّه تعدَّ

ونسبه وأهل بلده إىل مذهب الباطنّية، وكذب وإنَّام كان مذهبه التشيَّع ال غري«))).

وعــن ابن اجلوزي يف املنتظم يف تاريــخ امللوك واألمم: ».. فأخذ العميد ثقة امللوك 
أبو جعفر فتاوى فيام جيب عىل من سبِّ الصحابة، وكتب املحارض فيام جيري يف بلد ابن 
مات،  م ال يعرفون اجلمعة واجلامعات، ويتظاهرون باملحرَّ مزيد من ترك الصلوات، وأهنَّ

فأجاب الفقهاء بأنَّه ال جيوز اإلغضاء عنهم، وأنَّ من قاتلهم فله أجر عظيم..«))).

). أما الســبب الثاين ملقتــل األمري صدقة، كام يذكره أرباب الســري والتواريخ فهو 
د السلجوقّي عليه بعد امتناعه تسليم أحد األمراء الذين جلؤوا  تغريُّ حال الســلطان حممَّ
إليــه وهو رسخــاب بن كيخرسو الديلمّي صاحب )ســاوه( و)آبه(، والــذي كان ُمتَّهاًم 

باعتناقه مذهب الباطنية))).

))) الكامل يف التاريخ: 8/8)). 
))) الكامل يف التاريخ: 5/8)5. 

))) املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 5/9)). 
 ))) الباطنّية: إحدى فرق اإلسامعيليَّة الذين قالوا إنَّ االمام بعد جعفر الصادق ولده إسامعيل ← 
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ا ســبب قتله: فإنَّ صدقة  ث ابن األثري عن مقتل األمري صدقة بام نّصه: »وأمَّ وحتــدَّ
د  كان كام ذكرنا يستجري به كلُّ خائف من خليفة وسلطان وغريمها، وكان السلطان حممَّ
قد ســخط عــىل أيب دلف رسخاب بن كيخرسو صاحب )ســاوه( و)آبــه(، فهرب منه، 
وقصد صدقة فاســتجار به، فأجاره، فأرســل الســلطان يطلب من صدقة أن يسلِّمه إىل 
ن منه، بل أحامي عنه، وأقول ما قاله أبو طالب  ابــه، فلم يفعل، وأجاب: أنَّني ال ُأمكِّ نوَّ

:لقريش لـامَّ طلبوا منه رسول اهلل

َع حوله ونذهل عن أبنائنا واحلالئل«))). ونسلمه حتَّى ُنرصَّ

وهكذا فإنَّ تســارع األحداث اآلنفة بني األمري صدقة والســلطان أدَّى إىل نشوب 
معركة كبرية بينهام، ال داعي هنا خلوض تفاصيلها، أدَّت مع األســف الشــديد إىل مقتل 
األمــري صدقــة، وأرس ولــده دبيس وقائده ســعيد بن محيــد العمــري، وُأرس فيها أيًضا 

رسخاب الديلمّي الذي كان سبًبا يف نشوب املعركة.

ض إىل خيانة وخذالن بعض القبائل العربيَّة يف جيشه  ُقتل األمري صدقة بعد أن تعرَّ
 كقبيلة عبادة وقبيلة خفاجة، وذلك سنة )50 هـ، وهي من أهمِّ أسباب مقتله، وال ُيستبعد 
أن يكــون جلوء األمري رسخاب الديلمّي- الذي ُأرس ومل ُيقتــل- إىل صدقة املزيدّي إنَّام 
ر لــه االنتصار يف هذه  كان خدعــة ومكيدة لإليقاع باألمــري صدقة املزيدّي الذي لو ُقدِّ

املعركة لكان له شأن آخر يف خارطة الدولة اإلسالميَّة.

م اختلفوا يف موته يف حال حيــاة أبيه، وإنَّام مذهب هذه  → نًصــا عليــه باتِّفاق مــن أوالده، إالَّ أهنَّ
د بن إســامعيل، وأشهر ألقاهبم الباطنيَّة،  الفرقة الوقف عىل إســامعيل بن جعفر الصادق، أو حممَّ
ــام لزمهم هذا اللَّقب؛ حلكمهم بأنَّ لكل ظاهر باطنًا، ولكلِّ تنزيل تأوياًل، وهلم ألقاب كثرية:  وإنَّ

فبالعراق يسمون الباطنيَّة، والقرامطة واملزدكيَّة. وبخراسان: التعليميَّة وامللحدة.. الخ.
ُينظر: امللل والنحل: )/)9).   
))) الكامل يف التاريخ: 5/8)). 
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ام،  وقتل وهو ابن مخس ومخســني ســنة، وكانت إمارته اثنتني وعشين سنة غري أيَّ
.(((ومحل فدفن يف مشهد احلسني

5. األمري دبيس بن صدقة )..-529هـ(:

تسلَّم اإلمارة بعد مقتل أبيه األمري صدقة بن منصور املزيدّي.

قال الشــيخ يوســف كركوش يف تاريــخ احللَّة: »لـــامَّ أطلق دبيس من األرس ســنة 
د الســلجوقّي إىل أن تويفِّ السلطان، وقام بالـُملك ولده  )50هـ بقي عند الســلطان حممَّ
حممــود، فأعاد دبيًســا إىل احللَّة يف ســنة ))5هـ، ولـامَّ رجع دبيــس إىل احللَّة التفَّ حوله 

ة واليته سبع عشة سنة. خلق كثري من األعراب واألكراد. كانت مدَّ

وكان رجاًل حربيًّا، وقائًدا حمنًَّكا، بصرًيا بفنون احلرب، خبرًيا بشــؤون السياسة يف 
ة االعتامد عىل النفس،  عرصه، وكان عىل جانب عظيم من الشــجاعة والفروســيَّة، وقــوَّ
خيوض غمــرات احلروب غري هيَّاب وال وجل، كان قويَّ العارضة، ما خاطب إالَّ ُتُأثَِّر 
بكالمــه، وكانت تتمثَّل فيه شــيم العروبــة.. إىل قوله: إنَّ األمري دبيــس ُقتل يف )) ذي 
ة ســنة 9)5هـ من ِقَبل أحد غلامن الســلطان مســعود الذي أمر بقتله بصورة غري  احلجَّ
مبارشة، ولـامَّ ُقتل مُحل إىل زوجته كهار خاتون يف ماردين، فُدفن باملشهد عند نجم الدين 

الغازي والد كهار خاتون«))).

ويف مدح دبيس هذا يقول الشاعر:

أنتام حّيان  واجلــوَد  الندى  دسألُت  حممَّ آل  بــعــد  ــن  م عشتام  وهـــل 

))) ُينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 59/9). 
))) تاريخ احللَّة: )/)). 
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وضّمنا مجــيــًعــا  ِمــتــنــا  نــعــم  مزيد)))فــقــاال  بن  دبيس  وأحياًنا  رضيــٌح 

6. األمري صدقة بن دبيس الثاين )..-532هـ(:

 هــو األمــري صدقة بــن دبيــس بن صدقــة بــن منصــور املزيــدّي، ســادس أمراء 
 آل مزيــد األســدّي، تســلَّم اإلمارة بعــد مقتل أبيه األمــري دبيــس، وكان إذ ذاك صغري 

. السنِّ

قال الشــيخ يوســف كركوش يف تاريخ احللَّة:»لـامَّ وصل إىل احللَّة نبأ قتل السلطان 
مسعود دبيًسا كان ابنه صدقة باحللَّة، فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه وكثر مجعه، وكان 
عمر صدقة إذ ذاك أربع عشة ســنة، وانضمَّ إليه عنرتة بن أيب العســكر الكردّي اجلوايّن 
الذي كان قائد جيش أبيه دبيس يدبِّر أمر صدقة ويتمَّ نقص صباه، وكان يف احللَّة األمري 
)قفلغ تكني( من قبل الســلطان مسعود، فاســتأمن إىل األمري صدقة.. إىل قوله: تردَّدت 
الرسل بني السلطان مســعود واألمري صدقة إلجياد الصفاء بينهام، ولـامَّ تمَّ وثوق األمري 
ج  صدقة من الســلطان ذهب إىل بغداد وأصلح حاله معه، ثمََّ إنَّ الســلطان مســعود زوَّ

ًكا. األمري صدقة بابنته متسُّ

ُقتل األمري صدقة ســنة ))5هـ عندما كان مع عسكر السلطان مسعود ضدَّ عسكر 
امللك داود، حيث ُقتل هو وعنرت بن أيب العســكر أســريين، ُقتــال قصاًصا باألمري منكر 

برس الذي ُقتل يف احلرب«))).

))) ُينظر: العدد القوية: 60)، وســنذكر شيًئا من سرية األمري دبيس بن صدقة ضمن أعالم القرن 
السادس اهلجرّي، فالحظ. 

))) تاريخ احللَّة: )/)). 
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د بن دبيس )..-540هـ(: 7. األمري حممَّ

د بــن دبيس بن صدقة بن منصور املزيدّي، ســابع أمــراء آل مزيد،  هــو األمري حممَّ
تسلَّم اإلمارة بعد مقتل أخيه األمري صدقة الثاين ابن دبيس.

قال الشيخ يوسف كركوش يف تاريخ احللَّة: »لـامَّ ُقتل األمري صدقة جعل السلطان 
د بن دبيــس، وجعل معه مهلهل بن أيب العســكر- أخا  مســعود إمــارة احللَّة ألخيه حممَّ
د احللَّة من ســنة ))5هـ إىل ســنة 0)5هـ، وكانت أكثر  عنــرت- يدبِّره. حكم األمري حممَّ
ر صفو األمن يف إمارتــه.. إىل قوله: كان األمري عّل  امه ســلميَّة، مل حيــدث فيها ما يعكِّ أيَّ
د بن دبيس يطمح يف االستيالء عىل والية احللَّة، وكانت سياسته مقاومة  أخو األمري حممَّ

السالجقة، فكان يتحنيَّ الفرص للوصول إىل هدفه هذا.

ويف ســنة 0)5هـ كان يف بغداد، ولـامَّ أراد الســلطان مســعود الرحيل عن بغداد يف 
هذه السنة أشار عليه مهلهل بن أيب العسكر أن حيبس عليًّا هذا بقلعة تكريت حذًرا من 
حــدوث أمور ال حتمــد عقباها؛ ألنَّ مهلهاًل كان يتوّســم فيه الطمــوح إىل والية احللَّة، 
فلامَّ علم عّل هبذه املؤامرة هرب إىل )األزيز)))( ومجع مجًعا من بني أســد وغريهم وسار 
د عن احللَّة وملكها  د، فقاتله ثــمََّ ختىلَّ حممَّ ــة واســتوىل عليها، وكان هبا أخوه حممَّ إىل احللَّ

عّل«))).

8. األمري عيّل بن دبيس )..-545 هـ(:

وهو األمري عّل بن دبيس بن صدقة بن منصور املزيدّي، آخر ُأمراء آل مزيد، استلم 

))) كذا، واألزير بالراء يف آخره، هو هنر ســنداد وهو أســفل ســواد الكوفة. ُينظر: املنتظم يف تاريخ 
امللوك واألمم 7)/97)-98)، معجم البلدان: )/66). 

))) تاريخ احللَّة: )/))، ونحوه: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 8)/)). 
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د بن دبيس. اإلمارة بعد أن ختىّل عنها أخوه حممَّ

قال عنه الشــيخ يوســف كركوش يف تاريــخ احللَّة:»كان األمري عّل رجاًل باســاًل، 
ة، بصرًيا باألُمور، طموًحا إىل املجد؛ وخلصال اخلري املتوفِّرة فيه كان أهل احللَّة  عال اهلمَّ

بون له، وخيوضون غمرات احلروب معه. حيبُّونه ويتعصَّ

قال فيه سبط ابن اجلوزي يف مرآة الزمان ضمن حوادث سنة 5)5هـ: »كان شيًخا 
د بن علـّي بن أيب  جواًدا«))). كان وزيره كامل الدين أبو العبَّاس أمحد بن ريضِّ الدين حممَّ
الفضل حييى األســدّي العلقمّي.. إىل قوله: يف ســنة 5)5هـ تويفِّ األمري عّل بن دبيس، 
كانت وفاته باحللَّة، قيل تويفِّ بالســكتة، وقيل مات مســموًما، وقيل مات بعلَّة القولنج، 

د بن صالح، فإنَّه قرصَّ يف أمره، ومات طبيبه بعد قليل. م طبيُبه حممَّ واتُّ

وقال ابن األثري: »تويفِّ بـ: أسدآباد«))).

: »ثمَّ تويفِّ دبيس، وتوىلَّ بعده  ّ ر احللِّ وعن الشيخ اجلليل ريضِّ الدين عّل ابن املطهَّ
ل ملك بني دبيس عّل  ولــده عّل، وانقرض ملكهم عــىل يد عّل، وهلذا يقولــون: إنَّ أوَّ

وآخره عّل«))).

ة يف احللَّة وصارت احللَّة تابعة  ويف تاريــخ احللَّة: »وبوفاته انقرضت اإلمارة املزيديَّ
ل من قبلهم«))). للعبَّاسيِّني مبارشة، يرسلون إليها العامَّ

))) مرآة الزمان: ))/))6 ولكن بلفظ: كان شجاًعا جواًدا. 
))) الكامل يف التاريخ: ))/)5). 

))) العدد القوية: 60). 
ــة: )/))، ومــن أراد االطِّــالع بصورة أوســع عىل تاريــخ احللَّة الســيايّس فعليه  ))) تاريــخ احللَّ

نات التارخييَّة.  باملدوَّ
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النه�سة العلميَّة يف احللَّة واأ�سبابها

ت  نشــأت يف مدينــة احللَّة الفيحــاء هنضة علميَّــة وأدبيَّة كبــرية ومتميِّزة، اســتمرَّ
لعــّدة قرون أخرجت خالهلا اجلــّم الغفري من العلامء واألُدباء الذيــن كانوا بحقٍّ روافد 
قــة بالعلم واملعرفة، تاركني وراءهم إرًثا علميًّا وأدبيًّا كبرًيا جتاوز املئات من  ة متدفِّ فكريَّ
املصنَّفات يف خمتلف املعارف واآلداب اإلســالميَّة، وال يزال بعضها موضع نظر العلامء 

ومدار البحث واملناقشة.

ــة يف التاريخ(:»وإذا ما حاولنا أن نكتب عن  قــال اخلاقايّن حتت عنوان )رجال احللَّ
ة  هــذا الفصل كام جيــب فإنَّام نحتاج إىل جملَّدات ضخمة، فقد َنَبغ فيها رعيل كبري من أئمَّ
الفقه والدين، وحازت عىل زعامة املذهب والدين حقًبا طويلة، كام حصلت عىل زعامة 

األدب أيًضا«))).

ة قرون،  إنَّ هلذه النهضة العلميَّة الكبرية أسباًبا كانت وراء نشوئها واستمرارها لعدَّ
حصلت خالهلا مدينــة احللَّة عىل موقع الصدارة يف زعامة املذهب والدين، ويكاد يتَّفق 

خون عىل أنَّ هلذه النهضة أسباب، هي: املؤرِّ

1. املوقع اجلغرايّف:

فقد متيَّزت أرض احللَّة الفيحاء ومنذ أقدم العصور بميزة األرض اخلصبة، واملناخ 
املعتدل، والطبيعة الساحرة اجلميلة التي جعلت من هذه األرض مهًدا ألُوىل احلضارات 

يف العامل حضارة بابل الشهرية.

يقــول املســعودّي عند وصفه إلقليــم بابل:».. وذلك ملا ُخصَّ بــه هذا اإلقليم من 
ة الوافَِدين إليه ومها دجلة والفرات،  كثرة مرافقه، واعتدال أرضه، وغضارة عيشه، ومادَّ

))) شعراء احللَّة: )/6). 
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ــطه األقاليم الســبعة، وقــد كانت األوائل  وعمــوم األمن فيه، وُبعد اخلوف عنه، وتوسُّ
بت اآلراء عن  تشــبُّهه من العامل بالقلب من اجلســد؛ ألنَّ أرضه من إقليم بابل الذي تشعَّ
أهلــه بحكمة األمور كام يقع ذلــك عن القلب، وبذلك اعتدلت ألــوان أهله واقتدرت 
أجسامهم، فسلموا من شقرة الروم والصقالبة، وسواد احلبشة، وغلظ الرببر، َوَمنرْ جفا 

من األُمم، واجتمعت فيهم حماسن مجيع األقطار«))).

ويقول الشــيخ يوســف كركــوش يف:»وال أريد أن أصف لك تلــك البيئة الفيحاء 
، ومجال املناخ، وهبجة الطبيعة، إذ هي أرض  واجلنَّة الغنَّاء من دماثة الرتبة، واعتدال اجلوِّ

بابل ذات احلضارة واملدنيَّة العريقتني«))).

وقال الســيِّد هــادي كامل الديــن يف:».. وقد امتازت هــذه البلدة الطّيبــة الكريمة 
بعذوبة هوائها ومائها، واعتدال مناخها، وصفاء ســامئها، ومجال مناظرها، وتوقُّد ذكاء 

أبنائها، ما جعلها خليقة بفخرها..«))).

2. اهتامم أمراء آل مزيد بالعلم والعلامء:

الرعايــة العلميَّة واالهتــامم البالغ بالعلم والعلامء من ِقَبل أمراء آل مزيد األســدّي 
ــيس املدينة، والذين كانوا عىل درجة عالية من كرم األخالق، وحســن السجايا مع  مؤسِّ
جود وســخاء، ونبل وشــهامة، وعدل بني الرعيَّة، وحبٍّ غامر للعلم واألدب، والذي 
كان الهتاممهم هذا أن أجروا اجلرايات، وعيَّنوا الرواتب للعلامء واألُدباء، وأجزلوا هلم 
العطايا واهلبات، ومنحوهم الطمأنينة واألمان، ممَّا أدَّى إىل ازدهار العلم، ورواج سوق 

األدب، حتَّى متيَّزت تلك الفرتة بكثرة التأليف واإلنتاج.

))) مروج الذهب: )/70. 
))) تاريخ احللَّة: )/). 

))) فقهاء الفيحاء: )/9). 
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قــال اخلاقايّن يف: »ثمَّ ســاعد ذلك كثرة هجرة العلامء والشــعراء إليها، كام ســانده 
توجيه ذلك احلكم وتأييده للعلم واألدب، فاشــتهر عنهم قول الشــعر، وكثرة التأليف 
واإلنتــاج، وانفراد أهلها ردًحا من الزمن بحراســتهام، والتبشــري هلــام، ولذلك نبغ فيها 

املئات من األعالم«))).

ــة: »ولغرام أولئك األمراء الكرام بالعلــوم واآلداب، كانوا يدنون  ويف تاريخ احللَّ
منهم جمالس أرباب العلم واألدب، وينتشــلوهنم من مهاوي البؤس والفاقة، وحيموهنم 
مــن نوائب الزمن، وطــوارق احلدثان؛ لذلك تقاطــر إليها العلامء واألُدباء والشــعراء، 
ة، وعيشــة راضية، فرســخت فيهــا الروح العلميَّــة واألدبيَّة، حتَّى  ة تامَّ ليتمّتعــوا بحريَّ

أينعت وأثمرت وجادت بام ُيستطاب«))).

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

3. الهتامم بالكتب واملكتبات:

انتقال كثري من الكتب واملكتبات الكبرية من بغداد إىل احللَّة ُعقيب احلملة املغوليَّة 
ــة عن طريق التّجار، وبأســلوب املقايضــة باملوادِّ  عــىل العراق، إذ كانــت ُتنقل إىل احللَّ

الغذائيَّة.

جاء يف كتاب )احلوادث اجلامعة( ضمن أحداث سنة 656هــ ما نّصه: »وكان أهل 
احللَّة والكوفة واملسيَّب جيلبون إىل بغداد األطعمة، فانتفع الناس بذلك، وكانوا يبتاعون 

بأثامهنا الكتَب النفيسة«))).

))) شعراء احللَّة: )/6). 
))) تاريخ احللَّة: )/). 

))) احلوادث اجلامعة: )6). 
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قــال الســيِّد هادي كــامل الديــن يف: ».. وهناك ســبٌب آخر له وثيــق الصلة بنتائج 
ضت بســبب تلك احلملة التي متوج باألهوال إىل جماعة  تلك احلملة، وهو أنَّ بغداد تعرَّ
ار احللَّة الكتَب النفيسة باملواد  ان عاصمة العراق إىل مقايضة جتَّ شــديدة، اضطّرت ســكَّ

الغذائيَّة، فانتقلت بسبب ذلك أكثر مكتبات بغداد إىل احللَّة«))).

إنَّ انتقال الكتب من بغداد إىل احللَّة مل يكن فقط عن طريق املقايضة باملواد الغذائّية، 
ــان الغزو املغوّل،  بــل ُنقل بعضها من خالل هروب بعــض العلامء واألُدباء إىل احللَّة إبَّ
ر بمئــات وآالف املجلَّدات، كالوزيــر مؤّيد الدين أيب  وكانــت بحوزتم مكتبات ُتقــدَّ
د بن أمحد العلقمّي)))- وزير املستعصم باهلل آخر خلفاء بني العبَّاس، املقتول  طالب حممَّ

سنة 656هـ-.

َّ ببعض املدارس: 4. الفتور الذي َأمَل

ة األخرى مخول احلركة العلميَّة يف مدينة العلم الكربى النجف  من األســباب املهمَّ
األرشف؛ بســبب اجلمود عىل فتاوى الشــيخ الطويّس )ت60) هـ( إجالاًل له وتقديًسا 
ملكانته العلميَّة ومنزلته الرفيعة، وهذا احلدث أثَّر تأثرًيا كبرًيا يف النشاط العلمّي يف مدينة 
النجف األرشف وفتور احلركة العلميَّة فيها، حتَّى أصبح هذا اجلمود عىل فتاوى الشيخ 
د بغلق باب االجتهــاد، وعىل الرغم من وجود بعــض العلامء الرافضني هلذا  خطــًرا هيدِّ

م تيَّبوا من مناقشة فتاوى الشيخ أو االعرتاض عليها. األمر إالَّ أهنَّ

يقول الدكتور السيِّد حسن احلكيم: ».. وقد بقيت آراء الشيخ الطويّس يف القضايا 

))) فقهاء الفيحاء: )/)). 
ّي وزير النارص لدين اهلل العبَّايّس، فهام شــخصان وليســا  ))) هــو العلقمّي وليس مؤّيد الدين القمِّ
شــخًصا واحًدا، أنظر تفصيل ذلك يف ذيل ترمجة الوزير الشــيخ عّل ابن العلقمّي من كتابنا هذا 

أعالم القرن السابع. 
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الرئيســة الفقهيَّــة واألُصوليَّــة تتمتَّع بنوع من اإلكبــار لدى األُصوليِّــني والفقهاء دهًرا 
ة، وقد اتَّسمت  طوياًل، وقد حتاشى العديدون اخلروج عليها أو نقضها إالَّ بعد أجيال عدَّ

حماوالتم هذه باجلرأة«))).

 ّ ــد بن إدريس احللِّ وقد اســتمرَّ هذا احلال حتَّى ظهور اإلمام املجاهد الشــيخ حممَّ
)))5-598هـــ( صاحب كتاب الرسائــر يف مدينة احللَّة، والذي كان له األثر األكرب يف 
تفتيت ذلــك اخلمول، والقضاء عىل اجلمود الفكرّي الذي أصــاب احلوزة العلميَّة بعد 
وفاة الشيخ الطويّسH وتقوية مبدأ االجتهاد، والسعي إليه من خالل مناقشة فتاوى 
الشــيخ الطويّس، وتعريضها للجرح والتعديل، ومتزيق اهلالة القدسيَّة املحيطة هبا، وقد 
ة لثمرة املهجة نقاًل  ذكر السيِّد ريّض الدين عّل ابن طاووسH يف كتابه كشف املحجَّ
: »أنَّ الشــيخ العامل سديد الدين  ّ ام بن أيب فراس احللِّ ه الشــيخ الصالح ورَّ ه ألمِّ عن جدِّ

ثه: »أن مل َيبَق لإلماميَّة ُمفٍت عىل التحقيق، بل كلُّهم حاٍك«))). حممود احلميّص حدَّ

ب املعرفة إضافــة إىل الظــروف البيئيَّة اجلّيــدة، والرعاية  لــذا وجــد العلامء وطــالَّ
الكبــرية من ِقَبل األُمــراء، أنَّ هلذه املدينــة الطيِّبة مرتبــة علميَّة متميِّــزة، متثَّلت بعلامئها 
وفقهائها الكبار، والذين يمكن اإلفادة من علومهم ومعارفهم لنرصة الدين واملذهب. 
ـا ذكرنــا آنًفا مخول احلركــة العلميَّة يف النجــف األرشف إالَّ أنَّ هذا ال يعني بأيِّ  وإن كنَـّ
ة ومتواصلة  ة، بل كانت مســتمرَّ حــال من األحــوال ضمورها أو اندثارهــا يف تلك املدَّ
مع املــدارس العلميَّة وحوزاتا يف البلدان األخرى، ولكــنَّ ظهور علامء الطائفة الكبار 
م مدرسة احللَّة عىل مدرسة النجف  ومراجعها البارزين يف احللَّة آنذاك كان ســبًبا يف تقدُّ
م بقيت احلركة العلميَّة يف النجف األرشف مستمّرة  األرشف، وعىل الرغم من هذا التقدُّ

))) الشيخ الطويّس: 05). 
ة: 7)).  ))) كشف املحجَّ
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ا األساس املتني هلذا البنيان العلمّي الشامخ الذي مثَّل  ومتواصلة، تشــري بوضوح إىل أهنَّ
الفكر اإلســالمّي بشــكل عــام واإلمامّي اجلعفرّي بشــكل خاّص، ومــا باقي املدارس 
واحلوزات العلميَّة التي نشــأت بعدها يف خمتلف البلدان واملــدن إالَّ امتداًدا إلرشاقات 
املــدارس العلميَّــة يف النجف األرشف، تلك املــدارس التي كانت ومــا زالت إىل يومنا 

احلارض ينابيع تتدفَّق بالعلم واملعرفة لكلِّ طالب يسعى إليها، واهلل سبحانه العامل.

ويف ذكر مدينة احللَّة الفيحاء ووصف رحاهبا العلميَّة الواســعة آنذاك، يقول السيِّد 
اجلليل ريضِّ الدين عّل ابن طاووس: »ثمَّ جعل اهلل جلَّ جالله إخراجي إىل هذا الوجود 
بني آباء ظافرين من العقائد بمراد املعبود، ويف بلد منشأ أهله من الفرقة الناجية، ويقرب 

من أعالم تعظيم املشاهد املعظَّمة السامية«))).

هي  وقال الفاضــل اآليّب ما نّصه: »فاتفق بالطالع املســعود، والرأي املحمود، توجُّ
إىل احللَّة الســيفيَّة، محاها اهلل من النوائب، وجنَّبها من الشــوائب، فقرأُت عند الوصول: 
﴿َبْلــَدٌة َطيَِّبٌة َوَرٌب َغُفْوٌر﴾)))، فكم هبا من أعيان العلــامء هبم التقيت واملعارف الفقهاء 

م اقتديت اهتديت«))). بأهيَِّ

وقال السيِّد حسن الصدرH ما نّصه: »وصارت من أعظم مدن العراق، كل أهلها 
ست عىل التشــيُّع، وصارت جممع الشيعة، وجممع  شــيعة إماميَّة عىل مذهب ُمنشئها، ُأسِّ
أهــل العلم.. وصــارت حمطَّ رحال العلــامء، ومقصد الفضالء، وُبنيــت فيها املدارس، 
ّ )ت676هـ( أكثر  وزهر فيها العلم، حتَّى برز من عال جملس الشــيخ نجــم الدين احللِّ
مــن أربعامئة جمتهد جهابــذة، وترى فيها بيوًتا خرج منها علــامء فضالء أعالم مثل: بني 

ة: )).  ))) كشف املحجَّ
))) سورة سبأ: 5). 

))) كشف الرموز: )/7)-8). 
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ــر، وآل معيَّة، وبني عزيــزة، وآل إدريس  طــاووس، وبني نام، وبني ســعيد، وبني املطهَّ
ام، وآل فهد، وآل السيورّي، وآل عوض«))). العجّل، وآل الشيخ ورَّ

 Hــد احلســني آل كاشــف الغطــاء مــة الكبــري آيــة اهلل الشــيخ حممَّ وقــال العالَّ
ر هبا كتاب البابليَّات ما نّصه: »نشــأت احللَّة الســيفيَّة  )ت)7))هـ( يف كلمته التي َصدَّ
تيه، ولكن من حني  ة الفرات أو عىل ضفَّ ــة يف ُأخريات القرن اخلامس عىل ضفَّ أو املزيديَّ

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

اص العــرب))) األقحاح،  ل: طابــع العروبة املحضة؛ ألنَّ مؤّسســيها من مصَّ األوَّ
وهــم أمراء العرب يف تلك القرون بنو مزيد األســدّي، وبنو أســد مــن أضخم وأعظم 

قبائل العرب يف اجلاهليَّة واإلسالم.

الثاين: طابع العلم.

الثالث: طابع األدب العال.

والرابع: طابع التشيُّع، وإخالص الوالء ألهل البيت النبوّي.

ة  م من هامات العــرب يف صحَّ كلُّ ذلــك ألنَّ الذين شــيَّدوها وأنشــأوها، مــع أهنَّ
أنســاهبا، ورصاحة أحســاهبا، كانت هلم أســمى املكانة يف العلم واألدب، كام كانوا عىل 

أساس رصني من الوالء والتشيُّع.

من ذلك كلِّه نشــأت هذه البلدة الطيِّبة عريقة يف العراق بالعربيَّة، والعلم واألدب 
والتشيُّع، ومل تزل عىل هذا تتسامى وتتعاىل يف هذه املعال والفضائل إىل يوم الناس هذا، 
 :Hوقد امتازت هبذه الســامت، وحازت الَقدح املـُعىلَّ من هــذه الكامالت.. إىل قوله

))) تكملة أمل اآلمل: 6/)9)-)9). 
))) حسب ُمّصاص وُمصاِمص: خالص وهو من ُمّصاص القوم. أساس البالغة: 596. 
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ة ولطف القرحية واألرحيية: طيــُب الرتبة، ولطافة  وقد ســاعد احللِّّيني عىل هــذه العبقريَّ
اهلواء، وعذوبة املاء، ومن هنا شاع نعتها باحللَّة الفيحاء، ونبع منها العشـرات بل املئات 

من أساطني علامء اإلماميَّة ودعائم هذا املذهب احلق..«))).

ًثا  مة اخلبري الشــيخ آقا بــزرك الطهرايّنH يف األنوار الســاطعة متحدِّ وقال العالَّ
عــن نشــوء احللَّة: »احللَّة هــي وريثة بابل، وعىل ســبعة كيلومرتات منهــا، وكانت بابل 
وســوراء وما حواليهام معقل العلم ُقَبيل اإلسالم وبعده، وهي مركز االصطكاك العقّل 
ــري األمــم اهلندوإيرانيَّة من الــشق، والرسيان واآلراميِّني مــن الغرب، وهبا  بني مفكِّ
ات الســامية، ثمَّ صار معقل الشــيعة، ومنها كان يلهم  امتزج الغنوص الشقّي مع النبوَّ
الشــيعة بكرخ بغداد، وبعد االضطهاد الســلجوقّي هلم وإحراق مكتباتم ومنها مكتبة 
شابور ببغداد والتجاء الشيخ الطويّس منها إىل النجف يف سنة 8))هـ، تعاون املزيديُّون 
واألكراد اجلاوانيُّون القاطنون بمطريآباد وأســدآباد والنيل حوال بابل مع البساســريي 
ببغداد فألغوا اخلالفة العبَّاســيَّة يف ســنة 50)هـ، وخطبوا للمســتنرص الفاطمّي، وخلع 
ام اجلاوايّن بخلعة اإلمــارة، ثمَّ بعد قتل  اإلمــام الفاطمّي عــىل أمريهم أيب الفتح بــن ورَّ
البساسريي ورجوع األتراك السلجوقّيني واخلالفة العبَّاسيَّة إىل بغداد، قام سيف الدولة 
صدقــة ابن دبيس املزيدّي مــع اجلاوانيِّني ببناء احللَّة، فصارت مركز الشــيعة، وذلك يف 
ح به ياقوت احلموّي يف كلمة )حلَّة(، وبقيت كذلك حتَّى  املحرم ســنة 95)هـ، كام رصَّ

سقوط بغداد يف سنة 656هـ«))).

اق كمونة ما نّصه: »إنَّ حلَّة بني مزيد مدينة شــهرية مزدهرة  وقال الســيِّد عبد الرزَّ
بالعلــامء والفضــالء، واألدباء والشــعراء من القــرن الرابع إىل القرن التاســع اهلجرّي، 

مة.  ))) البابليَّات: ج- هـ، املقدِّ
))) طبقات أعالم الشيعة: )/8 األنوار الساطعة. 
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وقصدهــا الناس من ســائر أطراف العــامل اإلســالمّي؛ لتحصيل املعارف اإلســالميَّة، 
ج منهــا العلامء واألدباء مــا ال حيىص ذكرهم، ويف املعاجم ذكــر بعض أوصافهم،  وختــرَّ

موا فيها«))). وسكنها مجاعة من الطالبّيني، وتقدَّ

�سات العلمية يف احللَّة املوؤ�َسّ

عنــد االطِّالع عىل ِســري العلامء وأحواهلم وما بذلوه من اجلهــود املضنية والعظيمة 
يف ســبيل نش راية العلم والثقافة، ونرصة الدين والعقيدة، وما كان عليه ُأولئك العلامء 
ب العلم واملعرفة، وســعيهم املتواصل لتوفري الظروف  الكبــار من االهتــامم البالغ بطالَّ
املناسبة هلم، والتي من أمّهها ختصيص األماكن املالئمة إلقامة حلقات الدرس، وجمالس 
البحث واملناظرة؛ لغرض مســاعدتم يف اكتساب العلوم واآلداب اإلسالميَّة األخرى، 
خني وأصحاب املعاجم الرجاليَّة ممَّن أشــار إىل تلك األماكن  نجــد أنَّ هناك بعض املؤرِّ
إشــارة عابرة عند ذكرهم لرتاجم بعض العلــامء والفقهاء، ويف حقيقة احلال كانت تلك 

سات ملدرسة احللَّة، والتي يمكن تقسيمها عىل ما يأيت: األماكن متثِّل املؤسَّ

1. ُدور العلامء:

وكانــت متثِّل أحد أماكن تدريس الطلبة وإلقاء الدروس عليهم من ِقَبل مشــاخيهم 
أصحــاب تلك الدور، وإقامة جمالس البحــث واملناظرة فيها. من ذلك ما جاء يف مفتتح 
كتاب ُســليم بن قيس اهلالّل ما نّصه: »أخــربين الرئيس العفيف أبو البقاء هبة اهلل بن نام 
ابــن عّل بن محدون قــراءة عليه بداره بحلَّة اجلامعني يف مجادى األُوىل ســنة مخس 

ثني الشيخ األمني العامل..«))). وستني ومخسامئة )565هـ( قال: حدَّ

))) موارد اإلحتاف: )/)7). 
))) كتاب ُسليم بن قيس اهلالّل: )/555، وعنه: بحار األنوار: )/76، روضات اجلنَّات: )/80).
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مة النورّي عند ذكره للشيخ اجلليل عريب بن مسافر  ويف مستدرك الوسائل قال العالَّ
د  ثنا الشيخ األجلِّ الفقيه العامل أبو حممَّ د ابن املشهدّي: حدَّ : »ويف مزار حممَّ ّ العبادّي احللِّ
ل سنة ))57هـ(..«))). عريب بن مسافر قراءة عليه بداره باحللَّة السيفيَّة يف شهر ربيع األوَّ

م احلديث عن دار الســيِّد أيب الفضائل أمحد ابن طــاووس عند ذكر حملَّة  وقــد تقــدَّ
)عجالن( عند تعدادنا خلطط احللَّة وُقراها يف كتابنا هذا.

2. اجلوامع واملساجد:

والتــي يمكــن عّدهــا مــن أماكــن البحــث والدراســة، إذ ُتلقــى فيهــا الدروس 
واملحــارضات الدينيَّة، هذا باإلضافة إىل ما تتمتَّع به هذه األماكن من قدســيَّة وإجالل، 
وما حتمله بني جنباتا من أجواء روحانيَّة، وفيوضات إهليَّة ُتضفي عىل الطلبة ومشاخيهم 
امللــكات العرفانيَّة، وترتقي هبم إىل أعىل مراتب االســتعداد النفيّس والفكرّي لدراســة 
العلوم واملعارف اإلســالميَّة املختلفة وتدريسها واملسامهة يف نشها، ويذكر لنا التاريخ 
أنَّ بعــض تلك اجلوامع واملســاجد قد ُكتب عىل واجهات جدراهنا أســامء بعض العلامء 

األعالم ممَّن أسهم يف نش العلم واملعرفة، وكان له فيه شأن متميِّز.

د والد عميد  وللسيِّد ضامن بن شدقم عند ذكره للسيِّد جمد الدين أيب الفوارس حممَّ
الدين عبد املطَّلب من بني األعرج ما نّصه: »كان سيًِّدا جليل القدر، رفيع املنزلة، عظيم 
الشــأن.. إىل قوله: مرقوًما اســمه بحائر احلسني ومســاجد احللَّة، وُيقال لِولِده بنو 

الفوارس..«))).

))) مستدرك الوسائل: )/75). 
))) حتفة األزهار: )/)8)-)8). 
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3. املدارس الدينيَّة:

س فيها خمتلف  ة كمدارس دينيَّة، ومنشــأة هلــذه الغاية، ُتدرَّ وهــي أبنية مهيَّأة وُمعدَّ
ة  العلــوم الدينيَّة، وتضمُّ عدًدا من العلامء الكبار والفقهــاء الفطاحل الذين يتوّلون مهمَّ

خني: التدريس فيها وإدارة شؤوهنا، ومن أمثلة تلك املدارس كام خيربنا هبا بعض املؤرِّ

أ. املدرسة الزينيَّة:

. ذكر اخلوانســاري  ّ وقد ُذكرت بشــكل عابر يف ترمجة الشــيخ أمحــد ابن فهد احللِّ
ـات حاكًيا عن بعض اإلفادات امللحقة بكتاب الســيِّد مجال الدين ابن  يف روضــات اجلنَـّ
ــد بن فهد بالفاء املعجمة والدال املهملة بعد اهلاء  األعــرج العميدّي قوله: »أمحد بن حممَّ
ســني يف املدرسة الزينيَّة يف احللَّة السيفيَّة،  رين يف زماننا هذا، أحد املدرِّ من الرجال املتأخِّ

من أهل العلم والصالح..«))).

ب. املدرسة الرشعيَّة:

وهي أيًضا إحدى املدارس التي أشــري إليها وورد ذكرها ضمن ترمجة الشــيخ أمحد 
. جاء يف تاريخ احللَّة ما نّصه: »كانت املدرســة الشعيَّة يف احللَّة تضمُّ فئة  ّ ابــن فهد احللِّ
مــن رجال العلم واألدب والفلســفة، ومل تكن بغداد يف ذلــك الوقت تضاهيها من هذه 
يس  الناحيــة، فقد هاجــر عنها العلامء ورجــال الفكر إىل أنحاء أخــرى، وكان أكرب مدرِّ
ج عليه مجاعة من العلامء األفاضل،  ، وقد خترَّ ّ املدرسة الشعيَّة الشيخ أمحد ابن فهد احللِّ

.(((».. منهم عزِّ الدين اهلايّب، والشيخ عبد الشفيع))) بن فيَّاض األسدّي احللِّّ

))) روضات اجلنَّات: )/76. 
))) كذا، والصحيح: عبد السميع. 

 ))) تاريخ احللَّة: )/05)، ذكرُت يف كتايب )تاريخ مقام اإلمام املهدّي يف احللَّة(: إنَّ املدرسَة الشعيَّة ← 
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:fج. مدرسة اإلمام صاحب الزمان

د، فرغ  د العراقّي البنه ســعد الدين حممَّ ورد ذكرها يف خمطوط كتبه حســني بن حممَّ
ة مجادى اآلخرة سنة 776هـ يف احللَّة يف مدرسة صاحب الزمان))). منه يف غرَّ

د بن نام: »رأيت  وقال الســيِّد حســن الصدر ضمن ترمجته للشيخ نجيب الدين حممَّ
ّ تلميذ أيب العبَّاس ابن فهد  بخطِّ الشيخ الفقيه الفاضل عّل بن فضل اهلل بن هيكل احللِّ
ر الشــيخ الفقيــه العامل نجيب الدين  ّ ما صورته: حوادث ســنة 6)6هـ: وفيها عمَّ احلــلِّ
ّ بيوت الدرس إىل جانب املشــهد املنســوب إىل  ــد بن جعفر بن هبــة اهلل بن نام احللِّ حممَّ

صاحب الزمان باحللَّة السيفيَّة وأسكنها مجاعة من الفقهاء«))).

د. مدرسة ابن الفقيه أو مدرسة السبط:

ذكرها الشيخ اجلليل كامل الدين عبد الرمحن ابن العتائقّي، إذ أشار إليها عند فراغه 
من نسخ كتاب مصباح األرواح للبيضاوّي))).

نــا مل نجد أكثر من إشــارات عابرة لواحدة أو  ا أنَّ م، فمن املؤســف حقًّ ومــع ما تقدَّ
ض  اثنتني من مدارس احللَّة العلميَّة، وبشــكل يقترص عىل ذكر أســامئها فقط، دون التعرُّ
إىل تفاصيــل إنشــائها وصفــة بنائها، كذكر موقعها ومســاحتها، أو ما هــو عدد غرفها، 

 .) ّ الزينيَّة، وسيأيت ذكر ذلك من املؤلِّف. فالحظ. )أمحد احللِّ → تصحيٌف للمدرسة 
ة يف  فُت برؤية هذه النســخة يف مكتبة اآلســتانة الرضويَّ : )))، وقد تَشّ ))) مكتبــة العاّلمــة احللِّّ

 .) ّ سة، وأصل النسخة من خمطوطات مكتبة مدرسة غرب مهدان. )أمحد احللِّ مشهد املقدَّ
))) تكملة أمل اآلمل: )/5)). أخربين مجاعة من أهل اخلربة واالختصاص يف فهرسة املخطوطات 
سة،  أنَّ نسخة ابن هيكل هذه ولألسف الشديد انتقلت إىل مكتبة آية اهلل السيِّد املرعيّش يف قمِّ املقدَّ

 .) ا إليه راجعون. )أمحد احلّلّ وهي من منهوبات مكتبة السيِّد حسن الصدر، فإنَّا هلل وإنَّ
))) السيِّد حســن الربوجردّي: جهود ابن العتائقّي يف جمال التأليف: جملَّة خمطوطاتنا، العدد الثاين: 

 .(0(
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هبا، ومن  وكيف هو رســمها، ومن قام بتأسيســها، ومن هم أشهر علامئها، وما عدد طالَّ
ج منها من املشايخ واألعالم.. إىل غري ذلك من األمور التارخييَّة. خترَّ

ّ )دام تأييده(، أنَّه باطِّالعه  هذا وأخربين األخ األســتاذ الباحث أمحد عّل جميد احللِّ
عــىل مجلة من خمطوطــات علامء احللَّة وغريهم، وجد أنَّ أســامء املدارس املايض ذكُرها، 
يات ملدرســة واحدة، هي مدرســة اإلمام صاحب الزمانf، ومهام يكن  إنَّام هي مســمَّ
فــال يمكننــا االعتقاد أنَّه مل تكن يف مدينة احللَّة آنذاك غــري ما ُذكر آنًفا، ألنَّ تلك النهضة 
ت لقرابة أربعة قــرون يف هذه املدينة بالــذات َلـِهي أعظم  العلميَّة الســامية والتــي امتدَّ

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

الأُ�َسر والبيوتات العلميَّة يف احللَّة

ــر الظروف املالئمة لنشــوء النهضة العلميَّة واألدبيَّــة يف مدينة احللَّة، والتي  إنَّ توفُّ
ُذِكــرت آنًفــا، مــن طبيعة ســاحرة، وســلطة عادلــة حمبَّــة للعلــم واألدب، وغريها من 
األســباب، قــد ســاعدت وبصورة مبارشة عــىل ازدهار العلــم واملعرفة يف هــذه املدينة 
املباركــة، والتي كان من نتائجها وثامر ازدهارها ظهور بيــوت وأرس علميَّة رشيفة، نبغ 
فيها عدد من العلامء الفطاحل واألدباء األماثل الذين أسهموا مسامهة فاعلة ومتميِّزة يف 
ة قرون،  بناء جمد مدينة احللَّة العلمّي واألديّب وترسيخه، والذي استمرَّ عالًيا وشاخمًا لعدَّ
جعــل من مدينة الفيحــاء املركز العلمّي واألديّب األهّم يف العامل اإلســالمّي، وِقبلة حيجُّ 
اد العلم والفضيلة من كلِّ حدٍب وصوب، لينهلوا من علومها ويقطفوا من ثامر  إليها روَّ

معارفها وآداهبا، ومن تلك البيوت التي متيَّزت بالعلم واملعرفة:
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1. آل أيب العّز:

ّية العلميَّة، التي كان لبعــض أعالمها األثر الواضح يف احلياة  وهــي من األرس احللِّ
د  ة والسياسيَّة ملدينة احللَّة إبَّان الغزو املغوّل وما بعده، كالفقيه الشيخ أيب العّز حممَّ الفكريَّ
ّ )كان حيًّا ســنة )67هـ( الذي اشــرتك مع ســديد الدين والد  ابن عّل ابن أيب العزِّ احللِّ
، يف كتابة الرســالة إىل هوالكو، وطلب األمان منــه ألهل احللَّة، وهو َمن  ّ مــة احللِّ العالَّ
، وكتب عليها يف جواب مســألة املقدار الواجب  ّ ق احللِّ أمىض عىل بعــض فتاوى املحقِّ

من املعرفة: »هذا صحيح«))).

ّ يف كتابــه املخطوط  وقــد ضبط نســبه األخ األســتاذ الباحث أمحد عّل جميــد احللِّ
د بن عّل بن مخيــس بن لزماء  د بن عّل بــن حممَّ ّيــة( بام نّصه: الشــيخ حممَّ )الفوائــد احِللِّ
. كام أوضح )دام توفيقه( أنَّ املعروفني بـهذا اللَّقب )ابن أيب العّز(  ّ القويقّي التغلبّي احللِّ
َر  مخســُة فقهاء أعالم، وهم سلســلة من اآلباء واألبناء)))، وقد تناول بام ال مزيد عليه ِذكرْ
ترامجهــم، وبعَض أحواهلم رضوان اهلل تعــاىل عليهم أمجعني، وأكثر ما أرشنا إليه هنا إنَّام 

ّية(، فالحظ. هو من فوائد كتاب )الفوائد احللِّ

2. آل األخرس:

ة العريقة التي سكنت احللَّة والنجف، ينتهي نسبها الشيف  وهي من األرس العلويَّ
د احلائرّي  إىل الســيِّد احلســن بركة ابن الســيِّد أيب الطّيب أمحد بن أيب عّل احلسن بن حممَّ
د العابد ابن اإلمام موســى بن جعفر، وهذه األرسة  ابــن إبراهيم املجاب ابن حممَّ
املباركة ُتعرف اليوم بأرسة الســادة آل اخلرســان املوســوّي، وهي من البيــوت العلميَّة 

ّية خمطوط.  ـّي: الفوائد احللِّ ))) أمحد عّل جميد احللِّ
ّية خمطوط.  ـّي: الفوائد احللِّ ))) أمحد عّل جميد احللِّ
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رين الكرام، والتي ال تزال إىل  املشــهورة والتي أنجبت عدًدا من العلامء األعــالم واملفكِّ
ة األكناف، وارفة الظالل، كثرية األثامر، ثامر العلم والفضيلة. اآلن شجرة خمرضَّ

قــال عنهــم ابن ِعنَبة: ».. واحلســن بركــة بــن أيب الطيِّب هو جــدُّ )آل األخرس( 
د بن إبراهيم بــن أيب الفتيان بن عبد اهلل بن  ــة، واألخــرس هو أبو الفتح بن أيب حممَّ باحللَّ
ــد بن أيب الفتح  ــد بن أمحد بن عّل بن حممَّ احلســن بركة، منهم الفقيه شــمس الدين حممَّ

األخرس..«))).

3. آل األعرج احلسينّي:

هم األعىل السيِّد عبيد اهلل األعرج ابن  وهم ســادة حسينيُّون ينتهي نســبهم إىل جدِّ
احلســني األصغر ابن عّل زين العابدين بن احلســني بن عّل بــن أيب طالب، وهم 
ون بـ: آل أيب  ة بيوت، منها يف احللَّة، ويسمَّ ء ونقباء أرشاف، برزت منهم عدَّ ســادة أجالَّ
د ابن فخر الدين عّل، وهو  الفوارس، نسبًة إىل العامل الفقيه جمد الدين أيب الفوارس حممَّ
مة الكبري الفقيه عميد الدين عبد املطلب األعرج احلســينّي، وإخوته الســيِّد  والــد العالَّ

ضياء الدين والسيِّد نظام الدين وغريهم.

ــابة األديب فخــر الدين عّل بن  قال ابن ِعنَبة: »ومنهم الشــيخ العامل الشــاعر النسَّ
ــد بن أمحد بن عّل األعرج املذكور، وابناه الســيِّد اجلليل العامل الزاهد جمد الدين أبو  حممَّ

د..«))). الفوارس حممَّ

وقال الشــيخ يوسف كركوش: »يف هذا البيت نشــأ كثري من العلامء واألدباء، ورد 
د بن عبد املطلب،  ذكرهــم يف مطاوي كتب اإلجازات، مثل: مجال الدين أيب طالب حممَّ

))) عمدة الطالب: 8)). 
))) عمدة الطالب: ))). 
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مــة نظام الديــن عبداحلميد ابن جمد  ــد، والفاضل العالَّ وابنــه املرتىض ســعد الدين حممَّ
الدين، والد غياث الدين عبدالكريم، وغريهم«))).

4. آل بطريق)2(:

وهــم من أعالم األرس العلميَّــة يف احللَّة، أنجبت عدًدا من العلــامء األفذاذ، الذين 
ورد ذكرهــم يف كتب املعاجــم الرجاليَّة، تاركــني وراءهم آثاًرا علميَّــة وأدبيَّة، خلَّدت 
ســريتم وأعامهلم عىل مدى التاريخ، وهذه األرسة تنتمي يف نسبها إىل قبيلة بني أسد بن 

خزيمة، وهي من القبائل العربيَّة الكبرية.

جاء يف ســبائك الذهب: »فبنو أســد حّي من بني خزيمة، قال يف العرب: وهم بطن 
ـا يل الكرج مــن أرض نجد يف جمــاورة طي، قال:  متَّســع ذو بطــون، قال: وبالدهم ممَـّ

ويقال: إنَّ بالد طي كانت لبني أسد..«))).

وبنو أسد من القبائل الشهرية، والتي سكن بعض منها أرض العراق كمدينة احللَّة 
وغريهــا، وإنَّ آل مزيــد النارشّي أمــراء احللَّة هم من بطون بني أســد، وينتمي إىل هذه 
القبيلــة عدٌد من البيــوت واألرس العلميَّة التي أنجبت كثرًيا مــن رجال العلم واألدب، 
وحازوا فضائل العلم واملعرفة مع كرم األخالق وحسن السجايا، ومن بني هذه البيوت 

. ّ آل بطريق األسدّي احللِّ

قال الســيِّد حسن الصدر يف كتابه تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم عند ذكره للشيخ 
عــّل بن حييى بن بطريــق: »آل بطريق بيت جليل باحللَّة من الشــيعة اإلماميَّة، بيت علم 

))) تاريخ احللَّة: )/)). 
اد  ّي يف الكنى واأللقاب )/77): »البِطريــق: كِكربيت، القائد من قوَّ ))) قــال الشــيخ عبَّاس القمِّ

الروم، حتت يده عشة آالف رجل«.
))) سبائك الذهب: 60. 
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د بن حييى ابن البطريق..«))). م ذكر بعضهم، منهم حممَّ وفضل وأدب، تقدَّ

ومن أشــهر علامئهم: الشــيخ الفقيه أبو احلســني حييى بن احلســن بن احلســني ابن 
، صاحب كتايَب العمدة وخصائص الوحي املبني، وغريه. ّ البطريق احللِّ

5. آل سعيد اهلذيّل:

وهــم من بيوت العلم الشــهرية يف مدينة احللَّة، أنجبت كثرًيا مــن العلامء والفقهاء 
الكبار، أشــهرهم وأكربهم شــأًنا: الشــيخ اجلليل السعيد أبو القاســم جعفر بن احلسن 
(، صاحــب كتاب )رشائع  ّ ق احللِّ ّ املعروف بـــ: )املحقِّ ابــن حييى بن ســعيد اهلذّل احللِّ

اإلسالم( وغريه من كتب الفقه واألُصول.

وبنو هذيل هم من القبائل العربية، التي اســتوطنت قدياًم شــبه اجلزيرة العربيَّة، ثمََّ 
قت يف البلدان واألقطار، والتي منها أرض العراق وبالد الرافدين. نزحت عنها وتفرَّ

قال الســويدّي البغدادّي عند ذكر هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن 
ًبا: »وبنو هذيل هذا بطن من خندف من مرص«))). معد، معقِّ

ــة: »أرسة آل ســعيد، أرسة ذات علم وفضل،  وقال الشــيخ يوســف يف تاريخ احللَّ
ونبل وأدب، وأخالق فاضلة، وســجايا كريمة، حازت من الشف والســؤدد، والنفوذ 
الروحــّي أكثر ممَّا حازته أرسة آل نام، وقد جعلت نفســها وقًفا عىل التأليف والتدريس؛ 
إلذكاء نــور املعرفــة بني أبنــاء قومهم، فزخــرت بحــار معارفهم، وأرشقت شــموس 

علومهم، وفاضت ينابيع أدهبم«))).

))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 9)). 
))) سبائك الذهب: )). 
))) تاريخ احللَّة: )/9). 
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6. آل طاووس:

د الطاووس  وهم ســادة حسنيُّون ينتهي نســبهم الشيف إىل السيِّد أيب عبد اهلل حممَّ
د بن سليامن بن داود بن احلسن املثَّنى ابن احلسن بن عّل  ابن إسحاق بن احلسن بن حممَّ
ي بالطاووس؛ حلســن وجهه ومجاله مع قرص يف رجليه،  ابن أيب طالب، وقد ســمِّ
ت كتب التأريخ والرتاجم بسريتم؛ ملا كانوا عليه من  وآل طاووس سادة أجاّلء قد عجَّ
علــّو املنزلــة يف الدين والدنيا، فهم نقبــاء، وعلامء فطاحل، اشــتغلوا بالعلوم واآلداب، 
وأّلفــوا وصنّفوا يف عدد من العلوم واملعارف اإلســالميَّة، والتي ال تزال كتبهم إىل اآلن 

موضع تقديس واحرتام لدى العلامء.

د الطاووس ابن إســحاق املذكور،  قــال عنهم ابــن ِعنَبة: »ومنهم أبو عبــد اهلل حممَّ
ُلّقب بذلك حلســن وجهــه ومجاله، وولــده كانوا بســوراء املدينة، ثمَّ انتقلــوا إىل بغداد 

واحللَّة، وهم سادات وعلامء ونقباء معظَّمون..«))).

مة السيِّد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين عند  وقال العالَّ
ذكر آل طاووس:

»آل طاووس من أرشف األرُس العلميَّة يف احللَّة، وشهرتم واسعة، وكانوا بسوراء 
د بالطاووس حلسن وجهه ومجاله،  ب جّدهم حممَّ املدينة، ثمَّ انتقلوا إىل بغداد واحللَّة، ولقِّ
ــني، وألَّفوا وصنَّفوا، ومل تزل  وقد نبغ منهم علامء فطاحل، هم مفخرة الســادات العلويِّ

آثارهم العلميَّة حتَّى اآلن حمطَّ أنظار العلامء واألساتذة«))).

وقال اخلاقايّن: »وهناك من األرُس التي رفعت اسم احللَّة بني املدن، وأفاضت عليها 

))) عمدة الطالب: 90). 
))) لؤلؤة البحرين: 6)) اهلامش. 
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سمعة خالدة، وصيًتا طائًرا، آل طاووس الكرام: تلك األرسة التي َتَتاَبَع أفراُدها يف بثِّ 
العلم، وتقوية املذهب وُنرصة األدب زمنًا طوياًل«))).

وتناول مجلة من الباحثني دراســة أرسة آل طاووس يف رســائل مفردة، ولعلَّ خري 
مــا ُكتب عن هذه األرسة الشيفة، كتاب )أنيس النفوس يف تراجم رجال آل طاووس( 
فــه املرحوم الشــيخ حممود األركايّن البهبهــايّن احلائرّي، الذي افتتــح كتابه بام نّصه:  ملؤلِّ
»أرسة آل طاووس أشــبه ببحر زاخر بني املســلمني، أخرج الكثري من الدرر التي هبرت 
أعــني اجلميع، ممَّا ســبب أن ينقدح هذا الســؤال يف أذهان بعض النــاس، وهو أنَّه كيف 
يمكن أن جتتمع يف أرسة واحدة كّل هذه املكارم؟ ولكن ال عجب يف ذلك، فإنَّ التأريخ 
الشيعّي حافل- كام سبقت اإلشارة إليه- بعوائل أفرزت عباقرة دافعوا عن احلقِّ والدين 
واملذهب، ويف اســتقراء إمجال يمكن أن نشــاهد بوضوح كثرة العلامء املؤمنني العاملني 
ة قصرية من الزمن، فهم أرسة جليلة عريقة، مجعت من  يف هذه األرسة العظيمة، ويف مدَّ
مت للمجتمع اإلسالمّي الكثري  الشف والعلياء ما ال خيفى عىل أحد نسًبا وحسًبا، وقدَّ

من رجاالت الفكر والعقيدة..«))).

7. آل الطقطقّي:

ّ بن إبراهيم طباطبا  وهم سادة حسنيُّون، ينتهي نســبهم الشيف إىل القاسم الريسِّ
ابن إســامعيل بن إبراهيم الغمر ابن احلســن املثنَّى ابن احلســن الســبط ابــن اإلمام أمري 
اتم، وهي أم  املؤمنــني عّل بــن أيب طالب، وعرفوا بـــ: الطقطقّي؛ ألنَّ أحــد جدَّ

))) شعراء احللَّة: ). 
ة كتاُب اليهودّي أتان كلربك:  ))) أنيس النفوس: 7)، ويتلو هذا الكتاَب يف الفضل واإلتقان والدقَّ
مكتبة السيِّد ابن طاووس، والذي ُنِش باللُّغة األملانيَّة، وُترِجم إىل الفارسيَّة وُنش يف مكتبة السيِّد 

 .) ّ املرعيّش، وُترِجم إىل العربيَّة ِمن ِقَبل زميِلنا السيِّد هاشم املياليّن، وَسُيطَبع قريًبا. )أمحد احللِّ
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السيِّد حسن بن رمضان، كان اسمها أمرية بنت الطقطقّي، وهبا ُعرف هذا البيت))).

د بــن تاج الدين  خ الســيِّد صفــّي الدين حممَّ ــابة املؤرِّ وأشــهر أعالمهم العامل النسَّ
عّل الشــهري بـ: ابن الطقطقــّي صاحب كتاب )األصيّل( يف أنســاب الطالبيِّني، وكتاب 
)الفخرّي(، وغريها، وكان والده السيِّد تاج الدين عّل بن شمس الدين عّل بن احلسن 
ــابًة جلياًل نبياًل، َوِلَ نقابــة العلويِّني بالنجف وكربالء واحللَّة، له  مًة نسَّ ابن رمضان عالَّ

ر يف النسب))). من الكتب مشجَّ

8. آل عبداحلميد النييّل:

ة العريقة التي ســكنت احللَّة والنجــف األرشف، ينتهي  وهــم من البيــوت العلويَّ
نســبهم إىل نقيب العراق الســيِّد نجم الدين ُأســامة ابن النقيب شــمس الدين أمحد ابن 
النقيب أيب احلســن عّل احلســينّي، ِمن ولد زيد الشــهيد. والســيِّد عبداحلميد جدُّ هذه 
ابة نقيب املشهد الغروّي والكوفة أبو عّل جالل الدين عبد  األرسة هو الَعَلم الفقيه النسَّ

د بن عبد احلميد بن عبد اهلل التقّي بن نجم الدين ُأسامة. احلميد بن حممَّ

د بن عبد احلميد ابــن التقّي فأعقب من ابنه أيب  ــا أبو طالب حممَّ قــال ابن ِعنَبة: »أمَّ
ابة، تويفِّ سنة  عّل جالل الدين عبد احلميد نقيب املشهد والكوفة، وكان عامًلا فاضاًل نسَّ

ستة وستني وستامئة )666هـ(«))).

ومــن رجال هذه األرسة املباركة أيًضا: الســيِّد العامل غيــاث الدين عبدالكريم ابن 
د بن عبد احلميد النيّل، املقتول جّده بيد قطَّاع الطرق، والذي كانت له صداقة محيمة  حممَّ

، رمحهم اهلل تعاىل. ّ مع الشاعر الشهري صفّي الدين احللِّ

ق: 7.  مة املحقِّ ))) ُينظر: األصيل مقدِّ
))) املرعيّش، كشف االرتياب مقّدمة لباب األنساب: )/70. 

))) عمدة الطالب: 77). 
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9. آل فخار:

وهــو بيت من أرشف البيــوت العلوّية، ضمَّ بني أركانه أهبى وأســمى صور العلم 
والفضيلــة، ومتيَّــز بإنجابه العديــد من العلــامء واألُدباء الكبــار، الذيــن تناولت كتب 
التاريخ والرتاجم ســريَتم املعطَّرة، وأشــادت هبم وبآثارهم اجلليلــة اخلالدة، وقد ُذكر 
نســبهم الشيف يف كتب األنســاب والرتاجم حماًطا هباالت التقديس واالحرتام لذلك 
هم فخار إىل اإلمام موسى  ة املباركة، وينتهي نسب جدِّ الفرع النامي من الشــجرة العلويَّ
د  الكاظــم، وهــو كام ذكره ابــن ِعنَبة يف عمــدة الطالب))): »فخار بــن أمحد بن حممَّ
د  د احلائرّي ابن إبراهيم املجاب ابن حممَّ د بن احلســني شيتي ابن حممَّ ابن أيب الغنائم حممَّ
بهم باحلائرّي جاء من  العابد ابن موسى الكاظم، وهم من سكنة مدينة احللَّة، وتلقُّ

د احلائري ابن إبراهيم املجاب«. هم: حممَّ لقب جدِّ

ــابة،  وجــاء يف غاية االختصار: »وبيت فخار يف احللَّة، ومنهم: شــمس الدين النسَّ
السيِّد الفاضل، الَديِّن الفقيه، األديب الشاعر، املؤّرخ..«))).

من أشــهر علامء هذا البيت اجلليل: الســيِّد السعيد شــمس الدين فخار بن معد بن 
فخار املوسوّي.

قال الشيخ يوسف البحرايّن عند ذكره إجازة الشيخ نجم الدين طامن )طومان( بن 
د بن صالح عند ذكره لشيخه السيِّد فخار بن معد:  أمحد، قول الشــيخ شمس الدين حممَّ

»إنَّه قرأ عليه سنة 0)6هـ بداره باحللَّة..«))).

))) عمدة الطالب: 6)). 
))) غاية االختصار: 88. 

))) لؤلؤة البحرين: 06). 
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10. آل مزيد األسدّي:

وهــم من فروع بني أســد بن خزيمة، التي ســكنت احللَّة بعــد نزوحها من مناطق 
الفرات األدنى، إذ كانت خالل القرن الرابع اهلجرّي تقع بني البرصة وواسط واألهواز، 
هم مزيد النارشّي األسدّي، وهم من البيوت  ويعرفون بآل مزيد النارشّي نســبة إىل جدِّ
ــيس احللَّة، وما كانوا عليه من الصفات احلميدة  اجلليلة التي أنجبت أمراء آل مزيد مؤسِّ

واألخالق الكريمة، وقد ذكرنا نسبهم وبعض أحواهلم آنًفا.

ســوها، نبــغ فيهم مجاعة يف  قال الشــيخ يوســف كركوش: »هم أمراء احللَّة ومؤسِّ
قيادة اجليوش، وسياسة امللك، ويف األدب والعلوم، وبقي اسم هذه األرسة المًعا حتَّى 

أواخر القرن التاسع اهلجرّي، ثمَّ اختفى ذكرهم، ودخلوا يف غامر الناس«))).

وقال اخلاقايّن عند ذكر أمراء احللَّة من آل مزيد:

ثنــا كتــب األنســاب أنَّ أســًدا بطن من مــرض، وهــم الذين عرفــوا باملكارم  »حُتدِّ
والشــجاعة، وقد كان هلم مقام مرموق بني القبائل قبل اإلســالم وبعده، ونبغ من هذه 

ز اسمها بني العرب..«))). القبيلة كثري من األعالم يف الشجاعة والعلم والوفاء، ممَّا ركَّ

وقــد برز من هــذه األرسة علامء وأدباء كرام، أســهموا يف بناء النهضــة العلميَّة يف 
ــة، منهــم: الشــيخ الفقيه ريّض الديــن عّل ابن الشــيخ مجال الدين أمحــد املزيدّي،  احللَّ

واألمري الشاعر مزيد بن صفوان املزيدّي، وغريهم.

ر: 11. آل الـُمطهَّ

وهم من أشهر البيوت العلميَّة يف احللَّة، والتي ينتهي نسبها إىل قبيلة بني أسد أيًضا، 

))) تاريخ احللَّة: )/9. 
))) شعراء احللَّة: )/5). 
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وُتعــدُّ هــذه األرسة من األرس العلميَّــة املتخمة بالعلامء األعالم، وشــجرة مورقة كثرية 
ت جذورهــا املباركة عميًقا يف جمد  األغصــان، وافرة الثامر، ثامر العلــم والفضيلة، امتدَّ
ة اإلســالميَّة عموًما، ومدينة احللَّة خصوًصا، بام أنجبت من كبار العلامء والفقهاء،  األُمَّ
متهم الشــيخ األوحد األفضل، مجال امللَّة واحلقِّ والدين، آية اهلل يف  والذين يقف يف مقدِّ
 ،H ّ مة احللِّ ، الشــهري بـ: العالَّ ّ ر احللِّ العاملني، احلســن بن يوســف بن عّل ابن املـُطهَّ
ر، وغريهم كثري، رضوان  وكذلك والده الشــيخ الفقيه ســديد الدين يوســف ابن املطهَّ

اهلل عليهم.

12. آل معد:

ة التي سكنت بغداد واحللَّة،  ويعرفون أيًضا بـ: آل رافع، وهم من السادات املوسويَّ
ينتهي نســبهم الشيف إىل الســيِّد رافع بن فضائل بن عّل ابن محزة القصري ابن أمحد بن 
محزة ابن عّل األحول ابن أمحد األكرب ابن موســى أيب ســبحة ابــن إبراهيم األصغر ابن 

اإلمام موسى بن جعفر، ذكر نسبهم هذا ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب))).

ا آل معد فهم  قال مؤلِّف كتاب غاية االختصار عند ذكره آلل معد املوسوّي: »وأمَّ
ي، ولـامَّ مات الشيف معد ُصلِّ عليه بالنظاميَّة، ودفن باحلائر. قال: ورثاه  أجدادي ألمِّ

ابة بقوله: السيِّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار العلوّي النسَّ

ثــوى فــقــد  ثــويــت  ـــا  إمَّ جعفر  والفهمأبـــا  واحلزم  الدين  علم  بمثواك 
بشجو ويبكيك البالغة والعلم«))).سيبكيك حلُّ املشكل الصعب حلُّه

د بن معد  ومــن أشــهر علامء آل معد املوســوّي: الفقيه صفّي الدين أبو جعفــر حممَّ

))) عمدة الطالب: ))). 
))) غاية االختصار: )8. 
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ابــن عّل بن رافع املوســوّي، الذي كان منبًعا للعلم والفضيلــة، وعلاًم من أعالم الزهد 
والتقى، رضوان اهلل عليه.

13. آل معصوم:

 ،ة الشيفة، التي ينتهي نسبها إىل اإلمام موسى الكاظم وهي من األرس العلويَّ
وهم بنو عم آل األخرس.

قال ابن ِعنَبة: »ومعصوم بن أيب الطيِّب هو جدُّ )آل معصوم( باحللَّة واحلائر«))).

14. آل ُمَعيَّة:

وهم ســادة حسنيُّون ينتهي نســبهم الشيف إىل السيِّد أيب القاسم عّل املعروف بـ: 
ُه ابن احلسن بن احلسن التج ابن إسامعيل الديباج ابن إبراهيم الُغمر  )ابن ُمَعيَّة( وهي أمُّ
ابن احلسن املثنَّى ابن احلسن بن عّل بن أيب طالب. وُمَعيَّة كام ذكر نسبها ابن ِعنَبة 
د بــن حارثة بن معاوية بن إســحاق بن زيد بن  يف عمــدة الطالــب: »هي ُمَعيَّة بنت حممَّ

حارثة..، كوفّية، ينسب إليها ولدها«))).

قال ابن ِعنَبة يف العمدة:

»وإىل بنــي النقيب أيب منصور احلســن الزكّي الثالث ابــن النقيب أيب طالب الزكّي 
ل، يعرفون ببني ُمَعيَّة، ذوي جاللة ورئاســة،  الثــاين ابن أيب منصور احلســن الزكّي األوَّ

م«))). ونقابة وتقدَّ

))) عمدة الطالب: 8)). 
))) عمدة الطالب: )6). 
))) عمدة الطالب: 65). 
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ء، عظامء  م سادة أجالَّ ويف غاية االختصار: »بنو ُمَعيَّة باحللَّة فيهم تشّيع زائد إالَّ أهنَّ
مون، ذوو بيت جليل عظيم، أصحاب وجاهة ونباهة، ورئاسة ونيابة، ونعمة  نقباء متقدِّ

مني عند اخللفاء والكرباء..«))). ضخمة، ما زالوا متقدِّ

ء، وعلامء أعــالم، جهابذة كرام،  مون أجالَّ وآل ُمَعيَّة احلســنّيون ســادة نقبــاء، ُمقدِّ
د بن ُمَعيَّة اآليت ترمجته ضمن أعالم القرن الثامن،  من أشــهرهم: الســيِّد تاج الدين حممَّ
ــُر آل ُمَعيَّة يف كتب الرتاجم  ل، وِذكرْ H وشــيخ الشــهيد األوَّ ّ مة احللِّ وهو تلميذ العالَّ
واألنســاب موضــع للتقديس واالحــرتام، وعنوان للفضائــل واملآثر، فهــم بحّق أحد 

مفاخر الدهر والزمان.

15. آل امللحوس:

ء، ينتهي نســبهم الشيف إىل أيب عبد اهلل احلسني املعروف بـ:  ســادة حسنيُّون أجالَّ
ــد األدرع بن عبيد اهلل األمري بن عبد اهلل بن احلســن بن   )امللحوس( بن القاســم بن حممَّ
جعفــر ابــن احلســن املثنــى ابن اإلمام احلســن الســبط ابــن أمــري املؤمنني عــّل بن أيب 

.طالب

ذكر ابن عنبة )ت 8)8هـ( أنَّ للمحلوس وهو أبو عبد اهلل احلســني بن القاسم ابن 
ــد األدرع َعِقًبــا ُيعرفون بـ: بنــي امللحوس، وهم باحللَّة وغريهــا )))، ومن أعالمهم  حممَّ
مة الفقيه الســيِّد جعفر صاحب كتاب )تكملة الدروس( ابن الســيِّد أمحد، وولده  العالَّ
د ابن جعفر امللحوس، املدفــون يف احللَّة جنب  العامل الفاضل الســيِّد جالل الديــن حممَّ
الشــيخ حييى بن ســعيد اهلــذّل، كام ترمجنــاه يف كتابنا )مــزارات احللَّة الفيحــاء ومراقد 

علامئها(، فلرياجع.

))) غاية االختصار: 50. 
))) عمدة الطالب: 88)-89). 
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16. آل نام:

ــة العلمّي، وأصبح  وهــم من بيــوت العلم العريقــة، التي ارتبط باســمها جمُد احللَّ
رها يف احللَّة،  رجاهلــا من علامء وأدباء، عناوين بــارزة للنهضة العلميَّة، واســتمرار تطوُّ
وقــد متيَّزت هذه األرسة، بإنجاهبا لعدد من العلامء الفقهاء ورجال الفكر واألدب، وقد 
تقلَّد عدد منهم الزعامة الدينيَّة والروحيَّة للمذهب اإلمامّي يف عرصهم، ويرجع نسب 
هــم الفقيه الفاضل الرئيس أيب البقاء هبة اهلل بن نام بن عّل بن  هــذا البيت اجلليل إىل جدِّ
د  محدون الَرَبعّي، ومن مشــاهري علامئهم رئيس الطائفة يف وقته الشيخ نجيب الدين حممَّ
د بن نام  ابــن جعفــر بن هبة اهلل بــن نام، وكذلك ولده الشــيخ نجم الدين جعفر بــن حممَّ

صاحب كتاب )مثري األحزان(، وغريهم.

قال الســيِّد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين: »اشــتهر آل 
اًما طوااًل، نبغ  نــام الَرَبعّي بالفضل واألدب والزعامة العلميَّة يف احللَّة، وخدموا العلم أيَّ
منهــم أفراد ال يســتهان هبم، وختــّرج عليهم الكثري من العلامء األفاضــل، خدموا العلم 
هم )نام(، عرص الشــيخ أيب عّل ابن الشــيخ الطويّس، كام  واألدب، وكان عرص جدِّ

ذكره صاحب )روضات اجلنَّات(.

ونــام مثلَّث النــون وخمفَّف امليــم بعدها األلف، وهــو ابن عّل بن محــدون الَرَبعّي 
األسدّي«))).

17. آل وشاح:

ت عدًدا مــن العلامء  ــة الســيفيَّة، وضمَّ ة النســب، ســكنت احللَّ وهي أرسة أســديَّ
األخيار، واألدباء املرموقني الكبار، من أشــهر رموزها العلميَّــة واألدبيَّة: الفقيه العامل، 

))) لؤلؤة البحرين: )7) اهلامش. 
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ّ الذي كان  د احللِّ واألديب الشاعر، الشيخ شمس امللَّة والدين حمفوظ بن وشاح بن حممَّ
ة محيمة، ونشــأت من  ، والذي كانت تربطه به عالقة أخويَّ ّ ق احللِّ من كبار تالمذة املحقِّ
نســل هذا الشيخ اجلليل أرسة جليلة أنجبت لعدد من األعالم، وذوي الفضيلة ُيعرفون 

بآل حمفوظ.

قال السيِّد حسن الصدر: ».. واعلم أنَّ هذا الشيخ أبو طائفة كبرية باهلرمل يعرفون 
ء، رؤســاء نبالء، وهو غري حمفوظ بن  بـ: آل حمفوظ وبني وشــاح، خرج منها علامء أجالَّ
 ، ّ عزيزة بن وشــاح السورائّي، والد الشيخ ســديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة احللِّ
ق نجم الدين يف علم الكالم، الذي قرأ عليه كتابه )املنهاج( يف علم الكالم،  استاذ املحقِّ

م االحتاد..«))). فال تتوهَّ

التالقح العلمّي بني مدينة احللَّة ومدن العامل الإ�سالمّي

إنَّ من عوامل انتشــار العلوم واملعارف اإلســالميَّة املختلفــة، هو حدوث التالقح 
العلمــّي بني املدن والبلدان املختلفــة، والذي قد حيصل بني مدينتــني أو أكثر، ويمكننا 
تعريف هذا التالقح بأنَّه: عبارة عن نش العلوم واملعارف اإلسالميَّة املختلفة، وحصول 
التبادل الفكرّي العلمّي منه واألديّب بني علامء مدينتني أو أكثر، علاًم أنَّ هذا التالقح يتمُّ 
ا من خالل منح اإلجازات العلميَّة للطلبة من قبل مشاخيهم، وعىل اختالف أصوهلم  إمَّ
ا  وأماكن ســكناهم، أو من خــالل ارتباطهم بحلقات البحث والتدريــس واملناظرة، إمَّ
ب علم، أو بصفة مشــايخ هلــؤالء الطلبة، وقد يفيض األمر يف بعض األحيان  بصفة طالَّ
إىل بقــاء عدد منهم يف تلك املدن، واســتقرارهم فيها خدمة للعلــم والدين، ويف غالب 
األحيان نجد أنَّ االســتقرار الفعــّل هلؤالء العلامء يكون يف املدن التــي تتمّيز بالصدارة 

))) تكملة أمل اآلمل: ))). 
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سة، والتي ال تزال كّل منهام  العلميَّة والفكرّية، كمدينة النجف األرشف ومدينة قّم املقدَّ
من حوارض العلم الكربى.

ــة الفيحاء مدينــة العلم والعلامء، كانــت من نتائج  ويمكــن القــول: إنَّ مدينة احللَّ
التالقح العلمــّي والتقارب اجلغرايّف مع مدينة النجــف األرشف، ومثااًل نموذجيًّا هلذا 

التالقح.

يقول الشــيخ يوســف كركوش: »قد يســأل ســائل: إنَّ العلم دخــل احللَّة من أيِّ 
مدينة؟ وما عالقة تلك املدينة باحللَّة؟

ها  ل قد أمَّ فيجيب ســؤاله قائاًل: كان ُأمراء هذه املدينة عىل ما أسلفت يف األمر األوَّ
النــاس من كلِّ حــدب وصوب، ولكن كانت النجف أكثر عالقــة هبا من غريها، وكان 
فيها يومئذ تالمذة الشــيخ الطويّس الذي غادر بغداد سنة 8))هـ بعد أن أحرق )طغرل 
س إىل أن  بك( الســلجوقّي مكتبته وكريّس تدريسه، واســتوطن النجف وبقي فيها يدرِّ
ذها  تويفِّ ســنة 60)هـ فقــام تالمذته مقامه، فلامَّ مرصَّ األمري ســيف الدولــة احللَّة واختَّ
ت أعناق النجفيِّني إليه، وعلَّقوا عليه  مركًزا ألعامله قويت الرابطة بــني البلدتني، وامتدَّ
ة يف  ة التامَّ اآلمــال ليحيــوا ما اندثر من نفوذهــم، وما كان هلم يف عهد آل بويه مــن احلريَّ

التعبري عن آرائهم«))).

ة  خني من قوَّ وتأييًدا ملا ذكره الشــيخ يوســف كركوش وما أشــار إليه بعــض املؤرِّ
الروابط العلميَّة التي كانت تربط بني مدينتي احللَّة والنجف، يمكننا أن نستنتج أنَّ تلك 
الروابط كانت بال شــّك متثِّل الصورة األهبى للتالقح العلمّي بني املدينتني، والذي ظهر 
يف بادئ أمره بعد انتقال الشــيخ الطويّسH من بغداد إىل النجف األرشف وانشــغاله 

))) تاريخ احللَّة: )/). 
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بالبحث والتدريس وانحدار طلبة العلم إليه من كلِّ حدب وصوب، وِمن َثمَّ وفاته سنة 
60)هـ، وقيام بعض تالمذته األعالم ومنهم ولده األفضل األكمل أبو عّل احلســن بن 

.Hب بـ)املفيد الثاين( مقام والده شيخ الطائفة د بن احلسن الطويّس امللقَّ حممَّ

وتتلمذ عدد من أســاطني العلامء عــىل يديه ممَّن أصبحوا فيام بعد مشــايخ اإلجازة 
والروايــة لعلامء اإلســالم، بام فيهــم علامء احللَّة الفيحــاء، كأمثال الشــيخ الفقيه إلياس 
ابن هشــام احلائرّي تلميذ أيب عّل الطويّس، ومن مشــايخ الفقيه الفاضل الشــيخ عريب 
ّ الذي يروي  ، وكذلك الشــيخ حييى بن بطريق األسدّي احللِّ ّ ابن مســافر العبادّي احللِّ
ّي  د بن أيب القاسم عّل الطربّي اآلمّل الكجِّ عن الشــيخ الفقيه عامد الدين أيب جعفر حممَّ
صاحب كتاب )بشــارة املصطفى لشــيعة املرتــىض( الذي يروي هو بدوره عن الشــيخ 
د الطويّس، وكذلك الشــيخ أبو عبد اهلل احلســني بن أمحد  العــامل أيب عّل احلســن بن حممَّ
ابن طحال تلميذ الشيخ أيب عّل الطويّس، ويف الوقت نفسه هو من مشايخ الشيخ الفقيه 
، وغريهم كثري، وهي دالئل واضحة عىل حصول التالقح  ّ أيب البقــاء هبة اهلل بن نام احللِّ
العلمــّي والتبادل الفكرّي بينهم، إضافة إىل اإلجازات العلميَّة املمنوحة من قبل أولئك 

نة يف كتبهم ورسائلهم. العلامء لبعض طلبتهم، واملدوَّ

ًثا عن الصالت العلميَّة  يقول أستاذنا األستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم، متحدِّ
والثقافيَّــة بني احللَّة والنجف: »ويعود العمــق التارخيّي ملدينتي النجف واحللَّة إىل عرص 
ما قبل اإلســالم، يوم كانت أرض النجف جزًءا مــن مملكة بابل، وعىل أرضها انطلقت 
صيحة التوحيد عىل لسان نبّي اهلل إبراهيم اخلليل، وقد حاولُت من خالل العوامل 
اجلغرافيَّة والتارخييَّة والدينيَّة إظهار الصالت بني النجف واحللَّة، وكانت نقابة العلويِّني 
قت هذه الصالت بام حتمل من عمق اجتامعّي ودينّي، ومنذ القرن الرابع اهلجرّي/ قد عمَّ
العارش امليالدّي أخذت مدرستا النجف واحللَّة يف الربوز عىل الساحة العلميَّة والثقافيَّة، 
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وبدأ التالقح بني املدرستني واضًحا، وإن كانت هناك اجتهادات فقهيَّة احتفظت هبا كلُّ 
مدرسة يف بعض األحيان..«))).

ثــمَّ قــال: »وازداد التالقــح الفكرّي بني مدرســتي احللَّة والنجف خــالل القرنني 
الســابع والثامــن اهلجريِّني، إذ حتّولت مدرســة النجــف إىل احللَّة منذ القرن الســادس 
اهلجرّي/الثاين عش امليالدي، حتَّى القرن الثامن اهلجرّي/الرابع عش امليالدّي، وُذكر 
أنَّ الســيِّد عبد الكريم ابن طاووس)ت)69هـــ/)9))م( روى يف كتابه فرحة الغرّي 
عن َعَلمني من مدرســة النجف مها: الشيخ احلســني بن عبد الكريم الغروّي، واحلسني 
ا ليست  ابن عبد اهلل بن طحال، وهو دليل عىل استمرار مدرسة النجف بالوجود، إالَّ أهنَّ
ام الشــيخ الطويّس، وكان ملدن العــراق األَُخر حضور يف  باملســتوى الذي كانت عليه أيَّ
مدينة احللَّة، فقصدها رجال الفكر من املدن اآلتية: بغداد، وهيت، وواســط، واألنبار، 
وتكريت. كام قصدها طلبة العلم ورجاله من أقاليم العامل اإلســالمّي، فجاءوا من بالد 

فارس، والبحرين، وبالد الشام، ومرص«))).

ل الرصيد األكرب للتالقح العلمّي  وقد ســبق أنَّ مدينة النجف األرشف كانت تشكِّ
ــة، إالَّ أنَّ ذلك ال يمنع من وجود روابط علميَّــة أخرى مع بعض املدن،  بينهــا وبني احللَّ
ر احلركة العلميَّة  كمدينة بغداد عاصمة اخلالفة العبَّاســيَّة، وغريها ممَّن ســامهت يف تطــوُّ
واألدبيَّة يف مدينة احللَّة وازدهارها، وبلوغها مركز الصدارة والزعامة الدينيَّة لفرتة طويلة، 
وقد تمَّ ذلك من خالل حصول التالقح العلمّي بينها كمركز إشعاع فكرّي متميِّز، وبني 
مدن العامل اإلســالمّي األُخرى، ولتوضيح هذا التالقــح ونتائجه نذكر بعض هذه املدن 

وبعض أعالمها الذين ساعدوا يف حصول هذا التالقح املتميِّز، وعىل النحو اآليت:

))) النجف األرشف واحللَّة الفيحاء صالت علميَّة وثقافّية، املقّدمة: ). 
))) احلياة الفكرّية يف احللَّة: ))-5). 
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1. آبه أو )آوه(:

وهي بلدة من توابع بالد إيران، من أعالمها الشــيخ اجلليل عّز الدين احلسن اآليّب 
. ّ ق احللِّ تلميذ املحقِّ

ــي: »اآليب: عّز الدين احلســن بــن أيب طالب اليوســفّي  قــال الشــيخ عبَّــاس القمِّ
ق فقيه، قوّي الفقاهة، شــارح  املعروف بـ)الفاضل اآليّب(، وابن زينب، عامل فاضل، حمقِّ
ق، شــهرته دون فضله.. إىل قوله: و)اآليّب( نســبة إىل آَبه كـ)ســاَوه(  فائق، وتلميذ املحقِّ
وُيقــال هلــا أيًضــا )آوه(، ُبليدة من توابــع قّم رديفها املذكــور، وأهلها شــيعة من زمان 

.(((»..ة األئمَّ

وقال ياقوت احلموّي: »آبه: قرية من قرى ســاوة، منها جرير بن عبداحلميد اآليّب، 
وآبه ُبليدة تقابل ســاوه تعرف بني العاّمة بآوه، وأهلها شيعة.. وهي اليوم قرية من قرى 

قّم واقعة بني قزوين وساوه«))).

2. آُمل:

قال ياقوت احلموّي: »مدينة يف طربستان وهي قصبتها«))).

وقد انتســب هلــذه املدينة عدد من األعالم، منهم الســيِّد حيدر اآلمــّل تلميذ فخر 
، وكذلك من أعالمها الشــيخ تقــّي الدين إبراهيم بن احلســني بن عّل  ّ قــني احلــلِّ املحقِّ

.(((H ّ مة احللِّ اآلمّل تلميذ العالَّ

))) الكنى واأللقاب: )/). 
))) معجم البلدان: )/)5. 

))) معجم البلدان: 7). 
 : د صادق آل بحر العلوم عند تقديمه لكتاب رجال العالَّمة احللِّّ ))) هكذا ذكره العالَّمة السيِّد حممَّ

 .(7
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3. إربّل:

جــاء يف وفيــات األعيان: »هذه النســبة إىل إربــّل، وهي مدينة كبــرية بالقرب من 
املوصل من جهتها الشقيَّة«))).

وذكر اخلوانسارّي يف روضات اجلنَّات قائاًل:

ا مدينة حمدثة من  بِل.. . وقيل: إهنَّ بِل عىل وزن ِدعرْ ّ فهي نســبة إىل إِررْ ا اإلربلِّ ».. وأمَّ
بالدها، واسطة بني مدائن كرسى واملوصل، ومنها إىل املوصل يومان خفيفان..«))).

نبــغ يف هــذه املدينة عدد من العلامء واألدباء، من أشــهرهم الشــيخ اجلليل عّل بن 
ة(، وهو ممَّن تتلمذ عىل السيِّد العابد عّل بن  عيســى اإلربّل صاحب كتاب )كشف الغمَّ

.Hموسى ابن طاووس

4. اسرتآباد:

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

من علامئها الشيخ نجيب الدين االسرتآبادّي.

قــال احلرُّ العامّل: »الشــيخ نجيــب الدين بن مذكّي االســرتآبادّي، فاضل، يروي 
مة عن أبيه عن عّل بن ثابت بن عصيدة عنه«))). العالَّ

5. أصفهان:

وهــي من املدن الكبرية يف بالد إيران، ينتســب إليها كثــرٌي من أهل العلم واألدب، 
))) وفيات األعيان: )/87). 

))) روضات اجلنَّات: )/))). 
))) ُينظر: الكنى واأللقاب: )/7). 

))) أمل اآلمل: )/5)). 
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منهم الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر.

قال احلرُّ العامّل: »الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهايّن أبو السعادات، 
ًقا، له كتب، منها: رشح الوالء يف رشح الدعاء)))، وكتاب توجيه  كان عالـاًم فاضاًل، حمقِّ
السؤاالت يف حلِّ اإلشكاالت.. إىل قوله: يروي عنه السيِّد عّل بن موسى ابن طاووس، 

ق نصري الدين الطويّس، وِميثم بن عّل البحرايّن«))). وقرأ عنده املحقِّ

6. البحرين:

وهي ال حتتاج إىل تعريف لشهرتا، ينتمي هلا اجلمِّ الغفري من األرُس والعلامء األعالم، 
ج البحرايّن. من مشاهريهم: الشيخ الفيلسوف ِميثم بن عّل البحرايّن، وكذلك الشيخ ابن املتوَّ

ج البحرايّن، عامل فاضل، أديب  قال احلرُّ العامل: »الشــيخ أمحد بن عبد اهلل بــن متوَّ
ها كفاية الطالبني، وله شعر كثري، قرأ عىل الشيخ فخر الدين  شــاعر، عابد، له رسالة سامَّ

مة، وروى عنه«))). ابن العالَّ

7. بغداد:

وهي ال حتتاج إىل تعريف لشهرتا املطبقة، من أعالمها: السيِّد العامل الشاعر صفّي 
د بن احلســن ابن أيب الرضا العلوّي البغدادّي، وهو من مشــايخ الســيِّد تاج  الدين حممَّ

د ابن ُمَعيَّة احلسنّي الذي يروي عنه. الدين حممَّ

8. بيهق:

دة وســكون اليــاء املثنَّاة من  قــال ابن خلِّــكان: »ونســبته إىل َبيرَْهق بفتح الباء املوحَّ

))) ُطبع هذا الكتاب يف جملَّد كبري، بتحقيق الشيخ قيس العطَّار. 
))) أمل اآلمل: )/)). 
))) أمل اآلمل: )/6). 
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حتتها وبعد اهلاء املفتوحة قاف، وهي ُقرى جمتمعة بنواحي نيســابور عىل عشين فرسًخا 
منها..«))).

د بن إبراهيم البيهقّي،  من علامئها املنتسبني هلا الشيخ حيدر بن عّل ابن أيب عّل حممَّ
مة رســالة يف  قــال فيه احلرُّ العامّل: »فاضل جليل، صنَّف الشــيخ فخر الدين ولد العالَّ

النّية بالتامسه، وأثنى عليه..«))).

9. جبل عامل:

وهي من املدن الشــهرية يف بالد الشــام، وتقع اليوم ضمن دولة لبنان، ينتمي إليها 
اجلمُّ الغفري من العلامء الفقهاء، واألدباء الكبار، وتالقحها العلمّي مع مدينة احللَّة سابًقا 
ومــع مدينة النجف األرشف تالقًحــا متواصاًل يكاد ال ينقطع، وإىل يومنا هذا، من أبرز 
ّي العامّل،  د بن مكِّ ل الشيخ حممَّ علامئها األعالم بل أشهرهم عىل اإلطالق الشهيد األوَّ
، وكذلك تتلمذ عىل الســيِّد تاج الدين  ّ مة احللِّ قني ابن العالَّ وهــو من تالمذة فخر املحقِّ

د ابن ُمَعيَّة احلسنّي. حممَّ

مته عىل كتاب الروضــة البهيَّة يف رشح  ــد مهدي اآلصفــّي يف مقدِّ قال الشــيخ حممَّ
ّي العامّل: »زار كثرًيا من  د بن مكِّ ل حممَّ ًثا عن سرية الشهيد األوَّ اللمعة الدمشقيَّة متحدِّ
رة، وبغداد، ومرص،  ة املكّرمــة، واملدينة املنوَّ حوارض العامل اإلســالمّي يف وقته، مثل مكَّ
ة، وأتاحت  ودمشق، وبيت املقدس، ومقام اخلليل إبراهيم، واجتمع فيها بمشايخ العامَّ
له هذه األســفار نوًعا مــن التالقح الفكري بني مناهج البحــث الفقهّي واألصوّل عند 

الشيعة والسنَّة«))).

))) وفيات األعيان: )/76. 
))) أمل اآلمل: )/07). 

))) الروضة البهّية: )/)7. 
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10. ُجْرجان:

قال ياقوت احلموّي: »جرجان مدينة مشــهورة عظيمة بني طربســتان وخراسان.. 
ل من أحدث بناءها يزيد بن املهلَّب بن أيب صفرة، وقد خرج منها خلق من  وقيل: إنَّ أوَّ

األدباء..«))).

 ،H ّ مة احللِّ د بن عّل اجلرجايّن، تلميذ العالَّ من علامئها املنتسبني إليها: الشيخ حممَّ
د  مة الســيِّد حممَّ وشــارح كتــاب )مبادئ الوصــول إىل علم األصول(، ذكــر ذلك العالَّ

.((() ّ مة احللِّ صادق آل بحر العلوم يف مقّدمة كتاب )رجال العالَّ

11. احلائر احلسينّي )كربالء(:

قال ياقوت احلموّي عند ذكره احلائر احلسينّي الشيف: ».. وهو يف األصل حوض 
ي بذلك ألنَّ املاء يتحريَّ فيه، يرجع من أقصاه إىل  يصبُّ إليه مسيل املاء من األمطار، ُسمِّ

.(((»..أدناه، واحلائر: قرب احلسني بن عّل

د بن طحال املقدادّي احلائرّي. من علامئه املشهورين الشيخ حممَّ

د بن طحال املقدادّي احلائرّي، فاضل، فقيه، يروي  قال احلرُّ العامّل: »الشــيخ حممَّ
عنه عّل بن ثابت ابن عصيدة«))).

12. حلب:

قال ياقوت احلموّي: »َحَلب بالتحريك مدينة عظيمة واسعة، كثرية اخلريات، طيِّبة 

))) معجم البلدان: )/9)). 
))) رجال العاّلمة احللِّـّي: 7). 

))) معجم البلدان: )/08). 
))) أمل اآلمل: )/78). 
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امنا هذه..«))). اهلواء، صحيحة األديم واملاء، وهي قصبة جنِد قنِّرسين يف أيَّ

ة من بالد الشــام، وقد أخرجت هذه  وحلب اليوم هي إحدى مدن البالد الســوريَّ
ـن كان له صالت علميَّة مع  املدينــة املباركة العــدد الكثري من العلامء الكبار واألدباء، ممَـّ
مة  علامء احللَّة، كالســادة بني زهرة احللبيِّــني، العلامء األفاضل، الذين تتلمذوا عىل العالَّ

مة هلم مشهورة ومثبتة يف كتب اإلجازات. H، وإجازة العالَّ ّ احللِّ

13. راوند:

وهي بلدة قرب كاشــان وأصفهان من بالد إيران، ذكرها ياقوت احلموّي بام نّصه: 
»راَونرْد: بفتح الواو، ونون ساكنة، وآخره دال مهملة: بليدة قرب قاشان وأصبهان.

قال محزة: وأصلها راهاوند، ومعناه: اخلري املضاعف.

وقــال بعضهم: وراوند مدينة باملوصــل قديمة، بناها راوند األكرب بن بيوراســف 
اك«))). الضحَّ

من علامئها املشــهورين ممَّن كانــت له صلة علميَّة بعلامء احللَّة: الشــيخ عامد الدين 
أبــو الفــرج عّل ابن الشــيخ قطب الدين الراوندّي، تلميذ الشــيخ ســديد الدين حممود 
احلميّص، و الســيِّد أبو الرضا فضل اهلل الراوندّي، من مشايخ الشيخ أيب عّل احلسن بن 

، وغريهم. ّ طارق بن احلسن احللِّ

14. طوس:

قال ياقوت احلموي: »مدينة بخراســان، بينها وبني نيســابور نحو عشة فراســخ، 
تشــتمل عىل بلدتني يقال ألحدمهــا: )الطربان(، واألخرى: )نوقــان(، وهبا قرب عّل بن 

))) معجم البلدان: )/)8). 
))) معجم البلدان: )/9). 
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موسى الرضا، وهبا قرب هارون الرشيد..«))).

د بن احلسن  د بن حممَّ من أشهر علامئها الشيخ الفيلسوف اخلواجة نصري الدين حممَّ
مة، وقال يف إجــازة له عند ذكره: كان  الطــويّس، قال احلــرُّ العامّل: ».. يروي عنه العالَّ

هذا الشيخ أفضل أهل عرصه يف العلوم العقليَّة والنقليَّة..«))).

فة: 15. قمُّ املرشَّ

قال ياقوت احلموّي: »ُقّم- بالضمِّ والتشــديد- مدينة مســتحدثة إســالميَّة، ال أثر 
ها طلحة بن األحوص األشــعرّي، موقعها بني أصبهان  ل من مرصَّ لألعاجــم فيها، وأوَّ
اج بن يوسف سنة  ام احلجَّ وســاوه، وأهلها كلُّهم شيعة إماميَّة، وكان مبدأ متصريها يف أيَّ

)8هـ..«))).

وهــذه املدينة الطيِّبة قد أنجبت الفطاحل من الفقهــاء والعلامء، ممَّن مألت آثارهم 
ومآثرهــم اخلالدة كتب الرتاجم والســري، التي ال تزال وإىل يومنــا احلارض خُترج املئات 
مــن العلامء واألفاضل لنش العلم والدين، من علامئها املشــهورين الذي له صلة علميَّة 
ّي، صاحب  بعلامء احللَّة الشيخ منتجب الدين عّل بن عبيد اهلل بن احلسن بن بابويه القمِّ
كتاب )الفهرست( املشــهور يف الرجال، وهو من تالمذة الشيخ سديد الدين حممود بن 

. ّ عّل احلميّص احللِّ

16. كاشان:

وهــي من البلــدان املعروفة، وتقع اليوم ضمن دولة إيران اإلســالميَّة، من علامئها 

))) معجم البلدان: )/08). 
))) أمل اآلمل: )/99). 

))) معجم البلدان: )/97). 
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، وهو من مشــايخ السيِّد تاج  ّ املشــهورين املنتســبني إليها: الشيخ الفيلســوف عّل احللِّ
ّ جعفر بن سعيد اهلذّل. ق احللِّ د ابن ُمَعيَّة، ومن تالمذة املحقِّ الدين حممَّ

17. الكوفة:

قــال ياقوت احلمــوّي: »الُكوفة بالضــمِّ الـِمرص املشــهور بأرض بابل من ســواد 
يها قوم )خّد العذراء(. العراق، ويسمِّ

د بن القاســم: ُســّميت الكوفة كوفة الســتدارتا، أخًذا من قول  قــال أبو بكر حممَّ
العرب: )رأيت كوفاًنا(، وكوفاًنا بضمِّ الكاف وفتحها للرميلة املستديرة.

ف الرمل. يت الكوفة كوفة الجتامع الناس هبا. من قوهلم: قد تكوَّ وقيل: سمِّ

ت يف  ام عمر بن اخلطَّاب يف ســنة 7)هـ، وقال قوم: ُمرصِّ ا متصريها فكان يف أيَّ وأمَّ
سنة 9)هـ..«))).

وهذه املدينة املباركة متخمة بالعلامء واألدباء وعىل مرِّ التاريخ، من علامئها البارزين 
د  د بن حممَّ الذيــن كانت هلم صلة علميَّة مع علامء احللَّة: الشــيخ اإلمام مجــال الدين حممَّ
، وممَّن يروي  ّ ق احللِّ ابن أمحد الكويّف اهلاشــمّي احلارثّي، وكان من مشاهري تالمذة املحقِّ

عنهم ابن ُمَعيَّة احلسنّي.

رة: 18. املدينة املنوَّ

ى )يثرب(، وبعد  وهي ال حتتاج إىل تعريف لشــهرتا، وكانت قبل اإلســالم تســمَّ
رة، وكان رســول  يت باملدينة املنوَّ د إليهــا مهاجًرا ســمِّ دخــول النبيِّ األعظــم حممَّ

ها )طيبة(. اهلل قد سامَّ

))) معجم البلدان: )/90). 
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من علامئها املشــهورين ممَّن كانت له صلة علميَّة بعلامء احللَّة الســيِّد مهنّا بن سنان 
ّ يســأُله اإلجابَة عن جمموعة من األســئلة، وهي  مة احللِّ املــديّن، الــذي أرســل إىل العالَّ
ّ بعنوان: أجوبة مســائل مهنَّا بن سنان  مة احللِّ مذكورة ضمن مؤلَّفات ومصنَّفات العالَّ

املديّن، أو: أجوبة املسائل املهنائيَّة.

19. ورامني:

وهــي بلــدة من أعامل بــالد الري، انتســب إليها كثرٌي مــن العلامء واألدبــاء، منهم 
ب بـ: )قطب الدين  د البوهيّي احلكيم الفقيه، امللقَّ د بن حممَّ الشــيخ األجّل أبو جعفر حممَّ

الرازّي(، صاحب كتايَب )رشح الشمسيَّة( و)رشح املطالع(.

ّي بعد ذكره: »أصله من ورامني الري من جهة املولد والبلد،  قال الشيخ عبَّاس القمِّ
وينتهي نسبه إىل آل بويه سالطني الدياملة)))..«))).

علماء احللَّة واملعارف الإ�سالميَّة

ٍد،  مل تقترص مشاركة علامء احللَّة يف العلوم واملعارف اإلسالميَّة عىل جماٍل فكريٍّ حمدَّ
ٍ من علوم اإلسالم، بل كانت مشاركة واسعة شملت عدد من جماالت  أو عىل علٍم معنيَّ
العلــم واألدب، وال يــكاد خيلو علــم من العلوم مــن وضوح بصامتم عليــه، ووجود 
آثارهم فيه، واإلشارة من بعيد أو قريب إىل ذكرهم وإىل أمهيَّة دورهم فيه، وجيد الباحث 
ء يف علوم اإلســالم كان عىل درجات متفاوتة  املتتبِّع أنَّ مشــاركة هــؤالء العلامء األجالَّ

ي وليس لســالطني آل بويه أمثال  ))) وهناك من ينســبه مــن أصحاب املعاجم إىل ابــن بابويه القمِّ
صاحــب أمل اآلمــل: )/00)، وصاحب رياض العلــامء: 5/)0)، وغريهم، واهلل ســبحانه 

العامل. 
))) الكنى واأللقاب: )/)6. 
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ع املشــاركة يف جماالت العلــوم واآلداب املختلفة، فهناك بعض العلامء من  من حيث تنوُّ
اقترصت مسامهته يف علم من العلوم، وهناك من شارك يف أكثر من جمال علمّي، وهناك 
دت مشاركته حتَّى شملت كثرًيا من العلوم واآلداب اإلسالميَّة، وهو يف أغلبها  من تعدَّ
H الذي قيل: إنَّه ُوِجد بخطِّه الشيف أكثر  ّ مة احللِّ قد متيَّز باإلبــداع والُرقي، كالعالَّ

من مخسامئة جملَّد)))، وأنَّه صنَّف وأّلف يف أكثر العلوم اإلسالميَّة.

وهناك بعٌض من علامء احللَّة من ساعد وأسهم يف تطوير علوم اإلسالم وإنضاجها، 
مــن خــالل االبتكار واإلبداع يف بعض جماالتــا العلميَّة واألدبيَّة، وكان هلم هبا الســبق 
يف ذلــك عىل باقي علامء املســلمني، الذين شــهدوا هلم هبذه اإلنجــازات املتميِّزة، ومن 
أمثال هؤالء العلامء الســيِّد الفقيه أمحد بن موســى ابن طــاووس، صاحب كتاب )حلِّ 
ل من وضــع االصطالحات اجلديدة لإلماميَّة يف  اإلشــكال يف معرفة الرجال(، وهو أوَّ
علم احلديث، من صحيح وحســن وموثَّق وضعيف. وكذلك الشيخ تقّي الدين احلسن 
بن داود، صاحب كتاب )الرجال( املشهور، الذي سلك فيه استعامل الرموز واألحرف 
بدل الكلامت واألسامء، وكان مسلًكا مل يسبقه إليه أحد. ويف جماالت الفنون األدبيَّة برز 
ن، وكان لــه تطوير متميِّز لعلم  ــح املضمَّ ، الذي اخرتع املوشَّ ّ الشــيخ صفّي الدين احللِّ

البيان والبديع.

 ّ ن صفّي الدين احللِّ ــح املضمَّ ل من اخرتع املوشَّ قال الســيِّد حســن الصدر: »وأوَّ
الشاعر الوحيد املتوفَّ سنة 750هـ مل ُيسَبق إليه«))).

ف عىل مشــاركات علامء وأدبــاء الفيحاء يف العلوم واملعارف اإلســالميَّة،  وللتعــرُّ
نذكر هنا بعض هذه العلوم، وأبرز من شارك فيها من علامء احللَّة عىل النحو اآليت:

))) جممع البحرين: 6/))). 
))) الشيعة وفنون اإلسالم: 0)). 
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الشــعر: وقــد متيَّز يف هــذا املجال عدد ضخم من الشــعراء واألدبــاء احللِّيِّني قدياًم 
ة واألدبيَّة،  ت كتب الرتاجم والشعر واألدب بنتاجاتم وآثارهم الشعريَّ وحارًضا، وغصَّ
، وابــن العرندس، واخلليعّي، والشــفهينّي،  ّ ومن أشــهرهم: الشــيخ صفّي الدين احللِّ

وغريهم كثري.

، صاحب  ّ ام بن أيب فراس احللِّ علم األخالق: وبرز يف هذا املجال الشيخ الزاهد ورَّ
. ّ كتاب )نزهة النواظر وتنبيه اخلواطر(، والشيخ أمحد ابن فهد احللِّ

ء، كالشــيخ اجلليل ســديد الدين حممود  علم أصول الفقه: وقد برز فيه علامء أجالَّ
. ّ مة احللِّ ّ الشيخ جعفر بن سعيد، والشيخ آية اهلل العالَّ ق احللِّ ابن عّل احلميّص، و املحقِّ

د بن  ــابة الســيِّد تاج الدين حممَّ مة النسَّ علم التاريخ: وقد كتب يف هذا املجال العالَّ
ُمَعيَّــة، له كتاب )أخبار األمم(، وهو كتاب ضخم كام وصفه تلميذه ابن ِعنَبة احلســنّي، 
، وله أرجوزة يف تاريــخ امللوك واخللفاء،  ّ وبرز فيه أيًضا الشــيخ حســن بن راشــد احللِّ

وُأرجوزة يف تاريخ القاهرة، وغريهم))).

علم دراية احلديث: من أبرزهم يف هذا العلم الســيِّد مجال الدين أبو الفضائل أمحد 
مة اجلليل السيِّد عّل بن عبد الكريم بن عبداحلميد احلسينّي  ابن طاووس، وكذلك العالَّ

النيّل.

علم الرجال: وقد برز فيه أيًضا الســيِّد أبو الفضائل أمحد بن موســى ابن طاووس، 
، والشيخ تقّي الدين احلسن بن داود صاحب كتاب الرجال، وغريهم. ّ مة احللِّ والعالَّ

ـن ُعرف هبذه العلوم: العامل النبيه الفاضل الشــيخ كامل  علــم الطبِّ والطبيعيَّات: ممَـّ
، فِمن مصنَّفاته يف هــذه العلوم: كتاب )اإليامقي يف  ّ الدين عبــد الرمحن ابن العتائقّي احللِّ

))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 75). 
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رشح اإليالقــي( يف الطــّب، وكتــاب )الترصيــح يف رشح التلويــح إىل أرسار التنقيح( يف 
الطّب، و)الرسالة املفردة يف األدوية املفردة(، و)الرسالة املفيدة لكلِّ طالب يف معرفة مقدار 

أبعاد األفالك والكواكب(، و)اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد( يف اهلندسة)))، وغريها.

علــم العرفان: برز يف هذا العلم وبشــكل واســع وكبري الســيِّد العابد الزاهد مجال 
الدين عّل بن موســى ابن طاووس احلسنّي، الذي صنَّف وألفَّ عدًدا من كتب األدعية 
والزيــارات واألخالق، مثل كتــاب )مصباح الزائــر وجناح املســافر(، وكتاب )فالح 
الســائل ونجاح املســائل(، وكتاب )اإلقبال بصالح األعامل(، وكتاب )مجال األســبوع 
بكــامل العمل املشوع(، وغريها كثرٌي مــن كتب األدعية والزيارات، وبرز يف هذا العلم 
ة الداعي ونجاح  ّ صاحب كتــاب )عــدَّ أيًضــا الشــيخ مجال الديــن أمحد ابن فهــد احللِّ

الساعي(، وغريها من الكتب.

علم العروض: برز يف هذا العلم الشــيخ تقّي الدين احلســن بن داود، وله يف علم 
ة عني اخلليــل يف رشح النظم اجلليل(  العــروض كتاب )اإلكليــل التاجي(، وكتاب )قرَّ

البن احلاجب))).

علم الفقه: وهو أرشف العلوم وأكثرها أمهيَّة يف بناء الكيان اإلســالمّي الصحيح، 
د بن إدريس  وقــد برز يف هذا العلــم اجلمِّ الغفري من فقهــاء الفيحاء، أمثال الشــيخ حممَّ
مة مجال الدين  (، والعالَّ ّ ق احللِّ ، والشيخ جعفر بن ســعيد اهلذّل املعروف بـ)املحقِّ ّ احللِّ

، وغريهم كثري. ّ ر احللِّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

علم الفلســفة: وقد برز يف هذا العلم من علامء احللَّة: ســديد الدين حممود بن عّل 
، وغريهم. ّ ، والشيخ نصري الدين القايّش احللِّ ّ مة احللِّ احلميّص، العالَّ

))) الناسخ واملنسوخ: 9)-))، املقدمة. 
))) الشيعة وفنون اإلسالم: 06). 
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ّ الشــيخ جعفر بن سعيد،  ق احللِّ علم الكالم: وقد برز فيه من علامء الفيحاء: املحقِّ
مة آية اهلل  ، والعالَّ ّ والشيخ اجلليل سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح احللِّ

. ّ ، والشيخ نصري الدين القايّش احللِّ ّ ر احللِّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

، الذي ُيعد أحد  ّ علم املعاين والبديع: وقد برز فيه الشاعر األديب صفّي الدين احللِّ
اد هذا الفّن املتقّدمني. روَّ

ق جعفر بن ســعيد  علــم املنطق: وقد متيَّــز فيه كّل مــن العالِـَمني األفخرين: املحقِّ
 ، ّ ، وكذا الشيخ تقّي الدين احلسن بن داود احللِّ ّ ر احللِّ مة احلسن ابن املطهَّ ، والعالَّ ّ احللِّ

فله يف املنطق كتاب )إحكام القضيَّة يف أحكام القضيَّة(، وغريهم من العلامء.

علــم النحو: برز يف هذا العلم عدد كبري من علامء الفيحاء، من أشــهرهم: الشــيخ 
، وعميد الرؤساء الشــيخ هبة اهلل بن حامد،  ّ ، والشــيخ ابن الســكون احللِّ ّ ُشــميم احللِّ

والشيخ أبو العبَّاس أمحد بن عّل املهلَّبّي، وغريهم كثري.

د ابن الطقطقي، والســيِّد  علم النســب: برز يف هذا العلم الســيِّد صفّي الدين حممَّ
د بن ُمَعيَّة، وتلميذه الســيِّد ابن ِعنَبة احلســنّي صاحب  مة تــاج الدين حممَّ ــابة العالَّ النسَّ
ابة، هباء الدين عّل بن عبدالكريم بن  مة النسَّ كتاب )عمدة الطالب(، وكذا الســيِّد العالَّ

. ّ عبداحلميد احلسينّي النيّل، ُأستاذ ابن فهد احللِّ

د بن  ابة السيِّد تاج الدين حممَّ مة النسَّ علم اهليئة واحلســاب: ظهر يف هذا العلم العالَّ
ة مؤلَّفات يف احلساب، ذكرها له تلميذه السيِّد ابن ِعنَبة احلسنّي يف  ُمَعيَّة احلسنّي، وله عدَّ
ب  ـّي امللقَّ كتابه عمدة الطالب)))، وكذا الشيخ إسامعيل بن احلسن بن غنّي احلاسب احللِّ

بـ)علم الدين(.

))) عمدة الطالب: 69). 
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املراأة واأثرها العلمّي يف مدر�سة احللَّة

قد يتبــادر إىل بعض األذهان أنَّ حتصيل العلوم واملعارف اإلســالميَّة املختلفة هي 
حكٌر عىل الرجال فقط دون النســاء، وأنَّه ليس هلُنَّ أدنى مشــاركة فيها، وهذا يف حقيقة 
سة  احلال رأي قارص وغري صحيح، فاإلســالم بمفاهيمه السامية، وقيمه وتعاليمه املقدَّ
ة رضورَة تثقيف املرأة وتعليمها ومشاركة العنرص النسائّي يف كلِّ  د وبصورة مستمرَّ يؤكِّ
ميادين العمل واجلهاد، يقول اهلل يف كتابه العزيز مبيِّنًا أجَر العاملني يف ســبيل اهلل من 
ْم َأينِّ لَ ُأِضيُع َعَمَل عامل ِمنُْكم ِمن َذَكر  ُ ْم َرهبُّ رجل أو امرأة عىل السواء: ﴿َفاْسَتَجاَب هَلُ
ا ِمن َذَكر َأْو  َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكم ِمن َبْعض﴾)))، وقوله ســبحانه وتعاىل: ﴿َمــْن َعِمَل َصاحِلً

ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾))).

الة للمرأة املتعلِّمة  فبناء املجتمع اإلسالمّي الصحيح حيتاج إىل مشاركة حقيقيَّة وفعَّ
الفاضلــة، التي ال ُبدَّ أن تكون قطب الرحى يف بنــاء األرسة الصاحلة، التي تتميَّز باخلري 
والفضيلة، والتي تســهم يف بناء املجتمع اإلنسايّن املتكامل، الذي يسوده العدل وتغمره 
الطمأنينــة، ونجــد يف حقيقة احلال أنَّ الســبَّاقني لتعلُّم املــرأة وتثقيفهــا، أولئك العلامء 
األفــذاذ، الذين كان اللتزامهم الكامل وحرصهم الشــديد عىل تطبيــق تعاليم الشيعة 
ســة، واالقتــداء بإرشــادات أهل البيــت، وبام يمتلكــون أيًضا مــن الذهنيَّة  املقدَّ
املتفتِّحــة، واإلدراك العقّل العميق، جعلهم من املبادرين هلذا املنهج املبارك، مبتدئني يف 
ذلك بنساء بيوتم الشيفة، ساعني بكلِّ جدٍّ واجتهاد يف نش العلم والفضيلة، وداعمني 

لكلِّ هنضة علميَّة نسويَّة.

د بن احلســن  ومــن أعــالم أولئك العلــامء الفطاحل شــيخ الطائفة أبــو جعفر حممَّ

))) سورة آل عمران: 95). 
))) سورة النحل: 97. 
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الطــويّسH، والذي كان لــه بنتان فاضلتان عاملتان، ُذِكرتــا يف مطاوي الكتب ضمن 
.Hترمجة والدهنَّ الشيخ الطويّس

وعنــد التفكــري يف هــذا األمر ولو بشــكل بســيط نجــد أنَّ تعليم النســاء كان من 
ة لدى العلامء األعالم ملســاعدتنَّ يف اكتســاب العلم واملعرفة، وبناء  الرضوريَّات املهمَّ

جمتمع كريم، ترفرف عليه رايات العلم.

ة،  ولقــد كان لعلامء مدرســة احللَّة آثــار واضحة، يف دعــم احلركة العلميَّة النســويَّ
ّ وبناته. ام احللِّ مبتدئني يف ذلك بنساء بيوتم وبناتم أمثال زوجة الشيخ ورَّ

: ».. ولشــيوع الثقافة  ّ ام احللِّ يقول الســيِّد هادي كامل الدين عند ذكره للشــيخ ورَّ
يف عــرصه مل تكن احلركــة الثقافيَّة مقترصة يف احللَّة عىل الرجال وحدهم، وإنَّام شــملت 
ة أشبه بنهضة الرجال وتســايرها جنًبا إىل جنب،  النســاء أيًضا، فكانت النهضة النســويَّ
حتَّى احتفظ تاريخ احللَّة بأســامء فضليات النســاء، ومنهنَّ مــن بلغت درجة االجتهاد، 

كزوجة صاحب الرتمجة..«))).

، وهي والدة الســيِّدين الســندين مجال الدين أمحد  ّ ام احللِّ وكذلك ابنة الشــيخ ورَّ
.وريضِّ الدين عّل ابني طاووس

قــال الشــيخ البحــراين عند ذكــره البنَي طــاووس: »ومها أخــوان مــن أمٍّ وأب، 
ام بــن أيب الفراس بن فراس  وُأّمهــام عىل ما ذكره بعض علامئنا بنت الشــيخ مســعود ورَّ
بــن محــدان..«)))، إىل آخر مــا قاله حول عالقة النســب املبــارشة املزعومــة بينهام وبني 
الشــيخ الطــويّسH من جهة، وبني الشــيخ الطويّس والشــيخ ابن إدريــس من جهة 

))) فقهاء الفيحاء: )/77). 
))) لؤلؤة البحرين: 6)). 
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 ، ّ د بن إدريــس احللِّ  أخــرى، وســنتعّرض لتفصيل ذلــك عند ذكــر ترمجة الشــيخ حممَّ
فالحظ.

، كان فيها الفضل  ّ ومن النســاء العاملــات الفاضالت أم الشــيخ ابن إدريس احلــلِّ
والصالح، وقد أجازها وأخَتها بعُض العلامء))).

ّ التي هي زوجة الشــيخ أمحد بن ســعيد  د بن إدريس احللِّ وأيًضــا ابنة الشــيخ حممَّ
ّ نجم الدين، ووالدة الشــيخ الفقيه نجيب الدين حييى بن أمحد  ق احللِّ اهلــذّل، عمُّ املحقِّ

ابن حييى بن سعيد.

وكذلــك بنتــا الســيِّد ريّض الدين عّل ابن طــاووس، ففي رياض العلــامء للمريزا 
األفندّي ما نّصه: »كانتا أيًضا فاضلتني عاملتني كاتبتني صاحلتني.

د: )واعلم  ة خماطًبا لولده حممَّ قال ابن طاووس نفُســهH يف كتاب كشــف املحجَّ
أنَّني أحرضت أختك رشف األرشاف قبل بلوغها بقليل، ورشحت هلا ما احتمله حاهلا 
وتشيــف اهلل جــلَّ جالله اإلذن هلا يف خدمته جلَّ جاللــه بالكثري والقليل، وقد ذكرت 

صورة احلال يف كتاب البهجة لثمرة املهجة(، انتهى.

د وعّل والدهم الســيِّد ابــن طاووس بكتاب األمال  وقــد أجازمها مع أخوهيام حممَّ
للشيخ الطويّس..، وأنَّه قال يف وصف بنتيه هاتني: احلافظتني الكاتبتني«))).

ة  ــة، أمثال احلاجَّ وهناك نســاء عاملات ُأخريات قد ختّرجن عىل علامء مدرســة احللَّ
ــّي العامّل  د بن مكِّ ة بـ: )ســتِّ املشــايخ(، وهي بنت اإلمــام الفقيه حممَّ فاطمــة، املدعوَّ
ــابة تاج  مة النسَّ ل(، إذ أجازها وأَباها وأخوهيا الســيُِّد العالَّ املعــروف بـ: )الشــهيد األوَّ

))) رياض العلامء: 08/5). 
))) رياض العلامء: 08/5). 
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.((( ّ د بن ُمَعيَّة احلسنّي احللِّ الدين حممَّ

يت ألســباب أو لظروف معيَّنة مل تصلنا أسامؤهنَّ  وغريهنَّ من فضليات النســاء الالَّ
أو آثارهنَّ العلميَّة، وعىل الرغم من هذا العدد القليل من األسامء يمكننا القول: إنَّه كان 
ة، ســارت جنًبا إىل جنب مع هنضة الرجال  هلنَّ أثر متميِّز، يف نشــوء هنضة علميَّة نســويَّ
العلميَّــة، وكانت نــواة هذه النهضة بيــوت العلامء والفقهاء األعــالم، بوصفها مصادر 
ق يف نش العلم واكتســابه بني املرأة والرجل، ويساهم يف بناء  لإلشــعاع الفكرّي، ال يفرِّ

جمتمع سليم يتميَّز بأعىل مراتب اخلري والفضيلة.

ر الفقه الإ�سالمّي يف مدر�سة احللَّة تطوُّ

إنَّ نشــوء مدرســة احللَّة العلميَّة بداية القرن الســادس اهلجرّي، ووضوح مالحمها 
ة الفقه اإلســالمّي  ــة واألدبيَّــة، ومــا كانت عليــه من اهتــامم كبري وواضح بــامدَّ الفكريَّ
ر ملموس يف نضوج وتذيب هذا  والشيعي اإلمامّي عىل وجه اخلصوص، أدَّى إىل تطوُّ
العلم الذي كانت له قبل نشــوء مدرســة احللَّة ويف عهد الشيخ الطويّسH بالتحديد 
قفزات نوعيَّة متميِّزة، أســهمت يف القضاء عىل رتابة البحث الفقهّي قبل عرص الشــيخ، 
وحتريك اجلمود العلمّي، ُمعيًدا صياغة الفقه واالســتنباط بصورة مســتحدثة وجديدة، 

فكان عرص الشيخ الطويّس عرص العطاء الفقهّي املتميِّز.

مته لكتاب )الروضــة البهيَّة يف رشح  د مهدي اآلصفــّي، يف مقدِّ يقول الشــيخ حممَّ
مــني عىل ألفاظ ومباين وأصول  الّلمعــة الدمشــقّية(: ».. ووجد ثانًيا مجود الفقهاء املتقدِّ
ل لفظ مكان لفــظ آخر فحاول أن يقيض عىل  ــة حتَّى أنَّ أحدهم يســتوحش لو ُبدِّ خاصَّ
هــذا اجلمود، ويعيد صياغة الفقه واالســتنباط من جديد، بام يــراه من موازين وُأصول 

))) أمل اآلمل: )/)9. 
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وقواعد، تالئم مصادر التشيع«))).

وبعد وفاة الشيخ الطويّس يف النجف األرشف سنة )60)هـ(، بقيت آراؤُه وأفكاره 
دة واملســتحدثة موضع العمل والتطبيق، لدى الفقهاء الذين جاؤوا بعده، ومنهم  املتجدِّ
علــامء وفقهــاء مدينة الفيحاء، وكام هو معروف- وذكرناه آنًفــا- من بقاء هؤالء العلامء 
ض هلذه الفتاوى؛  عىل فتاوى الشــيخH عقــوًدا من الزمن من دون املســاس أو التعرُّ

تقديًسا للشيخ الطويّس وإجالاًل له.

ولـــامَّ كانت مدرســة احللَّة إحدى إرشاقات وامتدادات مدرســة الشــيخ الطويّس 
فقــد حاول بعض علامئهــا كرس اجلمود احلاصل عىل فتاوى الشــيخ، وتمَّ ذلك من ِقَبل 
ض لفتاوى  ، صاحب كتاب )الرسائــر(، إذ تعرَّ ّ د بن إدريس احلــلِّ الشــيخ املجتهد حممَّ
الشــيخ، وعــىل الرغم من املعارضة الشــديدة من قبل الفقهــاء املعارصين البن إدريس 
ة ونشاط الفقه  ا ُتعدُّ خطوة ذات أمهيَّة كبرية، يف استمرار حيويَّ ّ يف فعله هذا، إالَّ أهنَّ احللِّ
ة وتكميليَّة ملدرسة  اإلســالمّي، والذي بدأ يأخذ يف مدرســة احللَّة الفقهيَّة خطوات مهمَّ
الشــيخ الطويّس، والتــي كانت من نتائجها بروز كبار الفقهــاء، وأعاظم املجتهدين ممَّن 
(، والشيخ  ّ ق احللِّ ينتمون إىل مدرسة احللَّة، كالشيخ جعفر بن سعيد املعروف بـ: )املحقِّ
(، والذيــن أبدعوا وتفنَّنــوا يف تطوير  ّ مة احلــلِّ ــر املعروف بـــ: )العالَّ احلســن ابن املطهَّ
املناهج الفقهيَّة، وعمل البحوث الرصينة يف خمتلف املســائل الشعيَّة، وشــموليَّة تناول 
هذه البحوث للمســائل اخلالفيَّة بني فقهاء املســلمني عموًما، ككتاب )تذكرة الفقهاء( 
، وكتاب )خمتلف الشــيعة( الذي درس فيه املســائل اخلالفيَّــة بني فقهاء  ّ مــة احللِّ للعالَّ

الشيعة أنفسهم.

))) الروضة البهيَّة: )/67. 
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د كالنرت يف تعليقته عىل كتــاب الروضة البهيَّة))) عند ذكره  مة الســيِّد حممَّ قال العالَّ
: ّ مة احللِّ للعالَّ

ــس للفقــه املقــارن بــني املذاهب اإلســالميَّة، وصاحــب التحرير  ».. وهــو املؤسِّ
والقواعد الفقهيَّة، يف منتهى اإلتقان واإلجادة«.

يَّة بأعــامل هؤالء العاملقــة املجتهديــن، وكيفيَّة  حــت مالمــح املدرســة احللِّ وتوضَّ
تطويرهم ملناهج البحث الفقهّي اإلسالمّي عموًما، والفقه الشيعّي اإلمامّي خصوًصا.

ر  مته لكتاب الروضــة البهيَّة:»وقد ُقدِّ د مهدي اآلصفــّي يف مقدِّ يقول الشــيخ حممَّ
د كثرًيا يف مناهج البحث الفقهّي واألُصوّل، وأن يكون رائد هذه  ، أن جيدِّ ّ ق احللِّ للمحقِّ
، وأنَّه  ّ مة احللِّ املدرسة، ويكفي يف فضله عىل املدرسة الفقهيَّة أنَّه ربَّى تلميًذا بمستوى العالَّ
خلَّف كتًبا قيِّمة يف الفقه، ال يزال الفقهاء يتناولوهنا ويتعاطوهنا باعتزاز، كـ: رشائع اإلسالم 
ّ بفضل ما أويت  مــة احللِّ ر للعالَّ  يف جملَّديــن، وكتاب املختــرص النافع.. إىل قوله: وقد ُقدِّ
الة  ة، أن يسهم مسامهة فعَّ ، وجهوده اخلاصَّ ّ ق احللِّ من نبوغ، وبفضل أستاذه الكبري املحقِّ
 ّ مة احللِّ ع دراسة الفقه، وُتعدُّ موسوعة العالَّ يف تطوير مناهج الفقه واألُصول، وأن يوسِّ
ر الفقه  ل موســوعة فقهيَّة من نوعهــا يف تاريخ تطوُّ الفقهيــة اجلليلة: )تذكرة الفقهاء( أوَّ

ر مناهج البحث«))). عة واملقارنة والشمول وتطوُّ الشيعّي، من حيث السِّ

ــة قائــاًل: ».. ومهام يكن من  ث الشــيخ اآلصفّي عن مالمح مدرســة احللَّ ثــمَّ حتدَّ
أمر، فقد كانت مدرســة احللَّة امتداًدا ملدرســة بغداد وتطويًرا ملناهجها وأساليبها، فعىل 
ر ملدرسة بغداد عىل يد الشيخ الطويّس، كانت  الرغم من الفتح الفقهّي الكبري، الذي ُقدِّ
ر ملدرسة  املدرســة بداية لفتح جديد، ومرحلة جديدة االستنباط، مل ختل من بدائيَّة، فُقدِّ

))) الروضة البهيَّة: )/57. 
))) الروضة البهيَّة: 70، املقدمة. 
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ــة نتيجة ملامرســة هذا اللون اجلديد من التفكري واالســتنباط أن متســح عنها مظاهر  احللَّ
دها هلم، ولئن كان  ع الطريق للسالكني ومتهِّ ي من مسالكها، وأن توسِّ البدائيَّة، وأن تسوِّ
ة الفكر  ّ قمَّ مة احللِّ ة الفكر الفقهّي ملدرسة بغداد، فقد بلغ العالَّ الشــيخ الطويّس بلغ قمَّ
الفقهّي ملدرســة احللَّة، ولوال جهود علامء هذا العرص لظلَّت مدرسة بغداد عىل املستوى 
الذي خلَّفها الشــيخ مــن ورائه، وملا قطعت هذه املراحل الطويلــة التي قطعتها فيام بعد 

مة والشهيد، وغريهم«))). ق والعالَّ عىل أيدي علامء كبار، أمثال املحقِّ

Hمدر�سة احللَّة امتداد ملدر�سة ال�سيخ الطو�سّي

د مهدي اآلصفّيH متابًعا ملا سلف من قوله: إنَّ مدرسة احللَّة،  قد ذكر الشيخ حممَّ
 ،Hة عطائها الفقهّي عىل يد الشيخ الطويّس هي امتداد ملدرســة بغداد، التي بلغت قمَّ

ا أي مدرسة احللَّة قد برزت بعد سقوط بغداد سنة 656هـ. وأهنَّ

ة  ويف حقيقة احلال، ال ُبدَّ لنا من اإلشــارة هنا إىل أنَّ مدرســة بغداد التي بلغت القمَّ
يف عهد الشــيخ الطويّس مل ترتِق بعد رحيله عنهــا إىل منزلة علميَّة أعىل ممَّا كانت عليه يف 
عهــده، الــذي رحل عنها الجًئا إىل مدينــة النجف األرشف، وكلُّ مــن أعقبه من علامء 
بغداد مل يصل إىل منزلته العلميَّة الكبرية، ويتبنيَّ لنا هذا بوضوح عند االطالع عىل طرق 
اإلسناد واإلجازات العلميَّة لرواية األحاديث واألحكام املعمول هبا عند علامء املذهب 
الشــيعّي اإلمامّي، إذ مترُّ معظم تلك الطرق واألسانيد بالشيخ الطويّسH، وال نجد 
لعلــامء بغــداد الذين جاؤوا بعــده أثًرا يذكر، أي إنَّ مدرســة بغداد بعد خروج الشــيخ 
الطويّس منها، قد َخَفَت نوُرها وَأَفَل نجُمها، ومل تصل بعده إىل ما وصلت إليه يف عهده.

وإنَّ مدرسة احللَّة يف حقيقة احلال مل تربز بعد سقوط بغداد، بل كان هلا آثار واضحة 

))) الروضة البهيَّة: 75، املقدمة. 
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قبل ســقوط بغداد نلمســها من خالل ظهور فقهاء كبار قبل سقوطها بعشات السنني، 
ّ )))5-598هـ(، أي إنَّ  د ابن إدريس احللِّ منهم عىل ســبيل املثال: الشــيخ اجلليل حممَّ

وفاته كانت قبل سقوط بغداد سنة 656هـ بحدود 58 عاًما تقريًبا.

ومنهم أيًضا الشــيخ الفقيه ســديد الدين حممود بن عّل احلميّص، املتوفَّ نحو ســنة 
)58هـ.

ومنهم أيًضا الســادة األعالم من آل طــاووس الكرام، وكذلك منهم علم األعالم 
 ) ّ ق احللِّ وشــيخ فقهاء اإلسالم يف وقته الشيخ جعفر بن ســعيد اهلذّل املعروف بـ)املحقِّ

))60-676هـ(، أي إنَّ عطاءه العلمّي الكبري كان له أثر واضح قبل سقوط بغداد.

وهناك أيًضا عدٌد من العلامء والفقهاء من مدرســة احللَّة ممَّن ترك بصامت واضحة، 
عىل مشوار الفقه اإلسالمّي وقبل سقوط بغداد بالتحديد.

وبناًء عىل هذا األســاس يمكننا القول: إنَّ مدرســة احللَّة هي امتداد ملدرسة الشيخ 
الطويّسH، املتمثِّلة يف مدرسة النجف األرشف حارضة العلم الكربى، واهلل سبحانه 

العامل.
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وهو القرن الذي شــهد بناء مدينة احللَّة وتأسيسها، وكام ذكر سالًفا من قيام األمري 
ســيف الدولة صدقة املزيدّي بتشييد املدينة وإنشــاء مرافق احلياة فيها، وتشجيعه للعلم 
والعلامء، وبذل األموال وإجراء اجلرايات هلم، وتوفري األمن واالستقرار حتَّى تقاطروا 
عــىل املدينة من كّل حدب وصوب، فكانت هذه الظــروف واألجواء أذاًنا ببدء النهضة 
العلميَّة، ونشــوء احلركة العلميَّة واألدبيَّة فيها، وقد برز خالل هذا العرص أســاطني من 
، والشــيخ ســديد  ّ د بن إدريس احللِّ العلامء األعالم واألدباء الكبار، أمثال الشــيخ حممَّ
، وغريهم ممَّن ســتأيت ترامجهــم الحًقا وعىل النحو  ّ ام احللِّ الدين احلميّص، والشــيخ ورَّ

اآليت:

1/1. األمري شمس الدولة بدران املزيدّي )..-530 هـ(:

هو األمري أبو النجم شمس الدولة بدران ابن األمري سيف الدولة صدقة بن منصور 
، كان من الشعراء املجيدين، واألُدباء املعروفني. ّ ابن دبيس املزيدّي األسدّي احللِّ

ب  ّ امللقَّ قــال اخلاقايّن: »هو أبو النجــم بدران بن صدقة بن منصور األســدي احللِّ
بـ)شمس الدولة(، من مشاهري أمراء العرب يف عرصه، املتوفَّ سنة 0)5هـ«))).

))) شعراء احللَّة: )/6). 
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وذكره العامد يف اخلريدة فقال: »شــمس العىل، وبدر الندّي والندى فبدران، حلسن 
قت  ب بعد أن ُنِكب والُده، وتفرَّ منظره وطيب خمربه بدران، ولعلمه وجوده بحران، تغرَّ
ام، وآونة ورد بالد  يف البالد مقاصده، فكان برهة يف الشام، َيشيم بارقة السعادة من األيَّ
مرص، فأوالده كانوا هبا إىل هذا العرص، وعادوا بأمجعهم إىل مدينة الســالم، وظهر عليه 

أثر اإلعدام، وتويفِّ بمرص سنة ثالثني ومخسامئة هجرية«))).

ًبا: »واحلقُّ أنَّك إذا وقفت عىل شــعره الذي ضاع معظمه، وبقي  قال اخلاقــايّن معقِّ
منه النزر الذي ُيشكر عىل تدوينه صاحب اخلريدة، تعتقد أنَّه عال وحلَّق، ومنه قوله من 

قصيدة:

اجلنبفوا عجًبا كيف اهتدى الطيف يف الدجى سوى  فيه  يبق  مل  مضجع  إىل 
وله يف أبيه صدقة:

ثائر والنقع  اجلمعان  التقى  بجناحهولـامَّ  غطَّاهُم  الدجى  حسبت 
الورى يف  النقع  سدفة  عنه  ف  وصفاحهكشَّ ســمــره  يف  حــســٍن  أبـــو 
سيوفه ـــربق  ب إالَّ  يستضأ  رمــاحــهفــلــم  بــشــهــب  إالَّ  ــدوا  ــت هي ومل 

ومن شعره أيًضا:

لــكــن ـــن  ـــري ـــاك ـــش ال ــــن  م ـــاإينِّ  ـــّي ذك ـــن  ـــك ف )راء(  ـــري  ـــغ ب
ــــاٍد ــــع ــــٌض ُم ــــغ ــــب ــــــنــــــي ُم عــلــيَّــاوإنِّ ـــــــــردرْ  ُي مل  مـــــن  لـــكـــل 
ـــًدا عـــب ـــيِّ  ـــب ـــن ال آلل  ومــــــن مـــعـــادهيـــم بــــــرًيــــــا«)))ظـــلـــلـــُت 

))) اخلريدة: )/ق)/77). 
))) شعراء احللَّة: )/6). 
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2/2. الشيخ جعفر بن هبة اهلل بن نام )ق6(:

مــة اجلليل نجم الدين جعفــر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام بــن عّل الَرَبعّي  هــو العالَّ
، ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ نجم الدين جعفر بــن نام، كان فاضاًل  ّ احلــلِّ

جلياًل«))).

د صادق آل بحر العلوم: »ومنهم ولده جعفر بن أيب البقاء  مة السيِّد حممَّ وقال العالَّ
د، ذكره صاحب  هبة اهلل، كان فقيًها، يروي عن أبيه، ويروي عنه ولده نجيب الدين حممَّ

مستدرك الوسائل)))«))).

ّ )كان حيًّا سنة 559هـ(: د احليلِّ 3/3. رشف الدين حبيش بن حممَّ

د بــن أيب طالب بن حبيش  جــاء يف شــعراء احللَّة: »هو أبــو الغنائم حبيش بــن حممَّ
(، من مشــاهري كّتاب وشــعراء عرصه، كان حيًّا ســنة  ّ املعــروف بـ: )رشف الدين احللِّ

559هـ«))).

وا نجوًما ُعدَّ بدًرا، ســمعت  وذكره العامُد فقال: »كان أجلِّ الكتَّاب قدًرا، وإذا ُعدُّ
أبــا البــدر الكاتب الواســطّي، وكان معــي يف عمل الوزيــر كاتًبا، أنَّ حبشــًيا كان ناظر 
واســط، غــري ناظر فيها إىل قاســط، قال: وهو أكتــب من رأيته، وأمــأل رضع يف الكرم 
ة، وما رأيــت أحًدا أوضح  ة، وصادفت ظاللــه بالنعم ممتدَّ مريتــه، وخدمته بواســط مدَّ
هبجــة، وأفصح هلجة، وأكثر منه بًشا للقاء العايف، وأرشــد النــاس إىل طريق املعروف 

بـ)اخلايف(، كهف اخلائف، وهلف العائف.

))) أمل اآلمل: )/56. 
))) خامتة املستدرك: )/8). 

))) لؤلؤة البحرين: 75)، اهلامش. 
))) شعراء احللَّة: )/)). 
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ر دمع عينيه،  م عليــه، وإذا جرى ذكره حتــدَّ وســمعت جمد العرب العامــرّي يرتحَّ
ويقول: »ما رأيت يف الدنيا أجود منه يًدا، وأعمَّ منه ندًى، وأحسن منه رأًيا، واشمل منه 

عطايا، وأشعر منه بالشعر..«))).

وذكره الصفدّي فقال:

»من أهل احللَّة الســيفيَّة، َوِلَ النظر بواسط، وكان أديًبا فاضاًل، كاتًبا شاعًرا، سافر 
ر بالشام لزنكي إىل أن قتله املالحدة. إىل ماردين، وول الوزارة لصاحبها مترتاش، ثمَّ وزِّ

من شعره:

ــــان ــــزم ال رصف  عـــــىل  ــــــال  وريـــــــبـــــــه يـــــــا صـــــــــاح أمـــــرم
ــت ــب ي مل  ــــــــك  ذل كــــــــان  ــــــو  ـــرى والــــــرتب حرصل ـــث ــف ال ــل خ
ـــّد ـــق ــــه مــــع ذلــــــك ال ــــال ـــرواغــــت ـــم الــــرشــــيــــق الــــــغــــــّض ُع
ـــي ـــت ـــاب ـــب ـــــل ص ـــــي ــــــّن ل ــــــك فـــجـــر«)))ل يــتــلــوه  ال  بــــان  مـــذ 

، احللبّي )ق 6(: ّ 4/4. الشيخ أبو عيّل احلسن بن طارق بن احلسن احليلِّ

ذكره صاحب رياض العلامء، فقال ما نّصه: »من أجلة العلامء، ويروي عن الســيِّد 
د بن احلسن  أيب الرضا فضل اهلل الراوندّي، ويروي عنه السيِّد عز الدين أبو احلارث حممَّ

.(((»Hاحلسينّي كام يظهر من سند حديث مذكور يف أول أربعني الشهيد

ة )ق6(: 5/5. الشيخ احلسني بن أمحد بن ردَّ

ة، فاضل،  ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ أبو جعفر احلسني بن أمحد بن ردَّ
))) اخلريدة: )/ق)، 85). 

))) الوايف بالوفيات: ))/9)). 
))) رياض العلامء: )/97). 
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د بن جعفر املشهدي عنه«))). فقيه، روى الشهيد عن حممَّ

وســيأيت ضمن أعالم القرن السابع اهلجرّي ترمجة للشيخ مهّذب الدين احلسني بن 
ة، وهو عىل ما أظّن غري صاحب هذه الرتمجة، واهلل سبحانه العامل. ردَّ

6/6. الشيخ احلسني بن عقيل اخلفاجّي )..-557هـ(:

ذكره الذهبّي يف تاريخ اإلســالم بام نّصه: »احلســني بن عقيل بن ســنان اخلفاجّي، 
احللبّي، املعّدل، األصوّل، الشــيعّي، له كتاب )املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل(، 

ره«))). فقه، بلغ عشين جملَّدة، ذكر فيه خالف الفقهاء، يدلُّ عىل تبحُّ

ويف لسان امليزان: أنَّه مات سنة 557هـ))).

وقال عنه السيِّد هادي كامل الدين: »احلسني بن عقيل بن سنان اخلفاجّي األصوّل 
ر، ومؤلِّف مبدع، وكاتب مرتّســل، وأديب المع، كان من البارزين بني  ، عامل متبحِّ ّ احللِّ

هم ذكاًء وفطنًة..«))). مفّكري املسلمني وأشحذهم رأًيا، وأحدَّ

7/7. الشيخ احلسني بن هبة اهلل بن رطبة السوراوّي )ق6(:

هو الفقيه الفاضل الشيخ مجال الدين احلسني بن هبة اهلل بن رطبة السوراوّي.

قــال عنــه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ مجال الدين احلســني بن هبــة اهلل بن رطبة 
السوراوّي، كان فاضاًل، فقيًها، عابًدا، يروي عنه ابن إدريس، له كتب«)5).

))) أمل اآلمل: )/90. 
))) تاريخ اإلسالم: 5)/57). 

))) لسان امليزان:)/99)، وال خيفى أنَّه ذكره بلفظ احللبّي وليس احللِّـّي، فالحظ. 
))) فقهاء الفيحاء: )/70. 

)5) أمل اآلمل: )/80. 
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ويف موضع آخر من أمل اآلمل: »الشــيخ مجال الدين احلســني بن هبة اهلل بن رطبة 
السوراوّي، فقيه، صالح، وكان روى عن الشيخ أيب عّل الطويّس«))).

وذكره البحرايّن ضمن ترمجة الشــيخ الطويّس قائاًل: »عن الشيخ حسني بن هبة اهلل 
ًثا صدوًقا..«))). ابن رطبة السوراوّي أيًضا، وكان أيًضا عامًلا فاضاًل، فقيًها، حمدِّ

ث النورّي قائاًل: »أبو عبد اهلل احلسني بن مجال الدين هبة اهلل بن  وذكره الشيخ املحدِّ
احلسني ابن رطبة السوراوّي، الفقيه اجلليل، املوصوف يف اإلجازات بكلِّ مجيل..«))).

ّ )..-562هـ(: اب النورّي احليلِّ 8/8. الشيخ احلسني بن هدَّ

هو الفقيه الفاضل، واألديب اللُّغوّي، الشاعر املاهر، الشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن 
. ّ د النورّي احللِّ اب بن حممَّ هدَّ

يرْرّي األصل  د بن ثابت الدَّ اب بن حممَّ ذكره ياقوت احلموّي قائاًل: »احلســني بن هدَّ
ة: قرية من قرى احللَّة  ير: قرية من قرى النعامنيَّة، وُيعرف بالنورّي، والنوريَّ نســبة إىل الدَّ
الســيفيَّة من ِســيب الفرات، نزل هبا أبو عبــد اهلل الرضير، تويفِّ يــوم األربعاء ثاين عش 
ا، ُمقرًئا، فقيًها، شاعًرا متفنِّنًا، قرأ  ا لغويًّ رجب ســنة اثنتني وسّتني ومخســامئة، كان نحويًّ
د بن احلسني  د بن احلســني بن بندار الواسطّي، وأيب بكر حممَّ بالروايات عىل أيب العزِّ حممَّ
، سكن بغداد منعكًفا عىل نش العلم واإلقراء فكان ُيقرىء النحو واللُّغة  ابن عّل املزريفِّ
ة دواوين من شــعر العرب، وكان كثري اإلفــادة والعبادة،  والقــراءات، وكان حيفــظ عدَّ

نًا، وله شعر جيِّد، منه: عفيًفا ديِّ

))) أمل اآلمل: )/05). 
))) لؤلؤة البحرين: 99). 

))) خامتة املستدرك: )/0). 
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ــر ــك ــف ــــا ُأغــــلــــوطــــة ال ـــك ي ـــي ــريف ــم ــــقــــىض ع ـــــاه عـــقـــل وان ت
الـــعـــقـــول فام الــشــعــرســــاَفــــرترْ فــيــك  عـــنـــا  إالَّ  ــــت  ــــح رب
ــــا وقــفــت ــــرسى وم ـــــررجـــعـــت ح أث وال  ـــــــني  ع ـــــــىل  ع ال 

وقال:

شيبي ــاح  صــب رأى  َمـــنرْ  ل  ــنِيقـــال  ــم ــي وي ــت ـــَّ ـــن مل ــــامل م ـــن ش ع
ــا ــًب ــي جُم ــت  ــل ــق ف ــــذا  ه يشء  ــنِي«)))أيُّ  ــق لــيــُل شــكٍّ حّمـــاُه صــبــُح ي

د بن ثابــت النورّي  اب بــن حممَّ وقــال اخلاقــايّن: »هــو أبو عبد اهلل احلســني بن هدَّ
الرضير، فقيه أديب شاعر.

ذكره السيوطّي يف بغية الوعاة نقاًل عن الصفدّي فقال: من أهل احللَّة سكن بغداد، 
وكان ُيقــِرىء النحَو واللُّغة والقراءات، متفنِّنًا فقيًها، شــاعًرا عفيًفا َصّينًا، كثري اإلفادة، 
قــرأ بالروايات عــىل أيب العزِّ ابن بندار الواســطّي وغريه، مات يــوم األربعاء ثاين عش 

رجب من سنة )56هـ.

وقد نبَّه ابن الدبيثّي عند ترمجته له يف تاريخ بغداد فقال: والنورّي منسوب إىل قرية 
ة من قرى احللَّة السيفيَّة«))). ُتعرف بالنوريَّ

د األسدّي )ق6(: 9/9. الشيخ خزيمة بن حممَّ

. ّ د األسدّي احللِّ هو الفاضل الشاعر النحوّي الشيخ خزيمة بن حممَّ

، ذكره الصفدّي  ّ د األسدّي النحوّي احللِّ جاء يف شعراء احللَّة: »هو خزيمة بن حممَّ
ج به  ل من انتش عنه النحو بتلك البالد، وخترَّ ة، يقال: إنَّه أوَّ فقال: من أهل احللَّة املزيديَّ

))) معجم األدباء: 0)/80). 
))) شعراء احللَّة: )/))). 
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مجاعة منهم: ابن جيَّا، وكان له شعر كثري، وكذلك ذكره السيوطّي يف البغية نقاًل عن ابن 
م حرفيًّا«. ار، وأثبت ما تقدَّ النجَّ

ا أنَّه مل يذكر له بيًتا واحًدا«))). ًبا: »أقول: من املؤسف له جدًّ قال اخلاقايّن معقِّ

10/10. األمري دبيس بن صدقة املزيدّي )..-529 هـ(:

هو الشــاعر األديب األمري نــور الدولة أبو األغّر دبيس ابن األمري ســيف الدولة، 
ملك العرب صدقة بن منصور املزيدّي األســدّي، كان من مشاهري عرصه كرًما وجوًدا 
وسخاًء، مع شجاعة فائقة ونبل وشهامة، ورد ذكره يف عدد من كتب الرتاجم والتاريخ، 

ًرا بثناء مجيل، وُمشاًرا فيه إىل صفاته النبيلة وكرم أخالقه وجوده. معطَّ

ة، كان جواًدا كرياًم،  ذكــره ابن خلِّكان قائاًل: »ملك العرب، صاحــب احللَّة املزيديَّ
ن يف خالفة املسرتشــد، واســتوىل عىل كثري من بالد  عنده معرفة باألدب والشــعر، ومتكَّ
العــراق، وهو مــن بيت كبري. ودبيس هو الذي عناه ابــن احلريرّي صاحب املقامات يف 
ب  املقامة التاســعة والثالثني بقوله: )أو األسدّي دبيس(؛ ألنَّه كان معارصه، فرام التقرُّ
إليــه بذكره يف مقاماتــه، وجلاللة قدره أيًضا، وله نظم حســن، ورأيت العامد الكاتب يف 

اخلريدة وابن املستويف يف تاريخ إربّل وغريمها قد نسبوا إليه األبيات الالميَّة:

ــم ــك ــامن ــي ــل ــــــبُّ س الــقــتــلأســـلـــمـــه ح أيــــــــرسه  هــــــــًوى  إىل 
ـــد مـــالحـــاتـــه ـــا جـــن ـــن ــلقــــالــــت ل ــم ــن ــــا قــــالــــت ال مّلــــــا بــــــدا م
أن قبل  مسكنكم  ادخــلــوا  ـــجـــل..«)))قــومــوا  ـــنُّ ال أعــيــنــه  حتطمكم 

وذكر السمعايّن يف تارخيه شعًرا لألمري دبيس قائاًل: وقرأت يف الوشاح: أنشدين أبو 

))) شعراء احللَّة: )/7)). 
))) وفيات األعيان: )/)6). 
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الفتوح الرسخيّس: أنشدين دبيس لنفسه:

ــب ــال ط أيب  ــــن  ب ـــــلِّ  ع ـــاُرُحــــــبُّ  ـــاٌس ومـــعـــي ـــي ـــق ـــاس م ـــن ـــل ل
مــثــلــام أصـــلـــهـــم  يف  مــــا  ـــاُر)))خُيــــــرج  ـــن ـــشَّ الـــذهـــِب ال ـــــِرُج غ خُت

وجاء يف شذرات الذهب: ».. وفيها دبيس بن صدقة ملك العرب، نور الدولة، أبو 
األغّر، ولد األمري ســيف الدولة األســدّي، صاحب احللَّة، كان فارًسا شجاًعا مقداًما، 
ة، ودخل  جــواًدا ممّدًحــا أديًبا، كثري احلروب والفتن، خرج عىل املسرتشــد باهلل غــري مرَّ
خراسان والشــام واجلزيرة، واســتوىل عىل كثري من العراق، وكان مسعر حرب، ومجرة 
ة، وأظهر أنَّه قتله آخًذا بثأر املسرتشد،  بالء، قتله الســلطان مســعود بمراغة يف ذي احلجَّ

فلله احلمد عىل قتله، وله نظم حسن، منه:

ـــــــرسور فـــإّنـــام ــــام ال ــــأيَّ ـــع ب ـــتَّ يشيب«)))مت باهلموم  ــاين  األم ــذار  ع
ويف شــعراء احللَّة قــال اخلاقاين: »هو دبيس ابن ســيف الدولة صدقــة بن منصور 
النــارشّي، األمري العريّب الــذي حرص عىل خلق جوٍّ وحرّية للعــرب، كنيته أبو األغّر، 
ولقبه نور الدولة، املتوفَّ سنة 9)5هـ.. إىل قوله: وذكر ابن املستويف يف تارخيه أنَّ بدران 

أخا دبيس كتب إىل أخيه املذكور وهو نازح عنه:

ملــســيَّــب وقــــل  ــور  ــص ــن مل قـــل  ــُبأال  ــغــري ـــي ل ـــن ــس إنَّ ــي ــدب ــــل ل وق
وطيبه ــرات  ــف ال مــاء  لكم  نصيُبهنيًئا  الــفــرات  يف  ل  يكن  مل  إذا 

فكتب إليه دبيس:

نازًحا حــلَّ  ــذي  ال لــبــدران  قل  خيــيــُبأال  ــيــس  ل واحلـــــّر  ــــه  أرض إىل 
ـــام ـــــــرسور فـــإنَّ ــــام ال ــــأيَّ ـــع ب ـــتَّ مشيُبمت ــاهلــمــوم  ب ــــاين  األم عـــذار 

))) تاريخ السمعاين: )/)). 
))) شذرات الذهب: )/90. 
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حكمه ـــــوادث  احل تــلــك  يف  نصيُبوهلل  الكرام  كأس  من  ولألرض 
وكان دبيس ينشد كثرًيا هذين البيتني:

ــاهــل مــن لــــألنــــام  ـــال  ـــي ـــل ال ـــامرإنَّ  األع بينها  ــط  ــس ــب وُت ُتــطــوى 
طويلة ــوم  ــم اهل ــع  م ــنَّ مــع الـــرسور قــصــار«)))فــقــصــارهــنَّ  ــواهل وط

قال الشيخ يوسف كركوش: »لـامَّ وقع املسرتشد العبَّايّس أسرًيا يف جيش السلطان 
اه أنَّه قتل املسرتشــد وبذلك يتخلَّص  مســعود قتله غــدًرا، وأراد أن يقتل دبيس متِّهاًم إيَّ
منهام، وقد أحسَّ دبيس بتغريُّ نيَّة السلطان فيه، وحاول اهلرب مراًرا، ولكن حالت أمور 

دون ذلك.

ذات يوم وهم نازلون عىل باب مراغة جاء دبيس وجلس يف باب خيمة الســلطان، 
فسريَّ إليه بعض غلامنه فجاء من ورائه ورضب رأسه بالسيف فأبانه، وكان ذلك يف رابع 
ة ســنة )9)5هـ(، وقيل: إنَّ قتله كان عــىل باب )خوي(، وقيل: إنَّه كان  عش ذي احلجَّ
عىل باب )تربيز(. ولـامَّ ُقتل محل إىل زوجته كهار خاتون يف ماردين، فدفن باملشــهد عند 

نجم الدين الغازي والد كهار خاتون«))).

أقــول: كم من رشيــف أصيل نبيل قتلتــه اخليانة، وأفنى عطاَءُه الغــدُر وكثرة أهل 
احلقد واحلســد، وصاحب الرتمجة أحد أولئك النبالء الذين بذلوا الكثري من أجل رفعة 
الدين والعقيدة، وإعالء شــأن املسلمني، وإنَّ ما ُذكر هنا يف هذه الرتمجة املوجزة هلو نزر 

يسري من حياة هذا األمري النبيل، رمحه اهلل تعاىل.

))) شعراء احللَّة: )/0)). 
))) تاريخ احللَّة: ). 
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11/11. الشيخ سامل ابن العودّي النييّل )كان حيًّا سنة 554هـ(:

، من مشــاهري  ّ هو أبو املعال ســامل بن عّل بن ســلامن بن عّل العودّي التغلبّي احللِّ
شعراء عرصه. ذكره العامد األصفهايّن يف اخلريدة فقال:

»شــاب شــبَّت له نار الذكاء وكأّنام شــاب لنظمه رصف الصهباء بصايف املاء، ونثر 
فيه شــؤبوب الفصاحة يسقي من ينشد شعره راح الراحة.. إىل قوله: وأنشدين الشيف 
د بن عّل بن محزة ببغداد يف ربيع اآلخر ســنة )559هـ( قال:  قطــب الدين أبــو يعىل حممَّ
أنشــدين الربيب األقســايّس أبو املعال ابن العودّي لنفسه بالكوفة يف منزل مستهّل صفر 

سنة مخسني ومخسامئة:

هلجٍر عنك  الــكــتــاب  حبست  جتـــاِفمــا  ذا  ــدكــم  عــب ـــان  ك وال  ال 
للَمر حُيـــــِدُث  ـــزمـــاَن  ال أنَّ  مــصــاِفغـــرَي  ـــّل  ك ــنــســيــه  ُت أمـــــوًرا  ِء 
ـــال عــلــيــهــا ـــي ـــل ت ال ـــاف«))).شـــيـــم مــــــرَّ ـــص اإلن قليلة  ــال  ــي ــل وال

 ّ وذكره الســيِّد هادي كامل الدين ضمن ترمجة الشــيخ أيب القاسم ابن العودي احللِّ
وهــو غــري املرتجم قائاًل: ».. وهنالك شــخصيَّة أدبيَّة أخرى تدعى بابــن العود أو بابن 
العودّي، وهو أبو املعال سامل بن عّل بن سلامن بن عّل التغلبي النيّل املولود سنة 78)هـ 
بقرية النيل من رســاتيق احللَّة، اشــتهر بالشعر، مدحه عامد الدين األصفهايّن، وكان ممَّن 

عارصه واختربه بنفسه..«))).

ا وفاته فلم ُيِش  ذكر اخلاقايّن والســيِّد كامل الدين أنَّ والدته كانت ســنة 78)هـ، أمَّ
إليها أحد، إالَّ أنَّه كان حيًّا سنة )55هـ، واهلل سبحانه العامل.

))) اخلريدة: )/ق)/89). 
))) فقهاء الفيحاء: )7). 



118

ّي النييّل )467-565هـ(: 12/12. الشيخ سعيد بن أمحد بن مكِّ

هو العامل النحوّي الفاضل واألديب الكامل، الشاعر الشيخ سعيد )سعد( بن أمحد 
ّي النيّل املؤّدب  ، ذكره ياقوت احلموّي قائاًل: »سعد بن أمحد بن مكِّ ّ ّي النيّل احللِّ ابن مكِّ
ا فاضاًل عامًلا باألدب مغالًيا يف التشــيَّع، له شعر جيِّد أكثره يف مديح  الشــيعي، كان نحويًّ
أهل البيت، وله غزل رقيق، مات ســنة مخس وســتني ومخســامئة وقد ناهــز املائة، ومن 

شعره:

ــه ــوام ــق ــي ب ــت ــام ــي ـــمـــٌر أقـــــام ق بــذمــامــهق ـــود ملــهــجــتــي  لـِــــــَم ال جي
مهجتي فــأتــلــف  كــبــدي  ــتــُه  ــكرْ كــالمــه«))).مــلَّ وحسن  هبجته  بجامل 

وحكــى اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة قول العامد األصفهاين يف املرتجــم قائاًل: »مغالًيا 
ع، غالًيا يف املذهــب، عالًيا يف األدب، معلِّاًم يف املكتب، مقّدًما يف  يف التشــيُّع حالًيا بالتورُّ
ب، ثمَّ أسنَّ حتَّى جاوز حدَّ اهلرم وذهب برصه وعاد وجوده شبيه العدم، وأناف  التعصُّ
عىل التسعني، وآخر عهدي به يف درب صالح ببغداد سنة ))56هـ(. وقال: ثمَّ سمعت 

لني. بأنَّه حلق باألوَّ

ًبا: وجاء ذكره يف بعض املقاالت للدكتور مصطفى جواد، أنَّه كان  قال اخلاقايّن معقِّ
ا فاضاًل ومؤّدًبا بارًعا من أدباء الشــيعة املشــهورين، أقام بعد النيل  أديًبا شــاعًرا ونحويًّ
ببغداد، لقيام ســوق األدب فيها، يف أواســط القرن السادس وهو من أهله. وقال: وكلُّ 

من ذكره بعد عامد الدين األصفهايّن إنِّام عيال عليه وطالب إليه..«))).

ّي النيّل، املؤدِّب  وذكره السيِّد حسن الصدر قائاًل: ».. ومنهم سعد بن أمحد بن مكِّ
الكاتــب املعــروف، والشــاعر املوصوف، عامل بــاألدب والنحــو واللغة، ذكــره العامد 

))) معجم األدباء: ))/90). 
))) شعراء احللَّة: )/0). 
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ع..«))). الكاتب، قال: وكان غالًيا يف التشيُّع، حالًيا بالتورُّ

من شعره:

بمن واستمسك  هواك  سعيد  يا  ــهدع  ــام ـــــزاح مـــن آث تــســعــد هبـــم وت
ــم ــاط ــف ــد وبـــحـــيـــدر وب ــمَّ ــح ــم ــد الــــوال بــتــاممــهب ــق وبـــولـــدهـــم ع
ــه ــاب ــت وك ـــهـــم  ولـــيِّ وّل  ـــــرى  ـــّدامـــهوت ــــور مـــن ق ــــن ــنــه وال ــيــمــي ب
د حممَّ الــنــبــيِّ  حـــوض  ــن  م ـــهيسقيه  كـــأًســـا هبـــا يــشــفــي غــلــيــل أوام
من وحسب  املؤمنني  أمــري  ــفِّ إمــامــهبــيــَدي  ــك يــســقــى بـــه كـــأًســـا ب
لنا اتَّضحت  ما  ــواله  ل ــذي  ال ــل اهلــــدى يف غــــوره وشــامــهذاك  ــب ُس
جهله مــن  ـــــرُيُه  وغ اإللــــه  ـــَد  ـــَب أصــنــامــهَع عـــىل  مــنــعــكــًفــا  زال  مـــا 
الصفا وشمعوُن  يوًما  ــٌف  آص غالمهما  مثَل  العلم  يف  يوشع  َمــعرْ 

:ة ومن شعره أيًضا يف مدح النبّي واألئمَّ

ــــوم الــقــيــامــة شــافــع ـــد ي ـــمَّ ــد مــقــنــِتوحم ــب لــلــمــؤمــنــني وكــــلِّ ع
الشيعةوعـــــّل واحلـــســـنـــان ابـــنـــا فــاطــم ــن  ــزي ــائ ــف ال لــلــمــؤمــنــني 
ــر الـــ ــاق ـــّل زيـــن الــعــابــديــن وب منيتيوع هــو  وجعفر  الــتــقــيُّ  ـعلم 
والرضا موسى  امليمون  يتوالكاظم  عــدَّ الــنــوائــب  عند  اهلـــدى  علم 
ــدى اهل اهلــــادي إىل ســبــل  ــد  ــمَّ وعــــّل املــهــدي جــعــلــت ذخــرييتوحم
بحبِّهم ــن  ــذي ــل ال احلــّجــِةوالــعــســكــريــني  ــه  أبـــرصت وج إذا  أرجـــو 

ولدته ووفاته:

ولد الشيخ املرتَجم سنة 67)هـ، وتويفِّ سنة 565هـ رمحه اهلل تعاىل.

))) الشيعة وفنون اإلسالم: 99. 
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ّ )ق6(: 13/13. الشيخ سعيد اهلذيّل احليلِّ

: جّد  ّ وهو من العلامء األفاضل، قال فيه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ ســعيد احللِّ
ق جعفر بن احلســن بن سعيد، كان فاضاًل فقيًها، يروي عنه ولده، ويروي هو عن  املحقِّ

عريّب بن مسافر، كام ذكره ابن داود يف طريقه«))).

ق هو جعفر  ه املبارش، فاملحقِّ ، وليس جدُّ ّ ق جعفر احللِّ واملرتجــم هو جدُّ جدِّ املحقِّ
ابن احلســن بن حييى األكرب ابن احلسن بن ســعيد اهلذّل، وإنَّ َنسبه هذا أشار إليه معظم 
ه الشــيخ الفقيه حييى األكرب ابن احلســن بن  أربــاب املعاجــم، وخصوًصــا عند ذكر جدِّ

سعيد اهلذّل صاحب كتاب اجلامع، واهلل سبحانه العامل.

ّ )ق6(: 14/14. الشيخ نظام الدين كتائب احليلِّ

، فقيه،  ّ جاء يف أمل اآلمل: »الشيخ نظام الدين كتائب بن فضل اهلل بن كتائب احللِّ
ديِّن ورع، قاله منتجب الدين«))).

15/15. الشيخ عريب بن مسافر العبادّي )ق6(:

 . ّ د عريب بن مســافر العبادي احللِّ هو الفقيه العامل، الفاضل العابد، الشــيخ أبو حممَّ
ذكره احلرُّ العامّل يف أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ عريب بن املسافر العبادي، فاضل جليل، 
فقيه عامل، يروي عن تالمذة الشــيخ أيب عّل الطويّس كإلياس بن هشام احلائرّي وغريه، 
هلا، قال منتجب الدين  ويروي الصحيفة الكاملة عن هباء الشف بالســند املذكور يف أوَّ

))) أمل اآلمل: ). 
))) أمــل اآلمــل: )/))). وقد ذكره الســيِّد اخلوئــي يف رجاله نقاًل عن أمل اآلمــل ولكن بلقب 

احللبّي، فالحظ.
معجم رجال احلديث ))/09).   
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عند ذكره: فقيه صالح بحّلة)))«))).

ويف رياض العلامء: »شــيخ جليل كبري، معروف من أصحابنا، ويروي عنه ابن 
د بن أيب القاســم عّل الطربّي عن  ّ ونظراؤه، ويروي هو عن الشــيخ حممَّ إدريــس احلــلِّ

الشيخ أيب عّل ولد الشيخ الطويّس«))).

وذكره الشيخ البحرايّن يف لؤلؤة البحرين))) ناقاًل لقول صاحب أمل اآلمل فيه.

هلم: ث النورّي يف خامتة مستدرك الوسائل، أنَّه يروي عن مجاعة أوُّ وعن املحدِّ

د بن هشام احلائرّي، العامل الفاضل)5).. ) د إلياس بن حممَّ الشيخ أبو حممَّ

الشيخ األمني حسني بن طحال.. )

الشــيخ الفقيه اجلليل أبو عبد اهلل احلســني ابن الشــيخ مجال الدين هبة اهلل بن . )
رطبة السوراوّي، كان من أكابر مشايخ أصحابنا.

الشيخ اجلليل عامد الدين الطربّي، صاحب بشارة املصطفى.. )

ا من يروي عن ابن مسافر من األعالم فهم مجاعة، منهم: وأمَّ

الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن عّل الدريّب.. )

الشيخ شمس الدين عّل بن ثابت بن عصيدة السوراوّي، الفاضل الفقيه اجلليل.. )

الشيخ أبو احلسن عّل بن حييى بن عّل، الفقيه اجلليل اخليَّاط.. )

، صاحب الرسائر.. ) ّ د بن إدريس احللِّ الشيخ حممَّ

))) فهرست منتجب الدين: )9 
))) أمل اآلمل: )/69). 

))) رياض العلامء: )/0)). 
))) لؤلؤة البحرين: )8). 

)5) خامتة املستدرك: )/7. 
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د بن جعفر املشهدّي احلائرّي، صاحب املزار.. 5 الشيخ حممَّ

6 .. ّ ا حييى األكرب ابن احلسن بن سعيد احللِّ الشيخ أبو زكريَّ

ومل أعثــر عــىل تاريخ والدتــه أو وفاتــه أو آثاره العلميَّــة، ولكنّه مذكــور يف طرق 
س اهلل روحه. اإلجازات بكثرة قدَّ

16/16. الشيخ علوي بن عبد اهلل األشهب )..-596هـ(:

جاء يف شــعراء احللَّة: »هو علوي بن عبد اهلل بن عبيد املعروف بـ)الباز األشهب(، 
من أهل احللَّة السيفيَّة.

ار يف ذيله فقال: كان شــاعًرا حمســنًا من أرباب املعاين، متفنِّنًا يف علم  ذكره ابن النجَّ
األدب، مليح اإليراد للشــعر، قدم بغداد ومدح هبا قايض القضاة الشــهرزورّي وغريه، 

وروى هبا شيًئا من شعره، أنشدين علوي بن عبيد لنفسه ببغداد:

احلمى مطر  هل  الغنَّاء  البانة  ــامسلرْ  ــرتنَّ ت أن  لـــلـــورقـــاء  أنَّ  وهــــل 
الصبا نبَّهها  الرند  عذبات  ماوهــل  نوَّ ــنَّ  ُك فقد  قدما  الصبا  لذكر 
جناحها ت  قصَّ ــام  األي كانت  ومعصاموإن  بــنــاًنــا  ت  ـــدَّ م طــاملــا  فــقــد 
فتنفَّست رمحــة  الــغــوادي  مكتَّامبكتها  ا  رسًّ احلــزن  ريــاض  وأعطت 
ـــرًتا ألمرها ِس ــنَّ  ك ثــيــاًبــا  ــت  ــاموشــقَّ ــــوان تــبــسَّ ــــح فـــلـــامَّ رآهـــــا األُق
أقوله ــا  م ســامــع  ــن  م ــل  ه ــامخليلَّ  أتــكــلَّ أن  ـــال  ـــهَّ اجل ــع  ــن م ــد  ــق ف

 قــال اخلاقــايّن: تــويفِّ علــوي ببغــداد يــوم األحد لســبع خلــون مــن ذي القعدة 
ســنة 596هـــ، ودفن بمقابــر قريــش أي: الكاظمّية، فيام حــول قرب اإلمام موســى بن 

.(((»جعفر

))) شعراء احللَّة: )/60). 
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17/17. الشيخ عيّل بن أفلح )469-533هـ(:

هو األديب الشــاعر األملعّي، والكاتب الفاخر اللوذعّي، أبو القاســم عّل بن أفلح 
ب بــ)مجال الدولة(. ّ امللقَّ العبيّس احللِّ

ذكــره ابن اجلــوزّي يف املنتظم يف تاريــخ امللوك واألمــم قائاًل: »عّل بــن أفلح أبو 
القاســم، الكاتب، كان فيه فضل حســن وله شعر مليح، إالَّ أنَّه كان متجّرًئا كثري اهلجو، 
به مجال امللك وأعطاه أربعة أدر )دور ظ( يف درب  وكان قد خلع عليه املسرتشد باهلل ولقَّ
م الكّل وأنشأ داًرا كبرية، وأعطاه  ة، وكان هو قد اشــرتى دوًرا إىل جانبها، فهدَّ الشــاكريَّ
اخلليفة مخســامئة دينار، وأطلق له مائة جذع ومائتي ألف آجرة، وأجرى له إدراًرا يف كلِّ 

سنة.

ومن شعره يذكر به اشتياقُه إىل أيب احلسن ابن التلميذ قوله بعد كالم مجيل:

ارحتــلــت مــنــذ  وحـــّقـــك  ـــنيوإينِّ  ــــل أن ــــي ـــني ول ـــن ـــــــاري ح هن
ــــرًءا ــُل ام ــب ــــرف ق ـــا كــنــت أع ــبــنيوم بــجــســٍم مــقــيــٍم وقـــلـــٍب ُي
ــويت ــل س إىل  ـــّو  ـــل ـــس ال ـــف  ـــي وحــزين ويفٌّ وصــربي خـــؤون«))).وك

، ولد  ّ وجاء يف شعراء احللَّة: »هو مجال الدولة أبو القاسم عّل بن أفلح العبيّس احللِّ
ــة يف الثلــث األخري من القرن اخلامس للهجرة، وهبا نشــأ وتأدَّب يف عهد الدولة  يف احللَّ
ة يف  ل ونظم الشعر، وصار كاتًبا شاعًرا، واتصل بالدولة املزيديَّ ة، وأتقن فّن الرتسُّ املزيديَّ
أّيام ملك العرب أيب احلسن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس األسدّي املزيدّي 
مؤّســس احللَّة، وصار كاتًبا بني يديه يف شــبابه- أعني شــباب ابن أفلح-، ثمَّ انتقل إىل 
بغداد بعد قتل سيف الدولة، وكان قتله سنة )50هـ عىل ما هو معروف، وخالط أرباب 

))) املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 0)/80. 
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الدولة الســلجوقيَّة وأعيان الدولة العبَّاســيَّة، وجاب البالد ولقي أكابرها ورؤســاءها، 
واشتهر فضله وذاع شعره..«))).

من شعره:

به ــون  ــعــرف ي ــــاس  ألُن اهلــــوى  أصعبهدع  الن  حتَّى  احلبَّ  مارسوا  قد 
ختــربه لــســت  فــيــام  نفسك  ــلــوت  جيّربهب ال  من  عىل  صعب  والــيشء 
جلدا تستطع  مل  وإن  اصطباًرا  مطلبهأهن  عــــزَّ  أمــــر  ــــدرك  م ــــربَّ  ف
ين حيــريِّ قلب  عــىل  الضلوع  ــبــهأحــنــو  تــقــلُّ ــيــنــي  يــــوم ويــعــي كــــلِّ  يف 
هُييِّجه نــجــد  ــن  م ــح  ــري ال يطربه)))تـــنـــازُع  نعامن  من  الــربق  مع  وال 

ا يف اهلجاء والوصف، وقال يف هجو ضياء امللك أيب نرص  قــال اخلاقايّن: »وكان قويًّ
اب من الدخول عليه: أمحد بن نظام امللك الوزير، وكان قد وصل إىل بابه فمنعه البوَّ

ردَّين إذ  ابـــــك  بـــــوَّ ــــــدت  همح ردِّ عـــــىل  غـــــــريي  ــــــــــه  وذمَّ
ـــــــدين نـــعـــمـــًة ـــــــلَّ ــــــــــــه ق ــدهألنَّ مح يف  ــــــراق  اإلغ ــوجــب  ــســت ت
ــاك ل ــق ــل ــح م ــب ـــن ق هأراحــــنــــي م حـــــدِّ يف  الـــــزائـــــد  وكــــــــربك 
ملن ي  ـــــدِّ خ أرضع  ال  ه«)))فـــعـــدت  خـــدِّ من  غــاض  قد  احليا  مــاء 

قال الشيخ يوســف كركوش: »كان املرتَجم له يوال دبيًسا صاحب احللَّة، لذا كان 
ة،  ا ويكشف له اخلطط التي تدبِّرها حكومة بغداد للقضاء عىل اإلمارة املزيديَّ يراسله رسًّ
ًة فرضبه وطرده، فاستشــفع بالناس ليعفو عنه  ابه مــرَّ اتَّفــق أن غضب ابــن أفلح عىل بوَّ
ا، فأمر  ويرجعــه، فلــم يرّده إىل عمله، فوشــى عليه عند اخلليفة: أنَّه يراســل دبيًســا رسًّ

))) شعراء احللَّة: )/)6). 
))) تاريخ اإلسالم: 6)/7)). 

))) شعراء احللَّة: )/)6). 
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اخلليفة بالقبض عليه، فهرب إىل تكريت واســتجار بعاملها هبروز اململوك السلجوقّي، 
م ســنة 7)5هـ أمر املسرتشــد بنقض داره اآلنفة الذكــر، فنُقضت، وبقي ابن  ويف املحــرَّ
ة بتكريت، ثمَّ عفا عنه ورجع إىل بغداد. تويفِّ املرتَجم ســنة ))5هـ، وقيل ســنة  أفلح مدَّ
)5)5هـ(، وقيل: 7)5هـ، وعمره )6 سنة ودفن بمقربة قريش )املشهد الكاظمّي(«))).

ويمكننا أن نســتنتج تاريخ والدة املرتَجم من طرح ســنّي عمــره من تاريخ وفاته، 
ا ســنة ))5هـ فيكون تاريخ والدته حدود ســنة 69)هـ، وإن صحَّ هذا  وعىل فرض أهنَّ
التقدير فيمكننا اســتبعاد ما ذكره الشــيخ يوسف كركوش))) عند ترمجة األمري دبيس بن 
عّل املزيدّي جّد األمري ســيف الدولة صدقة املزيدّي، إذ قال: »كان أبو احلســن عّل بن 
أفلح الشــاعر الشهري كاتًبا بني يديه يف شــبيبته«؛ ألنَّ وفاة األمري دبيس بن عّل املزيدّي 
كانت ســنة )7)هـ، والتي يكون فيها عمر ابن أفلح الشاعر حدود الـ)مخس( سنوات، 

واهلل سبحانه العامل.

ّ )كان حيًّا سنة 581هـ(: 18/18. الشيخ عيّل بن جعفر بن شعرة احليلِّ

رين، ويروي  ذكــره املريزا األفندّي بــام نّصه: »كان من أجلة فقهاء أصحابنــا املتأخِّ
عن ابن شهرآشوب، وقد رأيت اإلجازة املذكورة بخطِّ ابن شهرآشوب املذكور يف ورقة 

مة يف مجلة كتب الشهيد الثاين، وهذه صورتا: موصلة بكتاب خمتلف العالَّ

احلمــدهلل وحــده، مناقــب آل أيب طالب، مثالــب النواصب، املخــزون املكنون يف 
عيــون الفنــون،.. إىل قوله: اســتخرت اهلل تعاىل وأجزت للشــيخ األجــلِّ الفقيه، مجال 
ّ اجلامعــايّن، وفَّقه اهلل  الدين شــمس الفقهاء أيب احلســن عــّل بن جعفر بن شــعرة احللِّ

))) تاريخ احللَّة: )/7). 
))) تاريخ احللَّة: )/6). 
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تعاىل للخريات، بجميع ما كتبتها من كتب املشــايخ ، وبجميع مسموعايت وقراءايت 
ومصنَّفــايت وأشــعاري، وكلام يصحُّ عنده من كتب مشــاخينا التي ما جــرى ذكرها عىل 
د بن عّل بن شــهر آشــوب املازندرايّن بخطِّه يف منتصف  رشط اإلجازة. كتب ذلك حممَّ

مجادى اآلخرة سنة أحدى وثامنني ومخسامئة«))).

د بن عّل بن شهر آشوب املازندرايّن  قال اخلوانسارّي ضمن ترمجة الشيخ العامل حممَّ
ونقاًل عن بحار األنوار: »ورأيت يف بعض املواضع املعتربة صورة إجازة منه للشيخ 
ّ اجلامعايّن، وكان من أجلَّة فقهاء األصحاب،  مجال الدين أيب احلسن عّل بن شعرة احللِّ
كام يســتفاد من ثناء شيخنا املذكور عليه )يقصد ابن شهرآشوب(. قال ابن شهرآشوب: 
استخرت اهلل وأجزت له بجميع ما كتبنا من كتب املشايخ، وبجميع مسموعايت وقراءايت 
د بن عّل بن شهرآشوب  ومصنَّفايت وأشــعاري، ثمَّ قال يف آخر ما ذكره: كتب ذلك حممَّ

املازندرايّن بخطِّه يف منتصف مجادى اآلخر سنة إحدى وثامنني ومخسامئة«))).

ّ )كان حيًّا سنة 600هـ(: 19/19. القايض أبو احلسن عيّل بن سليامن احليلِّ

جــاء يف تاريخ احللَّة: ».. ويف ســنة 598هـ يوم اخلميس )) صفر ُقلِّد أبو احلســن 
ّ قضاء القضاة رشًقا وغرًبا، وخلع عليه بعد صالة اجلمعة وســلم  عّل بن ســليامن احللِّ
عهده بذلك فُقِرئ بجامع القرص الشيف، واســكن دار الزينبي بباب عليان، ويف ســنة 
ل عقد جملــس يف دار الوزير نصري الدين نارص بن مهدي حرض فيه  600هـــ مجادى األوَّ
القضــاة والفقهــاء والعــدول والوالة، وأحرض قايض القضاة أبو احلســن عــّل بن عبد 
ن ما كان يعتمده من أشــياء تنايف العدالة، منها  ّ وقرئ حمرض يتضمَّ اهلل بن ســليامن احللِّ
أخذ الرشــا عىل احلكم، ووقف عىل ذلك وانتصب له شــخص يعرف بـ)الوكيل النيّل( 

))) رياض العلامء: )/)8)
))) روضات اجلنَّات: 6/)9). 
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وحاققــه))) وناظره بحيث ثبت عليه، واســتفتى الفقهاء فأفتوا بفســق من ارتكب ذلك 
ووجوب عزله..«))).

اٌس للغاية  وقال السيِّد هادي كامل الدين عند ترمجته معقًبا: »إنَّ منصب القضاء حسَّ
ا، فإذا كان القايض كصاحب الرتمجة فاســًقا مرتشــًيا فــامذا ينتظر منه املجتمع  ومهمٌّ جدًّ
ــخ واالنحطاط، فصالح القايض هو اللبنة األوىل يف  ســوى الرضر الفادح، سوى التفسُّ
بناء املجتمع الســليم، ألنَّه حيكم باألموال واألعراض والنسب والرشد واحلجر وأمثال 

ة..«)))، واهلل العامل بحقيقة احلال. هذه األحكام املهمَّ

ّ )ق6(: 20/20. الشيخ عيّل بن عيّل بن محدون احليلِّ

. ّ هو األديب الشاعر الفاضل، أبو احلسن عّل بن عّل بن محدون احللِّ

حكــى يوســف كركوش قوَل صاحب كتاب إنســان العيون يف مشــاهري ســادس 
القرون يف املرتجم قائاًل: »عّل بن عّل بن محدون أبو احلســن بن أيب قاســم الكاتب، من 
ف يف األعامل الديوانية، وكان  أهل احللَّة الســيفيَّة، وهو أخو احلسني وكان األكرب، ترصَّ
فاضاًل أديًبا، مدح األكابر، وســافر إىل الشــام، وكان غالًيا يف التشيُّع مبالًغا يف الرفض، 

خبيث العقيدة، جماهًرا بتكفري الصحابة«.

قال يوســف كركوش: »هذا املؤلِّف أورد يف ترمجة ابن محدون قصيدة مســتدالًّ هبا 
عىل ُخبث عقيدته، وهذه القصيدة هي يف مدح اإلمام عل، منها:

الواصف يعجز  الذي  السيِّد  ــنيأصف  ــن ــس ال يف  فــضــلــه  ـــــدِّ  ع عــــن 

ق معه.  ))) حاققه: حقَّ
))) تاريخ احللَّة: )/56. 

))) فقهاء الفيحاء:)/56). 
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بدر الدم يف  النعل خائض  السفنيخاصف  خـــوض  والــفــتــح  ـــد  وأح
التمييز حصل  هبا  التي  ـــونوالقضايا  ـــن ـــس ـــــروض وامل ـــــف بــــني امل
ــر ــت وفــكِّ ــولَّ ــن ت ــــراءة عــمَّ ــل ب ضننيس ـــَر  فـِــكرْ ــنــجــاة  ال طلبت  إن 
ليس ــــن  َم ـــة  الـــربيَّ ـــىل  ع ـــنيأيــــــوىلَّ  ـــأم عــــــىل محــــــل ســـــــــورة ب
ــاب ــب وال ــرب  ــي وخ ــب  ــرح م يف  ـــنيإنَّ  ـــل رص ـــق ــــا لــــكــــلِّ ع ــــالًغ ب
بالراية أخــيــب  التيميِّ  ـــوع  ــــا مــــن صـــفـــقـــة املـــغـــبـــونورج كــــفًّ
استيقظ ملــن  ــة  ــكَّ م فــتــح  ــى  ــف حــنيوك ـــد  ـــع ب ـــــــده  رش ــــــال  ن أو 
سعد ـــه  ـــت راي الــنــبــّي  وىلَّ  ــعــيــونحـــني  ــال ـــن قـــومـــه ب ى م املــــفــــدَّ
ـــّل ـــع ب عـــــزلـــــه  أنَّ  ــن أفـــــون«)))فـــــــــرأى  ــده م ــج ــو أمحـــى مل ه

21/21. الشيخ عيّل بن عيّل ابن نام )..-579(:

هو الفاضل العامل الشيخ عّل بن عّل ابن نام أحد أعالم أرسة آل نام احللِّّيني.

ذكره املريزا األفندّي بام نّصه: »الشــيخ عّل بن عّل بن نام،كان من مشايخ أصحابنا 
د احلسن ابن عّل بن محزة األقسايّس املعروف بـ)ابن  ، ويروي عن أيب حممَّ ّ من آل نام احللِّ
األقســايّس الشــاعر(، ويروي عنه الســيِّد األجّل الشيف أبو احلســن عّل بن إبراهيم 
ام بن أيب فراس، فهو يف درجة  العرييّض العلوّي احلسينّي كام يظهر من كتاب جمموعة ورَّ
ط العرييّض املذكور،  ام املذكور بتوسَّ الشيخ أيب عّل ولد الشيخ الطويّس، إذ يروي عنه ورَّ

ل. لكن مل أجد ِذكًرا السم الشيخ عّل هذا يف غري ذلك الكتاب. فالِحظ«))). فتأمَّ

ّ الشــاعر عّل بن عّل بن نام بن محدون،  ويف الــوايف بالوفيات ما نّصه: »ابن نام احللِّ
أبــو احلســن بن أيب القاســم الكاتب، من أهل احللَّة الســيفيَّة، وهو أخو احلســني وكان 

))) تاريخ احللَّة: )/65. 
))) رياض العلامء: )/66). 
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ف يف األعامل الديوانّية، وكان فاضاًل أديًبا، مدح األكابر، وســافر الشــام،  األكرب، ترصَّ
 ،(((وكان غالًيا يف التشيع مبالًغا يف الرفض، خبيث العقيدة، جماهًرا بتكفري الصحابة

تويف سنة تسع وسبعني ومخس مائة.

ومن شعره من اخلفيف:

يــديــنــييــا غــــزااًل غــازلــت فــيــه غــرامــي أو  ل  يــديــن  أن  فــأبــى 
:إىل قوله: منها يف مدح اإلمام عّل بن أيب طالب ..

الواصف يعجز  الذي  السيِّد  ــنيأصف  ــن ــس ال يف  فــضــلــه  ـــــّد  ع عــــن 
بدر الدم يف  النعل خائض  السفنيخاصف  خـــوض  والــفــتــح  ـــد  وأح
التمييز حصل  هبا  التي  القضايا  ـــونذا  ـــن ـــس ـــــروض وامل ـــــف بــــني امل
ــت وفكر ــوّل ت ــن  عــمَّ ــــراءة  ب ــل  ضننيس فــكــر  ــجــاة  ــن ال طــلــبــت  إنرْ 
ليس ـــن  م الــــربّيــــة  ـــىل  ع ــــــوىّل  ـــنيأي ـــأم عــــــىل محــــــل ســـــــــورة ب
ــاب ــب وال ــرب  ــي وخ ــب  ــرح م يف  ــــا لـــكـــلِّ عـــقـــٍل رصـــنيإن  ــــالًغ ب
بالراية أخــيــب  التيمي  ـــوع  ــــا مــــن صـــفـــقـــة املـــغـــبـــونورج كــــفًّ
حــادوا ــرب  احل شوكة  من  لــلــمــنــونألـِـشــكٍّ  ــة  ــف خــي أم  أحــــد  ــــوم  ي
لإلبطال توجب  احلالتني  ــونوأرى  ــت إبـــطـــال مـــا ادعـــــى مـــن ف
استيقظ ملــن  ــة  ــكَّ م فــتــح  ــى  ــف حــنيوك ـــد  ـــع ب ـــــــده  رش ــــــال  ن أو 
سعد ـــه  ـــت راي الــنــبــّي  وىلَّ  ــونحـــني  ــعــي ــال املـــفـــدى مـــن قـــومـــه ب
ولألويس عليهم  األعسى  دونفشجاه  ــــري  غ قــلــبــه  ــــن  م شـــعـــب 

ـــلٍّ ـــع ب عـــــزلـــــه  أنَّ  ـــده مــــن أفــــونفـــــــــرأى  ـــج هــــو أمحـــــى مل

))) من املالحظ أنَّ هذه الفقرة من الرتمجة ورد عينها يف الرتمجة الســابقة وكذا الشعر اآليت، ويظهر 
 .) ّ من ذلك أنَّ املرتجم متَّحد مع املرتَجم السابق، فالحظ. )أمحد احللِّ
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قــدمــاه ـــت  رق إذ  الــبــيــت  ــــدي جــربيــنعــجــب  ـــن ي ــــّل ع ــا ج ــف ــت ك
ــا ــه ــي ــــــواه إل ــــو ســــام س ــري هــونرتـــبـــة ل ــن غ قــابــلــتــه األصـــنـــام م
ــوم ـــا ق ـــم قـــالـــت أتـــكـــرسوين ي وبـــــاألمـــــس كـــنـــتـــم تـــعـــبـــدوينث
اهلجرة ذوي  سبق  عــددت  ما  ـــــا هـــجـــاهنـــم واهلـــجـــنيوإذا  ـــــوًم ي

الكلِّ بفضل  الفراش  ليلة  شـــــت الـــــنـــــوى بـــحـــي قــطــنيرشكت 
إذا أســامــة  يف  القلب  ــح جــيــشــه وســمــولوارشحــــوا  ــرسي ــل ت ــط أب
ــنيحــيــث ال يــمــكــن الـــوثـــوب أخــو ــك ــم ــت ال أخـــــو  عـــــــادل  وال 
أبيها إرث  الــزهــراء  غصب  ــد حنيإنَّ  ــع وادكـــــــار ارجتـــاعـــهـــا ب
إال فـــيـــه  حيـــفـــظـــوا  مل  ــع  ــي ــظ ــف ديــنــيل آل  وال  ـــــادي  اهل ــيِّ  ــب ــن ــل ل
ــقــذتــا بعد ــــــة املــــيــــمــــونيــا هلــا مــن فــريــســة أن ــــــراس ــــــــطء ف ب
جهًدا اهلل  يف  يــأل  مل  ــدٍق  ص ــاد مــســتــحــقــب لــلــضــغــونسيف  ــه ــج ب

استلَّ مــا  السقيفة  ــوم  ي ديـــــونفاقتضاه  مـــــن  ســـيـــفـــه  ــــــدر  ب يف 
وهي يلوها  أن  أعــجــزتــم  كــمــنيإَحـــن  يف  كـــفـــرهـــم  ـــــّي  ط مــــن 

ــب الصفدّي قائــاًل: »قال حمبِّ الديــن ابن النجار: ينشــدها الرافضة يف  .. ثــمَّ عقَّ
املواسم يف مشاهد أهل البيت«))).

وذكــره صاحب روضات اجلنَّات قائاًل: ».. ثــمَّ إنَّ يف رياض العلامء ترمجة أخرى 
.(((».. ّ للشيخ عّل بن عّل بن نام، وذكر أنَّه كان من مشايخ أصحابنا من آل نام احللِّ

ّ )ق 6(: 22/22. الشيخ عيّل بن الكال احليلِّ

 ، ّ جاء يف أمل اآلمل: »الشيخ عّل بن نرص اهلل بن هارون املعروف جّده بالكال احللِّ

))) الوايف بالوفيات: ))/)))-))). 
))) روضات اجلنَّات: )/)8). 
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فاضل جليل، يروي عنه الشيخ عّل بن حييى اخليَّاط«))).

23/23. الشيخ عيّل بن حممود احلميّص )ق 6(:

هو الفقيه الفاضل أحد أعالم آل احلميّص.

ذكره األفندّي بام نّصه: »فاضل عامل، متكلم كامل، وله من املؤلفات كتاب )مشكاة 
اليقني يف أصول الدين(، وقد رأيته ببلدة بارفروش، وعندنا منه نســخة أيًضا، وقد يقال 

اخ، فالحظ. إنَّه: للشيخ سديد الدين حممود بن عّل احلميّص نفسه، والغلط من النسَّ

وقد كان هذا الشــيخ والد الشــيخ ســديد الدين حممود بن عّل بن احلسن احلميّص 
الرازي املشــهور، أســتاذ الشــيخ منتجــب الدين وصاحب كتــاب )التعليــق الوايف يف 
مــة املغفور له، ســلطان علامء  الــكالم(،.. مــدَح والَده هــذا هبذه العبــارة: اإلمام العالَّ

اإلسالم مجال امللَّة والدين عّل ابن حممود احلميّص ثمََّ الرازّي«))).

وذكره صاحب روضات اجلنَّات ضمن ترمجة الشــيخ سديد الدين حممود احلميّص 
قائــاًل: ».. ثمَّ إنَّ يف رياض العلامء ترمجة باخلصوص للشــيخ مجال الدين عّل بن حممود 
احلميّص األصل ثمَّ الرازي، مذكوًرا فيها بعد وصفه هبذه النسبة ما صورته هكذا: فاضل 
عامل متكلِّم كامل له كتاب )مشكاة اليقني يف أصول الدين(، وقد يقال: إنَّه من تصانيف 
والده الشيخ سديد الدين حممود احلميّص، ُأستاذ الشيخ منتجب الدين وصاحب كتاب 

)التعليق العراقّي يف الكالم(«))).

م قول صاحــب الرياض الذي ذكر بأنَّ املرتجم هو والد الشــيخ ســديد  وقــد تقدَّ

))) أمل اآلمل: )/08). 
))) رياض العلامء: )/)6). 

))) روضات اجلنَّات: 7/)6). 
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الدين وليس ولده، وهو غري صحيح؛ ألنَّ كلَّ من ترجم للشــيخ ســديد الدين احلميّص 
ومنهم صاحب الرياض))) نفســه قد ذكر اسمه بلفظ: حممود بن عّل بن احلسن، وليس 
حممــود بن عّل بن حممود ليصح ما قاله، وعليه فاملرتَجم هو ولد الشــيخ ســديد الدين، 

وليس والده، فالحظ.

ّ )ق 6(: 24/24. الشيخ عيّل بن حييى اخليَّاط احليلِّ

جاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ أبو احلســن عّل بن حييى اخليَّاط، فاضل جليل، يروي 
د بن معــد، عنه عن ابــن إدريس وابــن البطريق  مــة )كــذا( عن أبيه عــن حممَّ عــن العالَّ

وغريمها«))).

د بن معّد عنه، وعبارة أمل اآلمل فيها  مة يروي عن أبيه عن حممَّ والصواب أنَّ العالَّ
تصحيف.

)499-579هـ(: ّ د بن أمحد بن محزة ابن جيا احليلِّ 25/25. الشيخ رشف الكتَّاب حممَّ

د بــن أمحد بن محزة بن  هــو األديب اللغوّي الشــاعر أبو الفــرج رشف الكتَّاب حممَّ
د بن أمحد بن محزة بن جيا  . ذكره ياقوت احلموّي يف معجم األدباء قائاًل: »حممَّ ّ جيا احللِّ
ا، فطنًا شــاعًرا  ا لغويًّ ب رشف الكتَّاب، كان نحويًّ ة ُيلقَّ أبــو الفرج، من أهل احللَّة املزيديَّ
نة، قدم بغداد فقرأ عىل النقيب أيب السعادات هبة اهلل ابن  ُمرتســاًل، شعره ورســائله ُمدوَّ
اب، وسمع احلديث  د ابن اخلشَّ الشــجرّي النحوّي وأخذ عنه، ثمَّ أخذ بعده عن أيب حممَّ
عــىل القايض أيب جعفر عبدالواحد ابــن الثقفي، وأصله ومولده من مطريآباد، وصحب 
د القاسم ابن احلريرّي. نة عملها أجوبة لرسائل أيب حممَّ ابن هبرية الوزير، وله رسائل مدوَّ

))) ُينظر: رياض العلامء: 5/)0). 
))) أمل اآلمل: )/0)). 
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َحّدثني أبو عّل القيلوّي قال: أنا رأيته، ومات يف ســنة تسع وسبعني ومخسامئة وقد 
نيَّف عىل الثامنني.

ّ قال:  ج احللِّ أنشــدين ابن الدبيثّي قال: أنشدين أبو الثناء حممود بن عبد اهلل بن امُلفرَّ
د بن أمحد بن جيا لنفسه: أنشدين رشف الكتَّاب أبو الفرج حممَّ

ــوى ـــري يف مــيــاديــن اهل ــام أج ــتَّ ــوُقَح مــســب وال  أبــــــًدا  ـــٌق  ـــاب س ال 
احلمى أرض  إىل  ــرٌب  ط ين  ــزَّ ه ــُقمــا  ــي ــق وع ـــــرع  أج ض  ـــرَّ ـــع ت إالَّ 
ــّرق ــف ـــوق بـــأطـــراف الـــبـــالِد ُم فريُقش منه  الشمل  شتيت  نحوي 
ُمــزنــة ــارض  ــع ب كفلت  ـــروُقومــدامــع  ــوع ب ــل ــض ملــعــت هلـــا بـــني ال
ــٌل مــوكِّ ــوع  ــدم ــال ب جفني  ــأنَّ  ــك ــوُقف ــل ــوى خم ــج ــل ـــــأنَّ قــلــبــي ل وك

وله أيًضا:

ــا العا ــاينقــل حلــادي عــش الـــربوج أب ــث ال ـــرون  ـــق ال رب  مــنــهــا  رش 
ــان ــزم ــة ل ـــا ابــــن شـــكـــران ضــلَّ األعـــيـــاني يف  ـــعـــدُّ  ُت ــه  ــي ف رصَت 
ولكن الــزمــان  ذمَّ  طبعي  ـــذمِّ الـــزمـــان«)))لــيــس  أنـــت أغــريــتــنــي ب

ة من قــرى )مطريآباد(  وجــاء يف تاريــخ احللَّة: »بنــو جيا أصلهم من قريــة العامريَّ
إحدى أعامل احللَّة. قال الدكتور مصطفى جواد يف حاشــية خمترص ابن الدبيثّي للذهبّي: 
ة  بنو جيا من أهل احللَّة ومن البيوت املشهورة. وقال أيًضا: ورد يف كتاب املناقب املزيديَّ
ة نسخة املتحف الربيطاين املرقَّمة 96)0)) ورقة )6-7(: قال  يف أخبار الدولة األسديَّ

.»..(((د بن عّل بن جيا ثني الرئيس أبو نرص حممَّ فه أبو البقاء هبة اهلل: حدَّ مؤلِّ

ة موضع  ــة يف حملَّة املهديَّ ًبا: »عندنا اليوم يف احللَّ قال الشــيخ يوســف كركوش معقِّ

))) معجم األُدباء: 7)/70). 
ة: )/)5، يف املطبوع.  ))) املناقب املزيديَّ
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رين عن أصل هذه التســمية فأجابني أنَّ هذه التسمية  يعرف بـ: اجلية، وقد ســألت املعمِّ
ا، فجال يف خاطري أنَّ هذا املوضع يمكن أن يكون لبني جيا«))). قديمة جدًّ

ولدته ووفاته:

ذكر لنا ياقوت احلموّي يف معجم األدباء أنَّ ابن جيا مات يف سنة 579هـ عن عمر 
قــارب الـ80 عاًما، لذا وبناًء عىل هذه التواريخ تكون والدته ســنة 99)هـ تقريًبا، واهلل 

سبحانه العامل.

ّ )543-598هـ(: د بن إدريس احليلِّ 26/26. الشيخ حممَّ

هو الفقيه الفاضل، العامل العامل، شــيخ فقهاء وقته، ورئيس علامء عرصه، الشــيخ 
. ّ د بن أمحد بن إدريس العجل احللِّ أبو عبد اهلل فخر امللَّة والدين حممَّ

د بــن ادريس العجىل بحلَّة،  ذكــره منتجب الدين ابن بابويه بام نّصه: »الشــيخ حممَّ
لــه تصانيف، منها كتاب )الرسائر( شــاهدته بحلَّه، وقال شــيخنا ســديد الدين حممود 

احلمىص رفع اهلل درجته هو خملط ال يعتمد عىل تصنيفه«))).

وجاء يف أمل اآلمل، مبتدًئا بقول منتجب الدين يف فهرســه، قائاًل ما نّصه: »الشيخ 
ــة، له تصانيف، منها كتاب الرسائر، شــاهدته بحلَّة.. إىل  ــد بن إدريس العجل بحلَّ حممَّ
رون، واعتمدوا عىل كتابه، وعىل ما رواه يف آخره من  قوله: وقد أثنى عليه علامؤنا املتأخِّ
مني وأصوهلم.. إىل قوله: ونقل الســيِّد مصطفى عن ابن داود أنَّه كان شــيخ  كتب املتقدِّ
 ــة، متقنًا للعلوم، كثري التصانيف لكنَّه أعرض عن أخبار أهل البيت الفقهاء باحللَّ

يَّة، وأنَّه ذكره يف قسم الضعفاء. بالكلِّ

))) تاريخ احللَّة: )/9). 
))) الفهرست ملنتجب الدين: ))). 
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َره يف باب املوثَّقني أوىل؛ ألنَّ املشهور منه أنَّه ال يعمل   ثمَّ قال السيِّد مصطفى: ولعلَّ ِذكرْ

يَّة، وإالَّ النتقض بغريه مثل السيِّد املرتىض   بخرب الواحد، وهذا ال يستلزم اإلعراض بالكلِّ
وغريه..«))).

ّ يف كتاب رشح هنج البالغــة البن أيب احلديد  وورد ذكر الشــيخ ابن إدريــس احللِّ
، الفقيه اإلمامي،  ّ د بن إدريس احللِّ عند ترمجة الشيف الريّض قائاًل: »وقرأت بخطِّ حممَّ

د اإلسفراييني الفقيه الشافعّي..«))). قال: حكى أبو حامد أمحد بن حممَّ

: وكان هذا  ّ د بن إدريس العجّل احللِّ وقال الشــيخ يوسف البحرايّن: »الشــيخ حممَّ
ل من فتح باب الطعن عىل الشــيخ،  الشــيخ فقيًها، أصوليًّا بحًتا، وجمتهًدا رصًفا، وهو أوَّ
ــام كان حيذو حذوه غالًبا إىل أن انتهت  وإالَّ فكلُّ من كان يف عرص الشــيخ أو من بعده إنَّ
مة بعده أكثرا من الــردِّ عليه، والطعن فيه، ويف أقواله،  ق والعالَّ النوبــة إليه، ثمَّ إنَّ املحقِّ
مة الشيخ  والتشــنيع عليه غاية التشنيع، وقد طعن فيه أيًضا الشيخ الفاضل الكامل العالَّ
حممود احلمــيّص، وقال: إنَّه خملط.. إىل قوله: والتحقيق أنَّ فضل الرجل املذكور، وعلّو 
منزلته يف هذه الطائفة ممَّا ال ُينكر، وغلطه يف مســألة من مســائل الفنِّ ال يســتلزم الطعن 
م ذكــره، وكم ملثله من األغالط الواضحة والســيَّام يف هذه  ق املتقدِّ عليــه بام ذكره املحقِّ
ر عنه من الفضالء حتَّى مثل  املســألة، وهي مســألة العمل بخرب الواحد، ومجلة من تأخَّ

مة اللذين مها أصل الطعن عليه قد اختارا العمل بكثري من أقواله. ق والعالَّ املحقِّ

مة  وقد ذكره شــيخنا الشــهيد الثــاين يف إجازته فقــال: مرويَّات الشــيخ العالَّ
ل يف إجازته:  د بن إدريس العجل. وقال الشهيد األوَّ ق فخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ املحقِّ
مة شــيخ العلامء ورئيس املذهب فخر  وعن ابن نام والســيِّد فخار مصنَّفات اإلمام العالَّ

))) أمل اآلمل: )/))). 
))) هنج البالغة: )/)5. 
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د بن إدريس، انتهى الدين أيب عبد اهلل حممَّ

وله كتاب يشــتمل عىل مجلة من أجوبة مســائل قد ُسئل عنها)))، وهو عندي إعارة 
من بعض اإلخوان، وكذلك كتاب الرسائر بتاممه.

د  وباجلملة: ففضل الرجل املذكور ونبله يف هذه الطائفة أظهر من أن ُينكر، وإن تفرَّ
ببعض األقوال الظاهرة البطالن لذوي اإلفهام واألذهان، ومثله يف ذلك غري عزيز، كام 

ال خيفى عىل الناظر املنصف..«))).

ــد بن إدريس  ــد عّل األردبيــّل احلائرّي: »حممَّ وجــاء يف جامع الرواة للشــيخ حممَّ
، كان شيخ الفقهاء باحللَّة، متقنًا يف العلوم، كثري التصانيف«))). ّ العجل احللِّ

، كان شــيخ الفقهاء  ّ د بن إدريس العجل احللِّ وقال احلائرّي يف منتهى املقال: »حممَّ
 باحللَّة، متقنًا يف العلوم، كثري التصانيف، )نقال عن ابن داود( إىل أن قال: وال خيفى ما فيه 

من اجلزاف، وعدم ســلوك ســبيل اإلنصاف، فإنَّ الطعن يف هذا الفاضل اجلليل، ســيَّام 
اًل فألنَّ عمله بأكثر كثري من األخبار، ممَّا ال يقبل  ا أوَّ  واالعتذار هبذا التعليل، فيه ما فيه، أمَّ
ا ثانًيا فألنَّ  االســتتار، ســيَّام ما اســتطرفه يف آواخر الرسائر من أصول القدماء، وأمَّ
عــدم العمل بأخبــار اآلحاد ليس من متفّرداته، بل ذهب إليــه مجلة من جلَّة األصحاب 
كعلــم اهلدى وابن زهــرة وابن قبة وغريهم، فلــو كان ذلك موجًبــا للتضعيف لوجب 

تضعيفهم أمجع، وفيه ما فيه..«))).

))) وقــد طبع هــذا الكتاب حديًثا بعنوان أجوبة مســائل ورســائل يف خمتلف فنــون املعرفة ضمن 
 .) ّ د مهدي املوسوّي اخلرسان. )أمحد احللِّ ، حتقيق وتقديم: السيِّد حممَّ ّ موسوعة ابن إدريس احللِّ

))) لؤلؤة البحرين: 76). 
))) جامع الرواة: )/65. 

))) منتهى املقال: 60). 
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مة، فخر امللَّة والدين، أبو  ق العالَّ وجــاء يف روضات اجلنَّات »احلَرب الكامــل، املحقِّ
ّ العجل، صاحب كتاب الرسائر احلاوي لتحرير  د بن أمحد بن إدريس احللِّ عبــد اهلل حممَّ
ــّي فيام نقل صاحب أمــل اآلمل عن كتاب  الفتــاوي، ذكره الشــيخ منتجب الدين القمِّ
اه إىل اجلدِّ دون  د بن إدريس العجل شاهدته بحلَّة، ناسًبا إيَّ فهرســتِه بعنوان: الشيخ حممَّ
األب.. إىل قولــه: هذا، وقال صاحب صحيفة الصفاء يف ذكر أهل االجتباء واألصدقاء 
: نســب  ّ ــد بن إدريس فخر الديــن أبو عبد اهلل العجل احللِّ بعــد الرتمجــة له بعنوان حممَّ
إىل جــّده ألنَّه ابن أمحــد بن إدريس، كان شــيخ الفقهاء يف احللَّة، متقنًــا يف العلوم، كثري 
التصانيف، له كتب، أشــهرها كتاب الرسائر احلــاوي لتحرير الفتاوي، يروي عن خاله 
ه الشــيخ الطويّس..« إىل آخر هذا القول اخلاطئ  ه ألُمِّ الشــيخ أيب عّل الطويّس وعن جدِّ

.(((»Hمن الصلة املزعومة بني املرتجم والشيخ الطويّس

 ، ّ د بن أمحد بن إدريس احللِّ ّي يف الكنى واأللقــاب: »حممَّ وعن الشــيخ عبَّاس القمِّ
ق ماهر نبيه، فخر األجلَّة، وشيخ فقهاء احللَّة، صاحب كتاب الرسائر  فاضل فقيه، وحمقِّ

احلاوي لتحرير الفتاوي..«))).

: ّ النسب بني الشيخ الطويّس وابن إدريس احليلِّ

 ،@ ّ  وعن رابطة النســب بني الشــيخ الطــويّسH وبني ابن إدريــس احللِّ
وما زعموه من أنَّ الشــيخ الطويّس املتوفَّ ســنة 60)هـ كان اجلــد املبارش من جهة األم 
مة  للشيخ ابن إدريس املولود سنة ))5هـ، ومن أنَّ ذلك كان أقرب للمحال، يقول العالَّ
ث النورّيH يف معرض تعقيبه عىل هذا األمر: »فإنه يف الغرابة بمكان يكاد يلحق  املحدِّ
باملحال يف العادة. فإن وفاة الشــيخ يف سنة ستني بعد األربعامئة، ووالدة ابن إدريس كام 

))) روضات اجلنَّات: 6/)7). 
))) الكنى واأللقاب )/0)). 
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ذكروه يف سنة ثالث وأربعني بعد مخسامئة، فبني الوفاة والوالدة ثالثة وثامنون سنة. ولو 
كانــت أم ابن إدريس يف وقت إجازة والدها هلا يف حدود ســبع عشة ســنة مثاًل، كانت 
 بنت الشــيخ ولدت ابن إدريس يف ســن مائة ســنة تقريًبا، وهذه من اخلوارق التي ال ُبدَّ 
أن تكون يف االشــتهار كالشــمس يف رابعــة النهار. والعجب من هــؤالء األعالم كيف 
د أن رأوها مكتوبة يف موضع من غري  يدرجون يف مؤلفاتم أمثال هذه األكاذيب، بمجرَّ

ل ونظر«))). تأمُّ

ويقول األســتاذ الدكتور السيِّد حسن احلكيم عند اســتعراضه لروابط النسب بني 
ي املبارش البن  الشــيخ الطــويّس وابن إدريس، واســتبعاده أن يكون الطويّس اجلــدُّ األُمِّ
ًبا عىل هذا األمر  إدريس؛ لتباعد الفرتة الزمنية بني وفاة الشــيخ ووالدة ابن إدريس، معقِّ
بقولــه: »ولكن يف احلقيقة مل تكن بنت الشــيخ الطويّس ُأّم ابــن إدريس مبارشة، ويمكن 
أن تكون ُأّمه بنت بنت الشــيخ الطويّس؛ وذلك لبعد املسافة الزمنية الفاصلة بني الشيخ 

الطويّس وابن إدريس«))).

د مهدي اخلرسان يف كتابه موسوعة  ق السيِّد حممَّ مة املحقِّ ويقول ســامحة العالَّ
هات فقد  ا نسبه من جهة األمَّ هاته وخطأ شائع(:»أمَّ ّ وحتت عنوان: )أمَّ ابن إدريس احللِّ
ل  ه هي بنت الشيخ الطويّس املتوفَّ سنة 60)هـ، ولعلَّ أوَّ ذهب بعض األعالم إىل أنَّ أمَّ
مــن ذهب إىل ذلك هو الشــيخ احلّر العامّل املتوفَّ ســنة )0))هـــ يف كتابه أمل اآلمل، 
ه  ه ألُمِّ قال: يروي املصنّف عن خاله أيب عّل الطويّس بواســطة وغري واســطة، وعن جدِّ

ام، وكانت فاضلة صاحلة«. ه بنت املسعود ورَّ أيب جعفر الطويّس، وأمُّ ُأمِّ

رين.. إىل قوله: ووجه  ًبا: »وعىل هذا النغم كثر اإليقــاع عند املتأخِّ وقــال أيًضا معقِّ

))) خامتة املستدرك )/58). 
))) الشيخ الطويّس: 90)-)9). 
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ه بنت املســعود، ومعنى  ه، وأمُّ أمِّ الغرابــة أنَّه جعل الشــيخ الطويّس جّد ابن إدريس ألمِّ
ذلك أن تكون بنت املســعود زوجة الشــيخ الطويّس، ومعلوم أنَّ وفاة الشــيخ الطويّس 
ر عن زمان الطويّس، حتَّــى أنَّ منتجب الدين  ام متأخِّ كانت ســنة 60)هـ واملســعود ورَّ
ابن بابويه من القرن الســادس شــاهده باحللَّة وقال عنه: عامل فقيه صالح، شاهدته بحلَّة 

ووافق اخلرَب اخلرُب، قرأ عىل شيخنا اإلمام سديد الدين حممود احلميّص باحللَّة وراعاه«.

ام من معارصي ابن إدريس،  ثمَّ أضاف موضًحا: »فالحظ جّيًدا جتد أنَّ املسعود ورَّ
إن مل يكن متأّخًرا عنه قلياًل، فكالمها اجتمع بسديد الدين احلميّص وأخذ عنه، وسيأيت يف 
شيوخ املصنّف وتالميذه ذكر سديد الدين احلميّص، فكيف يعقل أن تكون ابنة مسعود 

ام وهي أمُّ أمِّ ابن إدريس هي زوجة الشيخ الطويّس املتوفَّ سنة 60)هـ؟! فالحظ. ورَّ

ام رجاًل آخر غري من عرفته املصادر الرجاليَّة  اللَُّهمَّ إالَّ أن يكون املراد باملسعود ورَّ
فذكرته، فمن هو يا ترى؟ عىل أنَّا لو أغمضنا النظر عن هذه اجلهة فَثمَّ خلل آخر، وذلك 
هو البعد الزمايّن بني وفاة الشيخ الطويّس يف سنة 60)هـ وبني والدة الشيخ ابن إدريس 
يف ســنة ))5هـ، فيكون بينهام )8 ســنة، وذلك يمنع من وقوع الوالدة املزعومة، حتَّى 
لو أفرتضنا أنَّ بنت الشــيخ الطويّس كانت محاًل عند وفاة أبيها وولدت بعده، فال يمكن 
أن تكــون هــي أمُّ ابن إدريس )املصنّــف(، إذ ال يعقل عادًة محل امــرأة جتاوزت الثامنني 
مــن عمرهــا، مــع أنَّ انقطاع احلمل عــادة وبلوغ ســنِّ اليأس إنَّام يكون يف الســتني عىل 
 ة ســارة زوجة إبراهيم أكثــر تقدير. وحتَّــى لو أدُّعي اإلعجــاز يف املقام كام يف قصَّ
تا املالئكة: ﴿َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َءَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوهَذا َبْعيِل َشــْيًخا إِنَّ هَذا َليَشٌء  حني بشَّ

َعِجيٌب﴾))) لكان ذلك عجًبا يشتهر أمره ويشيع خربه«))).

))) سورة هود )): )7. 
 .(6 : ))) موسوعة ابن ادريس احللِّّ
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مشاخيه ومن يروي عنهم:

الشيخ احلسني بن رطبة السوراوّي.. )

السيِّد أبو املكارم محزة بن زهرة احلسينّي، صاحب غنية النزوع.. )

د األفطيّس.. ) السيِّد عّز الدين رشف شاه بن حممَّ

الشيخ الفقيه عبد اهلل بن جعفر الدوريستّي.. )

الشيخ عريب بن مسافر العبادّي.. 5

السيِّد الشيف أبو احلسن عّل بن إبراهيم العلوّي العرييّض.. 6

تالمذته ومن يروي عنه:

الشيخ جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام.. )

السيِّد اجلليل فخار بن معد املوسوّي.. )

د بن جعفر بن نام.. ) الشيخ نجيب الدين حممَّ

وغريهم.

مؤلَّفاته))):

أجوبة املسائل، جمموعة فقهيَّة.. )

الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.. )

خمترص التبيان))).. )

ــًدا، بتحقيق وتقديم:  فاته املوجودة ضمن موســوعة كاملة يف )) جملَّ ))) وقــد طبعت جمموعة مؤلَّ
سة 9)))هـ. )أمحد  ة املقدَّ د مهدّي اخلرســان، نش العتبة العلويَّ ســامحة آية اهلل الســيِّد حممَّ

 .) ّ احللِّ
))) الكنى واأللقاب: )/0)). 
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ه مؤلَّفات الشــيخ: »ولــه أيًضا كتــاب التعليقات،   قــال صاحب األمــل عند عــدَّ
 كبــري، وهــو حــواٍش وإيــرادات عــىل التبيــان لشــيخنا الطــويّس، شــاهدته بخطِّه يف 

فارس«))).

ولدته ووفاته:

ولد رضوان اهلل عليه ســنة ))5هـ وتويفِّ يوم اجلمعة 8) شــوال ســنة 598هـ عن 
عمر قارب الـ55 عاًما تقريًبا.

د بن خليفة السنبيّس )..-535هـ(: 27/27. الشيخ حممَّ

د بن خليفة بن احلســني الســنبيّس اهليتّي  جــاء يف تاريخ احللَّة: »هو أبو عبد اهلل حممَّ
ب بـ)القائد(، ولد ونشــأ يف هيت، كان شاعًرا جميًدا، اتصل باألمراء املزيديِّني  ّ امللقَّ احللِّ
من عهد هباء الدولة منصور املزيدّي، ومن بعده اتصل بولده سيف الدولة صدقة، ورافقه 
ة قصائد، ذكره ابن املارستانية يف كتابه ديوان اإلسالم، قال:  سفًرا وحرًضا، ومدحه بعدَّ
كان شاعًرا جميًدا مغزاًل، مليح الكالم، حسن النظم، أللفاظه حالوة، وعليها من جودة 
النســيج طالوة، وصاف الديار الدوارس، مولع بذكر اإلبل والقفار والبســابس، خبري 
بأخبار العرب وأشــعارها، بصري بأّيامها ووقائعها وآثارها، أشهر أهل هذه الصنعة هبا، 

وأفخم شعراء سيف الدولة ذكًرا..«))).

من شعره:

ملًقا وال  التيًها  الناس  تصحب  ـــرارال  ـــالء وإم ــني إح ــم ب ــم هل ــس واب
فائدة ين  الضدَّ مجعك  ففي  والــنــاروامجــع  املـــاء  بــني  يـــدرك  كالنضج 

))) أمل اآلمل: )/))). 
))) تاريخ احللَّة: )/)). 
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5)5هـــ)))،  ســنة  تــويفِّ  ــه  أنَّ الكتبــّي  وذكــر  بغــداد،  يف  5)5هـــ  ســنة   تــويفِّ 

رمحه اهلل تعاىل.

ّ )468-550هـ(: د بن عيّل بن أمحد، ابن مُحيدة احليلِّ 28/28. الشيخ حممَّ

د بن عّل بن أمحد  هــو العامل النحوّي الفاضل، واألديب الشــاعر، أبو عبــد اهلل حممَّ
. ّ ب بـ: )ابن مُحيدة( احللِّ امللقَّ

، املعروف بـ)ابن  ّ د بن عّل بن أمحــد أبو عبيداهلل احلــلِّ قــال ياقــوت احلموّي:»حممَّ
ــاب  د ابن اخلشَّ محيــدة النحوّي(، كانــت له معرفة جيِّدة بالنحو واللغة، قرأ عىل أيب حممَّ
البغدادّي، والزمه حتَّى برع يف علم العربّية، وصنَّف كتًبا، منها: رشح أبيات اجلُمل أليب 
اج، رشح اللمع البن جنِّي.. إىل قوله: ومولده سنة ستة وثامنني وأربعامئة،  بكر ابن الرسَّ
، قال:  ّ ومات ســنة مخسني ومخسامئة، أنشــدين أبو احلســن عّل بن نرص بن هارون احللِّ

ّ لنفسه: د بن عّل بن مُحيدة احللِّ أنشدين حممَّ

ــا ب ــرُّ وال املــعــاهــد  تلك  عــىل  ومرحباســالم  القباب  ــاب  ــأرب ب وأهـــاًل 
وأهلها احلــجــال  ــات  ــربَّ ل بيثرباوســقــًيــا  اخلــــدور  ألربــــاب  ورعــًيــا 
غدت وإن  احلــجــال  لتيَّاك  ــبــاأحـــنُّ  الــتــجــنُّ إلَّ  ـــدي  ـــب ُت ــا  ــه ــب ــائ رب
ــام ــلَّ ــة ُك ــريَّ ــام ــع ــع ال ــرب ملعباوأصـــبـــو ل ل  جــرعــاتــا  ــن  م ــرت  ــذكَّ ت
غـــدوة ــــي  مهِّ دون  إالَّ  إذا جرت النكباء أو هّبت الصبا«))).فـــالهـــمَّ 

وذكره اخلوانسارّي يف روضات اجلنَّات))) بام ذكره احلموّي.

))) ُينظر: فوات الوفيات: )/))). 
))) معجم األدباء: 8)/)5). 
))) روضات اجلنَّات: 8/)). 
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مؤلَّفاته:

وقد ذكرها ياقوت احلموّي يف معجم األدباء، وهي:

األدوات، يف النحو.. )

الروضة، يف النحو.. )

اج.. ) رشح أبيات اجلُمل أليب بكر ابن الرسَّ

رشح اللمع البن جنّي.. )

ة.. 5 رشح املقامات احلريريَّ

يف الترصيف.. 6

الفرق بني الضاد والظاء.. 7

ولدته ووفاته:

ذكــر أصحاب املعاجم أنَّ والدته كانت ســنة 86)هـ، ووفاته يف ســنة 550هـ)))، 
وبناًء عىل هذه التواريخ يكون عمره )8 سنة تقريًبا، رضوان اهلل عليه.

ان )..-590هـ(: د بن عيّل بن شعيب، ابن الدهَّ 29/29. الشيخ برهان الدين حممَّ

د  ان أيًضا أبو شــجاع حممَّ جاء يف الكنى واأللقاب: »برهان الدين ويقال: ابن الدهَّ
ابن عّل بن شــعيب البغدادّي، الفريّض احلاســب، النحوّي، األديب الشــاعر، املاهر يف 

النجوم، صنَّف غريب احلديث.

ومن شعره ما كتبه إىل بعٍض وقد عويف من مرضه:

))) ُينظر: معجم األدباء: 8)/)5). 
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ــك صــوًمــا ــرئ ـــوم ب ــاس ي ــن ـــذر ال فــطــًران وحــــدي  ــت  ــزم ع أينِّ  غــري 
عــيــد ـــك  ـــرئ ب يـــــوم  أنَّ  نـــذًرا«)))عــــامًلــــا  كــان  ولــو  صومه  أرى  ال 

ه من علامء احللَّة  وذكره أيًضا الســيِّد هادي كــامل الدين يف فقهاء الفيحاء)))، وعــدَّ
الذين نشؤوا هبا، تويفِّ سنة 590هـ باحللَّة.

ّ )..-561 هـ(: د بن عيّل بن عبد اهلل اإلربيلِّ 30/30. الشيخ حممَّ

جاء يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشــيخ القاســم بن عــّل احلريرّي صاحب 
 ّ د بن عّل بن عبد اهلل بن أمحد العراقّي احللِّ املقامات: ».. ومنهم الشــيخ أبو ســعيد حممَّ
ه عىل  ، وكان قد قــرأ املقامات عىل مصنِّفه احلريرّي وأخذها عنه ورشحها، وتفقَّ ّ اإلربلِّ
الغزال املشهور، وله أيًضا كتاب )الذخرية ألهل البصرية(، وكتاب )مسائل االمتحان( 
اء والغني(،  ذكــر فيه العويص مــن النحو، وكتــاب )عيون الشــعر(، و)الفرق بني الــرَّ

وفصول وعظ ورسائل، كام عن تاريخ ابن املستويف«))).

د بن عّل بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب  وذكره الشيخ يوسف كركوش قائاًل: »هو حممَّ
.. إماٌم عاملٌ بالنحــو والفقه، له كتب مصنَّفة:  ّ جابــر بن اهليجاء بن محــدان العراقّي احللِّ
فهــا، وله )الذخرية ألهل البصــرية(، و)البيان  )رشح املقامــات( وكان أخذهــا من مؤلِّ
لشح الكلامت(، و)املنتظم يف مسلوك األدوات( مل يذكر فيه من النحو طائاًل، و)مسائل 
االمتحــان( ذكر فيه العويص من النحو، وله فصول وعظ ورســائل، أقام بإربل ورحل 
د بن  إىل بــالد العجــم، ومــات يف خفتيان ومحل فدفــن بالبواريح، وكان ســمع من حممَّ
ثني  ر وحدَّ ر بن طاهر اخلزاعّي، قال: رآين أبو املظفَّ احلسني الربيص، وسمع منه أبو املظفَّ

))) الكنى واأللقاب: )/)7. 
))) فقهاء الفيحاء: )/)7. 

))) روضات اجلنَّات: 6/)). 
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ة سنة 506هـ أنَّه سمع تفسري الكلبّي عن ابن عبَّاس عىل أيب عّل القطيعّي. يف ذي احلجَّ

ــه عىل الغزاّل والكيــا، وبرع ومتيَّز، وقــرأ املقامات عىل  .. قــدم بغــداد صبيًّا، وتفقَّ
اء والغني،  احلريــرّي ورشحهــا، وكان إماًما مناظًرا، وله: عيون الشــعر، والفرق بني الرَّ

مات سنة )56هـ.

ومن شعره:

ــــــاين مــــن مـــالمـــكـــام دعــــاين فـــداعـــي احلــــبِّ لــلــبــلــوى دعـــايندع
عيني ونــــوم  الـــفـــؤاد  لــه  عــــــاينأجــــاب  وودَّ الــــرقــــاد  يف  وســــــارا 
كـــــرام ــــــــــوام  أق اهلل  ــظــامعـــــبـــــاد  ـــا ن ـــي ـــدن ــلــخــلــق وال ـــم ل  هب

فـــكـــلٌّ ــــــــم  رهبَّ اهلل  ــــــوا  ــامأحــــــبُّ ــه ــت ــس ـــب كـــئـــيـــب م ـــل لـــــه ق
ــــم بـــكـــؤوس ُأنـــس ــاهــم رهبُّ ــــام«)))ســق ــــق ـــم بـــرؤيـــتـــه امل فـــلـــذَّ هل

د بن عيّل القويقّي )ق 6 أو ق 7(: 31/31. الشيخ أبو العّز حممَّ

د بن عّل القويقّي، الشيخ أبو العز، من مشايخ  ه: »حممَّ ذكره الشيخ آقا بزرك بام نصَّ
السيِّد فخار املوسوّي )ت0)6هـ(.

د بن إدريس وشــاذان بــن جربئيل وقال:  ــة الذاهب( بعد ذكر حممَّ ذكــره يف )حجَّ
»رضوان اهلل عليهم«))).

م  ّية(، بعد ايراده ما تقدَّ ّ يف )الفوائد احللِّ ق أمحد عّل جميد احللِّ  وترجم له الباحث املحقِّ
د بن عّل بن مخيس بن لزماء القويقّي  من كالم الشيخ آقا بزرك، بام نّصه: هو أبو العّز حممَّ
، والقويقّي نســبة إىل هنر قويق، وهو هنر يف مدينة حلب، وهو جد الشــيخ  ّ التغلبي احللِّ

))) تاريخ احللَّة: )/9). 
))) طبقات أعالم الشيعة: )/)6). 
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ّ ت676هـ، ويشرتك معه لفًظا يف إسمه  د بن عّل بن أيب العز املعارص للمحقق احللِّ حممَّ
وإســم أبيه، ويظهر من كنيته- أبو العز- أنَّ مجيع أرسته ينتســبون إليه، فيقال لكلِّ فرد 
فــت كنيته وكنية حفيده يف بعض املصادر  مــن أبنائه وأحفاده: )ابن أيب العز(، وقد ُصحِّ
املطبوعة بـ )أيب الغّر( بداًل من )أيب العّز(، وُصحف لقبه أيًضا بـ)الفويقي( و)العقريقي( 

بداًل من )القويقّي())).

د بن عيّل الفارس، أبو املعايل اهليتّي )ق 6(: د بن حممَّ 32/32. الشيخ حممَّ

جاء يف تاريخ احللَّة: »كثر املهاجرون من اهليتيِّني إىل احللَّة بعد تأسيســها واســتيالء 
ســيف الدولة عىل هيت، فصارت هلم باحللَّة حملَّة تعرف بمحلَّة اهليتاويِّني، ومن هؤالء 
د بــن عّل الفارس، أبو املعــال اهليتّي، كان  د بن حممَّ املهاجرين شــاعرنا هــذا، وهو حممَّ
ب بشعره، كتب عنه أبو طاهر السلفّي ببغداد وباحللَّة سنة 97)هـ، من شعره عىل  يتكسَّ

رواية السلفّي:

ــال زينب ذنـــب حــب ــال  ب ــول أنـــت املــذنــبرصمـــت  ــق مـــت وت وجتـــرَّ
تيهها من  بوصلها  تضنُّ  ــدت  والوصل أحسن باحلساب وأصوبوغ
ــت حــرقــة ــتَّ ــش ــني امل ــب وأصعبوحلـــرقـــة ال يكون  مــا  أعظم  والــبــني 
مــا صنع األســى يــدِر  يعطبيــا عـــاذاًل مل  مثلك  ــالم  م فـــإنَّ  أقـــرص، 

تويفِّ يف أوائل القرن السادس اهلجرّي«))).

ّ )515-597هـ(: د بن هارون، ابن الكال احليلِّ د بن حممَّ 33/33. الشيخ حممَّ

د بن هارون بن  د بن حممَّ هو الفقيه الفاضل، والعامل اجلليل، الشيخ أبو عبد اهلل حممَّ

 .) ّية خمطوط. )أمحد احللِّّ ))) الفوائد احللِّ
))) تاريخ احللَّة: )/6). 
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. ّ كوكب املقرئ، املعروف بـ)ابن الكال( احللِّ

د بن هــارون املعروف   ذكــره صاحب أمــل اآلمل قائاًل: »الشــيخ أبو عبــد اهلل حممَّ
والــده بـ)الــكال(، فاضــل جليل، صالح فقيه، لــه كتب منها: )خمترص التبيان يف تفســري 
القرآن(، وكتاب )متشابه القرآن(، و)كتاب اللحن اخلفي واللحن اجلّل(، وغري ذلك«))).

 وذكــره الشــيخ آقــا بــزرك الطهــرايّن يف الذريعــة قائاًل:»اللحــن اخلفــي واللحن 
ــد بن هارون املعروف والده بـ)الــكال أو الكامل(، ذكره  اجلل: للشــيخ أيب عبد اهلل حممَّ
د ابن املشــهدّي صاحب املزار  يف كشــف احلجــب.. إىل قوله: وهو ممَّن يــروي عنه حممَّ

املشهور«))).

د بن هارون بن كوكب املقرئ  د بن حممَّ وجــاء يف تاريخ احللَّة: »هو أبو عبد اهلل حممَّ
املعروف بـ)ابن الكال(. قال فيه ابن الساعي يف خمترصه: شيخ فاضل مقرئ، ولد ببغداد 
ة، وقــرأ القرآن العزيز بالقراءات، عىل  ة، ثمَّ قدم بغداد وأقام هبا مدَّ ــة املزيديَّ ونشــأ باحللَّ
د سبط أيب منصور اخلّياط، وأيب الكرم املبارك ابن الشهرزورّي، وروى  مجاعة، كأيب حممَّ
ث. أخربين عنه احلافظ أبو عبد  احلديث عن مجاعة، ثمَّ عاد إىل احللَّة وأقام هبا ُيقرئ وحيدِّ
د بن الكال باحللَّة،  د بن حممَّ اهلل الواســطّي بقراءته عليه، قال: قرأت عىل أيب عبد اهلل حممَّ
وســئل أبــو عبد اهلل عن مولده فقــال: ولدت يف يوم عرفة من ســنة 5)5هـ. وتويفِّ يوم 

ة من سنة 597هـ..«))). الثالثاء )) ذي احلجَّ

شيوخه:

أبو الكرم املبارك ابن الشهرزورّي.. )

))) أمل اآلمل: )/)). 
))) الذريعة: 8)/97). 
))) تاريخ احللَّة: )/)6. 
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د سبط أيب منصور اخليَّاط.. ) أبو حممَّ

احلافظ أبو العالء اهلمدايّن.. )

دعوان بن عّل اجلبَّائّي.. )

القايض أبو القاسم عّل الصبَّاغ.. 5

الشيخ حييى بن سعدون القرطبّي.. 6

تالمذته:

من أشهرهم:

احلافظ أبو عبـد اهلل الواسطّي.. )

د بن جعفر املشهدّي، صاحب كتاب املزار.. ) الشيخ اجلليل حممَّ

مؤلَّفاته:

اللحن اخلفي واللحن اجلل.. )

خمترص التبيان يف تفسري القرآن.. )

متشابه القرآن.. )

وغريها من الكتب.

ولدته ووفاته:

ة   ولد كام ذكره هو بنفسه يف يوم عرفة من سنة 5)5هـ، وتويفِّ يوم الثالثاء )) ذي احلجَّ
س اهلل روحه الطاهرة. سنة 597هـ، قدَّ
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د بن مسافر العبادّي )ق 6(: 34/34. الشيخ حممَّ

د بن مســافر العبادّي، فاضــل فقيه، يروي عنه)))  جاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ حممَّ
إلياس بن هشام احلائرّي«))).

وذكره أيًضا السيِّد اخلوئّي يف رجاله))) مكّرًرا ناقاًل قول صاحب أمل اآلمل فيه.

وال يســتبعد أن يكــون املرتجم أًخا للشــيخ الفقيه عريب بن مســافر العبادّي، واهلل 
سبحانه العامل.

35/35. الشيخ سديد الدين حممود بن عيّل احلميّص )كان حيًّا سنة 581هـ(:

هو الفقيه العامل العابد، والفيلســوف املتكلِّم الزاهد، الشــيخ اإلمام ســديد الدين 
. ّ حممود بن عّل بن احلسن احلميّص الرازّي احللِّ

ه الشــيخ  ذكره الســيِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس يف فرج املهموم، ناقاًل ثناء جدِّ
ا  ام،عــىل املرتجم، بــام نّصه: »وكان معظِّاًم للحميّص ولكتابــه )التعليق العراقّي(، فأمَّ ورَّ
ب أحــًدا، ورأيت خّطه عىل  اًما مــا عرفت أنَّه كان يلقِّ ي ورَّ تعظيمــه للحمــيّص فإنَّ جدِّ
هذا اجلزء الثاين بام هذا لفظه: تأليف الشــيخ املفيد، العامل األجلِّ األوحد، سديد الدين، 
ظهري اإلســالم، لســان املتكلمني، أســد املناظرين، حممود بن عّل بن احلســن احلميّص 
ة الطاهريــن املعصومني صلوات اهلل  ريض اهلل عنــه ورمحــه وأرضاه، وحشه مــع األئمَّ

عليهم أمجعني«))).

ه: »يف نسخة م: يروي عن«. فعند ذلك ال يستبعد   ))) جاء يف هامش نسخة أمل اآلمل املطبوع ما نصَّ
.) ّ أن يكون املرتجم أًخا للشيخ الفقيه عريب بن مسافر العبادّي. )أمحد احللِّ

))) أمل اآلمل: )/06). 
))) معجم رجال اخلوئي: 7)/50). 

))) فرج املهموم: 6)). 
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وذكــره الذهبــّي يف تاريخ اإلســالم، وأطراه بــام نّصه: »حممود بن عّل بن احلســن 
الشــيخ، ســديد الدين أبو الثناء، الرازّي، املتكلم، املعروف بـ)احلميّص(، شيخ شيعي، 

ر نحًوا من مائة سنة. ة مصنَّفات، عمَّ فاضٌل بارٌع يف األصوَلني والنظر، له عدَّ

ب  وقرأ عليه الفخر ابن اخلطيب، وورد العراق يف هذه احلدود، وأخذوا عنه، وتعصَّ
ام بن أيب فراس، وحصل له ألف دينار، ودخل احللَّة وقرر هلم نفي املعدوم، وأمىل  له ورَّ
التعليــق العراقّي، وله تعليق أهل الري، وله كتاب املنقذ من التقليد، وكتاب املصادر يف 

أصوله الفقه، وكتاب التحسني والتقبيح، وغري ذلك.

وكان يف ابتدائه يبيع احلمص املســلوق بالري، ثمََّ اشتغل عىل ِكرَب ونبل، وصار آية 
ى وال يسرتيح، كأنَّام يقرأ  يف علم الكالم واملنطق، وكان درسه يبلغ ألف سطر، وما يرتوَّ
مــن كتــاب، وكان بصرًيا باللغة العربيَّة والشــعر واألخبار وأيــام الناس وكان صاحب 

صالٍة وتعبُّد وبكاء وخشية«))).

وذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ اإلمام ســديد الديــن حممود بن عّل بن 
مة زمانه يف األصوَلني، ورٌع ثقٌة له تصانيف منها: التعليق  احلســن احلميّص الرازّي، عالَّ
ى بـــ: التعليق  الكبــري، التعليق الصغــري، املنقذ من التقليد واملرشــد إىل التوحيد املســمَّ
العراقّي، املصادر يف أصول الفقه، التبيني والتنقيح يف التحســني والتقبيح، بداية اهلداية، 
نقــض املوجز للنجيب أيب املكارم. حرضت جملس درســه ســنني، وســمعت أكثر هذه 

الكتب بقراءة من قرأ عليه. قاله منتجب الدين.

وقد روى الشــهيد الثاين عن تالمذته عنه))). ومن شــعره ما وجدته بخطِّ الشــيخ 

))) تاريخ اإلسالم: ))/)9). 
))) وال تصحُّ رواية الشهيد الثاين كام ذكرها صاحب األمل عن تالمذة املرتجم؛ لبعد الفرتة الزمنية 
ة وســائط عن تالمذة ←  ل وبعدَّ  بينهام، ولكنَّ األصحَّ واألقرب إىل الصواب رواية الشــهيد األوَّ
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حسن ]العامّل[ وذكر أنَّه وجده بخطِّ الشهيد الثاين للشيخ سديد الدين احلميّص:

دانية منك  وداري  أبكي  كنت  الــدارقد  بك  شّطت  إذ  ذاك  ل  فحّق 
أعــلــنــُه ُثــــمَّ  ا  رسًّ لــذكــرك  ــي  ــك وإرسار«)))أب إعـــالن  ــاءان  ــك ب فــل 

وذكره الســيِّد حســن الصدر يف كتابه تكملــة أمل اآلمل وعّده من مشــاهري علامء 
الشام قائاًل: »الشيخ سديد الدين حممود بن عّل بن احلسن الشامّي احلميّص نزيل الري، 
ذكره يف األصل يف القســم الثاين، وذكرناه نحُن هناك تبًعــا له مع ما يزيد البصرية، وإالَّ 
فالرجل من مشاهري علامء الشــام، حتَّى أنَّ الشهيد كّلام قال: »عند الشاميِّني«يريد ثالثة 

.(((» هو أحدهم، فذكره هنا متعنيِّ

قال اخلوانســارّي: »هذا، ومن مجلة ما يدلُّك عــىل اختصاص الرجل أيًضا، بمزيد 
م يف زمنه عىل كلِّ بحر عميق، والتكلُّم من فضل منه )كذا(  ف والتحقيق، والتقدُّ التــرصُّ
عــىل أغالط أهــال التأليف والتعليق، هو ما نقله عنه شــيخنا الشــهيد الثاين يف كتابه يف 
 Hرة عن الشــيخ املرحوم الدرايــة إذ قــال يف مقام املنــع من االعتداد بالشــهرة املتأخِّ
اه بأنَّ أكثر الفقهاء الذين نشــؤوا بعد الشيخ، كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليًدا له،  معلِّاًل إيِّ
قته من غري  لكثرة اعتقادهم فيه وحســن ظنِّهم به، وممَّن اطَّلع عىل هذا الذي تبيَّنته وحتقَّ
ق ســديد الدين حممود احلميّص، والســيِّد ريّض الدين ابن  تقليد، الشــيخ الفاضل املحقِّ
ة لثمرة املهجة:  ى بـ: كشف املحجَّ طاووس ومجاعة، قال الســيِّد يف كتابه املسمَّ
ــه مل يبَق لإلماميَّة  ثه أنَّ ام بن أيب فــراسH أنَّ احلميّص حدَّ ي الصالح ورَّ أخــربين جــدِّ

ّيH وكام ذكرها  د بــن مكِّ ل حممَّ → الشــيخ احلمــيّص املرتجم، وذلك ألنَّ والدة الشــهيد األوَّ
السيِّد حسن الصدر يف تكملة أمل اآلمل كانت سنة ))7هـ، ووفاة الشيخ احلميّص كانت قريبة 

لبداية القرن السابع اهلجرّي يف حدود 600هـ، واهلل سبحانه العامل. 
))) أمل اآلمل: )/6)). 

))) تكملة أمل اآلمل: )/96). 
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ــٍت عىل التحقيق بل كلُّهم حاٍك، وقال الســيِّد عقيب ذلك: واآلن فقد ظهر أنَّ الذي  ُمفرْ
مني«))). ُيفتي به وجُياب عىل سبيل ما حفظ من كالم العلامء املتقدِّ

وجاء يف الكنى واأللقاب: »احلميّص سديد الدين حممود بن عّل بن احلسن احلميّص 
ر، صاحب التعليق العراقي يف فنِّ الكالم.. إنَّ هذا الشيخ  مة املتكلِّم املتبحِّ الرازّي، العالَّ
من أكابر علامئنا اإلماميَّة، ويذكر فتواه يف مســألة إرث ابن العمِّ األبويني، والعمِّ األيب، 
ام بن أيب فراس املتوفَّ ســنة 605هـ، وهو  واخلال واخلالة، يروي عنه الشــيخ الزاهد ورَّ
يــروي عن الشــيخ الصالح الثقة موفَّق الدين احلســني بن الفتــح الواعظ اجلرجايّن عن 

الشيخ أيب عّل الطويّس، عن والده شيخ الطائفة ريض اهلل عنهم أمجعني..«))).

وجاء يف فالســفة الشــيعة: »هو من أعالم الشيعة وشــيوخهم البارزين يف الكالم 
والطــب والفلك والفقــه واألصول وغريهــا.. إىل قوله: وكان من أبــرز املجتهدين يف 
ل من خرق الشهرة  عرصه، مستقالًّ يف تفكريه، بعيًدا عن التقليد، ويعترب احلميّص من أوَّ
ق اهلالة القدسيَّة التي  يف الفتوى، بعد الشيخ أيب جعفر الطويّس املتوفَّ سنة 60)هـ، ومزَّ
كانت حول آرائه وفتاويه الفقهيَّة، والتي طغت عىل أفكار الفقهاء من بعده، حتَّى كانت 

ة طويلة..«))). آراؤه الفقهيَّة املرجع لدهيم مدَّ

ِمن شيوخه الذين يروي عنهم:

الشيخ موّفق الدين احلسني بن الفتح الواعظ البكرآبادّي اجلرجايّن.. )

تالمذته ومن يروي عنه:

الشيخ عامد الدين أبو الفرج عّل ابن الشيخ قطب الدين الراوندّي.. )
))) روضات اجلنَّات: 7/)6). 
))) الكنى واأللقاب: 75/6). 

))) فالسفة الشيعة: ))5. 



153

ّي، صاحب الفهرست.. ) الشيخ عّل بن عبيداهلل بن بابويه القمِّ

د بن عّل اهلمدايّن القزوينّي.. ) د بن حممَّ الشيخ برهان الدين حممَّ

( .. ّ ام بن أيب فراس احللِّ الشيخ ورَّ

مؤلَّفاته:

األمال العراقيَّة يف رشح الفصول اإليالقية.. )

بداية اهلداية.. )

التبيني والتنقيح يف التحسني والتقبيح يف الكالم.. )

التعليق الصغري يف علم الكالم.. )

ى: املنقذ من التقليد واملرشد إىل التوحيد.. 5 التعليق العراقّي، واملسمَّ

التعليق الكبري))).. 6

مشــكاة اليقني يف أصول الدين، يف الكالم. وقد ُنســب هــذا الكتاب إىل ولده . 7
مجال الدين عّل بن حممود احلميّص.

املصادر يف أصول الفقه.. 8

نقض املوجز، أليب املكارم محزة بن زهرة احللبّي )ت 585هـ(.. 9

ولدته ووفاته:

مل أعثــر عىل تاريخ والدته أو تاريخ وفاته، إالَّ أنَّه كان حيًّا ســنة )58هـ وهو وقت 
فراغه من تأليف كتابه التعليق العراقي رضوان اهلل عليه.

))) أقول: قد يكون هو التعليق العراقي الكبري نفســه كام ذكره بعض العلامء، إالَّ أنَّ صاحب األمل 
اعتربه كتاًبا آخر، فالحظ. ُينظر: الذريعة: )/))). 
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36/36. األمري مزيد بن صفوان املزيدّي )ق 6(:

ذكــره الزركّل قائاًل: »مزيد بن صفوان بن احلســن بن منصور بن دبيس األســدّي 
ة، ومن أمراء هــذه األرُسة، انتقل إىل مصياف بقرب  : شــاعر من أهل احللَّة املزيديَّ ّ احللِّ

الالذقية وتوف هبا. له ديوان شعر«))).

ويف تاريــخ احللَّة: »هو األمري مزيد بن صفوان بن احلســن بن منصور هباء الدولة، 
نشــأ يف بيت أثيل، كانت له اإلمارة والكلمة النافذة يف العراق، كان األمري مزيد شــاعًرا 
جميًدا، مكثًرا من الوصف والغزل والنســيب والتغنِّي باخلمرة ووصف جمالس الشاب 
ا  واالشــتياق للندماء ووصف الطلــول واملناجاة، ومن اســتعراض قصائده نالحظ أهنَّ
ة والســالمة، كام تدلُّ عىل أنَّه شــاعر مطبوع، مرهف احلّس،  ة واجلزالة والرقَّ متتاز بالقوَّ
رقيق الشعور، وأنَّه شاعر صادق العاطفة يعربِّ عن أمل دفني وحزن كمني سببه فراقه بلدة 

اجلامعني وذكرى ما كان له فيها من جمالس ُأنس وطرب وحبٍّ جامح.

من شعره قوله:

ـــــآذرومــــرابــــع بــاجلــامــعــني عــهــدتــا ــــا وج ـــغـــيـــالن هل تـــزهـــو ب
الصبا روض  يف  أجــّر  كنت  ـــام  ــرأّي ــاق ــب وع ـــــــارق  رف بــــني  رديفَّ 
رنت  إذا  اللحاظ  فاتنة  ــّل  ك الفاتر«)))مــن  اللحاظ  من  للرجال  يا 

ومن شعره أيًضا:

خاطري يطرق  احلــق  وقــول  فميأقــول  يف  ينطق  الصدق  ولسان  إذن 
نــرصه أعــــالم  اهلل  بــــإذن  ــمستعلو  ــل ـــني فــــرس ودي ــــة مـــا ب نــــزاريَّ

))) األعالم: 7/))). 
))) تاريخ احللَّة: )/)). 
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وينطفي ــور  ج بعد  عـــداًل  مرضمويــمــأل  ــّل  ك املصطفى  آل  ألعـــداء 
ام تقحُّ هواهم  يف  ــذاري  ع مخلعت  يتقحَّ زاخــــًرا  بــحــًرا  يـــرُج  ــن  وم
ــًرا ــأخ ــت م ــهــم  عــن وإين  ـــدم)))وكـــيـــف  وال ُيــمــزج  باللحم  وحبهم 

.. ومنها إنشاده:

ــد حمــمَّ آل  ـــب  ح يف  الئـــمـــي  ـــا  كــيــف املـــالم وفــضــلــهــم مــوجــودي
ـــــَك عــــامَّ قــالــه ـــــذاك مــزيــدأيـــعـــود مــزيــد ويرْ ـــل ل كــــالَّ ولـــكـــن ه
وسيلتي املـــعـــاد  يـــوم  هـــم  وتــلــيــدقـــوم  طـــــارف  ل  ــم  ــه ــب ح إذ 
ــد حمــمَّ آل  ــل  ــض ف ـــد  ـــزي َم ـــدُّ  ـــع عديدأَي ـــرتاب  ال حيــيص  أن  هيهات 
قـــت ــــه عــلــيــهــم مـــا رشَّ جديد)))صـــىل اإلل الظالم  طلع  ومــا  شمس 

هذا ويظهر من بعض قصائده أنَّه كان عىل مذهب اإلسامعيليَّة، واهلل العامل.

37/37. السيِّد معد بن فخار املوسوّي )ق 6 أو ق 7(:

د املوسوّي، كان من العلامء  مة معد بن فخار بن أمحد بن حممَّ هو السيِّد اجلليل العالَّ
ابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوّي  األفاضل، يروي عنه ولده اإلمام النسَّ
ة عىل الذاهب إىل تكفري  ه ملشــاخيه الذين يروي عنهم يف كتابــه احلجَّ الذي ذكره عند عدَّ

أيب طالب))).

38/38. الشيخ أبو الفتوح نرص بن عيّل ابن اخلازن )..-600هـ(:

 ّ جــاء يف تاريخ ابن الســاعي: »أبو الفتــوح نرص بن عّل بن منصــور النحوّي احللِّ

))) ديوان مزيد احللِّّ األسدّي: )6. 
))) ديوان مزيد احللِّّ األسدّي: 98. 

د صادق بحر العلوم.  ))) لؤلؤة البحرين: )8) اهلامش، بقلم السيِّد حممَّ
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املعروف بـ)ابــن اخلازن(، كان حافًظا للقرآن املجيد عارًفا بالنحــو واللغة العربيَّة، َقِدَم 
ة، وقرأ عىل ابن عبيدة وغريه، وســمع احلديث عىل أيب الفرج بن  بغداد واســتوطنها مدَّ
ا باحللَّة يف ثالث عش مجادى اآلخرة ســنة  كليب وغريه ومل يبلغ أوان الرواية، تويفِّ شــابًّ

.(((»600هـ ودفن يف مشهد احلسني

39/39. الشيخ هبة اهلل بن رطبة السوراوّي )ق 6(:

جاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ مجــال الدين هبة اهلل بن رطبة الســوراوّي، كان فقيًها 
ًثا صدوًقا، يروي عن الشيخ أيب عّل ابن الشيخ أيب جعفر الطويّس«))). حمدِّ

من املحتمل أن يكون املرتجم، والد الشيخ مجال الدين احلسني بن هبة اهلل بن رطبة 
السوراوّي، واهلل سبحانه العامل.

ّ )ق 6(: َبعّي احليلِّ 40/40. الشيخ هبة اهلل بن نام بن عيّل بن محدون الرَّ

َبعّي  هــو الفقيه اجلليل العامل الشــيخ أبو البقاء هبة اهلل بن نام بن عــّل بن محدون الرَّ
. ّ احللِّ

، فاضل،  ّ ذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ أبــو البقاء هبة اهلل بن نــام احللِّ
صالح، يروي عنه ولده جعفر«))).

وقال اخلوانســارّي يف ذيل ترمجة الســيِّد هبة اهلل بن احلسن املوسوّي: ».. وغري هبة 
ّ الراوي عن إلياس بن هشام احلائرّي والد نجم الدين بن نام«))). اهلل بن نام احللِّ

))) اجلامع املخترص: 8/9)). 
))) أمل اآلمل: )/))). 
))) أمل اآلمل: )/))). 

))) روضات اجلنَّات: 85/8). 
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مة كتاب سليم بن قيس اهلالّل، ونّصه: »أخربين الرئيس  وقد مرَّ سلًفا ما جاء يف مقدِّ
العفيف أبو البقاء هبة اهلل بن نام بن عّل بن محدون قراءة عليه بداره بحلَّة اجلامعني يف 
ثني الشيخ األمني العامل«))). مجادى األُوىل سنة مخس وستني ومخسامئة 565هـ قال: حدَّ

مؤلَّفاته:

ة))). ة يف أخبار الدولة األسديَّ ومنها: املناقب املزيديَّ

ّ )523-600هـ(: 41/41. الشيخ حييى بن بطريق احليلِّ

هو الفقيه الفاضل، والعامل الكامل، الشــيخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني 
. ّ د بن البطريق احللِّ ابن عّل بن حممَّ

ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني بن 
ًقا ثقًة صدوًقا، له كتب«))). ًثا حمقِّ د بن البطريق، كان عامًلا فاضاًل حمدِّ عّل بن حممَّ

وذكره صاحب لؤلؤة البحرين))) ناقاًل لقول صاحب أمل اآلمل فيه.

وجاء يف روضات اجلنَّات بعد نقله لقول صاحب أمل اآلمل يف املرتَجم: ».. هذا، ويف 
(، ويف بعضها  ّ ا( وانتسابه بـ)األسدّي احللِّ بعض كتب اإلجازات اكتناء الرجل بـ)أيب زكريَّ
ل الذي عليه  به بـ)شــمس الدين رشف اإلسالم(، ويف بعض املواضع تسمية كتابه األوَّ تلقُّ
ل بكتاب )العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار(.. إىل  من اإلثبات املعوَّ

))) كتــاب ُســليم بــن قيس اهلــالل: )/555، وعنــه: بحار األنــوار )/76، روضــات اجلنَّات: 
 .(80/(

د عبد  ًرا، بجزأين بتحقيق د. صالح موسى درادكة ود. حممَّ ))) وقد طبع املوجود من الكتاب مؤخَّ
القادر خريسات/كلية اآلداب/ اجلامعة األردنية، نش مكتبة الرسالة احلديثة. 

))) أمل اآلمل: )/5)). 
))) لؤلؤة البحرين: )8). 
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اد الروم، وحتت يده عشة آالف رجل«))). قوله: ثمَّ إنَّ البطريق كـ)كربيت(: القائد من قوَّ

وجاء يف الكنى واأللقاب: »أبو احلســني شــمس الدين حييى بن احلسن بن احلسني 
ًقــا ثقًة جلياًل، له كتاب  ًثا حمقِّ ، من أفاضل العلــامء اإلماميَّة، كان عامًلا فاضاًل، حمدِّ ّ احلــلِّ

العمدة واملناقب..«))).

مشاخيه ومن يروي عنهم:

د بن عّل الطربّي . ) د بن أيب القاسم عّل بن حممَّ الشيخ عامد الدين أبو جعفر حممَّ
اآلمــّل الكجــّي صاحب كتاب )بشــارة املصطفى(، وتاريخ روايته عنه ســنة 

ل كتابه اخلصائص. 575هـ، كام ذكره ابن بطريق يف أوَّ

د بن عّل بن شهرآشوب.. ) الشيخ الفقيه رشيد الدين حممَّ

تالمذته ومن يروي عنه:

الشيخ أبو احلسن عّل بن حييى اخليَّاط.. )

السيِّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوّي.. )

د بن جعفر املشهدّي، صاحب كتاب املزار.. ) الشيخ حممَّ

د بن أيب القاســم عبد اهلل بن عّل بن زهرة . ) الســيِّد نجم اإلســالم أبو حامد حممَّ
احللبّي، صاحب كتاب األربعني حديًثا يف حقوق اإلخوان.

مؤلَّفاته:

ة االثني عش.. ) إتفاق صحاح األثر يف إمامة األئمَّ

))) روضات اجلنَّات: 96/8). 
))) الكنى واأللقاب: )/6)). 
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( ..(((
 fاإلمام املهدي

ح الصحيحني يف حتليل املتعتني.. ) تصفُّ

خصائص الوحي املبني.. )

ة القضاء والقدر.. 5 الرّد عىل أهل النظر يف تصّفح أدلَّ

رجال الشيعة))).. 6

العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار.. 7

املناقب.. 8

هنج العلوم إىل نفي املعدوم املعروف بـ)سؤال أهل حلب(.. 9

ولدته ووفاته:

مة الســيِّد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين)))  حكى العالَّ
ى قوله عن املرتَجم: إنَّه تويفِّ سنة  عن الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن يف كتابه اإلســناد املصفَّ

600هـ عن سبٍع وسبعني سنة.

وبناًء عىل هذه التواريخ تكون والدة املرتَجم حدود سنة ))5هـ، واهلل سبحانه أعلم.

42/42. الشيخ حييى بن سعيد الشيبايّن، ابن زبادة )522-594هـ(:

هــو العــامل الفاضل، واألديب النحــوّي، الكامل، الشــيخ قوام الديــن- أو عميد 

د رضا اجلــالّل، وطبع يف جملَّة علــوم احلديث. )أمحد  ق العالَّمة الســيِّد حممَّ ))) مجــع أخبــاره املحقِّ
احللِّـّي(. 

))) ذكره الشيخ آقا بزرك يف مصفى املقال: )50 قائاًل: »وله رجال الشيعة الذي نقل عنه ابن حجر 
يف لسان امليزان«. 

))) لؤلؤة البحرين: )8). 
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الدين- أبو طالب حييى بن أيب الفرج ســعيد بن أيب القاســم هبة اهلل الشــيبايّن املعروف 
.) ّ بـ)ابن زبادة الواسطّي احللِّ

جاء يف وفيات األعيان: »أبو طالب حييى بن أيب الفرج سعيد بن أيب القاسم هبة اهلل 
ابن عّل بن فرغل بن زبادة الشيبايّن الكاتب املنشئ، الواسطّي األصل، البغدادّي املولد 
ــب بـ)قوام الدين( وقيــل: عميد الدين كان مــن األعيان األماثل  والــدار والوفاة، امللقَّ
والصدور األفاضل، انتهت إليه املعرفة بأمور الكتابة واإلنشــاء واحلساب مع مشاركته 
يف الفقــه وعلم الــكالم واألصول وغري ذلك، وله النظم اجليِّــد، جالس أبا منصور ابن 
اجلواليقي وقرأ عليه وعىل من بعده، وسمع احلديث من مجاعة، وخدم الديوان من صباه 
ة خدمات، وكان مليح العبارة يف اإلنشــاء، جيِّد الفكرة، حلو الرتصيع  إىل أن تــويفِّ عدَّ
لطيف اإلشــارة..، وتوىلَّ النظر بديوان البرصة وواسط واحللَّة، ومل يزل عىل ذلك إىل أن 

طلب من واسط واحللَّة..«))).

من شعره:

ــراب الـــزمـــان تــرتــفــع الـــ ــط ــاض ــالُءب ــب ــمَّ ال ــع ــى ي ــتَّ ــه ح ــي أنـــــذال ف

ــا فــــإذا ُحـــرِّ ــنً ــاك ـــــذاءوكــــذا املــــاء س األق قـــعـــره  ـــن  م ـــــارت  ث ك 
وله أيًضا:

جــلــًدا تلقونني  ــا  م ألعــظــم  النكدإينِّ  ــادث  احل هــول  توّسطت  إذا 
قّوتا ـــزداد  ت ال  الشمس  األســدكــذلــك  زبـــرة  يف  حصلت  إذا  إالَّ 

وقوله أيًضا:

فاستقم للسعادة  تسعى  كنت  السامإن  إىل  سموت  ولــو  املـــراد  تنل 

))) وفيات األعيان: 6/))). 
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حروفها بعض  وهو  الكتابة  ــُف  ماَألِ تقدَّ اجلميع  عــىل  اســتــقــام  لـــــامَّ 
ولدته ووفاته:

ة ســنة )59هـ،  ولــد يف 5) صفر ســنة ))5هـ، وتويفِّ ليلــة اجلمعة 7) ذي احلجَّ
 وُصلِّ عليه بجامع القرص، ودفن باجلانب الغريب بمشــهد اإلمام موسى بن جعفر

ببغداد رضوان اهلل عليه.

قال ابن خلِّكان: »وَزبادة بفتح الزاي: هو القطعة من الزباد الذي تتطيَّب النســوان 
به، واهلل أعلم«))).

43/43. الشيخ حييى بن سعيد اهلذيّل )ق 6(:

هو الفقيه العامل شيخ مشايخ عرصه الشيخ أبو زكريا نجيب الدين حييى األكرب ابن 
. ّ احلسن بن سعيد اهلذّل احللِّ

ا حييى األكرب ابن احلسن بن سعيد  ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ أبو زكريَّ
ق نجم الدين جعفر بن احلســن بن حييى، يروي  ًقا، وهو جدُّ املحقِّ ، كان عامًلــا حمقِّ ّ احلــلِّ

عنه ولده وعن ولده ولده.

مة املغفور له رئيس املذهب يف زمانه  وقال الشــهيد عند ذكره: الشيخ األسعد العالَّ
نجيب الدين حييى بن احلسن بن سعيد صاحب اجلامع وغريه)))«))).

))) وفيات األعيان: 6/))). 
ل  ))) كذا عن احلرِّ العامّل، ونقله مجلة من العلامء، وهو من ســهو القلم، والقول ذكره الشهيد األوَّ
ل هنا  يف إجازتــه البن نجدة املطبوعة يف بحار األنوار: )0)/)9)-)0)، ومراد الشــهيد األوَّ
ّ صاحب كتاب اجلامع للشائع املتوفَّ سنة 690هـ، فإنَّه  احلديث عن الشيخ حييى بن سعيد احللِّ

 .) ّ ّ ت 6)7هـ، فالحظ. )أمحد احللِّ مة احللِّ ذكر مرويَّات كتبه عن مجال الدين العالَّ
))) أمل اآلمل: )/5)). 
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ق جعفر بن احلســن  وقــال فيــه صاحــب لؤلؤة البحريــن عند ذكــر حفيــده املحقِّ
ء  ه حييى من العلامء األجالَّ : ».. وكان أبوه احلســن من الفضالء املذكورين، وجــدُّ ّ احللِّ

ق املذكور..«))). املشهورين، يروي عنه ابنه احلسن وابن ابنه املحقِّ

ومل أعثر عىل تاريخ تولُّده ووفاته، أعىل اهلل مقامه.

))) لؤلؤة البحرين: 8)). 
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وهــو من أعظم عصور النهضة العلميَّة يف احللَّة، وأكثرها إرشاًقا وأوســعها للعلم 
ه ومن  ة عطائها الفكرّي، ومــن املمكن عدَّ انتشــاًرا، حتَّى بلغت فيــه أوج عظمتها وقمَّ
دون مبالغة العرص الذهبّي للنهضة العلميَّة، والتي تدفَّقت منه روافد الفكر اإلســالمّي 
ًة إىل خمتلف بلدان العامل اإلسالمّي، نارشة للعلوم واملعارف  ة، ممتدَّ والفقه اإلمامّي خاصَّ
اإلســالميَّة املختلفة من خالل جهود ونتاجات علــامء ذلك العرص الفاخر الثمني أمثال 
ق أبو القاســم جعفر بن ســعيد صاحب رشائع اإلســالم،  الشــيخ الســعيد اإلمام املحقِّ
والســيِّد الســند مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن طاووس، والشــيخ األعظم صاحب 
املآثــر واملفاخر شــيخ الطائفــة وزعيمها يف وقته آية اهلل مجال الدين احلســن بن يوســف 
(، وغريهم من أســاطني العلم ورجال الفكر  ّ مة احللِّ ّ املعروف بـ)العالَّ ر احللِّ ابن املطهَّ

واألدب والذين ستأيت ترامجهم الحًقا وعىل اآليت:

1/44. الشيخ كامل الدين أبو طالب بن عيّل اإلبريسمّي )ق 7(:

ذكره ابن الفوطّي يف جممع اآلداب ومعجم األلقاب بعنوان: كامل الدين أبو طالب 
ّ النحوّي، قائاًل ما نّصه: »ذكره شيخنا األديب مهّذب  د اإلبريسمّي احللِّ ابن عّل بن حممَّ
ّ يف كتاب )شــفاء الغلَّة من شــعر شــعراء  الدين أبو الثناء حممود بن حييى الشــيباين احللِّ

احللَّة(، وأثنى عليه وأنشدنا له سنة )68هـ:

)600-699هـ(
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َخباُل الــصــدود  أمل  من  القلب  ــاليف  ــت ــغ ـــاطـــه ت ـــي ـــن ـــــج ل ـــــواع ول
الـ مــن  خيــامــره  مــا  ويشكو  ــوى  البلبالهي بــه  أودى  ـــد  وق ـــبــلــوى 

فيها:
اهلوى جور  من  األجفان  د  ـــاللومسهَّ ــعــة وم ــــــواُه قــطــي ـــــى ق أوه
ظــبــاءه إنَّ  ــســعــدي  ال تــســلــك  ــالال  ــغ ــنَّ ُت ــوهن ــي ــع أســــد الــــشى ب
أهيف ظــبــي  ففيه  محـــاه  ــن  ع ـــلرْ  املــيَّــال..«ِم قــوامــه  الــعــقــول  يسبي 

وهي طويلة))).

ّ )ق 7(: 2/45. الشيخ أبوالفضل بن احلسني األحدب احليلِّ

، من مشايخ السيِّد فخار  ّ هو الشــيخ اجلليل أبوالفضل بن احلســني األحدب احللِّ
ة عىل الذاهب  ابن معد املوســوّي، يروي عنه يف مواضع عدة من كتابه املعروف بـ)احلجَّ
إىل تكفــري أيب طالــب()))، واصًفا إياه بالشــيخ الفقيه، وهو بدوره يــروي عن الشيف 
ة احلســينّي، وال خيفــى أن املرتجم كان من العلامء  د ابن اجلعفريَّ د بن حممَّ أيب الفتــح حممَّ
املغموريــن الذين أغفلت ذكرهم كتب الرجال والرتاجم، فلم تذكر شــيًئا من ســريهم 

وأحواهلم، رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

3/46. الشيخ أبو القاسم بن احلسني الرافيّض )..-679هـ(:

ب  جاء يف فقهاء الفيحاء: »والرافيّض هذا هو الشــيخ أبو القاســم بن احلســني امللقَّ
 أيًضا بـ)شيخ الشيعة(، كان من أجلِّ فقهاء اإلماميَّة، وركنًا ركينًا من أركاهنم، تويف
ا تاريخ والدتــه فلم نعثر عليها  ســنة 679هـ، فكانت وفاته خســارة للعلم واألدب، أمَّ

رغم البحث املتواصل..«))).

))) جممع اآلداب: )/60). 
ة عىل الذاهب: )8.  ))) احلجَّ
))) فقهاء الفيحاء: )/)7). 
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ّ )..-613هـ(: 4/47. الشيخ أمحد بن أيب زنبور احليلِّ

جاء يف كتاب تأســيس الشــيعة لعلوم اإلسالم: »ومنهم أمحد بن عّل بن أيب زنبور، 
إمام األدب، أبو الرضا النيّل، اللُّغوّي النحوّي الشــاعر، قال السيوطّي: )قال الذهبي: 
قرأ عىل حييى بن ســعدون القرطبّي، وتأدَّب عىل ســعيد بن الدّهان، ومدح الصالح بن 
ر  ــوب بقصيدة طويلــة فوصله عليها بخمســامئة دينار، وكان من غــالة الرافضة، عمَّ أيُّ

دهًرا، ومات يف املوصل سنة ثالث عشة وستامئة«))).

ّ )603-656هـ(: 5/48. الشيخ أمحد بن اخلطَّاب احليلِّ

د بن أيب الوفا بن اخلطَّاب  ترجــم له الكتبّي يف فوات الوفيات، قائاًل: »أمحد بن حممَّ
َبعّي الشــاعر  وّي الرَّ ابــن اهلزيــر، األديب الكبــري، رشف الدين، أبــو الطيِّب بن احلــالَّ
املوصّل، ولد سنة ثالث وســتامئة، وقال الشعر الفائق ومدح اخللفاء وامللوك، وكان يف 
ح املوصل، وفيه لطف وظرف،  خدمة بدر الدين لؤلــؤ صاحب املوصل، وكان من مالَّ
وحســن عشة وخفة روح، وله القصائد الطنَّانــة التي رواها الدمياطّي عنه يف معجمه، 

وتويفِّ سنة ست ومخسني وستامئة، وممَّا رواه الشيخ رشف الدمياطّي له رمحه اهلل تعاىل:

وريُقُه الرطيب  الغصن  من  ــُهحكاه  ــُق وري وجــنــتــاه  إالَّ  اخلــمــر  ومـــا 
ــُه حمــلُّ قلبي  ــــُق  أفرْ ــنرْ  ــك ول عقيقههـــالٌل  عيني  سفُح  ولكن  غـــزاٌل 

جه بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل إىل العجم لالجتامع هبوالكو  .. إىل قوله: وملا توَّ
كان ابن احلالوّي معه، فمرض بتربيز وتويف هبا وقيل بسلامس وهو يف حدود الستني من 

عمره«))).

))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 7)). 
))) فوات الوفيات: )/79)-)8). 
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ويف الوايف بالوفيات أنَّه ولد سنة »)60-656هـ«))).

د بن أيب الوفاء ابن اخلطَّاب بن  وجاء يف فقهاء الفيحاء: »هو أبو شهاب أمحد بن حممَّ
الزهري))) األديب، رشف الدين، أبو الطّيب احلالوّي، كان من مشــاهري شعراء عرصه، 
ومن العلامء الناهبني، أتقن العلوم اللســانية وبرع باألدب، ودرس طرًفا من علم الفقه، 
ولكنّه كبا جواده يف هذا املضامر، ومن ثمَّ كان صيته يف الشعر أبعد مًدى.. وكان صاحب 
ّ الذي اجتمع بـ: هوالكو خان الترتي بصحبة بدر  هذه الرتمجة من بني أعضاء الوفد احللِّ
مة  الدين لؤلؤ للمداولة بشــأن أخذ األمان منه إىل احللَّة برئاســة سديد الدين والد العالَّ

أعىل اهلل مقامه، تويفِّ ابن اخلطَّاب سنة 656هـ عن عمر قارب الـ)5 عاًما)))«))).

من شعره:

جليله حــســن  ـــلِّ  ك مـــن  لـــه  ــــرُّ  ــن كـــلِّ مــعــنــًى دقــيــقــُهأق ووافـــقـــه م
ــريه أس قلبي  راح  الــتــثــنِّــي  طليقُهبــديــع  ــغــرام  ال يف  دمــعــي  أنَّ  عــىل 

د السورائّي )ق 7 أو ق 6(: 6/49. السيِّد أمحد بن حممَّ

د بن عّل بن أيب الفضل العلوّي  جاء يف شعراء احللَّة: »هو كامل الدين أمحد بن حممَّ
الســوراوّي النقيب، ذكره ابن الفوطي يف املجمع فقال: كان نقيب احللَّة وسورا، وبيت 

))) الوايف بالوفيات: 67/8. 
م من أنَّه: ابن اهلزير.  ))) هكذا ذكره السيِّد هادي كامل الدين، والصواب هو ما تقدَّ

))) املرتَجم ليس له نســبة إىل مدينة احللَّة، وُيقال له ابن احلالوي؛ لبيع احلالوة، وهو من املوصل، 
معــروف، وليس من مدينة احللَّة املعروفة، وما ذكره الســيِّد هادي كــامل الدين يف فقهاء الفيحاء 
د ابن أيب العّز وجمد الدين ابن طاووس وســديد الدين  فيــه خلط، وقد مرَّ أنَّ الشــيخ الفقيــه حممَّ
وا مكاتبة هوالكو ولقاءه لطلب األمان للحلَّة وللمشــهدين الشيفني.  ر هم الذين تولُّ ابن املطهَّ

 .) ّ )أمحد احللِّ
))) فقهاء الفيحاء: )/)0). 
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أيب الفضل معدن العلم والفضل، ومنهم األدباء البلغاء والنجباء، وكان خفيف الوطأة 
عىل رعّيته، وله أخالق مجيلة، أنشد:

ترحة بعد  فــرحــة  إالَّ  احلـــبُّ  ــا  هالك«)))وم مثل  سامل  إالَّ  الصبُّ  وما 

د بن نام )ق 7(: 7/50. الشيخ نظام الدين أمحد بن حممَّ

د بن جعفر  هو العامل الفاضل اجلليل الشــيخ نظام الدين أمحد ابن نجيب الدين حممَّ
د بن  . وذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »أمحد بن حممَّ ّ ابــن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احلــلِّ

ه«))). ، كان فاضاًل صاحلًا، يروي عن أبيه عن جدِّ ّ جعفر بن هبة اهلل بن نام احللِّ

د بن  وقــال اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات ضمن ترمجة الشــيخ جعفر بــن حممَّ
نام:»ثمَّ ليعلم أنَّ من مجلة أوالد الشــيخ نجيب الدين املذكور وإخوان صاحب العنوان 
هو الشــيخ الفاضــل اجلليل املدعو بنظام الديــن أمحد، وهو والد الفقيــه الصالح بنصِّ 
ّ الذي يروي عنه الشهيد وهو عن  د حسن بن نام احللِّ الشهيد الثاين جالل الدين أيب حممَّ

حييى بن سعيد، وكذا عن آبائه األربعة عىل الرتتيب«))).

، كان  ّ د بن نــام احللِّ د بــن جعفر بن حممَّ ويف طرائــف املقال: »الشــيخ أمحد بن حممَّ
ه، وله ولد فاضل«))). فاضاًل صاحلًا، يروي عن أبيه عن جدِّ

ومن املالحظ أنَّ جدَّ املرتَجم هو الشــيخ جعفر بــن هبة اهلل بن نام وليس جعفر بن 
د بن نام كام ذكره صاحب طرائف املقال. حممَّ

))) شعراء احللَّة: )/)5). 
))) أمل اآلمل: )/)). 

))) روضات اجلنَّات: )/80). 
))) طرائف املقال: )/00). 
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ّ )ق 7(: 8/51. الشيخ أمحد بن مسعود احليلِّ

جاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ ســديد الدين أبو العبَّاس أمحد بن مســعود األســدّي 
مة عن أبيه عنه«))). ، فاضل فقيه، يروي العالَّ ّ احللِّ

9/52. السيِّد أمحد بن معد املوسوّي )ق 7(:

جاء يف غاية االختصار ما نّصه:

ًفا، أنشدين الفقيه  ا، ُمسنًّا متقشِّ ً »ومن بني معد أمحد الزاهد، كان شاعًرا، شيًخا خريِّ
حييى بن سعيد نجيب الدين قال: أنشدين أمحد بن معد لنفسه:

األدبلــــوال هــنــيــدة حتـــدوهـــا ثــامنــيــة شاعر  جرير  يدعى  كان  ما 
ألبسه مــــروان  بــنــي  ـــور  ج الغربلــكــن  من  ثوًبا  ال  النبع  من  ثوًبا 

ق موالنا فخر الدين عّل بن يوســف البوقّي، قال:  وأنشــدين اإلمام الفاضل املحقِّ
أنشدين أمحد بن معد من أبيات:

ــَده ــب ع ـــعـــٍط  ُم اهلل  أنَّ  ــــــُت  زاديورأي القناعة  ويف  ـــاء  اإلن ــع  وس
ـــا ه ـــدُّ وأُش عــيــشــتــي  ــــــق  ُأرمِّ بــقــنــاعــة اآلبــــاء واألجــــــــداِد«)))إينِّ 

بّي )567-644هـ(: 10/53. الشيخ أمحد بن معقل املهلِّ

هــو العامل النحوّي، الفاضل واألديب األملعّي، الشــاعر، الشــيخ أبــو العبَّاس عّز 
. ّ الدين أمحد بن عّل بن معقل األزدي املهلَّبي احللِّ

ذكره السيِّد حسن الصدر يف الشيعة وفنون اإلسالم قائاًل: ».. ومنهم أمحد بن عّل 

))) أمل اآلمل )/9)، الرتمجة رقم 78. 
))) غاية االختصار: 86. 
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ابــن معقل، أبو العبَّاس، املقرئ األديــب، األزدّي املهّلبي احلميّص، أحد أفراد الدهر يف 
األدب والعربيَّة.

قال الســيوطّي: قال الذهبّي: ولد ســنة سبع وستني ومخســامئة، ورحل إىل العراق 
وأخــذ الرفــض عن مجاعــة باحللَّة، والنحــو ببغداد عــن أيب البقاء العكــربّي، والوجيه 
الواسطّي، وبدمشــق من أيب الُيمن الكندّي، وبرع يف العربيَّة والعروض وصنَّف فيهام، 
وقال الشــعر الرائق، ونظم اإليضاح والتكملة للفاريّس فأجــاد، واتصل بامللك األجمد 
نًا  فحظــي عنده، وعاش به رافضة تلــك الناحية، وكان وافر العقل، غالًيا يف التشــيُّع ديِّ

ل سنة ))6هـ«))). ًدا، مات يف اخلامس والعشين من ربيع األوَّ متزهِّ

ويف شــعراء احللَّة للخاقايّن: »هو أبو العبَّاس أمحد بن عّل بن معقل األزدّي املهلَّبّي 
ب بـ)عزِّ الدين(، عامل جليل وشاعر جميد، أقام يف العراق طوياًل،  احلميّص البغدادّي، امللقَّ
ذكره الصفدّي يف الوايف فقال: رحل إىل العراق وسكن احللَّة وأخذ الرفض فيها عن مجاعة، 
والنحو ببغداد عن أيب البقاء العكربّي والوجه الواسطّي، وبدمشق عن الكندّي حتَّى برع 
يف العربيَّة والعروض وصنَّف فيهام، وقال الشعر املوفَّق، ونظم اإليضاح والتكملة فأجاد، 
وحكم له الكندّي بأنَّ كتابه أعلق بالقلوب وأثبت باألفكار من كالم الفاريّس، ولـامَّ قدم 
ر له جاميكة، وانتفع به  املعظَّم عيسى أجازه ثالثني ديناًرا، واتَّصل باألجمد ونفق عليه وقرَّ
رافضة تلك الناحية، وله ديوان يف مدح آل البيت، وكان أحواًل قصرًيا، وافر العقل، غال 

ًدا، ولد سنة 567هـ، وتويفِّ يف دمشق سنة ))6هـ. نًا متزهِّ التشيُّع، ديِّ

ومن شعره:

صادق حلفة  النجل  والعيون  املفارقأما  ــوَد  س التفريق  بيَّض  لقد 

))) الشيعة وفنون اإلسالم: ))). 
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أمحــًرا ــوت  امل من  كأًسا  األيانقوجّرعني  محر  بالبيض  غــدت  ــداة  غ
ذوائــب ــظــالم  ال يف  ــــدوًرا  ب عاشقمحلن  قلب  هبــا  هيــدى  وال  تضّل 
مــراقــب ـــذار  ح لــتــوديــعــي  بعقائق«)))أرشن  قت  ُنمِّ ُدرٍّ  بقضبان 

 ومــن املالحــظ أنَّ وصــف الصفــدّي للمرتَجم له بـــ: األحول القصــري ال يقدح 
بصفاته الفاضلة من ورٍع وتقوًى وزهد، وال يقدح أيًضا بكفاءته العلميَّة واألدبيَّة.

ّ )كان حيًّا سنة 650هـ(: 11/54. الشيخ أمحد بن منيع احليلِّ

، من رجال القرن  ّ جاء يف شــعراء احللَّة: »هو الشيخ مجال الدين أمحد بن منيع احللِّ
طة تكشف لنا جوانب  الســابع اهلجرّي، كان حيًّا سنة 650هـ، مل نقف له عىل سرية مبسَّ
حياته وصوًرا من شعره، غري أنَّ جمموًعا خمطوًطا بحوزيت ُأثبتت فيه األبيات اآلتية التي 
نت معنى قول اإلمام الباقر حني ُســئل عن احلديث الذي ُيرســل وال ُيســند  تضمَّ
ه  ي عن أبيه عن جدِّ ثُت ومل ُأسنِد فسندي فيه: عن أيب عن جدِّ فقال اإلمام: )إذا حدَّ

رسول اهلل(، فنظم ذلك:

ــا ــوان ــا بـــقـــول س ــن ــجَّ ـــن ح ـــل مل ــلق ــي ــدل ب يـــأتـــنـــا  مل  فـــيـــه  حـــيـــث 
مل ــا  م نــقــل  إىل  ـــوى  اهل ـــاك  دع ــولإنرْ  ــب ــق ــامل يـــك عــنــد الـــثـــقـــات ب
حــديــًثــا رويــنــا  إذا  نــــروي  ــلنــحــن  ــزي ــن ــت ــــــات حمـــكـــم ال بـــعـــد آي
املعال ذي  ــا  ن جــدِّ عــن  أبينا  ــلعــن  ــربي ـــد املـــرســـلـــني عـــن ج ـــيِّ س
ــــلوكـــــذا جـــربيـــل يـــــروي عـــن اهلل ــــأوي ت وال  شــــبــــهــــة  ــــــال  ب
ــا ــن ــي ــل ع يشء  ــــــــأيِّ  ب ــــــــرتاه  الــتــفــضــيــلف إىل  ـــا  غـــرين ــمــي  ــت ــن ي

، وقد أخذناه  ّ ة لعّل بن عيسى اإلربلِّ ًضا به كتاب كشــف الغمَّ .. ومن شــعره مقرِّ

))) شعراء احللَّة: ). 
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من كتاب سمري احلارض وأنيس املسافر لصاحب احلصون، قوله:

الــكــتــاب هـــذا  جلــامــع  ــــلرْ  ُق ـــرادَأال  يــمــيــنًــا لــقــد نــقــلــت أقـــىص امل
الرسول آل  فضل  مــن  ـــــاديوأظــهــرت  ـــا يـــســـوء األع ــه م ــف ــي ــأل ــت ب
ــوم اجلـــدال ــــروا وجـــريـــت بــي ومــــا لـــلـــرباذيـــن جــــري اجلــــوادج
ـــرياهنـــم ــــدت بـــالـــســـبـــق ن ــــأمخ رمـــادف ــفــخــهــم يف  ن فــقــد صــــار 
ــاد ــع امل يــــوم  ـــفـــوزك  ب أبــــش  ــاد..«)))َأال  ــع وطــوبــى ملــن فــاز يــوم امل

12/55. السيِّد أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس )..-673هـ(:

هو ســيِّد الفقهاء األعالم، ومالذ املجتهدين الكرام، فقيه أهل البيت، العامل 
العابــد الزاهــد، واألديب البليغ الشــاعر، ذكره العديد من أصحــاب الرتاجم وأرباب 
، ومنهــم تلميذه ابن داود  املعاجــم، وأثنوا عليــه ثناًء بليًغا، وهو جدير به وله مســتحقٌّ
د  د بن أمحد بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ يف رجاله قائاًل: »أمحد بن موســى بن جعفر بن حممَّ
د الطاووس العلوّي احلســنّي ســيِّدنا الطاهر، اإلمام املعظَّــم، فقيه أهل البيت،  ابن حممَّ
ـف، جمتهد، كان  مجــال الدين أبو الفضائل، مات ســنة ثالث وســبعني وســتامئة، مصنِـّ
أورع فضــالء زمانه، قرأت عليه أكثر البشى واملالذ وغري ذلك من تصانيفه، وأجاز ل 
تصانيفه ورواياته، وكان شــاعًرا مصقًعا، بليًغا منشــًيا، جميًدا، من تصانيفه كتاب بشى 
قني يف الفقه ست جملَّدات، كتاب املالذ يف الفقه أربعة جملَّدات.. إىل قوله: وله غري  املحقِّ
ــق الرجال والرواية  ًدا من أحســن التصانيف وأحّقها، وحقَّ ذلــك متام اثنني وثامنني جملَّ
، وأكثــر فوائد هذا الكتاب  والتفســري حتقيًقا ال مزيد عليه، ربَّاين وعلَّمني، وأحســن إلَّ

ونكته من إشاراته وحتقيقاته، جزاه اهلل عنِّي أفضل جزاء املحسنني«))).

))) شعراء احللَّة: )/)5). 
))) رجال ابن داود: 5). 
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د  وجاء يف كتاب أمل اآلمل: »الســيِّد مجال الدين أمحد بن موسى بن جعفر بن حممَّ
د ابن طاووس العلوّي احلســنّي، كان عامًلا  د بن حممَّ د بــن أمحد بن حممَّ ابــن أمحد بن حممَّ
ًقا ثقًة شــاعًرا، جليل القدر، عظيم  ًثا، مدقِّ فاضاًل، صاحلًا زاهًدا، عابًدا ورًعا، فقيًها حمدِّ
مة وابن داود.. إىل قوله: وذكر الشهيد الثاين يف إجازته للشيخ  الشــأن، من مشايخ العالَّ
حســني بعض املؤلَّفات الســابقة، وذكر له أيًضا كتاب حلِّ اإلشكال يف معرفة الرجال، 

قال: وهو عندنا.

وقال الســيِّد غياث الديــن عبدالكريم ولده يف إجازته للشــيخ كامل الدين عّل بن 
ي ريّض الدين عّل  احلســني بن محَّاد ما هــذا لفظه: ولريِو عنِّي ما أجازه ل والــدي وعمِّ
ابن موسى بن طاووس من مرويَّاتام ومصنَّفاتام فإنَّ مصنَّفاتام كثرية، وديوان شعر 

والدي. ونقل ذلك الشيخ حسن صاحب املعامل يف إجازته«))).

ويف روضات اجلنَّات »السيِّد اجلليل الفاضل الكامل مجال الدين أبو الفضائل أمحد 
، أخو السيِّد ريّض الدين عّل من أبيه  ّ ابن موســى بن طاووس الفاطمّي، احلسنّي، احللِّ
ام))) من ابنة الشــيخ ]الطويّس[ املجازة منه مع أختها التي هي  ه، التي هي بنت الورَّ وأمِّ
أمُّ ابن إدريس مجيع مصنَّفات األصحاب كام استفيد من تضاعيف األبواب، هو كام ذكر 
ّ وغريه كان جمتهًدا، واسع العلم، إماًما يف الفقه واألُصول  تلميذه احلســن بن داود احللِّ
ق  واألدب والرجــال، ومــن أورع فضالء أهل زمانــه، وأتقنهم وأثبتهــم وأجّلهم، حقَّ
الرجال والرواية والتفســري حتقيًقا ال مزيد عليه، وصنَّف متام اثنني وثامنني كتاًبا يف فنون 
العلم، واخرتع تنويع األخبار إىل أقسامها األربعة املشهورة بعد ما كان املدار عندهم يف 
ــة والضعف عىل القرائن اخلارجة والداخلة ال غري، ثمَّ اقتفى أثره يف ذلك تلميذه  الصحَّ

))) أمل اآلمل: )/9). 
))) أقول: قد أرشنا وبوضوح إىل خطأ هذا القول عند ترمجة ابن إدريس، فراجع. 
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ر عنه من املجتهدين إىل أن زيد عليهام يف زمن املجلســيِّني أقسام  مة وســائر من تأخَّ العالَّ
مة والشــهيدان يف كتبهم وإجازاتم، ويروي هو عن  ُأخــر، وقد بالغ يف الثناء عليه العالَّ
الشــيخ نجيب الدين بن نام، والسيِّد اجلليل فخار بن معد املوسوّي وغريمها من املشايخ 

ء..«))). األجالَّ

ذكر اخلوانســارّي وكام مرَّ آنًفا رابطة النســب بني السيِّد أمحد ابن طاووس والشيخ 
ــف فيها، وقــد ذكرنا ضمن ترمجة الشــيخ ابن  أيب جعفــر الطــويّسH من دون التوقُّ
ّ هذه املســألة ورأي العلامء وأصحــاب التحقيق فيها، وأنَّه من غري املعقول  إدريس احللِّ
أن يكون الشيخ الطويّس اجلدُّ املبارش البن إدريس وللسيِّد ابن طاووس وبدون واسطة 

لبعد املسافة الزمنية بينهام، وال حاجة لنا إلعادة تفصيلها هنا، فراجع.

وقال السيِّد حسن الصدر: ».. وصنَّف بعد أيب عبد اهلل احلاكم يف علم دراية احلديث 
مجاعة من شــيوخ علم احلديث من الشيعة، كالســيِّد مجال الدين أمحد ابن طاووس، أبو 
الفضائل، وهو واضع اإلصطالح اجلديد لإلماميَّة يف تقســيم أصل احلديث إىل األقسام 

األربعة: الصحيح، واحلَسن، واملوثَّق، والضعيف.. .«))).

ويف جممــع البحريــن: »وابن طاووس تــارة يراد به عّل بن موســى، وتارة أمحد بن 
موسى، وولده عبدالكريم«))).

ّي أيًضا يف الكنى واأللقاب قائاًل: »وقد يطلق ابن طاووس عىل أخيه أيب  وذكره القمِّ
ث،  الفضائل مجال الدين أمحد بن موســى بن جعفر، العامل الفاضل، الفقيه الورع، املحدِّ
صاحب التصانيف الكثرية املتوفَّ سنة )67هـ واملدفون باحللَّة. قال شيخنا يف املستدرك 

))) روضات اجلنَّات: )/66. 
))) الشيعة وفنون اإلسالم: 0). 

))) جممع البحرين: 6)). 
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مــة مجال الدين أبو  : الســابع من مشــايخ العالَّ ّ مة احللِّ يف ذكر مشــايخ آية اهلل العالَّ
الفضائل واملناقب واملكارم السيِّد اجلليل أمحد ابن السيِّد الزاهد سعد الدين أيب إبراهيم 
د بن  د بن أمحد بن حممَّ موسى بن جعفر الذي هو صهر الشيخ الطويّس عىل ابنته بن حممَّ

ب بـ)الطاووس(؛ حلُسن وجهه ومجاله..«))). د امللقَّ أيب عبد اهلل حممَّ

شيوخه ومن يروي عنهم:

السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي.. )

د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام.. ) الشيخ نجيب الدين حممَّ

د السوراوّي.. ) الشيخ نجيب الدين حممَّ

د بن معد املوسوّي.. ) السيِّد صفي الدين حممَّ

تالمذته ومن يروي عنه:

، صاحب كتاب الرجال.. ) ّ تقّي الدين احلسن بن عّل بن داود احللِّ

( ..(H ّ مة احللِّ ر املعروف بـ: )العالَّ مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهَّ

ولده السيِّد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس.. )

ينّي.. ) د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ شمس الدين حممَّ

مؤلَّفاته:

االختيار يف أدعية الليل والنهار، جملَّد واحد.. )

األزهار يف رشح المية مهيار، جملَّدان.. )

))) الكنى واأللقاب: )/9)). 
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قني، يف الفقه، ستَّة جملَّدات.. ) بشى املحقِّ

ة )الفاطميَّة( يف نقض الرسالة العثامنية، وهو مطبوع.. ) بناء املقالة العلويَّ

ر، يف ُأصول الدين.. 5 ر عىل نقض املشجَّ الثاقب املسخَّ

ه . 6 حّل اإلشــكال يف معرفة الرجال، وقد حرر صاحب املعامل املتبقي منه وســامَّ
)التحرير الطاوويّس(، مطبوع.

ديوان شعر))).. 7

الروح، نقًضا عن ابن أيب احلديد.. 8

زهرة الرياض، يف املواعظ، جملَّد واحد.. 9

السهم الرسيع، يف حتليل املبايعة مع القرض، جملَّد واحد.. 0)

شواهد القرآن، جملَّدان.. ))

عمل اليوم والليلة، جملَّد واحد.. ))

عني العربة يف غبن العرتة، وهو مطبوع.. ))

ة، يف أصول الفقه، جملَّد واحد.. )) الفوائد العدَّ

الُكّر، جملَّد واحد.. 5)

املسائل، يف أصول الدين، جملَّد واحد.. 6)

املالذ، يف الفقه أربعة جملَّدات.. 7)

ًفا كام ذكر ذلك تلميذه  ة احلسنة التي قاربت الـ))8( مؤلَّ وغريها من املؤلَّفات املهمَّ
ابن داود الرجال.

))) أعيان الشيعة: 0)/)8). 
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نامذج من شعره:

، قائاًل مانّصه: »وجدت عىل  ّ مــن ذلك ما جاء عن تلميذه الفاضل ابن داود احلــلِّ
نسخة موالي املصنِّف مجال الدنيا والدين أعز اهلل اإلسالم واملسلمني ببقائه صورة هذا 
نته مقاصد أيب عثامن ما يرد   النثر والنظم: أقول: وقد رأيت أن أنشد يف مقابلة يشء ممَّا تضمَّ

عليه ورود السيل الرفيع الغيطان:

الليل بالضحى الفراعلومن عجب أن هيزأ  الغضاب  باألسد  ــزأ  وهي
ثاممة الرفاق  البيض  عىل  األسافلويسطو  الرفيع  الرأس  عىل  ويعلو 
عاطل املجد  من  حال  عىل  ويبغي املدى األسمى العّل األراذلويسمو 
صافر النجد  األضبط  نزال  باقلوينوي  الــبــالغــة  بسحبان  ويـــزري 
مقعد السبق  غــايــة  مــزايــا  السالسلويبغي  بالصغار  قيدته  وقــد 
شيمة لــلــدهــر  ينفك  ال  ــب  ــرائ ــا آخــــر وأوائـــــلغ ــه ــي ـــان ف فـــســـيَّ
جمدها ــر  ــزواه ال الــشــمِّ  اجلنادلوللشهب  مداها  تبغي  جهلت  وإن 
نقائص ــني  ــن ــؤم امل ـــري  أم ــك  ــدت وجزت املدى تنحّط عنك الكواملع
مائلغال فيك غاٍل وانزوى عنك ساقط احلـــّق  منهج  عــن  فسمتهام 
غيِّه تــيــه  يف  ســـار  ــغــال  ل املجاهلعجبت  بــالــضــالل  ــه  رمــت ـــال  وق
مدحة كلِّ  عن  اآلي  مدح  وجــاهــل«)))ويغنيك  خبري  يتلوها  مناقب 

ّ صاحب كتاب الرجال قائاًل ما نّصه: »وقال  ومنها ما رواه تلميذه األرشد ابن داود احللِّ
 موالنا املصنِّف عند عزمه عىل التوجه إىل مشهد أمري املؤمنني– صلوات اهلل عليه، لعرض 

الكتاب امليمون عليه، مستجدًيا سيب يديه:

ــح مــنــا عــزائــم ــري ــاري ال ــب آملهأتــيــنــا ت ــوث  ــغ ال يستثمر  مــلــك  إىل 

))) بناء املقالة الفاطميَّة: )))-5)). 
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سحابه أظــــلَّ  مـــا  ــا  املــحــي ــم  ــري هاطله ك اخلصب  يعقب  حتى  فأقشع 
روحه املــوت  عىل  أشفت  أمــل  شامئلهإذا  فاتت  ــروح  ال عليه  أعــادت 
سنخه األماجد  الصيد  الغرر  أوافلهمن  غابت  ــو  اجل مــا  إذا  نــجــوٌم 
دوا  مقاتلهإذا استنجدوا للحادث الضخم سدَّ تـــُــصــاب  حــتــى  سهامهم 
هيّزنا الفريق  ذاك  مــن  نحن  ــهوهــا  ــل رجـــــاء تــــّز األرحيــــــي وســائ
الورى فتى  األرحيــّي  الكمّي  هاملهوأنت  اجلــدب  تنعش  سحاًبا  فــروِّ 
شمُسه احلـــوادث  جيلو  فمن  نوازله وإاّل  خطب  كل  من  به  وتكفى 

ســة الغرويَّة صىلَّ اهلل  ر حصول ســفينة يتوجه فيها إىل احلرضة املقدَّ وقــال وقد تأخَّ
عىل مشفها:

عائق ربعك  قصد  عن  عاقني  طريقلئن  إلــيــك  يــقــايس  ال  فــوجــدي 
رست إذا  الشامل  أرواح  يعوقتصاحب  عــنــك  ذاك  إذ  ــق  عــائ ــال  ف
حلركت الشامل  ريــح  سكنت  ــس إلــيــك تــشــوقولــو  ــف ــا ن ــه ــن ــواك س
وخّلفت الــغــرام  روح  هنضت  وميق«)))إذا  الوامقني  حييل  جسوًما 

ولدته ووفاته:

ــا تاريــخ والدته فلم أعثــر عىل ما يبنيَّ ذلــك، إالَّ أنَّه يمكن حتديدهــا تقريًبا من  أمَّ
خالل معرفة وفاة أحد مشــاخيه الذين تتلمذ عليهم، وهو السيِّد فخار بن معد املوسوّي 
املتوفَّ سنة 0)6هـ، وعىل فرض أنَّ تتلمذه عىل يد هذا العامل الكبري وعىل أقلِّ تقدير كان 
بعمر الـ)5)( عاما أو الـ)6)( عاًما فيكون تاريخ والدته عىل هذا األســاس حدود سنة 

))6هـ تقريًبا، واهلل سبحانه العامل.

))) بناء املقالة الفاطميَّة: 7))–8)).
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ر اهلل رضحيه. وتويفِّ سنة )67هـ، وعن ابن الطقطقّي أنَّه مات باحللَّة)))، نوَّ

وجاء يف احلوادث اجلامعة يف أحداث سنة )67هـ: »وفيها تويفِّ السيِّد النقيب مجال 
.(((»ه أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب د بن طاووس باحللَّة ودفن عند جدِّ الدين حممَّ

ويف روضــات اجلنَّات قال اخلوانســارّي: »ودفن باحللَّة البهيــة، وقربه هبا معروف 
مشهور يقصده املوافق واملخالف باهلدايا والنذور«))).

13/56. الشيخ مجال الدين أمحد بن حييى املزيدّي )ق7 أو ق 8(:

جــاء يف تاريخ احللَّة: »هو الشــيخ مجــال الدين أمحد بن حييى املزيــدّي، كان فقيًها، 
يروي عن الشــيخ نجيب الدين حييى بن ســعيد، ويروي عنه ولده الشــيخ ريّض الدين 

عّل املزيدّي«))).

وقال العامّل يف أعيانِه: »إنَّ املرتجم له وصف يف اإلجازات بالشــيخ السعيد مجال 
الدين أمحد، وليس هو من مشــايخ اإلجازات ولكن ولده ريّض الدين أبو احلســن عّل 

من مشايخ الشهيد..«)5).

ّ )كان حيًّا سنة 681هـ(: 14/57. إسامعيل بن احلسن احليلِّ

، املاســح،  ّ د إســامعيل بن احلســن بن غني احللِّ جاء يف شــعراء احللَّة: »هو أبو حممَّ
ب بـ)علم الدين(، كان حيًّا سنة )68هـ. احلاسب، امللقَّ

))) األصيّل يف أنساب الطالبيِّني: ))). 
))) احلوادث اجلامعة: )8). 

))) روضات اجلنَّات: )/68. 
))) تاريخ احللَّة ):/)). 

)5) أعيان الشيعة: )/)0). 
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ذكــره الســيِّد األمني يف أعيانــه))) نقاًل عن جممــع األدب فقال: مــن بيت معروف 
بالكتابــة واملســاحة واحلســاب، رأيته باحللَّة الســيفيَّة لـامَّ وردتا يف صحبــة األمري فخر 

الدين بن قشتمر سنة )68هـ، وأنشدين وكتب ل بخطِّه:

الـــتـــي ـــــي  ه ــــول  ــــم ــــش ال ــل شــمــالإنَّ  ــض ــف ــــل ال ــت أله ــع مج
ـــــاهبـــــا ـــــهـــــتـــــهـــــا وحـــــب ــن طــــــــاًل..«)))شـــــبَّ ــل ــم ــق حي ــائ ــق ــش ب

د إســامعيل بن احلسن بن عّل، احلاسب،  ويف تاريخ احللَّة: »هو علم الدين أبو حممَّ
املاســح، قال فيه ابن الفوطي يف جممع اآلداب: هو من بيت معروف بالكتابة واملســاحة 

واحلساب، رأيته باحللَّة السيفيَّة..«))).

د بن نام )ق 7(: 15/58. الشيخ علم الدين إسامعيل بن حممَّ

وهو من فقهاء آل نام املشهورين.

د صــادق آل بحــر العلــوم يف هامش تعليقته عــىل لؤلؤة  مة الســيِّد حممَّ قــال العالَّ
، ذكره ابن الفوطي  ّ د بن نام احللِّ د إسامعيل بن حممَّ البحرين: »ومنهم علم الدين أبو حممَّ
يف تلخيص جممع اآلداب، وقال: الفقيه من بيت الفقهاء وساللة العلامء..، وألخيه شيخنا 

ه تشتمل عىل النثر الفصيح والشعر املليح«))). نجم الدين بن نام مقامة أنشأها يف ذمِّ

16/59. الشيخ إسامعيل بن نرص الزاهد )622هـ-..(:

 ، ّ جاء يف شعراء احللَّة للخاقايّن: »هو أبو الفضل إسامعيل بن إبراهيم بن نرص احللِّ

))) أعيان الشيعة: ))/)9. 
))) شعراء احللَّة ):/70). 

))) تاريخ احللَّة: ). 
))) لؤلؤة البحرين: 76)، اهلامش. 
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ب بـ)جمد الدين(، واملعروف بـ)ابن الزاهد(، املتولِّد سنة ))6هـ. الكاتب األديب، امللقَّ

ا فاضاًل كيًِّسا،  ذكره ابن الفوطي يف جممع اآلداب يف معجم األلقاب فقال: كان شابًّ
ًدا، مجيل املعارشة، شهّي املحارضة، قدم  دمث األخالق، تاّم الذكاء، حسن امللتقى متودِّ
بغــداد مع أخيه الصاحــب عفيف الدين، واشــتغل وحّصل، ودأب وتــأدَّب، كتب ل 

أوراًقا من نظمه الرائق بخطِّه الفائق، فمامَّ أنشدين لنفسه:

ــنــبــات أنيق ال ــن  ــا اســـم زهـــر م ــب وعــطــرم ــي ــــاق كــــلَّ ط ــــشه ف ن
ـــوان ـــعـــضـــه حـــي ـــت وب ـــب ــــو ن مـــــن رّسه ـــــه  ب ـــــا  مل ـــب  ـــّج ـــع ـــت ف
سنة كـــّل  يف  ــهــو  ف تــصــحــفــه  الـــدهـــرإن  طـــــول  خيــــل  ال  ــــــادم  ق

وسألته عن مولده فذكر أنَّه ولد باحللَّة سنة ))6هـ، وتويفِّ شابًّا..«))).

ّ )602-676هـ(: 17/60. الشيخ جعفر بن احلسن، املحقِّق احليلِّ

هــو شــيخ الفقهاء، ورئيــس العلامء، أفقه أهــل عرصه، األفضل األكمل، الشــيخ 
األفخر األفخم، نجم الدين أبو القاســم جعفر بن احلســن بن حييى بن احلسن بن سعيد 
(، الذي ال يكاد خيلو كتاب مــن كتب الرتاجم  ّ ق احلــلِّ ــب بـ: )املحقِّ ، امللقَّ ّ اهلــذّل احللِّ
واملعاجــم إالَّ ولــه فيه أحســن ذكر وأعىل قدر؛ ملــا كان يتمتَّع به من فقــه وعلم وحتقيق 

وتدقيق لعلوم اإلسالم املختلفة خدمة للدين والعقيدة.

ّ يف رجاله قائاًل: »جعفر بن  ذكره تلميذ النبيه الفاضل الشــيخ احلسن بن داود احللِّ
ق املدقِّق، اإلمام  ، شــيخنا نجم الدين أبو القاسم، املحقِّ ّ احلســن بن حييى بن سعيد احللِّ
ة وأرسعهم اســتحضاًرا،  مة، واحد عرصه، كان ألســن أهل زمانه وأقومهم باحلجَّ العالَّ
قرأت عليه وربَّاين صغرًيا، وكان له عّل إحسان عظيم والتفات، وأجازين مجيع ما صنَّفه 

))) شعراء احللَّة: )/)6). 
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وقرأه ورواه وكلُّ ما تصحُّ روايته عنه، تويفِّ يف شــهر ربيع اآلخر ســنة ســت وســبعني 
قة حمّررة عذبة، فمنها كتاب رشائع اإلســالم جملَّدان،  وســتامئة، له تصانيف حســنة حمقَّ

كتاب النافع يف خمترصه جملَّد«))).

ّ يف إجازته الكبرية لبني زهرة، ما نّصه: »ومن ذلك مجيع ما صنَّفه  مة احللِّ  وعن العالَّ
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«))).

وقال الشــيخ هباء الدين العامّل يف خامتة كتابه احلبل املتني عند ذكر الســند ورجال 
احلديث:

فيها املشايخ الثالثة.. إىل قوله: عن  ».. ولنا إىل رواية هذه األصول األربعة عن مؤلِّ
مــة آية اهلل يف العاملني، مجال  د، عن والده العالَّ الشــيخ املدقِّق فخــر الدين أيب طالب حممَّ
قني، نجم  ، عن شــيخه الكامل رئيس املحقِّ ّ ر احللِّ امللَّة واحلقِّ والدين، احلســن بن املطهَّ
امللَّة والدين، أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد، عن السيِّد اجلليل أيب عّل فخار بن 

معد املوسوّي..«))).

ويف كتاب أمل اآلمل: »نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن 
، حاله يف الفضل والعلم والثقة واجلاللة والتحقيق والتدقيق والفصاحة  ّ ابن سعيد احللِّ
والشعر واألدب واإلنشاء ومجع العلوم والفضائل واملحاسن أشهر من أن يذكر، وكان 
عظيــم الشــأن، جليل القدر، رفيــع املنزلة، ال نظري لــه يف زمانه، له كتــب، منها: كتاب 
رشائع اإلســالم يف مســائل احلالل واحلرام، وكتاب النافع خمترص الشائع.. وله شــعر 

))) رجال ابن داود: )6. 
))) بحار األنوار: )0)/)6. 

))) احلبل املتني: ). 
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ق الطويّس  مة وابن داود، ونقــل أنَّ املحقِّ جيِّد، وإنشــاء َحســن بليغ، من تالمذتــه العالَّ
نصــري الدين حرض جملس درســه وأمرهــم بإكامل الــدرس، فجرى البحث يف مســألة 
ق الطويّس: ال وجه لالستحباب؛ ألنَّ التيارس إن كان من  استحباب التيارس، فقال املحقِّ
ق يف احلال: بل  القبلة إىل غريها فهو حرام، وإن كان من غريها إليها فواجب، فقال املحقِّ
ق يف ذلك رسالة لطيفة أوردها الشيخ  ق الطويّس، ثمَّ ألَّف املحقِّ منها إليها، فسكت املحقِّ

ق الطويّس فاستحسنها. أمحد بن فهد يف املهّذب بتاممها وأرسلها إىل املحقِّ

قــال احلرُّ العامّل: قال الشــيخ حســن يف إجازته: لو ترك التقييــد بأهل زمانه كان 
أصوب، إذا ال أرى يف فقهائنا مثله..«))).

مــة@ يف إجازته الكبرية عنــد ذكره: كان  ويف منتهــى املقــال: ».. وقال العالَّ
ق الشــيخ حســن: لو ترك التقييد بأهل زمانه كان  أفضل أهل زمانه يف الفقه، وقال املحقِّ

ًبا: قلت: ولو ترك التخصيص بالفقه كان أصوب..«))). أصوب. قال احلائرّي معقِّ

ق الفقهاء، ومدقِّق  ويف لؤلؤة البحرين: ».. الشيخ نجم الدين أبو القاسم، كان حمقِّ
العلامء، وحاله يف الفضل والنبالة والعلم والفقه واجلاللة والفصاحة والشــعر واألدب 
واإلنشــاء أشــهر من أن يذكــر، وأظهر من أن يســطر، وكان أبوه احلســن من الفضالء 

ء املشهورين..«))). املذكورين، وجّده حييى من العلامء األجالَّ

ويف روضــات اجلنَّات »الشــيخ األجلِّ األفقه، األفضل األفخــر، نجم امللَّة واحلقِّ 
ا حييى بن احلســن بن ســعيد اهلذّل  والدين، أبو القاســم جعفر بن احلســن بن أيب زكريَّ
ــق( عىل اإلطــالق، واملســلَّم يف كلِّ مــا هبر من العلــم والفهم  ــب بـ)املحقِّ ، امللقَّ ّ احلــلِّ

))) أمل اآلمل: )/8). 
))) منتهى املقال: 77. 

))) لؤلؤة البحرين: 7)). 
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والفضيلة يف اآلفاق، ُيغني اشــتهار مقاماته العالية بــني الطوائف عن اإلظهار، ويكفي 
انتشار إفاداته املالئة درج الصحائف مؤونة التكرار، فإًذا األوىل اختصار الكلمة يف نعت 
ه  مة يف شأن خاله، يف وصف حاله عند عدِّ كامله، واالقتصار عىل ما ذكره ابن ُأخته العالَّ
يف إجازته الكبرية لبني زهرة العلويِّني من كبار مشاخيه احللِّيِّني، وهو أنَّه كان أفضل أهل 

عرصه يف الفقه..«))).

ّ جعفر بن احلســن بن حييى  ق احللِّ ويف كتــاب األعالم خلري الدين الزركل: »املحقِّ
م، من أهل  ، نجم الدين، أبو القاسم، فقيه إمامّي مقدَّ ّ ابن احلســني بن سعيد اهلذّل احللِّ
احللَّة يف العراق، كان مرجع الشيعة اإلماميَّة يف عرصه، له علم باألدب وشعر جيِّد، من 
تصانيفه: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، والنافع خمترص الشائع، واملعترب يف 

رشح املخترص، وُأصول الدين، ونكت النهاية فقه وغري ذلك، تويفِّ يف احللَّة«))).

ّي يف الكنى واأللقاب: »الشــيخ األجلِّ األعظم، شــيخ  وذكره الشــيخ عبَّاس القمِّ
الفقهــاء بغري جاحد، وواحد هذه الفرقة وأي واحد، أبو القاســم نجم الدين جعفر بن 
، حاله يف الفضــل والعلم والثقة واجلاللــة والتحقيق  ّ احلســن بن حييى بن ســعيد احلــلِّ
والتدقيق والفصاحة والبالغة والشــعر واألدب واإلنشــاء ومجيع الفضائل واملحاســن 
أشــهر من أن يذكر، كان عظيم الشــأن، جليل القدر رفيع املنزلة، ال نظري له يف زمانه، له 

شعر ٌجيِّد، وإنشاء حسن..«))).

شيوخه:

الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن عّل الدريّب.. )

))) روضات اجلنَّات: )/)8). 
))) األعالم للزركّل: )/7)). 
))) الكنى واأللقاب: )/))). 
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والده الشيخ حسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل.. )

الشيخ الفقيه العامل سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراوّي . )
. ّ احللِّ

السيِّد شمس الدين فّخار بن معد املوسوّي.. )

د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام.. 5 الشيخ نجيب الدين حممَّ

تالمذته:

الشيخ الفقيه عّز الدين احلسن بن أيب طالب اليوسفي اآليّب.. )

( . ّ ر احللِّ الشــيخ األعظم األفخم مجال امللَّة والدين احلســن بن يوسف بن املطهَّ
.) ّ مة احللِّ ب بـ: )العالَّ امللقَّ

( .. ّ الشيخ الشاعر صفي الدين عبدالعزيز بن الرسايا احللِّ

السيِّد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس. )

د الدين العلقمّي.. 5 الوزير الشيخ رشف الدين أبو القاسم عّل بن مؤيِّ

6 .. ّ مة احللِّ ، أخو العالَّ ّ ر احللِّ الشيخ اجلليل ريّض الدين عّل بن يوسف ابن املطهَّ

ّ الذي كانت . 7 د األســدّي احللِّ الشــيخ شــمس الدين حمفوظ بن وشاح بن حممَّ
ق عالقة محيمة. تربطه بُأستاذه املحقِّ

ينّي.. 8 د بن صالح السيبي الُقسِّ الشيخ الفاضل شمس الدين حممَّ

9 .. ّ ر احللِّ مة احلسن بن املطهَّ د ابن العالَّ الشيخ الفقيه األفضل فخر الدين حممَّ

د بن عّل بن اجلهم األسدّي.. 0) الشيخ الفقيه مفيد الدين حممَّ
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(( .. ّ د بن عّل القايّش احللِّ الشيخ اجلليل مجال الدين حممَّ

د بن عّل بن موسى ابن طاووس.. )) السيِّد جالل الدين حممَّ

د الكويّف احلارثّي.. )) د بن حممَّ الشيخ اجلليل شمس الدين حممَّ

د بن نجيب الدين حييى بن احلســن بن سعيد . )) مة صفي الدين حممَّ الشــيخ العالَّ
. ّ ق احللِّ اهلذّل، ابُن ابِن عمِّ املحقِّ

ث الفقيه مجال الدين يوسف بن حاتم الشامّي.. 5) الشيخ املحدِّ

وغريهم من األعالم.

مؤلَّفاته:

تلخيص الفهرست للشيخ الطويّس، بحذف الكتب واألسانيد.. )

رسالة التيارس يف القبلة.. )

رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام.. )

خمترص املراسم العلوّية، يف الفقه))).. )

ة.. 5 املسائل املرصيَّ

يَّة. 6 املسائل العزِّ

املسلك يف أصول الدين.. 7

املعارج، يف أصول الفقه.. 8

املعترب يف رشح املخترص.. 9

))) الذريعة: 0)/07). 
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النافع، خمترص الشائع.. 0)

نكت النهاية.. ))

اللهنة)))، يف املنطق.. ))

وله شعر جيِّد وإنشاء يف غاية الفصاحة والبالغة.

نامذج من شعره:

قال البحرايّن يف لؤلؤة البحرين: »وكانH شعره يف غاية اجلودة، ومنه قوله وقد 
كتبه إىل أبيه:

العىل إىل  ـــوم  ي كـــّل  أينِّ  نعلليهنك  هبـــا  ــــزلُّ  ت ال  ــــاًل  رج م  أقـــــدِّ
ــا ًم ــدَّ ــق م ــــراين  ت أن  بــعــيــد  مثلوغــــري  له  ليس  قيل  حتَّى  الناس  عىل 
ــاين وعــوهنــا ــع ــكــُر امل بعلتــطــاوعــنــي ب هلــا  كــــأينِّ  ــى  ــتَّ ح ل  ــقــاد  ــن وت
ز ـــلُّ مــربِّ بــالــفــضــل ك فضلويــشــهــد ل  فــوقــه  ول  إالَّ  فــاضــٌل  وال 

 قــال: فكتــب أبــوه فوق هــذه األبيــات: لئن أحســنت يف شــعرك لقد أســأت يف 
ة، ولبس احلرفة، والشــاعر   حقِّ نفســك، أما علمــت أنَّ الشــعر صناعة من خلــع العفَّ

 ملعــون وإن أصــاب، ومنقــوص وإن أتــى باليشء العجــاب، وكأينِّ بــك وقد أومهك 
وك   الشــعر بفضيلــة فجعلت تنفــق ما تنفق بــني مجاعة ال يــرون لك فضاًل غريه فســمُّ
بــه، ولقد كان ذلك وصمة عليك إىل آخر الدهر، أما تســمع: )ولســت أرىض أن يقال 

شاعر(.

 قــال: فوقــف عنــد ذلــك خاطــري حتَّــى كأينِّ مل أقــرع لــه باًبــا، ومل أرفــع لــه 
حجاًبا.

))) هلن: اللهنة: ما يتعلل به قبل الغداء، وقد هلنت للقوم. العني: )/)5. 
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ومن شعره أيًضا قوله:

زمناهجرت صوغ قوايف الشعر مذ زمن أغضبته  وإن  يــرىض  هيهات 
سكناوعدت أوقظ أفكاري وقد هجعت بعدما  عزمي  وأزعجت  عنًفا 
نزحت إن  ــار  ــاآلب ك ــر  ــواط اخل أجناإنَّ  ماؤها  فيها  يبق  وإن  طابت 

ومنه قوله:

ترميهيـــا راقــــــًدا واملــنــايــا غـــري راقـــدة املــــوت  وســهــام  وغـــافـــاًل 
ـــــام مــرصــدة داعيهبِـــَم اغـــــرتارك واأليَّ األســـامع  مــأل  ــد  ق ــر  ــده وال
دخلتها قــبــح  الــلــيــال  ـــك  أرت تصافيهأمـــا  كــانــت  ــذي  ــال ب ــا  ــدره وغ
هلا إنَّ  ــرور  ــغ م ــا  ي بنفسك  ــا  ــًق يوًما تشيب النوايص من دواهيه«)))رف

قH شــعًرا مجياًل وإنشــاًء فصيًحا بليًغا  وقد ذكــر صاحب أمل اآلمل))) للمحقِّ
ّ الذي  خياطب به تلميذه وصديقه احلميم الشــيخ شــمس الدين حمفوظ بن وشــاح احللِّ
أرسل له أبياًتا من الشعر يف مدحه، وسنذكر تفاصيله يف ترمجة الشيخ حمفوظ بن وشاح 

ّ إن شاء اهلل تعاىل. احللِّ

ولدته ووفاته:

 ذكر أصحاب الرتاجم))) أنَّ والدتهH كانت سنة )60هـ، ووفاته كانت بتاريخ ) شهر 
 ربيع اآلخر سنة 676هـ، إذ سقط من أعىل درجة يف داره فخرَّ ميًِّتا لوقته من غري نطٍق وال حركٍة، 

ع الناس لوفاته، واجتمع جلنازته خلق كثري، رضوان اهلل تعاىل عليه. وتفجَّ

))) لؤلؤة البحرين: ))). 
))) أمل اآلمل: )/9)). 

))) أنظر: لؤلؤة البحرين: ))). 
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18/61. الشيخ جعفر ابن الزهدرّي )ق 7 ق 8(:

هــو الفقيــه العامل العامــل والفاضل النبيــه الكامل الشــيخ نجم الديــن جعفر بن 
ج عن أهل اإليامن(  الزهدرّي، ورد ذكره باإلشــارة يف كتاب )املنتقى من الســلطان املفرَّ
ــابة الســيِّد هباء الدين عّل بن عبد الكريم النيّل النجفّي حكاية عن  مة النسَّ تأليف العالَّ
الشــيخ العامل الفاضل كامل الدين عبد الرمحن ابن العتائقّي الذي وصفه بقوله: »الشيخ 

األوحد، الفقيه القارئ نجم الدين جعفر بن الزهدرّي«))).

، ويروي عنه ولده الشيخ مجال الدين  ّ ق جعفر بن احلسن احللِّ وهو يروي عن املحقِّ
وكان أيًضا من العلامء ومن مشايخ الشيخ كامل الدين عبد الرمحن بن العتائقّي.

مؤلفاته:

كتاب إيضاح ترددات الشائع، وهو مطبوع.. )

ولدته و وفاته:

مل أقــف عىل من أشــار إليهام، أو تناول بيشء من التفصيل بعض ســريته وأحواله، 
أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه.

د ابن ُمَعيَّة )تويفِّ يف حدود سنة 668هـ(: 19/62. السيِّد تاج الدين جعفر بن حممَّ

د بن  هو الســيِّد اجلليل، األديب الشاعر، نقيب العلويِّني، تاج الدين جعفر بن حممَّ
أيب منصور احلسن الزكي الثالث احلسنّي.

د ابن الزكي الثالث فأعقب من  ا حممَّ ذكــره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب قائــاًل:».. أمَّ
ثني الشيخ  ولده النقيب تاج الدين جعفر، الشاعر الفصيح، لسان بني حسن بالعراق. حدَّ

))) املنتقى من السلطان املفّرج: )). 
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ثه  ثني أيب عن خاله النقيب تاج الديــن جعفر املذكور أنَّه حدَّ د قال: حدَّ تــاج الديــن حممَّ
 قائاًل: هلجت بقول الشــعر وأنا صبي، فســمع والدي بذلك فاستدعاين وقال: يا جعفر 

قد سمعت أنَّك تذي بالشعر فقل يف هذه الشجرة حتَّى أسمع، فقلت ارجتااًل:

نــارضة األبــصــار  تدهش  النارودوحـــة  ــذوة  ج غصن  كــلِّ  يف  تريك 
حلل يف  ــتــرب  ــال ب ــلــت  فــصَّ ـــام  خــرض متــيــس هبــا قــامــات أبــكــاركـــأنَّ

، وأمر ل بفرس وثياب نفيسة ودراهم أمر بإحضارها  فاستدناين، وقبَّل ما بني عينيَّ
ة ضياعه، وقال: يا بني اســتكثر من هذا فإنَّا نقصد  يف احلال، ووهب ل ضيعة من خاصَّ
ن منه، وجييء ابن  ـا ال يتمكَّ دار اخلالفــة ومعنا مــن اخليل وغريها وأنواع التكلُّفات وممَـّ
عامر بدواته وقلمه فتقىض حوائجه قبلنا ويرجع إىل الكوفة ونحن مقيمون بدار اخلالفة 

مل يقِض لنا بعد حاجة.

وكان للنقيــب تاج الديــن جعفر وظائف عىل ديوان بغداد حتمل إليه يف كلِّ ســنة، 
ه الزوية، واعتكف فيه دائاًم، فأرسلوا إليه بعض السنني  وكان قد أرضَّ وبنى موضًعا سامَّ
وحاكم بغداد يومئذ الصاحب عالء الدين عطاء امللك اجلوينّي بفرس كبري السّن أعور، 

فكتب إىل صاحب الديوان هبذين البيتني:

جــنــســه إىل  ـــس  ـــن اجل ـــم  ـــت ــــورأهـــدي ــــزرك وك ــــب ـــــور ل ــــــزرك ك ب
حيلة ـــن  م ذاك  يف  ــم  ــك ل ــــا  ـــّدر هـــذي األمـــوروم ــن ق ســبــحــان م

فركب صاحب الديوان إليه وقاد إليه فرًسا آخر، واعتذر منه«))).

وجاء يف غاية االختصار عند ذكر بني ُمَعيَّة: »منهم نقيب احللَّة الســيِّد تاج الدين، 
ة، وله وجاهة  ة من بني كتيلة، كان يسكن احللَّة املزيديَّ ة زيديَّ ه علويَّ كان أديًبا شــاعًرا، أمُّ

))) عمدة الطالب: 65). 
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د الناس إليه، وكاتب  وتقديم، ورئاســة وصيت، أرضَّ يف آخر عمره فانقطع بداره، وتردَّ
عة مطبوعة وأشعاره  الناس باألشــعار وكان علٌّ ممَّن كتب بني يديه رقاعه، وكتبه مســجَّ

حسنة، فمنها وقد جاء إىل بعض األكابر فُحجب فكتب إليه:

ــنــة ــي ل مـــــن  ردَّ  ــــامَّ  ـــــ ل ـــــــّج  ـــــردِّاحل ـــــل ـــــــامل ل ـــــــع ـــــــر ال ـــــــأثَّ ت
لــيــنــة ــــال  ب ردَّ  ــــد  ق ـــد..«)))والـــعـــبـــد  ـــرف ــن ال ـــان حمــســوًبــا م وك

د بن ُمَعيَّة  وذكــره احلرُّ العامّل قائاًل: »الســيِّد تاج الدين أبو عبــد اهلل جعفر بن حممَّ
احلسينّي )احلسنّي ظ(، عامل، جليل، يروي عنه ابن ُأخته القاسم بن ُمَعيَّة«))).

د  وقــال الســيِّد عبدالــرزاق كّمونة يف موارد اإلحتــاف: »تاج الديــن جعفر بن حممَّ
د بن أيب منصور احلســن ظهري الدولة  ابن أيب منصور احلســن الزكي ابن أيب طالب حممَّ
ه ظهري الدين أيب منصور احلسن، تويفِّ يف حدود  م باقي نســبه يف ترمجة جدِّ احلســنّي، تقدَّ
ســنة 668هـ، وكان ســيًِّدا جليل القدر، عظيم املنزلة، من أهل الفضل واألدب، وكان 

من شعراء زمانه، ول نقابة البالد الفراتيَّة واحللَّة، وقد أرضَّ يف آخر عمره..«))).

من شعره:

ــا ــه ــت ــع ــب ــــت ســـبـــعـــني وأت م ــــدَّ املــكــثق أطـــمـــع يف  ــم  ــك ف ـــا  ـــاًم ع
ثلثه ــى  ــق ب ـــد  ق عـــمـــري  الثلثوهـــبـــك  يف  الــعــمــر  نــكــس  ــس  ــي أل

د ابن نام )..-680هـ(: 20/63. الشيخ نجم الدين جعفر بن حممَّ

هو العــامل الفاضل اجلليل األديب الشــاعر الشــيخ نجم الدين جعفــر ابن نجيب 

))) غاية االختصار: 50. 
))) أمل اآلمل: )/55. 

))) موارد اإلحتاف: )/76). 
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. ّ َبعّي احللِّ د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام الرَّ الدين حممَّ

د بن جعفر بن  ذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل:»الشــيخ نجم الدين جعفــر بن حممَّ
، عامل، جليل، يروي عنه الشيخ كامل الدين عّل بن احلسني ابن محَّاد،  ّ هبة اهلل بن نام احللِّ

وغريه من الفضالء«))).

د بن نام: »وكان هلذا الشيخ  وقال البحرايّن بعد ذكر والده الشــيخ نجيب الدين حممَّ
ى الشــيخ جعفر له مقتل احلسني جيُِّد الوضع، ذكره صاحب أمل  ولد فاضل يســمَّ

اآلمل..«))).

د  وجاء يف روضات اجلنَّات »الشــيخ نجم امللَّة والدين جعفر ابن نجيب الدين حممَّ
َبعّي، كان مــن الفضالء األجلَّة، وكرباء  ّ الرَّ ابــن جعفر بــن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احللِّ
مة املرحوم كام يف إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ  الدين وامللَّة، ومن مشــايخ العالَّ
ه عن إلياس بن هشام  ه عن جدِّ جدِّ د بن صدقة، يروي عن أبيه عن جدِّ شمس الدين حممَّ
احلائرّي عن ابن الشيخ. وكذا عن والده عن ابن إدريس عن احلسني بن رطبة عنه، وعن 
كامل الدين عّل بن احلسني بن محَّاد الليثّي الواسطّي الفاضل الفقيه وغريه من الفضالء، 

كام يف أمل اآلمل..«))).

مؤلَّفاته:

أخذ الثار يف أحوال املختار.. )

( ..مثري األحزان، وهو يف مقتل احلسني

))) أمل اآلمل: )/)5. 
))) لؤلؤة البحرين: )7). 

))) روضات اجلنَّات: )/79). 
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ة، منها ما ذكره صاحب بحــار األنوار وقد كتبه  ولــه أيًضا بعض القصائد الشــعريَّ
لبعض حاسديه:

فمنطقي نطقت  ــا  أمَّ نــام  ــن  اب أعجام»أنــا  القوم  مصقع  ما  إذا  فصيح 
فضيلة عن  امرئ  كفَّ  قبضت  ومعصاموإن  طــويــاًل  ــا  كــفًّ هلــا  بسطت 
العىل ذلــك  إىل  هنًجا  والـــدي  سلَّامبنى  املــجــد  إىل  كــانــت  ــه  ــعــال وأف
ماجد خــري  جعفر  ي  جـــدِّ باإلحسان والفضل مغرماكبنيان  فقد كان 
البقا أيب  الفقيه  ــرب  احل أيب  ماوجـــدُّ  مقدَّ الــعــلــوم  نــقــل  يف  زال  ــام  ف
العىل ــد  مــاشــيَّ هـــدم  ــــاس  ُأن مايـــودُّ  يتهدَّ أن  للمعروف  وهيهات 
سفاهة شأوي  نيل  حسودي  ناميروم  التقي  مثل  األجداد  يف  أين  فمن 
:وله أيًضا يف مدح أهل البيت

ًكا مشكِّ الــرســول  آل  يف  كنت  الـــقـــرآنإن  يف  اهلل  هـــــداك  ـــرأ  ـــاق ف
حملِّهم ــوِّ  ــل ع عـــىل  ــل  ــي ــدل ال الــشــأنفــهــو  وعــظــم  فضلهُم  وعــظــيــم 
د حممَّ ــول  ــرس ــل ل ـــع  ـــودائ ال ـــم  ـــت مــــن الـــرمحـــنوه ـــزل بـــوصـــيـــة ن

:وله يف مدح اإلمام عّل

جنبيه ملء  والطوى  بالقرص  ــام وهـــو ســغــوبجاد  ــع ــط ــــاف ال وع
عليه ـــري  ـــن امل الـــقـــرص  القرص واملقرص الكريم كسوب«)))فـــأعـــاد 

ولدته ووفاته:

ر اهلل رمسه. ا تاريخ والدته فلم أعثر عليها، نوَّ تويفِّ سنة 680هـ، أمَّ

))) بحار األنوار: )0)/9)-0). 
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ّ )ق 7(: 21/64. الشيخ جعفر بن مليك احليلِّ

ل يف إجازتــه البن اخلــازن احلائــرّي عند تعداد مشــاخيه ومن  ذكــره الشــهيد األوَّ
يروي عنهم واملثبتة يف كتاب بحار األنوار للمجليّس قائاًل:».. وهبذا اإلســناد مصنَّفات 
، عن مجاعة من مشايخ اإلمام  ّ ومرويَّات الشــيخ العامل نجم الدين جعفر بن مليك احللِّ

مجال الدين، عنه)))..«))).

22/65. النقيب السيِّد احلسن بن أمحد ابن ُمَعيَّة )ق 7(:

مــة النبيل، نقيب العلويِّني، أبو منصور احلســن بن أمحد  هو الســيِّد اجلليل، والعالَّ
د الديباجّي احلســنّي، أحد أعالم  ابن احلســن بن احلســني القرصّي، ابن أيب الطيِّب حممَّ
ء، ذكره صاحب عمدة الطالب قائاًل: »ومنهم النقيب: ظهري الدولة أبو  آل ُمَعيَّة األجالَّ

ل«))). منصور احلسن بن أمحد بن احلسن بن احلسني القرصّي، وهو الزكّي األوَّ

ويف موارد اإلحتاف: »ظهري الدولة أبو منصور احلسن بن أمحد بن احلسن بن احلسني 
د بن احلسني الفيُّومّي ابن عّل بن احلسني بن عّل املعروف  القرصّي، ابن أيب الطيِّب حممَّ

ل يف كتابه األربعون حديًثا: 5)، يف ســند احلديث العارش ما نّصه: »ما أخربين  ))) قال الشــهيد األوَّ
د بن معيَّة قراءًة عليه باحللَّة سادس عش  ابة تاج امللَّة والدين أبو عبد اهلل حممَّ مة النسَّ به السيِّد العالَّ
 ]من[ شــعبان ســنه أربع ومخسني وســبعامئة قال: أخربين الشــيخ الســعيد نجم الدين أبو القاسم 
ّ قال: أخربين الشيخ الفقيه القارئ املتقن الزاهد سديد الدين أبو  عبد اهلل بن علوي بن محدان احللِّ
ّ عن  مة سديد الدين أمحد بن مسعود احللِّ ّ قال: أخربنا الشيخ العالَّ القاســم جعفر ابن مليك احللِّ
ّ عن الشيخ نجم الدين عبد اهلل  د بن إدريس احللِّ مة فخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ شيخه الفقيه العالَّ
د بن أمحد بن العبَّاس الدوريستّي، عن أبيه، عن جّده  د بن موسى بن جعفر بن حممَّ بن جعفر بن حممَّ
د بن أمحد عن الشــيخ أيب عبد اهلل املفيد عن الشيخ الصدوق أيب جعفر بن بابويه..«.  جعفر بن حممَّ

 .) ّ )أمحد احللِّ
))) بحار األنوار: )0)/89). 

))) عمدة الطالب: )6). 
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ل النقيب، ول نقابة البالد الفراتيَّة، وعرف  بـ)ابن ُمَعيَّة(.. إىل قوله: الشيف الزكّي األوَّ
ل لصالحه وتقواه«))). بالزكّي األوَّ

ة عىل الذاهب إىل  ى احلجَّ مة شمس الدين فخار بن معد، يف كتابه املسمَّ وذكره العالَّ
ه من مشاخيه الذين يروي عنهم. تكفري أيب طالب)))، وعدَّ

ّ )ق 7(: 23/66. الشيخ احلسن ابن الدريّب احليلِّ

هو العامل اجلليل الفاضل الشــيخ تاج الدين احلســن بن عّل الدريّب، ذكره ابن داود 
ّ يف رجالــه عند تعداد طرقه إىل املشــايخ قائاًل: ».. عن الشــيخ الصالح تاج الدين  احلــلِّ

احلسن بن الدريّب..«))).

وقال فيه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ تاج الدين احلســن بن الــدريّب، عامل جليل 
ق«))). القدر، يروي عنه املحقِّ

ق  وقال فيه صاحب الرياض: »من أجلَّة العلامء، وقدوة الفقهاء، ومن مشايخ املحقِّ
والسيِّد ريّض الدين ابن طاووس«)5).

وقال يف موضع آخر: »الشــيخ اجلليل الصالح تاج الدين احلسن بن عّل بن الدريّب 
املعــروف بـ)ابن الدريّب(، من أكابر الفقهاء والعلامء، وقد كان من أجلَّة مشــايخ الســيِّد 
ق والسيِّد ريّض الدين عّل ابن طاووس أيًضا ويروي  فخار بن معد املوســوّي، بل املحقِّ

د بن عبد اهلل البحرايّن الشيبايّن. عنه، وهو يروي عن مجاعة: منهم الشيخ حممَّ

))) موارد اإلحتاف: )/75). 
))) لؤلؤة البحرين: )8)، اهلامش. 

))) رجال ابن داود: )/65. 
))) أمل اآلمل: )/65. 

)5) رياض العلامء: )/)8). 
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ده   وهــذا الشــيخ قد يعــربِّ عنه بالشــيخ تاج الدين احلســن بــن الدريب فيظــنُّ تعدُّ
فال تغفل«))).

فاته، أعىل  ومل أعثــر عىل ترمجة وافية لــه ُتبنيِّ تاريخ والدته، أو وفاته، وآثــاره ومؤلَّ
اهلل مقامه.

24/67. احلسن بن شهاب الواعظ )ق 7(:

ذكره ابن الفوطي يف جممع اآلداب، بام نّصه: »ذكره شــيخنا مجال الدين أبو الفضل 
أمحد بن املهنّا احلسينّي يف املشجر، وقال: سافر إىل الشام وكان فصيح الكالم، ولـامَّ رجع 

إىل العراق كتب إليهم رسالة تشتمل عىل االشتياق وله شعر«))).

ته، وكلُّ ما ذكره املؤّرخون أنَّ  من املؤســف أنَّه مل يؤثر عنه ما يدلُّ عىل أدبه وشاعريَّ
له شعًرا دون أن يذكروا له ذلك.

يّن )568 حيًّا سنة 637هـ(: 25/68. الشيخ احلسن بن معايل الباقالَّ

مة النحوّي األديب الشيخ أبو عّل احلسن بن معال بن مسعود بن احلسني  هو العالَّ
. ّ يّن( الشافعّي احللِّ ، املعروف بـ)ابن الباقالَّ ّ أبو عّل احللِّ

 ّ ذكره ياقوت احلموّي قائاًل: »احلسن بن أيب املعاّل بن مسعود بن احلسني أبو عّل احللِّ
ة العربيَّة  املعروف بـ)ابن الباقاّليّن النحوّي(، ولد سنة ثامن وستني ومخسامئة، وهو أحد أئمَّ
يف العرص، ســمع من أيب الفرج بــن كليب وغريه، وقرأ العربيَّة عــىل أيب البقاء العكربي، 
د بن املأمون، وقرأ الكالم واحلكمة عىل اإلمام نصري الدين الطويّس،  واللغة عــىل أيب حممَّ
وانتهت إليه الرئاســة يف هذه الفنون ويف علم النحو، وأخذ فقه احلنفّية عن أيب املحاســن 

))) رياض العلامء: )/59). 
))) جممع اآلداب: 5/)). 
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يوسف بن إسامعيل الدامغايّن احلنفّي، ثمَّ انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعّي، وكان ذا فهم 
ثاقــب وذكاء وحرص عىل العلم، وكان كثــري املحفوظ، وكتب الكثري بخطِّه، ذا وقار مع 
التواضع ولني اجلانب، لقيته ببغداد سنة سبع وثالثني وستامئة)))، وكان آخر العهد به«))).

وذكــره ابن الفوطــي يف احلوادث اجلامعة فقال: »كان شــيخ وقتــه يف علم األدب 
والنحو، قدم بغداد واستوطنها، وقرأ علم الكالم وسمع احلديث، وكتب بخطه كثرًيا، 
وكان شديد احلرص عىل املطالعة مع علوِّ سنِّه وضعف برصه، وكان حنفيًّا فرتك مذهبه 

وانتقل إىل املذهب الشافعّي..«))).

وذكر له الصفدّي يف الوايف بالوفيات شعًرا وهو يف وفائه لزوجته قائاًل:

ــت ذوائــبــهــا ــد شــاب وأصبحت وهي مثل العود يف النحف»وقـــائـــل ل ق
نصف من  الوصل  حبال  جتذَّ  ال  ترفمل  ما حسن وال  شمطاء من غري 
مودَّتا أسلو  أن  هيهات  التلففقلت:  عىل  نفيس  أرشفت  ولو  يوًما 
خائنة ــري  غ ــوًزا  ــج ع ـــون  أخ ــرسفوأن  وال ـــالل  اإلق عــىل  ل  مقيمة 
أواصلها أن  قبيًحا  مــنِّــي  جنًى وأهجرها يف حالة احلشف..«)))يــكــون 

ولدته ووفاته:

ا وفاته فلم أعثر عليها إاّل أنَّه كان  ولد وكام ذكره ياقوت احلموّي سنة 568هـ)5)، أمَّ

))) ذكــر اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة: )/))) أنَّ لقــاء ياقوت احلموّي باملرتَجم كان ســنة )60هـ، 
ًفا.  وليس سنة 7)6هـ، فيكون التاريخ يف شعراء احللَّة مصحَّ

))) معجم األدباء 98/9). 
))) احلــوادث اجلامعة: )7، حوادث ســنة 7)6هـ. والكالم يف ترمجة احلســن بــن أيب املعال احللِّّ 

يّن.  املعروف بـابن الباقالَّ
))) الوايف بالوفيات: ))/)7). 

)5) معجم األدباء 9/ 98) الرتمجة رقم 8). 
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حيًّا سنة 7)6هـ))).

ّ )كان حيًّا سنة 695هـ(: 26/69. الشيخ عزِّ الدين احلسن بن قيرص احليلِّ

عنونه الســيِّد حســن الصدرH بـ: »املوىل الصاحب، الصــدر املعظَّم، عّز الدين 
احلســن ابن احلســني بن نجم الدين مظفر بــن أيب املعال الصريوّي بن قيرص األســدّي 
، أعىل اهلل تعــاىل مقامه، بالعــامل املعظم  ّ مة احلــلِّ ، ثــم قال مــا نّصه: وصفــه العالَّ ّ احلــلِّ
املرتىض، كهف الفقراء، ومالذ املؤمنني، عز امللَّة واحلق والدين، أعزَّ اهلل ببقائه اإلســالم 
د وآله  واملســلمني، وختم أعامله بالصاحلــات، وغفر له مجيع الذنوب والــزالت بمحمَّ

الطاهرين، وكان تاريخ هذه الكتابة سنة مخس وتسعني وستامئة..«))).

27/70. السيِّد عّز الدين احلسن بن موسى ابن طاووس )..-654هـ(:

د عّز الدين احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس أخو  هو السيِّد اجلليل أبو حممَّ
ء األفاضل،  الســيِّدين العلمني ريّض الدين عّل ومجال الدين أمحد ابني طاووس األجالَّ

د صاحب كتاب البشارة. وهو أيًضا والد السيِّد اجلليل جمد الدين حممَّ

ذكــره ابن ِعنَبــة عند حديثه عــن آل طاووس الكــرام قائاًل: »منهم الســيِّد الزاهد 
د  د بن أمحد بن حممَّ د بن أمحد بــن حممَّ ســعد الدين أبو إبراهيم موســى بن جعفر بن حممَّ
د، وعّز الدين احلســن، ومجال الدين  الطــاووس، كان لــه أربعة بنــني: رشف الدين حممَّ
أبــو الفضائل أمحد العامل الزاهد املصنِّف، وريّض الدين أبو القاســم عّل الســيِّد الزاهد 

صاحب الكرامات نقيب نقباء العراق«))).

))) احلوادث اجلامعة: )7، الوايف بالوفيات: ))/)7). 
))) تكملة أمل اآلمل: )/6)). 

))) عمدة الطالب: 90). 
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وجاء يف طرائف املقال: »الســيِّد عّز الدين احلسن بن موسى بن جعفر، أخو السيِّد 
ريّض الديــن أيب القاســم ابن طاووس، وآل طاووس من الســادات النقبــاء املعظَّمني، 

ة النسب والزهد، رمحهم اهلل تعاىل«))). املعروفني باجلاللة وصحَّ

جاء يف عمدة الطالب عن هامش األصل: »كانت وفاة السيِّد عّز الدين احلسن سنة 
)65هـ، رمحه اهلل تعاىل«.

28/71. الشيخ احلسن بن حييى اهلذيّل )ق 7(:

 ّ هو العامل اجلليل الفاضل الشيخ أبو حييى احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احللِّ
ّ صاحب كتاب رشائع اإلسالم.  ق الشيخ جعفر بن احلسن احللِّ اهلذّل، والد اإلمام املحقِّ
ق جعفر، عامل،  ، والد املحقِّ ذكره صاحب أمل اآلمل))) قائاًل: »احلســن بن ســعيد احللِّّ

فقيه، فاضل، يروي عنه ولده..«.

 ، ّ ويف موضع آخر من أمل اآلمل قائاًل: »احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احللِّ
ق نجم الدين أيب القاسم جعفر، كان فاضاًل عظيم الشأن، يروي عنه ولده«))). والد املحقِّ

H: »وكان أبوه احلسن من الفضالء  ّ وقال الشيخ البحرايّن عند ذكره املحّقَق احللِّ
ء املشهورين«))). ه حييى من العلامء األجالَّ املذكورين، وجدُّ

ًبا عىل كالم صاحب الرتمجة وزجره  ويف أعيان الشيعة قال السيِّد األمني العامّل معقِّ
ق ومنعه من قول الشــعر وحثَّه عىل حتصيل العلوم فقط ما نّصه: »ويف كتابة  لولده املحقِّ

))) طرائف املقال: )/08). 
))) أمل اآلمل: )/66. 
))) أمل اآلمل: )/80. 

))) لؤلؤة البحرين: 8)). 
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ة اإليامن، فــإنَّ العادة جارية يف مثل  أبيــه إليــه بام مرَّ داللة عىل ما ألبيه مــن الرصانة وقوَّ
هذا املقام أن يفرح اإلنســان بام يراه من ولده من شــعر أو فخر وغريه ويرى قليله كثرًيا، 
ولكن أباه محله نظره الصائب وإيامنه القوي عىل زجر ولده عن الفخر ونظم الشعر«))).

وذكره الشيخ عبد اهلل املامقايّن يف تنقيح املقال))) بقول صاحب أمل اآلمل فيه.

 ، ّ ويف طرائف املقال قال الربوجردّي: »احلســن بن حييى بن احلســن بن سعيد احللِّ
ق، والظاهر أنَّه ليس له مرتبة االجتهاد ولكنَّه من أهل  من الفضالء، يروي عنه ابنه املحقِّ

الرجال واحلديث«))).

ا حييى بن سعيد  ويف فقهاء الفيحاء: »هو أبو حييى احلسن ابن نجيب الدين أيب زكريَّ
اهلــذّل، كان مفخــرة من مفاخر جيله يف العلــم والدين والصــالح، ويف طليعة الفقهاء 
البارزيــن والفضالء الســابقني يف مياديــن الثقافة، وكفاه ســؤدًدا أن ينجب ولــًدا ناهًبا 

دة والقابليَّات املمتازة..«))). ق صاحب املواهب والكفاءات املتعدِّ كاملحقِّ

29/72. الشيخ احلسني بن أمحد البغيديدّي )..-604 هـ(:

ذكره الصفدّي يف الوايف بالوفيات، قائاًل ما نّصه: »احلســني بن أمحد بن البغيديدّي 
من أهل احللَّة، كان أبوه حيمل اجلنائز؛ ولذلك قال من الطويل:

القنديلأرعــشــت كــّفــه عــىل الــكــأس حينا عــىل  أرعــشــت  قــد  ـــمَّ  ث
أثـ مــا  اللَّهو  صحائف  ِمـــنرْ  ــا  ــل«)5)وحم ــزي ــن ــت ال ـــبــتــه يف صــحــائــف 

))) أعيان الشيعة: 5)/88). 
))) تنقيح املقال: )/)8). 

))) طرائف املقال: )/07). 
))) فقهاء الفيحاء: )/))). 

)5) الوايف بالوفيات: ))/)0). 
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، املعروف باجلامل، املتوفَّ  ّ ويف شــعراء احللَّة: »هو احلسني بن أمحد البغيديدّي احللِّ
ســنة )60هـ، شــاعر جميد، ذكره ابن سعيد يف كتاب الغصون اليانعة فقال: مل أجد ذكره 

يف تاريخ، وإنَّام أخذت ترمجته من احلافظ أيب املحاسن الدمشقّي.

ل  ومن أدباء العراق: هو من بغيديد، قرية من قرى احللَّة املشــهورة يف العراق، وأوَّ
ل ما ســافرت إىل بغداد بتُّ ليلة عىل شــاطئ دجلة يف بســتان،  ما عرفت من أمره أين أوَّ
فســمعت يف هدوء الليل شخصني يغنِّيان هبذه األبيات، يف أحسن صوت وأبدع حلن.. 
إىل قوله: ثمَّ تذاكرت مع احلافظ أيب املحاســن الدمشقّي بعد ذلك يف شأنه، فأخربين أنَّه 

ر وانتقل عن املجون واالستهتار إىل طريقة الفقراء، ولزم الزوايا والربط، وقال: عمَّ

القنديلأرعــشــت كــّفــه عــىل الــكــأس حينا عــىل  أرعــشــت  قــد  ـــمَّ  ث
أثـ مــا  اللَّهو  صحائف  ِمـــنرْ  ــا  ــلوحم ــزي ــن ــت ال صـــحـــائـــف  يف  ــه  ــت ــب ـ

ة..«))). وذكر أنَّه مات يف سنة أربع وستامئة هجريَّ

30/73. الشيخ احلسني بن أمحد السوراوّي )ق 7(:

جاء يف أمل اآلمل: »احلسني بن أمحد السوراوّي، كان عامًلا فاضاًل جلياًل، روى عنه 
السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس«))).

ة النييّل )..-644هـ(: 31/74. الشيخ احلسني بن ردَّ

ة  مة الفقيه الشــيخ أبو عبد اهلل مهّذب الدين احلســني بن أيب الفرج بن ردَّ هــو العالَّ
النيّل.

))) شعراء احللَّة: )/)8). 
))) أمل اآلمل: )/90. 
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اه بالفقيه  ث إبراهيم اجلوينّي يف أسانيد كتابه فرائد السمطني، واصًفا إيَّ ذكره املحدِّ
ّ فيام  الكبري الفاضل، كقوله: »أخربين اإلمام سديد الدين يوسف بن عّل بن املطهر احللِّ
كتب ل بخطِّه رمحه اهلل تعاىل: أنَّ الشــيخ الكبري الفقيه الفاضل شهاب الدين أبا عبد اهلل 

ة النيّل، أنبأه عن..«))). احلسني بن أيب الفرج بن ردَّ

 ، ّ ر احللِّ وكقوله يف موضع آخر: »أنبأنا الشيخ سديد الدين يوسف بن عّل املطهَّ
 ،عن الشــيخ الفقيه مهذب الدين أيب عبد اهلل احلســني بن أيب الفــرج ابن ردة النيّل

بروايته عن..«))).

د بن عّل بــن أيب الغنائم)))  ومنهــا أيًضــا: »أنبأين اإلمام مفيــد الدين أبو جعفر حممَّ
ّيان فيام كتبا إلَّ رمحة اهلل عليهام، قاال:  ر احللِّ واإلمام سديد الدين يوسف بن عّل بن املطهَّ

أنبأنا الشيخ مهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن ردة النيّل بروايته عن«))).

ق،  وذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ مهّذب الدين احلســني بن ردة، حمقِّ
مة عن أبيه عنه، ويروي هو عن احلســن بن الفضل بن  جليــل، له مصنَّفات يروهيا العالَّ

احلسن الطربيّس«)5).

ويف قــال اخلوانســارّي بعــد ذكره قول صاحــب األمل: »ويظهر مــن كتاب فرائد 
مة أنَّ احلموينّي املذكور يروي عن  ة املعارصين للعالَّ السمطني للحموينّي من علامء العامَّ
مة عن الشيخ األعلم الفقيه الفاضل مهّذب الدين  الشيخ سديد الدين يوسف والد العالَّ

))) فرائد السمطني: )/9)). 
))) فرائد السمطني: )/)5). 

، وســتأيت  ق احللِّّ ))) هــو العــامل الكبري الفاضل مفيد الدين ابــن اجلهم، كان من أبرز تالمذة املحقِّ
ترمجته الحًقا. 

))) فرائد السمطني: )/))). 
)5) أمل اآلمل: )/)9. 
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د بن احلســني بن عّل بن  ة النيّل عن الشــيخ حممَّ أيب عبد اهلل احلســني بن أيب الفرج بن ردَّ
 

يه عن أبيهام عن عّل. ويف موضع آخر من فرائد الســمطني  عبدالصمــد التيمــّي عن جدَّ
قوله: أخربين ســديد الدين يوســف أنَّ الشيخ الفقيه الفاضل شــهاب الدين أبا عبد اهلل 
احلســني بن أيب الفرج بن ردة النيّل أنبأه عن الشــيخ حســن بن أيب عّل الطربيّس إجازًة 
بروايتــه عن والــده مجيع رواياته وتصنيفاته، واالختالف يف النســب لو صحَّ فاألمر فيه 

ل. هنيِّ كام علمت مراًرا، فتأمَّ

فاته ورواته مل يشــتهر  ثــمَّ قال معّقًبا: واعلم أنَّ هذا الشــيخ مع جاللته ووفور مؤلَّ
منه كتاب، إالَّ أنَّه قد رأيت عىل ظهر نســخة عتيقة مــن كتاب نزهة الناظر يف اجلمع بني 
األشــباه والنظائر وكانت مقروءة عــىل بعض األفاضل: إنَّه من مؤلَّفات الشــيخ الفقيه 
د بن عبد اهللH. وكان تاريخ كتابة النسخة  العامل العامل مهّذب الدين احلسني بن حممَّ
ل. وحيتمل كونه  سنة أربع وسبعني وستامئة، وحيتمل أن يكون املراد به هذا الشيخ، فتأمَّ
ة(، مع أنَّ املشــهور أنَّ كتاب نزهة الناظر من مؤلَّفات  ه )ردَّ غريه، فإنَّه مل يذكر اســم جدِّ

ق..«))). الشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد ابن عمِّ املحقِّ

وذكــره الســيِّد هادي كــامل الدين قائاًل:»الشــيخ مهّذب الدين أبو شــهاب الدين 
ًدا بني احللَّة والنيل حتَّى اســتهوته  ّ النيّل، كان مرتدِّ احلســني بن أيب الفرج بن ردة احلــلِّ

أنديتها العلميَّة، وما أكثرها يوم ذاك..«))).

ونقل عن صاحب أعيان الشــيعة من أنَّ وفاة املرتجم كانت سنة ))6هـ، رمحه اهلل 
تعاىل.

))) روضات اجلنَّات: )/7)). 
))) فقهاء الفيحاء: )/06). 
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ّ )..-618هـ(: 32/75. الشيخ احلسني بن عيّل بن محدون بن نام احليلِّ

 هو األديب الفاضل، الشاعر املاهر، الشيخ أبو عبد اهلل كايف الدين احلسني بن عّل بن 
. ّ محدون بن نام احللِّ

ذكــره اخلاقايّن فقــال: »هو كايف الدين أبو عبد اهلل احلســني بن عــّل بن محدون بن 
، أحد شــعراء وأدباء عــرصه، ذكره الدكتور مصطفى جــواد يف مقالته التكملة  ّ نام احللِّ
يف شــعراء احللَّة فقال: هو من بيت نام احللِّّيني املشــهورين بالفضــل واألدب، والرواية 
رايــة، والفقه والعلم، منهم الشــيخ الرئيس أبو البقاء هبــة اهلل بن نام، مؤلِّف كتاب  والدِّ
ة، وأكثره يف شــامئل ســيف الدولة صدقة بن  ــة يف أخبار امللوك األســديَّ املناقــب املزيديَّ

س احللَّة وأكرب ملوك العرب يف القرن اخلامس اهلجرّي«. منصور، مؤسِّ

ح ســريته إالَّ نبذة  وقال متابًعا: »ومل أجد أليب عبد اهلل بن نام يف املطبوعات ما يوضِّ
ذكرهــا ابن الفوطّي يف تلخيــص معجم األلقاب فقال: ُولد أبو عبد اهلل احلســني باحللَّة 
ل من القرن الســادس، ونشأ فيها نشــأة األدباء والكتَّاب، ومنها إتقانه يف  يف الثلث األوَّ
ــل واحلساب، ثمَّ قدم بغداد واســتوطنها، وخدم الدولة العبَّاسيَّة عىل  ف والرتسُّ الترصُّ
عهــد اخلليفــة العظيم أيب العبَّاس النــارص لدين اهلل مع األُمراء، ومنهــم بدر الدولة أبو 

احلسن عّل بن اقسنقر الرتكّي النارصّي األمري، أحد مماليك النارص..«.

ار: »هو احلســني بن عّل بن نام بن محدون الكاتــب، من أهل احللَّة  وقــال ابن النجَّ
ــة املعاين، وكان  هنام، والغالب عليها ركاكة األلفاظ وقلَّ الســيفيَّة، له شــعر ورســائل دوَّ
ل  رافضيًّــا)))، وكانت وفاتــه ببغداد يف ليلة االثنني الثاين والعشين من شــهر ربيع األوَّ

))) قــد وصف ابُن النّجار هنا شــعَر املرتَجــم بالركاكة يف األلفاظ وقلَّة املعــاين، وأنَّه كان رافضيًّا، 
ولســُت أدري ما عالقة املعتقد بركاكة الشعر وقلَّة املعاين؟! ولكن كام يقول املثل العريّب القديم: 

 . ب وسوء الظنِّ شنشنة أعرفها من أخزم، نعوذ باهلل من التعصُّ



206

سنة 8)6هـ. ومن شعره:

أومضا ق  بـــاألَُبـــريرْ ــرق  ب ــض  ــي ــاَأَوم أض قـــد  بــلــيــل  ــة  ــي ــان غ ثــغــُر  أم 
احليا ــاض  ــيَّ ف األجــفــاَن  الفضاأسكنتم  ــوَب  أهل األحــشــاَء  وكسوتم 
جتمعوا مَلرْ  مِلَ  األضـــداد  جامعي  الرضايا  ــه  ب لــلــفــؤاد  ــا  ممــضًّ سخًطا 
ــامــه َضــت أّي ــقــوَّ تقّوضا..«)))زمـــن الــوصــال ت كان  اهلجر  دهر  ياليَت 

33/76. الشيخ احلسني ابن العود األسدّي )581-677هـ(:

هو العامل الفاضل، واألديب الشــاعر، الشــيخ أبو القاسم نجيب الدين احلسني بن 
. ّ العود األسدّي احللِّ

ذكــره الصفدي بام نّصه: »أبو القاســم بن احلســني بن العود الشــيخ نجيب الدين 
، الفقيه املتكلِّم، شيخ الشيعة، كان قد أسن واهنزم، وعاش نيًفا وتسعني  ّ األســدّي احللِّ
سنة، وتويفِّ سنة سبع وسبعني وستامئة، وقيل سنة تسع، وكان متفنِّنًا يف أنواع الفضائل، 
د إىل الشيف عّز الدين مرتىض نقيب األرشاف، فاسرتســل معه يوًما  قــدم حلب وتــردَّ
ه من بني يديه.. إىل قوله:  ونال من أصحاب رســول اهلل، فزبره النقيب، وأمــر بجرِّ
ين مأوى الرافضة، فاقبلوا عليه وملكوه  وتسحب ابن العود من حلب، وأقام بقرية جزِّ
بإحســاهنم وكان يف اآلخر قــد تديَّن وقام الليــل، ورثاه إبراهيم بن احلســام أيب الغيث 

هلا: بأبيات أوَّ

النجف مستبعد  يا  ين  بجزِّ س  ففضل من حلها يا صاح غري خفي«)))عــرِّ
وذكــره ابن كثــري، فأطراه بام نّصه: »أبو القاســم احلســني بن العــود نجيب الدين 

))) شعراء احللَّة: )/66). 
))) الوايف بالوفيات: ))/90، تاريخ اإلسالم: 6/50))-7))، وغريها. 
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، شيخ الشيعة وإمامهم وعاملهم يف أنفسهم، كانت له فضيلة ومشاركة يف  ّ األسدّي احللِّ
علوم كثرية، وكان حسن املحارضة واملعارشة، لطيف النادرة، وكان كثري التعّبد بالليل، 
وله شــعر جيد، ولد ســنة إحدى وثامنني ومخسامئة، وتويف يف رمضان من هذه السنة عن 

ست وتسعني سنة، واهلل أعلم بأحوال عباده ورسائرهم ونياتم«))).

وعن اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة قائاًل: »هو أبو القاســم احلســني بن العود األسدّي 
ب بـ)نجيب الدين(. ذكره ابن كثري  ّ املتولِّد سنة )58هـ، واملتوفَّ سنة 677هـ. امللقَّ احللِّ
يف البداية والنهاية فقال: شــيخ الشــيعة وإمامهم وعاملهم يف أنفســهم، كانت له فضيلة 
ومشــاركة يف علوم كثرية، وكان حســن املحارضة واملعارشة، لطيف النادرة، وكان كثري 
التعّبد يف الليل، وله شــعر جيِّد، ولد ســنة )58هـ. وتويفِّ يف رمضان سنة 677هـ. قال 

اخلاقايّن: مع األسف الشديد أنَّه مل يذكر له بيًتا واحًدا«))).

ّ األسدّي  ويف فقهاء الفيحاء: »نجيب الدين أبو القاســم بن حســني بن العود احللِّ
رين ناهز  يــن، وكان من املعمِّ مــن علامء أواخر املائة الســابعة، وافاه أجله املحتوم يف جزِّ
التســعني خريًفا، وكان من فقهاء اإلســالم، مولده يف احللَّة وهبا تأدِّب ونشأ نشأًة عربيِّة 
إســالميِّة صاحلة، ووىلَّ وجهه شــطر الثقافة فأتقن كثــرًيا من العلوم اللســانيَّة والعقليَّة 
حتَّــى ُأتيــح له أن يكون املحور الذي تدور عليه البحوث العلميَّة، وســاهم يف حركات 
ابة قد  ن له شــخصيَّة متميِّــزة جذَّ اإلصــالح اإلجتامعــّي فعظم مقامه وعال قــدره وكوَّ
ن تلك  ســاعدته عىل تكوينها عوامل البيئة واالســتعداد الفطري الــذي تفاعل حتَّى كوَّ

الشخصيَّة..«))).

))) البداية والنهاية: ))/5)). 
))) شعراء احللَّة: )/68). 

))) فقهاء الفيحاء: )/)7). 
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وال خيفــى أنَّ صاحب فقهاء الفيحاء قد ذكره باســم: )أبو القاســم بن حســني بن 
العود األســدّي(، والصحيح أنَّ لفظ: )أبو القاسم( هي كنيته ال اسمه، وقد يكون هذا 

من األخطاء الطباعيَّة، أما آثاره، فمنها:

االعتقــادات يف علم الــكالم والعقائد توجد منه يف مكتبات ايران نســختان، . )
األوىل يف مركز احياء اســالمى بالرقم )5/8)6)(، والثانية يف مكتبة الســيِّد 
املرعيّش بالرقم )))/)0))(، وكال النســختني من نسخ أمحد بن حسني بن 

((( . ّ أيب القاسم ابن حسني بن العودي األسدّي احللِّ

، وهو أيًضا يف علم الكالم والعقائد، توجد منه نســخة . ) ّ ق احللِّ الــرد عىل املحقِّ
يف مكتبة الســيِّد املرعيش بالرقم )9/)0))(، نســخ: أمحد بن حســني بن أيب 

.((( ّ القاسم بن عودي األسدّي احللِّ

34/77. السيِّد احلسني بن املهنَّا العلوّي )..-675هـ(:

د بن املهنَّا العلوّي  جاء يف شــعراء احللَّة: »هو عّز الدين أبو عبد اهلل احلســني بن حممَّ
، الفقيه األديب. ذكره السيِّد األمني يف أعيان الشيعة فقال: تويفِّ سنة 675هـ.  ّ  العبيدّل احللِّ
م نســبه يف ترمجة أخيه شــيخنا  وقال صاحب جممع اآلداب: من الســادة األكابر، قد تقدَّ
ره الذي قرأته عليه ســنة )68هـ، قــال: كتب إلَّ أخي عّز  مجال الدين، وذكره يف مشــجَّ

الدين حسني من دمشق:

تا ولذَّ الدنيا  عــن  نفيس  مفرتقشغلت  غــري  يشء  والقلب  فــأنــت 
وزينتها الدنيا  أوجـــد  مــن  ــن علقوحـــّق  ـــيس م ــامل اإلن ــع ر ال وصــــوَّ

))) فهرس دنا: )/5)- الرقم: )8)9)، 85)9). 
))) فهرس دنا: 589/5– الرقم: ))8))). 



209

بعدكم الــنــوم  لذيذ  هجرت  القلقلقد  إىل  ــا  حــرياًن النجم  أســاهــر 
سنة عــن  ــان  األجــف تطابقت  ــإن  سهًوا رأيتك بني اجلفن واحلدق«)))ف

ّ )570-627هـ(: 35/78. الشيخ راجح بن إسامعيل احليلِّ

هو األديب الفاضل، والشــاعر البارع املاهر، الشيخ أبو الوفاء رشف الدين راجح 
، من كبار شــعراء عــرصه، وأفاضل أدباء  ّ ابن إســامعيل بن أيب القاســم األســدّي احللِّ

مرصه، ترجم له عدٌد من أصحاب املعاجم والرتاجم.

 ، ّ ذكره اخلاقايّن قائاًل: »هو أبو الوفاء راجح بن أيب القاســم إسامعيل األسدّي احللِّ
كنيتــه أبو اهليثم وقيل أبو القاســم ولقبه رشف الدين، شــاعر مشــهور وأديب مطبوع، 
ولد يف احللَّة 5) ربيع اآلخر من ســنة 570هـ، ونشــأ هبا وقال الشــعر فيها، وترّدد عىل 
ة طويلة فيها،  بغــداد فاتصل بوالتــا، وهاجر إىل حلــب، فاتصل بأمرائهــا، وبقى مــدَّ
وبعدها سافر إىل دمشق حيث اتصل بملوكها آل أيُّوب فمدحهم بقصائد كفلت ذكرها 
بوه وأغدقوا عليه وأنزلوه املقام الســامي من  كتب الرتاجم، وقد نال حظوة عندهم فقرَّ
د بن ســامل بن واصل  ة قصائد يف مدائحهم مجال الدين حممَّ نفوســهم، وقد أثبت له عــدَّ

.(((
ج الكروب يف أخبار بني أيوب، ج)  املتوفَّ 697هـ يف كتابه مفرِّ

وبيِّني قصائد ومقاطيع كثــرية أثبتنا بعًضا منها.. ثمََّ  وقال أيًضــا: وله يف امللوك األيُّ
قال: وإذا ما درسنا حياة املرتجم وجدناه شخًصا له مقامه الرفيع ال بني األُمراء وامللوك 
فحســب بل عند أخدانــه من أهل الفضل الذي ال يعرتفون بســهولة، فقد اندفع الكثري 
ه، ولقد ذكرين بذلك ما قاله فيه عبدالرمحن العســقاليّن املتوفَّ  منهم بمدحه وخطب ودَّ

5)6هـ:

))) شعراء احللَّة: )/70). 
))) شعراء احللَّة: )/9)). 
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ناقًصا حظِّك  ــال  ب مــا  ل  والفضليقولون  الشهامة  رّب  راجح  لدى 
ملجم ــن  اب َســِمــّي  إينِّ  هلــم  ّفقلت  ـــلِّ ــول بــه ِح ــق ـــم ال ي وذلــــك اس

ومن شعره أيًضا:

ــــداء ــا األن ــه ــامئ ــــراءنــثــرت عــقــود س ــرى إث ــث ــل ــل ــم ف ــي ــس ــن ــد ال ــي ب
ــام ــأنَّ ــري الــربــيــع ك ــاش ــب صنعاءوبــــدت ت ــهــا  وشــي ــر  ــائ حــب ـــشت  ن
ــام ــاس ــر األقـــحـــوانـــة ب ــغ ـــــرّت ث ـــــداءواف رم مــقــلــة  ــة  ــق ــي ــق ــش ــل ل إذ 
نباتا بحل  زهيت  قــد  ــة دكــنــاءواألرض  ــب ــح ـــة س واجلــــــوُّ ُحـــلَّ
وقد سحرته  نشوان  يف  الــوطــفــاء«)))والــروض  الديمة  عليه  طافت 

وقال الشــيخ يوســف كركوش: »هو الشف راجح بن إســامعيل بن أيب القاســم 
، أبو الوفاء، ولد باحللَّة يف منتصف ربيع اآلخر ســنة 570هـ، ونشــأ هبا  ّ األســدّي احللِّ
وهنل األدب والشعر يف بلده حتَّى صار شاعًرا فحاًل، فقد كان شعره حسن االُسلوب، 
زه أحياًنا التجنيس فيكسبه رونًقا، فتلّذه  رصني العبارة، جيِّد السبك، رائع التشبيه، يطرِّ
ن من  األســامع، ويمتزج بنفوس ســامعيه فيثري فيهم املشــاعر، فلامَّ اشــتدَّ ســاعده ومتكَّ
ــة وطاف يف البالد  ناصيــة الشــعر واألدب عزم عىل الرحلَّة واألســفار، فهاجر من احللَّ
هم بقصائده مدًحا ورثاًء،  وبيِّني وخصَّ حتَّى استقرَّ به املقام يف حلب، واتصل بامللوك األيُّ

فأكرموا مثواه وأجزلوا عطاياه وصار له مركز مرموق عندهم..«))).

وفاته:

ّ تويفِّ ليلة 7) شعبان سنة 7)6هـ بدمشق،  ذكر ابن خلِّكان أنَّ الشف راجح احللِّ
ودفــن بظاهرها بجوار مســجد النارنــج رشقّي مصىلَّ العيد، ومولــده يف منتصف ربيع 

))) شعراء احللَّة: )/9))-50). 
))) تاريخ احللَّة: )/)0). 
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اآلخر سنة 570هـ باحللَّة، وهو من مشاهري شعراء عرصه))).. رمحه اهلل تعاىل.

د القزوينّي )..-683 هـ(: 36/79. الشيخ زكرّيا بن حممَّ

. ّ د القزوينّي احللِّ هو العامل الفاضل القايض الشيخ زكرّيا بن حممَّ

د بن حممود القزوينّي، ينتهي  ا بن حممَّ ذكــره صاحب الكنى واأللقاب قائاًل: »زكريَّ
نســبه إىل مالــك بن أنس خادم رســول اهلل، كان عامًلا فاضاًل، ولــد بقزوين ورحل 
إىل دمشــق وتوىلَّ قضاء واســط واحللَّة يف زمن املستعصم فســقطت بغداد وهو يف ذلك 
املنصب، له مؤلَّفات، أعجبها: عجائــب املخلوقات وغرائب املوجودات، وآثار البالد 
وأخبار العباد، مجع فيه ما عرف وسمع وشاهد من خصائص البالد والعباد، ولكن فيه 

الغّث والسمني كام يوجد يف أمثاله، تويفِّ سنة )68هـ.

والقزوينــّي نســبة إىل َقزويــن كَتقويم وبكرس القــاف أيًضا: مدينــة كبرية يف عراق 
العجم عند قالع اإلسامعيليَّة، وهي من بالد اجلبل ثغر الديلم..«))).

ا بــن حممود القزوينــّي صاحب   ويف طرائــف املقــال: »القــايض عامد الديــن زكريَّ
 كتــاب عجائــب املخلوقــات، يــروي عنــه الســيِّد غيــاث الديــن عبدالكريــم ابــن 

طاووس..«))).

وذكره أيًضا الســيِّد هادي كامل الدين يف فقهاء الفيحاء قائاًل بعد ذكر نســبه: »ُولِد 
القزوينــّي يف قزويــن ثمَّ هاجر ذووه إىل العــراق وهو صغري مل يبلغ احللم، واســتقرَّ مع 
ُأرسته يف احللَّة الفيحاء فنشــأ بحكم البيئة نشــأة عربية، وتعلَّم العلم واألدب، وما أكثر 

))) وفيات األعيان: )/0) رقم 8)). 
))) الكنى واأللقاب: )/)5. 
))) طرائف املقال: )/07). 
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هذه املوارد يف احللَّة حينذاك حتَّى متيَّزت كمركز ديني وعلمي وأديب ممتاز.. توىلَّ القضاء 
يف احللَّة سنة 650هـ..«))).

ّ )ق 7(: 37/80. الشيخ سديد الدين سامل بن وشاح احليلِّ

مة الكبــري والفقيه املتكّلم النحرير شــيخ فقهاء عــرصه الفاضل الكامل  هــو العالَّ
ق  ّ أحد مشايخ املحقِّ ســديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشــاح السوراوّي احللِّ
. ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ ســديد الدين سامل بن  ّ جعفر بن ســعيد احللِّ
مة  حمفوظ بن عزيزة بن وشــاح الســوراوّي، عامل فقيه فاضل، لــه مصنَّفات يروهيا العالَّ
عــن أبيه عنــه، منها: كتاب املنهــاج يف الكالم، وغــري ذلك، وقد ذكــر الكتاب املذكور 

املقداد يف رشح هنج املسرتشدين«))).

ويف روضات اجلنَّات »الشــيخ ســديد الدين ســامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشــاح 
مة عن أبيه عنه، منها.. إىل  ، عامل فقيه فاضل، له مصنَّفات يروهيــا العالَّ ّ الســوراوّي احللِّ
 ّ ق احللِّ قوله: سيجيء: )الشيخ شمس الدين حمفوظ بن وشاح( الذي كان يف عرص املحقِّ
وأنَّه لـامَّ مات رثاه ابن داود ومجاعة ُأخرى، والظاهر كونه بعينه والد صاحب هذا العنوان.

وقال الشــهيد يف بعض أسانيد أحاديث أربعينه: إنَّ السيِّد عّل ابن طاووس يروي 
مة ســامل بن حمفوظ املذكور، عن الشــيخ نجيب الدين حييى بن  عن الشــيخ اإلمام العالَّ
ســعيد األكرب، عن الشــيخ عريب بن مســافر املعروف يف طرق اإلجازات. وقد سبق يف 
ّ وأهنى عليه  ق أنَّه قرأ عىل الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة احللِّ ترمجة املحقِّ
ل وشيًئا من علم األوائل، واملراد به هو هذا الشيخ، وقد  كتاب املنهاج وشيًئا من املحصِّ

))) فقهاء الفيحاء: )/))). 
))) أمل اآلمل: 6/)6). 
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يعربَّ عنه بالشيخ سديد الدين سامل بن عزيزة أيًضا.. .«))).

ويف كتاب الشــيعة وفنون اإلســالم للســيِّد حســن الصدر وحتت عنوان مشــاهري 
أئّمة علم الكالم من الشــيعة: ».. ومنهم ســديد الدين ابن عزيزة، ســامل بن حمفوظ بن 
 ّ ق احللِّ ج عليه املحقِّ ، إليه انتهى علم الكالم والفلســفة وعلوم األوائل، خترَّ ّ عزيزة احللِّ
ر ومجاعة من األعاظم، صنَّف املنهاج يف علم  صاحب الشائع وســديد الدين ابن املطهَّ

ل عليه يف علم الكالم..«))). الكالم وكان هو الكتاب املعوَّ

وقال يوسف كركوش بعد ذكره قوَل صاحب أمل اآلمل يف املرتجم: »قال الشهيد 
مة  يف بعض أســانيد أربعينه: إنَّ الســيِّد عّل بن طاووس يروي عن الشــيخ اإلمام العالَّ
ســامل بن حمفوظ املذكور عن الشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد األكرب عن الشيخ عريب 

ّ عىل املرتجم له كتاب املنهاج..«))). ق احللِّ ابن مسافر، قرأ املحقِّ

شيوخه:

ّ جّد  وأشــهرهم الشــيخ العامل نجيب الدين حييى بن احلسن بن ســعيد اهلذّل احللِّ
ّ جعفر بن احلسن، وكان يعرف بـ: حييى بن سعيد األكرب متّيًزا له من حفيده  ق احللِّ املحقِّ

. ّ ق احللِّ حييى بن أمحد ابن عمِّ املحقِّ

تالمذته:

من أشهرهم:

( ..) ّ ق احللِّ مة جعفر بن احلسن بن حييى اهلذّل، املعروف بـ)املحقِّ الشيخ اإلمام العالَّ

))) روضات اجلنَّات: )/). 
))) الشيعة وفنون اإلسالم: 57. 

))) تاريخ احللَّة: )/0)). 
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السيِّد العامل الزاهد ريّض الدين عّل بن موسى بن جعفر بن طاووس.. )

( . ، ّ ر احللِّ الشــيخ الفقيه األُصوّل الفاضل سديد الدين يوسف ابن عّل بن املطهَّ
.H ّ مة احللِّ والد العالَّ

مؤلَّفاته:

ّ املرتَجم  ذكــر أصحــاب الرتاجم أنَّ للشــيخ ســديد الدين ســامل بــن عزيزة احلــلِّ
م مل يذكروا له منها سوى كتاب املنهاج وهو يف علم الكالم،  تصانيف ومؤلَّفات، إالَّ أهنَّ

واهلل سبحانه العامل.

ولدته ووفاته:

ا بالنسبة لقول صاحب  ل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته رضوان اهلل عليه، أمَّ مل أتوصَّ
روضات اجلنَّات من أنَّ املرتجم الشيخ سديد الدين سامل بن عزيزة هو ابن الشيخ حمفوظ 
ل  ّ فهو كالم فيه نظر؛ وذلك الختالف االسم بينهام، فـ)وشاح( عند األوَّ بن وشاح احللِّ
هو جدُّ األب وعند الثاين هو األب، ولو فرضنا أنَّ هذا األمر جائز احلدوث وأنَّ االنتامء 
إىل اجلدِّ األشــهر يمكن حصوله يبقى سبب آخر ُيبعد وجود العالقة النسبية بينهام، وهو 
أنَّ املرتَجم الشــيخ ســديد الدين سامل هو من تالمذة الشيخ نجيب الدين حييى األكرب بن 
ا الشيخ  ، أمَّ ّ ق جعفر بن احلسن احللِّ ّ وكذلك هو من مشايخ املحقِّ ق احللِّ سعيد جّد املحقِّ
ّ والذي يفرتض أن يكون والَد سديد الدين ساملـًا، فهو من تالمذة  حمفوظ بن وشاح احللِّ
 ّ ق احللِّ ، وعىل هذا يكون الشيخ سديد الدين سامل الذي يروي عن جدِّ املحقِّ ّ ق احللِّ املحقِّ
ّ وهذا من املحال، وقد أيَّد  ق احللِّ أكرب ســنًّا من أبيه الشيخ حمفوظ بن وشاح تلميذ املحقِّ
اختالف االسمني السيِّد حسن الصدر يف كتابه تكملة أمل اآلمل، وسوف نذكر قوله يف 

، واهلل سبحانه العامل. ّ ترمجة الشيخ حمفوظ بن وشاح احللِّ
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ّ )كان حيًّا سنة 669هـ(: 38/81. الشيخ شمس الدين بن نجيح احليلِّ

د مهدي بحر العلوم وبقلم  جاء ذكره يف هامش كتاب الفوائد الرجاليَّة للســيِّد حممَّ
السيِّد حممد صادق آل بحر العلوم حاكًيا عن الرسالة املوجودة يف بحار األنوار واملشتهرة 
ة اجلزيرة اخلرضاء يف البحر األبيض، وهذه الرسالة هي من تأليف الفضل بن حييى  بقصَّ
ابــن عــّل الطيِّبّي اإلمام الكــويّف، قائاًل: ».. قد كنت ســمعت من الشــيخني الفاضلني 
 ّ ّ والشيخ جالل الدين عبد اهلل بن احلرام احللِّ  العاملني الشيخ شمس الدين بن نجيح احللِّ
ر رضحييهــام يف مشــهد ســيِّد الشــهداء وخامــس أصحــاب  س اهلل روحيهــام ونــوَّ  قــدَّ
الكســاء موالنــا وإمامنــا أيب عبد اهلل احلســني يف النصف من شــهر شــعبان ســنة 

669هـ..«))).

ــل إىل معرفــة أحواهلام أو احلصــول عىل ترمجة ضافية هلام ســوى ما جاء يف  مل أتوصَّ
مفتتح اجلزيرة اخلرضاء الوارد ذكرها يف كتاب بحار األنوار.

39/82. الشيخ صالح بن جعفر القريّش )ق 7(:

هو حمي الدين أبو التقى صالح بن جعفر بن صالح بن عمر بن عّل بن أبان القريّش 
ه: »له نسب متَّصل بأبان بن عثامن بن   الكويّف، قايض احللَّة، ذكره ابن الفوطي قائاًل ما نصُّ
ــد بن عّل  ــة الســيفيَّة بعــد القايض شــمس الدين عــّل بن حممَّ ــان، َوِلَ قضــاء احللَّ عفَّ
الرامهرمزّي، وكان عارًفا بالفقه وأصوله، له أخالق حسنة، وكان يتأدَّب. أنشد شيخنا 

جالل الدين عبداحلميد بن فخار، قال: سمعته ينشد:

قلبوا قد  الناس  وامللقهيهات هيهات كّل  واإلعجاب  الغدر  قالب  يف 
رجــل بالنهى  منهم  ــَق  ــلَّ خت اخللقفـــإن  إىل  ــا  يــوًم نفسه  بــه  عـــادت 

))) الفوائد الرجاليَّة: )/7)). 
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ب ابن الفوطي قائاًل: ورأيت ســامعه عىل شيخنا كامل الدين عّل بن وضاح  ثمََّ عقَّ
الشهرابايّن«))).

40/83. السيِّد فخار بن معد املوسوّي )..-630هـ(:

ث الفقيه، إمام األُدباء والنّسابني، شمس امللَّة والدين، السيِّد أبو  مة املحدِّ هو العالَّ
. ّ عّل فخار بن معد بن فخار املوسوّي احلائرّي احللِّ

ذكــره صاحب غاية االختصار قائاًل: »وبيت فخار يف احللَّة، ومنهم شــمس الدين 
ابة، الســيِّد الفاضل الديِّن، الفقيه األديب، الشاعر املؤّرخ، كان سيًِّدا جلياًل، فقيًها  النسَّ

ًخا صادًقا أمينًا..«))). نًا، مؤرِّ ًعا ديِّ ابة، عامًلا باألُصول والفروع، متورِّ نبياًل، نسَّ

وذكره ابن ِعنَبة ))) عند ذكره آلل فخار املوسوّي بشكل عابر.

ًثا، له كتب، منها الرّد عىل الذاهب إىل  ويف أمــل اآلمل:»كان عامًلا فاضاًل، أديًبا حمدِّ
ق، ويروي هو عن ابن إدريس  تكفري أيب طالب حســن جّيد وغري ذلك، روى عنه املحقِّ

ّي وغريمها«))). ّ وعن شاذان بن جربيل القمِّ احللِّ

وقــال البحرايّن يف لؤلؤة البحرين:»وقال شــيخنا الشــهيد الثــاين يف إجازته: 
ــابة والفقهاء  مــة املرتىض إمام االُدباء والنسَّ ومصنَّفات ومرويَّات الســيِّد الســعيد العالَّ

شمس الدين أيب عّل فخار بن معد املوسوّي«)5).

))) جممع اآلداب: 59/5. 
))) غاية االختصار: 88. 

))) ُينظر: عمدة الطالب: 6)). 
))) أمل اآلمل: )/))) رقم 6)6. 

)5) لؤلؤة البحرين: )8). 
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ويف روضات اجلنَّات قال اخلوانسارّي: »واسمه الشيف بفتح الفاء وختفيف اخلاء 
اء، كام أنَّ اسم أبيه )معد( عىل وزن )مرد( مرادًفا السم أيب العرب معد بن  املعجمة والرَّ

عدنان..«))).

شيوخه:

ّ األحدب.. ) الشيخ الفقيه أبو الفضل بن احلسني احللِّ

السيِّد الصالح النقيب أبو منصور احلسن بن ُمَعيَّة العلوّي.. )

اإلمام السيِّد عبداحلميد بن عبد اهلل التقّي احلسينّي.. )

ّي.. ) الشيخ الفقيه أبو الفضل شاذان بن جربيل بن إسامعيل القمِّ

د اجلوزّي الواعظ البغدادّي.. 5 الشيخ أبو الفرج عبدالرمحن بن حممَّ

6 .ّ الشيخ الفقيه عريب بن مسافر العبادي احللِّ

7 .. ّ د بن السكون احللِّ د بن حممَّ الشيخ أبو احلسن عّل بن حممَّ

د قريش بن الســبيع بن مهنّا بن الســبيع العلوّي احلسينّي املديّن . 8 الســيِّد أبو حممَّ
املعروف بـ)قريش بن مهنَّا(.

د بن أيب القاســم عبد اهلل بن عّل بن . 9 مة حمي الديــن أبو حامد حممَّ الســيِّد العالَّ
زهرة احللبّي

د بن أمحد ابن املندين أو املنداين الواسطّي.. 0) القايض أبو الفتح حممَّ

، صاحب كتاب الرسائر.. )) ّ د بن إدريس احللِّ الشيخ الفقيه حممَّ

د بن عّل بن شهرآشوب املازندرايّن، صاحب كتاب معامل العلامء.. )) الشيخ حممَّ

))) روضات اجلنَّات: 8/5)). 
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د بن عّل ابن القويقّي.. )) الشيخ أبو العّز حممَّ

والده السيِّد معد بن فخار املوسوّي.. ))

الشيخ أبو الفتوح نرص بن عّل بن منصور اخلازن النحوّي احلائرّي.. 5)

عميد الرؤســاء الشيخ أبو منصور هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أيُّوب الكاتب . 6)
اللغوّي.

(7 .. ّ الشيخ أبو احلسني حييى بن احلسن بن احلسني بن البطريق األسدّي احللِّ

د بن أيب زيد العلوّي احلســنّي . 8) د بن حممَّ الســيِّد النقيب أبــو جعفر حييى بن حممَّ
البرصّي. احلسينّي.

تالمذته ومن يروي عنه:

اخلليفة العبَّايس النارص لدين اهلل أمحد ابن املستيضء ابن املستنجد )ت))6هـ(.. )

السيِّد الفقيه أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

( .. ّ ق احللِّ اإلمام أبو القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد، املحقِّ

مة اجلليل السيِّد جالل الدين عبداحلميد بن فخار.. ) ولده العالَّ

السيِّد العامل الزاهد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 5

د بن أمحد بن صالح السيبي الُقّسينّي.. 6 الشيخ اجلليل شمس الدين حممَّ

د بن احلسن بن أيب الرضا العلوّي البغدادّي.. 7 السيِّد اجلليل صفي الدين حممَّ

8 .. ّ د بن عّل بن اجلهم األسدّي احللِّ الشيخ االُصول الفقيه مفيد الدين حممَّ

الســيِّد الزاهد ســعد الدين أبو إبراهيم موســى بن جعفر ابن طاووس، والد . 9
السيِّدين السندين ابني طاووس.
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(0 . ، ّ الشــيخ الفقيه نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلســن بن سعيد احللِّ
. ّ ق احللِّ ابن عمِّ املحقِّ

(( .. ّ مة احللِّ ر، والد العالَّ الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن عّل بن املطهَّ

مؤلَّفاته:

ه صاحب  ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب والذي سامَّ ومن أشــهرها كتاب احلجَّ
األمل بـ: الرّد عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب.

فــات ُأخر، إالَّ أينَّ مل أعثر  وقــد ذكر أصحاب الرتاجم أنَّ للســّيد فخار بن معد مؤلَّ
عىل أسامئها، واهلل سبحانه العامل.

شعره:

ذكــر صاحــب غاية االختصار أبياًتا من الشــعر للســيِّد فخار بن معــد خياطب هبا 
ّي، وهي: د الدين القمِّ الشيخ فخر الدين أمحد ابن الوزير مؤيِّ

أيب ــــويص  ال بـــني  بـــام  ـــــّت  أُم النسبإينِّ  يف  ــداد  ــق امل والـــدك  وبــني 
معرفتي ــنَّ  ه ُأخـــرى  أوارص  واألدبول  والتاريخ  والنحو  بالفقه 
به أقــــوم  ال  ثــقــيــل  خــــراج  يبول  تـــــرّبح  ــات  مــشــقَّ ــد  ــي ــع ُب إالَّ 
أكن أبيك  موالنا  عند  شافعي  لك الشفيع غًدا يف احلش عند أيب)))كن 

ولدته ووفاته:

تــويفِّ الســيِّد فخــار بــن معــد ســنة 0)6هـــ كــام نــصَّ عــىل ذلــك أكثــر أرباب 
ــل إىل معرفتهــا، رضــوان  ــا ســنة والدتــه امليمونــة فلــم أتوصَّ  املعاجــم الرجاليَّــة، أمَّ

اهلل عليه.

))) غاية االختصار: 89. 
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ّ )ق 7(: د احليلِّ 41/84. الشيخ عبَّاس بن عبَّاس بن حممَّ

از األديب. ّ البزَّ د احللِّ هو عميد الدين أبو الفضل عبَّاس بن عبَّاس بن حممَّ

ذكــره ابن الفوطي، فقال: »ذكره شــيخنا نجم الدين القاســم بن فاتك األســدّي 
النحوّي يف كتاب )كشــف اجلدب( يف مدح غياث الدين أيب املظفر عبد الكريم بن أمحد 

ابن طاووس وقد عزم أن خيرج لالستسقاء فجادت السامء، فأنشد قائاًل:

ــــت الـــســـحـــُب ـــعـــزمـــك ســــحَّ ـــــــوق مــــــا جيــــُبب وأولـــــــــــت ف
ــا ــس ــب ـــــرى ي ـــــث عـــشـــبوقـــــــد كـــــــان ال وال  ــــــــــاء  م فــــــــال 

منها:

الرحــــــــمن رأى  أن  ـــــــا مـــــنـــــك يـــلـــتـــهـــبولــــمــــا  عـــــــزًم
ــــــــذي تــــرجــــوه ــــاك ال ــــط ــــأع ـــــربف ـــــع ــــم وال ــــج ــــع ــــه ال ــــن م
الــــنــــاس رآه  عــــجــــب  ــــب«)))ومـــــــا  ــــج ــــع ــــــده ال ـــن ض ـــك ل

.. واألبيات طويلة.

ّ أحــد ُأدباء احللَّة  ــد احللِّ ــة: »هو أبو الفضــل عبَّاس بن حممَّ وجاء يف شــعراء احللَّ
املنســيِّني، ذكره صاحب احلصون يف املجموع املرقَّم )))( نقاًل عن جممع اآلداب البن 
ر عبدالكريم بن مجال الدين أمحد ابن طاووس  الفوطي، وذكر له أبياًتا مدح فيها أبا املظفَّ

وكان قد خرج لالستسقاء فأرخت السامء عزاليها فقال قصيدة منها هذه األبيات:

ــــت الـــســـحـــُب ـــعـــزمـــك ســــحَّ ـــــــوق مــــــا جيــــُبب وأولـــــــــــت ف
.. األبيات))).

))) جممع اآلداب: )/)))-5)). 
))) شعراء احللَّة: )/)9). 
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42/85. السيِّد جالل الدين عبداحلميد بن فخار )..-619هـ(:

ــابة اجلليل الســيِّد جالل الدين عبداحلميد بن شمس  مة الفاضل، والنسَّ وهو العالَّ
. ّ الدين فخار بن معد ابن فخار املوسوّي احللِّ

ذكره صاحب عمدة الطالب عند ذكر آل فخار املوسوّي قائاًل: »وآل فخار ومنهم 
الشــيخ علم الدين املرتىض عّل بن الشــيخ جالل الدين عبداحلميد بن الشــيخ شــمس 

الدين فخار بن معد..«))).

ــابة الفاضل الســيِّد علــم الدين املرتــىض عّل بن  واملرتجــم هــو والد العــامل النسَّ
مة الكبري  عبداحلميــد بن فخار أحد مشــايخ ابن ُمَعيَّة احلســنّي، وكذلك هو ابــن العالَّ
ابة الشهري السيِّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار رضوان اهلل عليهم أمجعني. والنسَّ

والسيِّد جالل الدين عبداحلميد يروي عن والده السيِّد شمس الدين فخار بن معد 
ويــروي عنــه ولده املرتىض علم الدين عّل بن عبداحلميد كــام جاء يف أمل اآلمل))) عند 

ترمجة السيِّد علم الدين عّل بن عبداحلميد، واهلل سبحانه العامل.

ويف مــوارد اإلحتاف: »أبو عــّل عبداحلميد بن فخار بن معد بــن فخار بن معد بن 
د احلائــرّي ابن إبراهيم  د بن احلســني شــيتي ابن حممَّ ــد بن أيب الغنائم حممَّ أمحــد بن حممَّ
ــابة وكان  د العابد ابن اإلمام موســى الكاظم، كان عامًلا فاضاًل نسَّ املجاب ابن حممَّ
ره، وذكره الذهبّي  نقيب املشــهد والكوفة، قاله ابن ِعنَبة يف العمدة والعميدي يف مشــجَّ
قائاًل ما نّصه: عبداحلميد بن فخار بن معد احلســينّي احلائرّي من مشيخة الفريض نسبًة 
إىل احلائر الذي فيه مشــهد احلســني، سمع أبا احلســن بن غربة، مات سنة 9)6هـ. 

))) عمدة الطالب: 6)). 
))) أمل اآلمل: 6/)9). 
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وقال الســيِّد ضامن ابن شدقم يف التحفة: له مصنَّفات عديدة، ومن أوالده: أبو القاسم 
ابة..«))). عّل بن عبداحلميد، علم الدين، العامل الفاضل، النسَّ

43/86 القايض عبد الرمحن بن احلسني النييّل )..-603هـ(:

ذكره الذهبّي يف تاريخ اإلسالم بام نّصه: »أبو منصور ابن النعاميّن، النيّل، الكاتب، 
ًها،  ة، وكان مرتّســاًل بليًغا، فصيًحا مفوَّ املعروف بـ)القايض رشيح(، َوِلَ قضاء النيل مدَّ
ة،  كرياًم جواًدا، كامل الرئاســة، يصلح للوزارة، وقد كتب اإلنشــاء لألمري طاشتكني مدَّ
نة يف جملَّدين، تويفِّ يف ربيع  فقصده الوزير ابن مهدي فحبسه حتى مات، وله رسائل مدوَّ

ل، ودفن بداره ببغداد«))). األوَّ

ويف )توضيح املشــتبه( البن نارص الدين: »وأبو منصور عبد الرمحن بن احلسني بن 
ب بالقايض رشيح؛ لفرط ذكائه وفطنته، وله  عبد اهلل بن النعاميّن النيّل، قايض النيل، ولقِّ

ل سنة ثالث وست مئة))). رسائل يف جملَّدين، تويفِّ يف شهر ربيع األوَّ

ّية مع طاشــتكني: أبو منصور  ــة: ».. ممَّن خدم يف األعامل احللِّ وجــاء يف تاريخ احللَّ
عبدالرمحن بن احلســني بن عبد اهلل ابــن النعاميّن النيّل، املعــروف بـ)رشيح(، كان يتوىلَّ 
ًيا بعــض األعامل له،  ة متولِّ  القضــاء ببلده، والتحق بأمري احلاج طاشــتكني وخدمــه مدَّ
ل ســنة  وكان فيــه فضــل ومتييــز، وله رســائل، تويفِّ ليلــة األربعاء ثــاين عش ربيع األوَّ

)60هـ«))).

))) موارد اإلحتاف: )/9). 
))) تاريخ اإلسالم: ))/8)). 

))) توضيح املشتبه: )/687. 
))) تاريخ احللَّة: )/)5. 
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ّ )535-619هـ(: 44/87. الشيخ عبدالرمحن ابن امُلشرتي احليلِّ

د عبدالرمحن بن أيب الربكات املبارك بن كندر  هو الشــيخ الشــاعر الفاضل أبو حممَّ
. ّ احللِّ

د عبدالرمحن بن أيب الربكات بن   ذكره ابن املستويف يف تاريخ إربّل قائاًل: »هو أبو حممَّ
، ُيعرف بابن املشــرتي، واســم أيب الربكات:  ّ ــد بن أمحد بن إبراهيــم بن كندر احللِّ حممَّ
سني  ة مدرِّ ه بالنظاميَّة ببغداد عىل عدَّ ، أخربين أنَّه تفقَّ املبارك، كذا كتب ل نسبه وأماله َعَلَّ
ث ببغداد ومل يكن مشــهوًرا بالفقــه وال مذكوًرا بني أهله،  عىل مذهب الشــافعّي، وحدَّ
د بن نارص بن عّل وأبا الفضل   سمع أبا القاسم سعيد بن أمحد بن البنَّاء وأبا الفضل حممَّ
د بن عمر األرموي وأبا الوقت وغريهم، ورد إربل يف تاسع عش شعبان سنة مخس  حممَّ

ث هبا..«))). عش وستامئة وحدَّ

وذكره أيًضا املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات ســنة 9)6هـ قائاًل: »ويف الرابع 
د عبدالرمحن بن  ل أكثر من شّوال تويفِّ الشيخ أبو حممَّ  وقيل: يف الرابع والعشين، واألوَّ
د بن أمحد بن إبراهيم البغدادّي املقرئ واملعروف بـ)ابن املشرتي(   أيب الربكات املبارك بن حممَّ
بإربل، ودفن من يومه، ومولده يف العش األواخر من رجب سنة مخس وثالثني ومخسامئة، 
د بــن نارص احلافظ وأيب القاســم  ــد بن عمــر الفقيه وحممَّ  ســمع من أبــوي الفضل حممَّ

سعيد أمحد بن البنَّاء..«))).

ذكر ابن املســتويف يف تارخيه شعًرا للمرتَجم له قائاًل: »أنشدين لنفسه يف مستهلِّ ذي 
ة من سنة مخس عشة وستامئة: احلجَّ

))) تاريخ إربل: )/9)). 
))) التكملة لوفيات النقلة: )/85 رقم 897). 
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ـــــام ثـــمَّ أنــا لناالــعــيــد والــشــهــر واأليَّ بقيت  ــا  م ورسور  غبطة  يف 
وال النائبات  ــدي  أي أصابتك  ُألفتنافال  تشتيت  مــن  بقربك  ـــت  زلَّ
ــصــالة عىل ــاواحلــمــد هلل شــكــًرا وال ــدن ســيِّ اهلل  ــق  ــل خ ـــري  خ ـــد  حمـــمَّ

ومن شعره أيًضا:

فإنَّني العظيم  ــول  ــطَّ ال ذو  ــُبإهلــي  ــال وط ــــه  اإلل جـــود  إىل  ــقــري  ف
ــي ــن ــد الـــثـــامنـــني إنِّ ــن ــي ع ــن ــريمح ـــمَّ آيـــُبل ــد ذاهــــب ث ــري ــب ف ــري غ
وطينتي السالم  دار  عن  ـــلِّ وصــاحــبتزحزحت  ــني ِخ ــا ب وجمــتــمــع م
لبابل الــراســيــات  بــأرض  غائبوجئت  حارض وهو  الندى من  وأين 
متعجرف كــــودن  يف  عائُبوســـاوســـه  باجلهل  وهو  نسًكا  وُيظهر 
ــِه ــرض ــه إلبـــطـــال ف ــي ــّف وُيطرق لألرحام إقرار حاطُب..«)))وجيــمــع ك

ولدته ووفاته:

ولِد يف العشين من رجب سنة 5)5هـ، كام أخرب ذلك بنفسه، وتويف باملرستان 
ال من سنة 9)6هـ عن عمر ناهز الـ))8( عاًما، وُدفن يف  بإربل ليلة األربعاء يف )) شوَّ

مقربة الزمنى والعميان يف مدينة إربل))).

45/88. السيِّد غياث الدين عبدالكريم ابن طاووس )648-693هـ(:

ابة األديب النحوّي الشاعر، نقيب  هو الفقيه الفاضل، والعامل العامل الكامل، النسَّ
ــني، الســيِّد أبو املظّفر غيــاث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موســى بن جعفر بن  العلويِّ

طاووس احلسنّي.

))) تاريخ إربل: )/0)). 
))) تاريخ إربل: )/9)). 
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ذكــره تلميذه الفاضل احلســن بــن داود يف رجاله قائاًل: »عبدالكريــم بن أمحد بن 
د بن طاووس احلســنّي  د بن أمحــد بن حممَّ د بن أمحــد بن حممَّ موســى بن جعفــر بن حممَّ
ــابة النحــوّي، العرويّض، الزاهد  العلوّي ســيِّدنا اإلمام املعظَّم غياث الدين الفقيه النسَّ
رH، انتهت رئاســة الســادات وذوي النواميس إليــه، وكان أوحد  العابــد، أبو املظفَّ
ّ املنشــأ بغــدادّي التحصيل، كاظمّي اخلامتة، ولد يف شــعبان  زمانــه، حائرّي املولد، حلِّ
ســنة ثامن وأربعني وســتامئة، وتويفِّ يف شّوال سنة ثالث وتســعني وستامئة، وكان عمره 
اًما، كنت قرينُه طفلني إىل أن تويفH، ما رأيت قبله   مخًســا وأربعني سنة وشــهرين وأيَّ
ة حافظته  وال بعــده كخلقــه، ومجيل قاعدتــه، وحلو معارشتــه ثانًيــا، وال لذكائه وقــوَّ
ة يســرية وله إحدى عشة  مماثاًل، ما دخل يف ذهنه يشء فكاد ينســاه، حفظ القرآن يف مدَّ
 ســنة، اســتقلَّ بالكتابة واســتغنى عن املعلِّم يف أربعني يوًما وعمره إذ ذاك أربع ســنني، 
 وال حتــىص مناقبــه وفضائله. لــه كتب كثــرية، منها كتاب الشــمل املنظــوم يف مصنِّفي 
 العلــوم مــا ألصحابنــا مثلــه، ومنهــا كتــاب فرحــة الغــري برصحــة الغــري، وغــري 

ذلك«))).

وقال احلرُّ العامّل بعد ذكره لقول ابن داود: »وكان الســيِّد املذكور شــاعًرا منشــًئا 
ق  ه وأبيه واملحقِّ أديًبا، ورأيت له إجازة بخطِّه تارخيها سنة 686هـ، وكان من تالمذة عمِّ

ق الطويّس وغريهم«))). ّ واملحقِّ احللِّ

ًبا: »وال ُبعد  وقال اخلوانســارّي بعد نقله لقول ابن داود وقول صاحب األمل معقِّ
ه مع كونه صديًقا وصاحًبا له من أنَّه اشــتغل بالكتابة أربعني  فيــام ذكره ابــن داود يف حقِّ
قني ابن  يوًما واســتغنى عن املعلِّم وله أربع سنني، كام ال ُبعد فيام نقلوه من أنَّ فخر املحقِّ

))) رجال ابن داود: 0)). 
))) أمل اآلمل: )/59). 
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مة فاز بدرجة االجتهاد يف السنة العارشة من عمره الشيف..«))). العالَّ

 ويف الكنى واأللقاب: »الثالث من بني طاووس غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن 
طاووس.

ان، صاحب  ه: نادرة الزمان، وُأعجوبة الدهر اخلوَّ قال شــيخنا يف املســتدرك يف حقِّ
املقامات والكرامات، كام أشار إليه الشهيد الثاين يف إجازته الكبرية«))).

شيوخه:

د بن سعيد))).. ) الشيخ أمحد بن حممَّ

والده السيِّد أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

( .. ّ ق احللِّ اإلمام الشيخ أبو القاسم جعفر بن احلسن املحقِّ

ة.. ) الشيخ مجال الدين حسني بن بدر بن أياز، وهو من علامء العامَّ

د بن حممــود القزوينّي)))، صاحب . 5 ا بــن حممَّ القايض الشــيخ عامد الدين زكريَّ
كتاب عجائب املخلوقات.

ابة جالل الدين عبداحلميد بن فخار املوسوّي.. 6 مة النسَّ السيِّد العالَّ

الشيخ عبدالرمحن بن أمحد احلريّب)5).. 7

الشيخ املقرئ عبد الصمد بن أمحد بن عبدالقادر احلنبّل.. 8

))) روضات اجلنَّات: )/))). 
))) الكنى واأللقاب: )/))). وُينظر: خامتة املستدرك: )/0)). 

))) ينظر فرحة الغري: 88. 
))) ينظر طرائف املقال: )/07). 

)5) ينظر فرحة الغري: )8. 
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عّمه السيِّد الزاهد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 9

(0 .. ّ د بن اجلهم األسدّي احللِّ الفقيه الشيخ مفيد الدين حممَّ

د بن احلسن الطويّس.. )) د بن حممَّ اخلواجة الفيلسوف نصري الدين حممَّ

(( .. ّ ق احللِّ الفقيه الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى اهلذّل، ابن عمِّ املحقِّ

وذكــر صاحب روضات اجلنَّات أنَّ من مشــايخ الســيِّد عبدالكريــم ابن طاووس 
ــابة  د بن عّل العلوّي العمرّي النسَّ الذيــن يروي عنهم الشيف أبو احلســن عّل بن حممَّ
ــف كتاب املجدي يف النســب، وهو كالم فيــه نظر وتوقُّف، فالشيف أبو احلســن  مؤلِّ
العمــرّي وكام ذكره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب))) كان حيًّا ســنة )))هـ، حيث انتقل إىل 
ج هناك وأولد، وعــىل فرض أنَّه تزوج بعمر الـ)8)( ســنة تقريًبا فيكون  املوصــل وتزوَّ
ا والدة الســيِّد عبدالكريم ابن طاووس وكام هو مشهور  مولده حدود ســنة 05)هـ، أمَّ
فهي ســنة 8)6هـ، لذا ســيكون عمــر الشيف أبو احلســن العمرّي عند والدة الســيِّد 
عبدالكريم ابن طاووس ما يقارب الـ))) سنة، وهذا من خوارق العادة بل من املحال.

وكنت أحســب أنَّ أحًدا مــن أهل البحث والتحقيق مل يتنبَّه هلــذا، ولكنِّي وجدت 
ه ملشــايخ صاحب  مــة املــريزا النورّي أعــىل اهلل مقامه قد تنبَّه هلذا األمر عند عدِّ أنَّ العالَّ
الرتمجة، قائاًل ما نّصه: »ويف روضات الســيِّد الفاضل املعارص- يف ذكر مشــاخيه بعد عدِّ 
ــابة  د بن عّل العلوّي العمرّي، النسَّ أكثر ما عددناه-: والشيف أيب احلســن عّل بن حممَّ
مؤلف كتاب املجدي يف أنســاب الطالبيِّني ونســب كلَّ ذلك إىل كتاب الرياض، وليس 
فيه منه أثر، وكيف يذكره من مشاخيه وهذا الشيف صاحب املجدي كان من معارصي 
الســيِّد املرتىض وأرضابه، ولو كان فيه لكان عليه أن يســتدركه عليــه، فإنَّه من األوهام 

الظاهرة.
))) عمدة الطالب: 68). 
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والظاهر أنَّه اشتبه عليه صورة اإلجازة، التي كتبها السيِّد عبد احلميد لغياث الدين 
الســيِّد عبد الكريم، عىل ظهــر كتاب املجدي، الذي قرأه عليه كــام نقلناه فالحظ، واهلل 

العاصم«))).

أقول: بل لعلَّ منشــأ وهم صاحب الروضات أنَّه رأى حوايش املرتَجم عىل كتاب 
ل. املجدي فظنَّ أنَّه من مشاخيه، فتأمَّ

 وعليه فرواية السيِّد عبدالكريم ابن طاووس عن الشيف أيب احلسن العمرّي ال يمكن 
ة، واهلل سبحانه العامل. أن تكون إالَّ بوسائط عدَّ

تالمذته:

من أشهرهم:

الشيخ الفاضل احلسن بن عّل بن داود، صاحب الرجال.. )

الشــيخ عبدالصمد بن أمحد بن أيب اجليش احلنبــّل، الراوي عن أيب الفرج ابن . )
اجلوزّي احلنبّل.

الشيخ الفقيه كامل الدين عّل بن احلسني بن محَّاد الليثّي الواسطّي.. )

مؤلَّفاته:

ومن أشهرها:

حواٍش عىل )املجدي(البن الصويّف))).. )

الشمل املنظوم يف مصنِّفي العلوم.. )

))) خامتة املستدرك: )/)))-))). 
))) موسوعة طبقات الفقهاء: 7/))). 
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( ..فرحة الغرّي برصحة الغري، وهو يف تعيني قرب اإلمام عّل بن أيب طالب

ولدته ووفاته:

: ولدH يف شهر شعبان سنة 8)6هـ،  ّ  وهي كام ذكرها تلميذه الشيخ ابن داود احللِّ
اًما))). ال سنة )69هـ، وكان عمره مخًسا وأربعني سنة وشهرين وأيَّ وتويفِّ يف شوَّ

)ق 7(: ّ 46/89. الشيخ جالل الدين عبد اهلل بن احلرام احليلِّ

، فراجع. ّ قد مرَّ ذكره مقرتًنا بِذكر الشيخ ابن نجيح احللِّ

ّ )ق 7(: 47/90. السيِّد نجم الدين عبد اهلل بن محدان احليلِّ

جــاء يف أمل اآلمل: »الســيِّد نجم الدين أبو القاســم عبد اهلل بــن علوّي بن محدان 
، فاضل، جليل، يروي الشهيد عن ابن ُمَعيَّة عنه«))). ّ احللِّ

ّ )..-608هـ(: از احليلِّ 48/91. الشيخ عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاسم البزَّ

م تويفِّ أبو  ة املحرَّ قــال املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات ســنة 608هـــ: »يف غرَّ
( ببغداد ودفن من  ّ از املعروف بـ: )ابن احللِّ د عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاســم البزَّ حممَّ
د عبد اهلل بن  ث عن الشيخ أيب حممَّ يومه باملشهد الشيف عىل ساكنه أفضل السالم. حدَّ
ل.. وهو  عّل ســبط الشــيخ أيب منصور اخليَّاط وأيب بكر أمحد بن عّل ابن األشــقر الدالَّ

.(((» ّ ة، وهو أخو شيخنا حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم احللِّ منسوب إىل احللَّة املزيديَّ

س  ))) وقد ترمجنا له ترمجة أخرى يف كتابنا مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها عند تعيني قربه قدَّ
اهلل روحه الطاهرة. 

))) أمل اآلمل: )/9)). 
))) تكملة املنذرّي: )/9)). 
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49/92. الشيخ عفيف الدين بن عقيل التاجر )648هـ-..(:

 ّ د بن عّل بن عقيل احللِّ جاء يف تاريخ احللَّة: »هو أبو القاســم عفيف الدين بن حممَّ
التاجر األديب.

قال ابن الفوطي يف جممع اآلداب: ذكره ل ابن ُأخته صديقنا تقّي الدين عبد اهلل بن 
د بن عقيل فقال: كان خال ظريًفا أديًبا تاجًرا، سافر إىل بالد الشام، واتفق أنَّه هوى  حممَّ
ار وشــغف هبا، وعرف أهلها ذلك فــأرادوا قتله، فخرج من احللَّة  امــرأة من بنات التجَّ

وهام عىل وجهه، وكان ينظم هبا األشعار، فمنها:

حلَّت حمــلِّ  يف  الــدواهــي  حلَّتجــســام  صربي  عقد  الرزايا  وأيــدي 
ولد يف احللَّة سنة 8)6هـ، ومل يذكر خرب وفاته«))).

وذكــره أيًضا اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة))) حاكًيا قول ابــن الفوطي يف جممع اآلداب 
وغريه، رمحه اهلل تعاىل.

50/93. الشيخ كامل الدين عيّل ابن أيب العزِّ القويقّي )616-674هـ(:

ّ )دام تأييده( يف كتابه املخطوط )الفوائد  ق أمحد عّل جميد احللِّ ترجم له األستاذ املحقِّ
د بن  د بن عّل بن حممَّ ه: هو الشيخ كامل الدين أبو احلسن عّل بن حممَّ ّية(، قائاًل ما نصَّ احللِّ

، مل يرتجم له الشــيخ آقا بزرك   ّ عــّل بــن مخيس بن لزمــاء القويقّي التغلبــّي النيّل احلــلِّ
الطهرايّن يف كتابه طبقات أعالم الشيعة، وترجم له كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد 
ه: »كامل الدين أبو احلسن عّل بن   املعروف بـ)ابن الفوطي( )ت))7هـ(، وقال عنه ما نصَّ
أيب العز ُيعرف بابن القويقّي- وأصلهم من حلب وينســبون إىل هنر قويق- النيّل، فقيه 

))) تاريخ احللَّة: )/77. 
))) شعراء احللَّة: )/60). 
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الشــيعة، كان عاملا بالفقه واحلديث، حافًظا ملا جاء فيــه من االختالف، وكان أصله من 
حلب، سكن النيل واستوطنها، ورزق األوالد النجباء وهم فقهاء وأدباء، وتويفِّ يف ثاين 

مجادى اآلخرة سنة أربع وسبعني ومولده سنة ست عشة وستامئة بالنيل«))).

51/94. السيِّد عيّل بن ُأسامة العلوّي )كان حيًّا سنة 643هـ(:

هو الفاضل األديب الشــاعر الســيِّد عّز الدين أبو احلســن عّل بن أسامة احلسينّي 
ــة أهل ملك ونيابة  العلــوّي. ذكره صاحب غاية االختصار قائاًل: »وبيت ُأســامة باحللَّ
وبيت شكر، ومنهم الشاعر الكبري عل، ُعرف بابن ُأسامة وليس من ولده، كان شاعًرا، 

هلا كام سمعت: له قصيدة مدح هبا أحد بني األمري السيِّد، أوَّ

تساق ــركــاب  ال بكم  أزمــعــت  فــــراقإن  لــلــفــريــق  ـــــوم  ي آن  أو 
ال معجِّ الفراق  ساعي  بكم  ــيــاُقوسىل  ن ــاد  ــي ــاجل ك رسيـــًعـــا  ورست 
ــوا بــســلــيــم بــيــنــكــم الـــذي ــق ــرتفَّ غــــري الـــــتـــــداين مـــالـــه تـــريـــاُقف
ـــام وإنَّ ــالم  ــس ال ــمــك  خمــيَّ ــا الــغــيــداقصحبت  ــي ــك واحل ــاب ــت رك حــلَّ
من أتــــاك  حــلــلــت  أرض  ـــام  ــود رفــاقوبـــأيِّ ــع ــس ة وال ــــرسَّ جــيــش امل
ــت من أن دار  ــعــراق وكـــلُّ  ال ــت  ــــاقأن ـــي اآلف ـــاهنـــا عـــنـــدي ه ســـكَّ
ــن الــعــراق وأهــلــه ــأيــت ع ـــإذا ن عــراق«)))ف والــعــراق  نــاس  فالناس 

ب  ــة: »هو أبو احلســن عّل املعروف بـ)ابن ُأســامة( العلــوّي امللقَّ  ويف شــعراء احللَّ
بـ)عّز الدين(، من مشــاهري االُدباء، كان حيًّا ســنة ))6هـ، ذكره ابن الفوطي يف كتاب 
احلــوادث اجلامعــة يف حــوادث ســنة ))6هـ، ضمن ذكر تــولِّ حمي الدين يوســف بن 
اجلوزّي منصب )ُأســتاذ الدار(.. إىل قوله: وهبذه املناســبة أثبت ابــن الفوطي أبياًتا من 

ّية، خمطوط.  ))) الفوائد احللِّ
))) غاية االختصار: 6)). 
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د لولديه قوله: قصيدة ابن ُأسامة قاهلا يف تنئته بأستاذية الدار وبام جتدَّ

ـــوىًل به ــا م ــن ي ــدي ــي ال ـــوالي حم يقتديم احلــقــيــقــة  يف  الــربيــة  ـــلُّ  ك
ال ــأ بـــالـــذي قـــد خـــوَّ ــنَّ ــه والــســؤددأنـــت امل الــعــىل  نفس  أم  ـــداك  ول
ــذي وال للمراتب  الــبــشــارة  ــل  املحتد..«)))وه كريم  يا  لك  أم  ولياه 

ّ )..-601هـ(: 52/95. الشيخ عيّل بن احلسن، ُشَميم احليلِّ

هو العامل العابد، والورع الزاهد، األديب الشاعر، من أكابر العلامء، وأعالم املشايخ 
النجبــاء، الشــيخ أبو احلســن مهّذب الدين عّل بن احلســن بن عنرت بــن ثابت املعروف 

.) ّ بـ)ُشَميم احللِّ

ترجم له ياقوت احلموّي يف معجم األدباءقائاًل: »عّل بن احلسن بن عنرت بن ثابت 
(، أبو احلسن النحوّي اللغوّي الشاعر، مات يف ربيع اآلخر سنة  ّ املعروف بـ)ُشَميم احللِّ
إحدى وســتامئة، أخربين به العامد بن احلدوس العدل وبمنزلته، مات باملوصل عن سنٍّ 
ه تلقاء املوصل والشام  ة، قدم بغداد وهبا تأدَّب، ثمَّ توجَّ عالية، وهو من أهل احللَّة املزيديَّ

وديار بكر، وأظنُّه قرأ عىل أيب نزار ملك النحاة.

ثمَّ اسرتســل قائاًل: وكنت قد وردت إىل آِمَد يف شهور سنة أربع وأربعني ومخسامئة 
فرأيــت أهلها مطبقني عىل وصف هذا الشــيخ، فقصدت إىل مســجد اخلرض، ودخلت 
عليه فوجدته شــيًخا كبرًيا قضيف اجلســم، يف حجرة من املســجد، وبني يديه جامداٌن 
مملوٌء كتًبا من تصانيفه فحســب، فسّلمت عليه وجلست بني يديه، فأقبل عّل وقال: من 
أين أنت؟ قلت: من بغداد، فهشَّ يب وأقبل يسائلني عنها وُأخربه، ثمَّ قلت له: إنَّام جئت 
؟ قلت له: أحبُّ علوم األدب،  القتبس من علوم املوىل شــيًئا، فقال ل: وأّي علم حتــبُّ

))) شعراء احللَّة: )/)6). 
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فقال: إنَّ تصانيفي يف األدب كثرية..«))).

عند اطِّالع الباحث املنصف عىل ما ذكره ياقوت احلموّي يف ترمجته للشــيخ ُشَميم 
ّ هنا وما ســيأيت جيد أنَّه قد نســب إليه أقــوااًل وأفعااًل ال تتناســب ومكانة املرتَجم  احللِّ
العلميَّة واألدبيَّة، وأنَّه قد أساء إليه يف ذلك إساءة بالغة، وللباحث املتتبِّع أن يلمس ذلك 

التناقض الواضح يف أقواله، وإليك بعض ما ذكره من املتناقضات:

قــال ياقــوت احلمــوّي: »وكنت قد وردت إىل آمد يف شــهور ســنة أربــع وأربعني 
ومخسامئة فرأيت أهلها مطبقني عىل وصف هذا الشيخ، فقصدت إىل مسجد اخلرض..«.

د بن منعة بن  د بن جربيل بن حممَّ د بن حامد بن حممَّ ثني حممَّ  وقال يف موضع آخر: »حدَّ
ل  مالــك املوصــّل الفقيه فخــر الدين بـ)مرو( يف ســنة مخس عش وســتامئة يف ربيع األوَّ
ّ إىل املوصل بلغني فضله، فقصدته ألقتبس من علومه،  منها، قال: لـامَّ ورد شــميم احللِّ

فدخلت عليه، فجرى أمري عىل ما هو معروف به من قلَّة االحتفال بكلِّ أحد..«))).

ّ إىل  ثني اآلمدي الفقيه قال: بلغني أنَّه لـامَّ قدم احللِّ وقال يف موضع آخر أيًضا: »حدَّ
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 جملســه لزائٍر أبًدا، 
فه ما جيب من احرتام النقيب حلسبه ونسبه وعلوِّ منزلته من امللوك فلم  فجاءه رجل وعرَّ
يــردَّ جواًبا، وجاءُه النقيب ودخل وجرى عــىل عادته من ترك االحتفال له، ومل يقم عن 
جملســه، فجلس النقيب ســاعة ثمَّ انرصف ُمغضًبا، فعاتبه ذلك الرجل الذي كان أشار 
ّ كرسة خبز يابســة  عليه بإكرامه فلم يردَّ عليه جواًبا، فلامَّ كان من الغد جاءُه ويف يد احللِّ
وهــو يعــضُّ من جنبها ويأكل، فلــامَّ دخل الرجل عليه قال له: بســم اهلل، فقال له: وأي 

))) معجم األدباء: ))/50. 
))) معجم األدباء: ))/)6. 
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يشء هــا هنا حتَّى آكل؟! فقال له: يا رقيع من يقنع من الدنيا هبذه الكرسة اليابســة أليِّ 
معنى َيذلُّ للناس مع غناه عنهم واحتياجهم إليه«))).

وال إشــكال يف أنَّ قصــد الناس إليه أينــام ذهب وعىل اختالف طبقاتــم من ُأدباء 
وعلامء وأرشاف وأعيان وســعيهم لالســتفادة من علومه ومعارفــه هلو الدليل الواضح 
عىل منزلة الشــيخ وعلوِّ شــأنه يف العلم والدين، وإنَّ زهده وورعه الواضح هلو أســمى 

وأعىل من أن يتجاوز عىل اآلخرين أو ينتقص منهم أو يشتمهم كام سيأيت.

قال ياقوت احلموّي وهو يشري إىل ورع الشيخ وتقواه: ».. وقلت له: فأنشدين شيًئا ممَّا 
قلت، فابتدأ وقرأ عّل خطبة كتاب اخلمريَّات، فعلق بخاطري من اخلطبة قوله: ولـامَّ رأيت 
 احلكمّي قد أبدع ومل يدع ألحد يف اتِّباعه مطمًعا، وسلك يف إفشاء رسِّ اخلمرة ما سلك، 
نــي َعِلَم اهللُ مل ألـُمـمرْ هلا بلثم ثغٍر إثم، ُمذ  آثــرت أن أجعَل هلا نصيًبا من عنايتي، مع ما أنَّ

رضعت ثدَي ُأم..«))).

ومــن املمكن القول أيًضا: إنَّه مل جيد يف بعــض أولئك الناس من يرتقي إىل مصافِّ 
العلــامء واألُدباء وتقديرهــم جلهوده يف العلم واألدب، وقد حكى ياقوت قول الشــيخ 
شــميم له حــني طلب منه تقييم شــعره ومل جيد عنده التقدير املناســب: »مــا أصنع وقد 

رِّ والبعر، والياقوت واحلجر«))). قون بني الدُّ ابتليت ببهائم ال يفرِّ

ا تسميته بـ )ُشَميم(، فقد ذكر ياقوت احلموّي هلذه التسمية سبًبا له فيها مآرب،  وأمَّ
يت بـ)الُشَميم(؟ فشــتمني ثمَّ ضحك وقال: اعلم أينِّ بقيت  فذكر قائاًل: »قلت: مل ســمِّ
ة من عمري ذكرها هو ونســيتها أنا ال آكل يف تلك املدة إالَّ الطيِّب فحســب؛ قصًدا  مــدَّ

))) معجم األدباء: ))/65. 
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اًما ال جييئني الغائط، فإذا جاء كان شــبه  ة احلفظ، وكنت أبقى أيَّ لتنشــيف الرطوبة وحدِّ
ُه فإنَّه ال رائحة له، فكثر ذلك  البندقة من الطني، وكنت آخذه وأقول ملن أنَبِسُط إليه: ُشمَّ

بت به..«))). حتَّى ُلقِّ

هــذا ومن البعيد أن يكون لقب )ُشــَميم( قد أتاه من هذا الفعل الذي ال يتناســب 
مع أخالقه وجاللة قدره، وإنَّ هناك– باعتقادي- ســبٌب آخر هلذه التسمية أعرض عن 
ب بـ)ُشــَميم(؛ لتمتُّعه  ذكرها ياقوت لســوء عقيدتــه يف املرتَجم، والذي قد يكون أنَّه ُلقِّ
ب هبذا اللقب نســبة إىل حادثــة معيَّنة، واهلل  ة، أو أنَّ أحد آبائه لقِّ ــة شــمٍّ قويَّ مثاًل بحاسَّ

سبحانه العامل.

ب  وذكــره اخلاقــايّن قائاًل:»هو أبو احلســن عّل بن احلســن بن عنرت بــن ثابت امللقَّ
(، من مشاهري األدباء الذين حفلت بذكرهم  ّ بـ)مهّذب الدين( واملعروف بـ)ُشَميم احللِّ
كتب الســري والرجال، وحياته مليئــة باألعاجيب والصور الغريبــة والنكات العجيبة، 
فه لدى العامل الذي كان  واحلقُّ أنَّه اســتطاع يف وقته أن ينش اســم بلده بني البلدان ويعرِّ
م مــن األحاديث التي نقلها ياقوت احلموّي  جيهل اســم احللَّة.. إىل قوله: عرفت ممَّا تقدَّ
عن شميم وما جاء فيها من إجحاف بحقِّ املرتَجم، ومن يعرف ياقوت احلموّي ونفسيَّته 
وعقيدته ال يستغرب منه أن يكون سلبيًّا إزاء شميم وأمثاله ممَّن اختلفوا معه يف الرأي، وإذا 
ر كثرًيا من  ف أن يقع ذلك بني األدباء ممَّا يدعونا أن نتصوَّ أمعن القارئ النظر فيام مرَّ يتأسَّ
ة، وقد الحظ مجع من املرتمجني  األحاديث التي نقف عليها كهذه ال نصيب هلا من الصحَّ
ــّي يف الكنى واأللقاب))) ما قــد ذكره ابن خلِّكان ونســب إليه ما ال يليق   كالشــيخ القمِّ
بــه، ونقل عن أيب الربكات املســتويف أنَّه نســب إليه ما ال يليق به كــرتك الصالة املكتوبة 

))) معجم األدباء: ))/59. 
))) الكنى واأللقاب: )/70). 
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واملعارضــة للقرآن الكريم والعياذ بــاهلل وقلَّة الدين ونحو ذلك، وال ريب أنَّ هذا هبتان 
عظيم، ومنشأ ذلك أنَّه كان يتشيَّع، فهي شنشنة أعرفها من أخزم..«))).

وذكره اخلوانســارّي يف ذيل ترمجة الشيخ عّل بن احلســن اهلنائي املعروف بـ)كراع 
النمــل( قائــاًل: ».. وهو غري عّل بن احلســن بن عنــرتة املعروف بـ)ُشــَميم(، كُزَبري أيب 
ة..«))). ة يف مطالب مهمَّ ّ الشيعّي النحوّي، الشاعر صاحب املصنَّفات اجلمَّ احلسن احللِّ

، النحوّي  ّ وجاء يف تأســيس الشــيعة لعلوم اإلسالم ما نّصه: »ومنهم شــميم احللِّ
اللغــوّي، من جبال العلم، واســمه عّل بن احلســن بن عتبة )عنــرتة ظ( بن ثابت، كان 
ا، أديًبا ُمنشًئا متبّحًرا يف العلوم، قال ياقوت احلموّي: كان  ا لغويًّ شاعًرا مشــهوًرا، نحويًّ
ة إماميَّة، قدم  ة يعني: من الشيعة اإلماميَّة؛ ألنَّ كلَّ أهل احللَّة املزيديَّ من أهل احللَّة املزيديَّ

بغداد وهبا تأدَّب..«))).

نامذج من شعره:

ـــمـــســـبـــوك الـــُلـــجـــني ـــــــزج ب ــــــوع عــيــنــيام ــــا حــكــتــه دم ذهــــًب
ــيلـــــــــامَّ نــــعــــى نــــاعــــي الــــفــــرا ــن ــي وب ــــــوى  أه مــــن  بـــبـــني  ق 
لــــيشء ـــــدر  ـــــق ُي ومل  ـــــــوِنكــــانــــت  ــــلــــهــــا إجيــــــــــــاب ك قــــب
ـــــــــدم احلــــســــنيوأحــــــاهلــــــا الـــتـــحـــريـــم لـــــــام ـــــهـــــت ب شـــــبِّ
ـــان مــن ـــس ـــم ـــا ش ـــن ــــنيخـــفـــقـــت ل ــــق ــــاف اخل يف  ـــــــا  ـــــــه ألالئ
كـــأســـهـــا يف  ــــا  ــــن ل ــــتــــنيوبــــــــــدت  ُحــــلَّ يف  ـــــا  ـــــوهن ل ــــــن  م

ومن قوله أيًضا:

))) شعراء احللَّة: )/)8). 
))) روضات اجلنَّات: 05/5). 

))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 6)). 
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ـــشـــام ـــال ل ب ــــهلـــيـــت مـــــن طــــــــوَّ نــــــــــــــــــواه وثــــــــــــــــــوى ب
الـــــــزوراء إىل  د  الـــــَعـــــورْ مــــــــــن بـــــــعـــــــض ثـــــــوابـــــــهجـــعـــل 
ــــر ه ــــدَّ ــــــــرى ُيـــوطـــئـــنـــي ال ــــــهأت ــــــراب ـــــــــــرى مــــــســــــك ت ث
ــي ــن ــي ع نــــــــور  أي  بــهوأرى  ــــــــــــرى  وُت ل  ـــــا  مـــــوطـــــًئ

مؤلَّفاته، وهي كثرية))):

أرى املشتار يف القريض املختار.. )

ية.. ) اإلشارات املعرِّ

إلقام اإلحلام يف تفسري األحالم.. )

األماين يف التهاين.. )

ُأنس اجلليس يف التجنيس.. 5

أنواع الرقاع يف األسجاع.. 6

بداية الفكر يف بدائع النظم والنثر.. 7

التحميض يف التغميض.. 8

التعازي يف املرازي.. 9

حرز النافث من عيث العائث.. 0)

احلامسة، من نظمه، جملَّد.. ))

خطبة يف غاية الفصاحة.. ))

))) ُينظر: معجم األدباء: ))/70. 
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اخلطب املستضيئة.. ))

ة.. )) اخلطب النارصيَّ

خطب نسق حروف املعجم.. 5)

خلق اآلدمّي.. 6)

ة التأميل يف عيون املجالس والفصول.. 7) ُدرَّ

رسائل لزوم ماال يلزم.. 8)

الركوبات.. 9)

ل يف مدح املليك األفضل.. 0) سمط امللك املفضَّ

ِشعر الصبي.. ))

الفصول املوكبيَّة.. ))

اللزوم.. ))

اللُّامسة يف رشح احلامسة.. ))

هلنة الضيف املصحر يف الليل املسحر.. 5)

(6 .. جمتنى رحيانة اهلمِّ يف استئناف املدح والذمِّ

املحتسب يف رشح اخلطب.. 7)

املخرتع يف رشح اللمع.. 8)

املرجتالت يف املساجالت.. 9)
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معاياة العقل يف معاناة النقل.. 0)

املفاتيح يف الوعظ.. ))

املناجاة.. ))

املنائح يف املدائح.. ))

َمنَّاح املنى يف إيضاح الكنى.. ))

مناقب احِلكم يف مثالب األمم.. 5)

منتزه القلوب يف التصحيف.. 6)

الـُمهترص يف رشح املخترص.. 7)

نتائج اإلخالص يف اخلطب.. 8)

نزهة الراح يف صفات األفراح.. 9)

النكت املعجامت يف رشح املقامات.. 0)

وفاته:

 ذكــر أربــاب املعاجــم ومنهــم ابــن خلِّــكان))) أنَّ املرتجــم تــويفِّ ليلــة األربعــاء 

الثامن والعشين من شــهر ربيع اآلخر ســنة )60هـ باملوصل ودفــن بمقربة املعايف بن 
عمران.

وقال ياقوت احلموّي: »إنَّه تويفِّ عن سنٍّ عالية«)))، رضوان اهلل تعاىل عليه.

))) وفيات األعيان: )/0)). 
))) معجم األدباء: )/7) الرقم )56. 
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، ابن باقي القريّش )كان حيًّا سنة 653هـ(: ّ 53/96. السيِّد عيّل بن احلسني احليلِّ

. ّ هو السيِّد النقيب جمد الدين عّل بن احلسني بن حسان بن باقي القريّش احللِّ

ذكــره املريزا عبد اهلل أفندي يف كتابه الفوائد الطريفــة بام نّصه: »القايض جمد الدين 
ّ كان مــن علامئنا، وقــد نقل بعــض أصحاب التعاليــق عىل الشح  عــّل بن باقــي احللِّ
الصغــري البن ميثم البحرايّن عىل هنج البالغة عنه أنَّه قال يف كتاب املنتخب من تصنيفه: 
إنَّ النبّي قاطع أهل فدك عىل أربعة وعشين ألف دينار، وبعث يف فدك موىل له قيِّـاًم 
اها.. إىل قوله: وقد يظن أنَّ ابن باقي هذا هو بعينه الســيِّد ابن  لفاطمة، وأنحلها إيَّ
باقــي الــذي ينقل عنه الكفعمّي كثرًيا يف كتب األدعيــة، وأنَّ املقصود من كتابه املتداول 

هو كتاب انتخابه واختياره لكتاب املصباح للشيخ الطويّس، وهو كتاب متداول«))).

وقال الشــيخ املريزا حســني النورّي يف خامتة املســتدرك عند ذكــره لكتاب اختيار 
املصبــاح وهو من مصنَّفات املرتَجم: »للســيِّد الفاضل عّل بن احلســني بن حســان بن 
باقي القريّش، املعروف بـ)الســيِّد ابن باقي(، وبابن الباقي، فرغ من تأليفه سنة )65هـ، 
وفيه زيادات ليســت يف األصل، وهذا الكتاب كثري االشتهار عند علامء البحرين، وهم 

يعملون بام فيه«))).

من آثاره:

اختيار املصباح، أي كتاب مصباح املتهجد للشيخ الطويّسH، وهو مطبوع.. )

املجمــوع يف اآلداب واحلكــم، وقد طبع مؤخــًرا بتحقيق الشــيخ عبد احلليم . )
. ّ عوض احللِّ

))) الفوائد الطريفة: 56). 
))) خامتة املستدرك: )/80). 
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ّ )ق 7 أو ق 8(: 54/97. الشيخ كامل الدين عيّل بن احلسني بن محَّاد الليثّي احليلِّ

هو الفقيه الفاضل، والعامل الكامل العامل، الشــيخ كامل الدين أبو احلســن عّل بن 
. احلسني بن محَّاد الليثّي الواسطّي))) احللِّّ

قال عنه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ كامل الدين أبو احلســن عّل بن احلســني بن 
محَّاد الليثّي الواســطّي، فاضل، فقيه، زاهد، من مشــايخ ابن ُمَعيَّة، ونقل الشــيخ حسن 
أنَّ الســيِّد غيــاث الدين عبدالكريم بــن طاووس أجازه إجازًة قال فيها: اســتخرت اهلل 
ق  وأجــزت لــألخ يف اهلل العامل الفاضل، الصالــح األوحد، احلافظ املتقــن، الفقيه املحقِّ
البارع، املرتىض كامل الدين فخر الطائفة عّل ابن الشيخ اإلمام الزاهد بقية املشيخة رشف 

الدين احلسني بن محَّاد بن أيب اخلري الليثّي نسًبا، الواسطّي مولًدا أن يروي عنِّي«))).

وذكره السيِّد اخلوانسارّي يف ذيل ترمجة السيِّد ابن باقي القريّش قائاًل:

».. وكذلك هو غري الفقيه الصالح كامل الدين أيب احلســن عّل بن احلسني بن محَّاد 
الليثّي الواسطّي الذي هو من مشايخ ابن ُمَعيَّة، وله إجازة الرواية عن السيِّد عبدالكريم بن 

 
طاووس..«))).

ويتبــنيَّ لنا من كالم صاحب أمل اآلمل آنف الذكــر أنَّ والد املرتجم هو أيًضا من 
 كبار العلامء األفاضل إذ ُوِصَف بـ: »اإلمام الزاهد، بقية املشيخة، رشف الدين احلسني بن 

محَّاد«))).

ل الكتاب، وليســت مدينة  ))) واســط املنســوب إليها هي إحدى قرى احللَّة التــي مّر ذكرها يف أوَّ
واسط املعروفة حالًيا بـالكوت. 

))) أمل اآلمل: )/79). 
))) روضات اجلنَّات: )/0)). 

لة لصاحب الرتمجة الشيخ كامل الدين بن محَّـاد الليثّي يف كتابنا مزارات ←   ))) وقد ذكرنا ترمجة مفصَّ
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55/98. الشيخ عيّل بن احلسني القايض )كان حيًّا سنة 645هـ(:

ّ القايض، كان  جاء يف شــعراء احللَّة: »هو جمد الدين عّل بن احلســني بن باقي احللِّ
حيًّا ســنة 5)6هـ، ذكره ابن الفوطي يف املجمع فقال: ذكره شــيخنا تاج الدين يف كتاب 
نزهة األبصار يف معرفة النقباء األطهار، وأنشــد له يف مدح النقيب قطب الدين احلسني 

ابن األقسايّس:

مثل عــن  ــاديــك  أي تنبو  مثلها  الشملأيف  جامعة  فيك  األمــاين  وهذه 
أتَّقي كنت  مــا  املــقــدور  ــن  آم ــد  استغلوق كنت  ما  ــام  األّي وأرخصت 
وطاعة سمًعا  الدهر  رصف  ملا فهمت من قول وأمضيت من فعل«)))وأذعن 

56/99. السيِّد عيّل بن عرفة احلسينّي )ق 7(:

جاء يف فقهاء الفيحاء: »هو الســيِّد فخر الدين عّل أبو احلســن بن عرفة احلســينّي 
ّ وطنًا ومولًدا، من صدور علامء الفيحاء وفطاحل فقهائها.. إىل قوله: وقد  نســًبا، واحللِّ
وصفــه بعض مرتمجيه بأنَّه فاضل صالح، يروي عنــه ابن ُمَعيَّة. ولعّل بن عرفة هذا ولد 
د  نجيب هو الشيخ األمني زين الدين جعفر بن عّل بن عرفة، من مشايخ تاج الدين حممَّ

ابن السيِّد جالل الدين..«))).

واالســم الوارد يف إجازة ابن ُمَعيَّة هو الشــيخ األمني زين الدين جعفر بن عّل بن 
، وليس كام ذكره صاحــب فقهاء الفيحاء من أنَّه ابن عرفة، وهو  ّ يوســف بن عروة احللِّ

من املشايخ وليس من السادات، فالحظ.

→ احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها عند ذكر مرقده رضوان اهلل عليه. 
))) شعراء احللَّة: )/5)). 
))) فقهاء الفيحاء: )/75. 
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57/100. الشيخ عيّل بن عصيدة السوراوّي )ق 7(:

مة الشيخ شمس الدين عّل بن ثابت بن عصيدة السوراوّي  هو الفقيه الفاضل العالَّ
الوارد اسمه يف طرق اإلجازات واألسانيد واملوصوف بالفضل والنبل.

ذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الســيِّد شــمس الدين عّل بــن ثابت بن عصيدة 
مة عن أبيه عنه«))). السوراوّي، فاضل جليل ثقة، يروي العالَّ

وجــاء يف طرائــف املقال: »الشــيخ عّل بن ثابت بــن عصيدة الســوراوّي، فاضل 
مة عن أبيه عنه، وهو عن عريب بن مســافر عن احلسني بن هبة اهلل بن   جليل، يروي العالَّ

رطبة«))).

ه صاحب أمل اآلمل  وال أعرف إنرْ كان املرتجم من النسب العلوّي أم ال، وقد سامَّ
بـ)السيِّد(، وقد وصفه غريه بالشيخ، واهلل سبحانه العامل.

ّ )..-601هـ(: 58/101. الشيخ عيّل بن عيّل ابن اخلازن احليلِّ

قــال املنــذرّي يف التكملة عند ذكره لوفيات ســنة )60هـــ: »ويف الثالث عش من 
ّ املؤدِّب املعروف بـ: )ابن  شــوال تويفِّ الشــيخ أبو القاســم عّل بن عّل بن منصور احللِّ
ة،  ث بيشء من شــعره، وهو من أهــل احللَّة املزيديَّ اخلــازن( ببغــداد، وقيل: باحللَّة، حدَّ

وكانت فيه فضيلة«))).

وذكر الدكتور مصطفى جواد يف تعليقته عىل تاريخ ابن الســاعي))) أنَّ املرتَجم هو 

))) أمل اآلمل: )/77). 
))) طرائف املقال: )/0)). 
))) تكملة املنذري: )/)7. 

))) تاريخ ابن الساعي: 8/9)). 
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ّ الشاعر النحوّي، فالحظ. أخو الشيخ أيب الفتوح نرص ابن اخلازن احللِّ

59/102. السيِّد ريّض الدين عيّل بن عيّل ابن طاووس )ق 7 أو ق 8(:

مة الفاضل اجلليل، نقيب العلويِّني، السيِّد أبو القاسم ريّض الدين عّل بن  هو العالَّ
أيب القاسم ريّض الدين عّل بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسنّي.

ا أبو القاســم ريّض الدين صاحب الكرامات  قال ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب: »وأمَّ
ــب بـ)املصطفى( مــات دارًجــا والنقيــب ريّض الدين  ــد امللقَّ  فَوَلــَد صفــي الديــن حممَّ

عليًّا«))).

وقــال اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الســيِّد عّل بن موســى ابن 
طاووس:

»وصــورة ما وجدنــاه عىل مفتتح ذلك الكتــاب هكذا: قال موالنا الســيِّد اإلمام، 
ق، ركن اإلســالم، مجــال العارفني، مفخرة العرتة الطاهرة،  مة املحقِّ العامل العامل، العالَّ
اج واملحرمني،  عــامد الشيعة، أفضل الســادة، بقية نقبــاء الطالبيِّني، مفخر أمــراء احلجَّ
ة العرب، أبو القاســم عّل ابن اإلمــام الطاهر، الزاهد املجاهد، صاحب املعجزات  حجَّ
د بن طاووس  الظاهرة، والشــيم الطاهرة، ريّض الدين عّل بن موســى بن جعفر بن حممَّ

مصنِّف هذا الكتاب وجامعه ضاعف اهلل معاليه، وبلَّغه أمانيه..«))).

ويف الكنــى واأللقاب:»الرابع من بني طاووس الســيِّد ريّض الدين عّل ابن ريّض 
الدين عّل بن طاووس الذي رشك والده االسم واللقب، صاحب كتاب زوائد الفوائد 
ل،  مة املجليّس احلديث املشــهور يف فضل تاسع شهر ربيع األوَّ الذي ينقل عنه العالَّ

))) عمدة الطالب: )9). 
))) روضات اجلنَّات: )/9)). 
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ء والعلامء الفقهاء األتقياء..«))). وباجلملة: بنو طاووس هم السادة األجالَّ

وجاء يف موارد اإلحتاف:»أبو القاســم ريّض الدين عّل بن أيب القاسم ريّض الدين 
م باقي نســبه يف ترمجة والده، وكان عامًلا فاضاًل  عّل بن موســى بن جعفر احلســنّي، تقدَّ
ورًعــا، ول نقابة الطالبيِّني، وهو الذي شــارك والده يف االســم والكنيــة واللقب، وهو 
صاحــب كتــاب الزوائد الذي ينقل عنــه املجليّس يف البحار احلديث املشــهور يف فضل 
د بن أمحد العميدي احلسينّي  ل. وذكر شــمس الدين أبو عّل حممَّ تاســع شــهر ربيع األوَّ
ــاف: كان هذا الشيف مع ريّض الدين نارص امللك األجمد أيب الفضل  ر الكشَّ يف املشــجَّ
احلســن ابــن امللك النــارص داود بن عيســى بن صالح الديــن وبينهام مكاتبات حســنة 

وإشارات تدلُّ عىل مقامه الشيف وجاللة قدره يف الرئاسة..«))).

مولده ووفاته:

ــة ســنة ))6هـ بمشــهد أمري  س يف كشــف املحجَّ ولــد كــام عن والــده املقــدَّ
املؤمنني)))، وتويفِّ سنة ))7هـ))).

من آثاره: كتاب زوائد الفوائد.

د بن أيب منصور العلوّي )..-608هـ(: 60/103. السيِّد أبو الغنائم عيّل بن حممَّ

قال املنذرّي يف التكملة عند ذكره لوفيات ســنة 608هـ: »ويف هذه الســنة أيًضا أو 
د بن أيب منصور العلــوّي املدائنّي، نزيل  نحوهــا تــويفِّ الشيف أبو الغنائم عّل بــن حممَّ

))) الكنى واأللقاب: )/))). 
))) موارد اإلحتاف: )/0)). 

ة: ).  ))) كشف املحجَّ
))) موسوعة طبقات الفقهاء: 50/8). 
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ة، له شعر ومدائح يف أهل  بغداد، الشــاعر املعروف بـ)ابن صاحب اخلاتم( باحللَّة املزيديَّ
ث به«))). ن، وحدَّ البيت، وكان يكتسب بالشعر، وشعره مدوَّ

د بن أيب منصور عّل بن عّل بن  ويعرف أيًضا بالسيِّد أيب منصور عّل املختّص ابن حممَّ
ب أيًضا بـ)صاحب اخلاتم(، ينتهي نسبه الشيف إىل السيِّد   عّل نواية وهو اسم أّمه امللقَّ

عــّل العرييّض ابن اإلمام جعفر الصادق، مــن أوالد املرتجم ولده الفاضل الزاهد 
س مقابر قريش الســيِّد تقــّي الدين أبو طالب  نقيب العلويِّني يف املشــهد الكاظمّي املقدَّ
 ا ولده اآلخر فهو الشاعر الفاضل املادح ألهل البيت احلســن بن عّل املختّص، أمَّ
د بن عّل املختّص،  واملعروف أيًضا بـ: )بن صاحب اخلاتم( أو بـ: )ابن اخلاتم( السيِّد حممَّ

من شعره يف مدح ابن اجلوينّي عطاء امللك:

شيَّدمتا ــد  ق ــيــك  أب ـــن  واب ـــت  ــفــرقــدوألن ــا فـــويـــق ال ــًت ــي وبـــنـــوكـــام ب
وهى ــا  وم ــان  ــزم ال ــرِّ  م عــىل  أعــمــديبقى  ــة  ــت س ذراه  يـــقـــّل  ــت  ــي ب

ُر الســيِّد عّل املختّص املعروف بـ)ابن صاحب اخلاتم( وولديه قد ورد يف عدد  وِذكرْ
مــن كتب التاريخ واألنســاب، ككتاب غايــة االختصار)))، وكتاب عمــدة الطالب)))، 

وكتاب موارد اإلحتاف)))، وغريها من الكتب.

د ابن العلقمّي )..-656هـ(: 61/104. الوزير رشف الدين عيّل ابن الوزير حممَّ

هو العامل األديب، الشاعر الفاضل، الوزير الشيخ أبو القاسم رشف الدين عّل ابن 
د ابن العلقمّي. الوزير مؤّيد الدين حممَّ

))) تكملة املنذري: )/7)). 
))) غاية االختصار: )9. 
))) عمدة الطالب: 5)). 

))) موارد اإلحتاف: )/)6). 
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ذكره صاحــب أمل اآلمل قائاًل: »الوزير رشف الدين أبو القاســم عّل ابن الوزير 
ق نجم  د ابن العلقمّي، عامل جليل القدر، شاعر، أديب، من تالمذة املحقِّ مؤّيد الدين حممَّ

الدين«))).

: ».. ومنهــم الوزير رشف  ّ ق احلــلِّ ـات عند ذكــر تالمذة املحقِّ ويف روضــات اجلنَـّ
د ابن العلقمــّي، وكان عامًلا، جليل  ــد الدين حممَّ الديــن أبو القاســم عّل ابن الوزير مؤيِّ

القدر، شاعًرا أديًبا، وأبوه كان وزير املستعصم العبَّايس، شيعًيا..«))).

ويف طرائــف املقال: »الوزير رشف الدين أبو القاســم عّل ابــن الوزير مؤّيد الدين 
د ابن العلقمّي وكان عامًلا جليل القدر شاعًرا أديًبا، وأبوه كان وزير املستعصم«))). حممَّ

ب كلٌّ منهام بـ: )مؤّيد الدين(  ومن الرضوري هنا اإلشارة إىل أنَّ هناك وزيرين ُيلقَّ
ومهــا متعارصان تقريًبــا وكالمها من وزراء دولــة بني العبَّاس، أحدمهــا والد صاحب 
ا اآلخر فيعــرف بالوزير مؤّيد  الرتمجــة وهــو الوزير الفاضل مؤّيــد الدين العلقمــّي، أمَّ
ّي، ولنفي االشــتباه الذي قد حيصل عند البعض من كوهنام شــخًصا واحًدا،  الدين القمِّ

ولتوضيح االختالف الكبري بينهام عىل الرغم من اتفاقهام يف اللقب واملنصب نقول:

ّي هو أحد وزراء النارص لدين اهلل  ل منهــام وهو الوزير مؤّيد الدين القمِّ ). إنَّ األوَّ
ّي. د بن برز القمِّ د بن حممَّ العبَّايس املتوفَّ سنة ))6هـ واسمه حممَّ

ه: »يف هذه الســنة  قــال ابن األثري يف تارخيه عند ذكره حلوادث ســنة 606هـ ما نصَّ
ل ُعزل فخر الدين بن أمســينا عن نيابة الــوزارة للخليفة.. وول بعده نيابة  يف ربيــع األوَّ
ب مؤّيد الدين،  ّي، كاتب اإلنشــاء، وُلقِّ د بن برز القمِّ د بن حممَّ الــوزارة مكني الدين حممَّ

))) أمل اآلمل: )/)0). 
))) روضات اجلنَّات: )/)8). 

))) طرائف املقال: )/05). 
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وُنقل إىل دار الوزارة، مقابل باب النويب«))).

د بن أمحــد العلقمّي، وزير  ــا الثــاين منهام فهو الوزير مؤّيــد الدين أبو طالب حممَّ أمَّ
خني وأصحاب املعاجم. املستعصم باهلل آخر خلفاء بني العبَّاس، وقد ذكره عدد من املؤرِّ

ّي يرجع نسبه وكام أشار إىل ذلك  ). اختالفهام يف النسب: فالوزير مؤّيد الدين القمِّ
صاحــب غايــة االختصار))) إىل الصحــايب اجلليل املقداد بن األســود رضوان اهلل تعاىل 
ا الوزير مؤّيد الدين العلقمّي فقد ذكر بعض ممَّن ترجم له))) أنَّه من بني أســد،  عليــه، أمَّ

س احللَّة. وأنَّه من عشرية األمري سيف الدولة املزيدّي األسدّي مؤسِّ

ّي  ل منهام وهو مؤّيد الدين القمِّ ). االختــالف الزمني بينهام يف تولِّ الوزارة: فاألوَّ
ا الوزير  كان أحــد وزراء النــارص لدين اهلل العبَّايس املتوفَّ ســنة ))6هـ كام مرَّ آنًفــا، أمَّ
مؤّيــد الديــن العلقمّي فقد كان وزيًرا للمســتعصم باهلل العبَّايس املقتــول عىل يد املغول 
يه منصــب الوزارة لغري  ســنة 656هـ، علــاًم أنَّ أحًدا ممَّن ترجم هلــذا الوزير مل يذكر تولِّ

املستعصم باهلل العبَّايس، فالحظ. واهلل سبحانه العامل.

ّ )..-606هـ(: د ابن السكون احليلِّ د بن حممَّ 62/105. الشيخ عيّل بن حممَّ

هو العامل الفاضل، واألديب اللغوّي النحوّي الشــاعر، الشــيخ أبو احلسن عّل بن 
. ّ د بن عّل بن السكون احللِّ د بن حممَّ حممَّ

د بن عّل بن  ــد بن حممَّ ذكره ابن الســاعي يف تارخيه قائاًل: »أبو احلســن عّل بن حممَّ
، كان عارًفا بالنحو واللغة العربّية، حسن الفهم، جيِّد النقل، حريًصا عىل  ّ السكون احللِّ

))) الكامل يف التاريخ: ))/87). 
))) غاية االختصار: 89. 

))) فقهاء الفيحاء: )/60). 
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تصحيح الكتب، مل يضع يف كتابه قّط إالَّ ما وعاه قلبه وفهمه ُلبُّه، وكان جييد قول الشعر، 
تويفِّ يف سنة ستٍّ وستامئة«))).

وقال عنه ياقوت احلموّي يف معجم األدباء:

، أبو احلســن من حلَّة بنــي مزيد بأرض  ّ د بن عّل بن الســكون احللِّ »عــّل بن حممَّ
بابل، كان عارًفا بالنحو واللغة، حسن الفهم، جيِّد النقل، حريًصا عىل تصحيح الكتب، 
مل يضــع قّط يف طِرِســه إالَّ ما وعاه قلبه وفهمــه ُلبُّه، وكان جييد قول الشــعر، وحكى ل 
ا، قال ل: ومات يف حدود ســنة ستامئة، وله  عنه الفصيُح بن عّل الشــاعر أنَّه كان نصرييًّ

تصانيف«))).

د بن الســكون، فاضل،  د بن عّل بن حممَّ وجاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ عّل بن حممَّ
صالح، شاعر، أديب«))).

د النحوّي  وقال اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشيخ عّل بن حممَّ
د بن عّل  د بــن حممَّ مــا نّصــه: ».. ثــمَّ ليعلم أنَّ هذا الرجل، غري أيب احلســن عّل بن حممَّ
ــه عن معجم  ّ اللغــوّي النحوّي، الشــيعي اإلمامي، الــذي ُنقل يف حقِّ الســكويّن احلــلِّ
األدبــاء أنَّه كان عارًفا بالنحو واللغة، حســن الفهم، جيِّــد النقل، حريص عىل تصحيح 

الكتب..«))).

ّي يف الكنى واأللقاب قائاًل: »ابن الَســكون- بفتح السني- أبو احلسن  وذكره القمِّ
، العامل الفاضل، العابد الــورع، النحوّي اللغوّي،  ّ د بن عّل احلــلِّ د بن حممَّ عــّل بن حممَّ

))) اجلامع املخترص: 06/9). 
))) معجم األدباء: 5)/75. 

))) أمل اآلمل: )/)0). 
))) روضات اجلنَّات: 5/)5). 
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الشــاعر الفقيــه، من ثقاة علامئنا اإلماميَّة، ذكره الســيوطي يف الطبقــات، ومدحه مدًحا 
بليًغا، وكان حســن الفهم جيِّد الضبــط حريًصا عىل تصحيح الكتب، كان معارًصا 
لعميد الرؤســاء راوي الصحيفة الكاملة، وُحكي عن شــيخنا البهائّي أنَّه قال: إنَّ قائَل: 
ة عىل منشئها آالف السالم والتحيَّة هو ابن السكون،  اديَّ ل الصحيفة السجَّ ثنا( يف أوَّ )حدَّ

تويفِّ يف حدود سنة 606هـ«))).

63/106. السيِّد ريّض الدين عيّل بن موسى ابن طاووس )589-664هـ(:

هو مجال العارفني، وشــمس العلامء العاملني، الفقيه العابد، والورع الزاهد، السيِّد 
السند، واحلرب املعتمد، أبو القاسم ريّض الدين عّل ابن سعد الدين موسى بن جعفر بن 

د الطاوويّس احلسنّي نقيب نقباء الطالبيِّني. حممَّ

ورد ذكــره يف أكثر املعاجــم الرجاليَّة موصوًفا بالزهد والورع، وشــدة العبادة، مع 
اإلجالل والتقديس لشــخصه املعّظمH، وممَّن ذكــره صاحب كتاب غاية االختصار 
عنــد ذكــره ألخيــه الســيِّد أيب الفضائل أمحــد: ».. ومنهم أخــوه ريّض الديــن عل، له 
التصانيــف الكثرية يف الفقــه واألدعية واملواعظ واألخبار، كان رفيع الشــأن، له جاللة 
ٍة عاليــٍة، توىلَّ نقابــة الطالبيِّني يف هــذه الدولة  ، ومهَّ ٍع تــامٍّ ووجاهــة ونفــس كبرية وترفُّ

القاهرة، ثمَّ كفَّت يده آخر عمره.

))) الكنى واأللقاب: )/)))، وقد ذكرنا له ترمجة أخرى يف كتابنا مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد 
علامئها عند تعيني مرقده يف احللَّة رضوان اهلل تعاىل عليه.

ّي يف ســفينة البحار: )/))) أنَّ عنده نســخة من أمال الصدوق  أقول: ذكر الشــيخ عبَّاس القمِّ  
ة من ســنة ثالث  ، فرغ مــن كتابتها يوم اخلميــس رابع عش ذي احلجَّ ّ بخــطِّ ابن الســكون احللِّ

وستِّني ومخسامئة.
سة يف سنتنا هذه 7)))هـ عىل نسخٍة ُكتبت  ة املقدَّ وأخرًيا ُطبع كتاب هنج البالغة يف العتبة العلويَّ  

 .) ّ بخطِّه. )أمحد احللِّ
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قــال ابن أنجــب: أخربين ريّض الدين أنَّ مولده يف رجب ســنة ســبع وثامنني 
ومخسامئة«))).

ويف موضــع آخر من الكتاب عند ذكر آل مصابيح: »ولـامَّ توىلَّ الســيِّد ريّض الدين 
عــّل بن موســى بن طاووس النقابــة وقد جلس يف مرتبة خــرضاء، وكان الناس عقيب 

واقعة بغداد قد رفعوا السواد ولبسوا لباس اخلرضة، قال فيه عّل بن محزة الشاعر:

جعفر بن  موسى  نجل  عــّل  جعفرفهذا  بن  موسى  نجل  عــّل  شبيه 
ــة أخــرض ــام ــإلم ــت ل ــدس ــت لــلــنــقــابــة أخــرضفــــذاك ب ــدس ــــذا ب وه

ألنَّ املأمــون لـامَّ عهــد إىل الرضا ألبســه لباس اخلرضة وغريَّ الســواد، واخلرب 
معروف..«))).

وذكــره ابــن ِعنَبة يف عمــدة الطالب قائاًل: »وريّض الدين أبو القاســم عّل الســيِّد 
الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق«))).

د بن  ويف أمل اآلمل: »السيِّد ريّض الدين أبو القاسم عّل بن موسى بن جعفر بن حممَّ
 

د بن طاووس احلســنّي، حاله يف العلم والفضل  د بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ أمحد بن حممَّ
والزهد والعبادة والثقة والفقه واجلاللة والورع أشــهر من أن ُيذكر، وكان أيًضا شــاعًرا 
أديًبا، منشــًئا بليًغــا، له مصنَّفات كثرية.. وقد ذكره الســيِّد مصطفى يف رجاله فقال فيه: 
ء هــذه الطائفة وثقاتا، جليل القدر، عظيم املنزلــة، كثري احلفظ، نقي الكالم،  مــن أجالَّ
مة يف بعض  حالــه يف العبادة والزهد أظهر من أن ُيذكر، له كتب حســنة. وقال العالَّ
إجازاته عند ذكره: وكان ريّض الدين عّل صاحب كرامات، ُحكي ل بعضها وروى ل 

))) غاية االختصار: 58. 
))) غاية االختصار: 6)). 

))) عمدة الطالب: 90). 
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مة يف موضع آخر: إنَّ الســيِّد ريّض الدين كان أزهد  والــدي البعض اآلخر، وقال العالَّ
أهل زمانه«))).

ويف لؤلــؤة البحرين قال الشــيخ يوســف البحرايّن: »ريّض الدين أبو القاســم عّل 
مها( ابنا الســيِّد ســعد الدين أيب إبراهيم موسى بن  س رِسُّ ومجال الدين أبو الفضائل )ُقدِّ
د الطاووس، ومها َأخوان من أمٍّ وأب،  د بن أمحد بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ جعفر بن حممَّ
ام بن أيب الفراس بن فراس بن  هام عىل ما ذكره بعض علامئنا بنت الشــيخ مسعود ورَّ وأمُّ
د بن إســحاق بن احلســن بن  مها هذا هو الســيِّد أبو عبد اهلل حممَّ محدان.. وطاووس جدُّ

.(((»..د بن سليامن بن داود بن احلسن املثنَّى بن احلسن بن عّل بن أيب طالب حممَّ

ة )الراشــحة الرابعة والعشون( عند ذكر السيِّد أيب جعفر  ويف الرواشــح الســامويَّ
العرييّض:

م، حاله أعرف من أن يوصــف، وقد نصَّ عىل ذلك  »وعــّل العرييّض معظَّم مكــرَّ
م ابن طاووس احلســنّي يف كتاب ربيع الشــيعة))) يف بعض فصول  الســيِّد املعظَّم املكــرَّ

الباب العارش«))).

ويف روضــات اجلنَّات »الســيِّد الفاضل الكامــل، العابد الزاهــد، ريّض الدين أبو 
القاســم وقيل: أبو احلسن، وقيل: أبو موسى عّل ابن سعد الدين أيب إبراهيم موسى بن 
ب بـ)طاووس احلســنّي  د امللقَّ د بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ جعفر بن حممَّ
العلــوّي الفاطمّي(، أخو الســيِّد مجال الدين أمحد بن موســى صاحــب كتاب البشى 

))) أمل اآلمل: )/05). 
))) لؤلؤة البحرين: 5)). 

 .) ))) كتاب ربيع الشيعة هو بعينه كتاب إعالم الورى للطربيّس. )أمحد احللِّّ
ة: 77.  ))) الرواشح السامويَّ
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د بن موسى..«))). وغريه والسيِّد رشف الدين حممَّ

وجاء يف الكنى واأللقاب: »ابن طاووس يطلق غالًبا عىل ريّض الدين أيب القاســم 
عّل بن موســى بن جعفر بن طاووس احلســنّي الســيِّد األجــّل، األورع األزهد، قدوة 
العارفــني، الــذي ما اتَّفقت كلمــة األصحاب عــىل اختالف مشــارهبم وطريقتهم عىل 
مة يف إجازته الكبرية:  ر عنه غريه. قال العالَّ م أو تأخَّ صدور الكرامات عن أحد ممَّن تقدَّ
وكان ريّض الدين عّل صاحب كرامات، ُحكي ل بعضها وروى ل والدي البعض 
اآلخر، وذكر شيخنا يف املستدرك بعض كراماته، ثمََّ قال شيخنا: ويظهر من مواضع 
ــة كان مفتوًحا.. إىل  ة أنَّ بــاب لقائه اإلمام احلجَّ مــن كتبه خصوًصا كشــف املحجَّ
قوله: وكان من عظامء املعظِّمني لشــعائر اهلل تعاىل ال يذكر يف أحد تصانيفه االســم 

به بقوله: جلَّ جالله..«))). املبارك )اهلل( إالَّ يعقِّ

وجــاء يف مــوارد اإلحتــاف بعد ذكــر نســبه الشيــف: ».. الســيِّد الشيف جممع 
ث  الكامالت الســامية واملراتــب العالية، العامل الفقيــه التقّي، والصالح النقــّي، واملحدِّ
الَســنّي، والشاعر األديب، كان جليل القدر، عظيم املنزلة، صاحب الكرامات الباهرة، 
واملقامات الرفيعة، بقيَّة العلامء وأوحد الفضالء، وقد فاز بشيف احلســب والنسب، من 
ســاللة الســادة امليامني، وخالصة القادة امليامني، فألَّف فأجاد وصنَّف فأفاد، ولِّ نقابة 
د وعّز الدين احلسن ومجال  ه أمُّ إخوته: رشف الدين حممَّ الطالبيِّني من قبل هوالكو، وأمُّ
ها بنت  ام بن أيب فراس بــن محدان، وأمُّ الديــن أبو الفضائل أمحد، وهي بنت الشــيخ ورَّ

الشيخ الطويّس..«)))، إىل آخر هذا القول.

))) روضات اجلنَّات: )/5)). 
))) الكنى واأللقاب: )/9)). 

))) موارد اإلحتاف: )/07). 
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ّ عن العالقة النََسبيَّة  د بن إدريس احللِّ وقد ســبق ما ذكرناه ضمن ترمجة الشيخ حممَّ
ّ بالشــيخ أيب جعفر الطويّس، وأنَّه ليس اجلّد  بني الســادة آل طاووس وابن إدريس احللِّ

املبارش هلام، بل هو خطأ شائع، فراجع.

وعن ابن الطقطقّي يف اآلداب السلطانيَّة، قوله: »ولـامَّ فتح السلطان هوالكو بغداد 
ام أفضل السلطان الكافر العادل  يف سنة ست ومخسني وستامئة أمر أن يستفتي العلامء: أهيَّ
أم الســلطان املســلم اجلائر؟ ثــمَّ مجع العلامء باملســتنرصية لذلك، فلامَّ وقفــوا عىل الفتيا 
أحجموا عــن اجلواب، وكان ريّض الدين عّل بن طاووس حارًضا هذا املجلس، وكان 
حمرتًمــا، فلــامَّ رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطَّه فيهــا بتفضيل العادل الكافر عىل 

املسلم اجلائر، فوضع الناس خطوطهم بعده«))).

ّ يف منهاج الصالح يف مبحث االســتخارة: »ورويت عن السيِّد  مة احللِّ وذكر العالَّ
السند ريّض الدين عّل بن موسى بن طاووس وكان أعبد من رأيناه من أهل زمانه..«))).

شيوخه ومن يروي عنهم:

الشيخ الصالح تاج الدين احلسن بن عّل الدريّب.. )

الشيخ حسني بن أمحد السوراوّي.. )

الشيخ الفقيه سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة السوراوّي.. )

ابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوّي.. ) السيِّد النسَّ

د بن أيب القاســم عبد اهلل بــن عّل بن زهرة احلســينّي . 5 الســيِّد حمــي الديــن حممَّ
الصادقّي احللبّي.

))) الفخري يف اآلداب السلطانية: )). 
))) خامتة املستدرك: )/6))، الكنى واأللقاب: )/9)). 
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د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام))).. 6 الشيخ الفقيه نجيب الدين حممَّ

د السوراوّي.. 7 الشيخ نجيب الدين حممَّ

د بن معد املوسوّي.. 8 السيِّد صفي الدين حممَّ

تالمذته:

الشيخ الفاضل اجلليل تقّي الدين احلسن بن عّل بن داود، صاحب الرجال.. )

ّ املعروف . ) ر احللِّ الشيخ األفضل مجال امللَّة والدين احلسن بن يوسف ابن املطهَّ
.(H ّ مة احللِّ بـ)العالَّ

( .. ّ د بن نام احللِّ مة نجم الدين جعفر بن حممَّ الشيخ العالَّ

السيِّد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موسى ابن طاووس، ابن أخيه.. )

ة يف معرفة . 5 ، صاحب كتاب كشف الغمَّ الشــيخ اجلليل عّل بن عيســى اإلربّلّ
ة. األئمَّ

ينّي.. 6 د بن أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ الشيخ الفقيه شمس الدين حممَّ

الشــيخ الفقيه يوســف بن حاتم العامّل، صاحب كتــاب األربعني يف فضائل . 7
أمري املؤمنني.

8 .. ّ مة احللِّ ، والد العالَّ ّ ر احللِّ الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن عّل املطهَّ

مؤلَّفاته:

وهذا رسٌد لبعضها، وإالَّ فهي كثرية:

))) لؤلؤة البحرين: 0)). 
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اإلبانة يف معرفة أسامء كتب اخلزانة))).. )

اإلجازات لكشف طرق املفازات))).. )

االحتساب، وهو من كتب األدعية))).. )

أربعون حديًثا))).. )

أرسار الدعوات لقضاء احلاجات وما ال ُيستغنى عنه الستدراك الدالالت)5).. 5

إسعاد ثمرة الفؤاد عىل سعادة الدنيا واملعاد.. 6

أرسار الصالة وأنوار الدعوات، أو )خمتار الدعوات وأرسار الصالة()6).. 7

األرسار يف ساعات الليل والنهار.. 8

االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء.. 9

إغاثة الداعي وإعانة الساعي)7).. 0)

اإلقبال يف صالح األعامل، كبري، مطبوع.. ))

األمان من أخطار األسفار واألزمان، مطبوع.. ))

األنوار الباهرة يف انتصار العرتة الطاهرة)8).. ))

))) أنيس النفوس: 0)). 
))) أنيس النفوس: ))). 
))) أنيس النفوس: 5)). 
))) أنيس النفوس: 88). 
)5) أنيس النفوس: 7)). 
)6) أنيس النفوس: 5)). 
)7) أنيس النفوس: 50). 
)8) أنيس النفوس: )6). 
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البشارة.. ))

ة بعد املامت))).. 5) البشارات بقضاء احلاجات عىل يد األئمَّ

(6 ..Hالبهجة لثمرة املهجة، يف أمهات األوالد وذكر أوالده

التحصيل))).. 7)

التحصني ألرسار ما زاد من أخبار كتاب اليقني)))، مطبوع.. 8)

الرتاجم فيام نذكره عن احلاكم))).. 9)

التشيف بتعريف وقت التكليف)5)، مطبوع.. 0)

التشيــف باملنــن يف التعريف بالفتــن)6)، ويســمى أيًضا )املالحــم والفتن(، . ))
مطبوع.

التعريف للمولد الشيف)7).. ))

تقريب السالك إىل خدمة املالك)8).. ))

التوفيق للوفاء بعد تعريف دار الفناء.. ))

مجال األسبوع بكامل العمل املشوع، مطبوع.. 5)

))) أنيس النفوس: 65). 
))) أنيس النفوس: 67). 
))) انيس النفوس: 69). 
))) أنيس النفوس: 70). 
)5) أنيس النفوس: 70). 
)6) أنيس النفوس: )7). 
)7) أنيس النفوس: 77). 
)8) أنيس النفوس: 78). 
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الدروع الواقية من األخطار فيام يعمل كلِّ شهر عىل التكرار، مطبوع.. 6)

ربيع األلباب، يف ستَّة جملَّدات.. 7)

د بن عبد اهلل بن عّل بن زهرة . 8) فه بالتامس حممَّ روح األرسار وروح األســامر، ألَّ
احللبّي احلسينّي.

د بن عبد اهلل بن سليامن))).. 9) رّي الظمآن من مروي حممَّ

زهرة الربيع يف أدعية األسابيع))).. 0)

السعادات بالعبادات التي ليس هلا وقت حمتوم معلوم يف الروايات))).. ))

سعد السعود، مطبوع.. ))

شفاء العقول عن داء الفضول))).. ))

رشح هنج البالغة)5).. ))

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، مطبوع.. 5)

طرف من األنباء واملناقب يف رشف سيد األنبياء وعرتته األطائب، وطرف من . 6)
ترصحيه بالوصية باخلالفة لعّل بن أيب طالب)6)، مطبوع.

عدم مضايقة الفوائت أو )املواسعة واملضايقة()7)، مطبوع.. 7)

))) أنيس النفوس: 88). 
))) أنيس النفوس: 89). 
))) أنيس النفوس: 90). 
))) أنيس النفوس: )9). 
)5) أنيس النفوس: )9). 
)6) أنيس النفوس: )0). 
)7) أنيس النفوس: 87). 
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ان الثرى، يف قضاء الصالة عن األموات، مطبوع . 8) غياث ســلطان الورى لســكَّ
)قطعة منه())).

فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ربِّ األرباب، يف االستخارات، مطبوع.. 9)

فتح حمجوب اجلواب الباهر يف رشح وجوب خلق الكافر.. 0)

فرج املهموم يف احلالل واحلرام من علم النجوم، مطبوع.. ))

فرحة الناظر وهبجة اخلاطر))).. ))

فالح السائل ونجاح املسائل)))، مطبوع.. ))

القبس الواضح من كتاب اجلليس الصالح))).. ))

الكرامات)5).. 5)

ة ورع  ًبا بعد ذكره هلذا الكتاب ومبيِّنًا لشدَّ ))) قال اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات: )/6)) معقِّ
فاته مل يؤلِّف يف  وزهد الســيِّد ريّض الدين ابن طاووسH وأنَّه رضوان اهلل عليه رغم كثرة مؤلَّ
 الفقه ســوى هذا الكتاب قائاًل: »وقد نقل عن مقالهH فيام يورد يف أوائل اإلجازات ما يكون 
نــّص عبارتــه هكذا: فصــٌل: واعلم أنَّني إنَّام اقتــرصت عىل تأليف كتاب غياث ســلطان الورى 
ان الثــرى مــن كتب الفقه يف قضــاء الصالة عن األمــوات ومل ُأصنِّف غري ذلــك من الفقه  لســكَّ
غ  وتقرير املسائل واجلوابات؛ ألنَّني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي يف دنياي وآخريت يف التفرُّ
عــن الفتوى يف األحكام الشعيَّة ألجل ما وجدت من االختالف يف الرواية بني فقهاء أصحابنا 
 :د  يف التكاليــف الفعليَّــة، وســمعت كالم اهلل يقول عــن أعزِّ موجود مــن اخلالئق حممَّ
َل َعَلْينَا َبْعــَض األَقاِويِل*لَََخْذَنا ِمنْــُه بِاْلَيـِمنِي..﴾، فلو صنَّفــُت كتًبا يف الفقه ُيعَمل  ﴿َوَلــْو َتَقوَّ
 عي عن الفتوى ودخواًل حتت خطر اآلية املشار إليها، ألنَّه بعدي عليها كان ذلك نقًضا لتورُّ
 لت عليه ل عليه فكيف يكون حال إذا تقوَّ إذا كان هذا تديده للرسول العزيز األعلم لو تقوَّ

.أو صنَّفت خطًّا أو غلًطا يوم حضوري بني يديه..« إىل آخر ما ذكره
))) أنيس النفوس: ))). 
))) أنيس النفوس: ))). 
))) أنيس النفوس: 5)). 
)5) أنيس النفوس: 6)). 
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ة لثمرة املهجة، مطبوع.. 6) كشف املحجَّ

لباب املرسة من كتاب ابن أيب ُقرة))).. 7)

اللطيف يف التصنيف يف رشح السعادة بشهادة صاحب املقام الشيف))).. 8)

املجتنى من الدعاء املجتبى)))، مطبوع.. 9)

حماســبة النفــس)))، ويســمى أيًضا حماســبة املالئكــة الكرام آخــر كل يوم من . 50
الذنوب واآلثام، مطبوع.

املختار من كتاب أيب عمرو الزاهد.. )5

املزار)5).. )5

مسالك املحتاج إىل مناسك احلاج.. )5

مصباح الزائر وجناح املسافر، مطبوع.. )5

املرصع الشني يف قتل احلسني)6).. 55

مضامر الســبق يف ميدان الصدق لصوم شــهر رمضان، ويسمى أيًضا بـ )التامم . 56
ملهام شهر الصيام()7).

امللهوف عىل قتىل الطفوف.. 57

))) أنيس النفوس: 8)). 
))) أنيس النفوس: 9)). 
))) أنيس النفوس: 9)). 
))) أنيس النفوس: ))). 
)5) أنيس النفوس: ))). 
)6) أنيس النفوس: 7)). 
)7) أنيس النفوس: 79). 
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املنامات الصادقات))).. 58

املنتقى من العوذ والرقى))). 59

مهج الدعوات ومنهج العنايات، مطبوع.. 60

ــدات خرج . )6 ــد، عــشة جملَّ ت مصبــاح املتهجِّ ت صــالح املتعبِّــد وتتــامَّ  مهــامَّ
 منهــا كتاب فــالح الســائل ونجــاح املســائل يف عمل اليــوم والليلــة، ويأيت 

بعضها.

اليقني باختصاص موالنا عّل بإمرة املؤمنني، مطبوع.. )6

فــات املفيدة النافعة، وقال الســيِّد ابن طــاووسH بعد تعداد  وغريهــا من املؤلَّ
بعض هذه املؤلَّفات: وخمترصات كثرية ما هي اآلن عىل خاطري.

شعره:

ومن شعره كام ذكره صاحب كتاب موارد اإلحتاف))):

ــىل بــعــد اشــتــعــال ــع ـــار ال ــىل الــــزواِلخــبــت ن ونــــادى اخلـــري حـــيَّ ع
األمــــاين يف  إالَّ  اجلــــود  ــا  ــن ــدم واألمــــــالع ـــر  ـــات ـــدف ال يف  وإالَّ 
ــا ــوًم ــت الـــدفـــاتـــر ُكـــــنَّ ق ــي ــال ــي اخلصاِلف ــرم  ك مــن  الــنــاس  فــأثــرى 
جيش أمــــري  ــت  ــل ــع ُج أينِّ  ـــالـــســـؤالولــــو  ب إالَّ  ــــت  حــــارب ــــا  مل
مــنــه يـــنـــهـــزمـــون  الــــنــــاس  وقـــد ثــبــتــوا ألطــــراف الـــعـــوال)))ألنَّ 

))) أنيس النفوس: ))). 
))) أنيس النفوس: ))). 

))) موارد اإلحتاف: )/08). 
ة: ))) ورأيت من شعره يف جمموعة بخطِّ اجلباعّي يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العامَّ

ريّض الدين عّل ابن طاوس: ←  
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ولدته ووفاته:

جاء يف احلوادث اجلامعة))) أحداث سنة )66هـ: وفيها تويفِّ السيِّد النقيب الطاهر 
.ه عّل بن أيب طالب ريّض الدين عّل ابن طاووس ومحل إىل مشهد جدِّ

وقد أشــار املرتَجمH يف كتابه فالح السائل إىل مدفنه، قائاًل ما نّصه: »وقد كنت 
ي وموالي عّل بن  مضيــت بنفـيس وأرشت إىل من حفر ل قرًبا كام اخرتته يف جوار جدِّ
ــل به  أيب طالب متضيًِّفا ومســتجرًيا، ورافًدا وســائاًل، وآماًل متوســاًل بكل ما توسَّ
أحــد من اخلالئق إليه، وجعلته حتت قدَمي والدّي رضوان اهلل عليهام، ألينِّ وجدت 
اهلل يأمــرين بخفض اجلناح هلام، ويوصيني باإلحســان إليهام، فأردت أن يكون رأيس 

مهام بقيت يف القبور حتت قدميهام«))).

وعــن الشــيخ يوســف البحــرايّن يف اللؤلؤة)))وغريه مــن أصحاب املعاجــم: أنَّه 
تويفH بكرة يوم اإلثنني )5( ذي القعدة سنة )66هـ.

وكان مولده يوم اخلميس منتصف شــهر حمّرم احلرام سنة 589هـ، قيل: كان عمره 
نحو ثالث وسبعني سنة.

وكانت واليته للنقابة ثالث سنني وأحد عش شهًرا، أعىل اهلل مقامه))).

ــن يرى ـــام وم ــوىل اإلم ــا م ـــالزم→ لـــوالك ي ــار ال ــع ــش ـــذمـــام مـــن ال حــفــظ ال
ــري كـــام تــرى ــغ ــال ــن ب ــك ـــاملمـــا كــنــت اس ـــس ـــــــارب وم مــــا بــــني جــــــار حم
ــك حمـــاريب ــي ــك مــســاملفـــاحلـــرب ل مـــن كــــان ف ــي والــســلــم ل مـــن كــــان ف

 .) ّ )أمحد احللِّ  
))) احلوادث اجلامعة: 56). 

))) فالح السائل: )5)-55). 
))) لؤلؤة البحرين: ))). 

))) وقد ترمجنا له أيضا يف كتابنا مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها عند ذكرنا القرب املنسوب ← 
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64/107. الشيخ نجم الدين عيّل بن حييى ابن البطريق )..-642هـ(:

هو العــامل الفاضل، اجلليل واألديب، الشــاعر النحرير، الشــيخ أبو احلســن نجم 
. ّ الدين عّل بن حييى بن احلسن بن بطريق األسدّي احللِّ

ذكره الســيِّد حســن الصدر قائاًل: »ومنهم عّل بن حييى بــن بطريق نجم الدين أبو 
د بن شــاكر يف فوات الوفيات: وكان فاضــاًل ُأصوليًّا،  ّ الكاتــب، قال حممَّ احلســن احللِّ
ام الدولة الكامليَّة ثمَّ اختلف حاله فعاد إىل العراق ومات ببغداد  ة أيَّ كتب بالديار املرصيَّ

اثنتني وأربعني وستامئة..«))).

ويف تاريــخ احللَّة))): »هو نجم الدين أبو احلســن عّل بن حييــى، كان فقيًها فاضاًل، 
ام  ــاًل، هاجــر إىل مرص وكتب يف أحــد الدواوين املرصية أيَّ وشــاعًرا جميًدا، وكاتًبا مرتسَّ
الدولة الكاملّية ولـامَّ اختلَّت حاله عاد إىل العراق، تويفِّ سنة ))6هـ، وجاء يف الفوات: 

وكان فاضاًل ُأصوليًّا«.

قال القويص: »أنشدنا ابن البطريق لنفسه بدمشق وكتب هبا إىل ابن عنني، وكان به 
جرب انقطع بسببه يف داره:

نصبي ويف  ــي  مهِّ يف  ــّت  الب ــوالي  اجلربم من  ألقى  الــذي  لقيت  وال 
جريب وذا  جهل  ــو  أب زمـــاين  ــذا  هلــب..«)))ه أبو  قلبي  وذا  معيط  أبو 

→ إليه يف احللَّة. 
))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 9)). 

))) تاريخ احللَّة:)/)). 
))) فوات الوفيات: )/)6) رقم 67). 
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ر )ق 7(: 65/108. الشيخ ريّض الدين عيّل بن يوسف املطهَّ

هو الفقيه العامل الفاضل ريّض الدين عّل ابن الفقيه سديد الدين يوسف بن عّل بن 
 

ّ H. ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ ريّض  مة احللِّ ، أخو العالَّ ّ ــر احللِّ املطهَّ
مة،  ، عامل فاضل، أخو العالَّ ّ ر احللِّ الدين عّل ابن الشيخ ســديد الدين يوسف ابن املطهَّ
د بن احلسن بن يوسف وابن ُأخته السيِّد عميد الدين  يروي عنه ابن أخيه فخر الدين حممَّ

.(((» ّ ق نجم الدين احللِّ عبداملطَّلب، ويروي عن أبيه وعن املحقِّ

ـات »الشــيخ ريّض الدين عّل ابن الشــيخ ســديد الدين   وجــاء يف روضــات اجلنَـّ
، عــامل، فاضل، أخو  ّ ــر احللِّ ــر يوســف ابن الشــيخ رشف الديــن عّل بن املطهَّ أيب املظفَّ
د بن احلســن بن يوســف وابن ُأخته السيِّد  مة، يروي عنه ابن أخيه فخر الدين حممَّ العالَّ
، كذا يف أمل  ّ ق نجم الديــن احللِّ عميــد الدين عبداملّطلــب، ويروي عن أبيه وعن املحقِّ

اآلمل.

ــة يف وظائــف األوقات املعيَّنــة واألدعية  ولــه مــن املصنَّفات: كتــاب العدد القويَّ
مــات البحار هبذه  الشيفــة، ينقــل عنه صاحب بحــار األنوار كثرًيا، وقــد ذكره يف مقدِّ
ة لدفع املخاوف اليوميَّة))) تأليف الشيخ الفقيه ريّض الدين  العبارة: وكتاب العدد القويَّ

.(((» ّ ر احللِّ عّل بن يوسف بن املطهَّ

ر يف حياة أبيه )))، رمحه اهلل تعاىل. تويفِّ الشيخ ريّض الدين عّل بن يوسف ابن املطهَّ

))) أمل اآلمل: )/))). 
))) مطبوع. 

))) روضات اجلنَّات: )/))). 
))) خامتة مستدرك الوسائل: )/59). 



265

ّ )..-690هـ(: 66/109. الشيخ حمفوظ بن وشاح احليلِّ

د شــمس  مة الفاضل، والنحوّي األديب الشــاعر، الشــيخ أبو حممَّ هو الفقيه العالَّ
ق جعفر بن احلسن  ، من كبار تالمذة املحقِّ ّ د احللِّ امللَّة والدين حمفوظ بن وشــاح بن حممَّ
H. ذكره صاحب أمل اآلمل مبّينًا بعض أحواله قائاًل:»الشــيخ شــمس الدين  ّ احلــلِّ
د، كان عالـاًم فاضاًل، أديًبا شــاعًرا جلياًل، مــن أعيان العلامء  حمفوظ بن وشــاح بــن حممَّ
م منها أبيات يف ترمجته،  يف عــرصه، ولـامَّ تويفِّ رثاه احلســن بن عّل بن داود بقصيدة تقــدَّ
ق نجم الدين جعفر بن ســعيد مكاتبات ومراســالت من النظم  وجــرى بينه وبني املحقِّ
والنثــر ذكر مجلة منها الشــيخ حســن يف إجازته، فقال عند ذكره: وكان هذا الشــيخ من 
ل يف بعض جماميعه حكاية أمور تتعلَّق  أعيان علامئنا يف عرصه. ورأيت بخطِّ الشهيد األوَّ
ق نجم الدين ابن  هبذا الشــيخ وفيها تنبيه عــىل ما قلناه، فمنها أنَّه كتب إىل الشــيخ املحقِّ

سعيد أبياًتا من مجلتها:

جتاذبني ــي  ــواق وأش عنك  العاينأغــيــب  املــغــرم  جــذب  لقائك  إىل 
دجــًى بــدر  شبه  حبيب  لــقــاء  ــرانإىل  ــج ـــد رمــــاه بـــإعـــراض وه وق

ومنها:

قرن يف  مقرونان  وشخصك  يغشاينقلبي  النوم  وبعد  انتباهي  عند 
جسدي يف  ــروح  ال حمــلَّ  يفَّ  وإعــالينحللت  ي  رسِّ يف  ذكـــرى  فــأنــت 
ملل ــن  وم ــره  ك مــن  املخافة  ــوال  ــاينل ــي ــوك تـــــردادي وإت ــح ــال ن ــط ل
هدًى ــام  إم يا  سعيد  بن  جعفر  ــُه ثاينيا  ــد الــدهــر يــا مــن مــاَل يــا واح
مكرتث غــري  مــغــرًى  بحبِّك  يلحاينإيّن  ــيــك  ُحــبَّ ويف  ــلــوم  ي بــمــن 
كّلهم الفضل  أهــل  ــد  ســيِّ اثنانفــأنــت  فضلك  يف  ـــًدا  أب خيتلف  مل 

ومنها أيًضا:
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بأمجعه ـــزون  خم الــعــلــم  قلبك  ــلَّ حــريانيف  ــالل ك ــه مــن ض ــدي ب ت
ــســان حــشــوه حكم ظمآنوفـــوك فــيــه ل كـــلَّ  زالل  ــن  م ــه  ب ـــروي  ت
به وزنت  الــرايس  الراسخ  وثهالنوفخرك  رضوى  عىل  فزاد  رضوى 
هبا فضلت  الاليت  أخالقك  ــة مــن قــاص ومــن داينوحسن  ــربي كــّل ال
ومن الباقيات  املأثرات  عن  حيــيص جــواهــر أجــبــال وكــثــبــانتغني 
مرتقًبا العلياء  درج  عــال  والشانيــامــن  القدر  العظيم  الكبري  أنت 

ق هبذه األبيات: فأجابه املحقِّ

ــوال ــع ــدك ال ــائ ــص ــــت ق ــقــد واف ــفــظ الــرشــيــقل ــل ــعــاطــف ال تـــزُّ م
أين فخلت  خــتــامــهــنَّ  عبيقفضضت  مــســك  ــن  ع هبـــنَّ  فضضت 
ــاض ري يف  منها  ــرف  ــط ال ـــال  ــقوج ــي ـــر األن ـــزه ــني بـــنـــارض ال ــس ك
ــظ بــديــع ــف ــــرصت مـــن ل ــم أب ــك ــدقــيــقف ــى ال ــن ــع ـــىل امل ـــه ع يـــــدلُّ ب

عــلــم خفيٍّ مــن  ـــم شــاهــدت  السحيقوك الفضل  مطلب  ب  يــقــرِّ
ـــا مـــن مــعــان ـــؤوًس ـــشهبـــنَّ عـــن الــرحــيــقرشبـــت هبـــا ك ــيــت ب غــن
ــا ــوًق ــق ـــي محـــلـــت هبــــا ح ـــكـــنّ ــــاف لــثــقــلــهــنَّ عـــن الــعــقــوقول أخ
رويـــــًدا يب  ــل  ــائ ــض ــف ــال ــاب ي ـــرس  ــق كـــفـــران احلــقــوقف ــي فــلــســت أط
ـــق بــــه هنـــوًضـــا ـــي ــب بــالــصــديــقومحـــــل مــــا أط ــس ــــإنَّ الـــرفـــق أن ف
ــــا ـــالك رقًّ ـــع ـــي ل ـــن ت ـــريَّ ــقفـــقـــد ص ــي ــرق ال مـــن  أرقُّ  بـــل  ك  ـــــربِّ ب

وكتب بعدها نثًرا من مجلته:

ه عىل إخوانه، وشفقه عىل أوليائه  غ لنفسه الكريمة مع حنوِّ ولست أدري كيف سوَّ
ين  نه، إثقال كاهل بام ال تطيق الرجال محله، بل تضعف اجلبال أن تقّله، حتَّى صريَّ وخالَّ
بالعجــز عــن جماراته أســرًيا، وأوقفني يف ميــدان حماورته حســرًيا، فام ُأقابــل ذلك الربِّ 
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الوافر، وال ُأجازي ذلك الفضل الغامر، وإينِّ ألظنُّ كرم عنرصه، ورشف جوهره، بعثه 
اء، والطوية  عــىل إفاضة فضله، وإن أصاب به غــري أهله، أو كأنَّه مع هذه الســجية الغرَّ
الزهراء، اســتمىل بصحيح فكرته، وســليم فطرته، الوالء من صفحات وجهي وفلتات 
تــه العليَّة من ذلك  لســاين، وقــرأ املحبَّة من حلظات طريف وملحات شــأين، فلم ترَض مهَّ
ك ذلك منه  اإليامن بدون البيان، ومل يقنع لنفســه الزكيَّة عن ذلك اخلرب إالَّ بالعيان، فحرَّ
بحًرا ال يسمح إالَّ بالدرر، وحجًزا ال يرشح بغري الفقر، وأنا استمدَّ من إنعامه االقتصار 

ع به من الربِّ حتَّى أقوم بام وجب علَّ من الشكر إن شاء اهلل..«))). عىل ما تطوَّ

 وذكره صاحب روضات اجلنَّات قائاًل: »الشيخ شمس امللَّة واحلّق والدين حمفوظ بن 

ق املرحوم، أشــري إىل يشء من  ء تالمذة موالنــا املحقِّ ، مــن أجالَّ ّ د احللِّ وشــاح بــن حممَّ
قH يف باب اجليم، وقد ذكره صاحب أمل اآلمل مع كامل  منقبتــه يف ذيل ترمجة املحقِّ

التمجيد وهناية التعظيم..«))).

د  د حمفوظ بن وشــاح بن حممَّ ويف تكملة أمل اآلمل:»الشــيخ شــمس الدين أبو حممَّ
ق صاحب املعامل يف إجازته الكبرية قال: كان هذا الشيخ  اهلرمل العامّل، ذكره الشيخ املحقِّ
ل يف بعض جماميعه حكاية تتعّلق  من أعيان علامء عرصه، ورأيت بخطِّ شيخنا الشهيد األوَّ

ق نجم الدين السعيد أبياًتا من مجلتها..«. هبذا الشيخ، منها أنَّه كتب إىل الشيخ املحقِّ

 وقال أيًضا معّقًبا:»واعلم أنَّ هذا الشيخ أبو طائفة كبرية باهلرمل يعرفون بآل حمفوظ 
ء رؤساء نبالء، وهو غري حمفوظ بن عزيزة بن وشاح  وبني وشاح خرج منها علامء أجالَّ
الســورايّن والد الشيخ سديد الدين ســامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح السورايّن والد 
ق نجم الدين يف علم  ّ ُأســتاذ املحقِّ الشــيخ سديد الدين ســامل بن حمفوظ بن عزيزة احللِّ

))) أمل اآلمل: )/9)). 
))) روضات اجلنَّات: 05/6). 
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م االحتاد..«))). الكالم الذي قرأ عليه كتابه املنهاج يف علم الكالم، فال تتوهَّ

وذكــره الســيِّد أبو القاســم اخلوئّي يف رجــال احلديث))) ذاكًرا قــول صاحب أمل 
اآلمل فيه.

ويتبنيَّ لنا عظمة ومنزلة املرتجم الشيخ حمفوظ بن وشاح رضوان اهلل عليه من كلامت 
 الثنــاء البالغ واملديح الوافر العطر الذي وصفه هبا ُأســتاذه وصديقه اإلمام أبو القاســم 

 ّ ق احللِّ ّ والتي ال يمكن جتاهل أثرها ملن يعرف منزلة املحقِّ ق احللِّ جعفر بن سعيد املحقِّ
ومكانته العلميَّة، وما كان عليه من التدقيق والتحقيق يف العلم والعمل، إضافة إىل ذلك 
 ّ ، كالشــيخ ابــن داود احللِّ ّ رثــاء عدد من أعالم العلامء للشــيخ حمفوظ بن وشــاح احللِّ
ت مرثيَّة عند ترمجته فراجع، ومنها مرثية الشــيخ مهّذب الدين حممود بن حييى  وقد مــرَّ

ّ والتي مطلعها: الشيباين احللِّ

ـــزاء فـــالت حـــني عـــزاء ـــع ــشــعــراءعـــزَّ ال ــد ال ــيِّ ــة س ــرق ــعــد ف مـــن ب
ــىض ــرت ـــامل احلــــرب اإلمــــــام امل ـــع ــم الــشيــعــة قـــــدوة الــعــلــامءال ــل ع

وسنذكر بعض أبياتا عند ترمجة الشيخ مهّذب الدين الشيباين

د بن احلسن بن أيب الرضا العلوّي البغدادّي  وممَّن رثاه أيًضا السيِّد صفّي الدين حممَّ
الفقيه الصالح قائاًل:

وجيُب منه  القلب  أصاب  غروبمصاب  فيه  العني  جلفن  وصابت 
ــــوىًل لــفــقــده ــد م ــق شحوبيــعــزُّ عــلــيــنــا ف وهي  ــام  األيَّ زهــرة  غدت 
ــر وحمتد الــنــاس ذك لــه يف  ومغيبوطـــاب  مــشــهــد  ــه  مــن ـــاب  ط كـــام 
ــنــا طــالــًعــا ويــغــيــبأال ليت شمس الدين بالشمس َيقتدي فــيــصــبــح فــي

))) تكملة أمل اآلمل: )/9)). 
))) معجم رجال احلديث: ))/08). 
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إذا ومــن  املشكالت  حيــلُّ  ذا  يصيبفمن  الدقيق  املعنى  غرض  رمى 
له ومــن  عنَّا  ء  الــغــامَّ يكشف  يصوبومــن  الــغــامم  ـــّن  ض إذا  نــــوال 
خاشع بعدك  الليل  جنح  قــام  منيبفال  ــري  ــج اهل ـــرِّ  ح يف  ــــام  والص
ينوبولو سال فوق الطرس من كفِّ كاتب ــوال  ــط ال السمر  عــن  يـــراع 
وال شدى الــغــامم  ــت صــبــا وجــنــوبوبــعــدك الســحَّ  ـــامم وال هــبَّ احل

ولدته ووفاته:

تويفH ســنة 690هـ، كام عليه أكثر أرباب املعاجم، أّما سنة والدته فلم أتوّصل 
إىل معرفتها، رضوان اهلل تعاىل عليه.

د بن أيب الفوارس )كان حيًّا سنة 608هـ(: 67/110. الشيخ حممَّ

د بن أيب الفوارس، أبو عبد  جاء يف تأســيس الشــيعة لعلوم اإلســالم: »ومنهم حممَّ
ــة األدب ومهرة علم العربيَّــة، ترمجه اجلالل  ّ النحــوّي اإلمامــي، كان من أئمَّ اهلل احلــلِّ
الســيوطّي، وحكى عن ابن املســتويف يف تارخيه تاريخ إربل: أنَّه قرأ النحو عىل أيب البقاء 
اًم ثمَّ ترك  ّي بن رّيان، قــال: وأقام بإربل معلِّ العكــربّي، وصعد إىل املوصل فقرأ عىل مكِّ
التعليم، واتصل بخدمة بعض األمراء فنقل عنه أشياء قبيحة من رشب وغريه، فعاد إىل 

املوصل يف رجب سنة ثامن وستامئة.

قال: وكان غالًيا يف التشــيُّع، إماميًّا، تارًكا للصالة«. وعّقب الســيِّد حســن الصدر 
عىل ذلك بقوله: »نعوذ باهلل من سوء املقال، وبذاءة اللسان يف علامء اإلسالم«))).

))) تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 5)). 
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ينّي )..-634هـ(: د بن أمحد بن صالح السيبي الُقسِّ 68/111. الشيخ شمس الدين حممَّ

د بن أمحد بن صالح الســيبي  مة الشــيخ شــمس الدين حممَّ هو الفقيه الفاضل العالَّ
ينّي، والسيب إحدى قرى احللَّة وأعامهلا، وإليها ينسب صاحب الرتمجة. الُقسِّ

د بــن أمحد بن صالح  ذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل:»الشــيخ شــمس الدين حممَّ
ــينّي، تلميــذ فخار بن معــد، فاضل، جليــل، يروي عن أبيــه وعن فخار  الســيبّي الُقسِّ

وغريمها..«))).

وذكره صاحب مســتدرك الوســائل قائاًل: »فقيه فاضل، يــروي عن مجاعة كثرية، 
د بن نام..«))). كالسيِّد فخار بن معد، ونجيب الدين حممَّ

ويف لؤلؤة البحرين وصفه الشــيخ يوســف البحرايّن بالشيخ الصالح شمس الدين 
ــينّي ثمََّ قال: »وكان هذا الشــيخ كام قال يف كتاب  د بن أمحد بن صالح الســيبّي الُقسِّ حممَّ

أمل اآلمل: فاضاًل عالـاًم جلياًل، يروي عن أبيه وعن السيِّد فخار وغريمها..«))).

شيوخه:

ينّي.. ) والده الشيخ العامل أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ

السيِّد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

( ..) ّ ق احللِّ الشيخ اإلمام نجم الدين جعفر بن احلسن بن سعيد )املحقِّ

الشيخ الفقيه شمس الدين عّل بن ثابت بن عصيدة السوراوّي.. )

))) أمل اآلمل: )/))) رقم 0)7. 
))) خامتة مستدرك الوسائل: )/))). 

))) لؤلؤة البحرين: )0). 
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السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 5

السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي.. 6

د بن أيب الربكات الياميّن الصنعايّن.. 7 الشيخ حممَّ

8 .. ّ د بن جعفر بن نام احللِّ الشيخ الفقيه نجيب الدين حممَّ

ــد ابن الداعي احلســينّي األفطــيّس اآلوي . 9 ــد بن حممَّ الســيِّد ريّض الديــن حممَّ
النقيب.

تالمذته:

من أشهرهم:

الشيخ الفقيه نجم الدين طومان بن أمحد العامّل.. )

الشيخ الفقيه ريّض الدين عّل بن أمحد بن حييى املزيدّي.. )

العامل الفقيه الزاهد كامل الدين عّل ابن الشيخ رشف الدين احلسني بن محاد بن . )
. ّ أيب اخلري الليثّي الواسطّي احللِّ

وغريهم.

وعــىل الرغم من شــهرة هذا العــامل والفقيه الصالح العابد وكثرة مشــاخيه األعالم 
ــف أو مصنِّف، ومل يرتجم له أحد ترمجة  وتالمذتــه األفاضــل الكرام مل يؤثر عنه أي مؤلِّ
لة، حتَّى أنَّ والدته مل يذكرها أحد، ووفاته قيل))): إّنـها سنة ))6هـ، واهلل سبحانه  مفصَّ

العامل.

د صادق بحر العلوم.  ))) لؤلؤة البحرين: 06)، اهلامش بقلم السيِّد حممَّ
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د بن بشري العلوّي )ق 7(: 69/112. السيِّد صفّي الدين حممَّ

د بن بشــري العلوّي احلسينّي، فاضل،  جاء يف أمل اآلمل: »الســيِّد صفّي الدين حممَّ
عامل، من تالمذة السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس«))).

د بن جعفر بن نام )..-645هـ(: 70/113. الشيخ حممَّ

هو شيخ الفقهاء، ورئيس العلامء، زعيم الطائفة يف وقته، أبو إبراهيم نجيب الدين 
. ّ د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احللِّ حممَّ

د بن نام  ذكــره صاحــب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ نجيــب الدين أبو إبراهيــم حممَّ
، كان من فضــالء وقته، وعلامء عرصه، له كتب، يروي عــن ابن إدريس، ويروي  ّ احلــلِّ

ّ عنه«))). ق جعفر بن احلسن احللِّ املحقِّ

ًقا  ويف لؤلؤة البحرين قال البحرايّن: »وكان هذا الشــيخ رئيس الطائفة يف زمانه حمقِّ
ًقا. مدقِّ

م ذكرها مراًرا: وعن اجلامعة كّلهم  قال شــيخنا الشــهيد الثاين يف إجازته املتقدِّ
مة قدوة املذهب نجيب  رضوان اهلل عليهم نروي مجيع مصنَّفات ومرويَّات الشيخ العالَّ
ل يف  .. قال الشهيد األوَّ ّ د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احللِّ الدين أيب إبراهيم حممَّ
د بن  مة قدوة املذهب نجيب الدين أيب إبراهيم حممَّ  إجازته: ومرويَّات الشيخ اإلمام العالَّ

َبعّي..«))). ّ الرَّ د بن نام احللِّ جعفر بن حممَّ

ّي يف ســفينة البحار: »هو شــيخ الفقهاء يف عرصه نجيب  وقال الشــيخ عبَّاس القمِّ

))) أمل اآلمل: )/50). 
))) أمل اآلمل: )/0)). 

))) لؤلؤة البحرين: )7). 
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 ، ّ د بن جعفر بن أيب البقاء هبــة اهلل بن نام بن عّل بن محدون احللِّ الديــن أبــو إبراهيم حممَّ
مة والســيِّد أمحد وريّض  ّ والشــيخ ســديد الدين والــد العالَّ ق احللِّ أحــد مشــايخ املحقِّ
: َوَاعلم مشــاخيه  ّ ق احللِّ ق الكركّي يف وصف املحقِّ الدين ابني طاووس، قال املحقِّ
د بن  .. يروي عن حممَّ ّ د بن نام احللِّ بفقه أهل البيت الشــيخ الفقيه الســعيد األوحد حممَّ
املشــهدّي، وعــن والده جعفر بــن نام عن ابن إدريــس، وعن أبيه هبــة اهلل بن نام، وغري 

ذلك«))).

شيوخه:

الشيخ الفقيه جعفر بن هبة اهلل بن نام، والده.. )

، صاحب كتاب الرسائر.. ) ّ د بن إدريس احللِّ الشيخ الفقيه حممَّ

د بن جعفر بن عّل املشهدّي احلائرّي. ) الشيخ اجلليل حممَّ

د القزوينّي.. ) د بن حممَّ الشيخ برهان الدين حممَّ

تالمذته:

من أشهرهم:

د بن جعفر بن نام، ولده.. ) الشيخ العامل أمحد بن حممَّ

السيِّد الفقيه مجال الدين أبو الفضائل أمحد ابن موسى بن طاووس.. )

( .. ّ ق احللِّ الشيخ اإلمام أبو القاسم جعفر بن احلسن، املحقِّ

د بن نام، ولده.. ) الشيخ نجم الدين جعفر بن حممَّ

السيِّد الزاهد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 5

))) سفينة البحار: 7/8)). 
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ينّي.. 6 د بن أمحد بن صالح السيبي الُقسِّ الشيخ الفاضل العامل شمس الدين حممَّ

7 .. ّ مة احللِّ ر والد العالَّ الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن عّل بن املطهَّ

كــام ذكر أصحاب الرتاجــم أنَّ للمرتَجم مؤلَّفات ومصنَّفــات، ولكنَّهم مل يذكروا 
ل إىل معرفتها. أسامءها ومل أتوصَّ

ولدته ووفاته:

تويفِّ كام عن لؤلؤة البحرين))) وســفينة البحار))) بعــد رجوعه من زيارة الغدير يف 
ا والدته فلم يذكرها أحد، رضوان اهلل تعاىل عليه. ة سنة 5)6هـ، أمَّ ذي احلجَّ

ان، النديم الصويّف )كان حيًّا سنة 687هـ(: د بن حسَّ 71/114. الشيخ حممَّ

د بن حســان العطاوي  جــاء يف فقهــاء الفيحاء: »هــو عفيف الدين أبــو املعال حممَّ
الشــهري بـ)النديم الصويف(، من أعيان احللَّة ووجوهها، رقيق الطبع، حســن الســجايا، 
خفيــف الدم، حســن املعارشة.. إىل قوله: هو مــن أولئك األفذاذ القالئــل الذين ماتوا 
بعد أن أحيوا جمد احللَّة وذكرها، ومل يكن تاريخ هذا الرجل اجلليل ســوى سجلٍّ حافل 
باحلنكة والذكاء النــادر وجالئل األعامل، نادم األعيان واألُمراء واألكابر فكان موضع 
احرتامهم وتقديرهم، يكاد يقطر رقَّة وظرافة، وقد داعبه الســيِّد النقيب الفاضل صفّي 

الدين أبو عبد اهلل الطقطقي سنة 687هـ بأبيات من البحر املتقارب، منها:

الــعــفــيــف وفـــــاء  أقـــــلَّ  مـــا  ـــر هـــجـــرانـــه والــــصــــدوداأال  ـــث وأك
ودودا ِخـــالًّ  ــــودِّ  ال يف  كـــان  ودودالــقــد  َخــــالًّ  ـــاه  ـــاش وح فــصــار 

))) لؤلؤة البحرين: )7). 
))) سفينة البحار: 7/8)). 



275

لــقــيــانــه أنَّ  نـــــــرى  ـــــا  ـــــنَّ ــدا..«)))وك ــي ــع ـــراه ب قــريــًبــا فــرصنــا ن

د بن احلسن بن موسى ابن طاووس )..-656هـ(: 72/115. السيِّد جمد الدين حممَّ

د ابن عّز الدين احلسن  مة، نقيب العلويِّني، جمد الدين، حممَّ هو الســيِّد اجلليل العالَّ
ابن سعد الدين موسى ابن جعفر بن طاووس.

د  ا عّز الدين احلسن فأعقب جمد الدين حممَّ قال عنه ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب: »وأمَّ
الســيِّد اجلليل، خرج إىل الســلطان هوالكوخان وصنَّف له كتاب البشارة، وسلَّم احللَّة 
والنيل واملشــهدين الشيفني من القتل والنهــب، وردَّ إليه حكم النقابة بالبالد الفراتيَّة، 

فحكم يف ذلك قلياًل ثمََّ مات دارًجا«))).

ونة بعد ذكر نسب املرتَجم: ».. السيِّد  اق كمُّ ويف موارد اإلحتاف قال السيِّد عبدالرزَّ
اجلليل، العامل الفاضل الزاهد، ول نقابة الطالبّية بالبالد الفراتيَّة، تويفِّ سنة 656هـ«، وقال 
اق ابن الفوطّي: »يف ســنة ستٍّ ومخسني وسّتامئة سريَّ السلطان هوالكوخان من  عبدالرزَّ
م انتزحوا إىل البطائح بأوالدهم وما قدروا  ا أهل احللَّة والكوفة فإهنَّ  بالده نحو بغداد، وأمَّ
عليــه مــن أمواهلم، وحــرض أكابر مــن العلويِّني والفقهــاء مع جمد الديــن ابن طاووس 
العلوّي إىل حرضة الســلطان وســألوه حقن دمائهم، فأجاب سؤاهلم وعنيَّ هلم شحنة، 
فوهنــم ذلك، فحرضوا  فعــادوا إىل بالدهم وأرســلوا إىل مــن يف البطائح من الناس يعرِّ
ق عليهم بنفوســهم،  بأهلهــم وأمواهلم ومجعوا مااًل عظياًم ومحلوه إىل الســلطان، فتصدَّ

وتويفِّ يف هذه السنة، وهي سنة ستٍّ ومخسني وسّتامئة«.

د من الســادة  ًبا:قلت: إنَّ الســيِّد جمد الدين حممَّ ونة معقِّ قال الســيِّد عبدالرزاق كمُّ

))) فقهاء الفيحاء: )/)9). 
))) عمدة الطالب: 90). 
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ء املعروفني بـــ)آل طاووس(، وهم ســادات معظَّمون وقد حــازوا كلَّ فضيلة،  األجــالَّ
فيهم العلامء والفقهاء، ومنهم من نال نقابة األرشاف..«))).

د السوراوّي )ق 7(: 73/116. الشيخ نجيب الدين حممَّ

د الســوراوّي، املذكــور يف طرق  هــو الفاضــل اجلليل الشــيخ نجيــب الديــن حممَّ
اإلجازات، واملعروف لدى العلامء، املوصوف بالفضل والنبل مع املدح والثناء العاطر.

ذكــره صاحب لؤلؤة البحرين ضمن ترمجة الشــيخ أيب جعفر الطويّسH قائاًل: 
»عن الشــيخ نجيب الدين الســوراوّي- نســبًة إىل ســورى كبشى بلــدة يف العراق قد 

أضمحلَّت اآلن- وكان فاضاًل جلياًل نبياًل«))).

ق املتكلِّم  وقال الشيخ النورّي يف خامتة املستدرك عند ذكره: »يروي عنه الشيخ املحقِّ
النحرير كامل الدين أبو جعفر أمحد بن عّل بن سعيد بن سعادة البحرايّن، صاحب رسالة 

العلم التي رشحها اخلواجة نصري الدين الطويّس«))).

وجاء يف طرائف املقال: »الشيخ نجيب الدين السوراوّي- نسبًة إىل سورى كبشى 
بلــدة يف العــراق قد اضمحلَّــت اآلن- وكان فاضاًل جليــاًل نبياًل، يروي عنه الســيِّدان 
اجلليالن ريّض الدين ومجال الدين ابنا طاووس، ويروي عنه أبو احلسني بن هبة اهلل«))).

د بن عبداللطيف التعاويذّي )..-641هـ(: 74/117. الشيخ حممَّ

د بن   جاء يف تاريخ احللَّة وضمن أحداث سنة ))6 هـ: ».. . ويف هذه السنة تويفِّ حممَّ

))) موارد اإلحتاف: )/90). 
))) لؤلؤة البحرين: 98). 

))) خامتة مستدرك الوسائل: )/66). 
))) طرائف املقال: )/09). 
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عبــد اللطيف بن التعاويذّي، كاتب احللَّة يومئذ، وهو من أهــل احللَّة، كان كاتًبا جيًِّدا، 
ة خدمات، وكان كثري النــكات، وكان ذا  حســن الكتابة، كيًِّســا متواضًعا، خدم يف عــدَّ
فضل، يقول الشــعر اجليِّد، ســأله بعض أصحابه أن يقول عن لســانه أبياًتا يســأل فيها 

اًزا، فنظم له هذه األبيات: انه، وهذا السائل كان بزَّ التخفيف عن ُأجرة دكَّ

كام أحـــســـن  الــــدولــــة  رشف  ـــا  بــإحــســانــهي اهلل  ــــك  خــــصَّ ــــد  ق
ة ت بــــه شــــدَّ ــد مــــا مــــــرَّ ــب ــع ــال ـــهف ـــان ـــــــرة دكَّ ـــب مــــن ُأج ـــع أص
ـــدى ــد إمـــــام اهل ــن ـــه ع ــع ل ــف ــاش ـــه..«)))ف ـــان ـــط ـــل ـــس ب اهلل  ـــعـــه  مـــتَّ

ّ )كان حيًّا سنة 656هـ(: د بن عيّل ابن أيب العّز احليلِّ 75/118. الشيخ حممَّ

فقيــه فاضل، من الذين كتبــوا هلوالكو ملك املغول من أجل طلــب األمان للحلَّة 
واملشهدين الشيفني.

H يف كتابه كشف اليقني عند ذكره خلطبة الزوراء وما كان  ّ مة احللِّ  إذ ذكره العالَّ
مــن أمر التفاوض مع املغول قائاًل: ».. وكان ذلك ســبب ســالمة أهــل احللَّة والكوفة 
واملشــهدين الشيفــني من القتل؛ ألنَّه ملا وصل الســلطان هوالكو إىل بغــداد، وقبل أن 
 يفتحها، هرب أكثر أهل احللَّة إىل البطائح إالَّ القليل، فكان من مجلة القليل والدي
والســيِّد جمد الدين بن طاووس والفقيه ابن أيب العّز، فأمجع رأهيم عىل مكاتبة الســلطان 

م مطيعون..«))). بأهنَّ

ّي يف الكنــى واأللقاب: »الشــيخ الفقيه الفاضل العــامل املعروف الذي  وقــال القمِّ
ذهب))) مع الشــيخ ســديد الدين والد العالَّمة احللِّّ والسيِّد جمد الدين بن طاووس من 

))) تاريخ احللَّة: )/79. 
))) كشف اليقني: )8. 

 ))) كــذا، واحلــق أنَّه مل يكن أحد الثالثــة الذين ذهبوا إىل هوالكو يف هــذه احلادثة، بل كان أحد ← 
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ة  ــة إىل قرب بغــداد لطلب األمان من هوالكو ملك الترت هلــم وألهل احللَّة، والقصَّ احللَّ
مشهورة..«))).

، ما نّصه: »هو الشيخ  ّ ّية لألستاذ الباحث أمحد عّل جميد احللِّ ويف كتاب الفوائد احللِّ
، وجّده هو أبو  ّ د بن عّل بن مخيس بن لزماء القويقّي التغلبّي احللِّ ــد بن عّل بن حممَّ حممَّ
د بن القويقّي ترمجناه ســابقا ويشــرتك معه لفًظا يف كنيته واسمه واسم أبيه، كام  العز حممَّ
ق  د بن أيب العز(، وهو الذي وقَّع عىل بعض فتاوى املحقِّ وينسب إىل جّده فيقال له: )حممَّ
د بن مطرف احلسنّي الرزقّي والذي يروي أيًضا  .. إىل قوله: يروي عنه الســيِّد حممَّ ّ احللِّ
ح بذلك ابن مطرف يف إجازته لتلميذه وابن عّمه الســيِّد  ّ 676هـ، رصَّ ق احللِّ عن املحقِّ

د بن احلسن احلسنّي الرزقّي«))). حممَّ

د بن عيّل ابن طاووس )..-680 هـ(: 76/119. السيِّد صفّي الدين حممَّ

هو السيِّد اجلليل، والعامل الفاضل النبيل، نقيب الطالبيِّني السيِّد صفّي الدين وقيل: 
د ابن الســيِّد الزاهد العابــد ريّض الدين عّل بن موســى بن جعفر ابن  جــالل الدين حممَّ
ب  طــاووس احلســنّي. ذكره صاحــب غاية االختصار قائــاًل: »ومنهم جــالل الدين يلقَّ
املصطفى، كان ســيًِّدا جلياًل زاهًدا، منقطًعا بداره عن الناس، ذا خرب ورأي وكرب وترفُّع، 
كانــت بيني وبينه معرفة تكاد أن تكــون صداقة، عرض عليه النقابة صاحب الديوان ابن 
اجلوينّي فامتنع، وكان يتوىلَّ نقابة بغداد واملشهد فكفَّت يده عن ذلك، مات سنة ثامن 
وستامئة، وهو ابن ريّض الدين عّل الذي كان أبوه نقيب بغداد، توىلَّ نقابة الطالبيِّني هبا«))).

.) ّ → الثالثة الذين راسلوه، فالحظ. )أمحد احللَّ
))) الكنى واأللقاب: )/97). 

ّية، خمطوط.  ))) الفوائد احللِّ
))) غاية االختصار: 58. 
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ا أبو القاسم ريّض الدين صاحب الكرامات  وقال ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب: »وأمَّ
ب بـ)املصطفى(، مات دارًجا«))). د امللقَّ فولد صفّي الدين حممَّ

د بن عّل بن طاووس احلسنّي، كان من  ويف أمل اآلمل: »الشــيخ جالل الدين حممَّ
ق«))). اد، يروي عن املحقِّ الفضالء الصلحاء الزهَّ

: ».. والسيِّد  ّ ق احللِّ ويف روضات اجلنَّات قال اخلوانسارّي عند ذكره لتالمذة املحقِّ
د بن عّل ابن طاووس الذي كتب ألجله أبوه الســيِّد ريّض الدين كتابه  جالل الدين حممَّ

املسّمى بـ: البهجة لثمرة املهجة..«))).

ب باملصطفــى، عالـاًم فاضاًل،  ويف مــوارد اإلحتاف: »كان لقبه جــالل الدين، ويلقَّ
جلياًل زاهًدا، ول نقابة بغداد بعد وفاة والده ومعها نقابة مشهد مقابر قريش..«))).

وفاته:

تويفِّ رضوان اهلل عليه سنة 680هـ.

د بن عيّل اخليمّي )549-642هـ(: 77/120. الشيخ مهّذب الدين حممَّ

د بن أيب  هو األديب الشــاعر، الفاضل املاهر، الشــيخ أبو طالب مهّذب الدين حممَّ
. ّ ل بن التامغاز اخليمّي احللِّ احلسن عّل بن عّل بن املفضَّ

ة من كتابه وفيات األعيان، ومنها يف ذيل ترمجة توران  ذكره ابن خّلكان يف مواضع عدَّ
د بن عّل املعروف بـ)ابن  شاه قائاًل: »وحكى صاحبنا الشيخ مهّذب الدين أبو طالب حممَّ

))) عمدة الطالب: )9). 
))) أمل اآلمل: )/86). 

))) روضات اجلنَّات: )/)8) ضمن الرتمجة رقم 70). 
))) موارد اإلحتاف: )/65). 
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(، نزيل مرص األديب الفاضل، قال: رأيت يف النوم شمس الدولة..«))). ّ اخليمّي احللِّ

د بن أيب احلسن عّل بن   ويف موضع آخر قال ابن خلِّكان: »مهّذب الدين أبو طالب حممَّ
عــّل بن املفّضل بن التامغاز، هكذا أمىل عّل نســبه، وأنشــدين كثرًيا من شــعره وشــعر 
غريه، وكان اجتامعنا بالقاهرة املحروسة يف جمالس عديدة، وأخربين أنَّ مولده يف الثامن 
ة، وتويفِّ يوم األربعاء يف  ال سنة تسع وأربعني ومخسامئة باحللَّة املزيديَّ والعشين من شوَّ
ة سنة اثنتني وأربعني وستامئة، ودفن من الغد بالقرافة الصغرى،  العشين من ذي احلجَّ
وحــرضت الصالة عليــه، وكان إماًما يف اللغــة، راوية للشــعر واألدب، رمحة اهلل تعاىل 

عليه«))).

ل بن  د بن عّل بن عّل بن عّل بن املفضَّ وعن السيوطّي يف بغية الوعاة ما نّصه: »حممَّ
ّ مهذب الّدين َأُبو َطالب بن اخليمّي. القامغار )كذا( احللِّ

َداد، َوسمع  ر السافر: َكاَن إَِماًما يِف اللَُّغة، أديًبا َشاِعًرا، دخل َبغرْ َبدرْ َقاَل األدفوي يِف الرْ
ــق، َوله  ِكنرِْدّي بِِدَمشرْ َباِري، َوأخذ َعن الرْ َنرْ ، وتأدَّب بِابرْن الرْقصار َوابرْن األرْ اُغويِنّ هَبا من الزَّ

مصنَّفات.

ـِذِرّي، َوَقــاَل يِف َتاِرخيــه: َشــاِعر مفلــق، وأديب بارع، َلــُه تصانيف  روى َعنــُه امُلنرـْ
 

َحَسنَة.

م  ة، َوَمــات َيورْ ــة املزيديَّ َبعــني َومَخرْســاِمئة باحللَّ ال ســنة تســع َوَأررْ ولد يِف ثامن َشــوَّ
َقاِهَرِة؛ َودفن بسفح  َبعني وِستاِمَئة بِالرْ ِ َوَأررْ نََتنيرْ قعَدة ســنة اثرْ ين من ِذي الرْ َبَعاء يِف الرْعشرْ َررْ األرْ

 

املقطم.

))) وفيات األعيان: )/09). 
))) وفيات األعيان: )/))). 
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وأنشدين لنَفِسِه:

ــا َدًم ــاٍط  ــي دم لثغر  َبــَكــيرْــت  ــد  ــَق املــحــزوِنَوَل الفاقد  وجــد  ـــدت  َووج
والتقى والــزهــادة  ــِعــَبــاَدة  الرْ ـــتـــأذيـــِنَأرض  آن وال ـــــررْ ـــــُق وتــــــالوة الرْ
فأهلها  ، ــَعــدوُّ الرْ ــا  ــأه وأوب ــترْ  ــئ والــطــاعــوِنَوبِ ن  الطعرْ ــني  َب ُشــَهــَداء 

: ِديِسّ سن عّل بن املرْفضل الـَمقرْ َافِظ َأَبا احلرْ َوله يرثي احلرْ

ــري غــرقــه ــاظ ــن ـــــقَّ ل ـــي َوح ـــِك ــهرْأبرْ طــرق ـــرت  ـــوعَّ ت احلَـــِديـــث  إِن 
ـــــاح عــــىل مــعــاملــه َي ـــــرِّ ـــهرْســـفـــت ال ـــُق ـــح مــظــلــاًم ُأُف ـــب فــعــفــت َوأصرْ
ـــة حمــــابــــره ـــعـــطـــل ــــت فــرقــهرْوغـــــــــدت م ق ــــرَّ ــه َوف ــي ــب ــن بــعــد ال
ــٌن ــُص ــــه َوهــــل ُغ ــــت !ونــســوا ِرَواَي يـــــذوي فــيــلــبــث بـــعـــده ورقـــــهرْ

نًا  ا َفاضاًل، َكاِمل املعرَفة باألدب، حسن الطَِّريَقة، متديِّ َوَقاَل ابن النجار: َكاَن نحويًّ
متواضًعا؛ َوله مصنَّفات َكثرَِية.

ــار، َوابن  ــاب، َوابن القصَّ ، َوابن اخلشَّ ّ ذكــَر ل َأّنــه َقَرَأ األََدب عىل فرَســان احِلــلِّ
األنبارّي، َوابن الدبَّاغ، َوابن عبيد، والبندنيجّي، َوابن أيُّوب، َوابن مُحيدة، َوأيب احلسن بن 

َداد، َوعّل الِكنِدّي بِِدَمشق«))).  اِهد بَِبغرْ الزَّ

قال الشــيخ يوســف كركوش: »كان مهــّذب الدين اخليمّي شــاعًرا فحاًل، فيَّاض 
الوجدان، دقيق املالحظة، ســامي اخليال، ولشعره وقع شديد يف النفوس يثري كوامنها، 
ة تكاد تكون آيات بيِّنات يف الشــعر  وكان جامًعا بني الصناعة والطبع، له نفثات شــعريَّ
ة الذعة، فكان لذلك يســري شــعره سري  العريّب، وكان يف شــعره أحياًنا ينزع نزعة انتقاديَّ

األمثال صدًى يف البالد العربيَّة.

))) بغية الوعاة: )/)8). 
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ــه كان له ولد  ــني، خالصتها أنَّ ته مع ســناء امللك املرصيِّ وهبــذه املناســبة أورد قصَّ
م باخليانة وعوقب مــن أجل ذلك، فكتب إليه  ة، فاتُّ موظَّــف يف أحد الدواويــن املرصيَّ

والده مهّذب الدين هبذه األبيات:

ــوص ــص ــل األمـــــانـــــةعــــــرصوك أمــــثــــال ال ــــك  ــــل ت ــــفــــد  ت ومل 
ــــــــــإذا ســــلــــمــــت فــخــنــهــم اخلـــيـــانـــةف يف  الــــســــالمــــة  إنَّ 
امللك ســنــاء  بــنــي  كفعل  ــل  ــع ـــــــــة«واف ـــــــــزان اخل مــــــــــــال  يف 

قال الشــيخ يوســف كركوش: »ولـامَّ شــاعت هذه األبيــات يف األندية واملجالس 
ُأمسك بنو سناء امللك، وصودرت أمواهلم«))).

وذكر الشيخ البهائّي يف كشكوله »قصيدة ملهّذب الدين اخليمّي، منها:

إرب غــريه  يف  ل  ليس  مطلًبا  ــا  الطلبي وانتهى  التقيصِّ  آل  إليك 
ملستمع أو  ـــرأى  مل طمحت  ينتسبومـــا  ــاك  ــي عــل إىل  ملــعــنــى  إالَّ 
تواصلني أن  أهــــاًل  أراين  ـــا  مكتئبوم فيك  بـــأيّن  ا  عــلــوًّ حسبي 
ــــارة أديب ت ــي  ــوق يـــنـــازع ش األدبلــكــن  يضعف  لـامَّ  الوصل  فأطلب 
قلق ذا  احلــالــني  يف  أبـــرح  له يف أضلعي هلــب«)))ولــســت  نــاٍم وشــوق 

مؤلَّفاته:

وقد ذكرها السيوطي يف بغية الوعاة))):

األربعني واالساميَّات.. )

))) تاريخ احللَّة: )/70. 
))) كشكول الشيخ البهائّي: )/)85. 

))) بغية الوعاة: )/)8)-85). 



283

استواء احلكم والقايض.. )

إسطرالب الشعر.. )

أمثال القرآن.. )

اجلمع بني األخوات واحلضِّ عىل املحافظة بني املسبيَّات.. 5

حروف القرآن.. 6

الديوان املعمور، يف مدح الصاحب.. 7

الرّد عىل الوزير املغريّب.. 8

ة.. 9 رسالة من أهل اإلخالص واملوّدة إىل الناكثني من أهل الغدر والردَّ

رشح التحيَّات هلل.. 0)

لة.. )) صفات القبلة جمملة ومفصَّ

كتاب )قد(.. ))

كتاب الكالب.. ))

كتاب )حييى(.. ))

لزوم اخلمس.. 5)

املؤانسة يف املقايسة.. 6)

املخلص الديوايّن، يف علم األدب واحلساب.. 7)

املطاول، يف الرّد عىل املعّري يف مواضع سها فيها.. 8)

املقصورة.. 9)
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ولدته ووفاته:

ال سنة 9)5هـ، ووفاته يوم األربعاء  ذكر ابن خلِّكان كام مرَّ آنًفا أنَّ والدته يف 8) شوَّ
ة سنة ))6هـ، ودفن يف مرص بالقرافة الصغرى، رضوان اهلل عليه. يف 0) ذي احلجَّ

د بن عيّل القايّش )ق 7 أو ق 8(: 78/121. الشيخ مجال الدين حممَّ

د بــن عّل القايّش، فاضل،  جــاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ مجال الدين أبو جعفر حممَّ
ق«))). جليل، يروي عن املحقِّ

د اآلوّي )..-654هـ(: د بن حممَّ 79/122. السيِّد ريّض الدين حممَّ

هــو العامل الفاضل، والعابد الورع الزاهــد، صاحب الكرامات الباهرة، واملقامات 
د بن زيد بن  د ابن ريّض الدين حممَّ د ابن فخر الدين حممَّ الرفيعة، السيِّد ريّض الدين حممَّ
الداعي بن زيد بن عّل بن احلســني بن احلسن التج بن أيب احلسن عّل بن احلسن النقيب 

.بـ)آبه(، ينتهي نسبه الشيف إىل عّل األصغر ابن اإلمام عّل بن احلسني

ذكــره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالــب قائاًل: ».. فمن ولده الســيِّد الزاهد ريّض الدين 
د بن زيد..«))). د ابن ريّض الدين حممَّ د ابن فخر الدين حممَّ حممَّ

د اآلوي العلوّي احلسينّي، فاضل  د بن حممَّ ويف أمل اآلمل: »السيِّد ريّض الدين حممَّ
د عن جّده زين الدين عن جدِّ أبيه الفقيه  ه حممَّ د عن جدِّ جليــل فقيه، يروي عن أبيه حممَّ
ر والشــيخ الطويّس كّلهم، ويروي عن ابن  اج وســالَّ الداعي عن أيب الصالح وابن الربَّ

طاووس«))).
))) أمل اآلمل: )/89). 
))) عمدة الطالب: ))). 
))) أمل اآلمل: )/98). 



285

د بن  وجــاء يف روضات اجلنَّات »الســيِّد الســند الفاضل اجلليــل ريّض الدين حممَّ
د بن زين الدين بن الداعي العلوّي احلسينّي اآلوي الراوي عن السيِّد ابن طاووس  حممَّ
د احلسينّي اآلوي،  د بن حممَّ احلســنّي، ووالد الســيِّد كامل الدين املرتىض حســن بن حممَّ
ّ واآليت ذكره متَّصاًل هبذه الرتمجة يف ذيل مشــايخ الســيِّد ابن  ق احلــلِّ الــراوي عن املحقِّ
ثني الثقات،  ء العلامء والسادات، وأفاضل املحدِّ ُمَعيَّة احلســنّي الديباجّي، كان من أجالَّ
دان  ه املحمَّ وأعاظم مشــايخ اإلجــازات، وكذلك ولــده العظيم الشــأن ووالده وجــدِّ
ــف يف بعض املواضع بـ: زيد،  ب بـ: )زين الدين(، واملصحَّ مــان، بل جــّد أبيه امللقَّ املتقدِّ

ه املشتهر بالسيِّد الداعي احلسينّي..«))). وجدُّ جدِّ

وذكره املريزا حســني النــورّي يف خامتة املســتدرك قائاًل: »الســيِّد اجلليل صاحب 
املقامــات العاليــة، والكرامات الباهرة، النقيب الصديق لعديله يف الدرجات الســامية، 

السيِّد ريّض الدين عّل بن طاووس ويعربِّ عنه كثرًيا يف كتبه باألخ الصالح.

د بن  هت أنا وأخي الصالح حممَّ وقال يف رســالة املواســعة واملضايقة: كنت قد توجَّ
د القايض اآلوي ضاعف اهلل ســعادته ورشف خامتته من احللَّة إىل مشــهد  ــد بن حممَّ حممَّ
دت ل يف تلك الزيارة مكاشفات جليلة، وبشارات  موالنا أمري املؤمنني قائاًل: وجتدَّ

مجيلة..«))).

ويف مــوارد اإلحتاف بعد ذكر نســبه: »الســيِّد العــامل الفاضل الكبــري الزاهد الورع 
د بــن مهنَّا العبيدّل يف التذكرة.. إىل قوله: تويفِّ ســنة )65 يف  القــدوة، قاله أمحد بن حممَّ

الرابع من صفر..«))).

))) روضات اجلنَّات: 0/6)). 
))) خامتة املستدرك: )/))). 

))) موارد اإلحتاف: )/50. 
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د ابن اجلعفرّية )606هـ- حيًّا سنة 687هـ(: 80/123. السيِّد أبو الفتح حممَّ

ث النورّي يف خامتة املســتدرك، قائاًل ما نّصــه: »الشيف أبو الفتح بن  ذكــره املحدِّ
د اجلعفرية  د بن حممَّ اجلعفرية. قــال يف املزار أخربين الشيف اجلليل العامل أبو الفتح حممَّ
د بن  ــة بقوله: الشيف أبو الفتح حممَّ أدام اهلل عزه. ووصفه الســيِّد فخار يف كتاب احلجَّ

د بن اجلعفرّية العلوّية الطويّس احلسينّي احلائرّي«))). حممَّ

د بن  د بن جعفر بــن أمحد بن حممَّ د بن حممَّ وذكــره الصفــدّي يف الوايف قائــاًل: »حممَّ
، ُيعرف  ّ جعفر بن غانم ويتَّصل بزيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب احللِّ

بابن اجلعفرية، مولده سنة 606هـ.

أنشــدين الشــيخ أثري الدين أبو حيَّان من لفظه، قال: أنشــدنا املذكور لنفسه باحللَّة 
ة سنة سبع وثامنني وستامئة: سابع ذي احلجَّ

ــاق ــت ــش ــه امل ــل ــي ـــلُّ غــل ـــب ــاقأتـــــرى ي ــن قــلــبــه اخلــفَّ ــك ــس مــنــكــم وي
ــام بــدت ــال ك ــوص ــود أّيــــام ال ــع ـــراقوت ــــــام الــــفــــراق ف ـــــرى أليَّ وي
الكرى ِسنَة  مقلتي  عن  حاجًبا  فـــدمـــوعـــهـــا بــجــنــابــة أطــــالقيا 
ـــواذل ـــع ل ـــقـــي  متـــلُّ ـــكـــرنَّ  ـــن ت اق«)))ال  ــرام لــســانــه مـــــذَّ ــغ فــأخــو ال

د بن معد املوسوّي )ق 7(: 81/124. السيِّد حممَّ

د بن معد بن عّل بن  هو الفقيه العامل، العابد الزاهد، السيِّد أبو جعفر صفّي الدين حممَّ
 

رافع املوســوّي، ينتهي نســبه الشيف إىل موســى أيب ســبحة ابن إبراهيــم األصغر ابن 
.اإلمام موسى الكاظم

))) خامتة املستدرك: )/8). 
))) الوايف بالوفيات: )/)8). 



287

ا  ً جــاء يف غايــة االختصار:»كان الفقيه صفــي الدين أبو جعفر فقيًهــا فاضاًل، خريِّ
ا جامًعا للنســب، اعتكف بجامع الكوفة ســنني كثرية عىل  ثا، إخباريًّ زاهــًدا، ورًعــا حمدِّ
د، روى عن آبائه علاًم كثرًيا، وكتب املليح، وضبط الصحيح، واقتنى  قدم اخللوة والتجرُّ
ّي  ــد الدين القمِّ الكتــب النفيســة، كان النارص ابن املســتيضء يكرمُه وحيبُّــه، وكان مؤيَّ
الوزير))) يعظِّمه وحيبُّه، وكان بينهم صداقة وودادة، أراد منه االنتقال من احللَّة إىل بغداد 
فانتقــل، وأفرد لــه الوزير داًرا من دوره بدرب الدواب فســكنها، ومل تــزل معروفة به، 

اها..«))). ّي وهبه إيَّ ويقال: إنَّ القمِّ

ه السيِّد رافع قائاًل: »يقال لولده: آل  وذكره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب عند ذكر جدِّ
د بن معد بن عّل بن رافع املذكور«))). رافع، كان منهم الفقيه صفّي الدين حممَّ

وجــاء يف لؤلــؤة البحريــن ضمن ترمجة الســيِّد محزة ابــن زهرة احلســينّي ما نّصه: 
»وبإســناد عن الســيِّدين العاملني ريّض الدين ومجال الدين ابني طاووس وسديد الدين 
د بن  د بن معد املوسوّي، وهو حممَّ ر مجيًعا عن السيِّد صفّي الدين أيب جعفر حممَّ ابن املطهَّ
معــد بن عّل بن رافع بن أيب الفضائل معد بــن عّل بن محزة بن أمحد بن محزة بن عّل بن 

.أمحد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم

د بن عّل  د بن حممَّ ث، يروي عن حممَّ قال يف كتاب أمل اآلمل: عامل فاضل خريِّ حمدِّ
مة عن أبيه عنه..«))). احلمدايّن القزوينّي عن الشيخ منتجب الدين، ويروي العالَّ

ّي، وهو أحد  د بــن برز القمِّ د بن حممَّ ّي وليس العلقمّى واســمه مؤّيد الدين حممَّ ))) نعــم، هو القمِّ
وزراء النارص لدين اهلل العبَّايس، فالحظ. 

))) غاية االختصار: )8. 
))) عمدة الطالب: ))). 

))) لؤلؤة البحرين: 55). 
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د بن   هذا وذكر صاحب كتاب غاية االختصار حادثة وقعت للسّيد صفي الدين حممَّ
معد مــع اخلليفة العبــايّس النارص لدين اهلل تدلُّ عــىل نزاهته العالية ورشفه وشــجاعته 
ثني الســيِّد رشف الدين  الفائقة يف مواجهة أهل الدســائس والغدر، وإليك نّصها: »حدَّ
ا منقطًعا قد طعن يف الســنِّ قال:  ً د بن متــام العبيدّل وكان ســيًِّدا خريِّ أبــو جعفر بن حممَّ
د بن معد وهــذه احلكاية عندي  ثني الفقيه صفــّي الدين حممَّ ثنــي أيب قــال: حدَّ حدَّ
مكتوبــة بخــطِّ العفيف صفّي الديــن يف كتاب بخطِّه حيتوي عىل أشــياء رواها عن 
ة الشيفة، فاغتســلت  آبائه، وأجداده. قال: اســتدعاين اإلمام النارص بأحد أتباع البدريَّ
بت ومضيت إليه، فرأيته جالًســا عىل مســتشف عىل دجلة، وليس بني يديه سوى  وتأهَّ
، فلامَّ جلســت قال ل: أظنُّك قد  نجاح الشايب، فاســتدناين، وأحســن ردَّ الســالم علَّ
ارتعت الستدعائك يف هذا الليل، فقلت: الوثوق بورع أمري املؤمنني والعلم بعدله يمنع 
د أتدري ملا استدعيتك؟ قلت: ال يا أمري املؤمنني، قال:  من اعرتاض الروع، قال: يا حممَّ

استدعيتك لكذا وكذا وعرض علَّ أموًرا.

هكذا يف خطِّه تعاىل.

يه نيابــة، وقال له: طلبتك حتَّى أجلســك يف هذا  ــا ابن شــبانة فقال: طلبه ليولِّ وأمَّ
الــرواق تأمر باملعــروف وتنهى عن املنكر، قــال: فامتنعت، وخضعــت )وحففت ظ( 
ا قلــت: يا أمري املؤمنني واهلل مــا أتيت إالَّ وقد  يف اإلعفــاء فألزمنــي، فحني مل أجد ل ُبدًّ
بت للمــوت، ومل ُأعلم بنايت وال أهل باملوضع الــذي ُأحرضت إليه فإن  اغتســلت وتأهَّ
كان يف نفــس أمري املؤمنــني يشء فليفعل ما بدا له، فاصفرَّ حينئذ وجهه، وقال: يا نجاح 
 ، عــلَّ بالكيس الفالين، فُأيت بكيس فيه كتٌب، ففتحــه وأخرج منه كتاًبا طوياًل فدفعه إلَّ
ن النميمة والسعي يف ما يعلم  ة الكوفة يتضمَّ لته فإذا هو من بعض علويَّ فقال: اقرأه، فتأمَّ
اهلل بــراءيت منــه، فلامَّ وقفت عليه وفرغت منه ناولني كتــاب آخر بذلك املعنى، وما زال 
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يرينــي كتاًبا بعد كتاب حتَّى أتــى عىل كلِّ ما يف الكيس، فقلت: يا أمري املؤمنني اهلل يعلم 
براءة ساحتي من هذا كلِّه وسالمة نيَّتي، وحسن طاعتي إلمامي، ولكن احلسد قد حيمل 

عىل ما هو أعظم من هذا.

فقــال: واهلل إنَّني أعلــم صدقك وإنَّك إىل اليوم قد اعتزلت بمســجد الكوفة ثالثة 
عش سنة، وهذه الرقاع تأتيني بام ال يزيدين إالَّ حسن ظنٍّ بك، ومجيل اعتقاد فيك، وإذا 
كنت ال تؤثر الدخول فيام أكلِّفك فأنت باخليار وأتبَع ذلك بكالم مجيل بالغ فيه، أحسن 

اهلل جزاءه.

ثــمَّ قــال: يا نجاح إرم هبذا الكيــس يف املاء، فرمى به، ثمَّ قال ل: انرصف راشــًدا، 
فدعوت له وانرصفت.

 قال صاحب غاية االختصار: وسمعت أنَّ الوزير السعيد نصري الدين الطويّس
 قال: إينِّ اجتمعت بالفقيه صفّي الدين ابن معد وآخيته، وذاك أنَّ الفقيه صفّي الدين
ام حداثته واجتمع به هناك، ولـامَّ ورد موالنا نصري الدين إىل  ســافر إىل العجم يف أيَّ

ل أمره سأل عن صفّي الدين الفقيه فقيل له: ليس له سوى بنت..«))). احللَّة أوَّ

شيوخه وتالمذته:

د بن عــّل احلمدايّن  د بن حممَّ يــروي الســيِّد صفّي الديــن ابن معد عن الشــيخ حممَّ
القزوينــّي عــن الشــيخ منتجب الديــن، ويروي عنــه الســيِّدان الســندان ريّض الدين 
 عــّل ومجــال الديــن أبو الفضائــل أمحد ابنا موســى ابن طــاووس رضــوان اهلل عليهم. 
مة رمحهم اهلل  ّ والد العالَّ ر احللِّ وكذلك يروي عنه الشيخ سديد الدين يوسف ابن املطهَّ

تعاىل.

))) غاية االختصار: )8. 
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ولدته ووفاته:

ــا كانت قبل  ا تاريــخ وفاته فيمكــن حتديدها بأهنَّ مل أعثــر عــىل تاريخ والدتــه، وأمَّ
بضع ســنني من ســقوط بغداد ســنة 656هـ تقريًبــا، اعتامًدا عىل ما ذكــره صاحب غاية 
االختصــار، من وجود مؤاخاة بني املرتجم واخلواجة نصري الدين الطويّس املولود ســنة 
ام حداثته ممَّا يدلُّ عىل تقارب أعامرهم،  597هـ، وزيارة السيِّد صفّي الدين للخواجة أيَّ
وكذلك ســؤال اخلواجة عن الســيِّد املرتجم عند دخوله احللَّة بعد ســقوط بغداد، واهلل 

سبحانه العامل.

د بن موسى ابن طاووس )..-656هـ(: 82/125. السيِّد رشف الدين حممَّ

د بن سعد الدين موسى ابن جعفر بن طاووس  هو الســيِّد اجلليل رشف الدين حممَّ
احلسنّي أخو السيِّدين العاملني الفاضلني مجال الدين أيب الفضائل أمحد وريّض الدين أيب 

القاسم عّل ابني طاووس.

د بن  د بن موسى بن جعفر بن حممَّ جاء يف طرائف املقال: »الســيِّد رشف الدين حممَّ
د بن طاووس، وهذا الســيِّد أخو الســيِّدين ابني طاووس، مل أقف عىل يشء  أمحد بن حممَّ

يدلُّ عىل فضله، إالَّ أنَّه من النقباء يف عهد هوالكو خان يف البالد الفراتيَّة..«))).

وفاته:

عــن هامش األصل لكتاب عمدة الطالب))) أنَّه تــويفِّ مقتواًل يف غلبة التتار ببغداد 
سنة 656هـ.

))) طرائف املقال: )/05). 
))) عمدة الطالب: 90). 



291

ّ )ق 7 أو ق 8(: د بن نعيم احليلِّ 83/126. الشيخ حممَّ

د بن  د بن احلســن بن حممَّ هو العامل الفاضل، واألديب الشــاعر، شــمس الدين حممَّ
ّ املعروف  كحيل ابن الشــيخ سلطان العارفني )جاكري بن ناكري( الكردّي األدرازي احللِّ

.) ّ بـ: )ابن نعيم احللِّ

د بن  د بن احلسن بن حممَّ جاء يف فقهاء الفيحاء: ».. ولد الشــيخ شــمس الدين حممَّ
ّ املعروف  كحيل ابن الشــيخ ســلطان العارفني جاكري بن ناكري الكــردّي األدرازي احللِّ
ــة علومــه ومعارفــه حتَّى أصبــح معدوًدا مــن فقهائها  ــن يف احللَّ بـ)ابــن نعيــم(.. وتلقَّ
وأكابــر شــعرائها املجيدين، وهــو صاحب ديوان املدائــح الكبري الــذي رتَّبه عىل مجيع 
ــه عبارة عن  يــة(، والديوان كلُّ ــة يف املدائح الِعزِّ ه )رشف املزيَّ احلــروف اهلجائّيــة وســامَّ
د احلســن بن احلســني بن نجم  جمموعــة مدائــح يف الصاحــب الصدر عّز الدين أيب حممَّ
ل خطبته  ر بــن أيب املعال بن الرصوي بن قيرص األســدّي، وقد دعــاه يف أوَّ الديــن مظفَّ
 بـــ: نزهــة اجلليس وفرحــة األنيس، فــرغ منه ســنة 695هـ، وهــذا الديــوان قد مدحه 

ّ وقّرظه..«))). مة احللِّ العالَّ

وقال عبَّاس العزاوي يف كتابه تاريخ األدب العريّب يف العراق: »هو الشاعر األديب 
د بن اخلليل ابن الشيخ سلطان العارفني جاكري بن باكري الكردّي  د بن حسن بن حممَّ حممَّ
ية  (، وله ديوان رشف املزية يف املدائح العزِّ ّ األردازي)كــذا( املعروف بـ: )ابن نعيم احللِّ
له: احلمد هلل موجد الوجود ذي الطول واجلود  ى نزهة اجلليس وفرحة األنيس أوَّ ويسمَّ
ء وال معــدود وال بمحيَّز وال حمدود.. مدح به صــدر احللَّة عّز الدين  الــذي ليس بمجزَّ
ر بن أيب املعال بن الرصويع بن قبصة )كذا(  د حســن بن احلسني بن نجم بن مظفَّ أبا حممَّ

. ّ األسدّي احللِّ

))) فقهاء الفيحاء: )/76). 
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من شعره يف هذا الديوان:

وبــانــه األراك  ـــان  ب قــد  ـــار  ح ــاءيــا  ــدهــن ـــذه ال فـــانـــزل بــعــيــشــك ه
فجنابه ــى  ــم احل ـــاك  بـــذيَّ ـــاءوأربــــع  امل وراق  ـــه  ب ــم  ــي ــس ــن ال رّق 
ــاتــه ووهــــاده ـــاءربــــع زهــــت هــضــب ـــنَّ ـــلِّ فــــــجٍّ روضـــــــة غ ـــك ـــب ف
عامر مــن  الــــشى  آســــاد  ـــارة الــشــعــواءحتــمــيــه  ـــغ هلــم الــوغــى وال
لنارهم ــالم  ــظ ال جـــنَّ  إذا  لــواء..«عـــرب  البهيم  الليل  حندس  يف 

ّ العامل  ر احللِّ مة احلسن بن املطهَّ وقال العّزاوي: »وعىل غالف الديوان تقريظ للعالَّ
مة،  ا الشيخ العامل، الفاضل البارع، النحرير العالَّ املشهور، وهذا نّصه: لقد أحســنت أهيَّ
ق، ملك العلامء شمس امللَّة والدين، فيام نظمته وأجدت القول فيام أنشأته، وبرزت  املحقِّ
رين، ومجعت بــني اللفظ الزائن البديع،  مني ومل يســاجلك أحد من املتأخِّ فيــه عىل املتقدِّ
، وأنَّى يدرك شــأوك إالَّ  ر وصىلَّ والرتكيب الشــائق الصنيع، فمن جرى يف ميدانك تأخَّ
، وأهنِّيــك يف أنَّ أحســن القــول أصدقه، وقد نمَّ عود مقالــك عىل صدقك يف مدح  كالَّ
املــوىل الصاحب الصدر الكبــري، العامل املعظَّم، كهف الفقراء، ومــالذ املؤمنني، عّز امللَّة 
واحلقِّ والدي، أعزَّ اهلل بشــأنه اإلسالم واملســلمني، وختم أعامله بالصاحلات، وغفر له 
ن  د وآله الطاهرين. كتبه العبد الفقري إىل اهلل الغني به عمَّ ت، بمحمَّ مجيع الذنوب والزالَّ

د وآله«))). ًيا عىل سيِّدنا حممَّ ر حامًدا هلل تعاىل مصلِّ سواه حسن بن مطهَّ

ّ لديوان املرتجم هلو الدليل الواضح  مة احللِّ وهذا التقريظ الفاخر الصادر عن العالَّ
مة مبيِّنًا علم  عىل منزلته العلميَّة الرفيعة، ومكانته األدبيَّة املتميِّزة، والتي أشار إليها العالَّ

املرتجم وفضله رضوان اهلل عليه.

))) تاريخ األدب العريّب يف العراق: )/7)). 
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ّ )ق 7 أو ق 8(: د ابن وشاح احليلِّ 84/127. الشيخ تاج الدين حممَّ

د ابن الفقيه العامل شمس الدين  مة الفاضل القايض الشــيخ تاج الدين حممَّ هو العالَّ
. ّ ، أحد أعالم أرسة آل وشاح احللِّ ّ د احللِّ حمفوظ بن وشاح بن حممَّ

د بن حمفوظ بن  ذكــره صاحب أمــل اآلمل قائاًل: »القايض تاج الدين أبــو عّل حممَّ
د بن  د، كان مــن الفضالء الصلحاء، األُدباء املشــهورين، يروي عنه حممَّ وشــاح بن حممَّ

قاسم بن ُمَعيَّة«))).

ّ ومنهم والد املرتجم الشــيخ  ق احللِّ ويف روضــات اجلنَّات عند ذكــر تالمذة املحقِّ
ــد بن حمفوظ الذي هــو أيًضا من  حمفــوظ بن وشــاح: ».. وكان الشــيخ تاج الدين حممَّ
الفضالء الصلحاء االُدباء املشــهورين ويروي عنه لقيبه بن ُمَعيَّة احلسنّي الديباجّي، هو 

من أجلَّة أوالد هذا الشيخ اجلليل الكامل«))).

ويف موضع آخر من الروضات عند ذكر الشيخ حمفوظ بن وشاح والد صاحب الرتمجة: 
د الذي  د بن حمفوظ بن وشاح بن حممَّ ».. وكان عنه رواية ولده القايض تاج الدين أبو عّل حممَّ

د بن القاسم بن ُمَعيَّة، ويروي عنه أيًضا كامل الدين بن محاد الواسطّي..«))). يروي عنه حممَّ

د بن حييى اهلذيّل )ق 7 أو ق 8(: 85/128. الشيخ صفّي الدين حممَّ

د ابن الفقيه الكبري نجيب الدين حييى بن  مة الفاضل اجلليل صفّي الدين حممَّ  هو العالَّ
، وأبوه نجيب الدين حييى ابن عمِّ اإلمام  ّ أمحد بن حييى بن احلســن بن سعيد اهلذّل احللِّ

. ّ ق احللِّ أيب القاسم جعفر بن احلسن املحقِّ

))) أمل اآلمل: )/97). 
))) روضات اجلنَّات: )/85). 
))) روضات اجلنَّات: 06/6). 
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د بن ســعيد، فاضل،  ذكــره صاحــب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ صفــي الدين حممَّ
ق«))). جليل، من تالمذة املحقِّ

: ».. ومنهــم أيًضا من أبناء  ّ ــق احللِّ ويف روضــات اجلنَّات عنــد ذكر تالمذة املحقِّ
د ابن الشيخ نجيب  مة صفّي الدين حممَّ عمومته الفضالء املاجدين كالشــيخ اإلمام العالَّ

ه أمحد..«))). الدين حييى ابن عمِّ

مة صفّي  ه الشــيخ اإلمام العالَّ ويف موضــع آخر من الروضات: »وكان ابن ابن عمِّ
د ابن الشــيخ نجيب الدين حييى بن ســعيد املذكور أيًضا من أعاظم مشــايخ  الدين حممَّ
اإلجازات، وله الرواية عن الســيِّد تاج الدين بن ُمَعيَّة والشيخ ريّض الدين عّل بن أمحد 

ر اهلل رمسه«))). املزيدّي والشيخ عّل بن ألال وغريهم، نوَّ

ّ )538-604هـ(: از احليلِّ 86/129. الشيخ حممود ابن البزَّ

ل تويفِّ  قال املنذري يف التكملة عند ذكره لوفيات ســنة )60هـ: »ويف شهر ربيع األوَّ
ّ األصل، البغدادّي املولد  الشــيخ األديب أبو الثناء حممود بن هبة اهلل بن أيب القاســم احللِّ
از، ومولده سنة ثامن وثالثني ومخسامئه، وهو منسوب إىل احللَّة  والدار، الدمشقّي الوفاة، البزَّ
ة، قرأ القرآن الكريم بيشء من القراءات عىل أيب احلسن عّل بن عساكر البطائحي،  املزيديَّ
ــاب  د عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن أمحد ابن اخلشَّ واشــتغل بيشء من األدب عــىل أيب حممَّ
د إسامعيل بن موهوب بن أمحد ابن اجلواليقّي، وسمع منهام ومن أيب الوقت عبد  وأيب حممَّ

ل بن عيسى والنقيب الطاهر أيب عبد اهلل أمحد بن عّل بن املعّمر احلسينّي..«))). األوَّ

))) أمل اآلمل: )/)7). 
))) روضات اجلنَّات: )/86)، ضمن الرتمجة رقم 70). 
))) روضات اجلنَّات: )/87)، ضمن الرتمجة رقم 70). 

))) تكملة املنذرّي: 0/6)). 
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87/130. الشيخ مهّذب الدين حممود الشيبايّن )كان حيًّا سنة 690هـ(:

 هو الفقيه الفاضل، واألديب الشاعر الكامل، الشيخ مهّذب الدين حممود بن حييى بن 

. ّ د بن سامل الشيبايّن احللِّ حممَّ

د بن سامل  ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ مهّذب الدين حممود بن حييى بن حممَّ
، كان فقيًها عامًلا صاحلًا، شاعًرا أديًبا، منشًئا بليًغا، يروي عنه ابن ُمَعيَّة..«))). ّ الشيبايّن احللِّ

ّ وَمن رثاه: ».. ثمَّ إنَّ  ويف روضات اجلنَّات عند ذكر الشيخ حمفوظ بن وشاح احللِّ
مجلــة من رثــاه بعد وفاته بقصيدة قلَّ ما يوجد مثلها يف املراثي هو الشــيخ مهّذب الدين 
ّ الفقيه، الصالح األديب النحوّي، الذي  د بن ســامل الشيباين احللِّ حممود بن حييى بن حممَّ

يروي عنه ابن ُمَعيَّة املذكور أيًضا..«))).

ّ صالت  ويف تاريخ احللَّة: »وكان بني املرتجم له والشاعر الشهري صفّي الدين احللِّ
ة، من هذه املراسالت قصيدة أرســلها املرتجم له من احللَّة إىل  ة، ومراســالت أخويَّ يَّ ودِّ

صفي الدين بامردين، منها البيت التال:

ــــت عــــلَّ عــزيــز ــز أن ــزي ــع ــدال ــب ــزع ــعــزي ــت وملـــجـــدك الــتــعــظــيــم وال
فأجابه الصفّي بقصيدة منها:

ــــــزار عــزيــز ــك وامل ــرب ــق ب ــه ويـــفـــوز«)))مـــن ل  ــن حيــظــى ب طــوبــى مل
شعره:

 ،H ّ من شعره املأثور عنه قصيدته املشهورة يف رثاء الشيخ حمفوظ بن وشاح احللِّ

))) أمل اآلمل: )/7)). 
))) روضات اجلنَّات: 06/6). 

))) تاريخ احللَّة: )/76. 
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وهي:

عـــزاء حـــني  والت  ـــعـــزاء  ال ـــّز  ــشــعــراءع ــد ال ــيِّ ــة س ــرق ــعــد ف مـــن ب
ــىض ــرت ـــامل احلــــرب اإلمــــــام امل ـــع ــم الــشيــعــة قـــــدوة الــعــلــامءال ــل ع
أطــــواد احلجا تـــدُّ  ــون  ــن امل ُكــــلِّ عطاءأكـــذا  بــحــر  مــنــهــا  ويــفــيــض 
حيّلها املــشــكــالت  لــلــفــتــاوى  ــن  ويــبــيــنــهــا بــالــكــشــف واإلمـــضـــاءم
أرساره مـــن  ــني  ــب ي ــكــالم  ــل ل ــاءمـــن  ــي ــق األش ــال مــعــنــى حــقــيــقــة خ
التي واللغة  النحو  لعلم  ذا  الفصحاءمــن  ــن  ع غــرائــبــهــا  ـــاءت  ج
الـ أرساره  من  يبني  للعروض  والــشــعــراءمن  للشعر  ومـــن  ــخــايف  ـ
الثرى قلب  يف  حيّط  قبل  خلت  ــرباءما  ــغ ال يف  تــغــيــب  ـــدور  ـــب ال إنَّ 
ــيأيـــمـــوت حمــفــوظ وأبـــقـــى بــعــده ــائ ــق ــرك مـــوتـــه وب ــم ــع ــــدر ل غ
الُعال فخر  يا  الدين  شمس  ــيموالي  ــدائ ن ــب  ــي أنــــــادي ال جت مــــال 

مؤلَّفاته:

ذكر ابن الفوطّي يف جممع اآلداب))) أنَّ له كتاًبا اســمه شــفاء الغلَّة من شعر شعراء 
احللَّة، ذكر فيه قصائد لبعض أدباء احللَّة وعلامئها.

ولدته ووفاته:

ل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته إالَّ أنَّه كان حيًّا سنة 690هـ، وهي سنة  مل أتوصَّ
هيام. س رسَّ ّ ُقدِّ وفاة الشيخ حمفوظ بن وشاح احللِّ

ّ )538-604هـ(: 88/131. الشيخ حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم احليلِّ

ذكــره الذهبّي يف املخترص من تاريخ ابــن الدبيثي، قائاًل: »حممود بن هبة اهلل بن أيب 

))) جممع اآلداب: )/60)، ضمن الرتمجة رقم 576).
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از( أخو عبد اهلل، قرأ بيشء من القراءات عىل  ار )البزَّ ّ األصل أبو الثناء البزَّ القاســم احللِّ
اب وإسامعيل بن  د بن اخلشَّ أيب احلســن بن عســاكر وأخذ شــيًئا من األدب عن أيب حممَّ
ق وكثرة كالم، علقت عنه فوائد  اجلواليقي وســمع منهام ومن أيب الوقت وكان فيه تشدَّ
ل  وســكن بأخرة دمشــق وتويف هبا. روى عنه الضياء املقديّس وقــال: تويف يف ربيع األوَّ
ســنة أربع وســتامئة وولد ســنة ثامن وثالثني ومخسامئة، ســمع منه مجاعة من الدمشقيِّني 

وروى عنه أبو الفتوح بن احلرصي«))).

ّ )..-610هـ(: 89/132. الشيخ هبة اهلل بن أيُّوب احليلِّ

مة الفقيه اللغوّي النحوّي، عميد الرؤساء الشيخ أبو منصور ريّض الدين  هو العالَّ
. ّ هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أيُّوب بن عّل بن أيُّوب احللِّ

ذكره ياقوت احلموّي قائاًل: »هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أيُّوب بن عّل بن أيُّوب 
أبــو منصــور، يعرف بعميد الرؤســاء، أديب فاضل، نحوّي لغوّي شــاعر، شــيخ وقته 
ر بلــده، أخذ عنه أهــل تلك البــالد األدب، وأخذ هو عن أيب احلســن عّل بن  ومتصــدِّ
ب بـ)وجه  ار( وغريه، وله نظم ونثر، وكان ُيلقَّ عبدالرحيــم الرقِّي املعروف بـ)ابن العصَّ

ور وروى عنه، مات سنة 0)6هـ«))). ويبة(، وسمع املقامات من ابن النقَّ الدُّ

قال احلّر العامّل: »الســيِّد عميد الرؤســاء هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أيُّوب، كان 
فاضاًل جلياًل، له كتب، يروي عنه السيِّد فخار«))).

ويف الكنــى واأللقاب:»عميد الرؤســاء ريّض الدين أبو منصــور هبة اهلل بن حامد 

))) املخترص من تاريخ ابن الدبيثّي: 8)). 
))) معجم األدباء: 9)/)6). 

))) أمل اآلمل: )/))) رقم )05). 
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ّ اللغــوّي، الفقيــه، الفاضل اجلامــع، األديب الكامــل، يروي عنه الســيِّد فخار،  احلــلِّ
كان من األخيار الصلحاء املتعبِّدين ومن أبناء الُكتَّاب املعروفني، وهو الذي يروي 
ثنا())) يف  ة عن السيِّد األجلِّ هباء الشف، فهو القائل: )حدَّ اديَّ الصحيفة الكاملة الســجَّ

هلا، مات سنة 609هـ«))). أوَّ

ّ املعروف بـ)عميد الرؤساء(،  ويف أعيان الشــيعة:»هبة اهلل بن حامد بن أيُّوب احللِّ
يف معجم األدباء: أديب فاضل نحوّي شاعر..«))).

د صادق آل بحر العلــوم يف تعليقته عىل لؤلــؤة البحرين قائاًل:  وذكــره الســيِّد حممَّ
 ّ »هــو ريّض الدين أبو منصور هبة اهلل بن حامد بن أمحد بن أيُّوب بن عّل بن أيُّوب احللِّ
اللغوّي، اإلمام الفقيه، الفاضل اجلامع، األديب الكامل، املعروف بـ)عميد الرؤســاء(، 
ل عليه  صاحب كتاب الكعب، املنقول قوله يف بحث الوضوء عند مسألة الكعب واملعوَّ

ة..«))). عندنا واملقبول عند العامَّ

ولدته ووفاته:

ر اهلل رمسه. ا وفاته فهي يف سنة 609هـ، نوَّ مل أعثر عىل تاريخ والدته، أمَّ

ّ )..-605 هـ(: ام ابن أيب فراس احليلِّ 90/133. الشيخ ورَّ

ام بن  ام بن أيب فراس ورَّ  هو األمري العامل الفاضل الزاهد العابد الشيخ، أبو احلسني ورَّ
.محدان، املنتهي نسبه إىل مالك بن احلارث األشرت النخعّي صاحب أمري املؤمنني

ثنا،  ، وهناك اختالف باألقاويل يف معرفــة من قال حدَّ ))) قد تقّدم أنَّه الشــيخ ابن الســكون احلــلِّّ
ل.  فتأمَّ

))) الكنى واأللقاب: )/50). 
))) أعيان الشيعة: )/56). 

))) لؤلؤة البحرين: ))). 
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ذكره ســبطه السيِّد اجلليل ريّض الدين عّل ابن طاووس وأثنى عليه، قائاًل: »وكان 
ر رضحيه، من أورع مــن رأيناه، عارًفا  س اهلل روحــه ونوَّ ام ابــن أيب فراس قدَّ جــدي ورَّ

ة بالكلية«))). بأصول الدين وأصول الفقه، وتارًكا ما تقتضيه الرياسة الدنيويَّ

س اهلل روحه، وهو  ام بن أيب فراس قدَّ وممــا أطراه به أيًضا، قولــه: »وكان جدي ورَّ
ـن يقتــدى بفعله قد أوىص أن جيعــل يف فمه بعد وفاتــه فّص عقيق عليه أســامء أئمته  ممَـّ

صلوات اهلل عليهم«))).

ام بن أيب فراس بحلَّة،  وقال فيه صاحب أمل اآلمل: »األمري الزاهد أبو احلسني ورَّ
من أوالد مالك بن األشــرت النخعّي صاحــب أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب، عامل 
فقيه صالح، شاهدته بحلَّة ووافق اخلرُب اخلرَب، قرأ عىل شيخنا اإلمام سديد الدين حممود 

احلميّص بحلَّة وراعاه، قاله منتجب الدين.

وقــال أيًضا معّقًبــا: وهذا الشــيخ الفاضل اجلليل القــدر جّد الســيِّد ريّض الدين 
عــّل ابن طاووس ألّمه. لــه كتاب تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر حســن إالَّ أنَّ فيه الغّث 

د بن جعفر املشهدّي عنه«))). والسمني، يروي الشهيد عن حممَّ

ام بن محدان بن خوالن بن إبراهيم بن مالك  وقال الشيخ عبد النبّي الكاظمّي: »ورَّ
ام ومالك أكثر من هذا، وهو ثقٌة ورٌع  األشرت، كذا يف البحار، وأظّن أنَّ الواسطة بني ورَّ

صالٌح، معارص ملنتجب الدين، يروي عنه ابن طاووس ويثني عليه«))).

وقال اخلوانســارّي يف روضــات اجلنَّات بعد ذكره لقول صاحــب أمل اآلمل فيه: 

))) فرج املهموم: 6)). 
))) فالح السائل: 75. 

))) أمل اآلمل: )/))). 
))) تكملة الرجال: )/568. 
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».. لــه كتب، منها جمموعته املعروفة بـ: )تنبيه اخلاطر ونزهة الناظر(، يروي عن الشــيخ 
د بن جعفر املشهدّي«))). حممود احلميّص، وعنه الشيخ منتجب الدين وحممَّ

ام بن أيب فراس يروي عن الشهيد  وقال الربوجردّي يف طرائف املقال: »الشــيخ ورَّ
ل«))). األوَّ

ر الشهيد عنه، وكذلك  مه وتأخُّ ام عن الشهيد؛ لتقدُّ وال يمكن أن يروي الشــيخ ورَّ
ة  ام بدون واســطة، بل الصواب أنَّه يــروي عنه بعدَّ ال يمكنــه أن يــروي عن الشــيخ ورَّ
ل يف الثلث  ام كانت ســنة 605هـ ووالدة الشهيد األوَّ وســائط، علاًم أنَّ وفاة الشــيخ ورَّ

ل من القرن الثامن، واهلل سبحانه العامل. األوَّ

ام بن أيب فراس، شيخ زاهد، عامل  ّي يف سفينة البحار: »ورَّ وعن الشــيخ عبَّاس القمِّ
ب بـ)جمموعة وّرام(.. ينتهي نســبه  ث جليل، صاحب كتاب تنبيه اخلاطر امللقَّ فقيه، حمدِّ
ه«))). إىل إبراهيم بن األشرت، وهو جدُّ السيِّد ريّض الدين عّل بن طاووس من طرف أمِّ

ى تنبيه اخلواطر  د صادق آل بحر العلوم عند تقديمه لكتابه املسمَّ وحكى السيِّد حممَّ
ّي: ورأيت بخطِّ احلــرِّ العامّل يف  ث القمِّ ونزهــة النواظر قائــاًل: ».. ثمَّ قال املحــدِّ

حاشية أمل اآلمل يف ذيل ترمجة هذا الشيخ األجلِّ قوله: ومن شعره:

ــام ــن امل ذا  كـــم  ـــد  ـــراق ال ـــــا  أهيَّ ـــا  عــالمي ــاًل  ــه الــغــفــلــة ج ـــالم ذي  ع
ــفــنــي الــعــمــر ال تــرعــوي ُت ـــالم  رشبـــــت يــــا هـــــذا نـــمـــري املـــــدامع
ــــا ات ــــذَّ ول الـــدنـــيـــا  ـــع  ـــم ط احلــطــاميف  ذا  مـــن  ـــرتك  ت مـــا  ـــع  ومج
تستحي ـــا  أم الــشــيــب  بــك  ـــلَّ  املــقــامح ذا  عـــن  إقـــالعـــك  آن  قـــد 

))) روضات اجلنَّات: 77/8). 
))) طرائف املقال: )/98. 

))) سفينة البحار: )/))6. 
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جهلهم يف  الــشــبَّــان  أشــبــه  ــالمقـــد  ــغ ال ــل  ــع ف يــفــعــل  ــبــة  شــي ذو 
لـــت ـــة قــــد حـــوِّ السقامكــــــأّن بـــالـــصـــحَّ ثـــوب  املــســكــني  وُألــبــس 
ــــا ــــاهن ة أرك الطعامفـــــارقـــــت الــــــقــــــوَّ ــى  حــتَّ تــقــدر  ــا  م كـــلِّ  ــن  م
مـــت ــــــرئ قـــدَّ ــامفـــيـــا هــنــيــًئــا الم ــض ي ال  ـــده  ـــع ب خــــــرًيا  يــــــداه 
ــــة ــة تـــزريـــه بـــني األنــــــام«)))فــلــيــتــب املــــذنــــب مــــن زلَّ ــق ــوب م

مشاخيه ومن يروي عنهم:

أشهرهم:

السيِّد األجّل الشيف عّل بن إبراهيم العرييّض العلوّي احلسينّي.. )

الشيخ اإلمام سديد الدين حممود بن عّل احلميّص.. )

تالمذته ومن يروي عنه:

ّي، صاحب الفهرست.. ) الشيخ منتجب الدين عّل بن عبيد اهلل القمِّ

د بن جعفر املشهدّي.. ) الشيخ حممَّ

مؤلَّفاته:

ى بـ)تنبيــه اخلواطــر ونزهة النواظــر( الذي يعــرف أيًضا  وأشــهرها كتابــه املســمَّ
ام(. بـ)جمموعة الشيخ ورَّ

وله )مســألة يف املواســعة واملضايقــة()))، وكذا لــه حواٍش وتعليقــات عىل بعض 
الكتب أشــار إليها ســبطه الســيِّد ريّض الدين ابن طاووس يف كتابه )األمان من أخطار 

األسفار واألزمان())).

))) تنبيه اخلواطر: )/). 
))) الذريعة: 0)/95).

))) األمان من أخطار األسفار واألزمان: )0)-)0)، ))).
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وفاته:

س اهلل روحه كام عليه أكثر أرباب املعاجم ســنة 605هـــ، إذ جاء عن ابن  تــويفِّ قدَّ
ه: »يف هذه الســنة ثاين املحرم تويفِّ أبو احلسن  األثري يف حوادث ســنة 605، قائاًل ما نصُّ

ام بن أيب فراس الزاهد باحللَّة السيفيَّة وهو منها وكان صاحلا«))). ورَّ

ا تاريخ والدته فلم أعثر عليها، واهلل سبحانه العامل. أمَّ

91/134. الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد اهلذيّل )601-690هـ(:

هــو قــدوة الفقهــاء، ومرجع الفضــالء، العــامل العابد، والــورع الزاهــد، األديب 
ا نجيب الدين حييى بن أمحد بن   النحوّي، الشاعر واللغوّي األملعّي املاهر، الشيخ أبو زكريَّ

. ّ حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل احللِّ

ذكــره تلميــذه النبيه ابــن داود يف رجاله قائاًل: »حييى بن أمحد بن ســعيد، شــيخنا 
مة الورع القدوة، كان جامًعا لفنون العلــوم األدبيَّة والفقهيَّة واألصوليَّة،  اإلمــام، العالَّ
وكان أورع الفضالء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد، منها كتاب اجلامع للشائع 
ة ســنة تســعني  يف الفقــه وكتــاب املدخل يف ُأصول الفقه وغري ذلك، مات يف ذي احلجَّ

س اهلل روحه«))). وستامئة قدَّ

ــا حييى بن ســعيد، وهــو ابن أمحــد بن حييى  ويف أمــل اآلمــل: »الشــيخ أبــو زكريَّ
بــن احلســن ابن ســعيد اهلذّل، مــن فضالء عرصه، يــروي عنــه الســيِّد عبدالكريم بن 
أمحــد بــن طاووس كتــاب معــامل العلامء البن شهرآشــوب وغــريه كام رأيتــه بخطِّ ابن 
مة  مة، لــه كتــاب جامــع الشائع وغــريه، وذكــر العالَّ  طــاووس، ويــروي عنــه العالَّ

))) الكامل يف التاريخ: ))/)8). 
))) رجال ابن داود: )0). 
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أنَّه كان زاهًدا ورًعا«))).

م، واشــتهر نســبته إىل  ق نجم الدين املتقدَّ ويف لؤلؤة البحرين: »وهو ابن عمِّ املحقِّ
ه  ه فيقال يف عبارات األصحاب: )حييى بن سعيد(، وقد أخذ االسم واللقب من جدِّ جدِّ
 مة ق، وقد ذكر العالَّ م يف ترمجة املحقِّ نجيب الدين حييى بن احلسن بن سعيد كام تقدَّ

يف إجازته لبني زهرة أنَّه كان زاهًدا ورًعا..«))).

ا حييى بن ســعيد، وهو ابن أمحد بن حييى بن  وقال اخلوانســارّي: »الشــيخ أبو زكريَّ
فاته: ثمَّ إنَّ للرجل  احلســن بن ســعيد اهلذّل، من فضالء عرصه.. إىل قوله بعد ذكر مؤلَّ
ه نزهة الناظر يف اجلمع بني  كتاًبا لطيًفا آخر يف الفقه موجوًدا بني أظهر علامء الطائفة ســامَّ

األشباه والنظائر ينيف عىل ثالثة آالف بيت تقريًبا..«))).

ا حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل:  ويف الكنى واأللقاب: »أبو زكريَّ
العامل الفاضل، الفقيه الورع الزاهد، األديب النحوّي، املعروف بـ)الشــيخ نجيب الدين 

(، وسبط صاحب الرسائر، رضوان اهلل عليهم أمجعني«))). ّ ق احللِّ ابن عمَّ املحقِّ

ّ عطَّر اهلل مرقده يف إجازته لبني زهرة: »وكان الشــيخ األعظم  مة احلــلِّ وعــن العالَّ
س اهلل روحه وزير الســلطان هالكو،  د بن احلســن الطويّس قدَّ خواجة نصري الدين حممَّ
فأنفذه إىل العراق، فحرض احللَّة، فاجتمع عنده فقهاء احللَّة، فأشار إىل الفقيه نجم الدين 
جعفر بن سعيد، وقال: من أعلم هؤالء اجلامعة؟ فقال له: كلُّهم فاضلون علامء، إن كان 
ًزا يف فــنٍّ آخر، فقال: من أعلمهم باألصوَلني؟  ًزا يف فنٍّ كان اآلخر مربِّ واحــد منهم مربِّ

))) أمل اآلمل: )/6)). 
))) لؤلؤة البحرين: )5). 

))) روضات اجلنَّات: 98/8). 
))) الكنى واأللقاب: )/09). 
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د بن جهيم،  ر وإىل الفقيه مفيد الدين حممَّ فأشار إىل والدي سديد الدين يوسف بن املطهَّ
ر الفقيه حييى بن ســعيد،  فقــال: هــذان أعلم اجلامعة بعلم الــكالم وأصول الفقه، فتكدَّ

ه أيب القاسم يعتب عليه وأورده يف مكتوبه أبياًتا وهي: وكتب إىل ابن عمِّ

وإن ــــدر  ق ــم  ــي ــظ ع ـــن  م ـــن  ت بالتعظيمال  إلــيــه  ـــاًرا  ـــش م ــت  ــن ك
قـــدًرا ينقص  الــكــريــم  الكريمفاللبيب  اللبيب  ــىل  ع بــالــتــعــّدي 
اخلمر رمــى  بالعقول  اخلمر  ــع  ـــمول ـــحـــري ـــت ـــال بــتــنــجــيــســهــا وب

ر وابن جهيم ومل تذكرين؟! فكتــب إليه يعتذر إليه ويقول:   كيــف ذكرت ابــن املطهَّ
لو سألك خواجة مسألة يف األصولني ربَّام وقفت وحصل لنا احلياء«)5).

شيوخه:

من أشهرهم:

( . ،) ّ ق احللِّ الشــيخ اإلمام جعفر بن احلسن بن ســعيد اهلذّل، املعروف بـ)املحقِّ
وهو ابن عمِّ املرتَجم.

( .. ّ السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي احللِّ

د بن أيب الربكات بن إبراهيم الصنعايّن)6).. ) الشيخ حممَّ

د بن عبد اهلل بن زهرة احلسينّي)7).. ) السيِّد أبو إبراهيم حممَّ

تالمذته:

( .. ّ د بن نام احللِّ الشيخ اإلمام جالل الدين احلسن ابن نظام الدين أمحد بن حممَّ

)5) بحار األنوار: )0)/65. 
)6) فرحة الغري: ))). 

)7) فرحة الغري: 79. 
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الشيخ الفقيه الرجاّل احلسن بن عّل بن داود، صاحب كتاب الرجال.. )

( .. ّ مة احللِّ ، العالَّ ّ ر احللِّ اإلمام مجال الدين آية اهلل احلسن بن يوسف بن املطهَّ

السيِّد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد ابن طاووس احلسنّي.. )

د بن احلسن بن أيب الرضا العلوّي.. 5 السيِّد حممَّ

وغريهم من أعالم املشايخ والسادات.

مؤلَّفاته:

جامع الشايع، يف الفقه، مطبوع.. )

املدخل يف ُأصول الفقه.. )

نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر، مطبوع.. )

وغريها من املؤلَّفات.

ولدته ووفاته:

ذكر أرباب املعاجم الرجاليَّة أنَّ والدة املرتجم الشــيخ نجيب الدين حييى بن سعيد 
ل من الليل شــهر ذي  كانــت ســنة )60هـ، ووفاتــه H))) يف ليلة عرفة يف الثلث األوَّ

ة من السنة التاسعة والثامنني بعد الستامئة 689هـ. احلجَّ

د السوراوّي )ق 7(: 92/135. الشيخ حييى بن حممَّ

جــاء يف روضــات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشــيخ حييى بن بطريق عنــد ذكر املرتَجم 
د بن حييى بن الفرج الســوراوّي، الراوي عن  مــا نّصه: »وهو غري الشــيخ حييى بــن حممَّ

))) ُينظر: لؤلؤة البحرين: )5). 



306

 ، ّ مة احللِّ احلسني بن هبة اهلل بن رطبة عن الشيخ أيب عل، وشيخ رواية والد موالنا العالَّ
ّ إالَّ بالواسطة كام  مة ال يروي عن صاحب الرتمجة يقصد ابن بطريق احللِّ فإنَّ والد العالَّ

قد عرفت«))).

د بــن حييى بن الفرج الســوراوّي، كان  جــاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ حييى بن حممَّ
مة عن أبيه عنه«))). فاضاًل صاحلًا، يروي عن ابن شهرآشوب، ويروي العالَّ

93/136. الشيخ يوسف بن علوان )ق 7(:

ذكره املريزا األفندّي يف رياض العلامء، بام نّصه: »فاضٌل عاملٌ متكلٌم جليل، كان من 
مة، ويروي  د بن نام ولوالد العالَّ كبار علامء اإلماميَّة معارًصا للمحّقق ونجيب الدين حممَّ

عن الشيخ حييى بن عّل اخليَّاط عن ابن إدريس.

وقد رأيت بخطِّه املبارك عىل ظهر نسخة من الرسائر البن إدريس يف أردبيل إجازة 
د بن زنجي وكان تارخيها ســنة ثامن وعشين وستامئة، ومل أجده يف  لتلميذه الشــيخ حممَّ

أمل اآلمل. فالحظ.

ق عنه لكونه  ـه ليس الســيِّد مجال الدين يوســف العرييّض الذي يــروي املحقِّ ولكنَـّ
بعيًدا. فالحظ.

وقد رأيت بعض فتاواه يف أصول الدين، ومل أقف له عىل كتاب مدون، فالحظ«))).

، من العلامء  ّ وجــاء يف فقهاء الفيحاء: »هو الشــيخ يوســف بن علوان الفقيه احلــلِّ
املغموريــن الذيــن قــد ظلمتهــم الرتاجم فلم تعــط عنهم الفكــرة الكافية بام يتناســب 

))) روضات اجلنَّات: 97/8). 
))) أمل اآلمل: )/9)). 

))) رياض العلامء: 5/)9)-)9). 
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ومكانتهم العلميَّة وأتعاهبم الكبرية ومنزلتهم االجتامعية.. إىل قوله حاكًيا قول صاحب 
رياض العلامء يف املرتَجم وهو: عاملٌ متكّلٌم جليل..«))).

ر )ق 7(: 94/137. الشيخ سديد الدين يوسف بن عيّل ابن املطهَّ

هو العامل الفاضل، والفقيه االُصول املتكلِّم، الزاهد الورع العابد، الشــيخ ســديد 
. ّ مة احللِّ ، والد العالَّ ّ ر احللِّ الدين يوسف ابن الشيخ العامل رشف الدين عّل ابن املطهَّ

ّ قائاًل:  مة احللِّ ذكره الشــيخ الفاضل ابــن داود يف رجاله يف ذيل ترمجة ولــده العالَّ
ًقا مدّرًسا، عظيم الشأن«))). س اهلل روحه فقيًها حمقِّ »وكان والده قدَّ

وذكره وروى عنه الشيخ إبراهيم اجلوينّي احلموينّي يف عدة مواضع من كتابه فرائد 
«)))، وقد  ّ ر احللِّ اه: »باإلمام سديد الدين يوســف بن عّل بن املطهَّ الســمطني، واصًفا إيَّ

مرَّ بعضها سلًفا يف ترمجة احلسني بن ردة النيّل.

ّ والد  ر احللِّ ويف أمل اآلمل: »الشــيخ اجلليل ســديد الدين يوسف بن عّل بن املطهَّ
م مدحه مع ابنه«))). مة، عامل، فاضل، فقيه، متبّحر، نقل ولده أقواله يف كتبه، وتقدَّ العالَّ

: ».. وهو من مشايخ  ّ وقال احلائرّي يف منتهى املقال بعد ذكره لكالم ابن داود احللِّ
ولــده أجزل اهلل إكرامه وإكرامه، وقد أكثر مــن النقل عنه يف كتبه، وذكر يف إجازته لبني 
ق خواجة نصري الدين ريض اهلل عنه لـامَّ ورد احللَّة وحرض عنده فقهاؤها..  زهرة أنَّ املحقِّ

الخ«)5).

))) فقهاء الفيحاء: )/)8). 
))) رجال ابن داود: 78. 

))) فرائد السمطني: )/9)). 
))) أمل اآلمل: )/50). 

)5) منتهى املقال: 7/)8 رقم 96)). 
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ـات »الشــيخ ســديد الدين يوســف ابــن الشــيخ رشف الدين  ويف روضــات اجلنَـّ
مة عىل اإلطالق، وُأســتاذه األقــدم يف الفقه  ، والــد إمامنــا العالَّ ّ ر احللِّ عــّل ابــن املطهَّ
ــق الطلق نجم الدين  م يف ذيــل ترمجة موالنا املحقِّ واألدب واألصــول واألخالق، تقدَّ
ام  د الطــويّس أيَّ ّ أنَّه أشــار يف حمرض الشــيخ األعظــم اخلواجــه نصري الديــن حممَّ احلــلِّ
وزارتــه هلوالكوخان املغــوّل ونزوله إىل بالد العراق لقمع اخلــارصة من امللك العبَّايّس 
لـــامَّ ســأله عن أعلــم تالمذته باألصوَلــنيرْ إىل هذا الرجــل ورجل آخر مــن أجلَّة علامء 
ذلــك البــني، ويظهــر من ذلــك غايــة بصارته هبذيــن الفنَّني، كــام ال خيفى عــىل ناظرة 
أحــد من ذوي عينــني،.. إىل قوله: وقد يظهــر من تضعيف كتب اإلجــازات والرجال 
مة أعــىل اهلل تعــاىل مقامه يف الفقــه واألصــول كان عليه،   أنَّ معظــم قــراءة ولــده العالَّ

كام أنَّ روايته املشهورة أيًضا مستندة إليه«))).

مة، جاللته أشهر  ّ والد آية اهلل العالَّ ر احللِّ وقال املامقايّن: »يوسف بن عّل بن املطهَّ
مة«. من أن حتتاج إىل بيان، وقد أشار إليه ابن داود يف ترمجة العالَّ

ًبا بقوله: »وهو من مشايخ ولده، وقد أكثر النقل عنه يف كتبه، وذكر  واسرتسل معقِّ
ق خواجة نصري الدين لـامَّ ورد احللَّة وحرض عنده فقهاؤها  يف إجازته لبني زهرة أنَّ املحقِّ
مة وإىل الفقيه  ق عن أعلمهم باألُصوَلنيرْ فأشار إىل سديد الدين والد العالَّ سأل املحقِّ

د بن اجلهم)))«))). حممَّ

مة هو أحد األشخاص الذين أخذوا فرماًنا  والشيخ سديد الدين يوسف والد العالَّ

))) روضات اجلنَّات: 00/8). 
))) وقــد نقلنا نصَّ هذه احلكاية ضمن ترمجة الشــيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن ســعيد اهلذّل، 

فراجع. 
))) تنقيح املقال: )/6)). 
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من السلطان هوالكو لـامَّ وصل إىل بغداد وفتحها وهرب أكثر أهل احللَّة إىل البطائح إالَّ 
القليل ومنهم الشــيخ سديد الدين والسيِّد جمد الدين ابن طاووس والفقيه ابن أيب العّز، 
ة  فأعطاهم األمان بســالمة أهل الكوفة واحللَّة واملشــهدين الشيفني مــن القتل يف قصَّ
ّ H يف كتابه كشــف اليقــني يف فضائل أمري املؤمنني، وفيه  مة احللِّ طويلــة ذكرها العالَّ

ذكر خطبة الزوراء واألخبار باملغيبات وغريها))).

شيوخه:

السيِّد أمحد بن يوسف بن أمحد العرييّض العلوّي احلسينّي.. )

الشيخ مهّذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن ردة النيّل.. )

الشيخ راشد بن إبراهيم البحرايّن.. )

( .. ّ الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراوّي احللِّ

د احلسينّي.. 5 السيِّد عّز الدين بن أيب احلارث حممَّ

الشيخ عّل بن ثابت السوراوّي.. 6

السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 7

8 .. ّ السيِّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوّي احللِّ

د بن احلسن الطويّس.. 9 د بن حممَّ اخلواجة الفيلسوف نصري الدين حممَّ

د بن معد بن عّل املوسوّي.. 0) السيِّد الفقيه صفّي الدين حممَّ

(( .. ّ د بن جعفر بن نام احللِّ الشيخ نجيب الدين حممَّ

))) ُينظر: روضات اجلنَّات: 00/8). 
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د بن حييى بن فرج السوراوّي.. )) الشيخ حييى بن حممَّ

تالمذته:

الشيخ إبراهيم بن سعد الدين احلموينّي صاحب كتاب فرائد السمطني، وهو . )
ة. من علامء العامَّ

ر، ولده.. ) ّ احلسن بن سديد الدين يوسف ابن املطهَّ مة احللِّ العالَّ

ر، ولده، صاحب . ) الشــيخ ريّض الدين عّل بن ســديد الدين يوســف ابن املطهَّ
كتاب العدد القوية لدفع املخاوف اليومية.

وغريهم كثري.

ولدته ووفاته:

ل إىل مصنَّفاته. ل إىل معرفة تاريخ والدته أو وفاته، ومل أتوصَّ مل أتوصَّ
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يته وآثاره املتميِّزة عن القرن السابع اهلجرّي الذي اندمج  وهذا القرن ال يقلُّ يف أمهَّ
ــة العطاء العلمّي واألديّب وغزارة نتاجه الفكرّي، وقد برز  يًّا من حيث قمَّ بــه اندماًجا كلِّ
ل تقريًبا 8)6- ّ الذي عاش ربعــُه األوَّ مة احللِّ فيــه من فطاحل العلامء وأبرزهــم العالَّ
مة الفقيه السيِّد  ر، والعالَّ د بن احلسن ابن املطهَّ قني الشــيخ حممَّ 6)7هـ وولده فخر املحقِّ
ــد ابن ُمَعيَّة  ــابة تاج الدين حممَّ عميــد الدين عبداملّطلب األعرجّي، والســيِّد العامل النسَّ
احلســنّي، وغريهم من كبار العلامء والفقهاء رضوان اهلل عليهم أمجعني والذين ســنذكر 

تراجم بعضهم وعىل ما يأيت:

ّ )ق 8(: اد احليلِّ د ابن احلدَّ 1/138. الشيخ أمحد بن حممَّ

اد  د ابن احلدَّ هو الفقيه واألديب الشاعر الشيخ أبو العبَّاس مجال الدين أمحد بن حممَّ
د ابن احلّداد،  . ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ مجال الدين أمحــد بن حممَّ ّ احلــلِّ

عامل، فقيه، من مشايخ ابن ُمَعيَّة«))).

وذكره الســيِّد تــاج الدين ابــن ُمَعيَّة يف إجازتــه الكبرية عند تعداد مــن يروي عنه 
ان  قائاًل: »وروى عنِّي السيِّد اجلليل الفقيه العامل عّز الدين احلسن بن أيب الفتح ابن الدهَّ

))) أمل اآلمل: )/)). 
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اد..«))). د بن احلدَّ احلسينّي، والشيخ السعيد املرحوم مجال الدين أمحد بن حممَّ

، من  ّ اد احللِّ د احلدَّ وقال السيِّد هادي كامل الدين: »الشيخ مجال الدين أمحد بن حممَّ
، عاش يف وســط تيَّار عنيف من احلركــة الثقافيَّة يف عرص كان من  ّ مة احللِّ تالمــذة العالَّ
اد مجع بني فضيلتي العلم واألدب، فهو  أزهــى العصور وأزهرها.. إىل قوله: فابن احلــدَّ
عاملٌ فقيٌه يف مضامر العلم، وهو شــاعر المع يف ميدان األدب، وكاتب بليغ عشق الثقافة 

وطلبها ونال منها كلَّ مناه..«))).

ّي: ».. وقــد ُيطلق عىل الشــيخ اإلمام مجال الديــن أيب العبَّاس  وقــال الشــيخ القمِّ
ّ الشــيعّي الذي يروي العلويَّات الســبع عــن ناظمها ابن أيب  اد احللِّ د احلدَّ أمحــد بن حممَّ
ه ســديد الدين يوسف عنه،  قني عن والده العالَّمة عن جدِّ احلديد)))، ويروي فخر املحقِّ

ريض اهلل عنهم أمجعني«))).

2/139. السيِّد نجم الدين أيُّوب األعرجّي )ق 8(:

جــاء يف تكملــة أمل اآلمل: »الســيِّد نجم الديــن بن األعرج احلســينّي األطراوّي 
العامّل الكركّي، من األرشاف العلامء األجلَّة وكرباء الدين وامللَّة، والد السيِّد حسن بن 
ء والكلُّ  ّ ومن يف طبقتــه، له أوالد وأحفاد علامء أجالَّ مة احللِّ نجــم، كان معارًصا للعالَّ

))) ُينظر: روضات اجلنَّات: 7/6)). 
))) فقهاء الفيحاء: ). 

))) كتــب بخطِّه جمموعة من الكتب منها نســخة من هنج البالغة موجودة بمكتبة العتبة العبَّاســيَّة 
ســة، والقصائد التي يروهيا عن ابن أيب احلديد موجودة يف نسخة اجلباعّي، والتي كانت من  املقدَّ
ة، وعندي منها  ممتلكات مدرســة السيِّد الربوجردّي، واليوم هي يف مكتبة كاشــف الغطاء العامَّ
اد يف رشح قصيدة بانت  فاته: املختار من حديث املختار، ومنهج القصَّ رة، ومن مؤلَّ نســخة مصوَّ

 .) ّ ّية، خمطوط. )أمحد احللِّ سعاد، وقد ترمجُت له ترمجة وافية يف كتايب الفوائد احللِّ
))) الكنى واأللقاب: )/)6). 
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نســبتهم إليــه.. وظهر ل من بعض إجــازات أوالده وترامجهم أنَّ اســمه األصل أيُّوب 
ابن األعرج واشــتهر بلقبه، ويظهر من رياض العلامء))) يف ترمجة ابنه احلســن أنَّه ابن عمِّ 
د بن عّل بن  الســيِّد ضياء الدين وعميد الدين ولدي السيِّد جمد الدين أيب الفوارس حممَّ
ّ أو نسبة سببية بينهام، وهو وهم جاءه من النسبة إىل ابن األعرج،  األعرج احلسينّي احللِّ
اد زين العابدين، واألعرجيُّون طوائف  وإنَّام األعرج عبد اهلل بن احلســني بن عّل الســجَّ
وذيــول، منهم يف عاملة وهم اهلراويُّون، ومنهم يف احللَّة وهم آل أيب الفوارس املذكور، 
ومنهم باملوصل وبغــداد، ومنهم طوائف منتشون يطول الــكالم بذكرهم، وصاحب 

الرتمجة العامّل، وبني أيب الفوارس يف احللَّة..«))).

ّ )ق 8(: 3/140. الشيخ جعفر بن عيّل بن يوسف ابن عروة احليلِّ

جاء يف كتاب بحار األنوار ضمن ســند بعض األحاديث ما نّصه: ».. وباألســانيد 
السابقة وغريها ممَّا ال حيىص بواسطة الشهيد وغريها عن السيِّد تاج الدين عن جمٍّ غفري 
ر  مة الشــيخ مجال الدين احلســن بن املطهَّ من علامئنا الذين كانوا يف عرصه، فمنهم العالَّ

.(((».. ّ .. إىل قوله: والشيخ األمني زين الدين جعفر بن عّل احللِّ ّ احللِّ

وورد ذكره ضمن مشايخ السيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة يف إجازته الكبرية التي ذكرها 
د بن ُمَعيَّة بعد  اخلوانســارّي يف روضات اجلنَّات، والتي فيها يقول السيِّد تاج الدين حممَّ
ه جلمٍّ غفري من مشــاخيه: ».. والشــيخ األمني زين الدين جعفر بن عّل بن يوسف بن  عدِّ

.(((».. ّ عروة احللِّ

))) رياض العلامء: )/7)). 
))) تكملة أمل اآلمل: )/))). 

))) بحار األنوار: 07)/)5. 
))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
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 ومل أعثر عىل ترمجة ضافية هلذا الشيخ تتضّمن سريته أو والدته ووفاته، وكلُّ ما عرف 
د ابن ُمَعيَّةH، واهلل سبحانه العامل. عنه أنَّه من مشايخ السيِّد تاج الدين حممَّ

4/141. السيِّد حسن بن أيُّوب األعرجّي )ق 8(:

هو العامل الفقيه الفاضل السيِّد حسن بن أيُّوب ابن األعرج احلسينّي.

ــوب بن نجــم الدين األعرج  قــال عنه صاحب أمل اآلمل: »الســيِّد حســن بن أيُّ
احلسينّي، عامل، فاضل، صالح، يروي عن شيخنا الشهيد«))).

 وذكره السيِّد حسن الصدر عند ذكر والده السيِّد أّيوب قائاًل: ».. نعم، جاء احلسن بن 
قني وعىل ضياء الدين  ام جميء الشــهيد إليها، وقرأ عىل فخر املحقِّ نجم الدين إىل احللَّة أيَّ
ــه أعرجّي  وعميــد الديــن فاســتجازهم وأجــازوه، وال قرابة بينه وبــني اآلخرين إالَّ أنَّ
النســب، فإنِّه: احلســن بن جعفر بن احلســن بن نجم الدين أيُّوب األعرجّي احلســينّي 

األطراوّي العامّل«))).

ويف طرائف املقال: »الســيِّد األجّل األعظم احلســن بن أيُّوب الشهري بـ: )ابن نجم 
الدين(، وهذا السيِّد معارص البن نجدة، يروي عن السعيد الشهيد، ويروي عنه الشيخ 

زين الدين بن جعفر بن احلسام العيناثي..«))).

وال خالف فيام ذكره السيِّد الصدر وغريه من العلامء يف اسم املرتجم، وذلك ملا هو 
متعارف عليه عندهم من االشــتهار باســم اجلدِّ دون غريه، وهذا حاصل يف أسامء عدٍد 

من العلامء، واهلل العامل.

))) أمل اآلمل: )6 رقم 68). 
))) أمل اآلمل: )/)6. 

))) طرائف املقال: )/98. 
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ّ )647هـ- كان حيًّا سنة 707هـ(: 5/142. الشيخ احلسن بن داود احليلِّ

هو الفقيه اجلليل الفاضل، والعامل النحوّي الكامل، األديب البارع، والشاعر املبدع 
ّ الذي كان من أعاظم  د تقّي الدين احلســن بن عّل بن داود احللِّ الالمع، الشــيخ أبو حممَّ
علامء عرصه، وأكابر أدباء مرصه، صاحب كتاب الرجال املشهور بـ: )رجال ابن داود(، 
والذي ذكر ذات نفســه فيه قائاًل: »احلســن بن عّل بن داود مصنِّف هذا الكتاب، مولده 
خامس مجادى اآلخرة سنة سبع وأربعني وستامئة، له كتب، منها يف الفقه: كتاب حتصيل 

ة، وكتاب املقترص من املخترص، وكتاب الكايف..«))). املنافع، وكتاب التحفة السعديَّ

وقال الســيِّد التفرييش: »احلســن بن عّل بن داود، من أصحابنا املجتهدين، شــيخ 
 ،H ّ ق الشــيخ نجم الدين أبو القاســم احللِّ مة املحقِّ جليــل، من تالميــذ اإلمام العالَّ
واإلمــام املعظَّم فقيه أهل البيت مجــال الدين ابن طاووس، له أزيد من ثالثني كتاًبا 
نظاًم ونثًرا، وله يف علم الرجال كتاب معروف حســن الرتتيب إالَّ أنَّ فيه أغالًطا كثرية، 

غفر اهلل له«))).

، كان عالـاًم  ّ وقال احلرُّ العامّل: »الشــيخ تقّي الدين احلســن بن عّل بــن داود احللِّ
، يروي عنه  ّ ق نجــم الدين احللِّ ًرا، من تالمذة املحقِّ ًقا متبحِّ فاضاًل، جليــاًل صاحلًا، حمقِّ

الشهيد بواسطة ابن ُمَعيَّة.

قال الشــهيد الثاين يف إجازته للحســني بن عبد الصمد العامّل عند ذكر ابن داود: 
صاحب التصانيف الغزيرة، والتحقيقات الكثرية، التي من مجلتها كتاب الرجال، سلك 
فيه مســلًكا مل يســلكه فيــه أحد من األصحاب، وله مــن التصانيف يف الفقــه نظاًم ونثًرا 

اًل ويف العربيَّة واملنطق والعروض وُأصول الدين نحو ثالثني مصنًَّفا. خمترًصا ومطوَّ

))) رجال ابن داود: 75. 
))) نقد الرجال: )/)). 
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ل  به عــىل احلروف األوَّ واسرتســل الـُحرُّ فقال: وســلوكه يف كتــاب الرجال أنَّه رتَّ
ل يف األســامء وأســامء اآلبــاء واألجداد كــام فعلنا نحن هنا، ومجــع مجيع ما وصل  فاألوَّ
إليه من كتب الرجال مع حســن الرتتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما يف فهرســتي الشيخ 
والنجايش والكيشِّ وكتاب الرجال للشــيخ وكتاب ابــن الغضائري والربقي والعقيقي 
وابــن عقدة والفضل بن شــاذان وابن عبدون وغريمها، وجعل لــكلِّ كتاب عالمة، بل 
رين عن الشيخ إالَّ أسامء  لكلِّ باب حرًفا أو حرفني، وضبط األسامء، ومل يذكر من املتأخِّ
ًبا عىل كالم صاحب نقــد الرجال الذي  ا، وذكر نفســه أيًضا.. إىل قولــه معقِّ يســرية جدًّ
وصف كتاب ابن داود بأنَّه كتاب حســن إالَّ أنَّه فيه أغالط كثرية قائاًل: وكأنَّه أشــار إىل 
د يف كتاب الرجال  مة وتعريضاته به ونحو ذلك ممَّا ذكره مريزا حممَّ اعرتاضاتــه عىل العالَّ

ونبَّه عليه«))).

ل به يف كتاب  ًبا عىل قــول صاحب أمل اآلمل: »وما تــأوَّ ويف لؤلــؤة البحريــن معقِّ
ِه لكتــاب ابن داود بعيد، فالطعن عليه إنَّام هو  أمل اآلمل يف كالم الســيِّد مصطفى يف ذمِّ
بالنســبة إىل الرجــال املذكورين يف كتابه مــن عدم موافقة ما يف كتابه ملــا هم عليه ال من 

.(((»مة حيث اعرتاضاته عىل العالَّ

د احلسن بن   وترجم له صاحب رياض العلامء بام نّصه: »الشــيخ تقّي الدين أبو حممَّ
، الفقيــه اجلليل، رئيس أهــل األدب، ورأس أربــاب الرتب، العامل  ّ عــّل بــن داود احللِّ
الفاضــل، الرجاّل النبيل، املعــروف بـ: )ابن داود(، صاحب كتــاب الرجال، وقد ُيعربَّ 
، وهذا الشيخ حاله يف اجلاللة  عنه باحلسن ابن داود اختصاًرا من باب اإلنتساب إىل اجلدِّ
أشــهر من أن يذكر، وأكثر من أن ُيسطر، وكان رشيك الدرس مع السيِّد عبدالكريم بن 

))) أمل اآلمل: )/)7. 
))) لؤلؤة البحرين: )7). 
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ق وغريه، وله ســبط فاضل، وهو الشــيخ  ّ عند املحقِّ مجال الدين أمحد بن طاووس احللِّ
أبو طالب بن رجب املحّقق..«))).

، الرجاّل  ّ ويف روضات اجلنَّات »الشــيخ تقّي الدين احلســن بن عّل بــن داود احللِّ
املعــروف بـ)ابــن داود(، كان مــن العلــامء اجلامعني والفضــالء البارعــني، يصفونه يف 
مة  ثني والفقهــاء، وهو من قرناء العالَّ اإلجازات بســلطان األُدباء والبلغاء، وتاج املحدِّ
س بالعلوم، راوًيا عن مجلة من مشاخيه أيًضا كاملحّقق والسيِّد  املرحوم ورشكائه يف التدرُّ
أمحد بن طاووس واملفيد بن اجلهم، ويروي عنه الشــهيد بواســطة الشــيخ عّل بن 
أمحــد املزيدّي وابن ُمَعيَّة وأرضاهبــام، ذاكًرا من مجلة أوصافه اجلميلة: ســلطان األُدباء، 
ز يف النحو والعــروض. ويف إجازة الشــهيد الثاين: إنَّه  ملــك النثر والنظم، الـُمــربَّ

صاحب التصنيفات الغزيرة والتحقيقات الكثرية..«))).

، الشــيخ  ّ وجــاء يف الكنــى واأللقاب: »تقّي الدين احلســن بن عــّل بن داود احللِّ
العــامل، الفاضل اجلليل، الفقيه املتبّحر، صاحب كتاب الرجال املعروف، ونظم التبرصة 
وغريمها ممّا ينوف عىل الثالثني، تتلمذ عىل الســيِّد األجل مجال الدين أمحد ابن طاووس 
مها، وكانت والدته 5 مجادي الثاين ســنة 7)6هـ، يروي عنه الشــيخ  س رِسّ ق ُقدِّ واملحقِّ
الشــهيد بواسطة ابن ُمَعيَّة. وحكي أنَّ الشــيخ أبا طالب بن رجب العامل الذي ُينقل عنه 

دعاء اجلوشن الكبري ورشحه هو سبط ابن داود املذكور..«))).

شيوخه:

السيِّد الفقيه مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

))) رياض العلامء: )/)5). 
))) روضات اجلنَّات: )/87). 
))) الكنى واأللقاب: )/)8). 
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( .. ّ ق جعفر بن احلسن بن سعيد احللِّ الشيخ اإلمام املحقِّ

السيِّد غياث الدين عبدالكريم بن أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

( .. ّ د بن اجلهم األسدّي احللِّ الشيخ الفقيه األصول حممَّ

ق.. 5 الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى اهلذّل، ابن عّم املحقِّ

تالميذه:

( .. ّ الشيخ الفقيه ريّض الدين عّل بن أمحد املزيدّي احللِّ

الشيخ الفقيه زين الدين عّل بن طراد املطارآبادّي.. )

ل الشيخ . ) د بن ُمَعيَّة احلسنّي، ويروي الشهيد األوَّ مة تاج الدين حممَّ السيِّد العالَّ
د بن مّكّي العامّل عن املرتجم بواسطة ابن ُمَعيَّة احلسنّي. حممَّ

مؤلَّفاته:

إحكام القضية يف أحكام القضية، يف املنطق.. )

اإلكليل التاجي، يف العروض.. )

البغية يف القضايا.. )

حتصيل املنافع.. )

ة))).. 5 التحفة السعديَّ

تكملة املعترب.. 6

اجلوهرة يف نظم التبرصة، مطبوع.. 7

))) لــه نســخة يف مكتبة املتحف الوطنــّي يف بغداد، وردت يف فهرس خمطوطــات املتحف الفقهيَّة، 
ا بن رشف النووّي  ا رشح لكتاب )منهاج الطالبني( أليب زكريَّ رته وظهر ل أهنَّ اطَّلعــت عىل مصوَّ

 .) ّ )ق 7(. )أمحد احللِّ
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حّل اإلشكال يف عقد األشكال، يف املنطق.. 8

حروف املعجم، يف النحو.. 9

اخلريدة العذراء يف العقيدة الغّراء، نظاًم.. 0)

خالف املذاهب اخلمسة.. ))

الدّر الثمني يف أصول الدين، نظاًم.. ))

الدرج.. ))

الرائض يف الفرائض، نظاًم.. ))

الرائع.. 5)

رشح قصيدة صدر الدين الساوّي، يف العروض.. 6)

عّدة الناسك يف قضاء املناسك، نظاًم.. 7)

عقد اجلواهر يف األشباه والنظائر، نظاًم، مطبوع.. 8)

ة عني اخلليل يف رشح النظم اجلليل البن احلاجب، يف العروض.. 9) قرَّ

فاته القيِّمة، مطبوع.. 0) كتاب الرجال الشهري بـ: رجال ابن داود، وهو من أشهر مؤلَّ

د مهــدي آل بحر العلــوم يف كتابــه الفوائــد الرجاليَّة: »وهو  قــال الســيِّد حممَّ
ر  ل من رتَّب األســامء والكنــى واأللقاب ووضع الرمــوز والعالمات وقرَّ أوَّ
رين، وقال يف أّول كتابه:  االصطالحات فيه عــىل ما هو املعهود يف كتب املتأخِّ
وهــذه جلَّة مل يســبقني أحد مــن أصحابنا ريض اهلل عنهــم إىل خوض غمرها، 

وقاعدة أنا أبو عذرها..«))).

))) الفوائد الرجاليَّة: )/))). 
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الكايف.. ))

اللؤلؤة، يف خالف أصحابنا، مل يتّم.. ))

اللمعة، يف فقه الصالة، نظاًم.. ))

خمترص أرسار العربّية، يف النحو.. ))

خمترص اإليضاح، يف النحو.. 5)

املقترص من املخترص.. 6)

النكت.. 7)

وغريها من الكتب إىل أزيد من ثالثني كتاًبا نظاًم ونثًرا.

)))، وإليك بعض أبياتا: ّ وله شعر جيِّد، منه مرثيَّته يف الشيخ حمفوظ بن وشاح احللِّ

ـــى ـــداع ت بــــنــــاء  أي  اهلل  ــــك  ارتفاًعال النجوم  ــوق  ف ــان  ك ــد  وق
اخلـــطـــوب دعــــــاه  عـــــالء  ــا أطــاعــاوأي  ــــردى م ــى ولـــوال ال فــلــبَّ
الــثــرى يف  ــــوى  ث ـــاء  ضـــي التامعاوأي  الــنــجــوم  خيفي  كــان  وقــد 
كاسمه ـــدى  اهل شــمــس  كـــان  قناعالــقــد  عليه  الــكــســوف  ــى  ــأرخ ف
ــســان ــل ال ذاك  إّن  ـــا  ـــًف أس ــــوا  ــبــاعــاف اّت أجــــاب  ــًى  مــعــن رام  إذا 
ــي مـــا متــّل ــت ــوث ال ــح ــب ــك ال ــل سامعاوت بــحــث  ــب  ــاح ص َمــــلَّ  إذا 
ــود ــوف ال ــــؤال  س جيــيــب  ذا  نــزاعــافــمــن  تــعــاطــوا  أو  أعــرضــوا  إذا 
السبيل والبــــن  لــلــيــتــامــى  ـــن  ــاوم ــاع ــي ج ــــــراة  ع ــــصــــدوه  ق إذا 
ــاء وحــفــظ اإلخــــاء ــوف ــل شاعاومــــن ل الــغــدر  إذا  الــعــهــود  ورعـــي 

))) ُينظر: أمل اآلمل: )/)7. 
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ـــة رمح مـــضـــجـــعـــه  اهلل  ـــى  ـــق ـــى انــقــطــاعــاس ـــأب ـــــرّوي ثــــراه وت ت
ومن شعره أيًضا يف يوم الغدير:

ــد حمــمَّ ــــالم  ك إىل  ـــظـــرت  ن ــــام  املحملأف ــم  ــي ُأق وقـــد  الــغــديــر  يـــوم 
ــــواله فــهــذا حــيــدر ــت م ــن ــه حمــّصــلمـــن ك ــي ف ـــاب  ـــرت ي مـــــواله ال 
ظــاهــًرا ــا  ــصًّ ن عليه  ــّي  ــب ــن ال تــــتــــأّولنـــّص  ال  غــــــــّراء  ـــة  ـــخـــالف ب

ولدته ووفاته:

ولد رضوان اهلل عليه كام أخرب عن ذلك بنفسه يف كتابه )الرجال( يف خامس مجادى 
ا وفاته فلم يذكرها أحد إالَّ أنَّه كان حيًّا ســنة 707هـ)))، وهي  اآلخرة ســنة 7)6هـ، أمَّ

سنة فراغه من تأليف كتابه )الرجال(، واهلل سبحانه العامل))).

6/143. السيِّد احلسن بن عبد اهلل ابن األعرج احلسينّي )ق 8(:

مة الفقيه، الفاضل الكامل، أحد أعالم ُأرسة آل األعرج احلســينيِّني، ورد  هو العالَّ
ذكره يف طرق اإلجازات بكّل التعظيم واإلجالل؛ ملكانته العلميَّة الرفيعة.

ذكره صاحب لؤلؤة البحرين يف بعض طرق أسانيده قائاًل: ».. عن شيخه املرتىض 
د  األعظم، واإلمام املعظَّم، ســاللة آل طه وياســني، أيب سعيد احلسن بن عبد اهلل بن حممَّ

ابن عّل األعرج احلسينّي..«))).

))) ُينظر: مصفى املقال: 6)). 
ـات للخوانســارّي: )/))) نقــاًل عــن رياض العلــامء للمريزا  ))) ورد يف كتــاب روضــات اجلنَـّ
ـّي قد استنســخ كتاب )الفصيح املنظوم( يف ســنة ))7هـ،  األفنــدّي: )/))) أنَّ ابن داود احللِّ
بينام املذكور يف كتاب رياض العلامء أنَّ تاريخ النســخ كان ســنة )70هـ، علاًم أنَّ النســخة نفسها 
التي كتبها ابن داود بخطِّه موجودة يف مكتبة ملك بطهران بالرقم ))/00)5(، وتاريخ َنسخها 

.) ّ سنة )70هـ، فالِحظ. )ِميَثم احِلمرَيّي احِللِّ
))) لؤلؤة البحرين: 85).
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د بــن األعرج  وجــاء يف طرائــف املقــال: »أبو ســعيد احلســن بن عبــد اهلل بن حممَّ
 احلسينّي، وهذا السيِّد كام ُأثني عليه يف بعض اإلجازات بكونه الشيخ املرتىض األعظم، 
عنــه  يــروي  نبيــل،  جليــل  ســّيد  وياســني،  طــه  آل  ســاللة  املعظَّــم،   واإلمــام 

االسرتآبادّي«))).

ويف كتاب اإلجازات العلميَّة عند املسلمني للدكتور عبد اهلل فيَّاض صورة اإلجازة 
الثالثة عنــد ذكر املرتجم: ».. وأجزت له رواية هذا الكتاب وغريه من مصنَّفات علامئنا 
ق إمام املجتهدين السيِّد  من العلوم الدينيَّة عنّي عن مشاخيي، منهم السيِّد الفاضل املحقِّ
د بن عّل األعرج العلوّي احلســينّي املكنَّى  ريّض امللَّة والدين حســن بن عبد اهلل بن حممَّ

بأيب سعيد..«.

ا املجيز فهو الشــيخ زين  وقــال الشــيخ آقا بزرك يف تعليقته عىل هــذه اإلجازة: »أمَّ
د االســرتآبادّي وهو من تالمذة الســيِّد ريّض  د عّل بن احلســن بــن حممَّ الديــن أبو حممَّ
ا املجاز فهو الســيِّد حســن بن محزة بن أيب القاســم بن حمسن احلسينّي  الدين حســن، أمَّ

املوسوّي«))).

وليس غريًبا أن يوصف صاحب الرتمجة الســيِّد حســن بن عبــد اهلل هبذه الصفات 
دية  العظيمــة النبيلــة من علم وفقاهة وأخــالق مرضّية، فهو أحد فــروع الدوحة املحمَّ
ــرة، فأبــوه هو العامل الفاضل الســيِّد ضيــاء الدين عبد اهلل ابن األعــرج، وعّمه هو  املطهَّ
مة   املجتهــد الكبــري والفقيه العــامل الســيِّد عميد الديــن عبداملّطلــب، وجّده هــو العالَّ
د بن األعرج احلســينّي رضــوان اهلل عليهم  الفقيــه الســيِّد جمد الدين أبــو الفوارس حممَّ

أمجعني.

))) طرائف املقال: )/97. 
))) اإلجازات العلميَّة: 89. 
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د النييّل )كان حيًّا سنة 787هـ(: 7/144. السيِّد عّز الدين احلسن بن حممَّ

د  هو العامل اجلليل، واألديب الشاعر، السيِّد عّز الدين احلسن ابن صفّي الدين حممَّ
د بن احلســن العلوّي العمرّي  د بن أيب الرضا هبة اهلل بن حممَّ ابن أيب عّل احلســن بن حممَّ

. ّ النيّل احللِّ

د بن  د بن احلســن بن حممَّ  ذكره صاحُب جممع اآلداب بام نّصه: »هو حســن بن حممَّ
د ابن النقيب  د بن احلسن بن مجال )كامل( الشف أيب املظفر حممَّ أيب الرضا هبة اهلل بن حممَّ
د بن أيب القاسم احلسن بن زيد الفراقد  د بن أيب طالب حممَّ كامل الشف أيب عبد اهلل حممَّ
د بن احلســن بن حييى الصويّف ابن  ابن احلســن النيّل- صاحب جيش املأمون- ابن حممَّ

ّ األديب. د بن عمر بن عّل بن أيب طالب اهلاشمّي، احللِّ عبد اهلل بن حممَّ

ذكره شيخنا مجال الدين أمحد ابن مهنا احلسينّي يف مشجره، ومن شعره يرثي السيِّد 
مجال الدين أمحد ابن طاووس احلسنّي:

املجُد فارحتل  الدين  مجال  وغاض الندى والعلُم واحللم والزهُد«)))رحلت 
وعن ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب: ».. وابنه الشيخ عّز الدين احلسن مل يعقب..«))).

وجاء يف موارد اإلحتاف: ».. وابنه العامل عّز الدين حســن كان حيًّا إىل ســنة ســبع 
اق ابن الفوطي فيه: عّز الدين أبو عّل احلسن  وثامنني وسبعامئة، وله ولد، وقال عبدالرزَّ

ّ األديب«. د العلوّي احللِّ ابن صفي الدين حممَّ

احلســن  الديــن  عــّز  الســيِّد  املرتجــم  أنَّ  كّمونــة  عبدالــرزاق  الســيِّد  وقــال 
الســيِّد  رثــى  قــد  كان  املرتجــم  »إنَّ  قائــاًل:  عّقــب  ثــمَّ  787هـــ،  ســنة  حيًّــا   كان 

))) جممع اآلداب: )/7))-8)). 
))) عمدة الطالب: 67). 
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أمحد بن طاووس بأبيات«))).

وعند النظر إىل سنة وفاة السيِّد أمحد بن طاووس والتي كانت سنة )67هـ نجد أنَّ 
الفرق بني وفاة السيِّد عّز الدين احلسن ووفاة السيِّد أمحد بن طاووس حدود ))) سنة، 
ولو فرضنا أنَّه قال هذا الشعر وهو يف مبلغ الرجال )أي: يف سنِّ الـ 6) سنة تقريًبا( يتبنيَّ 
ض  لنا أنَّ عمر صاحب الرتمجة حدود 0)) سنة تقريًبا، وهو من الغرائب والتي مل يتعرَّ

لذكرها أصحاب الرتاجم عند ذكرهم للسيِّد عّز الدين احلسن، واهلل سبحانه العامل.

ّ )كان حيًّا سنة 741هـ(: 8/145. الشيخ احلسن بن مظاهر احليلِّ

جاءت ترمجته يف فقهاء الفيحاء بام نّصه: ».. وابن مظاهر هو الشيخ اجلليل النبيل، 
الفقيه التقّي الورع، الصالح الزاهد، العامل العامل، عّز الدين احلسن بن أمحد بن مظاهر 
ّ والد الشــيخ العــامل الثقة زيــن الدين عّل بن احلســن بن مظاهر املجــاز من فخر  احلــلِّ
قني ســنة ))7هـ)))، ووصفه يف إجازته بـ: )الشــيخ اإلمام الفقيه العامل السعيد عّز  املحقِّ

.(((».. الدين بن مظاهر(، وحذف أمحد إجياًزا نسبًة إىل اجلدِّ

9/146. الشيخ جالل الدين احلسن بن نام )كان حيًّا سنة 752هـ(:

د جالل الدين احلســن ابن نظام  مة الفقيه، العابد الزاهد، الشــيخ أبو حممَّ هو العالَّ
. ّ د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام الَرَبعّي احللِّ الدين أمحد ابن نجيب الدين حممَّ

د احلســن ابن نظام  ذكــره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ جالل الدين أبو حممَّ
، كان فاضاًل عامًلا،  ّ د بن جعفر بــن هبة اهلل بن نام احللِّ الديــن أمحد ابن نجيب الدين حممَّ

))) موارد اإلحتاف: )/98). 
))) ُطبعت هذه اإلجازة يف: مرياث حديث شيعة: ))/)))، اإلجازة ذات الرقم 7. 

))) فقهاء الفيحاء: )/))). 
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يروي الشــهيد عنه عن حييى بن ســعيد، ويروي هو عن آبائه األربعة بالرتتيب: أب عن 
أب«))).

ِر والد املرتَجم الشيخ نظام الدين أمحد بن نام: ».. وهو   ويف روضات اجلنَّات عند ِذكرْ

ّ الذي  د حســن بن نام احللِّ والد الفقيه الصالح بنصِّ الشــهيد الثاين جالل الدين أيب حممَّ
يروي عنه الشهيد وهو عن حييى بن سعيد وكذا عن آبائه األربعة عىل الرتتيب«))).

ويف خامتة مستدرك الوسائل قال النورّي عند ذكر الشيخ عّل بن أمحد املطارآبادّي 
د احلسن ابن  وَمن يروي عنهم: ».. رابعهم الشــيخ األجلِّ األكمل جالل الدين أبو حممَّ
د بن نام،  الشــيخ نظام الدين أمحد ابن الشيخ نجيب الدين أيب إبراهيم أو أيب عبد اهلل حممَّ
العامل الفاضل، الفقيه الكامل، أحد الفقهاء املعروفني بابن نام، قال الشهيد يف األربعني: 
د  احلديث الثالث: ما أخربين به الشــيخ الفقيه العامل الصالح الَديِّن جالل الدين أبو حممَّ
احلسن بن أمحد ابن الشيخ السعيد شيخ الشيعة ورئيسهم يف زمانه نجيب الدين أيب عبد 
ّ الَرَبعّي يف شــهر ربيع اآلخر ســنة اثنتني ومخسني وسبعامئة باحللَّة..  د بن نام احللِّ اهلل حممَّ
م، وعن نجيب الدين حييى بن سعيد  إىل قوله: وهذا الشــيخ يروي عن املزيدّي وقد تقدَّ
ق ويأيت، وعــن والده نظام الدين أمحد عن والده نجيب الدين أيب عبد اهلل  ابــن عّم املحقِّ
د  ق، وعن أخيه نجم امللَّة والدين جعفر بن حممَّ د بن نام اآليت ذكره يف مشــيخة املحقِّ حممَّ

العامل الفاضل صاحب كتاب مثري األحزان يف مصائب يوم الطف..«))).

د احلسن ابن نظام الدين أمحد بن  ويف طرائف املقال: »الشــيخ جالل الدين أبو حممَّ
، كان فاضاًل عالـاًم، يروي  ّ د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احللِّ جعفر ابن نجيب الدين حممَّ

))) أمل اآلمل: )/)6. 
))) روضات اجلنَّات: )/80). 

))) خامتة مستدرك الوسائل: )/))). 
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الشهيد عنه عن حييى بن سعيد، وهو يروي عن آبائه: أب عن أب«))).

مل يذكــر لنا أصحاب الرتاجم تاريخ والدته أو وفاته إالَّ أنَّه كان حيًّا ســنة )75هـ، 
رضوان اهلل عليه.

ّ )648-726هـ(: مة احليلِّ ر، العالَّ 10/147. الشيخ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

هــو مالذ الفقهاء املجتهدين، وافتخار العلــامء املتبّحرين، جممع الفضائل، ومرجع 
ة اإلســالم واملسلمني، آية  األفاضل، األفخر األفضل، وحيد دهره، وفريد عرصه، حجَّ
اهلل يف العاملني، الشيخ األكمل، أبو منصور مجال امللَّة والدين، احلسن ابن الفاضل الفقيه 
، صاحب التصانيــف الغزيرة، واملؤلَّفات  ّ ر احللِّ ســديد الدين يوســف بن عّل بن املطهَّ
القيَّمة الكثرية، التي ال تزال حمطَّ أنظار العلامء، وموضع البحث والتدريس، وقد تناول 
أرباب املعاجم وأصحاب الرتاجم سريته العطرة املباركة بكلِّ آيات الثناء واملديح الذي 
هو له مستحقٌّ بكلِّ جدارة ملا بذله طوال حياته الشيفة من اجلهود اجلبَّارة خلدمة الدين 

والعقيدة.

ى بـ: خالصة األقوال يف معرفة الرجال قائاًل:  وقد ذكر ذات نفســه يف كتابه املســمَّ
دة  ر بامليم املضمومة والطاء غري املعجمة واهلاء املشدَّ »احلسن بن يوسف بن عّل بن ُمطهَّ
ّ مولًدا ومســكنًا مصنِّف هذا الكتاب، له كتــب: كتاب منتهى  والــراء أبو منصــور احللِّ
املطلــب يف حتقيق املذهــب، مل يعمل مثله، ذكرنــا فيه مجيع مذاهب املســلمني يف الفقه، 
حنــا ما نعتقده بعــد إبطال حجج من خالفنا فيه، يتّم إن شــاء اهلل تعــاىل عملنا فيه  ورجَّ
إىل هذا التاريخ وهو شــهر ربيع اآلخر ثالث وتســعني وســتامئة، ســبع جملَّدات؛ كتاب 
فاته، ثمََّ قال: وهذه  تلخيــص املرام يف معرفة األحكام.. إىل أن ذكــر ))6( كتاًبا من مؤلَّ

))) طرائف املقال: )/00). 
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الكتب فيها الكثري مل يتّم، نرجو من اهلل تعاىل إمتامه. واملولد: تاســع عش شــهر رمضان 
سنة ثامن وأربعني وستامئة، ونسأل اهلل تعاىل خامتة اخلري بمنِّه وكرمه«))).

ّ يف كتابه الرجاّل قائاًل: »احلسن بن يوسف بن  وذكره معارصه الشيخ ابن داود احللِّ
مة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق، كثري التصانيف،  ، شــيخ الطائفة وعالَّ ّ ر احللِّ املطهَّ
انتهت رئاسة اإلماميَّة إليه يف املعقول واملنقول، مولده سنة ثامن وأربعني وستامئة، وكان 

ًسا عظيم الشأن«))). ًقا مدرِّ س اهلل روحه فقيًها حمقِّ والده قدَّ

ّ شيخ  ر أبو منصور احللِّ وقال السيِّد التفرييّش: »احلسن بن يوسف بن عّل بن مطهَّ
مة وقته، صاحب التحقيــق والتدقيق، كثري التصانيف.. إىل آخر ما ذكره  الطائفــة، وعالَّ
ب قائاًل: وخيطر ببال أن ال أصفه، إذ ال يســع كتايب هذا ذكر  ابــن داود يف رجاله. ثمَّ عقَّ
علومــه وتصانيفه وفضائله وحمامده، وإنَّ كّل ما يوصف به الناس من مجيل وفضل فهو 
فوقــه، له أزيد من ســبعني كتاًبا يف األُصول والفروع والطبيعــّي واإلهلّي وغريها، ومن 
مجلة كتبه: كتاب منتهى املطلب، وهو سبعة جملَّدات، وهو كتاب مل يصنِّف مثله، وكتاب 
ر  ًدا، وكتاب خمتلف الشــيعة، وهو ست جملَّدات، نوَّ تذكرة الفقهاء، وهو أربعة عش جملَّ
س اهلل  اهلل رضحيــه ورضيح أبيــه وابنه وجزاه اهلل تعاىل أفضل جزاء املحســنني. مات قدَّ
س  م سنة ست وعشين وسبعامئة، ودفن باملشهد املقدَّ ه ليلة السبت حادي عش حمرَّ رسَّ

الغروّي عىل ساكنه من الصلوات أفضلها ومن التحيَّات أكملها«))).

 وترجم له يف رياض العلامء بام نّصه: »الشيخ األجّل مجال الدين أبو منصور احلسن بن 
ّ H، اإلمام اهلامم العامل  ر احللِّ د ابن املطهَّ الشــيخ سديد الدين يوســف بن عّل بن حممَّ

))) خالصة األقوال: 5). 
))) رجال ابن داود: 78. 
))) نقد الرجال: )/69. 
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امة الفضالء، ُأســتاذ الدنيا،  العامــل الفاضل الكامل الشــاعر املاهر، عاّلمة العلامء وفهَّ
مة عنــد االطالق، واملوصوف بغايــة العلم وهناية  املعــروف فيام بــني األصحاب بالعالَّ
ــق وكان آية اهلل ألهــل األرض، وله  الفهــم والكــامل يف اآلفــاق، وكان ابن ُأخت املحقِّ
حقــوق عظيمــة عىل زمرة اإلماميَّــة والطائفة احلّقة الشــيعة االثني عشية لســاًنا وبياًنا 
وتدريًسا وتأليًفا، وقد كان H جامًعا ألنواع العلوم مصنًِّفا يف أقسامها، حكياًم متكلِّاًم، 
ًثا، ُأصوليًّا أديًبا، شــاعًرا ماهًرا، وقد رأيت بعض أشــعاره ببلدة أردبيل وهي  فقيًها حمدِّ
تــدّل عىل جودة طبعه يف أنواع النظم أيضا، وكان وافر التصنيف، متكاثر التأليف، أخذ 
واســتفاد من جمٍّ غفري من علامء عرصه من العاّمة واخلاّصة، وأفاد وأجاد عىل مجع كثري 
ة كام يظهر من إجازات علامء الطريقني. قد  ة بل ومــن العامَّ مــن فضالء دهره من اخلاصَّ
ّ صاحب  ق احللِّ قرأ يف مبدء حاله عىل والده ســديد الدين يوســف، ثمَّ عىل خالــه املحقِّ
ق الطويّس يف العقليــات والرياضيات ونحوها، وعىل كامل الدين  الشائــع، وعىل املحقِّ
ميثم بن عّل البحرايّن، وعىل الســيِّد مجال الدين أمحد ابن طاووس احلسنّي وأخيه السيِّد 

ريّض الدين عّل ابن طاووس، وعىل مجاعة أخرى أيًضا. فالحظ.

د بن  ة، منهم من سبق، ومنهم الشيخ حممَّ ة والعامَّ ويروي عن خلق كثري من اخلاصَّ
د ابن األمري تقّي  نام عىل ما قاله الشيخ إبراهيم القطيفي يف إجازته لألمري معز الدين حممَّ
مة يف  د األصفهايّن، لكن عندي يف ذلك نظر.. وقد اشــتهر أنَّ مؤلَّفات العالَّ الديــن حممَّ
ا قد حوســب فصار بإزاء كل يــوم من أيام عمره ألف بيت)))  الكثرة عىل حدٍّ بحيث أهنَّ

من املصنَّفات«))).

وعــن املــريزا األفندّي أيًضا: »وقال بعض تالميذ الشــيخ عّل الكركّي يف رســالته 

))) بيت: أي سطر. 
))) رياض العلامء: )/58)-)6). 
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مة  املعمولة لذكر أسامي املشايخ: ومنهم الشيخ البحر القمقام، واألسد الرضغام، العالَّ
ّ صاحب التصانيف الكثرية واملؤلَّفات  ر احللِّ مجال الدين احلســن بن يوســف ابن املطهَّ

احلسنة التي تنيف عىل املائتني..«))).

ر، له كثري من التصانيف،  ّ احلسن بن يوسف بن مطهَّ مة احللِّ وقال الطرحيّي: »والعالَّ
وعن بعض األفاضل وجد بخطِّه مخسامئة جملَّد من مصنَّفاته غري خطِّ غريه من تصانيفه. 
قال الشــيخ البهائّي: من مجلة كتبهH كتاب رشح اإلشــارات ومل يذكره يف عداد 

الكتب املذكورة يعني يف اخلالصة، قال: وهو موجود عندي بخطِّه..«))).

مة مجــال الدين أبو منصور احلســن بن  وذكــره احلّر العامــّل قائاًل: »الشــيخ العالَّ
ق مدقِّق، ثقة ثقة، فقيه،  مة العلامء، حمقِّ ، فاضل، عامل، عالَّ ّ ر احللِّ يوسف بن عّل بن املطهَّ
ــم، ماهر، جليل القدر، عظيم الشــأن، رفيع املنزلــة، ال نظري له يف الفنون  ث، متكلِّ حمــدِّ
ق  والعلــوم العقليَّات والنقليَّات، وفضائله وحماســنه أكثر من أن حتــىص، قرأ عىل املحقِّ
ق  ــق الطويّس يف الكالم وغــريه من العقليِّــات، وقرأ عليــه يف الفقه املحقِّ ّ واملحقِّ احلــلِّ
ة. وقد ذكره  ــة واخلاصَّ ا من العامَّ مة أيًضا عىل مجاعة كثرييــن جدًّ الطــويّس، وقــرأ العالَّ

احلسن بن داود يف كتابه«))).

ويف لؤلؤة البحرين: »وكان هذا الشيخ وحيد عرصه، وفريد دهره، الذي مل تكتحل 
حدقــة الزمان له بمثيــل وال نظري، كام ال خيفى عىل من أحاط خرًبا بام بلغ إليه من عظيم 

الشأن يف هذه الطائفة وال ينبئك مثل خبري«))).

))) رياض العلامء: )/)6). 
))) جممع البحرين: 509. 

))) أمل اآلمل: )/)8. 
))) لؤلؤة البحرين: 0)). 
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وقال أيًضا: »وباجلملة: فإنَّه بحر العلوم الذي ال يوجد له ساحل، وكعبة الفضائل 
ام عمــره من يوم والدته  ع تصنيفه عىل أيَّ التــي تطــوى إليها املراحل، ولقد قيــل: إنَّه وزَّ
اًســا مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة واالستفادة  إىل موته فكان قســط كلِّ يوم كرَّ
والتدريس، واألســفار واحلضور عند امللوك، واملباحثات مع اجلمهور، ونحو ذلك من 

األشغال، وهذا هو العجب العجاب الذي ال شكَّ فيه وال ارتياب..«))).

ويف روضــات اجلنَّات »مفخر اجلهابذة األعالم، ومركز دائرة اإلســالم، آية اهلل يف 
العاملني، ونور اهلل يف ظلامت األرضني، وأســتاذ اخلالئق يف مجيع الفضائل باليقني، مجال 
 امللَّة واحلق والدين، أبو منصور احلســن ابن الشيخ الفقيه النبيه سديد الدين يوسف بن 

مة( أعىل اهلل يف حظرية قدسه مقامه، وأسبغ عليه  ، املشــهور بـ)العالَّ ّ ر احللِّ عّل بن املطهَّ
ا فضله وحســبه، وعلمه وأدبه،  فواضلــه وأنعامــه.. إىل قوله: فهذه نســبته ونســبه، وأمَّ

رها لك هبذا التقرير: فاألحسن واألحقُّ واألوىل أن نقرِّ

مل تكتحل حدقة الزمان له بمثل وال نظري، ولـاّم تصل أجنحة اإلمكان إىل ساحة بيان 
فضله الغزير، كيف! ومل يدانه يف الفضائل ســابق عليــه وال الحق، ومل يثن إىل زماننا هذا 
ثناؤه الفاخر الفائق، وإن كان قد ُثني ما ُأثني عىل غريه من كلِّ قلب مجيل رائق، وعلم جليل 
ض  الئق، وإذن فاألوىل لنا التجاوز عن مراحل نعت كامله، واالعرتاف بالعجز عن التعرُّ
لتوصيف أمثاله، ولنعم ما أسفر عن حقيقة هذا املقال صاحب كتاب نقد الرجال، حيث 

ما هلج بالصدق وقال: وخيطر ببال أن ال أصفه إذ ال يسع كتايب هذا علومه..«))).

مة آية اهلل الشــيخ مجال الدين أبو منصور احلســن ابن  ويف الكنى واأللقاب: »العالَّ
، عاّلمة العامل، وفخر نوع بني آدم، أعظم  ّ ر احللِّ ســديد الدين يوســف بن عّل ابن املطهَّ

))) لؤلؤة البحرين: 66). 
))) روضات اجلنَّات: )/69). 
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العلامء شــأًنا، وأعالهم برهاًنا، ســحاب الفضل اهلاطل، وبحر العلم الذي ال يساجل، 
ق يف الناس وأحاط من الفنون بام ال حييط به القياس، رئيس علامء  مجع من العلوم ما تفرِّ
ـف يف كلِّ علم كتاًبا، وآتــاه اهلل من كلِّ يشء  ج املذهــب والشيعة، صنَـّ الشــيعة، ومروِّ
ســبًبا، قد مأل اآلفاق بمصنَّفاته وعطَّر األكوان بتأليفاته، انتهت إليه رئاســة اإلماميَّة يف 
 ّ ق احللِّ املعقول واملنقول، والفروع واألُصول، مولده ســنة 8)6هـ، قرأ عىل خاله املحقِّ
ق الطويّس يف الكالم وغريه من  ة، وقرأ عىل املحقِّ ة واخلاصَّ ا من العامَّ ومجاعة كثريين جدًّ
ق الطويّس، وكان آية اهلل ألهل األرض، وله حقوق  العقليَّات، وقرأ عليه يف الفقه املحقِّ

عظيمة عىل زمرة اإلماميَّة..«))).

ر يف احللَّة من بيت عريق بالعلم  ويف قال الشيخ عبد اهلل نعمة: »نشأ احلسن ابن املطهَّ
والدين ومن ُأرسة عربية صميمة ويف جوِّ حركة علميَّة عارمة، يوم كان خاله نجم الدين 
ّ يتوىلَّ زعامة العلم والشيعة يف العراق، يشف عىل إدارة اجلامعة الشيعيَّة التي  ق احللِّ املحقِّ
هيا بعقله وروحه ويبذل يف سبيلها ما يف وسعه  كانت احللَّة يوم ذاك مركزها الرئييّس ويغذِّ
ّ هو أحد النوابغ األفذاذ وأبرز شــخصّية علميَّة نبغ يف  مة احللِّ من جهد وطاقة.. والعالَّ
 األصوَلني واحلكمة والكالم واملنطق والطبيعيات وعلوم الشيعة والعربّية، وال نجازف 
إذا قلنا: إنَّه أكرب عامل شــيعّي أخذ بأســباب املعرفة اإلســالميَّة يف نصح واستيعاب ظهر 
حتَّى اآلن، فقد انتهت إليه زعامة الشيعة اإلماميَّة يف عرصه يف املعقول واملنقول والفروع 
ة عاشــت طوياًل وال تزال ظالهلا بارزة  واألُصول، وهو صاحب مدرســة علميَّة وفكريَّ
ة يف التشيع والكالم، وإنَّ شطًرا من آثاره  عىل تفكري الكثري من العلامء إىل اليوم وبخاصَّ

والسّيام يف الفقه والفلسفة اإلسالميَّة ال يزال مرجًعا كبرًيا يف اجلامعات الشيعّية«))).

))) الكنى واأللقاب: )/))). 
))) فالسفة الشيعة: ))). 
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ّ وسلطان املغول: مة احليلِّ العالَّ

ّ طاب ثراه، والتي  مة احللِّ من املناسب هنا ذكر بعض مناقب شيخنا األفضل العالَّ
ال يسهل إحصاؤها لكثرة مآثره ومفاخره- أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه-، ومن بني هذه 
ته مع ســلطان عرصه املغوّل الشاه خدابنده   املناقب بل ومن أشــهرها وأعظمها أثًرا قصَّ
أحد أحفــاد هوالكو خان، والتي من آثارها انتشــار املذهب مذهب آل البيت يف 
خني ومنهم صاحب روضات اجلنَّات قائاًل:  بــالد فارس، وهي كام ذكرها مجع من املؤرِّ
»ويف كتــاب رشح موالنا التقــّي املجليّس عىل الفقيه نقاًل عــن مجاعة من األصحاب أنَّ 
الشاه خدابنده املذكور غضب يوًما عىل امرأته فقال هلا: )أنِت طالق ثالًثا(، ثمََّ ندم ومجع 
العلامء، فقالوا: ال ُبدَّ من املحلِّل، فقال: عندكم يف كلِّ مسألة أقاويل خمتلفة َأَوليس لكم 
هنــا اختــالف؟! فقالوا: ال. فقال أحد وزرائــه: إنَّ عامًلا باحللَّة وهــو يقول ببطالن هذا 
ة: إنَّ له مذهًبا  مة وأحرضه، فلامَّ بعث إليه قال علامء العامَّ الطالق. فبعث كتابه إىل العالَّ

باطاًل وال عقل للروافض وال يليق بامللك أن يبعث إىل طلب رجل خفيف العقل.

مــة بعث امللك إىل مجيــع علامء املذاهب  قــال امللك: حتَّى حيــرض، فلامَّ حرض العالَّ
مــة أخذ نعليه بيــده ودخل املجلس وقال: الســالم  األربعــة ومجعهم، فلــامَّ دخل العالَّ
م ضعفــاء العقول؟! قال  عليكــم، وجلــس عند امللك. فقالوا للملــك: أمل نقل لك: إهنَّ
امللك: اســألوا عنه يف كلِّ ما فعل. فقالوا له: لِـَم ما ســجدت للملك وتركت اآلداب؟ 
فقال: إنَّ رسول اهلل كان ملًكا وكان ُيَسلَّم عليه، وقال اهلل تعاىل: ﴿َفإَِذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا 
ْن ِعنِد اهللِ ُمَباَرَكًة﴾)))، وال خالف بيننا وبينكم أنَّه ال جيوز  َفَســلُِّموا َعىَل َأنُفِســُكْم َتِيًَّة مِّ

السجود لغري اهلل.

مة بالعريّب  ثمَّ قال له: لِـَم جلست عند امللك؟ قال: مل يكن مكان غريه وكلَّام يقوله العالَّ

))) سورة النور )): )6. 
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 كان املرتجــم يرتجــم للملك، قالوا له: أليِّ يشء أخذت نعلــك معك وهذا ممَّا ال يليق 
بعاقــل بل إنســان؟ قال: خفت أن يرسقــه احلنفيَّة كام رسق أبو حنيفة نعل رســول اهلل، 
فصاحت احلنفيَّة حاشــا وكالَّ متى كان أبو حنيفة يف زمان رســول اهلل بل كان توّلده بعد 
املائة من وفاته! فقال: فنســيت، فلعلَّه كان الســارق الشــافعّي، فصاحت الشافعّية 
كذلك وقالوا: كان توّلد الشــافعّي يف يوم وفاة أيب حنيفة وكان نشؤه يف املائتني من وفاة 
لــني، فقال: لعلَّه كان  ــه كان مالك، فصاحت املالكية كاألوَّ رســول اهلل! وقال: لعلَّ
ا امللك علمت  مة إىل امللك وقال: أهيَّ أمحد بن حنبل، ففعلت احلنبليَّة كذلك. فأقبل العالَّ
أنَّ رؤســاء املذاهب األربعــة مل يكن أحدهم يف زمن الرســول وال الصحابة، فهذا 
م اختاروا من جمتهدهيم هذه األربعة ولو كان فيهم من كان أفضل منهم  أحد بَِدِعهم أهنَّ
زون أن جيتهد بخالف ما أفتى واحد منهم، فقــال امللك: ما كان واحد  بمراتــب ال جيــوِّ
مة: ونحن معارش  منهم يف زمان رسول اهلل والصحابة؟ فقال اجلميع: ال، فقال العالَّ
ه ووصيِّه. وعىل  الشيعة تابعون ألمري املؤمنني نفس رسول اهلل وأخيه وابن عمِّ
ق رشوطه، ومنها العدالن فهل  أيِّ حــال فالطالق الذي أوقعه امللك باطل؛ ألنَّه مل يتحقَّ

قال امللك بمحرضمها؟ قال: ال، ثمَّ رشع يف البحث مع العلامء حتَّى ألزمهم مجيًعا.

 ،ة االثني عش فتشــيَّع امللك، وبعث إىل البالد واألقاليــم حتَّى خيطبوا باألئمَّ
ويرضبوا السكك عىل أسامئهم وينقشوها عىل أطراف املساجد واملشاهد منهم«))).

د بن عّل األشكورّي  وحكى الشيخ يوسف البحرايّن يف اللؤلؤة ما ذكره الشيخ حممَّ
مــة وترمجة أحوالــه ومناظرته ألهل  الالهيجــّي يف كتابه حيــاة القلوب بعــد ذكر العالَّ
ية  د ُخدابنــده قائاًل: »وبعد إمتــام املناظرة وبيــان احلقِّ اخلــالف يف جملــس الســلطان حممَّ
س اهلل لطيفه( خطبة بليغة مشتملة عىل  ملذهب اإلماميَّة االثني عشيَّة خطب الشيخ )قدَّ

))) روضات اجلنَّات: )/79). 
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ة، فلامَّ اســتمع ذلك السيِّد املوصّل الذي هو  محد اهلل والصالة عىل رســوله واألئمَّ
من مجلة املســكوتني باملناظرة قال: ما الدليل عىل جواز توجيه الصالة عىل غري األنبياء؟ 
ا  ا هللِ وإِنَّ فقرأ الشــيخ يف جوابه بال انقطاع الــكالم: ﴿الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبــٌة َقاُلوا إِنَّ
ٌة﴾)))، فقال املوصّل عىل طريق  ِــْم َوَرمْحَ إَِليــِه َراِجُعوَن * ُأولئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمن َرهبِّ
 :م يستوجبوا هبا الصالة؟ فقال الشيخ املكابرة: ما املصيبة التي أصابت آله حتَّى أهنَّ
ال  ح املنافقني اجلهَّ من أشــنع املصائب وأشــّدها أن حصل من ذرارهيم مثلك الذي يرجِّ
بوا  املســتوجبني اللعنة والنكال عىل رسول امللك املتعال، فاستضحك احلارضون وتعجَّ

من بداهة آية اهلل يف العاملني.

وقد أنشد بعض الشعراء يقول يف ذلك:

ــا ــيًّ نــاصــب تــــاَبــــَع  الـــعـــلـــوّي  ــهإذا  ــي ــــن أب ــــام هــــو م ـــِه ف بـــمـــذهـــب
ا مــنــه حقًّ خــــرًيا  ــُب  ــكــل ال فيهوكــــان  أبـــيـــه  طـــبـــُع  الـــكـــلـــَب  ألنَّ 

ًبا: لو مل يكــن لهH إالَّ هذه املنقبة لفــاق هبا عىل مجيع  قال الشــيخ البحــرايّن معقِّ
العلامء فخًرا، وعال هبا ذكًرا، فكيف! ومناقبه ال تعدُّ وال حتىص ومآثره ال يدخلها احلرص 

واالستقصاء«))).

:Hمن كراماته الباهرة

قال اخلوانسارّي يف الروضات: »ومن طرائف أخباره الرشيقة أيًضا بنقل صاحب 
جمالس املؤمنني أنَّ بعضهم كتب يف الردِّ عىل اإلماميَّة كتاًبا يقرأه يف جمامع الناس ويظلِّلهم 
وا عليه، وكان  بإغوائه وال يعطيه أحًدا يستنســخه حذًرا من وقوعه بأيدي الشــيعة فريدُّ

))) سورة البقرة: ): 57-56. 
))) لؤلؤة البحرين: ))). 
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مــة املرحوم حيتال إىل حتصيله دائاًم منذ ســمع بــه إىل أن رأى التدبري يف التتلمذ عىل  العالَّ
ــل به إىل طلب الكتــاب املوصوف، فلامَّ  ذلك الشــخص تربئة لنفســه عن االتام وتوسِّ
مل يســعه رّده قــال: أعطيــك ولكنّي نذرت أن ال أدعــه عند أحد أكثر مــن ليلة واحدة، 
مة وأخذه مع نفسه إىل البيت ألن يستنسخ منه عىل حسب اإلمكان يف تلك  فاغتنم العالَّ
ة يف زي  الليلــة، فلاّم أن صار نصف الليل وهو مشــغول بالكتابة فإذا بموالنا احلجَّ
رجــل داخل عليه يقول له: اجعل األمر يف هذه الكتابــة إّل وَنم أنت، ففعل ذلك، وملـَّا 
ــة، بل يف آخرها  اســتيقظ رأى نســخته املوصوفة ممروًرا عليها بالتامم بكرامة احلجَّ

الرقم باسمه األقدس كام قد يسمع، واهلل العامل«))).

ومن زهــده وتقواه رضوان اهلل عليه ما حكاه صاحب ســفينة البحار قائاًل: »ومن 
زهده ما حكاه الســيِّد حســني املجتهد يف رسالة النفحات القدســيَّة عنه أنَّهH أوىص 
ة عمره وباحلجِّ عنه مــع أنَّه كان قد حجَّ كام نقله يف شــأن  بجميــع صلواتــه وصيامه ُمــدَّ

الشيخ عّل الكركّي أيًضا..«))).

شيوخه وَمن يروي عنهم:

السيِّد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس.. )

السيِّد أمحد العرييّض.. )

ّ الشيخ جعفر بن احلسن بن سعيد اهلذّل.. ) ق احللِّ خاله املحقِّ

ّ صاحب كتاب مثري . ) د بن جعفر بن نــام احللِّ الشــيخ نجم الدين جعفر بن حممَّ
األحزان، كام يف روضات اجلنَّات))).

))) روضات اجلنَّات: )/)8). 
))) سفينة البحار: 6/)7). 

))) روضات اجلنَّات: )/79). 
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الشيخ حسن بن عّل بن سليامن البحرايّن السرتّي))).. 5

السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاووس.. 6

، ويروي . 7 ّ الشــيخ العامل سديد الدين ســامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح احللِّ
ر. مة عنه بواسطة والده الشيخ سديد الدين يوسف بن املطهَّ العالَّ

الفيلسوف الشيخ كامل الدين ميثم بن عّل البحرايّن.. 8

9 .. ّ د بن عّل بن اجلهم األسدّي احللِّ الشيخ مفيد الدين حممَّ

(0 .. ّ د بن نام احللِّ الشيخ حممَّ

ّ الراوي  مة احللِّ وهذا الشيخ قد ذكره بعض أرباب املعاجم ضمن شيوخ العالَّ
د بن نام هو شــيخ الطائفة  عنه، وهذا الكالم فيه نظر، فان كان املقصود بـ: حممَّ
مة إالَّ بواســطة  د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام فال يمكن أن يروي عنه العالَّ حممَّ
د بــن نام وفاته حدود ســنة 5)6هـ  لبعــد املســافة الزمنّية بينهام، فالشــيخ حممَّ

مة سنة 8)6هـ، واهلل سبحانه العامل. ووالدة العالَّ

(( .. ّ ق احللِّ الشيخ نجيب الدين حييى بن أمحد بن سعيد ابن عّم املحقِّ

د بن احلسن الطويّس.. )) د بن حممَّ ق اخلواجة نصري الدين حممَّ املحقِّ

(( .. ّ ر احللِّ والده الشيخ سديد الدين يوسف بن عّل ابن املطهَّ

ة: ومن مشاخيه من علامء العامَّ

الشيخ برهان الدين النسفّي، املصنِّف يف اجلدل وغريه كثرًيا.. )

الشيخ مجال الدين حسني بن أبان النحوّي، املصنِّف يف األدب.. )

))) وقد ذكره صاحب لؤلؤة البحرين: )6) باسم: الشيخ حسني وليس حسن، فالحظ. 
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الشيخ التقّي الدين عبد اهلل بن جعفر بن عّل الصبَّاغ احلنفّي الكويّف.. )

الشيخ عزِّ الدين الفاروقّي الواسطّي.. )

الشيخ نجم الدين عمر بن عّل الكاتبّي القزوينّي الشافعّي املعروف بـ: )دبريان . 5
املنطقّي(.

ــم الفقيه، ابن ُأخت قطب الدين . 6 د بن أمحد الكييّش املتكلِّ د بن حممَّ الشــيخ حممَّ
مة الشريازّي. د العالَّ حممَّ

وغريهم كثري.

تالمذته ومن يروي عنه:

وهم كثريون، ِمن أشهرهم:

الشــيخ تقّي الدين إبراهيم بن احلســني بن عّل اآلمّل، وتاريخ اإلجازة ســنة . )
709هـ كام يف رياض العلامء))).

د بن . ) د بن أيب إبراهيم حممَّ الســيِّد أمني الدين أبو طالب أمحد بن بدر الدين حممَّ
زهرة.

د بن . ) د بن أيب إبراهيم حممَّ د احلسن ابن بدر الدين حممَّ الســيِّد عّز الدين أبو حممَّ
زهرة.

السيِّد تاج الدين حسن الرسابشنوّي.. )

د احلسينّي . 5 الســيِّد رشف الدين أبو عبد اهلل احلســني بن عّل بن أيب إبراهيم حممَّ
احللبّي.

))) رياض العلامء: )/)). 
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ــد األعرجّي . 6 الســيِّد الفاضل العــامل ضياء الديــن عبد اهلل ابــن جمد الدين حممَّ
احلسينّي، ابن ُأخته وأخو السيِّد عميد الدين.

د األعرجّي احلسينّي، . 7 مة عميد الدين عبداملطلب ابن جمد الدين حممَّ السيِّد العالَّ
ابن ُأخته.

د بن احلسن بن . 8 الســيِّد اجلليل عالء الدين أبو احلســن عّل بن أيب إبراهيم حممَّ
زهرة احللبّي احلسينّي.

الشيخ ريّض الدين أبو احلسن عّل بن أمحد املزيدّي.. 9

الشيخ زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد بن طراد املطارآبادّي.. 0)

د بن احلسن بن زهرة.. )) د بن أيب إبراهيم حممَّ السيِّد بدر الدين أبو عبد اهلل حممَّ

(( ..((( ّ د بن إسامعيل بن احلسن اهلرقّل احللِّ الشيخ حممَّ

، ولُده.. )) ّ ر احللِّ د بن احلسن بن يوسف بن املطهَّ قني حممَّ الشيخ فخر املحقِّ

مة))).. )) د بن عّل اجلرجايّن، شارح املبادئ لشيخه العالَّ الشيخ حممَّ

د بن القاسم ابن ُمَعيَّة.. 5) ابة تاج الدين حممَّ مة النسَّ السيِّد العالَّ

د الرازّي البوهيّي، صاحب رشح املطالع.. 6) د بن حممَّ الشيخ قطب الدين حممَّ

م . 7) مة، وتاريــخ اإلجازة يف املحرَّ الســيِّد مهنَّا بن ســنان املديّن، وقد أجازه العالَّ
سنة )70هـ باحللَّة))).

))) رياض العلامء: 9/5). 
))) قد ذكر هذا الشــيخ يف هامــش رجال بحر العلوم الفوائد الرجاليَّــة: )/65) اهلامش وضمن 

د بن عّل اجلرجايّن، فالحظ.  مة أيًضا ولكن بعنوان: السيِّد حممَّ تالمذة العالَّ
))) رياض العلامء: )/69). 
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مؤلَّفاته:

مة H ِمن  ا، بل مل ُيؤَثر عن أحد من علامئنا مثــل ما ُأثر عن العالَّ وهــي كثــرية جدًّ
كثــرة املؤلَّفات واملصنَّفات القيِّمــة املفيدة ويف خمتلف جماالت العلوم اإلســالميَّة، وقد 
ى بـ: خالصة األقوال  مة نفســه يف كتابه الرجال املسمَّ ذكر قســاًم من هذه املؤلَّفات العالَّ
رون عنه والتي يعتقد  يف معرفة الرجال، وقســمها اآلخر أثبتها له العلامء والفقهاء املتأخِّ

أنَّه أّلفها بعد كتابة خالصة األقوال اآلنف الذكر.

د  H من مقّدمة الســيِّد حممَّ ّ مة احللِّ وأورد هــذا الفهــرس لكتب ومؤلَّفات العالَّ
ّ املعروف بـــ )خالصة  مة احلــلِّ صــادق آل بحــر العلوم@ لكتــاب رجــال العالَّ

األقوال())) مع بعض املالحظات التي منها أنَّ كثرًيا من هذه املؤلَّفات قد طبع، وهي:

يف علوم الفقه:

اض بحره،  ا الفقه فهو أبو عذره، وخوَّ د مهدي آل بحر العلوم: »أمَّ قال الســيِّد حممَّ
وله فيه اثنا عش كتاًبا هي مرجع العلامء وملجأ الفقهاء..«))).

إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن)))، مطبوع.. )

تبرصة املتعلِّمني يف أحكام الدين، مطبوع طبعات عديدة، وعليه رشوح كثرية.. )

تلخيص املرام يف معرفة األحكام، مطبوع.. )

تذكرة الفقهاء، وقال: خرج منه إىل النكاح أربعة عش جزًء، مطبوع.. )

))) خالصة األقوال: 0) 7). 
))) الفوائد الرجاليَّة: )/57). 

))) قــال آقا بزرك الطهــرايّن يف الذريعة: )/0)5: »هو من أجّل الكتب الفقهيَّة، قد أحيص جمموع 
مسائله يف مخس عشة ألف مسألة.. إىل قوله: وله رشوح كثرية، وعليه حواٍش وتعليقات«. 
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حاشية التلخيص.. 5

قال املريزا عبد اهلل األفندّي يف رياض العلامء: »ثمَّ اعلم أنَّ الشــيخ حســن قد 
ذكر يف مســألة جواز الطهارة باملاء املضــاف وعدمه من فروع كتاب املعامل: أنَّ 
مة نقل نفسه يف بعض كتبه موافقة املفيد للسّيد املرتىض يف القول باجلواز،  العالَّ
ثــمَّ كتــب يف اهلامش أنَّه ذكره يف حاشــيته عىل التلخيص، وهــذا الكتاب غري 
مشــهور، وهو عندنا موجود ومل يتجاوز العبادات، واقترص عىل بيان اخلالف 

جمرًدا عن التعرض للدليل انتهى ما يف هامش املعامل«.

مة نفســه يف  ــاًل: »مراده بحاشــية التلخيص ما قّيده به العالَّ قــال األفندّي مذيِّ
هوامــش كتاب تلخيصه املذكور، فاملراد هبذا الكتاب والضامئر بعده هو نفس 

التلخيص ال حاشيته، وهو ظاهر«))).

غاية اإلحكام يف تصحيح تلخيص املرام.. 6

منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، يف ستَّة أجزاء، مطبوع.. 7

تسليك األفهام يف معرفة األحكام، جملَّد واحد.. 8

تسهيل األذهان إىل أحكام اإليامن، جمّلد واحد.. 9

تذيب النفس يف معرفة مذاهب اخلمس.. 0)

تنقيح قواعد الدين املأخوذة عن آل ياسني.. ))

ــدات يف الفقه، كلُّه . )) حتريــر األحكام الشعيَّة عىل مذهــب اإلماميَّة، أربعة جملَّ
مطبوع يف جملَّد واحد.

))) رياض العلامء: )/69)-70). 
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رسالة يف واجبات احلجِّ وأركانه، من دون ذكر األدعية واملستحّبات ونحوها.. ))

رسالة يف واجبات الوضوء والصالة.. ))

قواعد األحــكام يف معرفة احلالل واحلالم، جمّلدان، كثري الشوح واحلوايش، . 5)
مسائله )6600( مسألة، مطبوع.

خمتلف الشيعة يف أحكام الشيعة، سبعة جمّلدات، مطبوع. 6)

مدارك األحكام.. 7)

املعتمد، يف الفقه.. 8)

هناية اإلحكام يف معرفة األحكام، مطبوع.. 9)

املنهاج يف مناسك احلاّج.. 0)

يف علم ُأصول الفقه:

تذيب طريــق الوصول إىل علــم االُصول، مطبوع، وعليــه رشوح وحواش . )
كثرية.

غايــة الوصــول وإيضــاح الســبل يف رشح خمترص الســؤل واألمــل يف ِعلَمي . )
األُصول واجلدل، البن احلاجب.

مبادئ الوصول، يف علم األُصول، مطبوع.. )

( ..النكت البديعة يف حترير الذريعة للسّيد املرتىض

هناية الوصول إىل علم األُصول، أربعة جملَّدات.. 5

هنج الوصول إىل علم األُصول.. 6



344

يف علم الكالم وُأصول الدين والحتجاج واجلدل:

األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة، يف الكالم.. )

أربعون مسألة، يف ُأصول الدين.. )

اســتقصاء النظر يف القضاء والقدر، وقد ســاّمه يف اخلالصة: استقصاء البحث . )
والنظر، مطبوع.

األلفــني الفــارق بــني الصــدق واملــني، ذكر فيــه ألف دليــل عىل إمامــة أمري . )
املؤمنني وألف دليل عىل إبطال ُشَبه املخالفني، مطبوع.

أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، مطبوع.. 5

إيضــاح خمالفة الســنَّة، وهي من كتــب االحتجاج واجلدل الشــتامله عىل بيان . 6
د صــادق آل بحر العلوم يف  خمالفات لنصِّ الكتاب والســنَّة. يقول الســيِّد حممَّ
ه من كتب التفســري  مة عند ذكره هلذا الكتاب: ويمكن عدَّ تقديمه لكتب العالَّ

ملا فيه من تفسري اآليات وبيان مداليلها، مطبوع.

ى . 7 د املســمَّ الباب احلادي عش يف ُأصول الدين، أحلقه بمخترص مصباح املتهجِّ
بـــ: منهاج الصالح اآليت ذكــره يف كتب األدعيــة، ألّن املخترص عشة أبواب 
فأحلــق بــه البــاب احلادي عــش يف ُأصــول الدين، مطبــوع مــع رشح املقداد 

السيورّي عليه، ومع رشوح أخرى، وقد ُطبع طبعات عديدة.

حتصيل السداد، رشح واجب االعتقاد، مطبوع معه.. 8

تسليك النفس إىل حرضة القدس، يف نكات علم الكالم ودقائقه، مطبوع.. 9

ة وفرق السوفسطائيَّة.. 0) التناسب بني األشعريَّ
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اجلوهــر النضيــد يف رشح منطــق التجريــد، هــو رشح منطق جتريــد االعتقاد . ))
للنصري الطويّس، مطبوع.

ة، يف الكالم، صنَّفها باسم )سعد الدين())) صاحب الديوان، . )) الرسالة السعديَّ
مطبوع.

رسالة يف آداب البحث، خمترصة.. ))

رسالة يف حتقيق معنى اإليامن ونقل األقوال فيه.. ))

رسالة يف خلق األعامل.. 5)

كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد، يف الكالم، مطبوع.. 6)

كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، للنصري الطويّس، يف الكالم، مطبوع.. 7)

معارج الفهم يف رشح النظم، يف الكالم، مطبوع.. 8)

مقصد الواصلني أو مقاصد الواصلني يف معرفة ُأصول الدين.. 9)

مناهج اليقني أو منهاج اليقني يف ُأصول الدين، مطبوع.. 0)

منهــاج الســالمة إىل معــراج الكرامة، ُذكر يف كشــف الظنــون للجلبّي، وهو . ))
منهاج الكرامة ظاهًرا.

ه صاحب كشــف . )) منهــاج الكرامة أو تاج الكرامة يف إثبات اإلمامة، وقد ســامَّ
الظنون بـ: منهاج االستقامة، مطبوع بعنوان: منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة.

منهاج اهلداية ومعراج الدراية، يف الكالم.. ))

د الســاوجّي الشــهيد ســنة  ))) ذكره الطهرايّن يف الذريعة ))/)8) قائاًل: كتبها لســعد الدين حممَّ
))7 وزير خدابنده. 
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نظم الرباهني يف ُأصول الدين، مطبوع.. ))

هناية املرام يف علم الكالم.. 5)

د غياث . 6) هنج احلقِّ وكشف الصدق، صنَّفه باسم السلطان اجلايتو خدابنده حممَّ
الدين املغوّل، مطبوع.

هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين، مطبوع:. 7)

قني، وبشح ابــن أخته نظام الدين األعرجّي، وبشح . 8) بــشح ولده فخر املحقِّ
املقداد السيورّي.

اهلادي.. 9)

مة . 0) م أنَّه مطبوع مــع رشح العالَّ واجــب االعتقــاد، يف األُصول والفــروع، تقدَّ
نفســه عليــه بعنوان: حتصيل الســداد، ومطبوع أيًضا بشح املقداد الســيورّي 

بعنوان: االعتامد يف رشح واجب االعتقاد.

يف علم التفسري:

القول الوجيز أو الرس الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.. )

هنج اإليامن)))، يف تفسري القرآن.. )

يف علوم املعقول:

األرسار اخلفّية يف العلوم العقلّيــة: من احلكمة والكالم واملنطق، جملَّد، َيُردُّ به . )
فه باسم هارون بن شمس الدين اجلوينّي، مطبوع. عىل الفالسفة، ألَّ

د مهدّي بحر العلوم يف الفوائد الرجاليَّة: )/86) باسم: هنج اإليامن تلخيص  ))) ذكره السيِّد حممَّ
كتاب التبيان، فالحظ. 
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اإلشــارات إىل معاين اإلشــارات، جملَّد واحد، وهو من رشوحه عىل إشارات . )
ابن سينا.

إيضاح التلبيس من كالم الرئيس.. )

إيضــاح املعضــالت مــن رشح اإلشــارات، وهــو رشح لشح نصــري الدين . )
الطويّس عىل إشارات ابن سينا املسّمى بـ: حلِّ مشكالت اإلشارات.

إيضــاح املقاصد مــن حكمة عني القواعــد، وهو رشح لكتــاب حكمة العني . 5
للكاتبّي القزوينّي، مطبوع.

بسط اإلشارات، جملَّد واحد، وهو رشح إشارات ابن سينا.. 6

حتريــر األبحــاث يف معرفة العلــوم الثالثة: املنطــق والطبيعــّي واإلهلّي، جملَّد . 7
واحد.

حتصــني امللّخص، وكأنَّه رشح عــىل ملّخص فخر الدين الــرازّي، يف احلكمة . 8
واملنطق.

التعليم الثاين العام، جملَّدات عّدة.. 9

حّل املشكالت من كتاب التلوحيات.. 0)

مة يف اخلالصة: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا.. )) قال عنه العالَّ

ويف إجازة مهنّا بن سنان ساّمه: كشف التلبيس وبيان سهو الرئيس.. ))

الدّر املكنون يف علم القانون، يف املنطق.. ))

رشح حكمة اإلرشاق، وهو غري رشح حكمة العني.. ))
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القواعد اجلليَّة يف رشح الرسالة الشمسيَّة، يف املنطق، مطبوع.. 5)

القواعد واملقاصد، يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي.. 6)

كاشف األستار يف رشح كشف األرسار.. 7)

كشف اخلفاء من كتاب الشفاء.. 8)

كشف املشكالت من كتاب التلوحيات، جملَّدات.. 9)

لّب احلكمة.. 0)

ة.. )) املباحث السنيَّة واملعارضات النصرييَّ

اح اإلشارات.. )) املحاكامت بني رشَّ

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق، يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي، قيد الطبع.. ))

املقاومات.. ))

قال يف اخلالصة: باحثنا فيه احلكامء السابقني، وهو يتّم مع متام عمرنا.

هنج العرفان يف علم امليزان، يف املنطق.. 5)

النور املشق، يف علم املنطق.. 6)

كتب األحاديث:

استقصاء االعتبار يف حترير معاين األخبار.. )

جامع األخبار أو جماميع األخبار.. )

الدرر واملرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان.. )
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مصابيح األنوار.. )

النهج الوضاح يف األحاديث الصحاح.. 5

ًبــا: وهذه الكتب األربعة ليس  د صادق آل بحر العلوم))) ُمعقِّ قال الســيِّد حممَّ
هلا عني وال أثر.

كتب الرجال:

إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة، مطبوع.. )

خالصة األقوال يف معرفة الرجال، جمّلد واحد، مطبوع.. )

كشــف املقال يف معرفة الرجال، أكرب من اخلالصة، وحييل عليه فيها ويف كتابه . )
إيضاح االشتباه، ولكن ال وجود له.

كتب األدعية:

ة الطاهرة.. ) األدعية الفاخرة املنقولة عن األئمَّ

د للشــيخ . ) منهــاج الصالح يف اختصــار املصباح، وهــو خمترص مصباح املتهجِّ
الطويّس، مطبوع.

كتب علوم اللغة العربيَّة:

بسط الكافية، وهو اختصار رشح الكافية يف النحو.. )

كشف املكنون من كتاب القانون، وهو اختصار رشح اجلزولية يف النحو.. )

املطالب العليَّة يف علم العربيَّة.. )

، املقدمة: 6).  ))) رجال العالَّمة احللِّّ
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املقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية.. )

مة يف اخلالصة: »مجعنا فيه بــني اجلزولية والكافية يف النحو مع  قــال العالَّ
متثيل ما حيتاج إىل املثال«.

جوابات املسائل:

جوابات مسائل مهنَّا بن سنان املديّن األوىل. مطبوع. )

جوابات مسائل مهنَّا بن سنان املديّن الثانية. مطبوع. )

رســالة يف جواب سؤالني سأل عنهام اخلواجة رشــيد الدين فضل اهلل الطبيب . )
اهلمذايّن وزير غازان خان بن أرغون املغوّل.

ــد خدابنده عــن وجه حكمة . ) رســالة خمترصة يف جواب ســؤال الســلطان حممَّ
النسخ يف األحكام الشعّية))).

كتب الفضائل:

( ..جواهر املطالب يف فضائل أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب

كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، مطبوع.. )

عة األخرى: ومن كتبه املتنوِّ

اجلمع بني كالم النبّي والويّص واجلمع بني آيتني من الكتاب العزيز، مطبوع.. )

رشح حديــث احلقيقــة واخلمس كلامت فيــه ألمري املؤمنــني، يف جواب . )
كميل بن زياد.

))) رياض العلامء: )/78). 
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املـُستجاد من تلخيص اإلرشاد، خمترص اإلرشاد، مطبوع وكتاب خمترص فرحة . )
الغري))) مع كتاب الغارات.

خمترص رشح هنج البالغة، والظاهر أنَّ هذا الشح رشح ابن ميثم البحرايّن.. )

اإلجازات:

إجازة طويلة مبســوطة لبني زهرة، مطبوعة، وإجازة للســيِّد مهنَّا بن سنان بن . )
عبدالوهاب احلسينّي املديّن، مطبوعة، وله إجازات كثرية أخرى.

شعره:

منه ما ذكره له صاحب روضات اجلنَّات))) خماطًبا به اخلواجة نصري الدين الطويّس 
طالًبا االستئذان يف الرجوع إىل بلده:

ــــي تـــقـــتـــيض مـــقـــامـــي ــــت ــــّب ـــي تــقــتــيض الــرحــيــالحم ـــت ـــال وح
أمـــيـــالهـــــذان خـــصـــامن لــســت أقــيض أن  خـــــــوف  ـــهـــام  ـــن ـــي ب
اخـــتـــصـــام يف  ـــــــــزاالن  ي ــــــك اجلــمــيــالوال  ـــــرى رأي ـــى ن ـــتَّ ح

وكتب إىل ابن تيمية لـامَّ وصله كتابه منهاج السنَّة يف الردِّ عليه:

ــورى ال علم  ــام  كــلَّ تعلم  كنت  ا لـــرصت صــديــق كـــلِّ الــعــامللــو  ـــرًّ ط
من مجيع  إنَّ  فقلت  جهلت  بعامللكن  لــيــس  ـــواك  هيـــوى خـــالف ه

د مهدي آل بحر العلوم يف كتابه الفوائد الرجاليَّة بعد ذكره  مة السيِّد حممَّ يقول العالَّ
: ».. ومع ذلك كّله فقد كان شديد الورع، كثري التواضع  ّ مة احللِّ لبعض مناقب العالَّ

ــه لكامل الدين عبــد الرمحن ابــن العتائقّي واســمه: الدالئل  ))) هــو منســوب إليــه، والصحيح أنَّ
 .) ّ الربهانيَّة. )أمحد احللِّ

))) روضات اجلنَّات: )/86) ذيل الرتمجة 98). 
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ة كام يظهر من املسائل املدنيَّة وغريها، وقد  ة والعصابة العلويَّ خصوًصا مع الذرية النبويَّ
سمعت من مشاخينا مذاكرة أنَّه كان يقيض صالته إذا تغريَّ رأيه يف بعض ما يتعلَّق هبا 
من املســائل حذًرا من احتامل التقصري يف االجتهاد، هــذا غاية االحتياط ومنتهى الورع 
والســداد، وليت شعري كيف كان جيمع بني هذه األشــياء التي ال يتيرسَّ القيام ببعضها 
ألقوى الُعّباد والعلامء؟! ولكن ﴿َذلَِك َفْضُل اهلل ُيْؤتِيِه َمْن َيَشــاُء﴾، ويف مثله يصحُّ قول 

القائل:

ــد ــع ــب ــت ــس ــم ب اهلل  ـــــن  م واحـــــد«)))لــــيــــس  يف  الـــعـــامل  جيــمــع  أن 
ولدته ووفاته:

ولد رضوان اهلل عليه وكام ذكره هو بنفســه يف كتابه خالصة األقوال يف 9) رمضان 
م احلرام  سنة 8)6هـ)))، وتويفِّ كام نّص عليه أكثر أصحاب املعاجم يف ليلة السبت )) حمرَّ
ة، ونقــل جثامنه الطاهر إىل النجــف األرشف ودفن  ســنة 6)7هـ يف مدينــة احللَّة املزيديَّ

س اهلل روحه الطاهرة. بجوار سيِّدنا أمري املؤمنني عن عمر ناهز الـ78 عاًما)))، قدَّ

مة أعىل اهلل يف جنان اخللد مقامه  وليعلم أنَّ كلَّ ما ذكرته هنا يف ترمجة شــيخنا العالَّ
ما هو إالَّ نزر يســري وقليل من كثري من مناقب ومفاخر هذه الشخصيَّة العظيمة الفاقدة 
للمثيــل والتي ال يمكن أن حتتوي ترمجته هذه الســطور القليلة، بــل حتتاج فيها إىل جملَّد 
ة وخدماته الكثرية لنرصة الدين والعقيدة، ومهام  ضخم حُييص آثاره اخلالدة ومناقبه اجلمَّ
م وبذل وجاهد يف سبيل نش راية العلم والتقى،  ه غري مستوٍف بام قدَّ ه فهو حلقِّ قيل يف حقِّ

فسالم عليه يوم ولد ويوم تويفِّ ويوم ُيبعث حيًّا.

))) الفوائد الرجاليَّة: )/90)-)9). 
))) ُينظر: خالصة األقوال: ))) ذيل الرتمجة )7). 

))) ُينظر: أعيان الشيعة: 97/5). 
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11/148. السيِّد حيدر بن عيّل اآلميّل )ق 8(:

ايّن، السيِّد حيدر بن عّل العبيدّي  ه الربَّ هو العامل الفاضل العرفايّن، والفيلسوف املتألِّ
احلسينّي اآلمّل.

ني حيدر بــن عّل العبيدّي  قــال عنه صاحــب روضات اجلنَّات »ســيِّد أفاضل املتأهلِّ
احلســينّي اآلمّل، هــو من أجلَّة علامء الظاهر والباطن، وأعاظــم فضالء البارز والكامن، 
ر  مة املتأخِّ ذكره ابن أيب مجهور األحســائّي الفقيه العارف املشــهور بـعنوان: الســيِّد العالَّ
صاحب الكشــف احلقيقّي، أصله من آمل طربســتان.. إىل قوله: وكان منشــؤه حلَّة 
مــة واملوىل نصري الدين القاشــايّن  وبغــداد، وصحب فيهام الشــيخ فخر الديــن ابن العالَّ
ل منهام  ــة العراق، وقد كتب بأمر األوَّ هه إىل زيارة أئمَّ ( أوان توجُّ ّ املعــروف بـ)احللِّ
رسالته املوسومة بـ: رافعة اخلالف يف وجه سكوت أمري املؤمنني عن االختالف..«))).

ي العلوم  ــة لتلقِّ وذكره الشــيخ يوســف كركوش قائاًل: ».. هاجر املرتجم إىل احللَّ
قني  ا كانــت يومئذ أعظم جامعة إســالمية، فصحب فيهــا فخر املحقِّ عــىل علامئها؛ ألهنَّ
(، كان  ّ ّ ونصري الدين القاشــايّن املعروف بني أربــاب الرتاجم بـ)احللِّ مة احللِّ ابــن العالَّ
ًقا بينهــا، وكان مشبه مشب املتصّوفة،  ًعا بالعلــوم العقليَّة والنقليَّة موفِّ املرتجــم متضلِّ
متشــبًِّعا بآراء اإلرشاقيِّني، فكان يرى رأهيم من أنَّ اإلنســان بقدرته إذا راَض نفســه أن 

خيلع رسباله )جسده( السفّل ويتَّصل روحيًّا بالعامل الِعلِوّي..«))).

شيوخه:

من أشهرهم:

))) روضات اجلنَّات: )/77). 
))) تاريخ احللَّة: )/))). 
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( .. ّ د الكاشايّن احللِّ الشيخ نصري الدين عّل بن حممَّ

( .. ّ ر احللِّ د بن احلسن بن املطهَّ قني الشيخ حممَّ فخر املحقِّ

ل إىل معرفتهم. ا تالمذته فلم أتوصَّ أمَّ

مؤلَّفاته:

اإلمامة))).. )

أمثلة التوحيد.. )

جامع األرسار ومنبع األنوار، مطبوع.. )

جامع احلقائق))).. )

رسالة األركان يف فروع رشائع أهل اإليامن.. 5

ها بـ: رافعة اخلالف يف وجه سكوت أمري املؤمنني عن االختالف.. 6 رسالة سامَّ

رشح الفصوص املوسوم بـ: نصِّ النصوص.. 7

الكشكول يف ما جرى عىل آل الرسول، وهذا الكتاب منسوب إليه، كام وُنسب . 8
ن عىل  ، والصحيح أنه لتاج الدين عبــد اهلل ابن املعامر كام دوِّ ّ مــة احللِّ إىل العالَّ

بعض النسخ.

ة، أشهرها:. 9 وله تفاسري عدَّ

املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم، مطبوع.. 0)

))) ُينظر: الذريعة: )/5)) رقم 89)). 
))) ذكــر الشــيخ الطهرانـــّي يف الذريعة: )/5)5 رقــم 560): كتاب جامــع األرسار املعبَّـر عنه 

بجامع احلقايق أيًضا، فالظاهر احتاده مع سابقه. 
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وفاته:

مل أعثر عىل نصٍّ يبنيِّ والدته أو تاريخ وفاته، ضاعف اهلل حسناته.

12/149. السيِّد أبو جعفر القاسم بن احلسني ابن ُمَعيَّة )ق 8(:

مة تاج  هو الســيِّد الفاضل أبو جعفر القاسم بن احلسني بن ُمَعيَّة، والد السيِّد العالَّ
د بن القاسم بن ُمَعيَّة. الدين حممَّ

ذكــره صاحــب أمل اآلمل قائاًل: »الســيِّد أبو جعفر القاســم بن احلســني بن ُمَعيَّة 
د«))). احلسنّي، فاضل، صدوق، يروي عنه ابنه حممَّ

وذكره ولده املعظَّم تاج الدين بن ُمَعيَّة يف إجازته الكبرية املشــهورة، ضمن مشاخيه 
الذيــن تتلمــذ عليهم قائــاًل: ».. ووالدي الســيِّد الســعيد أبو جعفر القاســم بــن ُمَعيَّة 

احلسنّي..«))).

 ويف موارد اإلحتاف عند ذكر والد املرتجم النقيب فخر الدين احلسني بن القاسم بن 
ُمَعيَّــة: ».. وولــد فخر الدين احلســني جــالل الدين أبا جعفر القاســم ابــن فخر الدين 

احلسني، كان جليل القدر، فاضاًل شاعًرا، ومن شعره:

اهلمُم حاولته  مــا  دون  قدُمتقاعست  الندى  داعي  إىل  يب  سعت  وال 
معركة ــوم  ي ـــواًدا  ج امتطيت  وخانني يف الوغى الصمصامة اخلذُموال 
اآلباء بلغ  ما  العلياء  من  بلغت  شـــأوهـــموال  ـــــــت  أدرك وال  قـــبـــل 
حمبَّتكم عن  ا  سلوًّ رمــت  كنت  خنتكُمإن  الغيب  بظهر  يوًما  كنت  أو 
فلقد ل  اهلجران  أوجــب  الــذي  والشيُمفام  األخــالق  منكم  تنّكرت 

))) أمل اآلمل: )/9)). 
))) روضات اجلنَّات: 6/6)). 
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ملل أم  بالوصل  بخل  مــن  ذمُم«)))أذاك  عندكم  ملثل  يرعى  ليس  أم 

د األعرجّي احلسينّي )ق 8(: 13/150. السيِّد نظام الدين عبداحلميد بن حممَّ

مة الفقيه  مة الفاضل الفقيه النبيه الســيِّد نظام الديــن عبداحلميد ابن العالَّ هو العالَّ
د األعرجّي احلسينّي،  د ابن فخر الدين عّل ابن عّز الدين حممَّ جمد الدين أيب الفوارس حممَّ

مة الكبري السيِّد عميد الدين عبداملطَّلب. أخو العالَّ

مة نظام  ذكــره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب عند ذكر اخوته قائاًل: ».. والفاضل العالَّ
الدين عبداحلميد..«))).

د مهدي  ة حممَّ ّ H قال الســيِّد احلجَّ مة حتقيق كتاب األلفني للعاّلمة احللِّ ويف مقدِّ
مة ومنهم صاحب الرتمجة: »ومن تالمذته السيِّد  اخلرســان عند ذكره لتالمذة العالَّ
د ابن فخــر الدين عّل ابن عّز  نظــام الديــن عبداحلميد ابن جمد الديــن أيب الفوارس حممَّ
مة، تتلمذ  د بن أمحد بن عّل األعرجّي احلسينّي العبيدّل، وهو ابن ُأخت العالَّ الدين حممَّ
رة كام يظهر من كتابه تذكرة الواصلني يف رشح  عىل خاله، ورشح بعض كتبه يف سنٍّ مبكِّ
هنج املسرتشــدين، فقد رشحه يف ســنة )70هـ وله تسع عشة سنة ودخل يف العشين، 
وأحال يف كتابه هذا إىل رشح كتاب آخر من مؤلَّفات خاله وُأســتاذه وهو إيضاح اللبس 
يف رشح تســليك النفس إىل حظرية القدس، فيظهر من ذلك أنَّه كتبه وعمره دون التسع 

عشة سنة«))).

وذكر بعض العلامء األفاضل مــن أصحاب التحقيق أنَّ كتاب تذكرة الواصلني يف 

))) موارد اإلحتاف: )/)8). 
))) عمدة الطالب: ))). 

))) األلفني: 0). 
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رشح هنج املسرتشــدين))) هو من تأليف أِخ املرتَجم وهو الســيِّد العالَّمة الفاضل ضياء 
الديــن عبد اهلل ابن جمــد الدين أيب الفوارس وليس صاحب الرتمجة الســيِّد نظام الدين، 

فالحظ.

14/151. الشيخ عبداحلميد النييّل )ق 8(:

جاء يف أمل اآلمل ما نّصه: »الشــيخ عبداحلميد النيّل، فاضل، صالح، فقيه، يروي 
عنه ابن فهد«))).

مل أتوّصــل إىل معرفــة اســمه الكامــل ومل أعثر عىل ترمجــة ضافية له ســوى ما قاله 
صاحــب األمــل، ومن املحتمل أن يكون والد الشــيخ نظام الدين عــّل بن عبد احلميد 

النيّل اآليت ذكره الحًقا أو متحًدا معه، فتأمَّل.

15/152. الشيخ كامل الدين عبدالرمحن العتائقّي )كان حيًّا سنة 786هـ(:

ــر املدقِّق، كــامل امللَّة واحلــقِّ والدين  ــق، والفاضــل املتبحِّ هــو العــامل الفقيه املحقِّ
. ّ د بن العتائقّي احللِّ عبدالرمحن بن حممَّ

ذكره تلميذه الفاضل النبيه السيِّد هباء الدين عّل بن عبد الكريم النيّل، وأثنى عليه، 
قائال: »حكى ل ِشــفاها املوىل األجل األجمــد، العامل الفاضل، القــدوة الكامل، افتخار 
ق املدقِّق، جممع الفضائل ومرجــع األفاضل يف العاملني، كامل امللَّة والدنيا  العلــامء، املحقِّ

والدين، عبد الرمحن ابن العتائقّي وكتبه وخطُّه الكريم عندي«))).

قه  ًرا، وهو من تصنيف املرتَجم، حقَّ ))) ُطبع كتاب تذكرة الواصلني يف رشح هنج املرتشــدين مؤخَّ
 .) ّ فضيلة الشيخ طاهر السالمّي. )أمحد احللِّ

))) أمل اآلمل: )/6)). 
ج: ))  ))) املنتقى من السلطان املفرِّ
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د بن  ذكره صاحب روضات اجلنَّات قائاًل: »الشــيخ كامل الدين عبدالرمحن بن حممَّ
ًقا، فقيًها  ّ املعروف بـ: )ابن العتائقّي(، كان فاضاًل عامًلا، حمّقًقا مدقِّ إبراهيم العتائقّي احللِّ
ًرا، من املعارصين لطبقة الشــهيد.. وعدد كتبه ومصنَّفاته وذكر ما قاله الســيِّد هباء  متبحِّ
ه:.. وذكر له كتاب األضداد يف اللغة، والظاهر وقد أورد ذكره الســيِّد  الدين النيّل بحقِّ
ّ يف كتاب الســلطان  هباء الدين عّل بن عبداحلميد النجفّي املذكور ُأســتاذ ابن فهد احللِّ
ا فقال: ومن ذلك بتاريخ صفر ســنة تســع ومخســني  ج عن أهل اإليامن ومدحه جدًّ املفرِّ

، األجمد العامل..«))). وسبعامئة 759هـ حكى ل شفاًها املوىل األجلِّ

د بن  وجــاء يف الكنــى واأللقاب: »ابــن العتائقّي كــامل الدين عبدالرمحن بــن حممَّ
ر، كان من  ق الفقيه املتبحِّ ّ اإلمامي الشيخ العامل الفاضل، املحقِّ إبراهيم بن العتائقّي احللِّ
مة، رمحه اهلل تعاىل..«))). علامء املائة الثامنة، معارص للشيخ الشهيد وبعض تالمذة العالَّ

شيوخه:

قال اخلوانسارّي: »ويروي هو عن مجاعة من العلامء منهم الشيخ نجم الدين جعفر 
الزهــدرّي أو ابن الزهــدرّي، ويروي أيًضا عنه مجاعة منهم الســيِّد هبــاء الدين عّل بن 

ر النضيد«))). عبداحلميد صاحب كتاب الدُّ

ل إىل معرفة واحٍد منهم. ا تالمذته فلم اتوصَّ أمَّ

مؤلَّفاته:

اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل.. )

))) روضات اجلنَّات: )/)9). 
))) الكنى واأللقاب: )/)5). 

))) روضات اجلنَّات: )/)9) رقم 75). 
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األضداد يف اللغة.. )

األعامر، نسبه إليه الكفعمّي يف حوايش البلد األمني.. )

جتريد النّية من الرسالة الفخرّية.. )

رشح هنج البالغة، وهو كتاب كبري.. 5

قــال عنه صاحب رياض العلامء))): »وهــذا الشح كتاب كبري يربو عىل أربعة 
جملَّدات«.

وقال اخلوانســارّي: ».. وكان تاريخ خطِّه الشيف عشين شهر رمضان سنة 
ستٍّ وثامنني وسبعامئة«))).

خمترص اجلزء الثاين من كتاب األوائل أليب هالل العسكرّي. 6

الناسخ واملنسوخ.. 7

فــات واملصنَّفــات األخــرى املوصوفــة عنــد العلــامء باملفيــدة   وغريهــا مــن املؤلَّ

املمتعة))).

وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ لوالدته أو وفاته، وكلُّ ما يمكن قوله: إنَّه كان حيًّا سنة 786هـ، 
وهو وقت االنتهاء من تأليف كتاب رشح هنج البالغة، رضوان اهلل عليه.

))) رياض العلامء: )/06). 
))) روضات اجلنَّات: )/)9). 

ة، وتقوم اليوم وحــدة التحقيق التابعة  فاتــه موجودة بخطِّه رأيتهــا يف اخلزانة العلويَّ ))) وأكثــر مؤلَّ
 .) ّ فاته لُتطبع بشكل جمموعة العتائقّي. )أمحد احللِّ سة بتحقيق املوجود من مؤلَّ ة املقدَّ للعتبة العلويَّ
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ّ )677-750هـ(: 16/153. الشيخ الشاعر صفّي الدين عبد العزيز بن رسايا احليلِّ

مــة الفاضــل، واألديب النحوّي الشــاعر، املنشــىء البــارع املاهر، كبري  هــو العالَّ
 شعراء وُأدباء عرصه، الشيخ أبو الرسايا صفي الدين عبدالعزيز بن رسايا بن عّل بن أيب 
 ّ القاســم بن أمحد بن نرص بن عبدالعزيز بن رسايا بن باقي بن عبد اهلل بن العريض احللِّ

الطائّي السنبيّس.

ورد ذكــره يف عدد من كتب الرتاجم والشــعر واألدب ممدوًحا وموصوًفا بالفضل 
ة الشــاعرّية، وممَّن ذكــره صاحب أمل اآلمل))) قائاًل:»الشــيخ صفي الدين  والنبل وقوَّ
ق  ، كان عالـاًم فاضاًل، شــاعًرا أديًبا منشــًئا، من تالمذة املحقِّ ّ عبدالعزيز بن الرسايا احللِّ
، لــه القصيدة البديعيــة مائة ومخســة وأربعون بيًتا  ّ  نجــم الديــن جعفر بن احلســن احللِّ
 تشــتمل عــىل مائة ومخســني نوًعا من أنــواع البديع، ولــه رشحها، وديوان شــعر كبري، 
وديــوان صغري، وله قصائد حمبــوكات الطرفني جيِّدة ثامنية وعشون بيًتا. ومن شــعره 

قوله:

والظبى والسمر  والنقع  والــرّبسوابقنا  والــبــأس  واحللم  وأحسابنا 
وشمس الضحى والطود والنار والبحر«هبوب الصبا والليل والربق والقضا

جاء يف روضات اجلنَّات ما نّصه: »الشيخ صفي الدين عبدالعزيز بن عّل بن احلسني 
ق نجم الدين  ، كان عامًلا فاضاًل، منشًئا أديًبا، من تالمذة املحقِّ ّ الشــهري بابن الرسايا احللِّ
، له القصيدة البديعية مائة ومخسة وأربعون بيًتا، تشتمل عىل مائة  ّ جعفر بن احلسن احللِّ
ومخسني نوًعا من أنواع البديع، وله رشحها، وديوان شعر كبري.. وقد كان من كبار 

شعراء الشيعة، ومسلَّاًم بني الفريقني فضله ونبالته وأخالقه..«))).

))) أمل اآلمل: )/9)). 
))) روضات اجلنَّات: 80/5. 
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ن  ح املضمِّ ل من اخرتع املوشَّ وجاء يف كتاب الشــيعة وفنون اإلسالم ما نّصه: »وأوَّ
ّ الشــاعر الوحيد املتوفَّ ســنة 750هـ، مل يسبق إليه، مجع ديوانه هو يف  صفي الدين احللِّ

ثالثة جملَّدات، كلُّه من اجليِّد وعداده يف الكاملني..«))).

ويف الكنــى واأللقــاب: »عبدالعزيــز بن الرسايا، الشــيخ العامل الفاضل، الشــاعر 
، كان شــاعر عرصه عىل اإلطــالق، أجاد  ّ ق احلــلِّ األديب املنشــىء، تلميــذ املحقِّ
لة واملقاطيع، تطربك ألفاظه املصقولة، ومعانيه املعسولة، ومقاصده التي  القصائد املطوَّ
ا ســهام راشقة، وسيوف مسلولة، دخل مرص سنة 6)7هـ، واجتمع بالقايض عالء  كأهنَّ
الدين ابن األثري وابن ســيِّد الناس وأيب حيَّان وفضالء ذلك العرص فاعرتفوا بفضله ثمَّ 
عاد إىل ماردين، وتويفِّ ببغداد ســنة 750هـ، له ديوان شــعر كبري، وديوان شعر صغري، 
والقصيــدة البديعيــة املذكــورة بتاممها يف أنــوار الربيع، وقصيدة يف جــواب قصيدة ابن 

املعتّز، إىل غري ذلك..«))).

ل من شــعراء لغة الضاد، فاق شــعره  وقال الشــيخ األمينــّي: »كان يف الطراز األوَّ
ة املعنى، وأشــفَّ بحسن األســلوب واالنسجام، وقد تفنَّن بمحاولة  بجزالة اللفظ ورقَّ
ًما يف فنون الشــعر إماًما  ة، فجاء ُمقدَّ ــنات اللفظيَّة، مع املحافظة عىل املزايا املعنويَّ املحسِّ

ة األدب، كام أنَّه كان معدوًدا من علامء الشيعة املشاركني يف الفنون. من أئمَّ

ففي جمالــس املؤمنني عن بعض تآليف صاحب القاموس جمد الدين الفريوزآبادّي 
الشــافعّي أنَّه قال: اجتمعت ســنة 7)7هـ، باألديب الشــاعر صفّي الدين بمدينة بغداد 
ة عىل النظم والنثر وخربة بعلوم العربيَّة والشعر، فقرضه  فرأيته شيًخا كبرًيا وله قدرة تامَّ
ا، ومن رأى صورته  أرقُّ من َسحر النسيم، وأورق من الـُمحيَّا الوسيم، وكان شيعيًّا قحًّ

))) الشيعة وفنون اإلسالم: 0)). 
))) الكنى واأللقاب: )/87). 
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ال يظّن أنَّه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدرِّ يف األصداف..«))).

 ّ والعجب من قول الفريوزآبادّي ِمن أنَّ الذي رأى شكل الشاعر صفّي الدين احللِّ
ا ال يظّن أنَّه ينظم ذلك الشــعر، فهل كان شــكُل اإلنســان وهيئته  الذي كان شــيعيًّا قحًّ
مرتبطني بعمله، إن كان شــكله قبيًحا فعمله قبيح، وإن كان شــكله مجياًل حســنًا فعمله 
حســن؟! وهل غاب عــن ذهن الفريوزآبادّي وأمثالِه احلديُث املشــهور واملنســوب إىل 
رسول اهلل وهو يقول: )إنَّ اهلل ل ينظر إىل أجسادكم ول إىل صوركم ولكن ينظر إىل 
قلوبكم وإىل أعاملكم))))؟! ثمَّ ما عالقة شــكل العامل أو األديب الشاعر بعلمه وأدبه؟! 

ولكن هو التعّصب املقيت األعمى، أعاذنا اهللُ منه ومن سوء املقال.

ـن اجتمع املرتجم به الصفدي  ولِنَُعدرْ إىل ما قاله الشــيخ األمينّي عن املرتجم: »وممَـّ
ق  ســنة ))7هـ ويروي عــن املرتجم يف الوايف بالوفيات، وأخذ العلم عن شــيخنا املحقِّ

ابة تاج الدين ابن ُمَعيَّة«))). )))، وأخذ عنه الشيف النسَّ ّ نجم الدين احللِّ

مؤلَّفاته)5(:

اخلدمة اجلليلة، رسالة يف وصف الصيد بالبندق.. )

))) الغدير: 6/)). 
))) مسند أمحد بن حنبل: )/85)، صحيح مسلم: 8/))، سنن ابن ماجة: )/88)) باختالف يسري. 
: »قولنا:وأخذ العلم  ق احللِّّ ًبا حول تتلمذ الشيخ صفّي الدين احللِّّ عىل املحقِّ ))) قال األمينّي معقِّ
ق أخذناه من أمل اآلمل، وتبعه يف ذلك ُجّل من ترجم شــاعرنا صفّي الدين،  عن شــيخنا املحقِّ
ا، ألنَّ شــيخنا  ــّي، وهذا ال يصّح جدًّ نظــراء صاحب الروضات وأعيان الشــيعة وشــيخنا القمِّ
ّ ولد 677هـ بعد وفاة الشــيخ بســنة،  ــق نجم الدين تويفِّ ســنة 676هـ وصفي الدين احللِّ املحقِّ
د ابن الشيخ نجيب الدين حييى،  ق هو صفّي الدين حممَّ وصفّي الدين الذي تتلمذ لشــيخنا املحقِّ
وهو الذي كان من مشايخ السيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة كام يف معاجم الرجال..«، الغدير: 6/)). 

))) الغدير: 6/)). 
)5) ُينظر: الغدير: 6/)). 
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درر النحور يف مدائح امللك املنصور، وهي القصائد )األرتقّيات( حتوي )9)) . )
قصيــدة مرّتبة عىل حــروف املعجم، وأّول أبياتا كآخرهــا من احلروف، وكّل 

قصيدة منها 9) بيًتا.

ديوان شعره.. )

ن شــعره يف ثالثة جملَّدات وكلُّه جيِّد، واملطبوع  قال الكتبّي يف الفوات: إّنه دوَّ
رين  جملَّد واحد، ولعلَّه بعض شعره أو ديوانه الصغري الذي ذكره له بعض املتأخِّ

من املؤلَّفني بعد ذكر ديوان كبري له.

رسالة الدار عن حماوالت الفار.. )

الرسالة الثومية، أنشأها بامردين سنة 700هـ.. 5

د بن قالون سنة ))7هـ.. 6 الرسالة املهملة، كتبها إىل امللك النارص حممَّ

رشح الكافية املذكورة، طبع يف مرص سنة 6)))هـ.. 7

قال الشــيخ األمينّي: »ويف غري واحد من املعاجم: إنَّ له فضل الســبق يف نظم 
البديعية عىل من نظمها، غري أنَّا نقول: إنَّ املرتجم وإن أبدع يف نظم بديعيته إالَّ 
أنَّ السابق إليها هو أمني الدين عّل بن عثامن بن عّل بن سليامن اإلربّلّ الشاعر 
الصويّف املتوفَّ 670هـ املرتجم يف الوايف بالوفيات، وله فضل الســبق كام ذكره 

السيِّد عّل خان يف أنوار الربيع وذكر قصيدته..«))).

العاطل احلال، رسالة يف الزجل واملوال.. 8

الكافية، هي بديعيَّته الشــهرية احلاوية ملائة وواحد ومخســني نوًعا من حماســن . 9

))) الغدير: 6/)). 
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البديع يف )5))( بيًتا يف بحر )البســيط(، مدح هبا النبّي األعظم، طبعت 
يف ديوانه، مستهلها:

سلمإن جئت سلًعا فسل عن جرية العلم بذي  عرب  عىل  السالم  واقر 
د بن قاســم بــن زاكور الفــايّس املالكّي  رشحهــا ابــن زاكور أبــو عبد اهلل حممَّ

)ت0)))هـ(.

منظومة يف علم العروض، ذكرها له صاحب رياض العلامء.. 0)

نامذج من شعره:

: ّ منها قصيدته املسامة بـ: غديريَّة صفّي الدين احللِّ

الــنــرياُن والدك  لــفــضــل  ـــدت  ــــواُنمخ ــك اإلي ــن فـــرٍح ب وانـــشـــقَّ م
ـــس خيفة ــادي وأوج ــن ال ــزل  ــزل ــــــورشوانوت ــــــاه أن ــــول رؤي ـــن ه م
وبـــّشت سطيح  الــرؤيــا  ــانفــتــأّول  ــّه ــك ــورك الــرهــبــان وال ــه ــظ ب
ــا أثــنــيــا ــع ــي ـــا وش ـــّي ــك أرم ــي ــل ـــواوع دان لفضلك  ــل  ــي وحــزق ومهـــا 
الصحف ــنَّ  هب شــهــدت  ــل والــفــرقــانبفضائل  ــي ــج والـــتـــوراة واإِلن
ــًدا ــاج املــهــيــمــن س ـــوانفــوضــعــت هلل  ــبــشت بــظــهــورك األك واســت
رّسة ـــك  ل تــنــقــطــع  مل  ــاًل  ــّم ــك ــت خــتــانم عــلــيــك  يــطــلــق  ومل  ــــا  رشًف

إىل قوله:

ــيــت وصــفــك حّقه ــي وفَّ ــن أنَّ األوزانولــو  وضــاقــت  ــكــالم  ال ــَي  ــن ُف
سالمه الــســالم  ربِّ  مــن  والــرضــوانفعليك  ــات  ــربك وال والفضل 
ــام كــلَّ ـــك  آل ــــقِّ  احل رصاط  ـــىل  األغــصــانوع ومــالــت  النسيم  هــّب 
الذي العلم  ك وارث  ابن عمِّ الشجعانوعىل  ــه  ــأس ب لــســطــوة  ذّلـــت 
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بدى وقــد  الغدير  يــوم  يف  ــــرانوأخيك  ــــدى وتـــآخـــت األق نـــور اهل
تتبَّعوا ــن  ــذي ال صحابتك  ــرمحــانوعـــىل  طـــرق اهلـــدى فــهــداهــم ال

.. والقصيدة طويلة تربو عىل الـ57 بيًتا.

ومن شعره أيًضا:

والظبى والسمر  والنقع  والربسوابقنا  والــبــأس  واحللم  وأحسابنا 
وشمس الضحى والطود والنار والبحرهبوب الصبا والليل والربق والفضا

ومن شعره أيًضا:

لفظًة قلت  إذا  من  صديًقا  ــاء مــوقــعــهــا أمـــًراوليس  ــن ــن إث ــم م ــوّه ت
بــنــانــه قــطــعــت  إن  مـــن  ــه  تــيــّقــنــه قـــصـــًدا ملــصــلــحــة أخـــرىولــكــنَّ

وقوله:

ــذراال يمتطي املجد من ال يركب اخلطرا م احل وال يــنــال الــعــىل مــن قـــدَّ
تعب بــال  عــفــًوا  الــعــىل  أراد  ــن  وطراوم إدراكها  من  يقض  ومل  قىض 
يمنّعُه نــحــل  ــن  م للشهد  ـــدَّ  ُب الرضراال  النفع من ال حيمل  ال جيتني 

ومن شــعره قصيدته املشــهورة يف مدح أمــري املؤمنني والتي أشــاد هبا العلامء 
ّي يف ســفينة البحــار قائاًل: »ولقد أجــاد الفاضل  واألُدبــاء ومنهم الشــيخ عبَّــاس القمِّ
( تلميذ موالنا  ّ الشــاعر األديــب عبد العزيز بــن الرسايا املشــهور بـ)صفي الدين احلــلِّ

:يف مدحه ألمري املؤمنني H ّ ق احللِّ املحقِّ

ـــــداُد األض ــك  ــات ــف ص يف  ــت  ــع فـــلـــهـــذا عــــــّزت لــــك األنـــــــداُدمج
ــاُع ــج ــٌم ش ــي ــل ـــٌم ح ـــرٌي جـــــواُدزاهـــــٌد حـــاك ـــق فــــاتــــٌك نــــاســــٌك ف
قــّط بـــش  مُجـــعـــن يف  مـــا  ـــُم  الـــعـــبـــاُد..«)))شـــي مثلهّن  حـــاز  وال 

))) سفينة البحار: )/0). 
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ولدته ووفاته:

ا وفاته ضاعف  ّ كانت ســنة 677هـ، أمَّ ذكــر أرباب املعاجم أنَّ والدة الصفّي احللِّ
اهلل حسناته فكانت سنة 750هـ))).

17/154. السيِّد غياث الدين عبدالكريم النييّل )ق 8(:

د  مة الفاضل اجلليل الســيِّد غيــاث الدين عبدالكريم بــن أيب طالب حممَّ هــو العالَّ
ابة ابن جالل الدين النقيب عبداحلميد النيّل احلسينّي. النسَّ

ذكــره صاحب الكنــى واأللقاب قائاًل: »غيــاث الدين عبدالكريــم النيّل النجفّي 
ابة عبد احلميد  ــابة ابن جالل الدين نقيب املشهد والكوفة النسَّ د النسَّ ابن أيب طالب حممَّ
ب بـ)ذي الدمعة( ابن  املتوفَّ ســنة 666هـ املنتهي نسبه إىل أيب عاتقة الزاهد احلسني امللقَّ

.(((»(((زيد الشهيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب

وصفــه صاحب عمدة الطالب بالشــهادة دارًجا مــن دون ذكــر كيفيَّتها، وذكرها 
ّ يف حُمكى ديوانه وقال: »قد خرج عليه مجاعة من العرب بشطِّ  معارصه صفّي الدين احللِّ
ســوراء من العراق فحملوا عليه وســلبوه، فامنعهم عن ســلب رسواله فرضبه أحدهم 
ض النقيب الطاهر شمس الدين اآلوي عىل  فقتله، ورثاه صفّي الدين املذكور وفيها حيرِّ

أخذ ثأره بقوله:

))) وقد ذكرنا مرقده يف كتابنا مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها. 
د صادق آل بحر العلومH يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين:  ق الســيِّد حممَّ ))) وقد ســها قلم املحقِّ
00) يف نســب املرتَجم، فجعل نســبه ينتهي إىل نظام الدين عبداحلميد ابن الســيِّد جمد الدين أيب 
د بن عّل األعرجّي احلســينّي، واألصــحُّ هو ما ذكره صاحــب عمدة الطالب يف  الفــوارس حممَّ

انتهاء نسبه إىل جالل الدين عبداحلميد املتوفَّ سنة 666هـ، واهلل سبحانه العامل. 
))) الكنى واأللقاب: )/)6). 
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وسلبه بالكريم  مغر  الــدهــر  بههــو  فسل  ــذاك  ب شــكٍّ  يف  كنت  فــإن 
ركنها يــنــهــدُّ  كــيــف  ــال  ــع امل شبههأرانــــا  بني  من  البدر  يغور  وكيف 
رصفه يطمع  الــديــن  غياث  ــَد  ــعرْ برصف خطاب الناس عن ذمِّ خطبهَأَب
خطوبه عبدالكريم  إىل  ذنبهوختــطــو  غــفــران  ــوم  ــي ال ــا  مــنَّ ويطلب 
ه عمِّ وابــن  املصطفى  النبيِّ  ونجل الويصِّ اهلاشميِّ لصلبه..«)))سليل 

. ّ والقصيدة مثبتة بكاملها يف ديوان صفي الدين احللِّ

د األعرجّي )كان حيًّا سنة 740هـ(: 18/155. السيِّد ضياء الدين عبد اهلل بن حممَّ

هو العامل الفاضل الفقيه النبيه، السيِّد ضياء امللَّة والدين، عبد اهلل ابن جمد الدين أيب 
. ّ د بن عّل األعرجّي احلسينّي احللِّ الفوارس حممَّ

ــد بن عّل بن  قــال عنــه صاحب أمل اآلمل: »الســيِّد ضياء الديــن عبد اهلل بن حممَّ
مة، له  األعرج احلسينّي، عامل، فاضل، جليل القدر، من مشايخ الشهيد، يروي عن العالَّ

مة، وغري ذلك«))). كتب، منها: رشح التهذيب للعالَّ

وذكره الســيِّد عّل الربوجردّي قائاًل: »السيِّد ضياء الدين أخو السيِّد عميد الدين، 
ق، وهو من مشايخ الشهيد كأخيه..«))). عاملٌ فاضٌل حمقِّ

مة الســيِّد حممد صادق آل بحــر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين  وحكى العالَّ
قــول صاحب ريــاض العلامء يف املرتَجــم قائاًل: »هــو الفقيه اجلليــل األعظم، األكمل 

األعلم، الكامل املعروف بـ)السيِّد ضياء الدين األعرج احلسينّي(«))).

))) عمدة الطالب: 77). 
))) أمل اآلمل: )/)6). 

))) طرائف املقال: )/99. 
))) لؤلؤة البحرين: 87). 
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مؤلَّفاته:

منها:

تذكــرة الواصلني يف رشح هنج املسرتشــدين، ذكــر يف آخره أنَّه فــرغ من هذا . )
الشح وهو ابن تسع عشة سنة وقد دخل يف العشين وذلك يف مجادى اآلخر 

سنة )70هـ، )مطبوع(.

ُمنيــة اللبيب يف رشح التهذيب، وهو رشح آخر غــري رشح أخيه األكرب عميد . )
الدين عبداملّطلب، وقد فرغ من هذا الشح سنة 0)7هـ)))، )مطبوع(.

ولدته ووفاته:

فــرغ من كتابه تذكرة الواصلني ســنة )70هـ وكان عمره حني إذ 9) ســنة فتكون 
ــا وفاته فلــم أعثر عىل تاريــخ يبنيِّ لنا ذلــك، إالَّ أنَّه كان حيًّا ســنة  والدتــه )68هـــ، أمَّ

0)7هـ، وهو وقت فراغه من تأليف كتابه منية اللبيب، واهلل سبحانه العامل.

19/156. السيِّد عبداملطَّلب بن باد شاه احلسينّي )ق 8(:

هو السيِّد العامل الفقيه أبو كامل نارص الدين عبد املطَّلب بن باد شاه احلسينّي.

قال فيه صاحب أمل اآلمل: »الســيِّد نارص الدين عبداملّطلب بن باد شــاه احلسينّي 
ّ صاحــب التصانيف الســائرة، فاضل، عظيم الشــأن، يــروي عنه ابن  احلويــزّي احلــلِّ

ُمَعيَّة«))).

وذكره السيِّد هادي كامل الدين قائاًل: »فقيه نبيه، حسينّي املحتد، حويزّي األصل، 

))) لؤلؤة البحرين: )0) اهلامش. 
))) أمل اآلمل: )/)6). 
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ّ املنشــأ واملولد، رشيف مــن رشفاء احللَّة، واحللَّة من أرشف املــدن، كان مثاًل رائًعا  حلِّ
ة،  من أمثلة الرجولة والبطولة، حلو الشــامئل لنّي العريكة، فصيح اللســان، قوي احلجَّ
ب الطبع، رقيق األخالق، متني العقيدة، حلو السجايا، ِمرُّ احلفيظة، ريّض النفس،  مهذَّ
هادئ الطبع.. إىل قوله: وباد شاه كلمة فارسيَّة بمعنى السلطان كام ذكرها صاحب أمل 

ا كثرية، ولكنَّني مل أعثر عىل يشء منها«))). ا تصانيفه السائرة فيقال: إهنَّ اآلمل.. أمَّ

فاته، وكلُّ ما ُعِلم  لة تبنيِّ والدته أو وفاته أو مصنَّفاته ومؤلَّ ومل أعثر عىل ترمجة مفصَّ
د بن ُمَعيَّة، واهلل سبحانه العامل. من حاله أنَّه من مشايخ السيِّد تاج الدين حممَّ

د األعرجّي )681-754هـ(: 20/157. السيِّد عميد الدين عبداملطَّلب بن حممَّ

هو العامل الزاهد والفقيه الورع العابد، صدر العلامء، ورئيس الفقهاء، السيِّد عميد 
د بن عّل األعرجّي احلســينّي  الدين عبداملطَّلب ابن الســيِّد جمد الدين أيب الفوارس حممَّ

. ّ احللِّ

جــاء يف عمدة الطالب البن ِعنَبة عند ذكره لعقب الســيِّد جمــد الدين أيب الفوارس 
د ابن الســيِّد فخر الدين عّل  ا الســيِّد جمد الدين أبو الفــوارس حممَّ ــد ما نّصه: »وأمَّ حممَّ
مة عميــد الدين  فأعقــب وأنجــب.. النقيب جــالل الدين عــّل، وموالنا الســيِّد العالَّ
مة ضياء الدين عبد اهلل، والفاضل  عبداملطَّلب قدوة الســادات بالعراق، والفاضل العالَّ

مة نظام الدين عبد احلميد، والسيِّد غياث الدين عبد الكريم«))). العالَّ

د بن عــّل بن األعرج  ويف أمــل اآلمل: »الســيِّد عميــد الدين عبداملطلب بــن حممَّ
احلســينّي، فاضــل، من مشــايخ الشــهيد، قال يف إجازتــه البن نجدة عند ذكــره: املوىل 

))) فقهاء الفيحاء: )/)7. 
))) عمدة الطالب: ))). 
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الســعيد اإلمام املرتىض علم اهلدى شــيخ أهل البيت يف زمانه عميــد احلقِّ والدين.. ثمَّ 
مة، له رشح تذيب االُصول وغري ذلك، وقال ابن ُمَعيَّة عند  ذكر أنَّه يروي عنه عن العالَّ
ــايّن«، وأثنى عليه وبالغ  ة الفخر، فريدة الدهر، موالنا اإلمام الربَّ ذكــر روايته عنــه: »درَّ

مة«))). فيه، وهو ابن ُأخت العالَّ

وذكره الشــيخ يوســف البحرايّن مع أخيه الســيِّد ضياء الدين عبد اهلل قائاًل: »فهام 
فاضالن فقيهان، قد أثنى عليهام مشاخينا يف إجازاتم«))).

وقال اخلوانســارّي: »الســيِّد اجلليــل الطاهــر، ذو املجدين املرتــىض عميد الدين 
 ّ د بن عّل بن األعرج احلســينّي احللِّ عبداملطلب ابن الســيِّد جمد الدين أيب الفوارس حممَّ
ًقا،  املشــتهر بـ)العميدي(، كان من أجلَّة العلامء الثقات ومشــايخ الروايات، فاضاًل حمقِّ
ف والتصنيف، وكفاه فخًرا أنَّ مثل شــيخنا  ُأصوليًّــا ماهًرا، جمتهًدا كابًرا، حســن الترصُّ

ل يعتني بشأنه اجلليل كثرًيا..«))). ل الذي عليه منّا املرجع واملعوَّ الشهيد األوَّ

مة الســيِّد حممد صادق آل بحــر العلوم يف تعليقته عــىل كتاب لؤلؤة  وحكــى العالَّ
البحريــن نقــاًل عــن حتفة األزهــار البن شــدقم قولــه يف وصف الســيِّد عميــد الدين 
عبداملطَّلب: »كان ســيًِّدا جليل القدر، رفيع املنزلة، عظيم الشــأن، حسن الشامئل، جّم 
ــة، وافر احلرمة، كريــم األخالق، زكــّي األعراق، عمدة الســادة  الفضائــل، عــال اهلمَّ
ًســا بتحقيٍق وتدقيٍق،  األرشاف بالعــراق، عالـاًم عاماًل، فاضاًل كاماًل، فقيًها حمّدًثا، مدرِّ

ًبا«))). فصيًحا بليًغا أديًبا مهذَّ

))) أمل اآلمل: )/)6). 
))) لؤلؤة البحرين: 99). 

))) روضات اجلنَّات: )/)6). 
))) لؤلؤة البحرين: 88) اهلامش. 
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شيوخه:

من أشهرهم:

، وغــريه من علامء . ) ّ ر احللِّ مة آية اهلل احلســن بن يوســف بــن املطهَّ خالــه العالَّ
ومشايخ عرصه.

تالمذته:

من أشهرهم:

السيِّد حسن بن أّيوب الشهري بابن نجم األطراوّي العامّل.. )

الشيخ نظام الدين عّل عبداحلميد النيّل.. )

د بن عميد الدين عبداملّطلب.. ) مة مجال الدين حممَّ ولده السيِّد العالَّ

د بــن ُمَعيَّة، والذي أثنى عىل شــيخه . ) ــابة تاج الديــن حممَّ مــة النسَّ الســيِّد العالَّ
صاحب الرتمجة السيِّد عميد الدين ثناًء بالًغا يف إجازته الكبرية قائاًل:

»ومن مشــاخيي الذين استفدت منهم من أراش جناحي وأذكى مصباحي، وحباين 
نفايــس العلوم وأبــرأ رداء نفيس من الكلــوم، وهو دّرة الفخر، وفريــدة الدهر، موالنا 
ــة واحلّق والدين، أبو عبــد اهلل عبداملطَّلب بن األعرج أدام اهلل  اإلمــام الربَّايّن، عميد امللَّ
جني، وإىل ما يرسَّ اهلل  جني، ودرَّ رشفه، وخصَّ بالصالة والســالم ســلفه، فهو الذي خرَّ

تعاىل من العلوم أرشدين..«))).

ل(.. 5 ّي العامّل املعروف بـ)الشهيد األوَّ د بن مكِّ العامل الفقيه الشيخ حممَّ

مؤلَّفاته:

إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت، مطبوع.. )

))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
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تبرصة الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين.. )

مة.. ) غاية البادى يف رشح املبادئ، هو رشح عىل مبادئ األصول خلاله العالَّ

كنز الفوائد يف حّل مشكالت القواعد، مطبوع.. )

املســألة النافعة للمباحث اجلامعة، وهي رســالة نافعة يف مناسخات املرياث، . 5
 ّ مة احللِّ ظها أيًضا خالــه العالَّ ، وقرَّ ّ اد احلــلِّ ظها الشــيخ أمحد بن احلدَّ وقــد قرَّ
ا الولد العزيز، العضد احلســيب النســيب، املعظَّم الفقيه  قائاًل: »أحســنت أهيَّ
ة  املدقِّق، عميــد امللَّة والدين، جعلت فداك فيام أودعتــه يف هذه األوراق الدالَّ
عىل التمييز عن األقران، والتربيز عىل أكثر أشــخاص نوع اإلنسان، وقد أتيت 
فيهــا باملعــاين اللطيفة، واملســائل الشيفة، أحســن اهلل إليك، وأفــاض نعمتُه 
ة، وفَّقك اهلل  عليك، وال اســتبعاد يف ذلك منك وأنت من نســل شــجرة النبوَّ

لكّل خري، ودفع عنك كلِّ ضري، بمنِّه وكرمه«))).

منية األريب يف رشح التهذيب، يف علم األُصول.. 6

ولدته ووفاته:

ولد الســيِّد عميد الديــن عبداملطِّلب كام نّص عليه أكثر أصحــاب الرتاجم يف ليلة 
س اهلل روحــه الطاهرة يف  النصف من شــعبان ســنة )68هـــ يف مدينة احللَّة، وتــويفِّ قدَّ

العارش من شعبان سنة )75هـ ببغداد، ونقل إىل املشهد الغروّي املقّدس.

ّ )كان حيًّا سنة 729هـ(: 21/158. الشيخ عبد املهدّي ابن أيب العّز احليلِّ

ّية(،  ّ يف كتابه املخطوط )الفوائد احللِّ ذكره األخ الباحث األستاذ أمحد عّل جميد احللِّ

))) الذريعة: ))/)9). 
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د بن   قائاًل ما نّصه: »هو الشيخ عبد املهدّي بن احلسني بن أيب احلسن عّل بن أيب العّز حممَّ
. مل يرتجم له الشــيخ  ّ د بن عّل بن مخيــس بن لزماء القويقــّي التغلبي احللِّ عــّل بــن حممَّ
آقا بزرك الطهرايّن يف كتابه طبقات أعالم الشــيعة، كتب نســخة من كتاب )قواعد 
)ت 6)7هـ( يف آخر هنار اإلثنني سلخ  ّ مة احللِّ األحكام يف معرفة احلالل واحلرام( للعالَّ
ل ســنة 9)7هـ يف احللَّة الســيفيَّة، والنســخة موجودة يف مدرسة اإلمام  شــهر ربيع األوَّ
الصــادق يف جالوس، ورقمها )8))(، وقد عرفُت آباء املرتجم ونســبه من خالل 
عثوري عىل هذه النســخة النفيســة، ويظهــر منها أنَّ أرسة آل أيب العــّز كانت من األرُس 

ت ترمجة ثالثة من أجداده، فراجع. العلميَّة يف احللَّة«)))، ومرَّ

22/159. الشيخ ريّض الدين عيّل بن أمحد املزيدّي )..-757هـ(:

امة، الشيخ أبو احلسن ريّض الدين عّل بن أمحد بن  مة، واألديب الفهَّ  هو الفقيه العالَّ
. ّ حييى املزيدّي احللِّ

قــال عنه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ ريّض الدين أبو احلســن عــّل بن املزيدّي، 
ّ املعــروف بـ)املزيدّي(، يروي  مــة، وهو ابن أمحد بن حييى احللِّ فاضــل من تالمذة العالَّ
ة  مة ملك األدباء، غرَّ عنه الشــهيد، وقد أثنى عليه يف إجازته فقال: الشــيخ اإلمام العالَّ

الفضالء، مجال الدين«))).

ل يف املرتجــم بام نّصه:  وذكره الشــيخ يوســف البحــرايّن حاكًيا قول الشــهيد األوَّ
مة ملك األُدباء والفضالء ريّض الدين أبو احلســن عّل ابن الشيخ مجال  »والشــيخ العالَّ

الدين أمحد بن حييى املعروف بـ)املزيدّي(«))).

ّية، خمطوط.  ))) الفوائد احللِّ
))) أمل اآلمل: )/)0). 

))) لؤلؤة البحرين: 08). 
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وقال اخلوانســارّي: »الشــيخ ريّض الدين أبو احلســن عّل ابن الشيخ السعيد مجال 
، الفاضل الفقيه، املعروف بـ)املزيــدّي( املذكور دائاًم  ّ الديــن أمحد بن حييى املزيدّي احلــلِّ
ق الشيخ زين الدين أيب احلسن عّل ابن  يف إجازات العلامء مع سمّيه الفاضل الفقيه املحقِّ
أمحد بن طراد امَلطار آبادّي بامليم املفتوحة والطاء املهملة قبل األلف والراء، كان هو وسمّيه 
مة، ومن يف طبقته، وهلام الرواية أيًضا عنه، وعن تقّي الدين  املذكور من أكابر تالمذة العالَّ
د بن معد املوســوّي عن  م صفّي الدين حممَّ ، والســيِّد اإلمام العــالَّ ّ احلســن بن داود احللِّ
ل من غري واســطة، واملزيدّي نسبة إىل بطن من بطون  املحّقق، ويروي عنهام الشــهيد األوَّ
د كام  م كانوا من القديم شيعة آل حممَّ بني أسد املعروفني من أجيال عرب مرض، وإهنَّ
ذكره صاحب جمالس املؤمنني. وقد اختصَّ املزيدّي هذا بالرواية عن والده الشــيخ مجال 
د بن  ، وعن الفقيــه مجال الدين حممَّ ّ الدين عن الشــيخ نجيب الدين حييى بن ســعيد احللِّ
ّ عن أبيه هبة اهلل بن نام..«))). ينّي عن نجيب الدين بن نام احللِّ أمحد بن صالح السيبّي الُقسِّ

تالمذته:

د ابن ُمَعيَّة، إذ ذكره يف إجازته الكبرية عند تعداد مشاخيه . ) السيِّد تاج الدين حممَّ
قائاًل: ».. والشــيخ اإلمام الفقيــه الفاضل ريّض الدين عّل بــن أمحد املزيدّي 

حرسهام اهلل، وممَّن صاحبته واستفدت منه فرويت عنه..«))).

د بن مّكّي العامّل.. ) ل، حممَّ الشيخ الشهيد األوَّ

ولدته ووفاته:

ة سنة  ا وفاته فكانت يف يوم عرفة 9 ذي احلجَّ ل إىل معرفة تاريخ والدته، أمَّ مل أتوصَّ
.757هـ، ودفن بالغري كام يف جمموعة الشهيد

))) روضات اجلنَّات: )/5)) رقم 09). 
))) روضات اجلنَّات: 6/6)). 
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23/160. السيِّد عميد الدين عيّل بن احلسن السورائّي )ق 8(:

 هو العامل الفقيه، والورع الزاهد، نقيب العلويِّني، السيِّد أبو تغلب عميد الدين عّل بن 
د جالل الدين احلسن ابن عميد الدين عّل السورائّي احلسينّي. أيب حممَّ

ذكــره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب قائاًل: ».. وأعقب جالل الدين احلســن من ولده 
أيب تغلب عميد الدين عّل بـسوراء املدينة، له شهرة عظيمة، وكرامات كريمة، وفضائل 
مجَّة بعــد آبائه الطاهرين، وكان يف غاية الزهد يلبس الصوف، ويأكل الشــعري، وكان ذا 
مال جزيل أنفقه يف سبيل اهلل تعاىل، وكان حلياًم شجاًعا، عامًلا نقيًبا، له قدم ثابت يف كلِّ 

فنٍّ من العلوم، وفضائله أجلُّ من أن حتىص«))).

ونة يف موارد اإلحتاف: »كان ســيًِّدا حلياًم شجاًعا عالـاًم  اق كمُّ وقال الســيِّد عبدالرزَّ
نقيًبا له قدم ثابت يف كلِّ فنٍّ من العلوم، وفضائله أجلُّ من أن حتىص..«))).

فاته،  ومل أعثــر عىل ترمجة ضافية له تبــنيِّ والدته أو تاريخ وفاته أو ماهي آثاره ومؤلَّ
رمحه اهلل تعاىل.

ّ )ق 8(: 24/161. الشيخ زين الدين عيّل بن احلسن بن مظاهر احليلِّ

H يف إجازته له، بام نّصه: »قرأ علَّ موالنا  ّ مة احللِّ قني ولد العالَّ ذكره فخر املحقِّ
مة، أفضل العلامء، شــيخ الشــيعة، ركن الشيعة، مقتدى اإلماميَّة،  الشــيخ اإلمام العالَّ
احلاج زين الدين عّل ابن الشيخ اإلمام السعيد عز الدين حسن بن مظاهر أدام اهلل أيامه، 

وجرى إنعامه، وأجرى باخلري أقالمه«))).

))) عمدة الطالب: )8). 
))) موارد اإلحتاف: )/)0). 

))) بحار األنوار: 07)/)8). 
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ّ الشفهينّي )ق 8(: 25/162. الشيخ عيّل بن احلسني احليلِّ

هو الفقيه العامل، واألديب الشــاعر، أبو احلســن عالء الدين الشيخ عّل بن احلسني 
 ، ّ ّ الشــفهينّي. قال عنــه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ عّل الشــفيهنّي )كذا( احللِّ احلــلِّ

.(((»ة فاضل، شاعر أديب، له مدائح كثرية يف أمري املؤمنني واألئمَّ

 ّ وذكره الشــيخ األمينّي قائاًل: »أبو احلسن عالء الدين الشيخ عّل بن احلسني احللِّ
الشــهيفي املعــروف بـ)ابن الشــهفية( )كذا(، عامل فاضــل، وأديب كامــل، قد مجع بني 
الفضيلتــني: علم غزير، وأدب بــارع، بفكر نابغ، ونظر صائــب، ونبوغ ظاهر، وفضل 
باهر، وجاء يف الطليعة من شــعراء أهل البيت، وقصائده الرنَّانة السائرة الطافحة 
ــنات البديعيَّة، عىل  باحلجــاج، الزاهيــة بالرقائق، املشــحونة بالدقائــق، املتبلِّجة باملحسِّ
ة يف املبنى، ورصانة يف  جزالــة يف اللفظ، وحصافة يف املعنى، ومتانة يف األُســلوب، وقــوَّ
النضد، ورشــاقة يف النظيــم، يف مدائح أمري املؤمنني ومراثي ولده اإلمام الســبط أعدل 
ة  مه يف حماسن الشعر، وثباته عىل نواميس املذهب، واقتفائه أثر أئمَّ ته، وتقدُّ شاهد لعبقريَّ
ل معارصه املقتول سنة 786هـ رشح إحدى قصائده،  دينه. ولشيخنا الشهيد األوَّ
ــة الثانية املذكورة، ولـــامَّ وقف املرتَجم عىل ذلك الــشح فخر به، ومدح  وهــي الغديريَّ

الشارح بمقطوعة«))).

 ومــن قصائده التي ذكرها له األمينّي يف الغدير)))، وهي يف مدح أمري املؤمنني
قوله:

بدا البديء  اهلل  من  قدس  روح  بدايا  العلِّ  العرش  عىل  ُأنس  وروح 

))) أمل اآلمل: )/90). 
))) الغدير: 65/6). 
))) الغدير: 6/)6). 
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خري يقارب  ال  من  يا  اخللق  علَّة  ــــًدايا  ــه أب ــه ــب ـــــواه ش املـــرســـلـــني س
رأى حني  اهلل  كليم  موسى  رسَّ  هــدىيا  لــلــظــالم  منها  فــآنــس  نــــاًرا 
خبت حــني  إبــراهــيــم  وسيلة  ــا  هداوي ــرضام  وال ــرًدا  ب كنعان  ابن  نار 
ـــذي قــســاًم لــوال عــالك ملا كّلت لدى النحر عن نحر الذبيح ُمدىأنــت ال
مع النبيِّ  يعقوب  شمل  غــدا  يق مشتماًل من بعد طول مدىوال  الصدِّ
ــا كشفت أنـــت م لـــوال  ــك  ــة ب ــي صدىأل النبيِّ  قلب  عن  األمن  ة  مرسَّ
موحشًة الكفر  عرصات  غدت  يبكي عليهن من بعد األنيس صدىوال 
ــه عــضــدايا من به كمل الدين احلنيف ولإلسالم ــل ــي مـــن بــعــد وهــــن م

ـــــعـــــدا عـــضـــداوصاحب النصِّ يف خمٍّ وقد رفع النبيُّ عـــــىل رغــــــم ال
البشري اهلــادي  اختارك  الــذي  أًخا وما سواك ارتىض من بينهم أحًداأنت 
يف املالئُك  منه  عجبت  الــذي  ُأحًدا..أنت  شاهدوا  إذ  بعدها  بدر ومن 

ع به عىل األهل واألحبَّة، ويذكر غدر الزمان  وذكر له يوســف كركوش شعًرا يتفجَّ
وظلمه له قائاًل:

ـــام ذكــــروا ــرأبـــكـــي اشــتــيــاًقــا كـــلَّ ــذك وأخـــــو الـــغـــرام هيــيــجــه ال
أجـــل ــى  ــه ــت ــن م يف  ــــم  ــــوت ــرورج ــده ــف ظـــنّـــي ال ــل ــأخ ــا ف ــًف ــل خ
وطني يف  ــــدار  ال ــب  ــغــري ال ــنــقــيض الــعــمــروأنــــا  وعــــىل اغـــــرتايب ي

ويقول من قصيدة ُأخرى له:

أنيسة ــار  ــدي وال أبــكــي  كنت  ــد  ـــا ظــعــنــت لــلــضــاعــنــني قــفــولوق وم
ــت املـــزار ورّوع ــلفكيف وقــد شــطَّ  ــي فـــريـــق الـــتـــداين فـــرقـــة ورح
أواهــل غري  وهــي  فيها  النفع  حميلومــا  عـــهـــدت  ممَّــــن  ــا  ــده ــه ــع وم
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ــا فــأهــيــلــهــا ــه ــرف ــهــا ع ــر مــن ــكَّ ــن أهــيــل)))ت األجــنــبــّي  وفيها  غــريــب 
وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته- ضاعف اهلل حسناته-، وقد أشار الشيخ يوسف 
كركــوش إىل هــذا األمر قائــاًل: »وكلُّ ما يف األمر أنَّه عاش يف النصــف الثاين من القرن 

ل من القرن التاسع اهلجرّي، وقربه معروف بمحلَّة املهدية«))). الثامن والنصف األوَّ

26/163. الشيخ عيّل بن طراد املطارآبادّي )..-762هـ(:

هو العامل الفقيه الشــيخ أبو احلســن زيــن الدين عّل بن أمحد بن طــراد املطارآبادّي 
. ّ احللِّ

قال عنه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد بن طراد 
مة«))). ق، يروي الشهيد عنه عن العالَّ مة، حمقِّ املطار آبادّي، فقيه، عامل، عالَّ

ا أبو احلســن عّل بن أمحد بن طــراد فإنَّه قد أثنى عليه  وذكــره البحرايّن قائاًل: »وأمَّ
ق، واحلرب  الشــهيد يف إجازته فقال بعد ذكر مشــاخيه: ومنهم الشــيخ اإلمام الفقيه املحقِّ

املدقِّق، زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد بن طراد املطارآبادّي«))).

وقــال الســيِّد حممد صادق آل بحر العلــوم يف تعليقته عىل لؤلــؤة البحرين: »روى 
مة  ل يف أربعينه قائاًل: احلديث الرابع: ما أخربين به الشيخ اإلمام العالَّ عنه الشــهيد األوَّ
ق زين امللَّة والدين أبو احلســن عّل بن أمحد بن طراد املطارآبادّي يف ســادس شهر  املحقِّ

))) تاريخ احللَّة: )/86. 
))) تاريخ احللَّة: )/89. 

))) أمل اآلمل: )/75). 
))) لؤلؤة البحرين: 08). 
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ربيع اآلخر سنة )75هـ باحللَّة.

ل  ويف جمموعة الشهيد: تويفِّ شيخنا زين الدين عّل بن أمحد بن طراد يوم اجلمعة أوَّ
.(((»رجب سنة )76هـ

27/164. السيِّد عيّل بن عبداحلميد بن فخار )ق 8(:

هو الفقيه العابد، والورع الزاهد، السيِّد علم الدين املرتىض عّل بن عبداحلميد بن 
. ّ فخار بن معد املوسوّي احللِّ

قال ابن ِعنَبة: »وآل فخار ومنهم الشــيخ علم الدين املرتىض عّل ابن الشيخ جالل 
د بن  الدين عبداحلميد ابن الشــيخ شــمس الدين فخار بن معد بن فخار بن أمحد بن حممَّ

أيب الغنائم املوسوّي..«))).

وذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »السيِّد علم الدين املرتىض عّل بن عبداحلميد بن 
ه  فخار بن معد احلســينّي املوســوّي، فاضل، فقيه، يروي ابن ُمَعيَّة عنه عن أبيه عن جدِّ

.(((»(فخار، له كتاب األنوار املضيئة يف أحوال املهدي

وقد ســها قلم صاحب أمل اآلمل يف نســبة كتاب األنوار املضيئــة إليه، بل هو من 
مؤلفات الســيِّد هباء الدين عّل بن عبد الكريم بن عبــد احلميد النيّل، والكتاب منتخبه 

مطبوع.

وجاء يف لؤلؤة البحرين عند تعداد مشايخ السيِّد ابن ُمَعيَّة احلسنّي ما نّصه: ».. والسيِّد 
 

ــابة علم الدين املرتىض عّل ابن الســيِّد جالل الدين عبداحلميد ابن الســيِّد  اجلليل النسَّ

))) لؤلؤة البحرين: 90). 
))) عمدة الطالب: 6)). 
))) أمل اآلمل: )/)9). 
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ابة الطاهر األوحد السيِّد فخار بن معد املوسوّي«))). النسَّ

 وذكره السيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة يف إجازته الكبرية عند تعداد مشاخيه قائاًل: ».. وشيخي 
السعيد املرحوم علم الدين املرتىض عّل بن عبداحلميد بن فخار املوسوّي..«))).

28/165. الشيخ نظام الدين عيّل بن عبداحلميد النييّل )ق 8(:

قال احلرُّ العامّل يف أمل اآلمل: »الشــيخ نظام الدين أبو القاسم عّل بن عبداحلميد 
مة«))). د بن العالَّ النيّل، فاضل، جليل القدر، يروي عن الشيخ فخر الدين حممَّ

ويف غوال اللئال البن أيب مجهور األحسائي عند تعداد طرقه )الطريق الرابع( قوله: 
».. عن شيخيه اإلمامني الفاضلني العاملني أحدمها الشيخ العامل املتكلِّم ظهري امللَّة والدين 
عّل بن يوســف بن عبداجلليل النيــّل، وثانيهام اإلمام الفقيه الــورع نظام الدين عّل بن 

 
عبداحلميد النيّل..«))).

وذكره السيِّد عّل الربوجردّي قائاًل: »الشيخ نظام الدين عّل بن عبداحلميد النيّل، 
، وهو يروي عن شيخه فخر  ّ وهو شــيخ فقيه ورع، يروي عنه الشــيخ أمحد بن فهد احللِّ

.(5(» ّ ر احللِّ د بن احلسن املطهَّ الدين حممَّ

ومن املحتمل أن يكون الشيخ املرتجم هو نفسه السيِّد هباء الدين عّل بن عبدالكريم 
ابن عبداحلميد النيّل اآلتية ترمجته، وذلك لتطابق بعض أحواهلام من حيث وجودهم يف 
تهام للشيخ ابن  مة وُأســتاذيَّ قني ولد العالَّ نفس العرص وتتلمذمها عىل الشــيخ فخر املحقِّ

))) لؤلؤة البحرين: 88). 
))) روضات اجلنَّات: 6/6)). 

))) أمل اآلمل: )/65). 
))) غوال اللئال: )/8. 

)5) طرائف املقال: )/97. 
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، إالَّ أنَّ اختالفهام يف اللقب والنسب ال يساعد يف تأكيد هذا االحتامل)))، واهلل  ّ فهد احللِّ
سبحانه العامل.

29/166. السيِّد عيّل بن عبد الكريم ابن طاووس )..-749هـ(:

هو الفقيه الفاضل، والعامل العامل الكامل، الســيِّد أبو القاسم ريّض الدين عّل ابن 
غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن طاووس احلسنّي.

قال عنه صاحب أمل اآلمل: »السيِّد ريّض الدين أبو القاسم عّل ابن غياث الدين 
عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن طاووس احلسنّي، كان فاضاًل صدوًقا، روى الشهيد 

عن ابن ُمَعيَّة عنه، ويروي عن أبيه«))).

وترجم له املريزا األفندّي قائاًل: »السيِّد ريّض الدين أبو القاسم عّل بن السيِّد غياث 
الديــن أيب املظفــر عبدالكريم بن مجال الدين أمحد بن طاووس احلســنّي. فاضل جليل، 
وهــو ابن صاحب كتــاب )فرحة الغري( وســبط صاحب كتايب )املــالذ( و)البشى(، 
وقد ســمي هذا السيِّد باســم عمه ريّض الدين أيب القاسم عّل صاحب كتاب )اإلقبال( 
ب بلقبهام وُكنَّى بكنيتهام أيًضا حال حياتام، وهذا عند العجم غريب  وابن عمه هذا وُلقِّ
ولكن بني العرب شائع ذائع سيام يف األزمنة السابقة. وباجلملة قد رأيت عىل ظهر نسخة 
د بن   مــن كتــاب املجدي يف أنســاب الطالبّيني تأليف الشيف أيب احلســن عّل بــن حممَّ
ــابة صورة إجازة من الســيِّد عبداحلميد بن فخار املوســوّي  عــّل العلوّي العمرّي النسَّ
لوالــد هذا الســيِّد أعني عبدالكريم املذكــور، وله أيًضا)))، وكان يف مجلتــه هبذه العبارة 

))) بل هو غريه، فقد ُوصف يف مشايخ اإلجازات بالشيخ نظام الدين علـّي بن عبد احلميد النيلـّي، 
 .) ّ بينام ُوصف اآلخر بالسيِّد هباء الدين. )أمحد احللِّ

))) أمل اآلمل: )/)9). 
 .) ))) ُطبعت هذه اإلجازة يف كتاب جممع اإلجازات ومنبع اإلفادات 05)-06). )أمحد احللِّّ
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»وأجزت له ولولده الســيِّد املبارك املعظم ريّض الدين أيب القاســم عّل أمتعه اهلل بطول 
حياته.. إىل قوله: رأيت يف مشــهد الرضا بخط ابن داود عىل آخر نســخة كتاب الفصيح 
املنظوم لثعلب يف اللغة نظــم ابن أيب احلديد املعتزّل هبذه العبارة )بلغت املعارضة بخطِّ 
مة مالك الرقِّ ريّض امللَّة واحلقِّ والدين جالل  املصنِّف مع موالنا النقيــب الطاهر العالَّ
اإلسالم واملسلمني أيب القاسم عّل ابن موالنا الطاهر السعيد اإلمام غياث احلقِّ والدين 
عبدالكريــم بن طاووس العلوّي احلســنّي عزَّ نرصه وزيدت فضائلــه، كتبه مملوكه حًقا 

حسن بن عّل بن داود(«))).

ه السيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة من مشاخيه وذكره يف إجازته الكبرية قائاًل: ».. والسيِّد   وعدَّ
اجلليــل املرحوم ريّض الدين أبو القاســم عّل ابن الســعيد غياث الديــن عبدالكريم بن 

طاووس احلسنّي«))).

وجاء يف طرائف املقال: »السيِّد ريّض الدين أبو القاسم عّل ابن غياث الدين عبـد 
الكريم بن أمحد بن طاووس احلســنّي، كان فاضاًل صدوًقا، يروي الشهيد عن ابن ُمَعيَّة 

عنه ويروي عن أبيه، كذا يف أمل اآلمل«))).

 ويف مــوارد اإلحتــاف: ».. كان ســيًِّدا جليــل القدر، كثــري العلم، واســع الرواية، 
ولِّ نقابــة مقابــر قريــش بعد وفــاة والــده. وذكر مــالَّ عبـــد اهلل أفنــدي األصبهايّن يف 
 ريــاض العلــامء: رأيت بخــطِّ ابــن داود عىل آخر نســخة من كتــاب الفصيــح املنظوم 

لثعلب..«))).

))) رياض العلامء: )/)))
))) روضات اجلنَّات: 6/6)). 

))) طرائف املقال: )/06). 
))) موارد اإلحتاف: )/68). 
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وفاته:

س اهلل روحه الطاهرة ســنة 9)7هـــ بمرض الطاعون، ودفن يف املشــهد  تــويفِّ قدَّ
س))). الكاظمّي املقدَّ

د اآلوّي )كان حيًّا سنة 705هـ(: 30/167. النقيب رشيد الدين عيّل بن حممَّ

ذكره صاحب فقهاء الفيحاء قائاًل: ».. وكان عامًلا فقيًها، فاضاًل ورًعا، صاحلًا أديًبا، 
، وكان تاريخ هذه اإلجازة يف شــهر رجب األصمِّ من شــهور  ّ مة احللِّ وقد أجازه العالَّ
مة،  مة أعىل اهلل مقامه بـ: )) عاًما وهو من تالمذة العالَّ ســنة 705هـ أي قبل وفاة العالَّ
، األوحد الفقيه، الكبري  وقد وصفه بإجازته هذه بأوصاف جليلة، كقوله: الشيخ األجلِّ
ق  مني، املحقِّ رين، ولســان املتقدِّ مة، أفضــل املتأخِّ العــامل، الفاضل الزاهــد، الورع العالَّ

د رشيد اآلوي. املدقِّق، مفخر األفاضل، خواجه رشيد امللَّة واحلّق والدين عّل بن حممَّ

ًبا: وهذه الشــهادة تستشــف من ورائهــا قيمة اآلوي  وقال الســيِّد كامل الدين معقِّ
العلميَّة واألدبيَّة والدينيَّة، وهو ال شــكَّ من أفضل فضالء عرصه، معارص للشيخ مجال 
ة الفقه وكوكب  ّ أحــد أئمَّ د بن أيب عبد اهلل األســدّي احللِّ الدين أمحد ابن الشــهاب حممَّ

قني..«))). منري من كواكب العلم، كام عارص اآلوي فخر املحقِّ

ّ )..-755هـ(: د الكاشايّن احليلِّ 31/168. الشيخ نصري الدين عيّل بن حممَّ

د بن  مة الفقيه النحرير، والفيلسوف الكبري، الشيخ نصري الدين عّل بن حممَّ  هو العالَّ
.) ّ ّ املعروف أيًضا بـ)القايّش احللِّ عّل الكاشايّن احللِّ

))) موارد اإلحتاف: )/68). 
))) فقهاء الفيحاء: )/))). 
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د بن عّل القايّش،  ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ نصري الدين عّل بن حممَّ
مة أوحد عرصه«))). عامل، فاضل، روى عنه ابن ُمَعيَّة، وقال عند ذكره: اإلمام العالَّ

 وذكره السيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة يف إجازته الكبرية عند تعداد مشاخيه قائاًل: ».. ومنهم 
د بن عّل  مة، أوحد عرصه، نصــري امللَّة واحلقِّ والدين عــّل بن حممَّ الشــيخ اإلمــام العالَّ

القايّش..«))).

امة، عّل بن  ّي: »ونصري الدين القايّش، هو العامل املدقِّق الفهَّ وقال عنه الشــيخ القمِّ
ري متكلِّمي أصحابنا وكبار  ــد بن عّل القايّش. قال يف الرياض: هو مــن أجلَّة متأخِّ حممَّ

فقهائهم.

ويف جمالس القايض: كان مولد هذا املوىل بكاشــان، وقد نشأ باحللَّة، وكان معارًصا 
ة الفهــم، وفاق عىل حكامء  ة الطبع، وحدَّ للقطــب الراوندي )كــذا(، وكان معروًفا بدقَّ

عرصه وفقهاء دهره..«))).

د بن عّل  امة، عّل بــن حممَّ ــق الفهَّ وذكــره يف الكنــى واأللقاب قائــاًل: »العامل املدقِّ
ري أصحابنا، وكبار فقهائهم. ، من أجلَّة متأخِّ ّ الكاشايّن احللِّ

ذكــر صاحب ريــاض العلامء عن جمالــس القايض أنَّه قــال: كان مولــد هذا املوىل 
بكاشان، وقد نشأ باحللَّة، وكان معارًصا للقطب الراوندي )الرازي- ظ( وكان معروًفا 
ة الفهم، وفاق عىل حكامء عرصه، وفقهاء دهره، وكان دائاًم يشتغل يف  ة الطبع، وحدَّ بدقَّ
فاته، قال: وقال  احللَّة وبغداد بإفادة العلوم الدينيَّة، واملعارف اليقينية، ثمَّ عدَّ بعض مؤلَّ
الســيِّد حيدر اآلمّل يف كتاب )منبع األنوار( يف مقام نقل اعرتاضات أرباب االستدالل 

))) أمل اآلمل: )/)0). 
))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 

))) سفينة البحار: 8/)6). 
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بعجزهم عن الوصول إىل مرتبة حتقيق احلال: إينِّ ســمعت هذا الكالم مراًرا من العليم 
ة  العــامل، واحلكيم الفاضل، نصري الدين الكاشــايّن، وكان يقول: غايــة ما علمت يف مدَّ
ثامنني سنة من عمري أنَّ هذا املصنوع حيتاج إىل صانع، ومع هذا يقني عجائز أهل الكوفة 
 ،ة املعصومني أكثــر من يقيني، فعليكم باألعامل الصاحلة وال تفارقوا طريقة األئمَّ
فــإنَّ كلَّ ما ســواه فهو هوى ووسوســة ومآله احلــرسة والندامة، والتوفيــق من الصمد 

املعبود«))).

د بن عّل الكاشايّن املعروف بـ: )القايّش  وقال الشيخ عبـد اهلل النعمة: »عّل بن حممَّ
(، ولد بكاشــان من مدن إيران ونشــأ يف مدينــة احللَّة.. إىل قولــه: كان من أعالم  ّ احلــلِّ
ّ مجال  مة احللِّ الــكالم والفقه البارزين يف القــرن الثامن اهلجرّي، ومن معــارصي العالَّ

الدين، وقطب الدين الرازّي..«))).

شيوخه:

 ، ّ مة احللِّ ــل إىل معرفتهم بشــكل واضح، غري أنَّه كان من معــارصي العالَّ مل أتوصَّ
ِن قد يكونان من مشايخ  د الرازّي، اللَذيرْ د بن حممَّ والشــيخ الفيلســوف قطب الدين حممَّ

املرتَجم، واهلل سبحانه العامل.

تالمذته:

من أشهرهم:

( .. ّ ه السيِّد حيدر بن عّل اآلمّل احللِّ الفاضل املتألِّ

د ابن ُمَعيَّة احلسنّي.. ) مة السيِّد تاج الدين حممَّ العالَّ

))) الكنى واأللقاب: )/8)). 
))) فالسفة الشيعة: ))). 



386

مؤلَّفاته))):

تعليقات عىل هوامش رشح اإلشارات، يف احلكمة.. )

حاشية الشمسيَّة، يف املنطق.. )

حاشية عىل رشح التجريد للفاضل األصفهايّن.. )

رســالة معروفة متداولة مشتملة عىل عشين اعرتاًضا عىل تعريف الطهارة يف . )
ّ يف الفقه. مة احللِّ كتاب القواعد للعالَّ

رشح طوالع البيضاوّي.. 5

وغريها من احلوايش والتعليقات.

وفاته:

س الغروّي ســنة  د القــايّش باملشــهد املقدَّ تــويفِّ الشــيخ نصــري الدين عّل بــن حممَّ
755هـ)))، أعىل اهلل مقامه.

ّ )ق 8(: ر احليلِّ 32/169. الشيخ شمس الدين عيّل بن املطهَّ

ذكره صاحب رياض العلامء قائاًل: »الشيخ املفيد اإلمام شمس الدين أبو القاسم عّل 
 ، ّ مة احللِّ ر، كان من أكابر تالمذة العالَّ د ابن حسني بن عّل بن املطهَّ ابن السعيد اإلمام حممَّ
مة املذكور يف قراءة )من ال حيرضه   ومن رشكاء الدرس مع الشــيخ فخر الدين ولد العالَّ

د بن حسني املذكور أيًضا من  الفقيه للصدوق(، وقد كان هذا الشيخ ووالده الشيخ حممَّ
أفاضل العلامء كام يظهر من مطاوي إجازة الشيخ فخر الدين املذكور للشيخ زين الدين 

))) فالسفة الشيعة: ))). 
))) الكنى واأللقاب: )/8)). 
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عّل بن الشيخ عز الدين حسن بن أمحد بن مظاهر«.

ّ املذكــور أيًضا،  مة احللِّ ب قائــاًل: »ظنِّي أنَّه قد كان من أســباط عــمِّ العالَّ ثــمََّ عقَّ
فالحظ«))).

ب بـ)شــمس الدين( عّل ابن  وجــاء يف فقهــاء الفيحاء: »إنَّ أبا القاســم املفيد امللقَّ
ّ ورشيك  مة احللِّ ر من أكابر تالمذة العالَّ د بن احلسني بن عّل بن املطهَّ م حممَّ السعيد اهلامَّ
مة يف قراءة من ال حيرضه الفقيه.. إىل آخر قول صاحب الرياض  سديد الدين والد العالَّ

آنف الذكر«))).

33/170. الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّا سنة 777هـ(:

 هــو الفقيــه الفاضل الشــيخ ظهــري الدين عّل بن يوســف بــن عبد اجلليــل النيّل 
. ّ احللِّ

ذكــره ابن أيب مجهــور األحســائّي يف كتابه غــوال اللئــال عند ذكره طــرق روايته 
مة، العابد  ة، أشــهرهم الشــيخ العامل العالَّ )الطريق الرابع( قائاًل: ».. عن مشــايخ له ِعدِّ
ّ عن شــيخيه اإلمامــني الفاضلني  الزاهــد، مجال الديــن أبو العبَّاس أمحــد بن فهد احللِّ
العاملني أحدمها الشــيخ العامل املتكلِّم ظهري امللَّة والدين عّل بن يوســف بن عبد اجلليل 

النيّل وثانيهام..«))).

ويف طرائف املقال: »الشــيخ العامل املتكلِّم، ظهري امللَّة والدين، عّل بن يوســف بن 
قني  ، وهو يروي عن فخر املحقِّ ّ عبد اجلليــل النيّل، يروي عنه ابن فهد أبو العبَّاس احللِّ

))) رياض العلامء: )/99)-00). 
))) فقهاء الفيحاء: )/65). 

))) غوال اللئال: )/8. 
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.(((» ّ مة احللِّ ر عن والده العالَّ د بن احلسن بن املطهَّ حممَّ

وقال اخلوانســارّي يف ذيل ترمجة السيِّد هباء الدين عّل النيّل ما نّصه: ».. ثمَّ إنَّ كلَّ 
هؤالء الثالثة، املقتبسة أنوارهم بالوراثة، غري الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف بن عبد 
مة  اجلليــل النيّل، الفاضل املتكلِّم الفقيه الذي هو أيًضا من تالمذة فخر الدين ابن العالَّ
ًما فيها ذكره الشيف  ق الشيخ عّل مقدِّ ، كام يظهر من إجازة املحقِّ ّ ومشايخ ابن فهد احللِّ
عىل ذكر الشيخ نظام الدين عّل بن عبد احلميد النيّل، وهو الذي نسب إليه الكفعمّي يف 

حوايش البلد األمني..«))).

هذا ومل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته رمحه اهلل وضاعف حسناته، إالَّ أنَّه كان حيًّا 
سنة 777هـ، وهي سنة تأليف كتابه )كافية ذي األدب يف رشح اخلطب())).

د بن أمحد احلسينّي )ق 8(: 34/171. السيِّد شمس الدين حممَّ

د بن أيب  مة الزاهد نقيب العلويِّني أبو عّل شمس الدين حممَّ هو السيِّد اجلليل والعالَّ
اف يف  ر الكشَّ العبَّاس أمحد بن أيب تغلب عميد الدين عّل احلسينّي صاحب كتاب املشجَّ
د ويكنَّى  أنساب العلويِّني. ذكره ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب قائاًل: ».. وشمس الدين حممَّ

ابة..«))). بأيب عّل، العامل الورع، النقيب النسَّ

))) طرائف املقال: )/97. 
))) روضات اجلنَّات: )/)5). 

دة  ))) وله كتاب منتهى الســؤول يف رشح الفصول، وُنســب له حاشية إرشــاد األذهان، وهي مردَّ
قني، واستنســخ كتاب ثالثة وأربعون حديًثا لشــيخه وأســتاذه فخر  بينه وبني أســتاذه فخر املحقِّ
قني، وعىل هذا الكتاب إجازته له، ونسخة الكتاب يتيمة يف مكتبة جملس الشورى بطهران،  املحقِّ

 .) ّ وسوف ُيطبع بتحقيق األستاذ مصطفى صباح اجلنايّب. )أمحد احللِّ
))) عمدة الطالب: )8). 
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د بــن أيب العبَّــاس أمحد بــن أيب تغلب عميد  ويف مــوارد اإلحتــاف: »أبو عــّل حممَّ
ــابة، قاله ابــن ِعنَبة يف   الديــن عّل احلســينّي شــمس الديــن العامل الــورع النقيــب النسَّ

العمدة.

ــاف بالســيِّد الفاضــل الورع،  ر الكشَّ وذكر املرتجم وصف نفســه يف كتابه املشــجَّ
ر  ابة جامع هذا الكتاب املوسم بـ: املشجَّ وكان مقياًم ببلدة سورا، وهو العامل النقيب النسَّ

اف..«))). الكشَّ

د بن إسامعيل اهلرقيّل )ق 8(: 35/172. الشيخ حممَّ

د بن إســامعيل بن احلســن بن أيب احلســني بن عّل  مة الفاضل الشــيخ حممَّ هو العالَّ
.H ّ مة احللِّ ّ من تالمذة العالَّ اهلرقّل احللِّ

د بن إسامعيل بن احلسن بن أيب احلسني  ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشيخ حممَّ
مة، رأيت )املختلف( بخطِّه، ويظهر  ابن عّل اهلرقّل، كان فاضاًل عالـاًم، من تالمذة العالَّ

فه، وأنَّه قرأ عليه أو عىل ولده«))). منه أنَّه كتبه يف زمان مؤلِّ

وجاء يف الكنى واأللقاب ضمن ترمجة والده إســامعيل بن احلســن اهلرقّل: ».. وله 
.(((».. ّ مة احللِّ د بن إسامعيل كان من تالمذة آية اهلل العالَّ ولد فاضل عامل اسمه حممَّ

ووالــد املرتَجم هــو من خرجت عــىل فخذه األيرس توثــة، وكان معارًصا للســيِّد 
ريّض الديــن بــن طاووس، وقــد عجز األطبَّاء عــن عالجها لوجود خطــر املوت عليه 
ف بلقائه  ة فتشَّ اء للزيارة والدعاء، واستغاث باحلجَّ ه إىل ســامرَّ عند قطعها، فتوجَّ

))) موارد اإلحتاف: )/)0). 
))) أمل اآلمل: )/5)). 

))) الكنى واأللقاب: )/50). 



390

وبربكــة اإلمام، ومدَّ يده الشيفة عىل تلــك التوثة وعرصها فربئت بإذن اهلل تعاىل، 
ة معروفة))) والقصَّ

د بن جعفر ابن نام ابن اإلبريسمّي )ق 8(: 36/173. الشيخ شمس الدين حممَّ

د ابن نجم  مة الفقيه الفاضل شــيخ الطائفة يف عرصه شــمس الديــن حممَّ هــو العالَّ
ّ املعروف  د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احللِّ الدين جعفر ابن نجيب الدين حممَّ

بـ)ابن اإلبريسمّي(.

ذكــره البحــرايّن عنــد تعــداد مشــايخ الشــيخ ريّض الدين عــّل بن أمحــد املزيدّي 
 

ّ املعروف  ــد بــن جعفــر بن نــام احلــلِّ قائــاًل: ».. والشــيخ اإلمــام شــمس الديــن حممَّ
بـ)اإلبريسمّي(..«))).

 وذكره اخلوانسارّي يف ذيل ترمجة والده نجم الدين جعفر واصًفا املرتجم: ».. الشيخ 
د بن جعفــر املعروف بـ)ابن  اإلمــام األعلم شــيخ الطائفة ومالذها، شــمس الدين حممَّ

اإلبريسمّي(..«))).

وقال السيِّد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عىل لؤلؤة البحرين: ».. ومنهم 
د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن  د بن جعفر ابن نجيب الدين حممَّ  شــمس الدين حممَّ
نــام املعروف بـ)ابن اإلبريســمّي( كام ذكره الشــهيد الثاين يف إجازته للشــيخ حســني بن 
عبدالصمــد احلارثّي والــد البهائّي، فقد وصفه باإلمام األعلم شــيخ الطائفة ومالذها، 
يــروي عنه ريّض الدين عّل بن أمحد املزيدّي، وله كتاب منهج الشــيعة يف فضائل ويّص 

))) ُينظر: كشــف الغمة: )/96)-97)، وقد ترمجت له ترمجة وافية يف حدود عشين صفحة يف 
 .) ّ ّية خمطوط. )أمحد احللِّ كتايب الفوائد احللِّ

))) لؤلؤة البحرين: 87). 
))) روضات اجلنَّات: )/79). 
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خاتم الشيعة، ومنهم ولده جعفر ابن شمس الدين املذكور..«))).

، فخر املحقِّقني )سنة 682-771هـ(: ّ ر احليلِّ د بن احلسن ابن املطهَّ 37/174. حممَّ

هــو قدوة العلامء، وجهبذ الفقهاء، مالذ املجتهدين، فخر امللَّة والدين، الشــيخ أبو 
. ّ ر احللِّ ّ مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهَّ مة احللِّ د ابن العالَّ طالب حممَّ

د بن احلســن بن يوسف بن عّل  قال صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ فخر الدين حممَّ
مة وغريه، له  ، كان فاضاًل حمّقًقا فقيًها ثقة جلياًل، يــروي عن أبيه العالَّ ّ ر احللِّ ابــن املطهَّ

كتب..«))).

ّ فخر  ر احللِّ د بن حســن بن يوســف بن عّل بــن مطهَّ وذكره التفرييش قائاًل: »حممَّ
قني أبــو طالبH، وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتــا وفقهائها، جليل القدر  املحقِّ
عظيــم املنزلة رفيع الشــأن، حالــه يف علوِّ قدره وســموِّ مرتبته وكثرة علومه أشــهر من 
أن ُيذكــر، روى عــن أبيهH، وروى عنه شــيخنا الشــهيد، له كتــب جيِّدة، منها: 

اإليضاح«))).

وقال البحرايّن: »أثنى عليه مجلة من املشايخ بأبلغ املدح والثناء. قال شيخنا الشهيد 
يف بعض إجازاته يف تعداد مجلة من مشاخيه: منهم الشيخ اإلمام، سلطان العلامء، ومنتهى 
الفضــالء والنبــالء، خامتة املجتهدين، فخــر امللَّة والدين، أبو طالب ابن الشــيخ اإلمام 
ا.. إىل  ا، وُجعل بينه وبني احلادثات ســدًّ ر، ُمدَّ له عمره مدًّ الســعيد مجال الدين ابن املطهَّ
ر، وشــامة البدر  قولــه: قال يف كتاب جمالس املؤمنني ما هذه ترمجته: هو افتخار آل املطهَّ

))) لؤلؤة البحرين: 76). 
))) أمل اآلمل: )/60). 

))) نقد الرجال: )/)8). 
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األنــور، وهــو يف العلوم العقليَّة والنقليَّــة مدقِّق نحرير، ويف علوِّ الفهــم والذكاء مدقِّق 
ــه رآه مع أبيه يف جملس الســلطان  ليــس له نظــري، ذكر احلافظ من الشــافعّية يف مدحه أنَّ
ا فطنًا مســتعًدا للعلوم ذا أخــالق رضيَّة ُريبِّ يف  ــد الشــهري بـ:خدابنده فوجده شــابًّ حممَّ
مة، ويف الســنة العارشة من عمره الشيف فاز برتبة االجتهاد كام يشــعر  حجر أبيه العالَّ
صه: إينِّ اشــتغلت  به كالمهH أيًضا يف رشح خطبة كتاب القواعد، فإنَّه كتب ما ملخَّ
عنــد أيب بتحصيل العلوم من املعقــول واملنقول، وقرأت كتًبا كثــرية من كتب أصحابنا 
ــده H وتاريخ تصنيف  والتمســت منه تصنيف كتاب القواعــد، إذ بعد مالحظة تولُّ

القواعد ُيعلم أنَّ عمره يف ذلك الوقت كان أقّل من عش سنني..«))).

مة ســديد الدين، كان هو الشــيخ  ويف طرائف املقال: »الشــيخ أبو طالب ابن العالَّ
اإلمام ســلطان العلامء ومنتهى الفضالء والنبالء، خامتــة املجتهدين، فخر امللَّة والدين، 
ب الشــهيد من  وقد فاز إىل أوج االجتهاد وعمره طاب ثراه أقّل من عش ســنني، وتعجَّ

هذه احلكاية عجيب غري وجيه كام ال خيفى«))).

وقال عنه صاحب روضات اجلنَّات »زين املجتهدين، وســيف املجتلدين، شــيخنا 
 ّ ر احللِّ مة املطلق مجال الدين حسن بن يوسف بن املطهَّ د ابن العالَّ الغالب أبو طالب حممَّ
قني، ورأس  ــب عند والده بـ)فخر الدين(، ويف ســائر مراصده وموارده بفخر املحقِّ امللقَّ
ة، وهناية جاللته يف هذه الطائفة  املدقِّقني، حســب الداللة عىل غاية نباهته يف العلوم احلقَّ
ة عناية والده املسلَّم عند مجيع علامء أهل اإلسالم، وقيامه مع أنَّه أبوه وقوامه  املحّقة، شدَّ
فاته ومصنَّفاته، والتامســه  بحــقِّ احرتامه، وثناؤه به ودعــاؤه الصميم له يف كثري من مؤلَّ
الدعــاء منــه والقرآن له يف حياته وبعــد مماته، ورسعة اإلجابة له بإجابة ما كان يلتمســه 

))) لؤلؤة البحرين: 90). 
))) طرائف املقال: )/99. 
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مــن التأليــف والتصنيــف.. إىل قوله: هذا، ومن مجلة ما رســمه باســمه الشيف والده 
مة أعىل اهلل مقامهام يف دار املقامة كتابه املتَّســم بـ:األلفــني)))، وهذه عبارته  اإلمــام العالَّ
ا بعد فإنَّ أضعف عباد اهلل تعاىل احلســن بن يوســف  هنــاك عقيب احلمد والصــالة: أمَّ
د أصلــح اهلل أمر داريه كام  ّ يقول: أجبت ســؤال ولدي العزيز علَّ حممَّ ر احللِّ ابــن املطهَّ
ة كام أطاعني يف استعامل  ة واألُخرويَّ هو بارٌّ بوالديه، ورزقه أســباب الســعادات الدنيويَّ
قواه العقليَّة واحلســيَّة، وأســعف ببلوغ آماله كام أرضاين بأقوالــه وأفعاله، ومجع له بني 
الرئاســتني، كــام مل يعصني طرفة عني، من إمــالء هذا الكتاب املوســوم بكتاب األلفني 

الفارق بني الصدق واملني..«))).

شيوخه:

من أشهرهم:

مة . ) ّ الشهري بـ: العالَّ ر احللِّ والده الشيخ مجال الدين احلسن بن يوسف ابن املطهَّ
.H ّ احللِّ

، عمُّ املرتَجم.. ) ّ ر احللِّ الشيخ ريّض الدين عّل بن يوسف بن املطهَّ

( .. ّ د بن اجلهم األسدّي احللِّ الشيخ مفيد الدين حممَّ

تالمذته:

من أشهرهم:

ج البحرايّن.. ) ق أمحد بن عبد اهلل ابن املتوَّ الشيخ املحقِّ

السيِّد بدر الدين احلسن بن نجم الدين أيُّوب األعرجّي.. )

))) األلفني: )) باختالف يسري. 
))) روضات اجلنَّات: 0/6)). 
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السيِّد حيدر بن عّل العبيدّي اآلمّل.. )

الســيِّد هبــاء الدين عّل بن عبد الكريــم بن عبد احلميد النيّل، ُأســتاذ ابن فهد . )
. ّ احللِّ

5 .. ّ ر احللِّ د بن احلسن بن املطهَّ د بن حممَّ ولده الفقيه الشيخ ظهري الدين حممَّ

د بن ُمَعيَّة احلسنّي.. 6 مة تاج الدين حممَّ السيِّد العالَّ

ل(.. 7 ب بـ: )الشهيد األوَّ ّي العامّل، امللقَّ د بن مكِّ الشيخ حممَّ

مؤلَّفاته:

إيضاح الفوائد يف حلِّ مشكالت القواعد، مطبوع.. )

قــال املامقايّن يف تنقيح املقــال))) عند ذكره هلذا الكتاب: »ومن الحظ إيضاحه 
ره يف علم الكالم، ســلك يف اإليضاح مســلك علم الكالم،  ظهــر لــه أنَّه لتبحُّ

وأكثر من االستدالل بالدور والتسلسل ونحومها..«.

إرشاد املسرتشدين وهداية الطالبني، يف علم الكالم.. )

حتصيل النجاة.. )

ثالثة وأربعون حديًثا، قيد الطبع.. )

حاشية اإلرشاد.. )

رشح خطبة القواعد )قواعد األحكام(.. 5

ى: غاية السؤول يف رشح تذيب األُصول.. 6 كتاب تذيب األُصول، املسمَّ

))) تنقيح املقال: )/06). 
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رشح كتاب مبادىء األُصول.. 7

ة يف النيَّة، مطبوع.. 8 الفخريَّ

الكافية الوافية، يف الكالم.. 9

املسائل النارصّيات.. 0)

معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين))) لوالده العالَّمة، مطبوع.. ))

ولدته ووفاته:

ذكر أكثر أرباب املعاجم الرجاليَّة أنَّ املرتَجم ولد يف ليلة اإلثنني نصف الليل تقريًبا 
ليلة العشين من مجادى االُوىل ســنة )68هـ، وتــويفِّ أعىل اهلل مقامه يف ليلة اجلمعة 5) 

مجادى سنة )77هـ عن عمر ناهز التاسعة والثامنني سنة.

قال املامقايّن: ».. ومل أقف عىل من عنيَّ مدفنه، واملنقول عىل لسان املشايخ أنَّه صار 
أكيل الســباع لقضية ُتنقل ال أستحســن نقلها لإلزراء بمعارصيه فلذا مل يوجد له جســد 

حتَّى يدفن)))، واهلل سبحانه العامل«))).

د بن احلسن النييّل )ق 8(: 38/175. السيِّد صفّي الدين حممَّ

د بن  د بن أيب عّل احلسن بن حممَّ مة األديب نقيب العلويِّني صفّي الدين حممَّ هو العالَّ
 

. ّ د بن احلسن بن زيد فراقد العلوّي العمرّي النيّل احللِّ أيب الرضا هبة اهلل بن حممَّ

))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
))) هناك خمطوطة يف مشــهد اإلمام الرضا، وهي من نســخ مكتبة غــرب مهدان، وهي كتاب 
ل زار قربه باحللَّة وقرأ له  قواعــد األحــكام كتبها جعفر العراقّي، مكتوب عليها أنَّ الشــهيد األوَّ

 .) ّ ات سورة القدر، وقد رأيُت هذه النسخَة بأمِّ عيني. )أمحد احللِّ سبع مرَّ
))) تنقيح املقال: )/06). 
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د بن  ذكره ابن ِعنَبة قائاًل: ».. ومنهم الشيخ العامل األديب الشاعر صفي الدين حممَّ
د بن أيب الرضا املذكور..«))). احلسن بن حممَّ

ويف مــوارد اإلحتاف: »ومــن بيت فراقد الســيِّد الشيف العــامل الفاضل، األديب 
ــد بن أيب الرضا هبة  د بن أيب عّل احلســن بن حممَّ املصطفــى، املصنِّف، صفّي الدين حممَّ
د.. إىل قوله: وصفه ابن ِعنَبة يف  د بن احلسن بن مجال الشف أيب عبد اهلل حممَّ اهلل بن حممَّ
العمدة وقال: كان ُيشار إليه باألدب واملعرفة، له كتاب رشح هنج البالغة وغريه..«))).

ال )708-788هـ(: ، ابن البقَّ ّ د بن احلسني احليلِّ 39/176. الشيخ شمس الدين حممَّ

ّ املعروف  د بن احلسني احللِّ هو الشــاعر األديب الفاضل الشيخ شــمس الدين حممَّ
ال(. بـ)ابن البقَّ

ترجم له ابن حجر العســقاليّن يف الدرر الكامنة بعنــوان )النِّعال(، ويظهر من هذا 
اَمِعيل بن َمنرُْصور  َُســنيرْ بن إِسرْ د بن احلرْ َُســنيرْ بن َأمحرْ د بن احلرْ التصحيف قائاًل ما نّصه: حممَّ
ُروف بِـ)ابرْن النَِّعال( ولد باحللَّة يِف مُجَاَدى األوىل ســنة 708هـ  ّ الـَمعرْ ين احللِّ شــمس الدِّ
ـَمَعاِل ابرْن عشــائر من  َداب فمهر، َوقدم حلب، ومدح أعياهنا كتب َعنُه أُبو الرْ وتعانى اآلرْ

َيات: اشمّي يعاتبه من َأبرْ د اهلرْ َعِزيز بن حممَّ نظمه َما كتب بِِه إىَِل الشيف عبد الرْ

اهلدى علم  املرتىض  للشيف  هاشمقل  ــة  ذؤاب من  الغطارف  ــن  واب
ووالءكـــم عندكم  ــي  حــقِّ متائمي)))«أيضيع  عقود  أحلل  ومل  ديني 

د بن احلسني بن أمحد بن  وذكره الشــيخ يوســف كركوش: »هو شــمس الدين حممَّ

))) عمدة الطالب: 67). 
))) موارد اإلحتاف: )/97). 

))) الدرر الكامنة: 66/5)-67). 
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ال(، ذكره ابن حجر العسقاليّن  ّ املعروف بـ)ابن البقَّ احلسني بن إسامعيل بن منصور احللِّ
يف الدرر الكامنة فقال: ولد باحللَّة..«))).

د بن احلســني  : هو حممَّ ّ وجــاء يف كتاب تاريخ األدب العريّب: »شــمس الدين احللِّ
ّ ويعرف بابن البّقــال، ولد يف احللَّة يف مجــادى االُوىل ســنة )708هـ/08))م(،  احلــلِّ

تعانى األدب والشعر فمهر هبام، تويفِّ سنة )788 هـ/86)) م(«.

ويف موضــع آخر قال العزاوي: »ســافر إىل حلــب ومدح أعياهنــا، وكتب عنه أبو 
املعال ابن عشائر.. من نظمه:

قمر ل  النيل  ــأرض  ب صاحبيَّ  القمر..«)))يــا  من  أهبــى  هبجته  مجــال 

د بن عبد املطلب األعرجّي )ق 8(: 40/177. السيِّد مجال الدين حممَّ

ــد ابن عميد الدين عبداملطَّلب ابن  هو العامل الفاضل النبيل الســيِّد مجال الدين حممَّ
د األعرجّي احلسينّي، أحد أعالم أرسة آل أيب الفوارس جمد  جمد الدين أيب الفوارس حممَّ

الدين األعرجّي.

ًقا وحماًطا  ورد ذكــره ضمــن بعض اإلجازات موصوًفــا بآيات احلمد والثنــاء مطوَّ
هباالت التقديس واالحرتام.

جاء يف كتاب اإلجازات العلميَّة عند املســلمني اإلجازة الثالثة قول املجيز للشــيخ 
زيــن الدين عّل بن احلســني االســرتآبادّي: ».. وأجزت له أيًضا بإجازيت هبذا اإلســناد 
املذكور عن الســيِّد العامل الفاضل الفائق عىل أقرانه، وحيد دهره، وفريد عرصه، الســيِّد 
س  د بن عبد املّطلب احلسينّيH، فلريو ويدرِّ مجال امللَّة والدين، خامتة املجتهدين، حممَّ

))) تاريخ احللَّة: )/89. 
))) تاريخ األدب العريّب: ):/75). 
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ملن شاء وأحّب ألنَّه أهل لذلك..«))).

فاته وآثــاره أعىل اهلل  ــل إىل معرفــة تاريــخ والدتــه أو وفاته أو ماهــي مؤلَّ  مل أتوصَّ
مقامه.

د بن عيّل األعرجّي )ق 8(: 41/178. السيِّد جمد الدين حممَّ

هو الســيِّد اجلليل، والعامل الفاضل النبيل، نقيب الطالبيِّني أبو الفوارس جمد الدين 
د بــن أمحد األعرجّي احلســينّي املنتهي نســبه إىل عبيد  ــد بن أيب طالــب عّل بن حممَّ حممَّ
اهلل األعــرج ابن احلســني األصغر ابن اإلمام عّل بن احلســني، وهــو والد العلمني 

الفقيهني السيِّدين عميد الدين عبداملطِّلب وضياء الدين عبد اهلل.

د..«))). ذكره ابن ِعنَبة قائاًل: »السيِّد اجلليل العامل الزاهد جمد الدين أبو الفوارس حممَّ

د بن عــّل ابن األعرج  وجــاء يف أمل اآلمل: »الســيِّد جمد الدين أبــو الفورس حممَّ
احلســينّي، والد السيِّد ضياء الدين عبد اهلل والســيِّد عميد الدين عبداملطَّلب، كان عالـاًم 

ًقا، يروي عنه ابن ُمَعيَّة«))). فاضاًل حمقِّ

ونة: »جمد الدين: الســيِّد العامل الفاضل، اجلليل الورع  اق كمُّ وقال الســيِّد عبدالرزَّ
الزاهد، كان رفيع املنزلة عظيم الشأن، اسمه مرقوم بحائر احلسني ومساجد احللَّة، 
ر  ج بنت الشــيخ ســديد الدين يوســف بن عــّل بن املطهَّ ولِّ نقابــة الطالبيِّني، وقد تزوَّ
مة عميد الدين  ، وأولدها مخسة بنني، وهم النقيب جالل الدين عل، والسيِّد العالَّ ّ احللِّ
مــة نظام الدين  مــة ضياء الدين عبــد اهلل، والفاضل العالَّ عبداملطَّلــب، والفاضل العالَّ

))) اإلجازات العلمية: 90. 
))) عمدة الطالب: ))). 
))) أمل اآلمل: )/)8). 
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جوا عىل  عبداحلميد، والســيِّد غيــاث الدين عبدالكريم، وهم ســادة علامء فضــالء خترَّ
. ّ مة احللِّ خاهلم العالَّ

واملرتَجــم رثــاه صفــّي الدين أبو املحاســن عبدالعزيــز بن رسايا بن نــرص الطائّي 
الســنبيّس املولود سنة 677هـ، واملتوفَّ سنة 750هـ ببغداد، قال يرثي السيِّد النقيب جمد 

الدين أبا الفوارس ابن األعرج طاب ثراه:

عهد هلــا  ــدوم  ي ال  الليال  ــا ردُّرصوف  هل ــطــاق  ي ــايــا ال  املــن ــــدي  وأي
ــًوا وتــســطــو تــعــّمــًدا ــه قصدُتــســاملــنــا س واقصادها  عسف  فإسعافها 
بردعــجــبــت ملـــن يــغــتـــــرُّ فــيــهــا جلــنَّــة وال  ســالم  فيها  ما  العيش  من 

.. إىل قوله:

ربعها بال  ما  الفيحاء  محى  تبدوسألت  نضارته  كانت  ــد  وق جديًبا 
الصدى مائها  من  ترو  مل  باهلم  زندوما  لقاصدها  يـــروي  وال  لــظــام 
املجدفقالت قىض من كان بالسعد ل قىض واهنـــدم  الــعــزِّ  بنت  وصـــّوح 
ثاوًيا الرتب  يف  الدين  جمد  وزال السامح السبط والرجل اجلعدفأصبح 
نفسه ــد  ــزه ال غــايــة  علَّمته  زهدفــتــًى  ــه  ل ــاة  احلــي يف  حــتَّــى  فأصبح 
الثرى حـــازه  قبله  ـــدًرا  ب أدر  اللَّحدومل  ــه  ضــمَّ قبله  ــحــًرا  ب أر  ومل 
سبطه وابن  املصطفى  صفّي  واجلدُّسليل  واألب  األّم  منه  طاب  لقد 
تعاملت األلـــّد  اخلصم  إذا  ــج الــلــدُّفصيح  ــج ــه احل ــت ل ــان ــه ك ــل دالئ
فعله الــقــول  يسبق  قــواًل  ــال  ق وعدإذا  وال  وعــيــد  ــا  ــوًم ي ــه  ل فليس 
بمصابه الردى  أيدي  أخطأت  العمدلئن  اخلــطــأ  هــو  هــذا  أيب  لعمر 
ُدمىض طاهر األثواب واجلسم واحلشى ــررْ ُب له  والعفاف  درع  الشكر  له 
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ولــده طيب  طيبه  مــن  لنا  الورد..«)))وأبــقــى  ماءه  لنا  أبقى  كام  ينوب 

د بن عيّل، ابن اجلهم )..-726هـ(: 42/179 الشيخ مفيد الدين حممَّ

هو الفقيه االُصول الفاضل، واألديب املتكّلم املاهر، الشيخ أبو القاسم مفيد الدين 
. ّ د بن جهم األسدّي احللِّ د بن عّل بن حممَّ حممَّ

ذكــره وروى عنه يف أكثر من موضع املحّدث إبراهيم اجلوينّي يف فرائد الســمطني 
د بن عّل بن أيب الغنائم( ))). اه بـ: )اإلمام مفيد الدين أيب جعفر حممَّ واصًفا إيَّ

وقد مرَّ ســلًفا يف ترمجة الشــيخ احلســني بن ردة النيّل، ويف موضــع آخر، بام نّصه: 
إجازة))). ّ د بن عّل بن أيب الغنائم ابن اجلهم احللِّ »أخربين مفيد الدين أبو جعفر حممَّ

د بــن جهيم))) )كذا(  وذكــره صاحب أمل اآلمــل قائاًل: »الشــيخ مفيد الدين حممَّ
ق  األســدّي، كان عامًلــا صدوًقا، فقيًها شــاعًرا، وجيًهــا أديًبا، يروي عن مشــايخ املحقِّ
مــة: إنَّه كان فقيًهــا عارًفا باألصوَلــني، ويف بعض  كفخــار بن معد وغــريه، وقال العالَّ
د بن عّل بــن جهيم«)5). وجاء يف روضــات اجلنَّات يف ذيل ترمجة  أســانيد الشــهيد: حممَّ

د بن النعامن البغدادّي: د بن حممَّ الشيخ املفيد حممَّ

».. ثــمَّ ليعلــم أنَّ لقــب )املفيد( مل يعهد ألحــد من علامء أصحابنا بعــد هذا العلم 
م يف الفقه  الفــرد، املشــتهر بابن املعّلــم أيًضا، كام قد عرفــت إالَّ للفاضل الكامل املتقــدِّ

))) موارد اإلحتاف: )/78). 
))) فرائد السمطني: )/)))، )))، ))). 

))) فرائد السمطني: )/))). 
))) كتب بخطِّه يف أواخر مُجادى األوىل من ســنة 757هـ )هكذا ُقِرأ التاريخ( إهناًء عىل نســخة هناية 
د بن  ة بالرقم )79)0)( وفيــه أنَّه: )حممَّ الشــيخ الطــويّس، موجودة يف مكتبة األســتانة الرضويَّ

.) ّ ُجهيم(، فالحظ. )أمحد احللِّ
)5) أمل اآلمل: )/)5). 
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ب بـ: )مفيد الدين(، وهو الذي  ّ امللقَّ د بن جهيم األسدّي احللِّ واألدب واألصولني حممَّ
قد يعرّب عنه يف كتب اإلجازات وغريها بـ)املفيد ابن اجلهم(.

واجلهم: الكلح يف الوجه، ولكن املشــتهر يف هذه الصيغة التصغري، وقد ُأشــري إىل 
H، ولــه الرواية عن بعض  ّ ق احلــلِّ درجــة فضله الباهــر يف ذيل ترمجة ُأســتاذه املحقِّ

مشايخ شيخه املذكور أيًضا مثل فخار بن معد املوسوّي وغريه..«))).

د بن  د بن عــّل بن حممَّ ويف ســفينة البحــار: »ومفيد الدين: هو الشــيخ اجلليل حممَّ
جهم األسدّي، أحد املشايخ الفقهاء األجلَّة، وهو الذي لـامَّ سأل األعظم اخلواجة نصري 
ــة واجتمع عنده فقهاؤها اجلُلَّة  ق نجم الدين لـامَّ حرض عنده باحللَّ الديــن الطويّس املحقِّ
مة وقال: هذان  ق يف اجلواب إليه وإىل والد العالَّ عن أعلم اجلامعة باألُصولني أشار املحقِّ
مة، يروي عن الســيِّد  أعلم اجلامعة بعلم الكالم وُأصول الفقه، وهو أحد مشــايخ العالَّ

.(((»(Hفخار

وفاته:

س اهلل أرواحهم  ّ )))، قدَّ مة احللِّ تويفِّ عىل ما قيل سنة 6)7هـ، وهي سنة وفاة العالَّ
الطاهرة.

د بن عيّل ابن الطقطقّي )ح 660-720هـ(: 43/180. السيِّد شمس الدين حممَّ

ابة، نقيب الطالبيِّني، شمس الدين  خ األديب النسَّ مة، واملؤرِّ هو السيِّد اجلليل العالَّ
د بن رمضان آل طباطبا احلسنّي. د ابن تاج الدين عّل بن حممَّ وقيل: صفّي الدين حممَّ

))) روضات اجلنَّات: 77/6). 
))) سفينة البحار: 8/)5). 

))) ُينظر: لؤلؤة البحرين: 65) اهلامش. 
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ــد ابن نقيب النقباء تاج  ــّي قائاًل: »ابن الطقطقي فخر الدين حممَّ ذكره الشــيخ القمِّ
الدين عّل احلســنّي، ولد يف حدود ســنة 660هـ، ونشأ يف املوصل وألَّف كتابه الفخري 
يف اآلداب الســلطانيَّة والدول اإلسالميَّة لفخر الدين عيسى بن إبراهيم، فرغ من تأليفه 

باملوصل سنة )70هـ«))).

د  د ابن النقيب تاج الدين عّل بن حممَّ وجاء يف موارد اإلحتاف: »شــمس الدين حممَّ
م باقي نسبه يف ترمجة والده أبو جعفر السيِّد الفاضل  ابن رمضان آل طباطبا احلسنّي، تقدَّ

ابة، ول نقابة العلويِّني باحللَّة بعد أبيه سنة )67هـ«))). املؤّرخ النسَّ

قــال الزركّل: »ولد ســنة 670هـ، وتويفِّ ســنة 709هـ، وهو أبــو جعفر املعروف 
اث ناقد، من أهــل املوصل، خلف أباه ســنة )67هـ يف  خ بحَّ بـ)ابــن الطقطقــّي(، مــؤرِّ
ج بفارسيَّة من خراسان، وزار مراغة سنة  نقابة العلويِّني باحللَّة والنجف وكربالء، وتزوَّ
696هـ، وعاد إىل املوصل فألَّف فيها ســنة )70هـ كتابه الفخرّي يف اآلداب الســلطانيَّة 
ه هي فاطمة بنت صفّي الدين  ا ُأمُّ مه إىل واليها فخر الدين عيســى بن إبراهيم.. وأمَّ وقدَّ
اها نصري الدين  جــه إيِّ جها النقيب تــاج الدين عّل وزوَّ الفقيــه ابن معد املوســوّي، تزوَّ

الطويّس عند وروده إىل احللَّة«))).

ث عن مجاعة، منهم: د حدَّ والسيِّد شمس الدين حممَّ

ابة عن النقيب ريّض الدين عّل ابن . ) الســيِّد الفاضل عّل بن أمحد العبيدّل النسَّ
طاووس.

ّ الكاتب.. ) الشيخ هباء الدين عّل بن عيسى اإلربلِّ

))) الكنى واأللقاب: )/))). 
))) موارد اإلحتاف: )/)9). 
))) أعالم الزركّل: 6/)8). 
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د بن حممود.. ) الشيخ العدل أبو احلسن عّل بن حممَّ

ــابة غيــاث الديــن أبــو املظّفــر عبدالكريــم ابن . ) مــة النسَّ  الســيِّد الفقيــه العالَّ
طاووس.

تالمذته:

ل- مع األسف- ملعرفة أحد منهم. مل أتوصَّ

مؤلَّفاته:

كتاب األصيّل يف قواعد علم األنساب))).. )

ــة املحفوظة من  ا )كتــاب غاية االختصــار يف البيوتــات العلويَّ ملحوظــة: أمَّ
الغبار( والذي ينســبه الســيِّد عبدالــرزاق كّمونة إىل صاحــب الرتمجة فهو يف 
حقيقة احلال نســخة ممسوخة من كتاب األصيّل للمرتَجم، وقد بنيَّ هذا األمر 
د مهدي اخلرسان عند  ق السيِّد حممَّ ة املحقِّ وبصورة واضحة سامحة احلُجَّ
تقديمــه لكتاب منتقلة الطالبيَّة))) إذ قــال: ».. اتَّضح لديَّ أنَّ الكتاب املطبوع 
باســم غاية االختصار هو جزء ممســوخ من النســب األصيّل اختلســه نارشه 
أبــو اهلدى الصيَّادّي الرفاعّي من النســب املذكور، وشــاء اهلل أن يفضحه بأن 
ا بخطِّ تاج  أطلعني عىل مصدر نفس النسخة التي سطا عليها ذلك األثيم، وأهنَّ
الدين املذكور، وقد كتبها يف املشــهد الرضوّي يف يوم االثنني رابع عش شــهر 
م احلرام ســنة ستَّة وتســعامئة، ول بحث استوفيت فيه عرض النسب  اهلل املحرَّ
لــت بعد ذلك العرض  األصيــّل مع مقارنة مــا رسق منه يف كتاب الغاية، ودلَّ

))) موارد اإلحتاف: )/)9). 
))) منتقلة الطالبية: 6)، اهلامش. 
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عىل أنَّ الغاية أي: غاية االختصار هي جزء ممسوخ من النسب األصيّل، وهو 
ل عسى أن أوفَّق لنشه إلفادة الباحثني«. بحث مفصَّ

كتاب الفخري يف اآلداب الســلطانيَّة والدول اإلســالميَّة، فرغ من تأليفه سنة . )
)70هـ، وأهداه إىل وال املوصل يومذاك فخر الدين عيسى بن إبراهيم.

ة االثني عش))).. ) املخترص يف أخبار مشاهري الطالبيَّة واألئمَّ

وفاته:

ّي أنَّ وفاته كانت ســنة 709هـ)))، والصحيح- كام ضبطه  ذكر الشــيخ عباس القمِّ
ق كتابه املخترص يف أخبار مشاهري الطالبيَّة- أنَّه تويفِّ حدود سنة 0)7هـ))). حمقِّ

ّ )ق 8(: ر احليلِّ د بن عيّل ابن املطهَّ 44/181. الشيخ قوام الدين حممَّ

ــد ابن ريّض الدين عّل بن يوســف ابن  هــو الفقيه الفاضل قــوام امللَّة والدين حممَّ
، كان  ّ ر احللِّ د بن عّل بن املطهَّ . جاء يف أمل اآلمل: »الشيخ قوام الدين حممَّ ّ ر احللِّ املطهَّ

د بن القاسم، ويروي هو أيًضا عنه«))). من فضالء عرصه، يروي عنه ابن ُمَعيَّة حممَّ

وذكره الســيِّد تاج الدين بــن ُمَعيَّة يف إجازته الكبرية عند تعداد مشــاخيه وتالميذه 
د ابن الفقيــه ريّض الدين عّل بن  قائــاًل: ».. والفقيــد الســعيد املرحوم قوام الديــن حممَّ

ر«)5). املطهَّ

ًرا بتحقيق وضبط ورشح الســيِّد عالء املوســوّي، من منشورات العتبة العبَّاسيَّة  ))) وقد طبع مؤخَّ
سة.  املقدَّ

))) الكنى واأللقاب: )/))). 
))) املخترص: )8-)8 املقدمة. 

))) أمل اآلمل: )/90). 
)5) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
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وذكره السيِّد اخلوئّي يف معجم رجال احلديث حاكًيا قول صاحب األمل فيه))).

ر املثمــرة الغنيَّة بالعلــامء والفقهاء  واملرتَجــم هــو فرع مبــارك من شــجرة آل املطهَّ
األفاضل الذين ســامهوا يف نرصة الدين والعقيدة ونش العلم والفضيلة، إالَّ أنَّ شــهرته 
قني، أولئك العلامء  ه فخر املحقِّ ّ وابن عمِّ مة احللِّ ه العالَّ دون شهرة بعض أهله أمثال عمِّ

الكبار رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

د بن القاسم ابن ُمَعيَّة )644-776هـ(: 45/182. السيِّد تاج الدين حممَّ

ــابة املاهر الفاضل، الســيِّد النقيب احلسيب أبو عبد  هو الفقيه العامل العامل، والنسَّ
. ّ د ابن السيِّد أيب جعفر القاسم بن احلسني بن ُمَعيَّة احلسنّي احللِّ اهلل تاج امللَّة والدين حممَّ

ابة  ذكره الســيِّد ابن ِعنَبة قائاًل: »شــيخي املوىل الســيِّد، العامل الفقيه، احلاسب النسَّ
د، إليه انتهى علم النســب يف زمانه وله فيه اإلســنادات العالية  املصنِّف، تاج الدين حممَّ
س اهلل روحه شيًخا، وخدمته قريًبا من اثنتي عشة سنة  والسامعات الشيفة، أدركته قدَّ
قرأت فيها ما أمكن حديًثا ونســًبا وفقًها وحســاًبا وأدًبا وتواريخ وشــعًرا إىل غري ذلك، 
وصاهرتــه عىل ابنة له ماتت طفلــة فأجاز ل أن ُأالزمه لياًل، فكنت ُأالزمه ليال من 
ة،  األســبوع أقرأ فيها مــا ال يمنعني فيه النوم.. إىل قوله: وكان يتــوىلَّ إلباس لباس الفتوَّ
ويعتــزي إليه أهلــه، وحيكم بينهم بام يــراه فيطيعون أمــره، ويمتثلون مرســومه، وهذا 
املنصــب مــرياث آلل ُمَعيَّة من عهد النارص لدين اهلل، وقــد كان بعض آل ُمَعيَّة يعارض 
النقيب تاج الدين يف ذلك، وينقســم الناس بالعــراق أحزاًبا كلٌّ ينتمي إىل أحدهم، فلامَّ 
مــات النقيب فخــر الدين بن ُمَعيَّــة والنقيب نصري الديــن بن قريش بن ُمَعيَّــة مل يبق له 
هم ليســلِّموا ذلك األمر إىل أحد من غري آل  معارض، ومل يكن عوام العراق وال خواصِّ

))) ُينظر: معجم رجال احلديث: 7)/)). 
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ف من  ُمَعيَّــة مادام منهم أحد، فكيف بالنقيب تاج الدين! وكان إليه إلباس خرقة التصوُّ
غري منازع يف ذلك ال يلبسها أحد غريه أو من يعزى إليه.

ــاب العــراق عىل تتلمذته واالســتفادة منه..  ا النســب فلم يمت حتَّى أمجع نسَّ فأمَّ
د حيتاج إىل بســط ال حيتمله هذا  إىل قولــه: وتعــداد فضائل النقيب تاج الديــن حممَّ

املخترص«))).

د بن القاســم بــن ُمَعيَّة  وجــاء يف أمــل اآلمل: »الســيِّد تاج الديــن أبو عبد اهلل حممَّ
احلســنّي الديباجّي، فاضل، عامل، جليل القدر، شاعر، أديب، يروي عنه الشهيد، وذكر 

يف بعض إجازاته أنَّه أعجوبة الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر.

وقال الشــهيد الثاين يف إجازته للشــيخ حســني بن عبد الصمــد: ورأيت خطَّ هذا 
د وعّل وألختهام أّم  ّي وولديه حممَّ د بن مكِّ الســيِّد املعظَّم باإلجازة لشيخنا الشــهيد حممَّ

ة بستِّ املشايخ..«))). احلسن فاطمة املدعوَّ

ــابة، فاضاًل  مة نسَّ وذكــره صاحــب لؤلؤة البحرين قائــاًل: »وكان هذا الســيِّد عالَّ
عظياًم، يروي عنه شيخنا الشهيد رمحه اهلل تعاىل، وقد ذكر يف بعض إجازاته أنَّه: ُأعجوبة 

الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر..«))).

ويف روضات اجلنَّات »الســيِّد النســيب، واألّيد النقيب، تاج امللَّة والدين، أبو عبد 
ّ احلســنّي الديباجّي،  د ابن الســيِّد أيب جعفر القاســم بن احلســني بــن ُمَعيَّة احللِّ اهلل حممَّ
اجّي بالنســبة إىل الزجاج، قلَّ من اشــتهر اســمه وهبر  نســبًة إىل بيــع الديبــاج مثل الزجَّ
رســمه يف طريق اإلجــازات بمثابة هذا الركــن الركني والبلد األمني، بــل مل يعهد مثله 

))) عمدة الطالب: 69). 
))) أمل اآلمل: )/)9). 

))) لؤلؤة البحرين: 85). 
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مني   يف كثــرة األســانيد واملشــايخ وجباية العلم الراســخ البــاذخ يف مجيع علامئنــا املتقدِّ
رين..«))). واملتأخِّ

ــابة(، كان عالـاًم فاضاًل،  وجاء يف موارد اإلحتاف: »وهو املعروف بـ)ابن ُمَعيَّة النسَّ
ًرا جامًعا ملحاســن العلم والفضل، اقتطف من رياض الفضل غض  صاحلًا فقيًها، متبحِّ
ة، شاعًرا أديًبا، خامتة علامء النسب، مشتهًرا بالفضيلة،  زهره، وكان خدن املحاسن اجلمَّ
فحــاز يف وقته الرتبة الســامية يف فقه اإلماميَّة، وكان من أعاظــم املجتهدين، وول نقابة 
الطالبيِّني، وله تآليف تشــهد بفضله، وكان جليل القدر واســع الرواية كثري املشــايخ.. 
إىل قولــه: قــال الشــهيد يف جمموعته: ومــن كالم القايض تاج الديــن: إنَّ القول يف 
، إنَّام هي دماء  ت عليه فتوى األكثريــن ليس باهلنيِّ الدين واإلقدام عىل خمالفة ما اســتقرَّ
ُتســفك وُتســفح، وأعراض ُتتك وتفضح، وفــروج حتلَّل وتفتح، وصــدور تضيَّق أو 
تشح، وقلوب تكرس أو جُترب، أو تفسح وأموال ُيبادُل هبا وُتسمح، ونظام وجود يفسدرْ 
ا  أو يصلح، وأمانات ُترتع أو تودع، ومقادير ُترفع أو ُتوضع، وأعامل تشــهد عىل اهلل أهنَّ
ا خــارسة أو رابحة، وإّن ذلك يف احلقيقة منســوب   صاحلــة أو طاحلــة، وجتارة حيكم بأهنَّ
إىل اهلل إليــه يعــزوه، وعنــه يقوله وعىل نفســه ينــادي بأنَّه الــشع الذي جاء بــه من اهلل 

ورسوله«))).

ة يف توجيه الفقيه العامل وحثِّه عىل  وهي من اخلطب البليغة املشــتملة عىل فوائد عدَّ
ــك بأعىل مراتب النســك والورع عند إصداره للفتاوى، مــع حثِّه أيًضا عىل بذل  التمسُّ
غايــة ما يف الوســع لتجنُّب الفتوى اخلاطئة ال ســامح اهلل والتي قــد يرتتَّب عليها بعض 

مات. العواقب السيئة من ترك احلالل والعمل باملحرَّ

))) روضات اجلنَّات: 6/))). 
))) موارد اإلحتاف: )/)8). 
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شيوخه:

وهم كثريون، نذكر منهم:

( .. ّ الشيخ جعفر ابن عروة احللِّ

( .. ّ ر احللِّ مة مجال الدين احلسن بن يوسف ابن املطهَّ الشيخ العالَّ

السيِّد أبو جعفر القاسم بن احلسني بن ُمَعيَّة والده.. )

د.. ) السيِّد عميد الدين عبد املطَّلب ابن جمد الدين أيب الفوارس حممَّ

د.. 5 السيِّد ضياء الدين عبد اهلل بن جمد الدين أيب الفوارس حممَّ

الشيخ ريّض الدين عّل بن أمحد املزيدّي.. 6

السيِّد علم الدين املرتىض عّل بن عبد احلميد بن فخار املوسوّي.. 7

السيِّد عّل بن غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن طاووس.. 8

السيِّد هباء الدين عّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد النيّل.. 9

(0 .. ّ د القاشايّن احللِّ الشيخ نصري الدين عّل بن حممَّ

(( .. ّ ر احللِّ مة احلسن ابن املطهَّ د ابن العالَّ قني حممَّ الشيخ فخر املحقِّ

د األعرجّي.. )) د بن عّل بن حممَّ السيِّد جمد الدين أبو الفوارس حممَّ

(( .. ّ ر احللِّ د بن عّل بن املطهَّ الشيخ قوام الدين حممَّ

(( .. ّ ر احللِّ د بن احلسن بن املطهَّ د بن حممَّ الشيخ ظهري الدين حممَّ

د احلسينّي اآلوّي.. 5) د بن حممَّ السيِّد ريّض الدين حممَّ

د بن حييى اهلذّل.. 6) د بن حممَّ الشيخ صفي الدين حممَّ
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(7 .. ّ الشيخ مهّذب الدين حممود بن حييى بن سامل الشيبايّن احللِّ

وغريهم كثري.

تالمذته:

من أشهرهم:

ب بـ: )ابن ِعنَبة(.. ) ابة مجال الدين أمحد بن عّل احلسنّي امللقَّ السيِّد النسَّ

ّي العامّل. وغريهم.. ) د بن مكِّ ستُّ املشايخ أّم احلسن فاطمة بنت الشيخ حممَّ

ّي العامّل.. ) د بن مكِّ الشيخ عّل بن حممَّ

ل(.. ) ب بـ: )الشهيد األوَّ ّي العامّل امللقَّ د بن مكِّ الشيخ حممَّ

ّي العامّل.. 5 د بن مكِّ د بن حممَّ الشيخ حممَّ

مؤلَّفاته:

وقد ذكر قساًم منها تلميذه ابن ِعنَبة يف عمدة الطالب)))، وهي:

أخبار األمم ))) جملًَّدا(.. )

تبديل األعقاب.. )

الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة )) جملَّدات(.. )

اجلذوة الزينية، يف علم النسب.. )

رسالة اسمها االبتهاج يف احلساب.. 5

سبك الذهب يف شبك النسب.. 6

الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون.. 7

))) عمدة الطالب: 69). 
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كتاب يف معرفة الرجال، جمّلدان ضخامن.. 8

كشف االلتباس يف نسب بني العبَّاس.. 9

ل يف ضبط األعامل.. 0) منهاج العامَّ

هناية الطالب يف نسب آل أيب طالب ))) جملًَّدا(.. ))

وغريها من الكتب واملصنَّفات يف الفقه واحلســاب والعروض واحلديث والشــعر 
واألدب.

من شعره:

أطاعني حتَّى  الفضل  عنان  باملكت  املتصعِّ ــع  ــام اجل مــنــه  ـــلـــت  وذلَّ
وحوزها املعال  نيل  عن  نباوضاربت  ــام  ف الـــرجـــال  ــال  ــط أب بسيفي 
بالغة كـــلِّ  مــضــامر  يف  ــت  ــري كباوأج وما  فيهم  السبق  فحاز  جوادي 
مراتبي عن  جامح  ــري  ده خباولكنَّ  قد  السعادة  بــرج  يف  ونجمي 
ــــام فــيــام يــرومــه باومـــن غــالــب األيَّ ملعَّ يضحى  ــدهــر  ال أنَّ  ن  تيقَّ

ــني ورأى قبح  ـا وقف عــىل بعض أنســاب العلويِّ  ومــن شــعره))) أيًضــا قولــه لـمَّ
أفعاهلم:

العىل بني  يــا  أسالفكم  عــىل  شاتميــعــزُّ  شتم  أعراضكم  من  نال  إذا 
ــوا لــكــم جمـــد احلـــيـــاة فـــام لكم ــن الرمائمب العظام  تلك  إىل  أســأتــم 
هبــادم ــوم  ــق ي ال  ـــان  ب ـــف  أل ــادمأرى  ـــف ه ــان خــلــفــه أل ــب فــكــيــف ب

ولدته ووفاته:

تويفِّ السيِّد ابن ُمَعيَّةH كام عليه أكثر أرباب املعاجم يف احللَّة سنة 776هـ ونقل إىل 
ا سنة والدته فلم أعثر عليها ولكن يمكن استنتاجها  مشهد اإلمام أمري املؤمنني، أمَّ

))) أمل اآلمل: )/)9). 
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د  مــن معرفة مشــاخيه الذين تتلمذ عليهــم وروى عنهم ومنهم الســيِّد ريّض الدين حممَّ
اآلوي املتوفَّ ســنة )65هـ، وعىل فرض أنَّه تتلمذ عىل يدي هذا الســيِّد وهو بعمر عش 
ســنوات عىل أقلِّ تقدير لذا تكــون والدته تقريًبا حدود ســنة ))6هـ وعن عمر قارب 
رين،  املائة واثنني وعشين عاًما ))))( ســنة، وإن كان هذا التقدير دقيًقا فهو من املعمِّ

علاًم أنَّه مل يذكر أحد ممَّن ترجم له هذا األمر، واهلل سبحانه العامل.

ر )ق 8(: د ابن املطهَّ د بن حممَّ 46/183. الشيخ ظهري الدين حممَّ

مة  د ابن العالَّ قني حممَّ د ابن فخــر املحقِّ هــو الفقيه الفاضل الشــيخ ظهري الدين حممَّ
. ّ ر احللِّ احلسن بن يوسف بن املطهَّ

د بن احلســن بن  د بن حممَّ ذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل: »الشــيخ ظهري الدين حممَّ
، كان فاضاًل فقيًها وجيًها، يروي عنه ابن ُمَعيَّة، ويروي هو عن  ّ ر احللِّ يوســف بن املطهَّ

مة«))). ه العالَّ أبيه عن جدِّ

د بن  د بن حممَّ ويف موضــع آخر قال صاحب أمل اآلمل:»الشــيخ ظهري الديــن حممَّ
مة،  ، فقيه، فاضل، يروي عنه ابن ُمَعيَّة، وهو ابن الشيخ فخر الدين ابن العالَّ ّ ر احللِّ املطهَّ

تويفِّ يف حياة أبيه«))).

 وذكره الســيِّد تــاج الدين ابن ُمَعيَّــة يف إجازته الكبــرية عند تعداد مشــاخيه قائاًل: 
د  د بن حممَّ ».. وممَّن رويت عنه من املشايخ أيًضا الفقيه السعيد املرحوم ظهري الدين حممَّ

ر..«))). ابن املطهَّ

ًبا: »واملــراد هبذا الرجــل األخري هو ظهري الديــن ابن فخر  قــال اخلوانســارّي معقِّ

))) أمل اآلمل: )/00). 
))) أمل اآلمل: )/)0). 

))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
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ى باسم أبيه واملتوفَّ يف حياته حسبام نصَّ عليه صاحب املعامل  مة املسمَّ قني ابن العالَّ املحقِّ
يف حاشية إجازته املذكورة..«))).

د اهلذيّل )ق 8(: د بن حممَّ 47/184. الشيخ صفّي الدين حممَّ

د بن حييى بن  د ابن نجيب الدين حممَّ جاء يف أمل اآلمل: »الشــيخ صفّي الدين حممَّ
، كان فاضاًل عالـاًم، يروي عنه ابن ُمَعيَّة«))). ّ سعيد احللِّ

وذكــره الســيِّد اخلوئّي يف رجالــه حاكًيا قول صاحــب أمل اآلمل فيــه، فال داعي 
لتكراره))).

ّ )كان حيًّا سنة 789هـ(: د بن قارون احليلِّ 48/185. الشيخ حممَّ

ب بـ)شــمس الديــن(. روى عنه الســيِّد   يف تكملــة أمــل اآلمل، بــام نّصــه: »امللقَّ
فاته ســنة 789هـ تســع وثامنني وســبعامئة،   اجلليــل عّل بــن عبد احلميــد يف بعض مؤلَّ
د  ق، الزاهد العابد الفاضل، شــمس الدين حممَّ ثني الشــيخ املحرتم العامل املحقِّ قال: حدَّ
د بن  ابــن قارون ســلَّمه اهلل.. إىل آخر ما قال، فهو من طبقة الشــهيد شــمس الدين حممَّ

ّي«))). مكِّ

ّ )ق 8(: 49/186. الشيخ حييى بن فخر املحقِّقني احليلِّ

ذكره السيِّد حســن الصدر يف تكملة أمل اآلمل قائاًل ما نّصه:»رأيت إجازة الفخر 
ل اهلل عمره،  والــده له، قال: قرَأ علَّ الولــد العزيز أبو املظفر حييى ولدي الصلبــي، طوَّ

))) روضات اجلنَّات: 7/6)). 
))) أمل اآلمل: )/)0). 

))) ُينظر: معجم رجال احلديث: 7)/6)). 
))) تكملة أمل اآلمل: 69/5). 
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كتاب خالصة األقوال يف معرفة القســمني من الرجــال بتاممه، وأجزت له روايته عنِّي، 
س اهلل روحه بقراءيت عليه، فلريو ذلك ملن شاء وأحب،  وعن والدي املصنِّف احلسن قدَّ
ر يف تاسع عش شهر  د بن احلسن بن يوسف بن عّل بن املطهَّ فهو أهل لذلك، وكتب حممَّ
ة ســنة سبع وأربعني وســبعامئة باحللَّة، واحلمد هلل وحده وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا  ذي احلجَّ

د وآله وسلم«))). حممَّ

))) تكملة أمل اآلمل: 55/6)-56). 





)800-899هـ( وما بعده بقليل
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ظهور احلركة ال�سوفيَّة

مل يكن للقرن التاســع اهلجرّي وما بعده يف احللَّة ما كان للقرنني الســابقني فيها من 
حيــث نموِّ احلركة العلميَّة وازدهارها، بــل نلمس يف هذا القرن وبصورة واضحة بداية 
ضعف النشــاط العلمّي ووجود بعض التغيــريات يف االجتاهات الفكرّية لبعض رجال 
ذلــك العرص، وعىل الرغم مــن وجود بعض العلامء األعالم ممَّن كان له شــأٌن متميٌِّز يف 
ديمومــة احلركة العلميَّة وتنشــيطها مل يرتِق هبا إىل ما كانت عليه يف العرصين الســابقني 
)الســابع والثامن اهلجرّيــني(، وجيد الباحث املتتبِّع أنَّ احلركــة العلميَّة يف هذا القرن قد 

غلب عليها صفتان واضحتان مها:

ة عىل نتــاج علامء ذلك العرص وُأدبائه، . ) ة وأدبيَّة طغت وبقوَّ بروز حركة شــعريَّ
َثر  ة واألدبيَّة فقط، ومل يؤرْ حتَّى أنَّ كثرًيا منهم ُعرفوا من خالل آثارهم الشــعريَّ
فــات أو مصنَّفات يف جماالت العلــم األُخرى، من أمثال: الشــيخ  عنهــم مؤلَّ
صالح ابن العرندس، والشيخ اخلليعّي، وابن محَّاد وغريهم، ولربَّام ُيعزى هذا 
األمــر إىل آثــار احلركة الصوفيَّــة اآليت ذكرها ومدى تأثريها يف علامء مدرســة 

احللَّة.

)800-899هـ( وما بعده بقليل
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ظهور احلركة الصوفيَّة يف مدرسة احللَّة والتي بدت آثارها واضحة عىل بعض . )
علامئها ورجال الفكر واألدب فيها وما تركته تلك احلركة من تأثري ســلبّي يف 
النشــاط العلمّي ولرّبام كانت من األســباب املبارشة لتدهــور النهضة العلميَّة 
وبدايــة مخوهلا، وال نعرف أســباًبا واضحــة لظهور احلركــة الصوفيَّة يف احللَّة 
ت عــىل املدينة والبالد  والتــي قــد تكون نتيجة للظــروف واألحوال التــي مرَّ
اإلســالميَّة عموًمــا، أو قد تكون نتجت عن التالقح العلمــّي بني مدينة احللَّة 
ومدن العامل اإلسالمّي االُخرى والذي شمل االتصال بمختلف علامء مجهور 
املســلمني، ونجد أنَّ من أشــهر علامء احللَّة املتأّثرين باحلركة الصوفيَّة يف ذلك 

. ّ العرص الشيخ احلافظ رجب الربيّس والشيخ الزاهد أمحد بن فهد احللِّ

ف ومذهب الصوفيَّة بشــكل عام وأهــّم مرتكزاته الفكرّية  ولتوضيــح علم التصوُّ
والفلسفيَّة، نذكر هنا بعض ما قيل فيه وبصورة خمترصة لالطِّالع وتعميم الفائدة:

ف علــم يبحث فيه عن  قال الشــيخ هباء الديــن العامّل يف الكشــكول))): »التصوُّ
ا موصلة لكلٍّ من مظاهرها ومنســوباتا  ة وأســامئه وصفاته من حيث أهنَّ الذات األحديَّ
ة،  ة، ونعوتا األزليَّــة، وصفاتا الرسمديَّ إىل الــذات اإلهليَّة، وموضوعُه الــذات األحديَّ
انيَّة، وكيفيــة رجوع أهــل اهلل تعاىل إليه  وبيــان مظاهر األســامء اإلهليَّــة، والنعــوت الربَّ
ســبحانه، وكيفية ســلوكهم وجماهداتم ورياضاتم، وبيان نتيجة كلِّ األعامل واألذكار 
ه وغايته  يف دار الدنيــا واآلخــرة عــىل وجه ثابت يف نفــس األمر، ومبــادؤه معرفة حــدِّ

واصطالحات القوم فيه.

قــال بعض العارفني: من كان نظره يف وقت النعم إىل املنعم ال إىل النعمة كان نظره 
يف وقــت البــالء إىل املبل ال إىل البالء، فيكــون يف مجيع حاالته غريًقــا يف مالحظة احلقِّ 

))) كشكول البهائّي: )/)8))-)8)). 
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ًها إىل احلبيب املطلق، وهذه أعىل مراتب السعادة«. متوجِّ

ّ واصًفا علم  قال الشــيخ يوســف كركوش عند ترمجته للشــيخ أمحد بن فهد احلــلِّ
ف بام نّصه: التصوُّ

ف هو حماســبة النفس عــىل األفعال والــرتوك، وجماهدتا عىل الســري  »إنَّ التصــوُّ
د عن مشــاغل احليــاة، متَّبًعا آداًبا وســننًا  بنمــط خــاصٍّ يف احليــاة من خلوٍّ وذكــر وجترُّ
قد رســموها للُمريــد، وقد رشح الغزال هذه اآلداب والســنن يف كتابــه إحياء العلوم، 
وكذلك الســهروردّي يف كتاب )عوارف املعارف(، فإذا ســار اإلنســان عىل هذا النهج 
روا ينكشــف عنه حجاب احلسِّ ويطلع عىل عوامل من أمر اهلل ليس  الذي رســموه كام قرَّ

لصاحب احلسِّ إدراك يشء منها.

وقالــوا: إنَّ الــروح إذا رجع عن احلــسِّ الظاهر إىل الباطــن ضعفت أحوال احلسِّ 
ــه كالغذاء للروح،  وقويــت أحوال الروح وغلب ســلطانه، وأعــان عىل ذلك الذكر فإنَّ
وال يــزال يف نمــوٍّ إىل أن يصري شــهوًدا بعد أن كان علــاًم، ويتّم وجــود النفس الذي هلا 
انيَّة والعلوم اللدنيَّة والفتح  ض حينئذ للمواهب الربَّ مــن ذاتا وهو عني اإلدراك، فيتعرَّ
اإلهلــّي وتقرب ذاته يف حتقيق حقيقتها من االُفق األعىل، فتدرك كثرًيا من الواقعات قبل 
ة نفســه يف املوجودات السفليَّة، والعظامء من الصوفيَّة ال يعتربون  ف بقوَّ وقوعها ويترصَّ
فون فيه وال خيربون عن حقيقــة يشء مل يؤمروا بالتكلُّم فيه، بل  هذا الكشــف وال يترصَّ

ذون منه. ون ما يقع من ذلك حمنًة ويتعوَّ ُيِعدُّ

ف مبنيٌّ عىل نظرية الفلســفة اإلرشاقيَّة التــي ال تؤمن باملنطق، بل تؤمن  إنَّ التصــوُّ
بأنَّ اإلنسان يمكنه أن يدرك حقائق األشياء عن طريق النفس اإلنسانيَّة املدركة بالذات 
ة  ة، فإذا ابتعد عن الشواغل الدنيويَّ التي شــغلتها عوارض البدن واالشتغال باحلياة املاديَّ
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ا الفلسفة  وعمل عىل تصفيه نفســه من الرذائل والتحلِّ بالفضائل حيصل له الكشف. أمَّ
ــائيَّة فهي ال تؤمن هبذه الطريقة، وتعترب ما حيصل منها خياالت وأوهام، فهي تؤمن  املشَّ
باملنطق، وأنَّ املعلومات حتصل باالختبار والتجربة واالســتنتاج. هاتان الفلسفتان كانتا 
رائجتــني عند اليونــان يف القرون األُوىل، فلــامَّ ُترمجت علوم اليونــان يف العهد العبَّايّس 
ُترمجــت كتب هاتني الفلســفتني إىل اللغة العربيَّة، فعكف املســلمون عىل دراســة هاتني 
ف اإلســالمّي مستنًدا بجوهره عىل الفلســفة اإلرشاقيَّة، ُمتَّساًم  الفلســفتني، فنشأ التصوُّ

من حيث املظهر بطقوس الديانة اإلسالميَّة«))).

خمول احلركة العلميَّة واأ�سباب تراجعها

ثمَّ من سامت هذا القرن– كام أسلفنا- أنَّه شهد تراجًعا ملموًسا للحركة العلميَّة يف 
تِها، إذ يتبنيَّ  مدينة احللَّة، بدت مالحمها واضحة يف تراجع نتاجات علامء تلك احلقبة وقلَّ
ل يف تاريخ ذلك العرص اهلبوط التدرجيّي لنشاط مدينة احللَّة العلمّي وربَّام  للباحث املتأمِّ

األديّب أيًضا، والذي يمكن أن نعزوه إىل األسباب اآلتية:

الظــروف املعيشــيَّة الصعبة التي ســادت املدينة تلك الفرتة بســبب األوضاع . )
ام وأمراء مل يولوا مسرية العلم والعلامء  ة، وتعاقب حكَّ السياســيَّة غري املســتقرَّ

االهتامم الكايف أو الرعاية الالزمة لديمومة احلركة العلميَّة ودعم نشاطها.

هجرة بعض كبار العلامء ومراجع الفقهاء عن مدينة احللَّة إىل ســواها لظروف . )
معيَّنــة تكاد ال تنفصل عن األســباب األخــرى التي بدت بوادرهــا يف القرن 
مة كامل الديــن عبد الرمحن العتائقــّي إىل مدينة  الثامــن، كهجرة الشــيخ العالَّ
ــابة السيِّد هباء الدين  النجف األرشف بعد ســكناه احللَّة، وكذلك تلميذه النسَّ

))) تاريخ احللَّة: )/95. 
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عــّل النيّل النجفّي، وقبلهم أيًضا الفيلســوف الكبري الشــيخ نصري الدين عّل 
ت  س سنة 755هـ، وقد مرَّ الكاشــايّن )القايّش( املتوفَّ يف املشهد الغروّي املقدَّ

ترامجهم آنًفا.

ـن هاجر أيًضا من احللَّة إىل النجف األرشف اإلمام الفقيه صدر العلامء  وممَـّ
لت هجرته دعاًم كبرًيا  وشيخ فقهاء وقته أيب عبد اهلل املقداد السيورّي الذي شكَّ
حلــوزة النجف األرشف وإضعاًفا ملحوًظا حلوزة احللَّة، ملا له من زعامة دينيَّة 

كبرية ومكانة علميَّة مرموقة.

مة  ثمَّ هناك من علامء احللَّة َمن قصد غري النجف يف هجرته عن احللَّة كالعالَّ
ّ الذي استوطن مدينة كربالء  النحرير والفقيه الزاهد الشيخ أمحد بن فهد احللِّ
ا)))، فكانت هجرته تلك  ـى احلركة العلميَّة فيها ومنحها بوجوده دفًعا قويًّ وتبنَـّ
ضعًفا آخر أصاب حوزة احللَّة العلميَّة. لذا ُيعدُّ هذا السبب، وهو هجرة كبار 
العلامء عن احللَّة، من أهم األســباب التي ساعدت عىل تراجع احلركة العلميَّة 

وتدهورها.

ومن األسباب األخرى التي لعلَّها أعانت بشكل أو بآخر عىل إضعاف املسرية . )
العلميَّة يف احللَّة وتراجع نشــاطها حالة التباغض العلمّي ومشــاعر الكراهية 
واحلســد التي كان يعيشها بعض املشــتغلني بطلب العلم يف تلك الفرتة بسبب 
الفــارق يف املســتوى العلمّي فيام بينهــم، وهو ما قد أدى إىل ظهــور حالة من 
النفور واالســتيحاش عند بعض كبار العلامء من وجود تلك الظاهرة الســيئة 
يف األوســاط العلميَّة آنذاك والتي كانــت يف بعض األحيان تدفع ببعضهم إىل 
مغادرة املدينة وترك تلك األجواء املشــحونة بالتوتر والبغضاء ومن ثمََّ غياب 

))) ُينظر: تاريخ احلركة العلميَّة يف كربالء: 7)). 
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جهودهم املهمة وعطائهم املتميز عن احللقات العلميَّة حلوزة احللَّة ومدرستها. 
 ّ مة احللِّ د بن العالَّ قني حممَّ ولعلَّ من أمثلة ذلك ما روي عن الشيخ فخر املحقِّ
مة ملا ناله  مها من أنَّه سافر عن احللَّة إىل أذربيجان سنة وفاة أبيه العالَّ س رِسُّ ُقدِّ
مــن األعداء بعد موت أبيه، وكان مشــتغاًل آنذاك بالبحــث يف الدليل احلادي 
H فقال  ّ مة احللِّ واخلمســني بعد املائة األوىل من كتاب األلفني لوالده العالَّ
ر حيث وصل يف ترتيب  د بن احلسن بن املطهَّ ًثا أعىل اهلل مقامه: يقول حممَّ متحدِّ
هذا الكتاب وتبويبه إىل هذا الدليل يف حادي عش مجادى اآلخرة سنة 6)7هـ 
يف حــدود أذربيجان: خطــر ل أنَّ هذا خطايب ال يصلح يف املســائل الربهانيَّة، 
ين  فتوقفــت من كتابته، فرأيت والدي عليه الرمحة تلك الليلة يف املنام قد ســالَّ
الســلوان، وصاحلتنــي األحزان، فبكيت بكاًء شــديًدا، وشــكيت إليه من قلَّة 
املســاعد، وكثــرة املعاند، وهجر اإلخــوان، وكثرة العــدوان، وتواتر الكذب 
والبهتــان، حتــى أوجــب ذلك ل جالئي عــن األوطان، واهلــرب إىل أرايض 
أذربيجان، فقــال ل: إقطع خطابك فقد قّطعَت نياط قلبي، وقد ســلَّمتك إىل 

اهلل فهو سند َمن ال سند له))).. إلخ.

وعىل الرغم من ذلك، فإنَّ هذا القرن ُيعدُّ أيًضا من قرون النهضة العلميَّة يف احللَّة، 
وقد برز فيه عدد من العلامء واألُدباء الكبار والذين كان من أشهرهم:

1/187. الشيخ إبراهيم بن سليامن القطيفّي )كان حيًّا سنة 951هـ(:

هو الفقيه الفاضل اجلليل الشيخ أبو إسامعيل إبراهيم بن سليامن القطيفّي الغروّي 
. قال فيه صاحب لؤلؤة البحرين: »والشيخ إبراهيم املذكور قطيفّي األصل إالَّ أنَّه  ّ احللِّ

))) تكملة أمل اآلمل: )/)6). 
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ًة ثمَّ يف احللَّة فلهذا نسب إىل كلٍّ منهام، وهو فاضل ورع،  جاء العراق فقطن يف الغري مدَّ
قد روى عنه مجلة من الفضالء.

قــال بعــض الفضالء: وقد رأيت بخــطِّ بعض الفضالء أنَّه حكــى عن بعض أهل 
ة يف  البحريــن يف حقِّ الشــيخ هذاH أنَّ هذا الشــيخ قد دخل عليه اإلمــام احلجَّ
 صــورة رجــل يعرفه الشــيخ فســأله أّي اآليات مــن القــرآن يف املواعظ أعظــم؟ فقال 
َفْوَن َعَلْينَــا َأَفَمن ُيْلَقى يِف النَّــاِر َخرْيٌ َأم َمن  الشــيخ: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن ُيْلِحُدوَن يِف آَياتِنَــا َل خَيْ
ُه بِــاَم َتْعَمُلوَن َبِصــرٌي﴾)))، فقال: صدقت   َيــْأِت آِمنًا َيــْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشــْئُتْم إِنَّ

يا شيخ،

 ثــمَّ خــرج، فســأل أهــل البيــت: خــرج فــالٌن؟ فقالــوا: مــا رأينــا أحــًدا داخاًل 
وال خارًجا..«))).

وجاء يف روضات اجلنَّات »الشــيخ اإلمام اجلليل النبيل، أبو إســامعيل إبراهيم بن 
ســليامن القطيفّي اخلطِّّي البحرايّن املجاور حيًّا وميًِّتا بالغري الرسي، كان عالـاًم فاضاًل، 
ثني. ويف البحار: إنَّه كان يف غاية  ورًعا صاحلًا من كبار املجتهدين، وأعالم الفقهاء املحدِّ
ق الشــيخ عّل الكركّي  الفضل، وكان معارًصا للشــيخ نور الدين املرّوج. يعني به املحقِّ

الذي يروي عنه أيًضا باإلجازة وكانت بينهام مناظرات..«))).

ويف طرائــف املقال: »الشــيخ إبراهيم بن ســليامن القطيفّي األصــل إالَّ أنَّه جاء إىل 
ــه قد دخل عليه اإلمام  العــراق فوطن يف الغرّي ثــمَّ يف احللَّة، وهو فاضل ورع، قيل: إنَّ
ــة يف صــورة شــخص يعرفــه فســأله أّي اآليــات يف املواعظ أعظــم؟ فقال:   احلجَّ

لت: 0).  ))) سورة فصِّ
))) لؤلؤة البحرين: 60). 

))) روضات اجلنَّات: )/5). 



424

قه ومل يعرفه«))). ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن﴾ فصدَّ

ويف الكنــى واأللقــاب: »الشــيخ إبراهيم بن ســليامن البحرايّن املجــاور حيًّا وميًِّتا 
بالغــرّي الــرسي، كان عالـاًم فاضاًل، ورًعا صاحلًا من كبــار املجتهدين، وأعالم الفقهاء 
ق الكركّي ويروي عنه  ثني، كان يف غاية الفضل، معارًصا للشيخ نور الدين املحقِّ واملحدِّ
ة القائم صلوات اهلل عليه  باإلجازة أيًضا، وكانت بينهــام مناظرات، ُنقل أنَّ اإلمام احلجَّ
دخل عليه يف صورة رجل كان يعرفه وســأله عن أبلغ آية يف املوعظة، فقرأ الشــيخ قوله 
َفْوَن َعَلْينَا﴾ اآلية، فقال له اإلمام: صدقت  تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن يِف آَياتِنَا َل خَيْ

يا شيخ، ثمَّ خرج..«))).

شيوخه:

من أشهرهم:

الشيخ إبراهيم بن احلسن الشهري بـ)ابن الوّراق(.. )

ق نور الدين عّل بن عبد العال الكركّي.. ) يروي باإلجازة عن الشيخ املحقِّ

تالمذته:

من أشهرهم:

ح يف . ) الشــيخ اجلليــل املدعو بـ)شــاه حممود( اخلليفة الشــريازي، والــذي رصَّ
إجازته له بأنَّ من أوثق مشــاخيه الشــيخ الفقيه النبيه عىل اإلطالق إبراهيم بن 

اق. احلسن الورَّ

الســيِّد رشيــف الديــن املرعــيّش التســرتّي، والد القــايض نور اهلل التســرتّي . )

))) طرائف املقال: )/87. 
))) الكنى واأللقاب: )/66. 
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 صاحــب كتاب )جمالــس املؤمنني(، وتاريخ إجازته له يــوم )) مجادى األوىل 
سنة ))9هـ.

د بن احلسن األسرتآبادّي، وإجازته له . ) الشــيخ العامل الزاهد شــمس الدين حممَّ
سنة 0)9هـ.

د بن تركي، وتاريخ إجازته له ســنة . ) الشــيخ الفاضل األجمد شــمس الدين حممَّ
5)9هـ بعد سنتني من وروده العراق.

د بن تقّي الدين احلســينّي األصفهايّن، وتاريخ إجازته له . 5 األمري معّز الدين حممَّ
كانت سنة 8)9هـ))).

6 .. ّ األمري السيِّد نعمة اهلل احللِّ

مؤلَّفاته وتصانيفه:

ة للشيخ إبراهيم القطيفّي، منها: ذكر أصحاب الرتاجم مؤلَّفات عدَّ

األحاديث األربعني.. )

تعليقات كثرية عىل الشائع واإلرشاد.. )

رسالة يف أحكام الشكوك.. )

رسالة يف أحكام الرضاع.. )

رسالة يف أدعية سعة الرزق وقضاء الدين.. 5

ق عّل الكركّي . 6 اج، وهي رّد عىل رسالة الشيخ املحقِّ رســالة باسم الرساج الوهَّ
ة: قاطعة اللجاج يف حلِّ اخلراج. املسامَّ

))) لؤلؤة البحرين: 65). 
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ة، وهي أيًضا يف الــردِّ عىل فتاوى . 7 الرســالة احلائرّيــة يف حتقيق املســألة الســفريَّ
ق عّل الكركّي. الشيخ املحقِّ

مات الذبيحة.. 8 رسالة يف رشح حمرَّ

ة بـ: )الرسالة الصوميَّة(.. 9 رسالة يف الصوم واملسامَّ

رسالة يف حرمة اجلمعة زمان الغيبة))).. 0)

الرسالة النجفيَّة، وهي رسالة لعمل املقلِّدين.. ))

رشح أســامء اهلل احلســنى. قال عنه البحرايّن يف اللؤلــؤة))): »إنَّه طويل الذيل، . ))
جيِّد الفوائد، وقد فرغ منه يف سنة ))9هـ.

رشح ألفية الشهيد.. ))

الفرقة الناجية.. ))

ًبا عىل هــذا الكتاب:  قال الشــيخ يوســف البحرايّن يف لؤلؤة البحريــن))) معقِّ
ا اإلماميَّة«. »والظاهر أنَّه حتقيق الفرقة الناجية، وإهنَّ

جمموعة يف نوادر األخبار الطريفة.. 5)

نفحات الفوائد ومفردات الزوائد، وهو يف صورة األسئلة واألجوبة.. 6)

اهلادي إىل سبيل الرشاد يف رشح اإلرشاد.. 7)

قــال اخلوانســارّي))): »توجد نســخته عند ســميِّه العالَّمة املعــارص صاحب 

))) لؤلؤة البحرين: )6). 
))) لؤلؤة البحرين: 65). 
))) لؤلؤة البحرين: )6). 

))) روضات اجلنَّات: )/6). 
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اإلشارات، ومل خيرج منه إالَّ قليل من أوائل العبادات«.

يت بـ)موسوعة الشيخ  ًرا تراث الشــيخ املرتَجم يف موسوعة سمِّ وقد ُطبع مؤخَّ
إبراهيم القطيفّي(.

ولدته ووفاته:

ق الســيِّد  مة املحقِّ مل أعثــر عىل تاريخ والدته أو تاريخ وفاتهH، ولكن ذكر العالَّ
ــد صادق آل بحــر العلوم يف تعليقته عىل كتــاب لؤلؤة البحرين أنَّ الشــيخ إبراهيم  حممَّ
القطيفّي صاحب الرتمجة كان حيًّا ســنة )95هـ، وهي الســنة التــي فرغ فيها من تأليف 

كتابه الفرقة الناجية)))، واهلل سبحانه العامل.

2/188. الشيخ أمحد بن احلسني الشامّي )كان حيًّا سنة 802هـ(:

مة الــورع اجلليل مجال الدين أبو شــهاب أمحد  جــاء يف فقهاء الفيحــاء: »هو العالَّ
ّ مولًدا ومنشــًئا، كان من فقهاء الشيعة  بن احلســني بن جعفر الشــامّي حمتًدا، واحللِّ
هيــم وذوي املكانــة العالية والرأي املســموع، عشــق العلم فأفنى زهرة شــبابه  ومتبرصِّ
َه بالفلســفة  امــه، وأحــبَّ األدب فلم يفتأ يامرســه حتَّى ملــك ناصيته، وتولَّ وأطيــب أيَّ
فملك زمامها، وجال أشواًطا يف مضامري الفقه واألصول فكان من أبطاهلام، وقد عرف 

أرسارمها، وحلَّ عويص مسائلهام، ووفِّق الكتشاف كنوزمها الثمينة الدفينة.

وقد وصفه صاحب كتاب رياض العلامء بالشــيخ الفقيه العامل العامل)))، رمحه اهلل 
تعاىل«))) ))).

))) ُينظر: لؤلؤة البحرين: 60) اهلامش. 
ل.  ))) مل أجده يف رياض العلامء املطبوع، ولعلَّه اطَّلع عىل نسخة فيها زيادة، فتأمَّ

))) فقهاء الفيحاء: )/00). 
ه: »التعليقات: حواٍش ←   ))) قال الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف الذريعة: )/5))الرقم 7))) ما نصَّ
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3/189. السيِّد أمحد بن عيّل، ابن ِعنَبة احلسنّي )748-828هـ(:

ــابة السيِّد مجال الدين أمحد بن عّل بن ِعنَبة احلسنّي  هو العامل الفاضل األديب النسَّ
، كان من كبار علامء النسب يف عرصه، ذكره الزركل قائاًل: »أمحد بن عّل بن حسني  ّ احللِّ
ابة، عراقي، تويفِّ  خ، نسَّ أبو العبَّاس مجال الدين ابن ِعنَبة الداودّي الطالبّي احلسنّي، مؤرِّ
ببلدة كرمان، له عمدة الطالب يف أنســاب آل أيب طالب، وبحر األنســاب يف نسب بني 

هاشم«))).

ّي: »مجال الدين أبو العبَّاس أمحد بن  وجاء يف الكنى واأللقاب للشــيخ عبَّاس القمِّ
عّل بن احلسني بن عّل بن مهنَّا بن ِعنَبة األصغر احلسنّي الداودّي صاحب كتاب عمدة 
ابة شيخ  ــابة، كان صهر الســيِّد تاج الدين ابن ُمَعيَّة النسَّ مة نسَّ الطالب، ســيِّد جليل عالَّ
ل وتلميذه، كان من علامء اإلماميَّة بل هو من عظامئها، تتلمذ عىل السيِّد ابن  الشهيد األوَّ

ُمَعيَّة اثنتي عشة سنة فقًها وحديًثا ونسًبا وحساًبا وأدًبا وغري ذلك، له..«))).

مؤلَّفاته:

مة ومخسة فصول.. ) ب عىل مقدِّ بحر األنساب، يف نسب بني هاشم، وهو مركَّ

فه الشــهيد ســنة 780هـ، ونسخة منه ُكتبت بأمر  → معلَّقة عىل هوامش كتاب الدروس الذي ألَّ
ّ املولد، وفرغ  الشــيخ الفقيه الفاضل مجال الدين أمحد بن احلسني بن جعفر الشامّي املحتد واحللِّ
كاتب النســخة من الكتابة سنة )80هـ فعلَّق عليها هذه التعليقات بخطِّه، ]ومتلَّكها[ الشيخ عّز 
ّ ت))8هـ،  الدين احلسن بن احلسني بن مطر اجلزائرّي األسدّي تلميذ الشيخ أمحد بن فهد احللِّ
ــه صارت النســخة ملكه فكان يطالع فيها من ســنة 8)8 إىل 9)8هـــ، ويعلِّق عليه احلوايش  ألنَّ
تدرجًيا، قال يف الرياض: النســخة مــع التعليقات هبذه اخلصوصيَّات موجــودة يف كون بان عند 

 .) ّ القايض«. )أمحد احللِّ
))) األعالم: )/)7). 

))) الكنى واأللقاب: )/67). 
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عمدة الطالب الصغرى.. )

عمدة الطالب الكربى.. )

كتاب يف األنساب، فاريس.. )

ولدته ووفاته:

مة كتاب عمدة الطالب يف أنســاب آل أيب طالب))) حتقيق يف سنة والدة  جاء يف مقدِّ
الســيِّد ابــن ِعنَبة املرتجم اعتامًدا عىل ســنة وفاته ســنة 8)8هـ وعن عمــر ناهز الثامنني، 
فتكون ســنة والدته حدود ســنة 8)7هـ، وقد تويفِّ بأرض كرمان من بالد إيران، رمحه 

اهلل تعاىل.

ّ )757-841هـ(: 4/190. الشيخ أمحد ابن فهد احليلِّ

هــو العامل الفاضل، والفقيه البارع، العابد الزاهد، مجال الدين أبو العبَّاس أمحد ابن 
، كان من أعاظم العلامء وأكابر الفقهاء، ورد  ّ د بن فهد األسدّي احللِّ شــمس الدين حممَّ
ذكــره يف معظــم املعاجم الرجاليَّة وقد ُأحيــط باإلطراء والثناء لِـــام كان عليه من الزهد 

ة الفقاهة. والتقوى وقوَّ

، فاضل  ّ ذكــره صاحــب أمل اآلمل فقال: »الشــيخ مجال الدين أمحد بن فهــد احللِّ
عامل، ثقة صالح، زاهد عابد، ورع جليل القدر، له كتب..«))).

 ، وجــاء يف كتــاب روضات اجلنَّات مــا نّصه: »الشــيخ العامل العامل العــارف امللِّ
وكاشــف أرسار الفضائل بالفهم اجلل، مجال الدين أبو العبَّاس أمحد ابن شــمس الدين 

))) عمدة الطالب: )). 
))) أمل اآلمل: )/)). 
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، الساكن باحللَّة السيفيَّة واحلائر الشيف حيًّا وميًتا، له من  ّ د بن فهد األســدّي احللِّ حممَّ
االشــتهار بالفضل واإلتقان والذوق والعرفان والزهد واألخالق واخلوف واإلشفاق 
وغــري أولئك من مجيل الســياق ما يكفينا مؤنة التعريــف، ويغنينا عن مرارة التوصيف، 
، واللفظ واملعنى،  وقــد مجع بني املعقول واملنقول، والفروع واالُصــول، والقش واللبِّ

والظاهر والباطن، والعلم والعمل، بأحسن ما كان جيمع ويكمل..«))).

وقال الســيِّد عّل الربوجردّي يف طرائف املقال ما نّصه: »الشــيخ أمحد ابن شــمس 
ّ األســدّي، فاضل فقيه، جمتهد زاهد، عابد ورع، تقّي نقّي، إالَّ  د بن فهد احللِّ الدين حممَّ
أنَّ لــه مياًل إىل مذهب الصوفيَّة، يروي عنه ابن هالل اجلزائرّي، وهو يروي عن تالمذة 

شيخنا الشهيد«))).

، فقيه، إمامّي، مولده يف  ّ د بن فهد األســدّي احلــلِّ وجاء يف األعالم: »أمحد بن حممَّ
احللَّة السيفيَّة وإليها نسبته ووفاته، وقربه بكربالء..«))).

وذكره الســيِّد اخلوانســارّي قائاًل: »ووجدت يف بعض مصنَّفــات من عارصناه أنَّ 
ابن فهد ناظر أهل السنّة يف زمان املريزا اسبند الرتكامن يف اإلمامة وكان والًيا عىل عراق 
ى إلثبات مذهبه وإبطال مذاهب أهل الُسنَّة، وغلب عىل مجيع علامء أهل  العرب، فتصدَّ

.(((»ة العراق، فغريَّ املريزا مذهبه وخطب باسم أمري املؤمنني وأوالده األئمَّ

شيوخه:

من أشهرهم:

))) روضات اجلنَّات: )/)7. 
))) طرائف املقال: )/)9. 

))) األعالم: )/7)). 
))) روضات اجلنَّات: )/)7. 
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ج البحرايّن.. ) الشيخ الفقيه أمحد بن عبد اهلل بن املتوَّ

الشيخ عّل بن اخلازن احلائرّي.. )

ــابة هباء الدين عــّل بن عبد الكريم بن عبــد احلميد النيّل . ) مة النسَّ الســيِّد العالَّ
احلسينّي صاحب كتاب )األنوار اإلهلّية(.

الشيخ الفقيه املقداد بن عبد اهلل السيورّي األسدّي.. )

تالمذته:

من أشهرهم:

( .. ّ الشيخ الفقيه عبد السميع بن فّياض األسدّي احللِّ

 الشــيخ األديــب والعــامل الفاضــل عــّز الديــن احلســن ابــن شــمس الديــن . )
، ذكره الشــيخ يوســف كركوش يف تاريــخ احللَّة))) ضمن  ّ ــد املهلَّبي احللِّ حممَّ
، وكذلك الشــيخ عــّل بن فضل بــن هيكل  ّ  تالمــذة الشــيخ ابــن فهــد احلــلِّ

. ّ احللِّ

الشــيخ العامل الفقيه عّز الدين حســن بن عّل بن أمحد الشــهري بـــ: ابن العشة . )
الكروايّن العامّل.

الشــيخ الفقيه عّل بــن هالل اجلزائــرّي صاحب كتاب )الــدرِّ الفريد يف علم . )
التوحيد(.

س دولة املشعشعني املنحرف عن . 5 د املوسوّي مؤسِّ د بن فالح بن حممَّ السيِّد حممَّ
. ّ ُأستاذه ابن فهد احللِّ

))) تاريخ احللَّة: )/)9. 



432

مؤلَّفاته:

التحصني يف صفات العارفني، مطبوع.. )

أرسار الصالة.. )

الــدّر الفريــد يف التوحيــد، نســبه إليه صاحب أمــل اآلمل))) وكذلك الســيِّد . )
حممــد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته))) عىل الفوائد الرجاليَّة للســيِّد مهدي 
 بحرالعلوم، ولكن يف حقيقة احلال إنَّ هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ عّل بن 

، وقد يكون غريه، فالحظ. ّ هالل اجلزائرّي تلميذ ابن فهد احللِّ

رسالة يف تعقيبات الصالة.. )

رسالة يف العبادات اخلمسة.. 5

رسالة يف معاين أفعال الصالة وترمجة أذكارها، مطبوع.. 6

رسالة يف منافيات نية احلّج.. 7

رشح األلفية للشهيد.. 8

ة، مطبوع.. 9 ة الداعي ونجاح الساعي، وهو ذو فوائد عدَّ عدَّ

الفصول يف الدعوات))).. 0)

فقه الصالة، خمترص.. ))

كفاية املحتاج، يف مناسك احلّج.. ))

))) أمل اآلمل: )/)). 
))) الفوائد الرجاليَّة: )/08) اهلامش. 

))) روضات اجلنَّات: )/)7. 
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اللمعة اجلليلة، يف معرفة النية.. ))

املحّرر.. ))

املسائل البحريَّات.. 5)

املسائل الشاميَّات.. 6)

مصباح املبتدي وهدى املهتدي.. 7)

املصباح، يف واجب الصالة ومندوباتا))).. 8)

د صــادق بحرالعلوم يف تعليقته عىل . 9) املقترص، وهذا الكتاب وصفه الســيِّد حممَّ
ا اخلوانســارّي يف  كتــاب رجال بحــر العلوم))) بأنَّه نفســه رشح اإلرشــاد، أمَّ

روضات اجلنَّات))) فعدَّ رشح اإلرشاد من كتبه األُخرى غري املقترص.

املهّذب البارع إىل رشح النافع، يف الفقه، مطبوع.. 0)

املوجز احلاوي يف حترير الفتاوي.. ))

ف ّ وعلم التصوُّ الشيخ ابن فهد احليلِّ

ف،  ّ عىل أنَّ له مياًل إىل مذهب الصوفيَّة والتصوُّ قد يؤخذ عىل الشيخ ابن فهد احللِّ
ويف حقيقــة احلــال ال يمكن اعتباره من أتباع هذا املذهــب أو من منارصيه، ملا كان عليه 

ة إخالصه الواضح للدين والعقيدة. من صفات الورع والتقوى ولشدَّ

يقــول الســيِّد هادي كــامل الدين يف فقهــاء الفيحاء عند ذكره هلــذا األمر وصفات 

))) روضات اجلنَّات)/)7. 
))) الفوائد الرجاليَّة: )/08) اهلامش. 

))) روضات اجلنَّات: )/)7. 
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: »فإن كان ذهابه إىل مذهــب الصوفيَّة ممَّا يقدح بالدين وخيلُّ  ّ الشــيخ أمحد بن فهد احللِّ
بالعقيــدة والصــالح فكيف صحَّ هلــم وصفُه بأنَّه صالــح عابد ورع تقــي نقي زاهد؟! 
فالوصفــان متناقضان ال جيتمعان وال يرتفعان، فالُبدَّ مــن ثبوت أحدمها ونفي اآلخر، 
وإن مل يكن ميلُه إىل مذهب الصوفيَّة ممَّا يقدح بالتقوى فام وجه هذا االستثناء؟! وإلماطة 
احلجاب عن الصوفيَّة التي اشتهر هبا بعض علامء الشيعة نقول: إنَّ هذه الصوفيَّة ليست 
ة  مــن معــدن طريقة الصوفيَّة املعروفة وإن شــاركتها باالســم، وإنَّام هي عبارة عن شــدَّ
ة التعلُّق بمحبَّة اهلل تعاىل، وهذا ال يتناف  ــف والزهد ورياضة النفس وشدَّ املبالغة بالتقشُّ

واألوصاف السابقة..«))).

ولدته ووفاته:

ة الداعي ونجاح  د مهدّي بحر العلوم: »ووجدُت يف ظهر كتاب عدَّ قال السيِّد حممَّ
د ابــن فهد 757هـ، تاريخ تأليف هذا الكتاب  الســاعي البن فهد هكذا: تاريخ تولُّ

ة عمر ابن فهد )8 سنة«))). )80هـ، تاريخ وفاة ابن فهد ))8هـ، مدَّ

 ّ د الشــيخ يوســف كركوش هذه التواريخ عند ذكره للشــيخ أمحد بن فهد احللِّ وأيَّ
قائاًل:

»ُولد املرتَجم له ســنة 757هـ، وتويفِّ سنة ))8هـ وقد بلغ من العمر مخًسا وثامنني 
سنة..«)))، رمحه اهلل تعاىل.

))) فقهاء الفيحاء: )/99). 
))) الفوائد الرجاليَّة: )/))). 

))) تاريخ احللَّة: )/9)). 
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5/191. السيِّد جعفر بن أمحد امللحوس )كان حيًّا سنة 838هـ(:

 ذكره الشــيخ آقا بزرك يف الضياء الالمع من طبقات أعالم الشــيعة، قائاًل ما نّصه: 
»جعفــر امللحوس بن أمحد احلســينّي، مــن العلامء، رأيت بخطِّه إجازة لتلميذه ســلطان 
ل من )جوامع اجلامع(  ــد األوَّ ّي املجاور للنجف، عىل ظهر املجلَّ حســن احلســينّي القمِّ
الــذي كتبه املجاز بخطِّــه له يف النجف. فكتب املرتَجم جنب اســم الكاتب ما صورته: 
ة،  ة نبويَّ ة جمالــس آخرها يوم اخلميــس )) ج) 8)8 هجريَّ )أهناه دامت ســيادته يف عدَّ
وكتــب الفقــري إىل اهلل تعاىل جعفر بن أمحد امللحوس احلســينّي عفا اهلل عنــه( رأيته عند 

الشيخ صالح اجلزائرّي«))).

ويف الذريعــة عند ذكر كتابه )تكملة الدروس(: »للســيد جعفر بن أمحد امللحوس 
د بن جعفر يف احللَّة«))). - ظاهًرا-؛ لوجود قرب ولده جالل الدين حممَّ ّ احلسينّي احللِّ

مؤلفاته:

تكملة الدروس الشعيَّة، مطبوع.. )

املنتخب.. )

د البريسمّي بن نام )ق 9(: 6/192. الشيخ جعفر بن حممَّ

د  مة الفاضل الشيخ نجم الدين جعفر ابن الشيخ اإلمام شمس الدين حممَّ هو العالَّ
د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام  املعروف بـ)ابن االبريســمّي( ابن نجم الدين جعفر بن حممَّ

. ّ احللِّ

 .) ))) طبقات أعالم الشيعة: 6/))، رأيُت هذه النسخة يف مكتبة اإلمام احلكيم. )أمحد احللِّّ
))) الذريعة: )/))). 
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د بن  ه نجم الدين جعفر بن حممَّ ذكــره صاحب روضات اجلنَّات يف ذيــل ترمجة جدِّ
نــام قائاًل: »وله كتاب مثري األحزان يف املقتــل، وكتاب أخذ الثأر يف أحوال املختار، وإن 
احتمل كوهنام حلفيده الشيخ نجم الدين جعفر ابن اإلمام األعلم شيخ الطائفة ومالذها 
د بن جعفر املعروف بـ)ابن االبريســمّي(، كام ذكره الشــهيد الثاين يف  شــمس الدين حممَّ
رين عن الشهيد،  إجازته املعروفة هبذه األوصاف، وقد كان حفيده املشــار إليه من املتأخِّ

وله كتاب منهج الشيعة يف فضائل ويص خاتم الشيعة..«))).

ويف تاريخ احللَّة: »جعفر ابن شمس الدين: هو الشيخ نجم الدين جعفر ابن شمس 
د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام، ذكره الشهيد الثاين يف إجازته،  د بن جعفر بن حممَّ الدين حممَّ
ل، يروي عن الشيخ كامل الدين الراوي عن غياث  ر عن الشهيد األوَّ وهذا املرتجم متأخِّ

الدين بن طاووس، له كتاب منهج الشيعة يف فضائل ويصِّ خاتم الشيعة«))).

ّ )..-830هـ(: 7/193. الشيخ تاج الدين احلسن بن راشد احليلِّ

. ّ هو العامل الفاضل واألديب الشاعر تاج الدين احلسن بن راشد احللِّ

ذكره صاحب أمل اآلمل فقال: »احلســن بن راشد، فاضل، فقيه، شاعر، أديب، له 
ة، ومرثية احلسني، وُأرجوزة يف تاريخ  شعر كثري يف مدح املهدي وسائر األئمَّ

امللوك واخللفاء..«))).

وترجم له املريزا األفندّي يف رياض العلامء، قائاًل ما نّصه: »الفاضل العامل الشاعر، 
من أكابر الفقهاء، وهو من املتأخرين عن الشــهيد بمرتبتني تقريًبا، والظاهر أنَّه معارص 

))) روضات اجلنَّات: )/79). 
))) تاريخ احللَّة: )/8). 
))) أمل اآلمل: )/65. 
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، فالحظ.. إىل قولــه: وأيًضا قد رأيــت يف جمموعة كّلها مــن مؤلَّفات  ّ البــن فهد احلــلِّ
د اجلرجايّن الفاضل املشهور وكلها بخطِّ املؤلف قصيدة يف  د بن عّل بن حممَّ الشــيخ حممَّ
ل، وقد  ّ هذا، فتأمَّ مدح موالنا أمرياملؤمنني من منظومات الشــيخ حســن بن راشد احللِّ
كتــب يف صدرها هبذه العبارة: للموىل الشــيخ اإلمام األعظم البحر اهلامم األعلم جامع 
فضيلتي املعقول واملنقول، مستخرج مسائل الفروع من األصول، شيخ مشايخ الفقهاء 
ة املتكلِّمني، وعاملهم موالنا تاج امللَّة واحلقِّ والدين،  املجتهدين، وخامتهم ورئيس األئمَّ
احلســن بن راشد، أســبغ اهلل تعاىل عليه ظالله وأدام عليه فضله وفضائله موشًحا نسيًبا 

ويف آخره يمدح أمرياملؤمنني«))).

د بن راشــد، قائاًل  ــه يف موضع آخر ذهب إىل احتاده بالشــيخ حســن بن حممَّ  ثــمَّ إنَّ
ّ الذي قد سبق،  ما نّصه: »واحلّق عندي احتاده مع الشيخ تاج الدين حسن بن راشد احللِّ

إذ عرصمها متقارب والنسبة إىل اجلد شائع، فالحظ«))).

، تاج الدين، شــاعر، مــن أهل احللَّة  ّ وجــاء يف األعالم: »احلســن بن راشــد احللِّ
الســيفيَّة يف العراق، له أراجيز يف تاريخ امللوك واخللفاء وتاريخ القاهرة وقصائد ُتعرف 

بـ: احللِّّيات الراشديَّات«))).

ّ صاحــب الرتمجة   قــال اخلاقــايّن بعد حتقيق وتدقيق اســم احلســن بن راشــد احللِّ
، وعــامل فقيه، عاش  ّ مــا نّصه: »واخلالصة: اتضح لنا أنَّ احلســن بن راشــد شــاعر حلِّ
فــات.. إىل قوله: يتجــىلَّ للقارىء ما يتمتَّع به ابن راشــد من   إىل ســنة 0)8هـــ، وله مؤلَّ
ة وطــول الباع فيهــا، وعىل طول قصائده جتدها منســجمة ومتامســكة يف  ة الشــاعريَّ  قوَّ

))) رياض العلامء: )/85)-87). وُينظر: تاريخ احللَّة: )/)9. 
))) رياض العلامء: )/))). 

))) األعالم للزركل: )/)0). 
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ة ووحدة الفكر«))). القوَّ

شيوخه وتالمذته:

ا  ُيعــدُّ الشــيخ املقداد بــن عبد اهلل الســيورّي من أبرز شــيوخه كام ذكره بنفســه، أمَّ
ل إىل معرفة أحد منهم. تالمذته فلم أتوصَّ

مؤلَّفاته:

ُأرجوزة يف تاريخ القاهرة.. )

ُأرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء.. )

ل هذه االُرجوزة:. ) ُأرجوزة يف نظم ألفية الشهيد أسامها: اجلامنة البهيَّة، وأوَّ

راشد بن  احلسن  الفقري  مبتدًئا باســـــم اإللــــه الواحـدقــال 
ــة أنَّ تاريخ نظم هــذه األُرجوزة كان ســنة  وذكــر صاحــب الفوائــد الرضويَّ

5)8هـ، وعدد أبياتا )65 بيًتا.

حواٍش عىل حاشية اليمنّي عىل الكّشاف.. )

فاته كتاب خمترص بصائر الدرجات، وهو . 5 وقد ذكر اخلاقايّن يف شعراء احللَّة أنَّ من مؤلَّ
ّ وليس من تأليف احلسن بن   يف حقيقة احلال من تأليف الشيخ احلسن بن سليامن احللِّ

، فالحظ. ّ راشد احللِّ

ها احللِّّيات الراشديَّات.. 6 له قصائد كثرية يف مدح ورثاء أهل البيت سامَّ

:ومن شعره يف مدح اإلمام املهدّي

قصائًدا للمعاد  ذخـــًرا  املجالسوأعـــددت  النشيد  يف  منها  تعّطر 

))) شعراء احللَّة: )/5). 
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الذي اخللف  القائم  اإلمــام  الـــدوارسبمدح  الــرســوم  حتيا  بمظهره 
الغطارسرصاط اهلدى املهدي من خوف بأسه املــشكــني  عـــزاز  ـــذّل  ت
حقيقة ــا  ــن جــهــل ــــا  ممَّ لـــه  ـــــام  ــام عــلــمــنــا جمــانــسإم ــي ولــيــس لـــه ف
ها يمدُّ قدس  جسم  يف  عال  ـــّي قابسوروح  شــعــاع مــن األعـــىل اإلهل
تناله أن  عــن  ــّل  ج دقــيــق  اهلواجسومعنى  إليه  تدنو  أو  الفكر  يد 
وومههم فيه  الناس  يقني  حادستساوى  هو  كمن  علاًم  فأعظمهم 
يظّل ويضحى تعرتيه الوساوس..)))إذا العقل مل يأخذ عن الوحي وصفه

مصباح املهتدين، يف ُأصول الدين.. 7

وفاته:

ّ عاش  ذكر اخلاقايّن يف شعراء احللَّة، وكام مرَّ آنًفا، من أنَّ الشيخ احلسن بن راشد احللِّ
ل من القرن التاسع اهلجرّي، رمحه اهلل تعاىل. إىل سنة 0)8 هـ، أي إنَّه تويفِّ خالل الثلث األوَّ

)2( )كان حيًّا سنة 802هـ(: ّ 8/194. الشيخ احلسن بن سليامن احليلِّ

. ّ هو الفقيه الفاضل الشيخ حسن بن سليامن بن خالد احللِّ

قال عنه صاحب أمل اآلمل: »احلســن بن ســليامن بن خالد احللبّي، فاضل، عامل، 
فقيه، له خمترص بصائر الدرجات لسعد بن عبد اهلل، يروي عنه الشهيد«))).

( وليس )احللبّي( كام ذكــره صاحب أمل اآلمــل، والتصحيف بينهام  ّ وهــو )احلــلِّ
حاصل. وهو يروي عن الشهيد وليس العكس، ولعلَّ اإلجازة بينهام مدبَّجة.

))) شعراء احللَّة: )/8). 
))) وُذكر يف بعض املصادر باحللِّّ العامّل. 

))) أمل اآلمل: )/66. 
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،كان من تالمذة  ّ وجاء يف روضات اجلنَّات »الشيخ حسن بن سليامن بن خالد احللِّ
ل، وفقيًها فاضاًل كام يف األمل، وله كتاب منتخب بصائر الدرجات  شيخنا الشهيد األوَّ
ــّي املعارص لزمان ســيِّدنا اإلمام  للشــيخ األجلِّ األفقه األكمل ســعد بــن عبد اهلل القمِّ
العســكرّي.. إىل قوله: وله أيًضا كتاب يف الرجعــة لطيف وخمترص وغريمها، ينقل 
مي  عنهام أيًضا املجليّس كثرًيا، واشــتبه صاحب الريــاض فيه حيث زعمه من متقدِّ
أصحابنا املعارص لشيخنا املفيد وأرضابه، وقد رأيت بعد زمٍن من هذه الكتابة إجازة منه 
د بن احلسن اجلوياين هبذه الصورة: قرأ علَّ  للشيخ العامل املوفَّق عّز الدين حسني بن حممَّ
د بن  ل والثاين من كتاب اخلصال تصنيف الشيخ الفاضل السعيد املرحوم حممَّ اجلزء األوَّ
له إىل آخره، وأذنت له يف روايته  ّي من أوَّ عّل بن احلسني بن موسى بن بابويه الفقيه القمِّ
ّي الشامّي، عن  د بن مكِّ د أيب عبد اهلل حممَّ عنِّي عن شيخي العامل الشهيد وّل آل حممَّ

ه)))..«))). شيخه السيِّد عميد الدين عبداملّطلب بن األعرج احلسينّي، عن جدِّ

وذكر اخلوانســارّي أيًضا أنَّ تاريخ هذه اإلجازة كان يف الثالث والعشين من شهر 
املحّرم سنة )80 هـ.

ّ املرتجم السيِّد هباء الدين عّل بن عبدالكريم  ومن مشايخ احلســن بن سليامن احللِّ
مة املجليّس سلســلة  النيــّلH، وقد ُطبعت موســوعته ضمن منشــورات مكتبة العالَّ

مصادر بحار األنوار.

ّ )كان حيًّا سنة 840هـ(: بّي احليلِّ د املهلَّ 9/195. الشيخ عّز الدين احلسن بن حممَّ

هو العامل الفقيه من كبار علامء اإلماميَّة الشــيخ عّز الدين احلســن ابن شمس الدين 

))) وهذه اإلجازة منشورة يف جملَّة تراثنا: 0)/))). 
))) روضات اجلنَّات: )/)9). 
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. ّ د ابن زين الدين عّل املهلَّبّي احللِّ حممَّ

- ظ(،  ّ د بن عّل املهلَّبي احللبّي )احللِّ قال فيه صاحب أمل اآلمل: »احلسن بن حممَّ
ة، رأيته يف اخلزينة  ة يف ردِّ شــبه القدريَّ ق مدقِّق، له كتاب األنوار البدريَّ فاضــل عــامل، حمقِّ

املوقوفة الرضوّية«))).

د بن عــّل املهلَّبّي، عــّز الديــن، فاضل، من  وجــاء يف األعــالم: »احلســن بــن حممَّ
ة يف ردِّ شــبه  ــة يف العراق، ُينســب إىل املهلَّب بن أيب صفــرة، له األنوار البدريَّ أهــل احللَّ

ة«))). القدريَّ

د ابن  وترجم له اخلاقايّن قائاًل: »هو الشــيخ عّز الدين احلسن ابن شمس الدين حممَّ
، عامل فاضل، وأديب شــاعر، ذكره مجع من أعالم املرتمجني  ّ زين الدين عّل املهّلبي احللِّ
يف كتبهم.. إىل قوله: وذكره صاحب رياض العلامء فقال: العامل املتكلِّم، اجلليل الشاعر، 
مهام  بــّي الوزير لتقدُّ ــق املعــروف بـ)املهلَّبّي( وهو ليس باملهلَّبّي الشــاعر وال باملهلَّ املحقِّ
ة(،  ة للكشف عن شبه القدريَّ ره كام ســتعرف، وهو صاحب كتاب )األنوار البدريَّ وتأخُّ
ة من نسخه  ة ويف بالد سجســتان وعندي نسخة منه، ورأيت عدَّ رأيته يف اخلزانة الرضويَّ
فه يف داره باحللَّة الســيفيَّة سنة 0)8هـ يوم السبت 6 مجادى اآلخر، وكان الباعث عىل  ألَّ
 ّ ــه أمحد بن فهد احللِّ تأليفه الشــيخ األجّل الفاضل مجــال الدين أيب العبَّاس أمحد، ولعلَّ

املتوفَّ سنة ))8هـ«))).

ــع أحد  ًبا عىل ما ســبق من أقوال العلامء فيه: »واملرتَجم له مل يتوسَّ قال اخلاقايّن معقِّ
من أعالم املرتمجني بسريته بل كّل ما جاء من ذكره بسبب كتابه األنوار، كام مل يثبت أحد 

))) أمل اآلمل: )/78. 
))) األعالم للزركل: )/))). 

))) شعراء احللَّة: )/8)). 
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ته«))). م يشريون إىل شاعريَّ منهم بيًتا واحًدا من الشعر له يف حني أهنَّ

ولكن صاحب احلصون ذكر أبياًتا له كتبها املهلَّبّي عىل ظهر كتابه، وهي:

ـــــــدت نــــاره ــههــــــذا كــــتــــاب أمخ ــي ــاغ ــب ــــــريان مجــــع الـــفـــئـــة ال ن
به ــي  ــن أع الــشــيــخ  ــم  ــاس ب َف  العاليهرُشِّ اهلــمــم  ذا  الــــورى  كــهــف 
ــا ــرصن ع يف  الــــديــــن  قــــــوام  ــة الــنــاجــيــهبــــه  ــرق ــف وهــــو رئــيــس ال
ــه ب ــــــا  ــــــي وأح اهلل  ــــــره  ــــــمَّ مـــا قـــد عــفــا مـــن ســنــن بــالــيــهع
عـــمـــره ــــــدى  م اهلل  بـــاقـــيـــه)))وصـــــانـــــه  ــــة  ــــي واق يف  ودام 

وزاد الشــيخ يوســف كركوش يف تاريخ احللَّة البيت اآليت منســوًبا أيًضا للمرتَجم 
له، وهو:

ـــــذرى ال ـــز  ـــزي ع الزال  ــــه)))أمحـــــد  ــــي راض ــة  ــش ــي ع يف  ـــا  ـــًع ممـــتِّ
وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ وفاته ولكنَّه كان حيًّا ســنة 0)8هـ، وهو وقت فراغه من تأليف 
س اهلل روحه الطاهرة. ة، قدَّ كتابه األنوار البدريَّ

10/196. السيِّد حسني بن األبزر احلسينّي )ق 9(.

قال فيه صاحب ســالفة العرص: »السيِّد حســني بن كامل الدين بن األبزر احلسينّي 
 ، ، وجدَّ يف اكتســاب املعال فقطع طمــع الالحق به وجدَّ ، ســيَّد ســاد باجلَدِّ واجِلدِّ ّ احللِّ

وسعى إىل نيل غايات الفضائل ودأب وأنشد، لسان حاله:

))) شعراء احللَّة: )/9)). 
))) احلصون املنيعة: )/)). 

))) تاريخ احللَّة: )/97. 
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ــة دتــنــي هــاشــم عــن وراث ــا ســوَّ أبوم وال  بـــأمٍّ  أســمــوا  أن  اهلل  ــى  أب
وهو يف األدب عمدة أربابه، ومنار األحبَّة وجلَّة عبابه«))).

ها درر الكالم ويواقيت النظام،  ثمَّ قال: »وقفت له عىل رســالة يف علم البديع ســامَّ
ّي احلرم، بل  وأثبــتُّ فيها من نثره يف باب املالئمة قوله فيمن ألَّف الرســالة باســمه: مكِّ
دي اخلُلق، خلَّد  ّي الكرم، هاشــمّي الفصاحة، حامتي السامحة، يوســفي اخلَلق، حممَّ مكِّ
اًل لقول أيب  اهلل ملكه، وأجرى يف بحار االقتدار فلكه، ومل أسمع من شعره غري قوله ُمذيَّ

الطيِّب:

شبيبته يف  بــنــوه  ـــان  ـــزم ال ـــاه عـــىل اهلـــرمأتــــى  ـــن ـــي هـــم وأت فـــرسَّ
ونحن جيناه بعد املوت والعدم..«)))وهــم عىل كــلِّ حــال أدركـــوا هرما

مؤلَّفاته:

درر الكالم ويواقيت النظام يف البديع، مطبوع.. )

ديوان األشعار.. )

 زبــدة األقــوال يف خالصــة الرجــال، وهــو مطبــوع بتحقيــق الســيِّد جمتبــى . )
الصحفي.

كتاب يف النحو.. )

نــارص  بــن  عــّل  بــن  ــد  حممَّ الشــيخ  بــن  العــال  عبــد  للشــيخ  إجــازة   ولــه 
احلويزّي))).

))) سالفة العرص: 7)5. 
))) سالفة العرص: 8)5. 

))) زبدة األقوال: 9 املقدمة. 
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11/197. الشيخ رجب الربيّس )كان حيًّا سنة 801هـ(:

د بن  هو العامل الربَّايّن، واألديب الشاعر العرفايّن، الشيخ ريّض الدين رجب بن حممَّ
رجب املعروف بـ: )احلافظ الربيّس(.

ًثا،  قال فيــه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ رجب احلافظ الــربيّس، كان فاضاًل حمدِّ
 ،شــاعًرا منشــًئا أديًبا، له كتاب مشــارق أنوار اليقني يف حقائق أرسار أمري املؤمنني
، وأورد لنفسه فيه  وله رســائل يف التوحيد وغريه، ويف كتابه إفراط وربَّام نســب إىل الغلوِّ
أشــعاًرا جيِّدة، وذكر فيــه أنَّ بني والدة املهدي وبني تأليف ذلك الكتاب مخســامئة 

وثامنية عش سنة..«))).

ـات قائاًل: »املوىل العامل، والشــيخ املرشــد  وذكــره اخلوانســارّي يف روضات اجلنَـّ
الكامــل، والقطب الواقــف اإلنيس، واألنس العارف القــديس، ريّض الدين رجب بن 
ــد بن رجب املعروف بـ)احلافظ الربيّس(، ســكن حلَّة املحروســة، وأصله من قرية  حممَّ
بــرس الواقعة بينها وبني الكوفة كام يف القاموس، وضبطه بضمِّ الباء املوّحدة وإســكان 
الراء والســني املهملة، وهي قريــة معروفة بالعراق كام ذكره يف جممــع البحرين.. وكان 
رمحة اهلل عليه من علامء أواخر املائة الثامنة أو أوائل مائة بعدها، معارًصا ألمثال صاحب 
ج  ة، وألشباه الشيخ مقداد السيورّي وابن املتوَّ املطّول والســيِّد الشيف من علامء العامَّ
البحــرايّن من فقهاء أصحابنــا املعروفني، ومن مجلة ما ذكره صاحــب رياض العلامء يف 
ث الصويّف املعروف صاحب كتاب  ّ حمتًدا، الفقيه املحدِّ ترمجتــه أنَّه الربيّس مولًدا، واحللِّ
)مشــارق األنوار( املشهور وغريه من املصنَّفات الكثرية عىل ما يظهر من نقل الكفعمّي 

عنها«))).

))) أمل اآلمل: )/7)). 
))) روضات اجلنَّات: )/7)). 
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وجاء يف الذريعة إىل تصانيف الشــيعة: »لوامع أنــوار التمجيد وجوامع أرساره يف 
د بن رجــب املعروف بـ: )احلافظ  التوحيــد، للشــيخ العارف ريّض الدين رجب بن حممَّ

الربيّس( من أواخر املائة الثامنة..«))).

مؤلَّفاته:

ر الثمني يف ذكر مخسامئة آية نزلت يف شأن أمري املؤمنني، مطبوع.. ) الدُّ

رسالة يف تفسري سورة اإلخالص.. )

وهــي . ) وآلــه،  النبــيِّ  عــىل  والصلــوات  التوحيــد  إنشــاء  كيفيَّــة   رســالة يف 
خمترصة.

 رســالة اللمعة، كشــف فيهــا أرسار األســامء والصفات واحلــروف واآليات . )
ومــا يناســبها مــن الدعــوات أو ما يقارهبــا من الكلــامت، رتَّبها عــىل ترتيب 

ام. الساعات وتعاقب األوقات يف الليال واأليَّ

ة وفضائلهم.. 5 يف بيان مواليد األئمَّ

يف فضائل أمري املؤمنني عل، وهو غري مشارق أنوار اليقني ظاهًرا.. 6

7 ..قصائد وشعر كثري يف مديح أهل البيت

لوامع أنوار التمجيد وجوامع أرسار التوحيد.. 8

مشارق األمان ولباب حقايق اإليامن، وهو الذي فرغ من تأليفه سنة )80هـ، . 9
مطبوع.

مشارق أنوار اليقني يف حقائق أرسار أمري املؤمنني، مطبوع.. 0)

))) الذريعة: 8)/)6). 
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الشيخ رجب الربيّس واهتامه باإلفراط والغلّو:

مة  هنــاك بعــض أعــالم املرتمِجني أمثال احلــرِّ العامــّل صاحب أمل اآلمــل والعالَّ
م الشــيخ الــربيّس باإلفــراط والغلوِّ  املجلــيّس صاحــب بحار األنــوار وغريهم ممَّن اتَّ
ف املوجود عند علامء الشــيعة  فاته، وقد أوضحنا معنى التصوُّ ف يف كتبه ومؤلَّ والتصــوُّ
ع  ف احلاصــل عندهم هو الزهــد والتورُّ ّ وأنَّ التصوُّ عنــد ترمجة الشــيخ ابن فهد احلــلِّ
ة التعلُّق بمحبَّة اهلل تعاىل وأهل البيت، ولربَّام حصل اإلفراط  ورياضة النفس وشــدَّ
والغلّو من عوامِّ الناس املقلِّدين ألمثال هذا الشيخ والذين حتكم أفعاهلم ظواهر األُمور 
ل صاحبه عبء الفهم  مــن غري متييز ملعــاين الكالم أو تدقيق ملفاهيمه، والذي قــد يتحمَّ

اخلاطىء له من قبلهم بالرغم من عدم تأييده ألفكارهم وأفعاهلم املتعلِّقة هبذا األمر.

مة املجليّس عند ذكره ملصادر كتابه البحار، بام نّصه: »وكتاب مشــارق  يقــول العالَّ
د بنقله الشــتامل  األنوار، وكتاب األلفني للحافظ رجب الربيّس، وال أعتمد عىل ما يتفرَّ
ــام أخرجنا منهام مــا يوافق األخبار  كتابيــه عــىل ما يوهم اخلبط واخللــط واالرتفاع، وإنَّ

املأخوذة من األصول املعتربة«))).

ًبا عىل ترمجة الشيخ رجب الربيّس وما نسب إليه من اإلفراط  قال اخلوانســارّي معقِّ
ل من جلب قلبه إىل متشية  والغلّو: ».. إالَّ أنَّه ساحمه اهلل تبارك وتعاىل فيام أفاد، لـامَّ كان أوَّ
هــذا املراد، وُســلب لبَّه عىل حمّبة أهل بيــت نبيِّه األجماد، ومل يكن مــن املقلِّدة الذين هم 
يمشــون عىل أثر ما يســمعونه، ويقبلون من املشــايخ كلَّام يدعونه، وال يستكشفون عن 
حقيقة ما يشعونه، ويكونون بمنزلة عبدة األصنام، الذين اتبعوا أســالفهم املســتقبلني 
ر عبادات من  إليها يف عبادتم من غري بصرية هلم بأنَّ ذلك العمل من أولئك إنَّام كان لتذكُّ
 ،كان عــىل صور تلك األصنام من قدمائهــم املتعبِّدين، كام ورد عليه نّص املعصوم

))) بحار األنوار: )/0). 
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ل أن يكون هو الناجي املهدّي إىل سبيل املعرفة بحقوق  فمن املحتمل إذن يف نظر من تأمَّ
أهــل البيت ومقلِّدوه ُمقلَّدون بسالســل النقمة عىل كلِّ مــا هلجوا به عليه يف حقِّ 

أولئك من كيت وكيت..«))).

مة الشــيخ األمينــّي يف كتابه  ويف رد هــذه التهــم عن صاحــب الرتمجة، يقول العالَّ
د بن رجــب الربيّس  الغديــر، مــا نّصــه: »احلافــظ الشــيخ ريّض الديــن رجب بــن حممَّ
، من عرفاء علامء اإلماميَّة وفقهائها املشــاركني يف العلــوم، عىل فضله الواضح يف  ّ احلــلِّ
مــه يف األدب وقرض الشــعر وإجادته، وتضلُّعه مــن علم احلروف  فــن احلديث، وتقدُّ
ة النظر، وله يف  وأرسارها واستخراج فوائدها، وبذلك كّله جتد كتبه طافحة بالتحقيق ودقَّ
ة الدين آراء ونظريات ال  ة، كام أنَّ له يف والء أئمَّ العرفان واحلروف مسالك خاصَّ
 يرتضيها لفيف من الناس، ولذلك رموه بالغلو واالرتفاع، غري إنَّ احلقَّ أنَّ مجيع ما يثبته 

ة، وقد جاء عن  املرتِجــم هلم من الشــؤون هي دون مرتبــة الغلّو غري درجة النبــوَّ
ا عبيد مربوبون، وقولوا يف  موالنــا أمري املؤمنني قوله: )إياكم والغلوُّ فينا، قولوا: إنَّ

فضلنا ما شئتم).

ا نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم). وقال اإلمام الصادق: )اجعلوا لنا ربًّ

وقال: )اجعلونا خملوقني، وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا).

ــى لنــا بلوغ ما منحهــم املوىل ســبحانه من فضائــل ومآثر؟ وأنَّى لنــا الوقوف  وأنَّ
فهم اهلل به من َمَلكات فاضلة، ونفســيَّات نفيســة، وروحيات قدســيَّة،  عىل غاية ما رشَّ
وخالئق كريمة، ومكارم وحمامد؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة اإلمام؟ أو يمكنه اختياره؟ 
هيهــات هيهات ضلَّت العقول، وتاهت احللوم، وحارت األلباب، وخســئت العيون، 

))) روضات اجلنَّات: )/))). 
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ت احلكامء، وتقارصت احللامء، وحرصت اخلطباء، وجهلت  وتصاغرت العظامء، وحتريَّ
األلباء، وكلَّت الشــعراء، وعجزت األدباء، وعييت البلغاء عن وصف شــأن من شأنه، 
ت بالعجز والتقصري، وكيف يوصف بكلِّه؟ أو ينعت بكنهه؟  وفضيلة من فضائله، وأقرَّ
أو يفهــم يشء مــن أمره؟ أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غنــاه؟ ال، كيف؟ وأنَّى؟ فهو 
بحيث النجم من يد املتناولني ووصف الواصفني، فأين االختيار من هذا؟ وأين العقول 

عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟

ة اهلدى  قني يف املعرفــة باألرسار يثبتــون ألئمَّ ولذلــك جتــد كثرًيا من علامئنــا املحقِّ
لــه غريهم، وكان يف علامء  صلــوات اهلل عليهم كل هاتيك الشــؤون وغريها ممَّا ال يتحمَّ
ل  قــّم من يرمي بالغلّو كلَّ من روى شــيًئا مــن تلكم األرسار، حتَّى قــال قائلهم: إنَّ أوَّ
قون وعرفوا احلقيقة  ، إىل أن جاء بعدهــم املحقِّ مراتب الغلّو نفي الســهو عن النبيِّ
فلم يقيموا لكثري من تلكم التضعيفات وزًنا، وهذه بليٌَّة ُمنَِي هبا كثريون من أهل احلقائق 
والعرفان ومنهم املرتَجم، ومل تزل الفئتان عىل طريف نقيض، وقد تقوم احلرب بينهام عىل 

أشّدها، والصلح خري«))).

وفاته:

مل أعثــر عىل تاريخ والدتــه أو وفاته وإنَّام كان حيًّا ســنة )80هـــ، وقت فراغه من 
س اهلل روحه الطاهرة. تأليف كتاب مشارق األمان، قدَّ

12/198. الشيخ صالح بن عبد الوهاب، ابن العرندس )كان حيًّا سنة 903هـ()2(:

هو العامل الفاضل، واألديب الشــاعر، من مشاهري شعراء العلامء، وأكابر األفاضل 

))) الغدير: 7/))-5). 
))) لقد ذكرنا له ترمجة ضافية يف كتابنا مزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها. 
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اب بن  األدبــاء. ذكره الشــيخ األمينــّي يف الغديــر قائاًل: »الشــيخ صالح بن عبــد الوهَّ
ّ الشــهري بـ: )ابن العرندس( أحد أعالم الشــيعة، ومن مؤلِّفي علامئها يف  العرندس احللِّ
ة أهل البيــت تنمُّ عن تفانيه يف والئهم  الفقــه واألُصول، وله مدائح ومراٍث ألئمَّ
ومناوأته ألعدائهم، ذكر شــطًرا منها شيخنا الطرحيّي يف املنتخب، ومجلة منها مبثوثة يف 
مة الســاموّي يف الطليعة ترمجة أطراه فيها بالعلم  املجاميع واملوســوعات، وعقد له العالَّ

والفضل، والتقى والنسك، واملشاركة يف العلوم..«))).

وذكره الشــيخ عّل كاشف الغطاء يف احلصون املنيعة قائاًل: »الشيخ صالح بن عبد 
ه، كان عالـاًم فاضاًل كاماًل، ماهًرا  ّ املعروف بـ: )ابن العرندس( وهو جــدُّ ــاب احللِّ الوهَّ
يف الفقه واألُصول، ومشارًكا يف غريها، تقيًّا ناسًكا، أديًبا شاعًرا، مل ُيشاهد له من الشعر 
ة، تويفِّ حدود 890هـ تقريًبا يف احللَّة، ودفن فيها، وقربه يف حملَّة  إالَّ يف مــدح األئمَّ

الطاق معروف مشهور«))).

ّ املعروف  اب بن العرندس احللِّ وجاء يف أعيان الشيعة: »الشيخ صالح بن عبد الوهَّ
ك  بـ: )ابن العرندس(، تويفِّ حدود ســنة 0)8هـ يف احللَّة، ودفن فيها، وله قرب ُيزار وُيتربَّ

به، كان عالـاًم فاضاًل، مشارًكا يف العلوم، تقيًّا ناسًكا، أديًبا شاعًرا«))).

د الســاموّي@ يف الطليعة، قائاًل ما نّصه: »كان  اثة الشــيخ حممَّ وترجم له البحَّ
ة  عالـاًم فاضاًل، مشــارًكا يف العلوم، تقيًّا ناســًكا، مل أعثر له إالَّ عىل مدائح ومراٍث لألئمَّ
 ،ا مل ُتقرأ يف جملــس إالَّ وحرضه الغائب األطهــار، وله قصيــدة رائيَّة ُيقال إهنَّ
أذكر هذا عن سامع وكتابة يف مجلة من الكتب املجموعة يف أحوال أهل البيت، فإذن هي 

))) الغدير: 7/)). 
))) احلصون املنيعة: 9/))). 
))) أعيان الشيعة: 6)/8)). 
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هلا قوله: جديرة بالذكر، فأوَّ

نثر هلــا  ــان  ــزم ال يف  نظامي  نشطــوايــا  ذكــراكــم  طيب  مــن  يعطِّرها 
ة غريها شــعر كثري. تويفِّ حدود الثامنامئة وأربعني تقريًبا باحللَّة،  وله يف األئمَّ

ك به، رمحه اهلل«))). ودفن فيها، وله قرب ُيزار وُيتربَّ

 ّ اب احللِّ وذكــره اخلاقايّن يف شــعراء احللَّة قائاًل: »هو الشــيخ صالح بن عبــد الوهَّ
الشــهري بـ)ابن العرندس(، من مشــاهري شــعراء عــرصه، مل نعثر عىل تاريــخ والدته ومل 
قوا إىل موجز حياته بأســلوب مقتضب،  م تطرَّ خني، غري أهنَّ يذكرها أحد من أعالم املؤرِّ
خــي عرصه.. إىل قوله: ولقد ســها  يف حــني أنَّ شــاعرّيته تســتوجب العناية به من مؤرِّ
صاحب احلصون أو فات عليه تشــخيص سنة الوفاة؛ نظًرا إىل ما ذكره صاحب الطليعة 

ة البحث والتتبُّع والتدقيق«))). وصاحب الغدير، وكالمها معروفان بقوَّ

مؤلَّفاته:

حكــى اخلاقايّن أنَّ الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن ذكر البن العرنــدس يف كتابه الضياء 
ًفا باســم )كشــف اللئــال( وخطبة لإلمــام أمري  الالمــع يف عباقــرة القــرن التاســع مؤلَّ

.قاهلا يوم أن جيء به للبيعة يف املسجد بعد وفاة الرسول األعظم املؤمنني

ومن أهمِّ آثاره اخلالدة شعره الكثري يف مدح ورثاء أهل البيت، ومن قصائده 
اخلالدات قصيدته يف رثاء أهل البيت واحلسني والتي مطلعها:

نثر هلــا  ــان  ــزم ال يف  نظامي  نش)))طــوايــا  ذكراكم  طيب  من  يعطِّرها 

))) الطليعة: )/0))-5)). 
))) شعراء احللَّة: )/)0). 

))) ُينظر: شعراء احللَّة: )/))). 
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 يقــول الشــيخ األمينــّي عنــد ذكره هلــذه القصيــدة: »ومن شــعر شــيخنا الصالح 
ة  ــا مل تقــرأ يف جملــس إالَّ وحــرضه اإلمــام احلجَّ رائيَّــة اشــتهرت بــني األصحــاب أهنَّ

.(((»..fاملنتظر

وقد ذكــر هذه القصيدة بكاملها الشــيخ فخــر الدين الطرحيــّي يف كتابه املنتخب، 
وإليك بعض أبياتا:

نثر هلــا  ــان  ــزم ال يف  نظامي  نشطــوايــا  ذكــراكــم  طيب  مــن  يعطِّرها 
مقاصد هلـــنَّ  خــابــت  ــا  م بــواطــنــهــا شكرقــصــائــد  ــا محــد  ــره ــواه ظ
طوالًعا النجوم  حتكي  ـــوارهـــا زهــرمطالعها  فــأخــالقــهــا زهـــر وأن
قلوبنا ــل  جت ــني  ح ــل  جت ــرائــس  تربع ــا  ــاهن ــج ــي وت درٌّ  ــا  ــه ــل ــي ــال أك
شاهد بالفضل  حّسان  هلا  ــا بشحسان  ــش يــديــن هل ــىل وجــهــهــا ب ع
الليال وأسهر  اللئال  نظم  ذكـــرأنّظمها  ـــــا  وهب ـــكـــم  ب ل  ــى  ــي ــح ــي ل
عليكم الطفوف  أرض  ساكني  ســــالم حمــــبٍّ مــالــه عــنــكــم صربفيا 

ومن قصيدة ُأخرى ذكرها له الشيخ الطرحيّي أيًضا يف املنتخب:

ــا حسن أب ــوىل  امل ــا شيعة  أي والوطننــوحــوا  الــدار  غريب  احلسني  عىل 
عىل بالطفوف  طرحًيا  عليه  والذقنوابكوا  األوداج  خمتضب  الرمضاء 
بالطفِّ ترضضه واإلحــِنوابكوا عىل صدره  واحلقد  اخلنا  أهل  خيول 
مشتهًرا بالرمح  رأسه  عىل  اللِكِنوابكوا  الفاجر  اللعني  يــزيــد  إىل 
بني بني  اهلل  ــول  رس بنات  واملدنوابــكــوا  األمصار  يف  ُيشهرن  اللئام 
معتقال السّجاد  السيِّد  عىل  البدن..)))وابكوا  ناحل  ُمستذاًل  ُأرسه  يف 

))) الغدير: 7/)). 
))) املنتخب: )/0). 
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وفاته:

تويفِّ الشــيخ ابن العرندس عىل أشهر األقوال حدود ســنة 0)8هـ، وانفرد الشيخ 
يوســف كركوش يف تارخيــه))) من أنَّ وفاة ابــن العرندس كانت يف ســنة 900هـ، واهلل 

سبحانه العامل))).

13/199. الشيخ عبد السميع بن فيَّاض األسدّي )كان حيًّا سنة 903هـ(:

 ، ّ هو العامل الفاضل، والفقيه الكامل، الشــيخ عبد السميع بن فيَّاض األسدّي احللِّ
. ّ من أشهر تالمذة الشيخ ابن فهد احللِّ

ّ قائاًل: »ومنهم  ه لتالمذة ابن فهد احلــلِّ ذكــره صاحــب روضات اجلنَّات عند عــدِّ
الشــيخ عبد الســميع بن فيَّاض األســدّي صاحب كتاب حتفة الطالبني يف ُأصول الدين 
وكتــاب الفرائد الباهرة، وكان عامًلا فاضاًل، فقيًها متكّلاًم، من أكابر تالمذة أمحد بن فهد 

.(((» ّ احللِّ

وجاء يف الذريعة إىل تصانيف الشيعة: »كفاية الطالبني يف الفقه للشيخ عبد السميع 
.(((» ّ ّ تلميذ أيب العبَّاس أمحد بن فهد احللِّ ابن فيَّاض األسدّي احللِّ

))) تاريخ احللَّة: )/07).
رة كتاب ِحجلة العروس للشــيخ تقّي الدين الكفعمّي ت905هـ، وقد  ))) رأيت نســخة من مصوَّ
د ابن الســيِّد رشف الدين حييى بن ليث احلســينّي النجفّي بتاريخ شــهر  باَع الكتاَب للســّيد حممَّ
م ســنة )90هـ، وقد حرض البيَع مجلٌة من علامء احللَّة، كابن ُعذاقة والشيخ عبد السميع بن  املحرَّ
د ابن أيب اجلمهور األحسائّي، ومجال الدين ابن العرندس هذا، ممَّا  فيَّاض األسدّي والشــيخ حممَّ
ســة.  رة النســخة يف مكتبة الروضة العبَّاســّية املقدَّ يدلُّ عىل أنَّه أدرك أوائل القرن العارش. ومصوَّ

.) ّ )أمحد احللِّ
))) روضات اجلنَّات: )/)7.

))) الذريعة: 8)/)9.
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وقال الســيِّد حممد صادق آل بحر العلوم يف تعليقته عــىل رجال بحر العلوم وعند 
: ».. ومنهم الشــيخ عبد السميع بن فيَّاض األسدّي  ّ ذكره لتالمذة الشــيخ ابن فهد احللِّ
ّ صاحب كتاب حتفة الطالبني يف ُأصول الدين وكتاب الفرائد الباهرة، وكان عالِـاًم  احلــلِّ
، كام ذكره املريزا عبد اهلل أفندي  ّ فاضاًل، فقيًها متكلِّاًم، من أكابر تالمذة أمحد بن فهد احللِّ

يف رياض العلامء«))) ))).

ّ )ق 9 أو ق 10(: 14/200. الشيخ عبد العيّل بن فيَّاض احليلِّ

ق  قال الشيخ األفندّي: »فاضل عامل، وقد رأيت بعض الفوائد املنقولة عنه، ومل أحتقَّ
رين، فالحظ، ولعلَّه أخو الشــيخ  خصــوص عرصه، ولكن الظاهر أنَّه من العلامء املتأخِّ

م، فالحظ«))). عبد السميع بن فيَّاض األسدّي الذي تقدَّ

15/201. الشيخ عبد اهلل بن املقداد بن عبد اهلل السيورّي )كان حيًّا سنة 822هـ(:

جاء يف روضات اجلنَّات يف ذيل ترمجة الشيخ املقداد بن عبد اهلل السيورّي ما نّصه: 
ى عبد اهلل ابن الشــيخ رشف الدين  ».. وقال صاحب رياض العلامء: للمقداد ولد يســمَّ
ّ األســدّي  د الســيورّي احللِّ د بن احلســني بن حممَّ أيب عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ

))) الفوائد الرجاليَّة: )/09) اهلامش.
رة كتاب ِحجلة العروس للشــيخ تقّي الديــن الكفعمّي )ت905هـ(،  ))) رأيت نســخة مــن مصوَّ
د ابن السيِّد رشف الدين حييى بن ليث احلسينّي النجفي بتاريخ شهر  وقد باَع الكتاَب للسّيد حممَّ
املحّرم ســنة )90هـ، وقد حرض البيَع مجلٌة من علامء احللَّة، كابن ُعذاقة والشيخ عبد السميع بن 
د ابن أيب اجلمهور األحسائّي، ومجال الدين ابن العرندس، ممَّا يدلُّ  فّياض األســدّي والشيخ حممَّ
رة النسخة يف مكتبة الروضة العبَّاسّية، وقد  عىل أنَّ ابن فيَّاض أدرك أوائل القرن العارش. ومصوَّ
سة. )أمحد  طبع كتابه حتفة الطالبني بتحقيق الشــيخ عبد احلليم عوض يف الروضة العبَّاســيَّة املقدَّ

.) ّ احللِّ
))) رياض العلامء: )/50).
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ــف له املقداد كتاب األربعــني حديًثا، وله تلميذ  املشــهدّي النجفــّي، قال: وهو الذي ألَّ
 أجازه يف ثاين مجادى اآلخر سنة اثنتني وعشين وثامنامئة، وهو الشيخ زين الدين عّل بن 

احلسن بن العالال«))).

ّ )كان حيًّا سنة 937هـ(: 16/202. الشيخ علم بن سيف احليلِّ

، صاحب كتاب  ّ هو الفاضل اجلليل الشيخ علم بن سيف بن منصور النجفّي احللِّ
)كنز جامع الفوائد ودافع املعاند(.

ذكره الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن يف كتاب الذريعة قائاًل: »كنز جامع الفوائد ودافع 
املعاند هو بعينه جامع الفوائد، الذي مرَّ أنَّه للشــيخ علم بن ســيف بن منصور النجفّي 
، انتخبــه واخترصه يف 7)9هـ من كتاب تأويل اآليــات الباهرة يف العرتة الطاهرة  ّ احلــلِّ

تأليف السيِّد رشف الدين عّل االسرتآبادّي الغروّي«))).

ومل يذكــر تاريخ والدته أو وفاته إالَّ أنَّه كان حيًّا يف ســنة 7)9هـ وهو تاريخ إكامل 
كتابه، واهلل سبحانه العامل.

ّ )ق 9 أو ق 10(: 17/203. السيِّد عيّل بن عبد احلسني املوسوّي احليلِّ

، ترجم  ّ هو الســيِّد اجلليل الفاضل عّل بن عبد احلسني بن ســلطان املوسوّي احللِّ
مة الســيِّد حسن الصدر، فقال ما نّصه: »الســاكن بقرية من قرى احللَّة، يقال هلا  له العالَّ
بنشــيا. كان من علامء احللَّة املعارصين البن أيب مجهور اإلحسائّي، كتب له كتاب )النور 
الـُمنجي من الظالم يف حاشــية مســلك األفهام(، وكتاب )رفع املالمة عن عل يف 

))) روضات اجلنَّات: 7/)7). 
))) الذريعة: 8)/9)). 
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تــرك اإلمامة())). وكان معارًصا أيضا للشــيخ ابراهيم الكفعمــّي )ت905هـ(، وبينهام 
مراسالت ومكاتبات بالنظم والنثر«))) ))).

18/204. الشيخ مجال الدين عيّل بن عبد العزيز اخلليعّي )..-كان حيًّا 850هـ(:

مة الشاعر، واألديب البارع، الفاضل الشيخ أبو احلسن مجال الدين عّل بن   هو العالَّ
. ّ د اخلليعّي املوصّل احللِّ عبد العزيز بن أيب حممَّ

د اخللعّي  ذكره األمينّي قائاًل: »أبو احلسن مجال الدين عّل بن عبد العزيز بن أيب حممَّ
، شــاعر أهل البيت املفّلق، نظــم فيهم فأكثر، ومدحهم  ّ )اخلليعّي( املوصّل احللِّ
فأبلغ، وجمموع شــعره املوجود ليس فيه إالَّ مدحهم ورثاؤهم، كان فاضاًل، مشــارًكا يف 
الفنون، قوّي العارضة، رقيَق الشــعر سهَله، وقد سكن احللَّة إىل أن مات يف حدود سنة 

750هـ )كذا(، ودفن هبا، وله هناك قرب معروف، ُولِد من أبوين ناصبيَّني.

ذكر القايض التسرتّي يف املجالس: )6) وسيِّدنا الزنورّي يف رياض اجلنَّة يف الروضة 
ار اإلمام السبط  ا إن رزقت ولًدا تبعثه لقطع طريق السابلة من زوَّ األُوىل أنَّ ُأّمه نذرت أهنَّ
ه ابتعثته إىل جهة نذرها، فلامَّ بلغ إىل  احلسني وقتلهم، فلامَّ ولدت املرتَجم وبلغ أشدَّ
فة طفق ينتظر قدوم الزائرين، فاســتوىل عليه  نواحي )املســيَّب( بمقربة من كربالء املشَّ
النــوم واجتازت عليه القوافــل فأصابه القتام الثائر، فرأى فيام يــراه النائم أنَّ القيامة قد 
ــه ملا عليه من ذلك العثري الطاهر، فانتبه مرتدًعا  قامت وقد ُأمر به إىل النار ولكنَّها مل متسَّ

عن نيَّته السيِّئة واعتنق والء العرتة وهبط احلائر الشيف ردًحا«))).

))) الذريعة: ))/))). 
))) تكملة أمل اآلمل: )/6). 

))) الذريعة: ))/))). 
))) الغدير: 6/)). 



456

ويف الكنــى واأللقاب: »ذكر القايض نور اهلل يف املجالس يف شــعراء الشــيعة مجال 
الديــن اخللعّي املوصّل ومل يذكر اســمه وال عــرصه، وذكر أنَّ والديه كانــا ناصبيَّني ومل 
 ار احلسني بن عّل يكن هلام ولد َذَكر، فنذرت ُأّمه إن ولد هلا ذكر تبعثه عىل قتل زوَّ
ه  من أهل جبل عامل الذين يعربون املوصل، فولد هلام اخللعّي، فلامَّ بلغ الســعي بعثته ُأمُّ
ه عىل احلقِّ واهلداية، فاســتبرص  عىل ما نذرت، فنام فرأى يف املنام ما رصفه عن ذلك ودلَّ

.(((»ة واختار جماورة احلسني واالشتغال بمدح أهل بيت النبوَّ

د  وجــاء يف تاريــخ احللَّة: »أبو احلســن مجال الديــن عّل بن عبد العزيــز بن أيب حممَّ
ّ مســكنًا ومدفنًا، شــاعر جميد سامي اخليال، يمتاز  اخلليعّي لقًبا، واملوصّل أصاًل، واحللِّ

ة املعاين، وله مشاركة يف اآلداب والفنون«))). بسالسة األسلوب ورقَّ

مة النورّي نقاًل  ة تســميته باخلليعّي قال األمينّي: »ففي دار الســالم للعالَّ وعن قصَّ
د الرضوّي أنَّ  عن كتاب حبل املتني يف معجزات أمري املؤمنني للســيِّد شمس الدين حممَّ
س أنشأ قصيدًة يف احلسني وتالها عليه، ويف  املرتَجم لـامَّ دخل احلرم احلســينّي املقدَّ
ي باخلليعّي أو اخللعّي، وهو يتخلَّص  أثنائها وقع عليه ســتار من الباب الشيفّي، فســمِّ

هبام يف شعره«))).

ة، فقال: »فمن ذلك ما شــاع وذاع وذكره  وذكر الشــيخ جعفر النقدّي هــذه القصَّ
ة اخلُليع الشــاعر املعروف وابن محَّاد، وتفصيلها أنَّ الشاعر  مجاعة يف مؤلَّفاتم وهي قصَّ
املعــروف بـ)اخلليعّي( نظم قصيــدة يف مدح أمري املؤمنني وأنشــدها بباب الروضة 
اء وقعت عىل كتفه، وهي سرت من  ســة، فُأكرم من قبل أمري املؤمنني بخلعة غرَّ املقدَّ

))) الكنى واأللقاب: )/99). 
))) تاريخ احللَّة: )/7)). 

))) الغدير: 6/)). 
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باب الروضة«))).

وذكر الشــيخ حرز الدين يف مراقد املعارف: »إنَّه أي اخلليعّي بعد أن أدركته العناية 
ر من ســيِّد الشــهداء، مؤمنًا بوالء علٍّ  اإلهليَّة ذهب إىل كربالء خلف الزائرين يعتذَّ

وأوالده املعصومني، ويروى أنَّه نظم مضمون رؤياه يف بيتني مها قوله:

حسينًا ـــزر  ف ــجــاة  ــن ال شــئــت  ـــــه قـــريـــر عنيإذا  ــقــى اإلل ــل ــي ت ــك ل
ــس متــــسُّ جــســام ــي ـــار ل ـــن احلـــســـني«)))فـــــإنَّ ال زّوار  ــار  ــب غ عــلــيــه 

ة املختلفة، التي منها  وللشــيخ اخلليعّيH شــعر كثري مبثوث يف املجاميع الشعريَّ
ة قصائد، منها: كتاب املنتخب للشيخ الطرحيّي، وقد أثبت له عدَّ

هليبي ـــرُّ  ح وهــــاج  ـــزين  الغريب»هــــاج ح الــقــتــيــل  ذكـــر  ــاين  ــج وش
ت وسحَّ كــراهــا  مقلتي  ــت  سكوبوجــفَّ ــدمــع  ب أجــفــاهنــا  ســحــب 
تــريــبوقــــلــــيــــٌل ملــــن يـــمـــثـــل مــــواله ــني  ــب ج ذا  ـــطـــفِّ  ال لــــدى 
وتسهاد اخلـــدود  عــىل  ــع  دم نحيبفيض  ــــول  وط قــرحــى  جــفــون 
ـــا تــذيــب حــــبَّ الــقــلــوبكــربــال كــم تــركــت عــنــدي كــروًبــا ـــرزاي ب

ــمٍّ ــن بـــدر َت ـــراك م ــم هـــوى يف ث رطــيــبك بــغــصــن  الـــنـــوى  وأرّض 
ابن بنت رسول اهلل ــبهلف نفيس عىل  ــي ـــــن جم ـــــه م ـــــال ــــو وم ــــدع ي
بنت ابـــن  األنــــام  لــيــس يف  ــاًل  ــائ ـــال تــــغــــدروا يبق ــــريي ف ــي غ ــب ــن ل
ــة ابــحــتــم دمـــي أم ــدع ــىل ب ــل ع وجوبه عن  ساهًيا  قــرّصت  كنت 
يه كفَّ ـــوق  ف لــطــفــلــه  قــلــبــي  بــصــدر ظـــام ونــحــر خــضــيــب«)))هلـــف 

ة: 68).  ))) األنوار العلويَّ
))) مراقد املعارف: )/)8). 

))) املنتخب: )/))). 
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وذكر له األمينّي يف الغدير قصيدة يف مدح أمري املؤمنني نذكر هنا بعض أبياتا 
الرائعة:

احلــرصقـــد رقـــى املــصــطــفــى بــخــمٍّ عىل وال  ــوين  ــال ب ال  األقـــتـــاب 
إىل ـــــوداع  ال ــة  ــجَّ ح مـــن  ـــاد  ع ــرإذ  ــف ــس ـــه وهــــــي آخــــــر ال ـــزل ـــن م
قــد ريب  إنَّ  ـــــوم  ق ــــا  ي ــــــال  ــــــــاودين وحــــيــــه عــــىل خــطــروق ع
به ــــــرُت  ُأِم قـــد  مـــا  ـــغ  ـــلِّ ُأب مل  حــذرإن  عــىل  خلقكم  مــن  ــت  ــن وك
من ــك  ــوت حم تــفــعــل  مل  إن  ــني فــاخــَش واعــتــربوقــــال  حــكــم الــنــبــيِّ
عصمتك كيدهم  مــن  خفت  منترصإن  ــــرُي  خل ـــــإينِّ  ف ــش  ــب ــت ــاس ف
ـــا عـــلـــيـــهـــم عـــلـــام ـــيًّ ـــل ــــــم ع ـــشأق ـــب تـــــه مـــــن ال فــــقــــد ختـــــريَّ
ـــــالغ هلــم ـــــب ـــــال آيــــــة ال ــرص)))ثــــــمَّ ت ــب ال هلــامــع  يعنو  والــســمــع 

تراثه الشعرّي:

له شــعر كثــري مبثــوث يف املجاميــع الشــعرية واملوســوعات األدبيَّــة، كاملنتخب 
للطرحيّي وجمالس املؤمنني للقايض التســرتّي والغدير لألمينــّي وغريها، وعن الدكتور 
خ األســتاذ كامل ســلامن اجلبورّي يف حتقيقه لكتاب الطليعة من شــعراء الشيعة أنَّ  املؤرِّ
ة  د الساموّي حمفوظ بمكتبة اإلمام احلكيم العامَّ للمرتَجم له ديوان شعر بخطِّ الشيخ حممَّ
ى  رة)))، هــذا وقد تصدَّ يف النجــف األرشف برقــم )))7(، وأنَّ لديه منه نســخة مصوَّ

اد جزاه اهلل خرًيا، وصدر حديًثا. ًرا الدكتور سعد احلدَّ لتحقيقه مؤخَّ

وفاته:

كانت وفاة الشيخ اخلليعّي حدود سنة 850هـ عىل أشهر األقوال، أي: منتصف 

))) الغدير: 9/6. 
))) الطليعة: )/)5 اهلامش. 
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القرن التاسع اهلجرّي تقريًبا.

ا ما ذكره الشــيخ األمينّيHمن أنَّ وفاة اخلليعّي كان سنة 750هـ فمسألة فيها  أمَّ
نظر، ألنَّ الشيخ اخلليعّي كان معارًصا البن محَّاد الشاعر الذي جرت بينهام املفاخرة ومل 
يكن معارًصا للفقيه كامل الدين بن مّحاد الليثّي الواســطّي كام ظنَّ الشيخ األمينّي ذلك، 

وهذا باعتقادي حمّل االشتباه عنده.

هــذا وأورد ابــن الفوطّي )ت))7هـــ( يف كتابه جممــع اآلداب ))/)0)-)0)) 
د بن نعامن بن بالل  ترمجة بعنوان: كامل الدين أبو احلســن عّل بن عبد العزيز بن أيب حممَّ
املعــروف بـ)اخللعّي( املوصّل اخلفاجّي الشــاعر، ثمَّ ذكر أنَّ والــده كان من قرية أيُّوب 
لها بقوله: وتويفِّ ســنة  ة، وأنَّه كان يتشــيَّع، ثمَّ ذكر أبياًتا له وذيَّ مــن نواحي احللَّة املزيديَّ

605هـ))).

وال خيفى أنَّ احتاده باملرتَجم احتامل وارد لوال املشهور من أنَّ سنة وفاته كانت سنة 
)850هـ(، واهلل سبحانه العامل.

19/205. السيِّد هباء الدين عيّل بن عبـد الكريم النييّل )كان حيًّا سنة 803هـ(:

مة، الفاضل العابد، والورع الزاهد، أبو القاســم  ــابة، والفقيه العالَّ هو الســيِّد النسَّ
ب بـ: )هباء امللَّة  ، امللقَّ ّ املرتىض عّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد احلسينّي النجفّي احللِّ

والدين(.

ّ قائاًل: ».. ويروي  ذكره الشــيخ يوسف البحرايّن عند تعداد مشــايخ ابن فهد احللِّ
ابة احلسينّي النجفّي«))). أيًضا عن السيِّد املرتىض عّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد النسَّ

))) جممع اآلداب: )/)0)-)0). 
))) لؤلؤة البحرين: 56). 
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مة، هباء الدين  ر العالَّ ويف روضات اجلنَّات »الســيِّد األيِّد، النقيب النســيب، املتبحِّ
عّل ابن السيِّد غياث الدين عبد الكريم بن عبد احلميد العلوّي احلسينّي، النيّل األصل، 
ابة( صاحب كتاب )األنوار اإلهليَّة يف احلكمة الشعيَّة(،  ب بـ)النسَّ النجفّي املوطن، امللقَّ
ث الرجاّل الذي كان من مجلة مشايخ احلسن بن سليامن واحلسن بن عّل  هو السيِّد املحدِّ
الشهري بابن العشة.. إىل قوله: وقال ابن فهد املذكور يف مبحث عمل نريوز الفرس من 
مة هباء الدين عّل بن  ثني به املوىل السيِّد املرتىض العالَّ  كتابه املهّذب: ويعضد ما قلناه ما حدَّ

ابة.. دامت فضائله..«))). عبد احلميد النسَّ

ث النورّي الطربيّس ما نّصه: »الســيِّد األجل األكمل، األرشــد املؤيد،  وعن املحدِّ
مة النحرير، هباء الدين عّل بن الســيِّد غياث الدين عبد الكريم بن عبد احلميد بن  العالَّ
د بن عــّل غياث الدين.. إىل قوله: وباجلملة،  عبد اهلل بن أمحد بن حســن بن عّل بن حممَّ
فله مؤلَّفات رشيفة قد أكثر من النقل عنها نقدة األخبار وســدنة اآلثار، أحســنها كتاب 
ا مخســة، وقد عثرنا  )األنــوار املضيئــة يف احلكمــة الشعيَّة( يف جملــدات عديدة، قيل إهنَّ
ل منه، وهو يف األصول اخلمســة، ويف ظهره فهرســت  بحمــد اهلل تعاىل عىل املجلَّد األوَّ
مجيــع ما يف هذه املجلَّدات برتتيب بديع، وأســلوب عجيب، بخطِّ كاتب الكتاب، وقد 
ســقط من آخر الكتاب أوراق، وتاريخ الفهرست يوم األحد 7) مجادى األوىل باملشهد 

فه سنة 777هـ«))). الشيف الغروّي سالم اهلل عىل مشِّ

مة النحرير عّل ابن الســيِّد غياث  وجاء يف الكنى واأللقاب: »الســيِّد األجل العالَّ
الدين عبـد الكريم بن عبـد احلميد النجفّي، ينتهي نســبه إىل احلســني ذي الدمعة، وكان 

آباؤه النقباء األرشاف، وجدير بأن يقال فيه:

))) روضات اجلنَّات: )/7)). 
))) خامتة املستدرك: )/96)-98). 
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هُم هــُم  ــن  ــذي ال ــقــوم  ال مــن  صاحبهوإينِّ  قــام  سيِّد  منهم  مــات  إذا 
ــام غـــاب كوكب كــلَّ ــجــوم ســـامء  كواكبهن إلــيــه  ـــأوي  ت كــوكــب  بـــدا 
ووجوههم أحساهبم  هلم  دجى الليل حتَّى نظم اجلزع ثاقبه«)))أضــاءت 

وكان كــام عن رياض العلامء: »فقيًها شــاعًرا، ماهًرا عامًلــا، فاضاًل كاماًل، صاحب 
املقامــات والكرامات العظيمة، كان من أفاضل عرصه وأعامل دهره، وكذا جّده الســيِّد 

عبد احلميد«))).

شيوخه:

من أشهرهم:

د بن أيب الرضا العلوّي.. ) السيِّد صفّي الدين حممَّ

( .. ّ ر احللِّ مة احلسن بن املطهَّ د ابن العالَّ قني حممَّ الشيخ فخر املحقِّ

ّي العامّل.. ) د بن مكِّ ل حممَّ الشيخ الشهيد األوَّ

تالمذته:

من أشهرهم:

( .. ّ الشيخ العامل أمحد بن فهد احللِّ

( .. ّ الشيخ احلسن بن سليامن احللِّ

الشيخ احلسن بن عّل الشهري بـ: )ابن العشة(.. )

مؤلَّفاته:

اف.. ) اإلنصاف يف الردِّ عىل الكشَّ

))) الكنى واأللقاب: )/96. 
))) رياض العلامء: )/))). 
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ة جملَّدات، وقد تذكر بعنوان آخر هو: . ) األنــوار املضيئة يف احلكمة الشعّية، عدَّ
األنوار اإلهليَّة يف احلكمة الشعيَّة.

للشــيخ . ) املصبــاح  كتــاب  الصــالح، وهــو رشح  املصبــاح ألهــل  إيضــاح 
.Hالطويّس

ى: بيان اجلزاف من كالم صاحب . ) اف، وقد يسمَّ تبيان انحراف صاحب الكشَّ
اف. الكشَّ

الدّر النضيد يف تعازي اإلمام الشهيد.. 5

مه السيِّد مجال الدين ابن األعرج بإذن . 6 الرجال رجال النيّل، وهذا الكتاب تـمَّ
املؤلِّف))).

الزبدة.. 7

ج عن أهل اإليامن، مطبوع.. 8 السلطان املفرِّ

مان))).. 9 رسور أهل اإليامن يف عالمات ظهور صاحب الزَّ

املفتاح.. 0)

منتخب األنوار املضيئة، فيام خيصُّ اإلمام املهديf، مطبوع.. ))

اف.. )) النكت اللطاف الواردة عىل صاحب الكشَّ

ولدته ووفاته:

ــه يمكن حتديد  مل أعثــر عىل تاريــخ والدته أو وفاته بشــكل واضــح ودقيق، إالَّ أنَّ
))) منتخب األنوار املضيئة: 6)-9). 

ى املنتخب: رسور أهل اإليامن  ))) َوَجَد ناســٌخ كتاَب الغيبة للســيِّد املرتَجم، وانتخب منه، وســمَّ
يف عالمات ظهور صاحب الزمان، وال يوجد كتاب للســيِّد املرتَجم هبذا االســم، بل هو اســم 

 .) ّ املنتخب من كتابه الغيبة، وقد ُطبع بتحقيق الشيخ قيس العطَّار. )أمحد احللِّ
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والدته اعتامًدا عىل تاريخ وفاة أحد مشــاخيه وهو الســيِّد عميد الدين عبد املطَّلب املتوفَّ 
ســنة )75هـ، وعىل فرض تتلمــذه عليه وهو بعمر الـ))-5) ســنة فيكون مولده قبل 

سنة 0)7هـ.

ا تاريخ وفاته فيمكن القول))): إنَّه كان حيًّا سنة )80هـ، وهو وقت فراغ تلميذه  أمَّ
اه  ّ من تأليف كتابــه املهّذب البارع الــذي روى فيه عن املرتَجــم ذاكًرا إيَّ ابــن فهــد احللِّ

م أو يرتىضَّ عليه، واهلل سبحانه العامل. بكلمة: )دامت فضائله( دون أن يرتحَّ

ّ )كان حيًّا سنة 834هـ(: 20/206. الشيخ زين الدين عيّل بن فضل اهلل بن هيكل احليلِّ

ذكره السيِّد حسن الصدر فقال: »عامل فاضل، فقيه كامل، من أعظم تالمذة الشيخ 
،وهو الذي أمره أن جيمع املســائل الشاميَّة األوىل والثانية  ّ أيب العبَّاس أمحد بن فهد احللِّ
ويرتبهــا عــىل ترتيب كتــب الفقه، وهي عنــدي بخطِّــه الشيف، فرَغ من األوىل ســنة 
ة رســائل له  ))8هـ، ومن مجع الثانية ســنة 8)8هـ، وهي عندنا يف جلد واحد، وفيه عدَّ
ولغريه، وكلُّها بخطه الشيف، وُيعلم من بعض رســائله وقسم من حواشيه عىل رسالة 

ًرا دقيق النظر يف الفقه«))). أستاذه ابن فهد يف حكم كثري الشكِّ أنَّه كان مفكِّ

21/207. الشيخ عيّل بن منصور املزيدّي )كان حيًّا سنة 901هـ(:

ترجم له األفندّي بام نّصه: »الشيخ عّل بن منصور بن احلسني املزيدّي. فاضل، عامل 
جليل، وقد رأيت بخطِّه الشيف كتًبا كثرية، منها كتاب االســتبصار للشيخ الطويّس يف 
جملدين، رأيته يف قرية خرسو شاه من قرى تربيز، وكان تاريخ كتابتها يوم السبت عارش 
صفر ســنة سبع وســبعني وثامنامئة، وكتاب عيون أخبار الرضا يف جملَّد، قد رأيته يف 

مة.  ))) منتخب األنوار املضيئة: 8) املقدِّ
))) تكملة أمل اآلمل: )/59. 
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مة، وهو  قصبــة دهخوارقان من أعامل تربيز، واملجلَّد اخلامس مــن تذكرة الفقهاء للعالَّ
جملَّد املعامالت قد رأيته يف بلدة تربيز«))).

جــاء يف تاريــخ احللَّة ما نّصه: »الشــيخ عّل بــن منصور بن احلســني املزيدّي، كان 
، ذكــر صاحب الرياض أنَّه كان حيًّا يف  ّ فاضاًل فقيًها معارًصا للشــيخ أمحد بن فهد احللِّ

سنة 877هـ، ألنَّه وجد كتًبا كانت بخطِّه يف هذا التاريخ«))) ))).

ّ )ق 9(: د، ابن محَّاد احليلِّ 22/208. الشيخ أبو احلسن حممَّ

د املعروف بـ)ابن محَّاد(، ورد  هو الشــاعر األديب الفاضل الشــيخ أبو احلســن حممَّ
ــة برجال الشــعر واألدب، وممَّن ذكره الشــيخ  ذكــره يف عدد من كتــب الرتاجم اخلاصَّ
د املعروف بـ)ابن محَّاد( بالتشديد  يوسف كركوش يف تاريخ احللَّة قائاًل: »أبو احلسن حممَّ
اد، كان فاضاًل أديًبا، وشــاعًرا جميــًدا، كان معارًصا للخليعــّي، وله معه  عــىل وزن شــدَّ

ة«))). مساجالت شعريَّ

ة، والتي منها  وللشــيخ ابن محَّاد الشــاعر شــعر كثــري مبثوث يف املجاميــع الشــعريَّ
ة قصائد وكلُّها يف مديح النبيِّ وآله املعصومني  كتاب املنتخب للطرحيّي، وقد ذكر له عدَّ

ورثائهم، وإليك بعض هذه القصائد:

))) رياض العلامء: )/69). 
))) تاريخ احللَّة: )/)). 

))) ترجم له الشــيخ الطهرايّن يف القرن التاســع من طبقات أعالم الشــيعة املسمى بالضياء الالمع، 
ّ كتبها يف ســنة)90هـ، فيكون بذلك  ووجدت نســخة من كتاب قواعد األحــكام للعاّلمة احللِّ
أدرك القــرن العارش، والنســخة موجــودة يف مكتبة اإلمام احلكيــم العاّمة، كتبــُت عنها يف جمّلة 

 .) ّ خمطوطاتنا العدد 5، فوائد حتقيقية/القسم الثاين. )أمحد احللِّ
))) تاريخ احللَّة: )/)0). 
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ــد حمــمَّ آل  ــق  ــل اخل بــخــري  أمجعا»كـــفـــاك  ــب  ــائ ــص امل ســهــم  أصــاهبــم 
ــفــهــم ريـــب املـــنـــون بــرصفــه وأبــدعــاختــطَّ فيهم  ــــاإلرزاء  ب فــأغــرب 
بلقعاوقـــفـــت عـــىل أبــيــاتــم فــرأيــتــهــا ـــوِّ  اجل ــفــرة  ق أراًبــــا  خــراًبــا 
وقعًة الــطــّف  عرصة  يف  هلــم  تتزعزعاوإنَّ  أن  ــــواد  األط ــا  هل تــكــاد 
هم جدِّ ــة  ُأمَّ احلقد  بجيش  رعاغزتم  قد  كان  هلم  من  فيهم  ترع  ومل 
وصحبه احلــســني  ــوالي  ــم ب ـــأينِّ  عاك جتمَّ قد  حوهلم  سعد  ابن  وجيش 
هلم قــائــاًل  خاطًبا  فيهم  ــام  ق ــد  ليجزعاوق املــنــون  ريــب  مــن  يــك  ومل 
رسلكم بالكتب  قــوم  يا  تأتني  مرسعاأمل  السري  نحونا  ل  عجِّ يقولون 
نــرى ال  ــك  ل شيعة  مجــيــًعــا  ــــا  موضًعا..وإنَّ اإلمــامــة  حــقِّ  يف  لغريك 

ومن قصيدة ُأخرى قوله:

عليكم الــســالم  املصطفى  بني  ــا أقـــّل الــغــصــون طـــرًيا طــروبــايــا  م
ماهدَّ مثل  بعدكم  احلـــزن  ين  ـــن احلـــــزن يـــوســـف ويــعــقــوبــاهـــدَّ م
غــلــيــل زيـــــد  ذكـــــر  زاد  ـــد  ـــق صليباول الكناس  عىل  أضحى  حني 
ونبش قــرب  بــعــد  مــن  أذري  وحــــريــــق بــــني الــــريــــاح هنــيــبــاثــــمََّ 
ـــازوا رســـول اهلل ـــة الــســوء مل جت ــاأمَّ ــوب ــع ــت م يــــــزل  مل  إذ  فـــيـــكـــم 
ـــام ـــري ـــون ح ـــك ـــت ــا«)))كــــــّل يــــــوم ت ــب ــي ــلــون حــب ــقــت مـــن بــنــيــه وت

وفاته:

مل أعثر عىل تاريخ والدته أو وفاته إالَّ أنَّه من معارصي الشــيخ اخلليعي املتوفَّ سنة 
850هـ كام مرَّ آنًفا، واهلل سبحانه العامل.

))) املنتخب: )/)6). 
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د بن جعفر امللحوس )ق 9(: 23/209. السيِّد حممَّ

مة الفقيه  د جالل الدين بــن العالَّ هــو العامل اجلليــل، والفاضل النبيل، الســيِّد حممَّ
الســيِّد جعفر صاحب كتاب )تكملة الدروس( ابن الســيِّد أمحد من ذراري أيب عبد اهلل 
د األدرع بن عبيد اهلل األمري بن عبد اهلل  احلسني املعروف بـ)امللحوس( بن القاسم بن حممَّ
 بن احلســن بن جعفر بن احلســن املثنى بن اإلمام احلسن السبط بن أمري املؤمنني عّل بن 

.أيب طالب

إذ ذكــر ابن ِعنََبــة )ت 8)8هـ( يف )عمــدة الطالب( أنَّ للمحلــوس وهو أبو عبد 
د األدرع عقــب ُيعرفون بـ)بني امللحــوس( وهم باحللَّة  اهلل احلســني بن القاســم بن حممَّ

وغريها))).

ترمجنا له يف كتابنا )مــزارات احللَّة الفيحاء ومراقد علامئها(، وأقمنا الدليل عىل أنَّه 
املدفون إىل جنب الشــيخ نجيب الدين حييى بن سعيد اهلذّل، وقد وجدُت بعد ذلك أنَّ 
مة الســيِّد حســن الصدر والبّحاثة اخلبري آقا بــزرك الطهرايّن قد ترجم له،  كالًّ من العالَّ

ح بأنَّ قربه يف احللَّة. ورصَّ

ففي تكملة أمل اآلمل ما نّصه: »ابن صاحب تكملة الدروس، قربه يف القبَّة العالية 
ق(،  يف آخر بلدة احللَّة املعروفة بـ)قبَّة الشيخ منتجب الدين حييى بن سعيد ابن عمِّ املحقِّ
ويقال أنَّ يف هذه القبَّة قرب سيف الدولة ابن دبيس.. إىل قوله: وقال والده يف آخر تكملة 
الدروس يف طيِّ الوصيَّة التــي أوصاه هبا: وعليك يابنّي بإجالل العلامء العاملني الذين 
مل يتَّخذوا العلم بضاعة للدنيا، الذين رشو أنفسهم هلل، الذين مدحهم اهلل يف حمكم كتابه 
بقوله ســبحانه: ﴿َوالَِّذْيَن َجاَهُدْوا فِْينَا َلنََهِدَينَُّهْم ُســُبلنَا َوإِنَّ اهللَ َلـَمَع اْلـُمْحِســننِي﴾)))، 

))) ُينظر: عمدة الطالب: 88)-89). 
))) العنكبوت: 69. 
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ــر ما قلُت لك، وحتفظ عنِّي ما أوصيتك به هنا، ويف كتابنا املوســوم باملنتخب تكن  وتدبَّ
من الفائزين، فهنالك قد بســطُت لــك قول فيام أردتك به.. إىل أن قــال: ووافق الفراغ 
من مجعه وكتابته آخر هنار العرص سادس وعشين من شهر رجب األصب املبارك سنة 

6)8هـ عىل العبد الضعيف جعفر بن امللحوس احلسينّي«))).

ّ )ق 9(: د بن شجاع القطَّان األنصارّي احليلِّ 24/210. الشيخ شمس الدين حممَّ

د بن شــجاع القطَّان  هــو الفقيه العامل والفاضل الكامل الشــيخ شــمس الدين حممَّ
. ّ األنصارّي احللِّ

د بن شــجاع القطَّان، الظاهر أنَّه  د مهدّي بحر العلوم قائاًل: »حممَّ ذكره الســيِّد حممَّ
ر ِذكره يف اإلجازات، وهو يروي  ــف كتاب )معامل الدين يف فقه آل يس(، وقــد تكرَّ مؤلِّ

عن املقداد بن عبد اهلل السيورّي عن الشهيد.

ويف إجازة الشهيد الثاين للشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثّي والد الشيخ البهائّي: 
ق عّل بن دقامق احلسينّي،  وعن الشــيخ شــمس الدين ابن داود، عن السيِّد األجلِّ املحقِّ
ق أيب عبد  د بن شــجاع القطَّان، عن الشيخ املحقِّ عن الشــيخ الفاضل شمس الدين حممَّ

ّ األسدّي«))). اهلل املقداد بن عبد اهلل السيورّي احللِّ

د بن شــجاع القطَّان،  وذكره صاحب أمل اآلمل قائاًل:»الشــيخ شــمس الدين حممَّ
فاضل، صالح، يروي عن املقداد بن عبد اهلل السيورّي«))).

م ذكره يف  وجــاء يف الكنــى واأللقاب:».. وقــد يطلق عىل ابــن القطَّان الذي تقــدَّ

))) تكملة أمل اآلمل: )/0))-))). 
))) الفوائد الرجاليَّة: )/78). 

))) أمل اآلمل: )/75). 
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 ، ّ د بن شــجاع القطَّان األنصــارّي احللِّ علامء اإلماميَّة، وهو الشــيخ شــمس الدين حممَّ
العــامل الكامل، صاحب كتاب معامل الديــن يف فقه آل يس، املنقولة فتاواه يف كتب 
العلــامء، يــروي عن الفاضل املقداد عن الشــهيد، ويروي الشــيخ األجــلِّ عّل بن 
د بن داود اجلزينّي عن الســيِّد األجــّل عّل بن دقامق  عبــد العال املييّس عن الشــيخ حممَّ

 
.(((»عنه

شيوخه وتالمذته:

ا من يروي عنه من تالمذته  وأشــهر شيوخه الشيخ املقداد بن عبد اهلل السيورّي، أمَّ
فهو السيِّد األجّل عّل بن دقامق احلسينّي.

وفاته:

ال يوجــد تاريــخ لوفاتهH، إالَّ أنَّه ُيعــدُّ من أعالم القرن التاســع اهلجرّي، واهلل 
سبحانه العامل.

د بن صالح الغروّي )كان حيًّا سنة 898هـ(: 25/211. الشيخ حممَّ

جاء يف كتاب فقهاء الفيحاءيف ذيل ترمجة الشــيخ أيب القاســم الرافيّض الفقيه ونقاًل 
، كان  ّ د بن صالح الغروّي احللِّ عن كتاب نش اخلزامى املخطوط ما نّصه: »الشــيخ حممَّ
د بن عّل ابن أيب مجهور األحسائّي  شيًخا صاحلًا وفقيًها فاضاًل، أجازه الفقيه الشيخ حممَّ

سنة 898هـ، وله تصانيف جليلة..«))) ))).

))) الكنى واأللقاب: )/90). 
))) فقهاء الفيحاء: )/)7). 

))) ُطبَِعت هذه اإلجازة يف كتاب فهرس مصنَّفات ابن أيب مجهور األحسائّي، من تآليف الشيخ عبد 
 .) ّ اهلل الغفرايّن. )أمحد احللِّ
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اد اهليكيّل )ق 9(: د بن عوَّ 26/212. الشيخ حممَّ

د بن  جاء يف ســالفة العرص للســيِّد عّل صدر الدين املديّن:»الشيخ مجال الدين حممَّ
ر يف الكالم يقرع السمع من حوايش ألفاظه ما يريب  ّ الشهري باهليكّل، شاعر متقعِّ اد احللِّ عوَّ

 
ة فمدح عظامءهــا بمدائح، نــال بجوائزها املنى  عــىل قوارع املــالم، دخل الديــار اهلنديَّ

واملنائح.. من شعره يف املديح:

عرندس فوق  الفيحاء  من  والقللرسيت  والوهد  النخباء  به  قطعت 
بــربــعــه ذلٍّ  ــد  ــع ب بــعــزٍّ  أو عدلألحــظــى  وال أختيش إن جار دهري 
أجبته اخلشاش  جمــرى  جــرى  وجيهلولـامَّ  ــأًســا  ب ختشى  ال  مجــل  ــا  أي
راقًصا اهلــواجــر  يف  رسيــًعــا  عسلفخبَّ  قد  الليل  دجلة  يف  مهمه  وكم 
ــه ــع ورب محــــاه  يف  ــا  ــن ــزل ن أن  ـــل نــزلإىل  ـــو أم ـــًى فــيــه أخ أجــــّل مح
أنعٌم عطاياه  مــن  علينا  مهى غيُثها بالترب ال القطر إذ مهل..«)))ففاضت 

ًبا: »حيتمل أنَّه منسوب إىل الشيخ عّل بن   قال الشيخ يوسف كركوش بعد ترمجته معقِّ
.(((» ّ ّ الذي كان من تالمذة ابن فهد احللِّ فضل بن هيكل احللِّ

د بن فالح بن هبة اهلل املشعشعّي املوسوّي )..-870هـ(: 27/213. السيِّد حممَّ

د ابن الســيِّد فالح بن هبة اهلل املوســوّي، من تالمذة الشيخ الزاهد  هو الســيِّد حممَّ
H، واملنحرف عنه، واملظِهر للبدع والشعوذة. ّ أمحد بن فهد احللِّ

د بن  جــاء يف كتاب الذريعة آلقا بزرك الطهرايّن ما نّصه: »كالم املهدّي للســيِّد حممَّ
ل أمره، وتلميذ أمحد بن فهد ولـامَّ  فالح املشعشعّي املتوفَّ 870هـ الذي كان شيعيًّا يف أوَّ

))) سالفة العرص: 558. 
))) تاريخ احللَّة: )/))). 
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ة، ولذا  عــى املهدويَّ أ منه الشــيخ وأمر بقتلــه، لكنَّه ختلَّص من القتل وادَّ أظهــر البدع تربَّ
ى كتابه املشحون من اخلرافات بـ: كالم املهدّي«))). سمَّ

د ابن السيِّد فالح ابن السيِّد هبة اهلل ابن السيِّد  وجاء يف تاريخ احللَّة: »هو السيِّد حممَّ
ابة، ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى  حسني ابن السيِّد عّل املرتىض ابن السيِّد عبد احلميد النسَّ
 ،ــابون يف عمود نســبه إىل اإلمام موســى الكاظم الكاظم، ولكن اختلف النسَّ
واختلف يف مســقط رأسه، قيل: يف مشهد موسى الكاظم، وقيل: يف واسط. تويفِّ والده 
اه أحسن تربية، ولـامَّ شبَّ أدخله  ه، فربَّ ّ بُأمِّ ج الشيخ أمحد بن فهد احللِّ وهو صغري، وتزوَّ
د عىل ُأســتاذه ابن  ســه العلــوم واملعارف، درس الســيِّد حممَّ مدرســته الزينيَّة وأخذ يدرِّ
ض نفســه حسب تعاليم  فهد املنقول واملعقول، وخصوًصا فلســفة اإلرشاق، فأخذ يروِّ
الصوفيَّة، واعتكف يف مســجد الكوفة سنة طلًبا للخلوة، ثمَّ ادَّعى حصول الكشف له، 
ا حصلت له عن طريق اإلرشاق، فأنكر عليه ُأستاذه الشيخ  عًيا أهنَّ ه بأشياء مدَّ وأخذ يتفوَّ
أمحد لـامَّ مل ينته كفُره، وأمر بنبذه، وكان قد احتمى بخفاجة؛ بســبب اســتيالئه عىل كتاب 
ة وغريها،  للشيخ أمحد بن فهد كان ابن فهد حيرص عىل إتالفه الشتامله عىل أمور سحريَّ
د خادمة الشــيخ ابن فهد وأخــذه، ولـامَّ علم الشــيخ ابن فهد بحقيقة  فخدع الســيِّد حممَّ
احلال طلبه منه، فمنعت خفاجة الرسول عنه.. إىل أن قال حاكًيا عن كتاب حتفة األزهار 
البن شدقم أنَّه.. استوىل عىل مجيع األهواز من شاطىء الفرات إىل احللَّة، وكانت جنوده 

مخسامئة ال يعمل فيهم السالح وال غريه الستعامهلم بعض األسامء«))).

ّ )ق 9(. 28/214. الشيخ مغامس بن داغر احليلِّ

. ّ هو األديب الالمع، والشاعر املبدع البارع، الشيخ مغامس بن داغر البحرايّن احللِّ

))) الذريعة: 8)/))). 
))) تاريخ احللَّة: )/98. 



471

ذكره الشــيخ يوســف كركوش قائــاًل: »هو مهاجــر إىل احللَّة من إحدى العشــائر 
اب ابن  العربيَّة القاطنة ضواحي احللَّة كام يف احلصون املنيعة، ويعربِّ عنه الشيخ عبد الوهَّ
د عّل الطرحيّي يف مؤلِّف له كتبه باحللَّة سنة 076)هـ وهو يف املراثي واملدائح  الشيخ حممَّ
ألهــل البيــت))) بالبحرايّن، وعىل هــذا يكون أصله من البحريــن، وقد هاجر إىل 
احللَّة يف عهد الشيخ أمحد بن فهد لطلب املعرفة واألدب.. إىل قوله: يتَّصف شعره بطول 

النفس وبداعة النظامة وحالوة اإلنسجام..«))).

من شعره:

ــالأتــطــيــب دنــًيــا بــعــد شــيــب قــذال ــي ــت ول ــض ـــذكـــر أّيــــاًمــــا م وت
هداية ــقــذال  ال شيب  يف  ــان  ك ــا  ضاللأم بعد  الشيب  نــور  فيهديك 
ــًة ــام إق ـــغـــرور  ال دار  يف  ـــل  ـــأمَّ املحالأت ــالب  ط يف  حــريــص  ــت  ألن
من كمثل  بــاألمــاين  منها  كت  ــك مـــن نـــوم بــطــيــف خــيــالمتسَّ ــسَّ مت
وهــذه حيني  ــان  ح إن  ســوءتــا  فــعــالفيا  قــبــيــح  ــــذر  أح ومل  ســبــيــل 

ة قصائد، منها: وذكر له الشيخ الطرحيّي يف املنتخب عدَّ

ــد حمــمَّ بــــآل  فــيــهــا  ــــــوٌة  ُأس ـــــرم آل»ول  ــوث وأك ــع ــب ــي خـــري م ــن ب
فأصبحوا املــنــون  ــب  ري ــالتقّسمهم  ـــا بـــكـــّل حم ـــاًت عـــبـــاديـــد أشـــت
ــة الــنــوى ــالفــبــني رشيـــد تــرمتــي غــرب بـــه بـــني غــيــطــان وبــــني جــب
جدعه فــوق  مــاثــل  صليب  تــــبُّ عــلــيــه مـــن صــبــًى وشـــاملوبــني 
ـــيٌّ وخمــتــف ـــو ح ـــني وه ـــني دف ـــوع نكالوب ــن وق م ــا  ــوًف ــب خ ــراق ي
عظامه يف  رسى  قــد  سميم  ــني  ــري قــتــالوب ــغ ـــال ب ـــتَّ ـــمِّ ق ـــس ـــن ال م

ــاب الطرحيّي. )أمحد  ة بعنوان جمموعة الشــيخ عبد الوهَّ ))) موجــود يف مكتبــة اإلمام احلكيم العامَّ
 .) ّ احللِّ

))) تاريخ احللَّة: )/00). 
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له ومن  أنــوح  من  شعري  ليت  بــســالفيا  عــلــيــه  قــلــبــي  ومـــا  أروح 
ــم رأســـُه ــني عــمَّ ــو عــلــيًّــا ح ــج وصــقــالأأش ــــق  رون ذي  بمنصلت 
مىض ما  بعد  املصطفى  لبنت  أم  بخاللله  ــا  ــه إرث ــن  م تــفــز  مل  قــضــت 
جعيدة سقته  ــّي  ــزاك ال احلسن  ــــوالأم  ـــه وم ـــار ل ـــص ـــني أن ـــىض ب ق
بكربال للشهيد  حــنــيــنــي  ـــــزوال«))).وإنَّ  ــه ب ــال ُيــقــىض ل لــبــاق ف

وفاته:

 ، ّ مل أعثــر عــىل تاريخ والدتــه أو وفاته، إالَّ أنَّه كان معارًصا للشــيخ ابــن فهد احللِّ
رضوان اهلل عليهم.

29/215. الشيخ املقداد بن عبد اهلل السيورّي )..-826هـ(.

هــو الفقيــه الفاضل، والعــامل العامل الكامل، صــدر العلامء، وشــيخ الفقهاء، أبو 
ّ األســدّي املشــهدّي  د الســيورّي احللِّ عبــد اهلل رشف الديــن املقداد بن عبد اهلل بن حممَّ

 
النجفّي.

د بن  قــال عنه صاحب أمل اآلمل: »الشــيخ مجال الدين املقــداد بن عبد اهلل بن حممَّ
ًقا، له  ّ األســدّي، كان عالـاًم فاضاًل، متكّلاًم، حمّقًقا مدقِّ د السيورّي احللِّ احلســني بن حممَّ

كتب«))).

ّي يف الكنى واأللقاب)))  وذكره الشيخ يوسف البحرايّن يف لؤلؤة البحرين))) والقمِّ
بنحو ما ذكره احلرُّ العامّل.

))) املنتخب: )/76. 
))) أمل اآلمل: )/5)). 

))) لؤلؤة البحرين: )7). 
))) الكنى واأللقاب: )/7. 
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د  ــد بن احلســني بن حممَّ وقــال اخلوانســارّي: »الشــيخ مقــداد بن عبــد اهلل بن حممَّ
ًقا، له كتب.. هو الذي  ًقا مدقِّ ّ األســدّي، كان عالـاًم فاضاًل، متكلِّاًم، حمقِّ الســيورّي احللِّ
ري أصحابنا بالفاضل الســيورّي، وينقــل عن كتابه يف آيات  ُيعــربَّ عنه يف فقهيَّات متأخِّ
األحكام كثرًيا، وكنيته أبو عبد اهلل، ويف بعض املواضع صفته أيًضا بالغروّي نزاًل، وكأنَّه 

س حيًّا وميًِّتا«))). كان من مجلة متوطِّني ذلك املشهد املقدَّ

مــة الســيِّد حممد صــادق آل بحر العلــوم يف تعليقته عىل كتــاب لؤلؤة  وقــال العالَّ
ـات عند ذكر الشــيخ املقداد  البحريــن، والســيِّد اخلوانســارّي يف كتــاب روضات اجلنَـّ
ّ تلميذ املقداد ما هــذا لفظه: »تويفِّ  الســيورّي ونقاًل عن الشــيخ حســن بن راشــد احللِّ
مة األعظم أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل الســيورّي نظَّر اهلل وجهه  شــيخنا اإلمام العالَّ
فــه أفضل الصلوات وأكمــل التحيَّات ضاحي هنار  س الغروّي عىل مشِّ باملشــهد املقدَّ
األحد الســادس والعشين من شهر مجادى اآلخرة ســنة 6)8هـ، ودفن بمقابر املشهد 
ته رجاًل مجياًل من الرجال، جهورّي الصوت، ذرب اللِّسان،  املذكور، وكان بيَّض اهلل غرَّ
ــا منطقيًّا، صنَّف  اًم ُأصوليًّا، نحويًّ ًهــا يف املقــال، متفنِّنًا يف علوم كثرية، فقيًهــا، متكلِّ مفوِّ

وأجاد، صنَّف يف الفقه كنز العرفان يف فقه القرآن«))) ))).

شيوخه:

ّي العامّل. د بن مكِّ ل الشيخ حممَّ ومن أشهرهم الشهيد األوَّ

تالمذته:

من أشهرهم:

))) روضات اجلنَّات: 7/)7). 
))) لؤلؤة البحرين: )7) اهلامش. 

))) روضات اجلنَّات: 75/7). 
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( .. ّ الشيخ األديب احلسن بن راشد احللِّ

الشيخ زين الدين عّل بن احلسن بن العالال، وإجازته له يف ثاين مجادى اآلخرة . )
سنة ))8هـ.

( .. ّ د بن شجاع القطَّان األنصارّي احللِّ الشيخ الفقيه حممَّ

وذكر اخلوانسارّي يف روضات اجلنَّات أنَّ الشيخ عّل بن هالل اجلزائري ممَّن يروي 
بالسند العال عن الشيخ مقداد السيورّي عن الشهيد.

مؤلَّفاته:

جتويد الرباعة يف رشح جتريد البالغة، وهو يف علم املعاين والبديع.. )

التنقيح الرائع يف رشح خمترص الشائع، مطبوع.. )

ة.. ) رسالة يف الفتوَّ

رشح ألفية ابن مالك.. )

رشح الباب احلادي عش، مطبوع.. 5

رشح فصول اخلواجة نصري الدين الطويّس.. 6

رشح مبادىء األُصول.. 7

رشح هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين، مطبوع.. 8

كنز العرفان يف فقه القرآن، مطبوع. 9

اللوامع اإلهلية يف املباحث الكالمية.. 0)

(( .. ّ مة احللِّ مهج السداد يف رشح واجب االعتقاد، للعالَّ

نضــد القواعــد الفقهيَّة عىل مذهــب اإلماميَّة، وهو ترتيب كتــاب القواعد يف . ))
ل، مطبوع. الفقه واالُصول لشيخه الشهيد األوَّ
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وفاته:

تويفِّ رضوان اهلل عليه يف السادس والعشين من شهر مجادى اآلخرة سنة 6)8هـ، 
ّ تلميذ  س، وهو ما ذكره الشيخ احلسن بن راشد احللِّ ودفن يف مقابر املشهد العلوّي املقدَّ

املقداد السيورّي)))، واهلل سبحانه العامل.

ّ )ت940هـ(. 30/216. السيِّد نعمة اهلل احليلِّ

د بن   جاء يف كتاب طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال: »املوىل شمس الدين حممَّ
ّ كالمها من تالمذة الشيخ إبراهيم  احلسن األسرتآبادّي والسيِّد أمري الدين نعمة اهلل احللِّ

ل منهام منه اإلجازة«))). القطيفّي، ولألوَّ

وذكره اخلوانسارّي يف ذيل ترمجة الشيخ عّل الكركّي قائاًل: »كان من تالميذ الشيخ 
عّل الكركّي، ثمَّ رجع عنه واتَّصل بالشيخ إبراهيم القطيفّي الذي كان بينه وبني شيخنا 

املذكور مناقضة ومنافرة«))).

م أنَّه كان معارًصا للشــيخ إبراهيم القطيفّي وأحد تالمذته املنحازين  ويظهر ممَّا تقدَّ
ام حكم طهامسب  إليه، ترجم له السيِّد األمينّي يف أعيانه، وأنَّه كان رشيًكا يف الصدارة أيَّ

الصفوّي، وذكر أنَّ وفاته كانت يف 8) ذي احلجة سنة 0)9هـ)))، واهلل سبحانه العامل.

))) وهو صاحب مدرسة موجودة يف النجف األرشف إىل اآلن، وهي حتت التعمري ِمن ِقَبل الوقف 
د للشيخ الطويّس ُكتبت يف هذه املدرسة،  الشــيعّي، وهناك نسخة رأيتها من كتاب مصباح املتهجِّ
ة، وقد ذكرها الشــيخ جعفر حمبوبه عند ذكره املدرســة  موجــودة يف مكتبــة اإلمام احلكيــم العامَّ

 .) ّ ضمن مدارس النجف يف كتابه مايض النجف وحارضها. )أمحد احللِّ
))) طرائف املقال: )/87. 

))) روضات اجلنَّات: )/70) رقم ))). 
))) ُينظر: أعيان الشيعة: 0)/5)). 
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دة من تاريخ  ة زمنيَّــة حمدَّ ال ُبــدَّ لنا يف خامتة بحثنــا املتواضع هذا، والذي تناول مدَّ
ر احلركة العلميَّة فيهــا وبلوغها  ــة الفيحــاء )500-950هـ( عهد نشــوؤها وتطــوُّ احللَّ
أعىل مراتب اإلزدهار والعطاء الفكرّي، أن نشــري ولو بشكل بسيط إىل العصور الزمنيَّة 
ة املزدهــرة، التي تراجع فيها ذلك االزدهار، وتدهورت  األُخــرى التي أعقبت تلك املدَّ
يًّا؛ بسبب  حركتها العلميَّة، وهبط نشاطها الفكرّي، وأصبحت يف ركود نسبّي وليس كلِّ
ت هبا املدينة خصوًصا خالل القرنني احلادي عش  ات السياسيَّة للبالد، والتي مرَّ التغريُّ
والثاين عش، ومل يكن فيهام إالَّ ومضات مضيئة متثَّلت بظهور بعض العلامء واألُدباء عىل 
فرتات متباعدة حالت دون اندثار صورة العلم فيها، وكانت دافًعا مهامًّ ســاعد يف بروز 
حركــة أدبيَّــة وعلميَّة جديدة حاولت النهوض ثانيــة يف أرض الفيحاء، وقد بدأت هذه 
ت يف تزايد خــالل القرن الثالث عش وأوائل  احلركة أواخر القرن الثاين عش واســتمرَّ
القــرن الرابع عش، وكان ظهور هــذه النهضة اجلديدة مقرتًنا بنشــاط عدد من العوائل 

ّية املتميِّزة بالعلم واألدب والتي كان لرجاهلا دور متميِّز وأسايّس يف هذه النهضة. احللِّ

يقول الشيخ يوسف كركوش: »بعد أن ركدت الروح العلميَّة واألدبيَّة يف احللَّة خالل 
ثالثة قرون تقريًبا ظهرت بوادر هنضة أدبيَّة يف احللَّة يف أواخر القرن الثاين عش، وأخذت 
تشتدُّ وتنمو طيلة القرن الثالث عش اهلجرّي وأوائل القرن الرابع عش اهلجرّي، نشأ يف 
هذا الدور ُأدباء وشــعراء ال يشــقُّ هلم غبار، وبلغوا الغاية يف الشعر واألدب.. إىل قوله: 
 ويمكــن أن نعتــرب ظهور األرُستني األدبيَّتــني يف احللَّة، ومهــا: ُأرسة آل النحوّي، وُأرسة 



478

ــام أذكيتــا روح هذه   آل الســيِّد ســلامن )آل شــهاب( نــواة هــذه النهضة األدبيَّــة، إذ إهنَّ
النهضة، وممَّا زاد يف استعارها ظهور األرُسة القزوينّية يف النصف الثاين من القرن الثالث 

عش«))).

وال يمكــن لنــا وبأيِّ حال من األحــوال إنكار أو جتاهل الدور األســايّس والكبري 
ة  لتلك األرُس الثالثة املتميِّزة- الســابقة الذكر- ودورها الفعال يف نشوء النهضة الفكريَّ
ــة، وما بذلته من جهود جبَّارة إلنعاش نشــاطها العلمــّي واألديّب، إالَّ أنَّه  الثانيــة يف احللَّ
ّية األخرى التي عارصت  يمكننــا القول أيًضــا: إنَّ هناك عدًدا من األرُس والبيــوت احللِّ
ــدت  رها، والتي جتسَّ تلــك األرُس العلميَّة الثالثة وشــاركت يف نمــوِّ هذه النهضة وتطوُّ
برجاالت بعض بيوتاتا الشيفة، التي ورد ذكرها يف كتب التاريخ والرتاجم، ولإلشارة 
د عّل  فها الشــيخ حممَّ إىل هــذا املوضوع نذكر ما جــاء يف كتاب البابليَّات عند ترمجة مؤلِّ
اليعقويّب واحلديث عن نشأته العلميَّة واألدبيَّة يف مدينة احللَّة قائاًل: »وبنتيجة توجيه أبيه 
وتشــجيع الســيِّد القزوينّي له ازدادت رغبته يف األدب، فأخــذ خيتلف إىل حمافل العلامء 
وأندية األُدباء وما أكثرها يؤمئذ يف الفيحاء، ونذكر منها عىل ســبيل املثال: ندوة آل سيِّد 
سلامن، والشيخ حممود سامكة، والسيِّد عّل ابن السيِّد شناوة وتوت، والسيِّد رضا بن أيب 
القاسم، والسيِّد حسن القزوينّي، فكانت تلك الندوات أشبه باملدارس األدبيَّة واملعاهد 

الثقافيَّة، فصقلت مواهبه وساعدت عىل حسن انرصافه لألدب«))).

ّية التي ســامهت يف نموِّ  وختاًما ال ُبدَّ لنا هنا من التعريف بأهمِّ وأشــهر األرُس احللِّ
النهضة األدبيَّة الثانية يف احللَّة مع ذكر بعض أعالمها، وهي:

))) تاريخ احللَّة: )/))). 
))) البابليَّات: )/9)). 
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، ومن أعالمهم))): الشــيخ حممود سامكة وولداه العاملان . ) ّ ُأرسة آل ســامكة احليلِّ
. ّ د، والشيخ عّل آل سامكة احللِّ الفاضالن الشيخ حممَّ

، والسيِّد . ) ّ آل الســيِّد ســلامن، ومن أعالمهم: الشاعر الكبري الســيِّد حيدر احللِّ
، وغريهم كثري. ّ مهدي احللِّ

مة الكبري السيِّد مسلم، وأخيه . ) ، ومن أعالمهم العالَّ ّ السادة آل عزام احلسينّي احليلِّ
س اهلل أرسارهم. مة السيِّد محود السيِّد نارص، قدَّ السيِّد هادي، ووالدهم العالَّ

ة العريقة املتخمة باألعالم، وأبرزهم . ) الســادة آل القزوينّي، تلك األرُسة العلويَّ
، وأوالده الكرام رضوان  جّدهم املجتهد الكبري السيِّد مهدي))) القزوينّي احللِّّ

اهلل عليهم.

ـّي الشاعر العالِـم، . 5 الســادة آل كامل الدين، ومن أعالمهم: السيِّد جعفر))) احللِّ
مة محد كامل الدين، وغريهم. وكذلك السيِّد العالَّ

ُأرسة آل النحوّي، ومنهم: الشيخ أمحد ابن الشيخ حسن النحوّي))).. 6

مة الفقيه السيِّد عّل السيِّد . 7 السادة آل وتوت احلســينيُّون، ومن أعالمهم: العالَّ
د  عبَّاس شــناوة وتــوت )ت0)))هـ()5)، وولده العالَّمة املجتهد الســيِّد حممَّ
ة اإلســالم الســيِّد مســلم  مة حجَّ تقــي وتــوت )ت))))هـ(، وحفيده العالَّ

السيِّد تقي)6)، وغريهم.

))) معارف الرجال: )/)9). 
))) معارف الرجال: )/0)). 
))) معارف الرجال: )/)7). 

))) معارف الرجال: )/56. 
)5) معارف الرجال: )/))). 

 )6) طبقات أعالم الشيعة نقباء البشـر: 6)/)6))، مشاهري املدفونني يف الصحن العلوّي: 68، ← 
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وغريها من البيوت واألرُس التي أنجبت كثرًيا من رجال الفكر واألدب، من الذين 
ســامهوا يف إحياء املجد العلمّي هلذه املدينة املباركة، ويبقــى األمل دوًما يف أبنائها يف أن 
يكونوا روافد علميَّة وأدبيَّة متدفِّقة تســاهم يف نــش العلم واملعرفة وبناء جمتمع متكامل 

يسوده اخلري وتسمو فيه الفضيلة.

ــالم عىل ســيِّد األنام  وآخر دعوانا أن احلمُد هلل ربِّ العاملني، وأفضل الصالة والسَّ
د و آله الطّيبني الطاهرين الكرام))). حممَّ

→ مايض النجف وحارضها: )/)8) اهلامش. 
))) تــمَّ بحمــِد اهلل وتوفيقه مراجعة هــذا الكتاب يف ثالثة جمالس، كان آخرهــا ليلة 9) ذي القعدة 
مــن ســنة 7)))هـ يف حرم املرقد الطاهر املنســوب إىل عون بن عّل بــن أيب طالب يف قرية 
الباشيَّة التابعة لناحية املدحتّية يف احللَّة الفيحاء، وقد شاركني يف الضبط املراجعة كلٌّ من اإلخوة 

 .) ّ رَيّي ومصطفى صباح اجلنايّب. )أمحد احللِّ األساتذة ميثم سويدان احِلمرْ
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الصفحة رقم اآليةالسورةاآلية

ــا هللِ...﴾ 6))56-57البقرة﴿الَِّذيــَن إَِذا َأَصاَبْتُهــْم ُمِصيَبــٌة َقاُلــوا إِنَّ

ُه لَ إِلَه إِلَّ ُهَو َواْلـَماَلئَِكُة َوُأْوُلوا...﴾ ))8)آل عمران﴿َشِهَد اهللُ َأنَّ

ْم َأينِّ لَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل﴾  ُ 9597)آل عمران﴿َفاْســَتَجاَب َلـُهْم َرهبُّ

9))))، )7هود﴿َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َءَألِــُد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعيِل...﴾

ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن...﴾ 9797النحل﴿َمْن َعِمَل َصاحِلً

))))6النور﴿َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا َفَســلُِّموا َعىَل َأْنُفِسُكْم َتِيًَّة...﴾

ُســُبَلنَا...﴾ َلنَْهِدَينَُّهــْم  فِينَــا  َجاَهــُدوا  66)69العنكبوت﴿َوالَِّذيــَن 

559)سبأ﴿َبــــْلــــــــــــَدٌة َطيَِّبـــــــــــــٌة َوَربٌّ َغـــــــــــُفوٌر﴾

))9الزمر﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعَلُموَن...﴾

لت﴿إِنَّ الَّـــــــِذيــَن ُيـــــــــْلِحــُدوَن فِـــــــي َآَياتِنَا...﴾ )))-)))0)فصِّ

))))املجادلة﴿َيْرَفــِع اهللُ الَِّذيــَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيــَن ُأوُتوا...﴾
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الصفحةالقائلاحلديث واألثر

)أ(

7))اإلمام الصادق)إجعلونا خملوقني، وقولوا فينا ما شئتم)

)7)اإلمام الباقر)إذا حّدثت ومل ُأسند فسندي فيه عن أيب عن جّدي...)

)6)الرسول األكرم)إّن اهلل ل ينظر إىل أجسادكم ...)

7))اإلمام عّل)إّياكم والغلو فينا، قولوا: إّنا عبيد مربوبون...)

)ش(

))اإلمام أمري املؤمنني)الشاخص يف طلب العلم كاملجاهد يف سبيل اهلل...)

)ص(

9)األصبغ بن نباتة)صحبت مولي أمري املؤمنني عند وروده...) 

)ف(

))الرسول األكرم)فضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر...) 

)ل(

9)أمري املؤمنني)ل، ولكن ستكون مدينة يقال هلا: احِلّلة السيفيَّة...)

)م(

))اإلمام الباقر)مّتفقة يف الدين أشدُّ عىل الشيطان من عبادة ألف عابد)
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9)أمري املؤمنني)مدينة وأي مدينة)

))الرسول األكرم)من تعّلم باًبا من العلم لُيعلِّمه الناس ابتغاء وجه اهلل...)

))الرسول األكرم)من سلك طريًقا يطلب فيه علاًم سلك اهلل به طريًقا...) 
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الصفحةاسم املعصوم

د ))، ))، 9)، )9، 9))، )7)، 99)، 06)، النبّي األكرم حممَّ

((8 ،(6( ،(6( ،((5 ،(59 ،((0 ،(((

9))، اإلمام أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب  ،(9(  ،(80  ،((9  ،((7  ،(9  ،((

 ،(65  ،(50  ،((5  ،(99  ،(98  ،(6(

(58 ،(50 ،((7 ،((7 ،((0 ،(76

5)، 0))فاطمة الزهراء

5))، 55)، 56)، 57)اإلمام احلسني بن عّل

8)اإلمام عّل بن احلسني(

د بن عّل الباقر ))، )7)اإلمام حممَّ

د الصادق 8)، 6))اإلمام جعفر بن حممَّ

6)، )7، 77اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

5)اإلمام عّل بن موسى الرضا(

0))اإلمام احلسن بن عّل العسكرّي

fة املهدّي 90)، اإلمام احلجَّ  ،(89  ،((7  ،(5(  ،(5  ،((  ،7

(6( ،(5( ،((( ،((8 ،(((
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)أ(

إبراهيم بن سليامن القطيفّي، الشيخ              )))

، الشيخ شمس الدين              5)) ابن نجيح احلّلّ

الشــيخ  اإلبريســمّي،  عــّل  بــن  طالــب  أبــو 

(65 كامل الدين  

 ،  أبــو الفضــل بــن احلســني األحــدب احلــّلّ

(66 الشيخ  

أبو القاسم بن احلسني الرافيّض، الشيخ                        66)

((7 أمحد بن احلسني الشامّي، الشيخ  

، الشيخ                          67) أمحد بن عّل بن أيب زنبور احلّلّ

((8 أمحد بن عّل بن عنبة، السّيد  

أمحد بن عّل بن معقل املهلبي، الشيخ                             70)

((9 ، الشيخ   أمحد بن فهد احلّلّ

، الشــيخ   أمحد بــن حمّمد بن جعفــر بن نام احلّلّ
(69 نظام الدين  

، الشيخ                         ))) أمحد بن حمّمد بن احلّداد احلّلّ

، الشيخ                       67) أمحد بن حمّمد بن اخلّطاب احلّلّ

أمحد بــن حمّمد بــن عــّل العلوّي الســوراوّي، 
 

(68 السّيد  

، الشيخ                   70) أمحد بن مسعود األسدّي احلّلّ

(70 أمحد بن معد املوسوّي، السّيد  

(7( ، الشيخ   أمحد بن منيع احلّلّ

أمحــد بــن موســى ابــن طــاووس، الســّيد أبو 

(7( الفضائــل                                   

(80 أمحد بن حييى املزيدّي، الشيخ  

،  الشيخ           )8) إسامعيل بن إبراهيم بن نرص احلّلّ

إسامعيل بن احلسن احلّلّ املاسح                      80)

، الشــيخ   إســامعيل بــن حمّمــد بــن نــام احلــّلّ
(8( علم الدين  

أّيوب األعرجّي، السّيد نجم الدين                          )))

)ب(

 بــدران بن صدقــة بن منصور املزيــدّي، األمري 

(07 شمس الدولة  

)ج(

((5 جعفر بن أمحد امللحوس، السّيد  
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 ،  جعفــر بــن احلســن بــن حييــى املحّقق احلــّلّ

(8( الشيخ  

(90 جعفر بن الزهدرّي، الشيخ  

 ،  جعفــر بــن عّل بن يوســف ابــن عــروة احلّلّ
((5 الشيخ  

جعفر بن حمّمد اإلبريسمّي، الشيخ                                 5))

جعفر بن حمّمد ابن ُمعّية، السّيد تاج الدين                 90)

، الشــيخ نجم   جعفــر بــن حمّمد ابــن نام احلــّلّ
(9( الدين  

(95 ، الشيخ   جعفر بن مليك احلّلّ

 ، جعفــر بن هبة اهلل بن نام بن عــّل الَربعّي احلّلّ
 

(09 الشيخ  

)ح(

، رشف الدين                        09) حبيش بن حمّمد احلّلّ

 احلســن بــن أمحد ابــن ُمعّيــة احلســنّي، النقيب 
(95 السّيد  

د ابن نام، الشيخ جالل   احلســن بن أمحد بن حممَّ

((6 الدين  

احلسن بن أّيوب األعرجّي، السّيد                          6))

، الشــيخ   احلســن بن احلســني ابن قيــرص احلّلّ

(99 عّز الدين  

((7 ، الشيخ   احلسن بن داود احلّلّ

، الشيخ تاج الدين                   6)) احلسن بن راشد احلّلّ

((9 ، الشيخ   احلسن بن سليامن احلّلّ

(97 احلسن بن شهاب الواعظ  

 احلسن بن طارق بن حسن احلّلّ احللبّي، الشيخ 
((0 أبو عل  

احلسن بن عبد اهلل احلسينّي، السّيد               )))

، الشيخ               96) احلسن بن عّل ابن الدريّب احلّلّ

الشــيخ   ، احلــّلّ املهلبــّي  حمّمــد  بــن   احلســن 
((0 عّز الدين  

احلسن بن حمّمد النيّل، السّيد عّز الدين           5))

((6 ، الشيخ   احلسن بن مظاهر احلّلّ

احلسن بن معال بن مسعود الباقاليّن، الشيخ                97)

 احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس، السّيد 

(99 عّز الدين  

 احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احلّلّ اهلذّل، 
(00 الشيخ  

، الشيخ     8)) احلسن بن يوسف بن املطّهر احلّلّ

احلسني بن األبزر احلسينّي، السّيد                 )))

احلسني بن أمحد البغيديدّي، الشيخ              )0)

((0 احلسني بن أمحد بن رّدة، الشيخ  
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احلسني بن أمحد السوراوّي، الشيخ                  )0)

(0( احلسني بن رّدة النيّل، الشيخ  

احلسني بن عقيل اخلفاجّي، الشيخ                     )))

 ،  احلســني بــن عّل بــن محــدون ابــن نام احلــّلّ
(05 الشيخ  

، الشيخ                06) احلسني بن العود األسدّي احلّلّ

 احلســني بن حمّمد بــن املهنّا العلــوّي العبيدّل، 
(08 السّيد  

 احلســني بــن هبــة اهلل بــن رطبــة الســوراوّي، 

((( الشيخ  

، الشيخ ))) احلســني بن هّداب النورّي احلّلّ

(5( حيدر بن عّل اآلمل، السّيد  

)خ(

، الشيخ                    ))) خزيمة بن حمّمد األسدّي احلّلّ

)د(

املزيــدّي،  منصــور  بــن  صدقــة  بــن   دبيــس 

(((  ،50 األمري                            

(0 دبيس بن عّل املزيدّي، األمري  

)ر(

، الشيخ                             09) راجح بن إسامعيل احلّلّ

((( رجب بن حمّمد الربيّس، الشيخ  

)ز(

زكريا بن حمّمد القزوينّي، الشيخ                      )))

)س(

، الشــيخ أبو   ســامل بن عّل ابــن العــودّي احلّلّ
((7 املعال  

، الشيخ   سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح احلّلّ

((( سديد الدين  

سعيد بن أمحد بن مّكي النيّل، الشيخ                       8))

، الشيخ                 0)) سعيد اهلذل احلّلّ جّد املحّقق احلّلّ

)ص(

صالح بن جعفر القريّش، الشيخ                 5))

العرنــدس،  ابــن  الوهــاب  بــن عبــد   صالــح 

((8 الشيخ  

 صدقة بن دبيس بن صدقة بن منصور املزيدّي، 

5( األمري  

 صدقــة بــن منصــور املزيــدّي، األمري ســيف 

(( الدولة  

)ع(

، الشيخ                     0)) عّباس بن عّباس بن حمّمد احلّلّ

 عبد احلميد بن فخار بن معد املوســوّي، السّيد 

((( جالل الدين  
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 عبد احلميد بن حمّمد األعرجّي احلسينّي، السّيد 
(56 نظام الدين  

(57 عبد احلميد النيّل، الشيخ  

، الشيخ   عبد الرمحن بن أيب الربكات بن حمّمد احلّلّ
((( ابن املشرتّي  

عبد الرمحن بن احلسني النيّل، القايض                  )))

عبد الرمحن العتائقّي، الشيخ كامل الدين                57)

عبد السميع بن فياض األسدّي، الشيخ                )5)

، الشيخ الشاعر صفّي   عبد العزيز بن رسايا احلّلّ
(60 الدين  

، الشيخ                           )5) عبدالعّل بن فّياض احلّلّ

عبــد الكريــم بن أمحــد ابن طــاووس، الســّيد 

((( غياث الدين  

عبد الكريم النيّل، السّيد غياث الدين                      66)

، الشيخ جالل الدين                9)) عبداهلل بن احلرام احلّلّ

، الســّيد نجم   عبداهلل بن علوي بن محدان احلّلّ
((9 الدين  

 عبــد اهلل بــن حمّمــد األعرجــّي، الســّيد ضياء 
(67 الدين  

 عبــداهلل بــن املقــداد بــن عبــداهلل الســيورّي، 

(5( الشيخ  

 ،  عبداهلل بن هبة اهلل بن أيب القاســم البزاز احلّلّ

((9 الشيخ  

عبد املّطلب بن بادشاه احلسينّي، السّيد                     68)

 عبــد املّطلب بن حمّمد األعرجّي، الســّيد عميد 
(69 الدين  

، الشيخ                      )7) عبد املهدّي ابن أيب العّز احلّلّ

((0 عريّب بن مسافر العبادّي، الشيخ  

 ، عفيف الدين بــن حمّمد بن عّل بن عقيل احلّلّ
 

((0 الشيخ  

(5( ، الشيخ   علم بن يوسف احلّلّ

علوي بن عبداهلل األشهب، الشيخ                     )))

عّل بن أمحد املزيدّي، الشيخ ريّض الدين                  )7)

((( عّل بن ُأسامة العلوّي، السّيد  

، الشيخ                   5)) عّل بن جعفر بن شعرة احلّلّ

عّل بن احلسن السورائّي، السّيد عميد الدين              75)

 ،  عّل بن احلســن بن عنرت املعروف بُشميم احلّلّ
((( الشيخ  

، الشــيخ زين   عّل بن احلســن بــن مظاهر احلّلّ
(75 الدين  

 ، عّل بن احلسني بن حّسان بن باقي القريّش احلّلّ
 

((0 السّيد  
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عّل بن احلسني احلّلّ الشفهينّي، الشيخ               76)

، الشيخ               ))) عّل بن حسني بن مّحاد الليثّي احلّلّ

((( عّل بن احلسني القايض، الشيخ  

 عّل بــن دبيس بن صدقة بن منصــور املزيدّي، 
5( األمري  

، القايض أبو احلسن             6)) عّل بن سليامن احلّلّ

عّل بن صالح الغروّي، الشيخ                       68)

عّل بن طراد املطار آبادّي، الشيخ                     78)

عّل بن عبد احلسني املوسوّي، السّيد                )5)

عّل بن عبد احلميد بن فخار، السّيد                          79)

عّل بن عبد احلميد النيّل، الشيخ نظام الدين             80)

 عــّل بن عبــد العزيــز اخللجــّي، الشــيخ مجال 
(55 الدين  

عّل بن عبد الكريم ابن طاووس، السّيد                     )8)

عّل بن عبد الكريم النيّل، السّيد هباء الدين               59)

((( عّل بن عرفة احلسينّي، السّيد  

عّل بن عصيدة السوراوّي، الشيخ                          )))

، الشيخ                        ))) عّل بن عّل ابن اخلازن احلّلّ

عّل بن عّل ابن طاووس، السّيد                          )))

، الشيخ                    8)) عّل بن عّل ابن نام احلّلّ

، الشيخ                           7)) عّل بن عّل بن محدون احلّلّ

، الشــيخ زين   عــّل بن فضل اهلل بن هيكل احلّلّ
(6( الدين  

، الشيخ                           ))) عّل بن فلح العبيس احلّلّ

عّل بن حمّمد اآلوّي، النقيب رشيد الدين                   )8)

 عّل بن حممد بن أيب العّز القويقّي، الشــيخ كامل 
((0 الدين  

عّل بن حمّمد بن أيب منصور العلوي، السّيد          5))

عّل بن حمّمد رشف الدين، الوزير                              6))

، الشــيخ نصري  عــّل بن حمّمــد الكاشــاين احلّلّ
 

(8( الدين  

 ، عــّل بــن حمّمد بــن حمّمد ابــن الســكون احلّلّ
 

((8 الشيخ  

((( عّل بن حممود احلميّص، الشيخ  

عّل بن مزيد األسدي، األمري أبو احلسن  0)

، الشيخ شمس الدين                      86) عّل بن مطّهر احلّلّ

(6( عّل بن منصور املزيدّي، الشيخ  

 عــّل بن موســى بــن طــاووس ، الســّيد ريض 
(50 الدين  

 ،  عــّل بــن نرصاهلل بــن هــارون ابــن كال احلّلّ
((0 الشيخ  

عّل بن حييى ابن البطريق نجم الدين، الشيخ             )6)
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، الشيخ                    ))) عّل بن حييى اخلّياط احلّلّ

عّل بن يوسف املطّهر ، الشيخ ريّض الدين                 )6)

عّل بن يوسف النيّل، الشيخ ظهري الدين              87)

)ف(

، السّيد            6)) فخار بن معد بن فخار املوسوّي احلّلّ

)ق(

القاسم بن احلسني ابن ُمَعية، السّيد أبو جعفر            55)

)ك(

، الشيخ نظام الدين             0)) كتائب بن فضل اهلل احلّلّ

)م(

(65 ، الشيخ   حمفوظ بن وشاح احلّلّ

حمّمد بن أيب الفوارس احلّلّ النحوّي، الشيخ           69)

، الشيخ                 ))) حمّمد بن أمحد بن إدريس احلّلّ

حمّمد بن أمحد احلسيني، السّيد شمس الدين             88)

، الشيخ                ))) حمّمد بن أمحد بن محزة ابن جيا  احلّلّ

 حمّمد بن أمحد بن صالح السيبي، الشيخ شمس 

(70 الدين  

حمّمد بن إسامعيل اهلرقّل، الشيخ                          89)

حمّمد بن بشري العلوّي ، السّيد صفّي الدين                )7)

 حمّمد بن جعفر ابن نام احلّلّ ابن االبريسمي، الشيخ 
(90 شمس الدين  

(66 حمّمد بن جعفر امللحوس السّيد  

حمّمد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام، الشيخ                     )7)

حمّمد بن اجلعفرية، السّيد أبو الفتح                                 86)

حمّمد بن حّسان النديم الصويف، الشيخ                 )7)

 حمّمــد بــن احلســن ابــن املطّهــر احلــّلّ فخــر 
(9( املحّققني  

حمّمــد بــن حســن بــن موســى ابن طــاووس، 

(75 الســيّد                                      

حمّمد بن احلسن النيّل، السّيد صفي الدين             95)

 حمّمد بن احلسني احلّلّ ، الشيخ شمس الدين ابن 
(96 البّقال  

، الشيخ أبو احلسن                    )6) حمّمد بن مّحاد احلّلّ

، الشيخ               ))) حمّمد بن خليفة السنبيّس اهليتّي احلّلّ

 حمّمد بن دبيــس بن صدقة بن منصور املزيدّي، 
5( األمري  

حمّمد السوراوّي، الشيخ نجيب الدين                     76)

 حمّمد بن شجاع القّطان األنصارّي، الشيخ شمس 
(67 الدين  

حمّمد بن عبد اللطيف التعاويذّي، الشيخ                76)

 حمّمد بن عبــد املّطلب األعرجّي، الســّيد مجال 
(97 الدين  

، الشيخ                      77) حمّمد بن عّل بن أيب العّز احلّلّ
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، الشيخ ابن محيد            ))) حمّمد بن عّل بن أمحد احلّلّ

حمّمد بن عّلّ األعرجّي، السّيد جمد الدين              98)

 حمّمد بن عّل بن اجلهم األســدّي، الشيخ مفيد 
(00 الدين  

حمّمد بن عّل اخليمّي مهّذب الدين، الشيخ                79)

 حمّمد بن عّل بن شعيب ابن الدّهان، الشيخ برهان 
((( الدين  

 حمّمــد بــن عــّل بــن طــاووس، الســّيد صفي 
(78 الدين  

حمّمــد بــن عــّل بــن الطقطقــّي، الســّيد صفّي 
 

(0( الدين  

((( حمّمد بن عّل بن عبداهلل اإلربلّ  

حمّمد بن عّل القايّش، الشيخ مجال الدين                   )8)

حمّمد بن عّل القويقّي، الشيخ أبو العّز                       5))

، الشــيخ قوم  حمّمــد بن عــّل بــن املطّهر احلــّلّ
 

(0( الدين  

حمّمد بن عواد اهليكّل، الشيخ                                    69)

حمّمد بن فالح بن هبة اهلل املشعشعّي، السّيد                  69)

((( ، الشيخ   حمّمد بن قارون احلّلّ

حمّمد بن القاسم ابن ُمعّية، السّيد تاج الدين               05)

حمّمد بن حمّمد اآلوّي ، السّيد ريض الدين                   )8)

حمّمد بن حمّمد بن عّل الفارس، أبو املعال اهليتّي، 
 

((6 الشيخ  

، الشــيخ ظهري  حمّمــد بن حمّمد بــن املطّهر احلّلّ
 

((( الدين  

 ،  حمّمــد بن حمّمــد بن هــارون ابن الــكال احلّلّ
((6 الشيخ  

 حمّمــد بن حمّمد بــن حييى اهلذّل، الشــيخ صفي 
((( الدين  

((9 حمّمد بن مسافر العبادّي، الشيخ  

(86 حمّمد بن معد املوسوّي، السّيد  

 حمّمد بن موســى ابــن طاووس، الســّيد رشف 
(90 الدين  

(9( ، الشيخ   حمّمد بن نعيم احلّلّ

حمّمد بن وشاح احلّلّ تاج الدين، الشيخ                       )9)

 حمّمد بــن حييى بن أمحــد اهلذّل، الشــيخ صفّي 
(9( الدين  

(9( ، الشيخ   حممود بن البّزاز احلّلّ

حممود بن عّل احلميّص،الشيخ سديد الدين          9))

، الشيخ          96) حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم احلّلّ

 حممــود بــن حييــّى الشــيباين، الشــيخ مهــّذب 

(95 الدين  
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مزيد بن صفوان املزيدّي، األمري                           )5)

،(55 معد بن فخار املوسوّي، السّيد  

(70 ، الشيخ   مغامس بن داغر احلّلّ

املقداد بن عبد اهلل السيورّي، الشيخ                           )7)

منصور بن دبيس املزيدّي، األمري هباء الدولة              ))

)ن(

نرص بن عّل ابن اخلازن ، الشيخ أبو الفتوح                 55)

(75 ، السّيد   نعمة اهلل احلّلّ

)هـ(

(97 ، الشيخ   هبة اهلل بن أّيوب احلّلّ

هبة اهلل بن رطبة السوراوّي، الشيخ                         56)

 ، هبة اهلل بــن نام بن عّل بن محدون الربعّي احلّلّ
 

(56 الشيخ  

)و(

، الشيخ                            98) وّرام ابن أيب فراس احلّلّ

)ي(

 حييــى بن أمحد بــن حييى اهلذّل، الشــيخ نجيب 

(0( الدين  

(57 ، الشيخ   حييى بن البطريق احلّلّ

حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل، الشيخ                    )6)

حييى بن سعيد الشيبايّن، الشيخ                                          59)

حييى بن حمّمد السوراوّي، الشيخ                           05)

 ،  حييى بن حممد فخر املحّققني ابن العاّلمة احلّلّ

((( الشيخ  

(06 يوسف بن علوان، الشيخ  

 يوســف بن عــّل ابــن املطّهر، الشــيخ ســديد 
(07 الدين  
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)أ(

آقا بزرگ الطهرايّن، الشيخ = الشيخ الطهراينّ 

 ،((( ،((0 ،(59 ،((7 ،((5 ،((7 ،6(

 ،(66 ،(5( ،(50 ،((5 ،((7 ،(7( ،((( 

(69 ،(6(

((( اآلمدّي  

((5  أبان بن عثامن بن عّفان  

((9   إبراهيم

(00 إبراهيم بن األشرت  

(06 إبراهيم بن احلسام أيب الغيث  

إبراهيم بن احلسن ابن الوّراق، الشيخ               )))

 إبرهيم بن احلســني بن عّل اآلمل، الشيخ تقي 
((9  ،8( الدين                           

إبراهيم بن ســعد الديــن اجلوينــّي احلموينّي، 

الشــيخ= املحدث اجلوينّي      6)، 7)، 07)، 

(00 ،((0 ،(0(

إبراهيم بن ســليامن القطيفّي، الشــيخ = الشيخ 

إبراهيم القطيفي  0))، ))) ، 7))، 75)

 إبراهيم الكفعمّي، الشــيخ = الكفعمّي 0))، 
(55 ،((( ،(88

 ابن أيب مجهور اإلحسائّي          ))، )5)، 

(68 ،(5( ،(87

ابن أيب احلديد                  )))، )8)

(9 ابن أيب عمري  

 ابن األثري  7)، 0)، ))، ))، 6)، 8)، 9)، 

(6( ،(0( ،((7 ،5(

ابن األنبارّي                        80)، )8)

(8( ابن الرّباج  

(8( ابن الدّباغ  

ابن الدبيثي                        )))، )))

ابن الساعي                        7))، 8))

(68 ابن القائم الرافيّض، الشيخ  

ابن القّصار                             80)، )8)

((( ابن املارستانية  
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ابن املستويف  )))، 5))، )))، 69)

(6( ابن املعتزّ  

((( ابن املهدّي، الوزير  

ابن النّجار                       )))، 0))، 05)، )8)

(97 ابن النقور  

(5 ابن اهلبارّية، أبو يعىل  

(5( ابن أنجب  

(5( ابن تيمّية  

ابن حجر العسقاليّن      59)، 09)، 96)، 97)

(8( ابن محيدة  

 ابن خّلكان                86، )))، )6)، 0))، 5))، 

(8( ،(80 ،(79 ،((9

)الغصــون  كتــاب  صاحــب  ســعيد   ابــن 

(0( اليانعة(  

(6( ابن سّيد الناس  

((7 ابن سينا  

(88 ابن شبانة  

((5 ابن عّباس  

ابن عبيدة                            56)، )8)

ابن عشائر، أبو املعال           96)، 97)

ابن عنبة احلســنّي = الســّيد النّسابة مجال الدين 

أمحــد بــن عــّل احلســنّي = صاحــب )عمــدة 

الطالب(             7)، 68، )7، )7، 76، 77، 

 ،((6  ،(95  ،(90  ،(69  ،96  ،9(  ،78

 ،(79  ،(75  ،(5(  ،(((  ،((7  ،(((

 ،(88  ،(79  ،(75  ،(56  ،(87  ،(8(

(66 ،((8 ،(09 ،(05 ،(98 ،(96 ،(89

(6( ابن عنني  

، الشيخ أبو القاسم                  7)) ابن العودي احلّلّ

((6 ابن قّبة  

ابن كثري                                06)، 07)

(7 ابن منظور  

(69  ،((6  ،(6( ابن نجدة              

شــمس  الشــيخ   ، احلــّلّ نجيــح   ابــن 

((9  ،((5 الدين                        

(09 أبو البدر الكاتب الواسطّي  

أبو البقاء العكربّي               )7)، 97)، 69)

أبــو جعفر بــن حمّمد بن متــام العبيدّل، الســّيد 

(88 رشف الدين  

((( أبو احلسن ابن التلميذ  

((( أبو احلسن بن غربة  

(9 أبو محزة الثاملّ  
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((5  ،(6 أبو حنيفة                      

أبو حيان، الشيخ أثري الدين       86)، )6)

(8( أبو الصالح  

(9   أبو طالب

أبو طالب بن رجب املحّقق، الشيخ                    9))

 أبو طالــب بن عّل االبريســمّي، الشــيخ كامل 
(65 الدين  

((6 أبو طاهر السلفّي  

أبو عبداهلل الرضير                    ))، )))

أبو عبداهلل الواسطّي                   ))، 7))، 8))

(78 أبو عثامن  

((8 أبو العالء اهلمدايّن، احلافظ  

أبو عّل احلائرّي  6))، )8)، 06)، 07)

أبو عّل الطويّس، الشــيخ        79، )8، )))، 

(56 ،(5( ،((8 ،((7 ،((8 ،((( ،((0

((5 أبو عّل القطيعّي  

((( أبو عّل القيلولّ  

(( أبو الغنائم  

 أبو الفتح بن إبراهيم بن أيب الفتيان ابن احلســن 

68 بركة، األخرس  

6( أبو الفتح بن وّرام اجلاواين  

((5 أبو الفتوح الرسخيّس  

(97 أبو الفتوح بن احلرصّي  

أبو الفرج بن كليب                        56)، 97)

 ،  أبــو الفضــل بــن احلســني األحــدب احلــّلّ

((7  ،(66 الشيخ                           

أبو القاسم بن احلسني الرافيّض، الشيخ         66)

(68 أبو القاسم الفويّن، السّيد  

((7 أبو الكرم ابن الشهرزورّي  

(0( أبو املحاسن الدمشقّي، احلافظ  

أبو حمّمد سبط أيب منصور اخلّياط            ))، 7))، 8))

(97 أبو حمّمد بن مأمون  

((( أبو املظّفر بن طاهر اخلزاعّي  

(60 أبو منصور ابن اجلواليقّي  

(0( أبو اهلدى الصيادّي الرفاعّي  

7( أتان كلربك  

أمحد بن احلسن النحوّي، الشيخ                     79)

الشــامّي،  جعفــر  بــن  احلســني  بــن   أمحــد 

((8  ،((7 الشيخ                        

((5 أمحد بن حنبل  

احلســنّي،  نمــي  أيب  بــن  رميثــة  بــن   أمحــد 

(7 الشيف  
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أمحد بن سعيد اهلذّل، عّم املحّقق، الشيخ  99

(0 أمحد الصايف، السيِّد  

(70 أمحد بن صالح السيبّي، الشيخ  

(9 أمحد بن عبد الوهاب  

أمحــد بن عبد اهلل بن متّوج البحرايّن، الشــيخ = 

ابن املتوج البحراينّ  86، )))، )9)، )))

الــداّلل،  األشــقر  ابــن  عــّل  بــن   أمحــد 

((9 أبو بكر  

 ، احلــّلّ زنبــور  أيب  بــن  عــّل  بــن   أمحــد 
(67 الشيخ  

 أمحــد بن عّل بــن أمحد بــن العّبــاس النجايشّ 
(( األسدّي  

 أمحد بن عّل بن سعيد بن سعادة البحرايّن، الشيخ 
(76 كامل الدين  

 ،(( ،(0 ،(8 ،(5 ،(0        ّ أمحد عّل جميد احللِّ

 ،((6 ،((9 ،7( ،67 ،66 ،65 ،(7 ،(6 ،(( 

 ،((0 ،(95 ،(6( ،((9 ،((6 ،((5 ،((0 

 ،(59 ،(5( ،((( ،((( ،(78 ،(6( ،(50 

 ،(6( ،(6( ،((9 ،((8 ،(95 ،(88 ،(8( 

(75 ،(7( ،(68

أمحد بن عّل بن معقل املهلبّي، الشيخ      96، 70)

احلســينّي،  املعّمــر  بــن  عــّلّ  بــن   أمحــد 

(9( أبو عبد اهلل  

، الشــيخ = الشــيخ ابن فهد  أمحــد بن فهد احلّلّ

احللّ           )6، 65، )9، 95، 96، )8)، 

 ،(9(  ،(88  ،(87  ،(80  ،(58  ،(57 

 ،((( ،((( ،((0 ،((8 ،((( ،((9 ،((8 

 ،(5( ،(5( ،((6 ،((( ،((7 ،((( ،((( 

 ،(70 ،(69 ،(6( ،(6( ،(6( ،(60 ،(59 

(7( ،(7(

 ، أمحد بن حمّمــد بن أيب عبد اهلل األســدي احلّلّ

(8( الشيخ مجال الدين                     

 أمحد بــن حمّمد االســفرايينّي، الفقيه الشــافعّي 
((5 أبو حامد  

، الشيخ نظام  أمحد بن حمّمد بن جعفر ابن نام احلّلّ

الدين                     69)، )7)، 7))

، الشــيخ مجال  أمحد بــن حمّمد بن احلــّداد احلّلّ

الدين                       )))، )))، )7)

 ، احلــّلّ اخلّطــاب  بــن  حمّمــد  بــن   أمحــد 
الشيخ                            67)، 68)

(8  أمحد بن حمّمد بن زيد اخلاليّص  

((6 أمحد بن حمّمد بن سعيد، الشيخ  

العلــوّي  عــّل  بــن  حمّمــد  بــن  أمحــد 
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(68 السوراوّي، السّيد  

أمحد بن حمّمد بن عّل بن حييى العلقمّي، الوزير 

مؤّيد الدين القّمّي                    )5، 57، 9))

زهــرة،  بــن  حمّمــد  بــن  حمّمــد  بــن   أمحــد 
((9 أبو طالب  

 أمحــد بن حمّمــد بــن املهنّــا احلســينّي العبيدّل، 
السّيد                      97)، 85)، 5))

 أمحد بن املستضئ ابن املستنجد العّبايّس = النارص 
 لدين اهلل العّبــايّس 05)، 8))، 7))، 8))، 

(05 ،(88 ،(87

 ، احلــّلّ األســدّي  مســعود  بــن   أمحــد 
(95  ،(70 الشيخ                         

(7 أمحد بن معد املوسوّي، السّيد  

(7( ، الشيخ   أمحد بن منيع احلّلّ

أمحــد بــن موســى بــن جعفــر ابن طــاووس، 

ابــن  أمحــد  الســّيد  الفضائــل=  أبــو  الســّيد 

 ،(65  ،98  ،9(  ،9(  ،(6  ،(5  طــاووس   

 ،((6 ،((8 ،(99 ،(76 ،(75 ،(7( ،(7( 

 ،(87 ،(76 ،(7( ،(70 ،(5( ،(5( ،(50 

 ،((0 ،((6 ،((5 ،((9 ،((7 ،(90 ،(89 

((7

ضيــاء  الوزيــر،  امللــك  نظــام  بــن  أمحــد 

((( امللك أبو نرص  

، الشــيخ مجال  ّ أمحــد بن حييــى املزيــدّي احلــّلّ

الدين                            80)، )7)

العريــيّض  أمحــد  بــن  يوســف  بــن  أمحــد 

أمحــد  الســّيد  الســّيد=  احلســينّي،   العلــوّي 
العرييّض                     )5)، 09)، 7))

(80 األدفوّي  

 ُأسامة بن أمحد بن أيب احلسن عّل احلسينّي، السّيد 
7( نجم الدين  

(( أسبان  

((0 اسبند الرتكامن، املريزا  

 أســعد بن عبد القاهــر بن أســعد اإلصفهايّن، 
86 الشيخ  

(7 إسكندر املقدوينّ  

 إسامعيل بن إبراهيم بن نصـر الزاهد احلّلّ = ابن 

الزاهد، الشيخ               )8)، )8)، )8)

(9 ،(8               إسامعيل بن اإلمام جعفر الصادق

بــن  حســني  بــن  احلســن  بــن  إســامعيل 

عّل اهلرقلّ                     ))، 89)

إسامعيل بن احلسن احلّلّ املاسح              80)، )8)
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احلاســب  غنــي  بــن  احلســن  بــن   إســامعيل 

96 ، الشيخ   احلّلّ

، الشــيخ   إســامعيل بــن حمّمــد بــن نــام احلــّلّ
(8( علم الدين  

بــن  أمحــد  بــن  موهــوب  بــن   إســامعيل 

اجلواليقّي                              )9)، 97)

(9 األصبغ بن نباتة  

(7 األعشى  

إلياس بن هشام احلائرّي، الشيخ     )8، 0))، 

(9( ،(56 ،((9 ،(((

ُأّم ابن إدريس احلّلّ                    99، 8))

7( أمرية بنت الطقطقّي  

(( أوليفيه، الرّحالة  

 )ب(

(6 بابان، املحامي  

(( بارسنز، الرّحالة  

(7 بدر بن جعفر الرضير  

بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل          67)، 68)

بــدران بــن صدقــة املزيــدّي، األمــري شــمس 

الدولة                    07)، 08)، 5))

(5  ،(7 بركيا روق                       

((8 برهان الدين النسفّي، الشيخ  

6( البساسريّي  

(8( البندنيجّي  

األندلــيّس،  التطــل  يونــة  بــن  بنيامــني 

((  ،(0 الرّحالة                            

(98 هباء الشف، السّيد األجل  

 هبائي، الشيخ = الشيخ هباء الدين العامّل     0)، 
((8 ،(90 ،((( ،(8( ،(50 ،(8(

((5 هبروز السلجوقّي  

)ت(

((0 مترتاش  

(( تيمورلنك  

)ث(

ثابت بن سلطان بن دبيس              7)، 8)

(6 ثابت بن كامل  

(6 ثروان  

)ج(

8( جرير بن عبد احلميد اآليبّ  

)تكملــة  كتــاب  صاحــب  أمحــد  بــن   جعفــر 

امللحــوس،  أمحــد  بــن  جعفــر   = الــدروس( 

((5  ،78 السّيد                    

جعفر بن احلســن بن حييى بن احلسن بن سعيد 
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اهلذل، املحّقق احلّل         8، 9)، 59، 67، 70، 

 ،(0(  ،(0(  ،99  ،96  ،95  ،9(  ،9(  ،8( 

 ،(6( ،(6( ،((6 ،((5 ،((0 ،(0( ،(0( 

 ،(90 ،(87 ،(85 ،(8( ،(8( ،(8( ،(65 

 ،((( ،((( ،((( ،(0( ،(0( ،(00 ،(96 

 ،(65 ،(6( ،((7 ،((6 ،((5 ،((8 ،((6 

 ،(79 ،(78 ،(7( ،(7( ،(70 ،(68 ،(67 

 ،(08 ،(06 ،(0( ،(0( ،(9( ،(9( ،(85 

 ،((7 ،((( ،((( ،((0 ،((0 ،((9 ،((7 

(0( ،(65 ،(6( ،(6( ،(60

(79 ، السّيد   جعفر احلّلّ

نجــم  الشــيخ  الزهــدرّي،  بــن   جعفــر 

(58  ،(90 الدين                        

جعفر بن سعيد، الفقيه نجم الدين                  )0)

(95 جعفر العراقّي  

(08 ، الشيخ   جعفر بن عروة احلّلّ

، الشيخ زين الدين            5)) جعفر بن عّل احلّلّ

((( جعفر بن عّل بن عرفة، الشيخ  

(9 جعفر بن قولويه  

(75 جعفر بن حمبوبة، الشيخ  

جعفر بن حمّمد اإلبريسمّي، الشيخ                   5))

الدوريســتّي،  أمحــد  بــن  حمّمــد  بــن  جعفــر 

(95 الشيخ                         

 ، جعفر بن حمّمد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احلّلّ

الشــيخ= الشــيخ جعفر بــن حمّمد بن نــام احلّلّ 

 ،(86 ،(76 ،(56 ،((0 ،((5 ،(09 ،79

 ،(09 ،(06 ،(7( ،(55 ،(9( ،(9( ،(8( 

((6 ،(9( ،(90 ،(7( ،((8 ،((7 ،((7

جعفر بن حمّمد بن احلسن الزكي الثالث احلسنّي، 

السّيد تاج الدين                       90)، )9)، )9)

(95 ، الشيخ   جعفر بن مليك احلّلّ

(56 جعفر النقدّي، الشيخ  

 ، جعفــر بــن هبــة اهلل أيب البقــاء ابــن نــام احلّلّ

الشيخ             9، 09)، 0))، 69)، 76)، )7)

(6( مجال الدين ابن األعرج، السّيد  

)ح(

(75 احلاكم النيسابوري، أبو عبداهلل  

، رشف الدين                         09) حبيش بن حمّمد احلّلّ

احلّجاج بن يوسف الثقفي                     ))، 90

احلّر العامّل = صاحب )أمل اآلمل(           85، 

 ،((( ،((0 ،((0 ،9( ،90 ،88 ،87 ،86

 ،(5( ،(50 ،((9 ،((7 ،((( ،((8 ،((7 
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 ،(9( ،(8( ،(70 ،(69 ،(6( ،(57 ،(56 

 ،((5 ،((( ،(0( ،(0( ،(00 ،(96 ،(9( 

 ،((( ،(80 ،((( ،((6 ،((7 ،(00 ،(97 

(7( ،((6 ،(((

(57 حرز الدين، الشيخ  

 احلسن بن أيب الفتح بن الدّهان احلسينّي، السّيد 
((( عّز الدين  

احلسن بن أيب الفضل، امللك النارص                  5))

 احلســن بن أيب طالب اليوســفّي اآليّب، الشــيخ 
عّز الدين                         )8، 95، 86)

 حســن بن أمحد بن احلســن ابن معّية احلســنّي، 
(95 السّيد  

حمّمــد  بــن  احلســن  بــن  أمحــد  بــن   احلســن 

احلائرّي، السّيد                     67، 68

، الشيخ جالل  حسن بن أمحد بن حممد ابن نام احلّلّ

الدين         69)، )0)، 6))، 7))، 75)

حســن بن أّيــوب ابــن األعرجــّي احلســينّي، 

السّيد= السّيد ابن أيوب     )8)، )))، 5))، 

(9( ،(7( ،((6

الديــن  الســّيد ظهــري  احلســنّي،  بــن   احلســن 
(9( أبو منصور  

اجلزائــرّي،  مطــر  بــن  احلســني  بــن   احلســن 

((8 الشيخ  

 احلســن بن احلســني بن مظّفر بن أيب املعال بن 

، الشيخ                        99)، )9) قيصـر احلّلّ

حسن احلكيم، السّيد                     ))، 75، 8))

 حســن بــن محــزة بــن أيب القاســم احلســينّي، 

((5  ،((( السّيد                          

، الشيخ = ابن داود احلّلّ             )9،   احلسن بن داود احلّلّ
 ،(7( ،(7( ،((6 ،((( ،((0 ،96 ،95 ،9( 

 ،((( ،(96 ،(8( ،(8( ،(78 ،(77 ،(76 

 ،(0( ،(68 ،(65 ،(55 ،((9 ،((8 ،((5 

 ،((( ،((9 ،((8 ،((7 ،(08 ،(07 ،(05 

(67 ،(8( ،(7( ،((( ،((9

، الشــيخ     )9، 6))،  احلســن بن راشد احلّلّ

((9 ،((8 ،((7

7( احلسن بن رمضان، السّيد  

احلسن الزكي الثالث ابن أيب طالب، النقيب           77

((9 احلسن الرسايشنوّي، السّيد  

، الشيخ   8))،  حسن بن سليامن بن خالد احلّلّ

(6( ،(60 ،((0 ،((9

املهلبــّي،  الديــن  شــمس  بــن  احلســن 
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((0  ،((( الشيخ عّز الدين             

(97 حسن بن شهاب الواعظ  

الشــيخ  الشــيخ=  املعــامل،  صاحــب   حســن 

حسن      )7)، )8)، )))، 65)، )))

 ،59  ،(( حسن الصدر الكاظمّي، السّيد      

 ،(75 ،(70 ،(5( ،((8 ،96 ،9( ،80 ،65 

 ،(5( ،((( ،((6 ،(69 ،(6( ،((( ،(99 

(66 ،(6(

احلســن بن طارق بــن احلســن احلــّلّ احللبّي، 

الشيخ أبو علّ                    89، 0))

((( حسن بن طحال، الشيخ  

(5( حسن العامّل، الشيخ  

احلســن بــن عبداهلل بــن حمّمد بن عــّلّ األعرج 

احلسينّي، السّيد                )))، )))

((8 حسن بن عّل البحراينّ  

حسن بن عّل بن محزة األقسايّس                8))

تــاج  الشــيخ  الــدريّب،  بــن  عــّل  بــن  حســن 

الدين      96)، 97)، )))، 85)، )5)

الكــروايّن،  العــشة  بــن  عــّل  بــن  حســن 

(6(  ،(60  ،((( الشيخ                   

8( حسن بن عيسى احلكيم  

حسن بن الفضل بن احلسن الطربيّس                )0)، )0)

(78 حسن القزوينّي، السّيد  

حسن بن حمّمد بن إسامعيل القيلوّي  ))

حسن بن حمّمد بدر الدين، السّيد                   9))

 احلســن بــن حمّمد بــن حســن النيــّل، الســّيد 
((6  ،((5 عّز الدين                         

احلســينّي  حمّمــد  بــن  حمّمــد  بــن  حســن 

(85 اآلوّي، السّيد  

احلسن بن معال الباقاليّن، الشيخ                  97)

احلسن بن معية العلوّي، السّيد النقيب               7))

احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس، السّيد 

عّز الدين                  99)، 00)، )5)، 75)

املحّقــق(،  )والــد  احلــّلّ  حييــى  بــن  احلســن 

الشيخ       )6)، )8)، 86)، 00)، )0)

مة  ّ = العالَّ حســن بن يوســف ابن املطهر احللِّ

مة        ))، ))، 8)، 76،  = العالَّ ّ احللِّ

 ،96 ،95 ،9( ،9( ،90 ،89 ،88 ،8( ،78

 ،(6( ،((5 ،((( ،((5 ،(0( ،(0( ،(0( 

 ،(85 ،(8( ،(8( ،(76 ،(75 ،(7( ،(65 

 ،(77 ،(6( ،(5( ،(55 ،((( ،(99 ،(86 

 ،((0 ،(09 ،(07 ،(0( ،(0( ،(9( ،(9( 

 ،((( ،((9 ،((8 ،((6 ،((5 ،((( ،((( 
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 ،((6 ،((( ،((( ،((8 ،((7 ،((( ،((( 

 ،(75 ،(7( ،(7( ،(7( ،(56 ،(5( ،(50 

 ،(88 ،(87 ،(86 ،(85 ،(8( ،(8( ،(78 

 ،((( ،(08 ،(05 ،(0( ،(99 ،(9( ،(89 

(6(

احلسني بن أبان النحوّي، الشيخ مجال الدين                8))

احلســني بــن أيب الفرج بــن ردة النيّل، الشــيخ 

ردة  بــن  احلســني  الشــيخ   = الديــن   مهــّذب 

 ،(0(  ،(0(  ،(((  ،((0 النيلّ       

(00 ،(09 ،(07 ،(0(

حسني بن أمحد البغيديدّي، الشيخ         )0)، )0)

حسني بن أمحد السوراوّي، الشيخ           )0)، )5)

احلسني بن أمحد بن طحال، الشيخ  )8

احلسني بن األقسايّس، النقيب قطب الدين          )))

((6 احلسني بن بدر بن أياز، الشيخ  

((( احلسني بن مّحاد رشف الدين  

احلسني بن محدون احلّلّ        7))، 8))

 احلسني بن زيد الشهيد ابن عّل، أيب عاتقة الزاهد 
(66 )ذي الدمعة(  

احلسني بن عبد الصمد العامّل، الشيخ     )7)، 

(67 ،(06 ،(90 ،((7

احلسني بن عبد الكريم الغروّي، الشيخ  )8

8( احلسني بن عبد اهلل بن طحال  

احلسني بن عقيل بن سنان اخلفاجّي                  )))

((9 احلسني بن عّل احلسنّي، السّيد  

 ،  احلســني بــن عــّل بــن محــدون بــن نام احلــّلّ
(05 الشــيخ 

 ، احلــّلّ األســدّي  العــود  بــن  احلســني 

الشيخ                        06)، 07)، 08)

احلسني بن الفتح الواعظ اجلرجايّن                )5)

احلسني بن القاسم بن معّية، السّيد                  55)

 احلسني بن القاســم امللحوس بن حمّمد األدرع 

78 احلسنّي، السّيد  

 حســني بن كــامل الدين بــن األبزر احلســينّي، 

((( السّيد  

((7 حسني املجتهد  

حسني بن حمّمد بن حسن اجلويايّن، الشيخ            0))

حسني بن حمّمد بن عبد اهلل، الشيخ                )0)

65 حسني بن حمّمد العراقّي  

 حســني بن حمّمد بــن املهنّــا العلــوّي العبيدّل، 
(08 السّيد  

 حســني النــوري الطــربيّس، العاّلمــة املريزا = 
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صاحب )مستدرك الوسائل(      ))، )6، 09)، 

 ،(76 ،(70 ،((0 ،((7 ،((7 ،((( ،((( 

(60 ،(56 ،((7 ،(86 ،(85

 حســني بــن هبــة اهلل بــن رطبــة الســوراوّي، 

 الشيخ )))، )))، )))، 0))، 56)، )9)، 

(06

النــورّي،  حمّمــد  بــن  هــّداب  بــن  حســني 

الشيخ                       ))، )))، )))

(79 ، السّيد   محد كامل الدين احلّلّ

89 محزة  

محــزة بــن زهــرة احلســينّي صاحــب )الغنية(، 

السّيد = ابن زهرة                    6))، 0))

محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي            8)، 87)

محزة بن القاســم بن عّل بن محزة بن احلسن بن 

(6   عبيد اهلل بن العّباس

(79 مّحود بن نارص، السّيد  

(0 ُحنينة  

(79 ، السّيد   حيدر احلّلّ

، السّيد = السّيد حيدر  حيدر بن عّل اآلمل احلّلّ

اآلمل                  )8، )5)، )8)، 85)، )9)

إبراهيــم  بــن  حمّمــد  بــن  عــّل  بــن   حيــدر 

87 البيهقّي، الشيخ  

حيدر موسى وتوت احلسينّي، السّيد             7، 0)، 5)

)خ(

، الشيخ                  ))) خزيمة بن حمّمد األسدّي احلّلّ

اخلوئي، السّيد           0))، 9))، 05)، )))

)د(

دانيال، النبّي                         0)، ))

5( داود، امللك  

دبيــس بن صدقة بن منصــور املزيدّي        8)، 

((6 ،((5 ،((( ،5( ،50 ،(9

دبيس بن عّل املزيدّي   0)، ))، )))

(6 دعبل اخلزاعّي، الشاعر  

((8 دعوان بن عّل اجلبائّي  

)ذ(

الذهبي           )))، 50)، 67)، )7)، )))، 

(96 ،(((

(0 ذو الكفل، النبّي  

)ر(

، الشيخ          09)، 0)) راجح بن إسامعيل احلّلّ

راشــد بن إبراهيم البحرايّن، الشيخ           09)

املوســوّي،  عــّل  بــن  فضائــل  بــن   رافــع 
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(87  ،76 السّيد                    

راوند األكرب بن بيوراسف الضّحاك  89

 رجــب بــن حمّمــد الــربيّس، الشــيخ = احلافظ 
الربيّس     7)، 8)، 8))، )))، 5))، 6))، 

((7

(78 رضا بن أيب القاسم، السّيد  

((5 الريّض، الشيف  

)ز(

(80 الزاغوينّ  

(8 الزبيدّي  

(0( الزركلّ  

القزوينــّي،  حممــود  بــن  حمّمــد  بــن  زكريــا 

((6  ،((( الشيخ                     

((0 زنكي  

(55 الزنورّي، السّيد  

(6 زوطي = )جد أيب حنيفة(  

7(   زيد الشهيد

زيــن الديــن بن جعفــر بــن احلســام العيناثّي، 

الشيخ                                            6))

)س(

((9   سارة، زوجة النبي إبراهيم

ســامل بــن عــّل بــن ســلامن العــودّي التغلبــّي 

((7 النيّل، الشيخ، أبو املعال          

سامل بن حمفوظ بن عزيزة السوراوّي، الشيخ = 

سديد الدين         80، 96، 86)، )))، )))، 

((8 ،(09 ،(67 ،(5( ،(((

5( سبط ابن اجلوزّي  

(( ستيني الفرنيّس، الرّحالة  

رسخاب بن كيخرسو الديلمّي  ))، 8)، 9)

(58 سعد احلّداد، الدكتور  

سعيد بن أمحد بن البناء، أبو القاسم                   )))

سعيد بن أمحد بن مّكي النيّل، الشيخ              8))

(67 سعيد بن الدّهان  

سعيد بن محيد العمرّي                 5)، 9)

((0 سعيد بن عبداهلل القّمّي  

ســعيد اهلــذّل احلــّلّ )جــّد املحّقــق احلــّل(، 

الشيخ                                                 0))

(( السّفاح  

(8( ساّلر  

(((  ،(( السمعاينّ                         

سناء امللك                )8)، )9)

((9 السهروردّي  
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السويدّي البغدادّي صاحب )السبائك(  70

(66 سيف الدولة ابن دبيس  

السيوطّي                          )))، )))، 67)، 

(8( ،(80 ،(69 ،(50 ،(7(

)ش(

شاذان بن جربيل القّمي        5))، 6))، 7))

الشافعّي                       98)، )))، 5))

ابــن عــّل  الســّيد  بنــت  األرشاف   رشف 
99 طــاووس                         

(67 رشف الدمياطّي، الشيخ  

((( رشيح القايض  

((( ة، السّيد   الشيف من أبناء العامَّ

 رشيــف الديــن التســرتي )والد القــايض نور 

اهلل (، السّيد                                               )))

((( الشهرزورّي، قايض القضاة  

الشهيد الثاين            )0)، 5))، 5))، 

 ،((7 ،((7 ،((6 ،(7( ،(69 ،(5( ،(50 

(67 ،((6 ،(06 ،(90

)ص(

أهــل  ذكــر  يف  الصفــاء  )صحيفــة  صاحــب 

االجتباء(                                        7))

صاحــب )غاية االختصــار(         6))، 9))، 

(90 ،(89 ،(88 ،(78 ،(50 ،((8

((( صاحب )املطّول(  

صادق اخلويلدّي، الشيخ               0)، 5)

(5 صادق الفّحام، السّيد  

((5 صالح اجلزائرّي، الشيخ  

صالح بن عبد الوهاب ابن العرندس، الشيخ= 

ابــن العرنــدس           )9، 7))، 8))، 9))، 

(5( ،(50

(57 صالح موسى درادكة، الدكتور  

(9 صباح بن هارون  

(5 صدام الطاغية  

صدقــة بن دبيــس الثاين بن صدقــة بن منصور 

املزيدّي                                          8)، )5، )5

صدقــة بــن منصــور املزيــدّي، األمري ســيف 

 الدولة           7)، 8)، ))، ))، ))، ))، 5)، 

 ،((( ،(08 ،(07 ،6( ،(9 ،(8 ،(7 ،(6

((8 ،(05 ،((6 ،((( ،((5

(95 الصدوق، الشيخ  

الصفدّي                  0))، )))، 0))، )7)، 

(6( ،(86 ،(06 ،(0( ،(98 ،(7(
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، الشيخ الشاعر=  صفي الدين عبد العزيز احلّلّ

صفــّي الديــن احلــّلّ                      )7، )9، )9، 

(66 ،(95 ،(86 ،96

(67 صالح بن أّيوب  

)ض(

ابــن   = الســّيد  املــديّن،  شــدقم  بــن  ضامــن 

شدقم                             )6، )))، 70)

(97 ضياء املقديّس  

ضياء الدين بن عبد املّطلب األعرج احلســينّي، 

السّيد                                                   68

)ط(

((( طاشتكني، األمري  

90 طلحة بن األحوص األشعرّي  

(75 طهامسب الصفوّي  

نجــم  الشــيخ  العامــّل،  أمحــد  بــن  طومــان 

الدين                                      )7، )7)

)ع(

((0 العامرّي، جمد العرب  

، الشيخ                      0)) عّباس بن عّباس بن حمّمد احلّلّ

عّباس العّزاوّي                   )9)، )9)، 97)

عّبــاس القّمــّي = القّمــّي = صاحــب )الكنى 

واأللقاب(، الشيخ               )8، )9، 7))، 

 ،(7( ،(50 ،((9 ،((5 ،((( ،(85 ،(75 

 ،(66 ،(65 ،(6( ،((7 ،((( ،(00 ،(77 

(7( ،((8 ،(0( ،(0( ،(8(

(08 العّبايس، امللك  

عبــد األّول بن عيســى، أبــو الوقــت     )))، 

(97 ،(9(

عبد احلســني األمينّي، الشيخ = الشيخ األمينّي 

 ،(50 ،((9 ،((7 ،(76 ،(6( ،(6( ،(6

566 ،(59 ،(58 ،(55 ،(5(

عبد احلميد بن فخار بن معد بن فخار املوسوّي 

، السّيد                     5))، ))) احلّلّ

عبــد احلميــد بن حمّمد بــن عبد احلميــد النيّل، 

السّيد                         )7، 7))، 57)

عبد احلميد بن حمّمد بن عّل بن حمّمد األعرجّي 

احلســينّي، الســّيد نظام الدين           69، 56)، 

(6( ،(98 ،(69 ،(66 ،(57

عبــد احلميــد بــن معد بــن فخــار املوســوّي، 

السّيد                    8))، 6))، 8))، )8)

عبــد الرمحــن بــن أيب الــربكات بن حمّمــد ابن 

((( ، الشيخ   املشرتي احلّلّ
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عبد الرمحن بن أمحد احلريب، الشــيخ          6))

(6 عبد الرمحن اجلامي، املوىل  

عبد الرمحن بن احلسني النيّل، القايض        )))

عبد الرمحن بن حمّمد اجلوزي، الشيخ أبو الفرج= 

ابن اجلوزّي           ))، 8)، )))، 7))، 8))

 عبد الرمحن بن حمّمد العتائقّي احلّل، الشــيخ = 
الشيخ عبد الرمحن ابن العتائقّي            7)، 0)، 

((0 ،(58 ،(57 ،(90 ،9( ،65

عبــد الرّزاق بــن أمحد املعروف بابــن الفوطّي، 

كــامل الدين = ابــن الفوطــّي = صاحب جممع 

اآلداب        ))، 68)، )8)، 97)، 98)، 

 ،((( ،((0 ،((0 ،((6 ،((5 ،(08 ،(05 

(59 ،((5 ،(96 ،(57

 عبد الرّزاق كّمونة، السّيد    )6، )9)، 75)، 
(0( ،(98 ،(75 ،((5

 ، احلــّلّ فيــاض األســدّي  بــن  الســميع  عبــد 

الشيخ                      )6، )))، )5)، )5)

القــادر  عبــد  بــن  أمحــد  بــن  الصمــد  عبــد 

احلنبّل، الشيخ                6))، 8))

احلويــزّي،  عــّل  حمّمــد  بــن  العــال  عبــد 

((( الشيخ                         

عبــد العزيــز بن رسايا بــن عّل بن أيب القاســم 

احلّلّ الطائّي الســنبـيّس، الشــيخ أبــو الرسايا، 

صفــّي الديــن         60)، )6)، )6)، 65)، 

(99 ،(66

اهلاشــمّي،  حمّمــد  بــن  العزيــز  عبــد 

(96 الشيف                             

، الشــيخ            )5) عبد العّل بن فّياض احلّلّ

عبــد الكريم بــن أمحد ابــن طاووس، الســّيد، 

غياث الدين           ))، 69، )8، )7)، 75)، 

 ،((6 ،((5 ،((( ،((0 ،((( ،(86 ،(76 

 ،((8 ،(05 ،(0( ،(55 ،((( ،((8 ،((7 

((6 ،(0( ،(99 ،(8( ،((0

عبــد الكريم بــن حمّمد بــن عبد احلميــد النيّل 

احلسينّي، السّيد                )7، 66)، 69)

عبداهلل بن أيب نمي، عضد الدين  6)

عبــد اهلل بن أمحد بــن أمحد بن اخلّشــاب = ابن 

اخلّشاب            )))، )))، )8) )9)، 97)

عبــد اهلل األفنــدي، املــريزا = صاحب )رياض 

العلامء(           0))، 5))، 8))، )))، )))، 

 ،((0 ،((( ،((8 ،(07 ،(06 ،((0 ،(96 

 ،(8( ،(8( ،(8( ،(67 ،(6( ،(59 ،((( 
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 ،(5( ،((( ،((( ،((0 ،((6  ،(87 ،(86 

(6(

عبد اهلل بن جعفر الصّباغ، الشيخ                9))

عبــد اهلل بــن جعفــر بــن حمّمــد الدوريســتّي، 

((0  ،(95 الشــيخ                          

الشــيخ جــالل   ، احلــّلّ احلــرام  بــن  اهلل  عبــد 

الدين                                   5))، 9))

(8 عبد اهلل بن احلسن الربيّس  

عبد اهلل بن احلسني الكعربّي، الشيخ  9)

عبــد اهلل بــن احلســني بــن عــّل الســّجاد زين 

العابدين، األعرج                            5))

 ، احلــّلّ محــدان  بــن  علــوي  بــن  اهلل  عبــد 

الشيخ                                           95)

عبداهلل بن عّل سبط الشيخ أيب منصور اخلّياط، 

الشيخ                                    9))

(68 عبد اهلل الغفرايّن، الشيخ  

((( عبد اهلل فيَّاض، الدكتور  

عبد اهلل املامقايّن، الشيخ = املامقايّن          )0)، 

(95 ،(9( ،(08

عبد اهلل بن حمّمد بن عقيل، تقي الدين            0))

عبد اهلل بــن حمّمد جمد الديــن أيب الفوارس ابن 

، الســّيد ضياء  عــّل األعرجي احلســينّي احلــّلّ
 

 الدين   5))، 6))، )))، 0))، 57)، 67)، 

 (08 ،(98 ،(70 ،(68

(5( عبد اهلل بن املعامر، تاج الدين  

عبــد اهلل بــن املقــداد بــن عبــد اهلل الســيورّي، 

(5( الشيخ                                  

(85  ،((( عبد اهلل نعمة، الشيخ               

 ، عبد اهلل بن هبة اهلل بن أيب القاســم البّزاز احلّلّ

الشيخ                                                  9))

عبد املؤمن البغدادي، الشيخ صفّي الدين     8)

(5 عبد املحسن، الشيخ  

عبــد املّطلب بن بادشــاه احلســينّي، الســّيد أبو 

كامل نارص الدين                                                         68)

عبــد املّطلب بــن حمّمــد أيب الفــوارس بن عّل 

، عميد الدين= السّيد  األعرجّي احلسينّي احلّلّ

 عبد املطلب ابن األعرج احلسينّي      68، )6)، 

 ،(69 ،(56 ،((0 ،((( ،((6 ،((5 ،((( 

(6( ،((0 ،(08 ،(98 ،(7( ،(7( ،(70

عبد املهدّي بن احلسني بن أيب احلسني عّل بن أيب 

، الشيخ                                                     )7) العّز احلّلّ

(99 عبد النبي الكاظمّي، الشيخ  
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عبد الواحد ابن الثقفّي، القايض                    )))

عبد الوهاب بن حمّمد عّل الطرحيّي، الشيخ                )7)

عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن عّل زين 

(98  ،68 العابدين، السّيد                 

، الشيخ      9، )6،   عريب بن مسافر العبادّي احلّلّ
((7 ،((( ،((9 ،((0 ،((( ،((0 ،8(

عّز الدين الفاروقّي الواسطّي، الشيخ                9))

6( عّز الدين اهلايبّ  

عــّز الديــن بــن أيب احلــارث حمّمد احلســينّي، 

السّيد                                              09)

عــّز الديــن رشف شــاه بــن حمّمــد األفطــيّس، 

السّيد                                             0))

(0 عزرّية  

عطاء امللك اجلوينّي                  )9)، 6))، 78)

 ، عفيف الدين بــن حمّمد بن عّل بن عقيل احلّلّ

الشيخ                                                           0))

(0( عالء املوسوّي، السّيد  

، الشيخ                )5) علم بن سيف بن منصور احلّلّ

علوي بن عبد اهلل األشهب، الشيخ               )))

(79 عّل آل سامكة، الشيخ  

عّل بــن إبراهيم العريضـّي العلوّي احلســينّي، 

السّيد                               9)، 8))، 0))، )0)

(0( عّل بن أمحد العبيدّل، السّيد  

 عّل بن أمحد املطار آبادّي، الشيخ أبو احلسن     ))، 
(79 ،(78 ،(7( ،((0 ،((7 ،((0

عّل بن أمحد بن حييى املزيدّي احلّل، الشيخ ريّض 

 ،((9 ،(9( ،(7( ،(80 ،75 ،((  الدين 

(08 ،(90 ،(7( ،(7( ،((0 ،((0

العلــوّي،  احلســينّي  ُأســامة  بــن  عــّل 

السّيد                               )))، )))

رشف  الســّيد  الغــروّي،  األســرتابادّي   عــّل 
(5( الدين                           

عــّل بــن أفلــح العبــيّس احلــّلّ = ابــن أفلــح، 

الشيخ                      0)، )))، )))، 5))

بــدر  النــارصّي،  الرتكــّي  اقســنقر  بــن   عــّل 
(05 الدولة                      

عــّل الربوجردّي، الســّيد = صاحب )طرائف 

املقال(                      69)، )0)، 00)، 67)، 80)، 0))

 عّل بن ثابت بن عصيدة السوراوّي، الشيخ       85، 
(09 ،(70 ،((( ،((( ،88

 ، احلــّلّ شــعرة  بــن  جعفــر  بــن   عــّل 
الشــيخ                              5))، 6))
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 ،الصــادق جعفــر  اإلمــام  ابــن  عــّل 

((6 السّيد العرييض   

عّل بن حســن بن أمحد بن مظاهر، الشيخ زين 

الدين                                          86)

عــّل - ابن معّية - بن حســن بن حســن التج، 

السّيد أبو القاسم                                      77

عــّل بــن حســن بــن العــالال، الشــيخ زيــن 

الدين                          )9)، )5)، )7)

عّل بن احلسن بن عّل السورائّي احلسينّي              75)

، الشيخ =  عّل بن احلســن بن عنرت شميم احلّلّ

الشيخ شميم احلّلّ     96، )))، )))، )))، 

((6 ،((5

عّل بن حســن بن حمّمد األســرتآبادّي، الشيخ 

((( زين الدين أبو حمّمد                      

 ، احلــّلّ مطّهــر  بــن  احلســن  بــن  عــّل 

الشيخ                                         6))

زيــن  احلــاج  مظاهــر،  بــن  حســن  بــن  عــّل 

الدين                                        75)

((6 عّل بن احلسن اهلنائّي، الشيخ  

عــّل بــن احلســني األســرتآبادّي، الشــيخ زين 

الدين                                                97)

عــّل بن حســني بن حّســان بــن باقــي القريّش 

، السّيد                          0)) احلّلّ

عّل بن حســني احلــّلّ الشــفهينّي، الشــيخ أبو 

احلسن                                  )9، )9، 76)

، الشــيخ =  عّل بن حســني بن مّحاد الليثّي احلّلّ

 ابــن مّحاد الليثّي          ))، )7)، )9)، 8))، 

(59 ،((6 ،((7 ،(9( ،(7( ،(((

((( عّل بن احلسني القايض، الشيخ  

(5( عّل بن محزة  

، الشيخ              )))، ))) عّل بن اخلازن احلّلّ

عّل اخلاقاين، األُستاذ = اخلاقايّن    ))، 56، )7، 

 ،((( ،((7 ،((5 ،((( ،((( ،(07 ،75 

 ،((7 ،((5 ،((0 ،(07 ،(05 ،(98 ،((( 

(50 ،((( ،((9 ،((8

عّل خان املديّن، الســّيد        )6)، )))، 69)

عّل بن دبيس بن صدقة املزيدّي، األمري           )5، )5

عّل بن دقامق احلسينّي، السّيد            67)، 68)

، القايض أبو احلسن               6)) عّل بن سليامن احلّلّ

عّل الصّباغ، القايض أبو القاسم                   8))

عّل عّباس األعرجّي، الدكتور             0)، 5)

عّل بن عّباس شناوة وتوت، السّيد            78)، 79)
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 ، احلــّلّ املوســوّي  احلســني  عبــد  بــن  عــّل 

(5(  ،(( السّيد                            

عّل بن عبد احلميد بن فخار بن معد املوسوّي، 

السّيد علم الدين     )))، )))، 79)، 80)، 

(60 ،((( ،(08

، الشــيخ نظام  عــّل بن عبد احلميــد النيّل احلّلّ

الدين         57)، 58)، )7)، 80)، )8)، 88)

عّل بن عبد الرحيم الرقّي، ابن العّصار          97)

عّل بن عبد العال الكركّي، الشيخ = الشيخ عّل 

 الكركــّي   )7)، 0))، 7))، )))، )))، 

(75 ،(68 ،((6 ،((5

عّل بن عبد العزيز اخلليعّي املوصّل، الشاعر= 

الشيخ اخلليعّي   ))، )9، 7))، 55)، 56)، 

 (65 ،(6( ،(59 ،(58 ،(57

عّل بن عبد الكريم بن أمحد طاووس احلســنّي، 

السّيد أبو القاسم                    )8)، )8)، 08)

عّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد النيّل، السّيد 

 هبــاء الديــن    )9، 96، 90)، 57)، 58)، 

 ،((0 ،(08 ،(9( ،(88 ،(8( ،(80 ،(79 

(60 ،(59 ،((0 ،((( ،(((

عّل بن عبيد اهلل بن احلســن ابــن بابويه القمّي، 

الشــيخ= منتجــب الديــن القمــّي = صاحــب 

)الفهرســت(     90، )9، 0))، )))، )))، 

(0( ،(00 ،(99 ،(89 ،(5( ،((9 ،((7

عّل بن عثامن بن عّل بن سليامن األربّل، الشاعر 

الصويفّ                                                     )6)

((( عّل بن عرفة احلبيّش، السّيد  

عّل بن عساكر البطائحي، أبو احلسن            )9)، 97)

رمضــان،  بــن  احلســن  بــن  عــّل  بــن  عــّل 

السّيد تاج الدين                               )7

، الشيخ               7)) عّل بن عّل بن محدون احلّلّ

عّل بن عّل بن طاووس، السّيد                 99، )))

((8 عّل بن عّل بن نام احلّل، الشيخ  

عّل بن عيسى اإلربل، الشيخ           85، 55)، )0)

(( عّل بن غنيمة بن عّل املقرئ  

، الشيخ     65،  عّل بن فضل اهلل بن هيكل احلّلّ

(6( ،(((

عّل بــن القطب الديــن الراوندّي، الشــيخ أبو 

الفرج                               89، )5)

عــّل كاشــف الغطــاء = صاحــب )احلصون( 

(50 ،((9 ،((( ،((0

عّل الكندّي، أبو الُيمن              80)، )8)، )7)
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عــّل بن حمّمد بن أيب منصــور العلوّي املدائنّي، 

السّيد= ابن صاحب اخلاتم                   5))، 6))

عــّل بــن حمّمــد أيب إبراهيم بن احلســن احللبّي 

احلسينّي، السّيد                             0))

عــّل بن حمّمد بن حســني بــن عّل بــن املطّهر، 

الشيخ املفيد                        86)، 87)

(8( عّل بن حمّمد بن رشيد اآلوّي  

عّل بن حمّمد بن رمضــان، والد ابن الطقطقّي، 

النقيب تاج الدين                           )0)

عــّل بن حمّمــد بن عّل ابــن أيب العــّز القويقّي، 

الشيخ كامل الدين                         0))

 عــّل بن حمّمد- جمــد الدين أبــو الفوارس- بن 
جــالل  النقيــب  الســّيد  األعرجــّي،  عــّل 

الدين                                    69)، 98)

عّل بن حمّمد بن عّل الرامهرمزّي، القايض                5))

عّل بن حمّمد بن عّل العلوّي العمرّي، الشيف 

أبو احلسن                                      7))

، الشــيخ  عــّل بن حمّمد بن عّل الكاشــايّن احلّلّ

 ،(85  ،(8(  ،(8(  ،(5( الديــن     نصــري 

(08 ،(86

عّل بن حمّمد مؤيد الدين العلقمّي، الوزير رشف 

((7  ،((6  ،(86  ،57 الدين            

 ، عــّل بــن حمّمد بــن حمّمد ابــن الســكون احلّلّ

الشــيخ = ابــن الســكون احلــّلّ    96، 7))، 

(98 ،(50 ،((9 ،((8

عــّل بــن حمّمد بــن حممود، الشــيخ العــدل أبو 

احلسن                                       )0)

عــّل بــن حمّمــد بــن مّكــي العامــّل، الشــهيد 

األول                             06)، 09)

((( عّل بن حممود احلميّص، الشيخ  

عّل بن مزيد األسدّي، أبو احلسن، األمري           9)، 0)

(8( عّل بن املفّضل املقديّس  

عّل بن منصور بن أيب قاسم الربعّي املعروف بابن 

الرطلني الرصوّي                                              0)

املزيــدّي،  احلســني  بــن  منصــور  بــن  عــّل 

(6(  ،(6( الشيخ                      

عّل بن موســى بن جعفر ابن طاووس، الســّيد 

ريض الدين = ابن طاووس   ))، 5)، 58، 59، 

 ،(7( ،(5( ،((9 ،99 ،98 ،95 ،86 ،85 

 ،((( ،((( ،(0( ،(00 ،(99 ،(96 ،(75 

 ،(5( ،(5( ،(50 ،((( ،((7 ،((8 ،((( 

 ،(7( ،(7( ،(6( ،(6( ،(59 ،(5( ،(5( 

 ،(89 ،(79 ،(87 ،(85 ،(8( ،(76 ،(7( 
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 ،(8( ،((8 ،(0( ،(0( ،(00 ،(99 ،(90 

(0( ،(89 ،(8(

 ، عــّل بن نــرص اهلل بن هــارون ابــن كال احلّلّ

(((  ،((0 الشيخ                         

عّل بن هالل اجلزائرّي       0))، )))، )))، )7)

عّل بن وضاح الشهرابايّن، كامل الدين          6))

عــّل بــن حييــى بــن بطريــق احلــّلّ األســدّي، 

الشيخ                             69، )6)، 88)

عّل بن حييى اخلّياط  )))، )))، )))، 58)

عّل بن يوسف الربقّي، فخر الدين             70)

 ، عــّل بن يوســف بن عبــد اجلليل النيــّل احلّلّ

الشيخ ظهري الدين                       80)، 87)، 88)

، الشيخ    )5،  عّل بن يوســف بن املطّهر احلّلّ

(9( ،((0 ،(6( ،(86

العــامد األصفهــايّن صاحب )اخلريــدة(   ))، 

((8 ،((7 ،((( ،(09 ،(08 ،((

(0 عامر اهلاللّ  

9( عمر بن اخلّطاب  

((9 عمر بن عّل الكاتبّي، الشيخ  

((( العميدّي صاحب )املشّجر(  

عنرتة بن أيب العسكر الكردّي                )5، )5

عيسى بن إبراهيم، فخر الدين      )0)، )0)

)غ(

(50 غازان خان املغولّ  

الغزالّ                             9))، )))، 5))

)ف(

فاطمــة بنــت صفــي الديــن الفقيــه ابــن معد 

املوسوّي                                        )0)

فاطمــة بنــت الفقيــه حمّمد بــن مّكــي العامّل، 

ة                                     99، 06)، 09) احلاجَّ

فخــار بــن أمحــد بــن حمّمــد بــن أيب الغنائــم 

املوسوّي، السّيد                                  )7

 فخار بن معد بن فخار املوسوّي، السّيد       5)، 

 ،(66  ،(58  ،(55  ،((0  ،((5  ،76  ،7(

 ،((9 ،((6 ،(96 ،(86 ،(79 ،(76 ،(75 

 ،(0( ،(98 ،(97 ،(86 ،(7( ،(70 ،((( 

(0( ،(09

(50 الفخر ابن اخلطيب  

 ، فخــر الدين ابن نصــري الدين القاشــايّن احلّلّ

الشيخ                                                                   )5)

فخر الدين الرازّي                       7)، 7))

الشــيخ   = الشــيخ  الطرحيــّي،  الديــن   فخــر 
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 الطرحيّي    7)، )))، 9))، )5)، 57)، 58)، 

(7( ،(6(

((7 فخر الدين بن أمسينا  

(8( فخر الدين بن قشتمر، األمري  

(7 الفراهيدّي  

(8( فرسان احلّلّ  

((( الفريّض  

((9 الفصيح بن علّ  

((5 الفضل بن حييى بن عّل الطيبّي  

فضل اهلل الطبيب اهلمدايّن، رشيد الدين       50)

الديــن  قطــب  الســّيد  الراونــدّي،  اهلل  فضــل 

الراونــدّي                       89، 0))، )8)

(( فنثور اإليطاّل، الرّحالة  

الفريوزآبادّي الشــافعي صاحب )القاموس(، 

جمد الدين                             7)، )6)، )6)

(( فيليب الكرمل، الرّحالة  

)ق( 

القاســم بــن إبراهيــم طباطبا بن إســامعيل بن 

7( إبراهيم الغمر، الريّس  

 القاســم بن احلسني بن معّية، الســّيد أبو جعفر

(08 ،(55 ،(9(

القاسم بن عّل احلريرّي صاحب )املقامات(، أبو 

حمّمد = ابن احلريرّي                   )))، )))، )))

قاســم بــن فاتــك األســدّي النحوّي، الشــيخ 

((0 نجم الدين                  

قريش بن بدران بن دبيس بن مزيد  7)

قريش بن السبيع العلوّي، السّيد أبو حمّمد              7))

5( قفلغ تكني، السلطان  

(6( القويّص  

قيس العّطار، الشيخ                        86، )6)

)ك(

(( كارستن نييور األملاين، الرّحالة  

(58 كامل سلامن اجلبوري، األُستاذ  

69 كربيت، قائد الروم  

، الشيخ نظام الدين             0)) كتائب بن فضل اهلل احلّلّ

 الكتبّي = صاحب )فوات الوفّيات(          )))، 
(6( ،(67

(9 الشيخ الكلينّي  

كهار خاتون                    50، 6))

)م(

مالك بن احلارث األشرت النخعّي         98)، 99)

مالك بن أنس                    )))، 5))
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(5( املأمون  

حمســن األمــني العامّل = الســّيد األمني     ))، 

(75 ،(6( ،(08 ،(0( ،(00 ،(8( ،(80

، الشيخ     80،  حمفوظ بن وشاح بن حممد احلّلّ

 ،(9( ،(68 ،(67 ،(65 ،((( ،(89 ،(86 

((( ،(96 ،(95

(79 حمّمد آل سامكة، الشيخ  

حمّمد بن إبراهيم بن زهرة، السّيد أبو عبداهلل                0))

حمّمــد بن أيب الــربكات بن إبراهيــم الصنعايّن، 

الشيخ                                  )7)، )0)

حمّمد بن أيب الفوارس احلّلّ النحوّي، الشيخ           69)

، الشــيخ = ابن  حمّمــد بن أمحد بن إدريس احلّلّ

إدريس= صاحب )الســـرائر(    0)، 6)، 57، 

 ،(((  ،(07  ،(0(  ،(0(  ،99  ،98  ،95 

 ،((8 ،((7 ،((6 ،((5 ،((( ،((( ،(((

 ،((6 ،(95 ،(9( ،(75 ،(7( ،((5 ،((9 

(06 ،(0( ،(7( ،(7( ،(5( ،((7

حمّمد بن أمحد بن ُجبري الكناين، ابن جبري             9)، ))

، الشــيخ =  حمّمد بن أمحد بن محزة ابن جيا احلّلّ

ابــن جّيــا        0)، )))، )))، )))، )))

حمّمــد بــن أمحد بــن صالح الســيبّي الُقســينّي، 

الشــيخ شــمس الديــن      9)، 76)، 8))، 

(7( ،(7( ،(70 ،(55

حمّمــد بن أمحد بــن عّل عميد الدين احلســينّي، 

السّيد شمس الدين                   5))، 88)، 89)

حمّمد بــن أمحد بــن فتح عّل شــاه، الســلطان، 

سيف الدولة                                ))، 6)

حمّمد بن أمحد مؤّيد الدين العلقمّي           7))، 8))

حمّمد بن أمحد بن املنديّن الواسطّي، القايض أبو 

الفتح                                       7))

(5 حمّمد أخو السلطان بركيارق  

حمّمد بن إسحاق بن احلسن بن حمّمد، السّيد أبو 

عبد اهلل الطاووس                            )7، )5)

(9  حمّمد بن إسامعيل بن جعفر

 ، حمّمــد بن إســامعيل بن احلســن اهلرقــّل احلّلّ

الشيخ                            0))، 89)

((0 حمّمد األصفهايّن، معّز الدين  

حمّمد بن بشري العلوّي، السّيد صفّي الدين          )7)

((5 حمّمد بن تركي، شمس الدين  

حمّمــد بن تقــي الديــن احلســينّي، الســّيد معّز 

الدين                                      5))

(50 حمّمد جّد خدابنده  
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حمّمد بن جعفر بن أمحد امللحوس، السّيد جالل 

الدين                              78، 5))، 66)، 67) 

 حمّمد بن جعفر املشهدّي صاحب )املزار(          )))، 
 ،(00 ،(99 ،(7( ،(58 ،((8 ،((7 ،((( 

(0(

حمّمد بن جعفر بن هبة اهلل ابن نام احلّل، الشــيخ 

نجيــب الدين     65، 79، 55)، 70)، )7)، 

(90 ،(7( ،(7(

حمّمد بن اجلعفرّية، السّيد أبو الفتح                  86)

حمّمد بن جالل الدين، السّيد تاج الدين              )))

حمّمد بن حامد بن حمّمد بن جربيل املوصل ّ                 )))

 حمّمد بن حّســان النديم الصويّف، الشيخ عفيف 
(7( الدين  

حمّمد بن حسن بن أيب الرضا العلوّي البغدادّي، 

السّيد            86، 8))، 68)، 05)، )6)

شــمس  األســرتآبادّي،  احلســن  بــن  حمّمــد 

(75  ،((5  ،((( الدين                

حمّمــد بن احلســن بن احلــّر العامّل، الشــيخ = 

 صاحب أمل اآلمل    )))، )))، 7))، )6)، 

 ،(9( ،(9( ،(7( ،(70 ،(68 ،(67 ،(65 

 ،(57 ،(55 ،((8 ،((6 ،((( ،(99 ،(95 

 ،(78 ،(76 ،(7( ،(69 ،(68 ،(67 ،(60 

 ،(05 ،(00 ،(9( ،(89 ،(8( ،(8( ،(79 

((9 ،((( ،(((

حمّمد بن حسن احلسنّي الرزقّي، السّيد              78)

حمّمد بن حســن احلسينّي، الســّيد عّز الدين أبو 

احلارث                                             0))

حمّمد بن احلســن الطويّس، الشيخ أبو جعفر = 

الشيخ الطويّس    57، 58، )6، )8، )8، )8، 

 ،(((  ،(((  ،(0(  ،(0(  ،(00  ،98  ،97 

 ،(5( ،((( ،((9 ،((8 ،((7 ،((5 ،((8 

 ،(6( ،(57 ،((9 ،(76 ،(76 ،(75 ،(7( 

 (6(

حمّمــد بن احلســن بن حمّمد بن هبــة اهلل العلوّي 

(96  ،(95 العمرّي النيّل احلّل               

حمّمد بن احلسن بن موسى ابن طاووس، السّيد 

جمد الدين                        75)، 77)، 09)

 ، حمّمد بن احلســن بن يوســف بــن املطّهر احلّلّ

الشيخ فخر املحّققني = الشيخ حمّمد ابن العاّلمة 

 احلــّلّ     86، 87، )8)، 86)، 5))، )))، 

 ،(86 ،(8( ،(80 ،(5( ،((0 ،((6 ،((6 

 ،((( ،(08 ،(05 ،(9( ،(9( ،(9( ،(88 
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(6( ،(((

((( حمّمد بن احلسني الربيّص  

حمّمد بن احلسني البلخّي، الوزير أبو جعفر  8)

حمّمــد بــن احلســني بــن بنــدار الواســطّي، أبو 

العزّ                             )))، )))

، ابــن البّقال، الشــيخ  حمّمــد بن احلســني احلّلّ

شمس الدين                     96)، 97)

حمّمــد بــن احلســني بن عــّل بــن عبــد الصمد 

التميمّي، الشيخ                            )0)

أبــو  املــزريف،  عــّل  بــن  احلســني  بــن  حمّمــد 

((( بكر                        

حمّمد بن احلسني بن حمّمد العراقّي، سعد الدين               65

حمّمد بن احلسني والد الشيخ املفيد، الشيخ           86)

، الشيخ أبو احلسن           )6) حمّمد بن مّحاد احلّلّ

، الشيخ            ))) حمّمد بن خليفة السنبيّس اهليتّي احلّلّ

(68 حمّمد بن داود اجلزينّي، الشيخ  

حمّمد بن دبيس بن صدقة املزيدّي             )5، )5

(7( ، الشيخ   حمّمد بن راشد احلّلّ

(6 حمّمد الريّس احلسنّي، الشيف  

حمّمد الرضوّي، السّيد شمس الدين              56)

حممد بــن رمضــان آل الطباطبائّي، الســّيد أبو 

جعفر                                           )0)

(06 حمّمد بن زنجّي، الشيخ  

(09 حمّمد بن سامل بن واصل  

حمّمد السلجوقّي، السلطان      8)، 9)، 50

(7 حمّمد سنجر  

نجيــب  الشــيخ  الســوراوّي،  حمّمــد 

الدين                     76)، 55)، 76)

(6( حمّمد بن شاكر  

حمّمــد بن شــجاع القطان األنصارّي، الشــيخ، 

شمس الدين                     67)، 68)، )7)

((9 حمّمد الشريازّي، قطب الدين  

حمّمد بن صالح الســيبّي، الشيخ         )5، )7، 

(68 ،(86

(9( حمّمد بن صدقة، الشيخ  

حمّمد بن طحال املقدادّي احلائرّي، الشيخ  88

حمّمد بن عبد احلميد النيّل، السّيد أبو طالب           )7

حمّمد بن عبد القادر خريسات، الدكتور           57)

حمّمد بن عبد الّلطيف التعاويذّي، الشيخ          )7)

حمّمد بن عبد اهلل البحرايّن الشيبايّن، الشيخ           96)

حمّمد بن عبداهلل الطنجّي، املعروف بابن بطوطة، 

الرّحالة                                                   0)، 8)
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حمّمــد بن عبد اهلل بــن عّل بن زهرة احلســينّي، 

السّيد                             58)، 7))، )0)

حمّمــد بــن عبــد اهلل حمــي الديــن الصادقــّي، 

(58  ،(5( السّيد                          

حمّمــد بن عبــد املّطلــب عميد الدين بــن حمّمد 

األعرجّي، السّيد جمد الدين أيب الفوارس   68، 

(97 ،(7( ،69

 حمّمد بن عرفة املوسوي، السّيد صفّي الدين             86)، 
(89 ،(88 ،(87

حمّمد بن عّل بن أيب العّز احلّلّ القويقّي، الشيخ 

 ابو العز     67، 5))، 6))، 68)، 8))، 77)، 

(08 ،(69 ،(09 ،(78

حمّمد بن عّل بن أمحد احلّلّ املعروف بابن مُحيدة 

النحوّي، الشيخ                                        )))

((5 حمّمد بن عّل األشكورّي  

حمّمد بن عّل اجلباعّي، الشيخ               8)، )6)

حمّمد بن عّل اجلرجايّن، الشيخ             88، 0))، 7))

، الشيخ=  حمّمد بن عّل بن اجلهم األسدّي احلّلّ

الشــيخ حمّمد بن اجلهم األسدي احلّلّ     86)، 

 ،((8 ،((0 ،(08 ،(0( ،((7 ،((8 ،(0( 

(0( ،(00 ،(9(

((( حمّمد بن عّل بن جيا، أبو نرص  

حمّمد بن عّل بن محزة، الشيف قطب الدين              7))

 حمّمد بن عّل اخليمّي، الشيخ مهّذب الدين             79)، 
(8( ،(8( ،(80

حمّمــد بن عّل بن شــعيب ابن الدّهان، الشــيخ 

برهان الدين                                        )))

حمّمــد بن عّل بن شــهر آشــوب املازنــدرايّن= 

ابن شهر آشــوب   5))، 6))، 58)، 7))، 

(06 ،(0(

حمّمد بن عّل بن عبداهلل اإلربّل، الشيخ               )))

، الشيخ           87)، )8) حمّمد بن عّل الكايش احلّلّ

حمّمــد بن عــّل بــن حمّمد بــن أمحــد األعرجّي 

احلسينّي، السّيد جمد الدين أيب الفوارس      68، 

(99 ،(98 ،((( ،((5

حمّمــد بن عــّل بن حمّمد بن رمضــان آل طباطبا 

احلســنّي، الســّيد صفــّي الديــن = الســّيد ابن 

الطقطقــّي     5)، 6)، )7، 96، 80)، )5)، 

(0( ،(0( ،(0( ،(7(

حمّمد بن عّل بن حمّمد بن عّل الطربّي، الشيخ = 
 

)بشــارة  صاحــب  الطــربّي،  الديــن  عــامد 

(58  ،(((  ،8( املصطفى(                    
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حمّمد بن عّل بن موســى ابن طاووس، الســّيد 

صفي الدين    99، 87)، )5)، 78)، 79)، 

(90

 ، حمّمــد بــن عّل بن يوســف ابــن املطّهــر احلّلّ

الفقيه قوام الدين                 )0)، 08)

حمّمد بن عمر األرموّي، أبو الفضل               )))

حمّمد بن عّواد احلّلّ اهليكّل، الشيخ                69)

حمّمد غياث الدين املغوّل، السلطان = السلطان 

حممد خدابنده          )))، 5))، 6))، )9)

حمّمد بن فالح املوسوّي، السّيد     )))، 69)، 

(70

، الشيخ شمس الدين        ))) حمّمد بن قارون احلّلّ

9( حمّمد بن القاسم، أبو بكر  

حمّمد بن القاســم بن احلســني ابن معّية احلسنّي 

احلّل، السّيد تاج الدين = السّيد ابن ُمعّية   78، 

 ،(95 ،(9( ،(00 ،96 ،9( ،90 ،87 ،86

 ،(9( ،(9( ،(85 ،((( ،((( ،((9 ،((( 

 ،(55 ،((0 ،((0 ،((9 ،((7 ،((( ،(95 

 ،(79 ،(7( ،(7( ،(70 ،(69 ،(68 ،(6( 

 ،(05 ،(0( ،(98 ،(8( ،(8( ،(8( ،(80 

((8 ،((( ،((( ،((0 ،(07 ،(06

حمّمد بن قاســم بن زاكور الفــايّس املالكّي، ابن 

زاكور                                    )6)

(6( حمّمد بن قالون، امللك النارص  

(0( حمّمد كالنرت، السّيد  

 ، حمّمــد بن حمفــوظ بن وشــاح بن حممــد احلّلّ

(9( الشيخ تاج الدين،                       

احلســينّي،  اجلعفرّيــة  ابــن  حمّمــد  بــن  حمّمــد 

(66 الشيف                           

حمّمد بن حمّمد ابن الداعي األفطســـّي احلسينّي 

اآلوي، الســّيد النقيــب = الســّيد حممد اآلوّي 

((( ،(08 ،(66 ،(85 ،(8( ،(7(

حمّمد بن حمّمد بن أمحد الكويّف اهلاشمّي احلارثّي، 

الشيخ                                        )9، 87)

حمّمــد بــن حمّمد بــن برز القّمــّي، مؤّيــد الدين 

القمّي                               57، 7))، 8))، 87)

حمّمــد بــن حمّمــد البوهيــّي احلكيــم الــرازّي، 

الشيخ أبو جعفر                             )9

حمّمــد بن حمّمد بن احلســن الطويّس = اخلواجة 

نصري الدين الطويّس      86، 90، )8)، 97)، 

 ،(0( ،(90 ،(89 ،(8( ،(76 ،((7 ،((5 

 ،((8 ،((( ،((( ،((0 ،(09 ،(08 ،(07 
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(0( ،(0( ،(5( ،((7 ،((5

 ، حمّمد بــن حمّمد بن احلســن بــن املطّهــر احلّلّ

الشيخ ظهري الدين              )9)، 08)، )))

قطــب  الشــيخ  الــرازّي،  حمّمــد  بــن  حمّمــد 

(85  ،((0 الدين                           

حمّمد بن حمّمد بن عّل احلمدايّن القزوينّي     )9)، 
 

(89 ،(87 ،(7(

حمّمــد بــن حمّمد بــن عّل الفــارس، أبــو املعال 

اهليتّي، الشيخ                                6))

((9 حمّمد بن حمّمد الكييّش، الشيخ  

حمّمد بن حمّمد بن النعامن املفيد، الشيخ      ))، 

((0 ،(00 ،((( ،(95

 ، حمّمــد بن حمّمــد بن هــارون ابن الــكال احلّلّ

الشيخ                                           6))

، الشيخ  حمّمد بن حمّمد بن حييى بن ســعيد احلّلّ

صفّي الدين                              08)، )))

حمّمد بن حممود األعجمّي الزاقفّي  9)

((9 حمّمد بن مسافر العبادّي، الشيخ  

حمّمد بن مطرف احلسنّي الرزقّي، السّيد           78)

حمّمد بن معد بن عّل بن رافع املوســوّي، السّيد 

صفّي الدين       76، )))، 76)، 09)، )7)

حمّمد بن مّكّي العامّل الشهيد األّول     0)، 8)، 

 ،(80  ،(6(  ،(5(  ،((5  ،(((  ،87  ،78 

 ،(00 ،(99 ،((8 ،((9 ،((( ،((( ،(95 

 ،((8 ،((7 ،((0 ،((9 ،((7 ،((6 ،((5 

 ،(8( ،(8( ،(78 ،(76 ،(7( ،(7( ،(7( 

 ،(09 ،(07 ،(06 ،(00 ،(95 ،(9( ،(9( 

 ،(68 ،(67 ،(6( ،((0 ،((6 ،((8 ،((( 

(7( ،(7( ،(7(

حمّمد بن نارص بن عّل، أبو الفضل                 )))

(9( ، الشيخ   حمّمد بن نعيم احلّلّ

70 حمّمد بن حييى ابن بطريق احلّلّ  

 ، حمّمد بن حييى بن حســن بن سعيد اهلذّل احلّلّ

الشيخ صفّي الدين         87)، )9)، )9)، )6)

صاحــب   = اخلوانســارّي  باقــر  حمّمــد 

 )الروضــات(       6)، )6، 85، 6))، 0))، 

 ،(80 ،(75 ،(69 ،(56 ،(5( ،((( ،((( 

 ،((( ،((6 ،((8 ،((7 ،((6 ،((( ،(0( 

 ،(0( ،(99 ،(79 ،(67 ،(59 ،((9 ،((( 

 ،(59 ،(58 ،(5( ،(5( ،((6 ،((( ،((5 

 ،((( ،(9( ،(90 ،(88 ،(7( ،(70 ،(6( 

 ،(5( ،((6 ،((( ،((0 ،((( ،((0 ،((6 
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(75 ،(7( ،(7(

حمّمد باقر املجلسـّي، العاّلمة = صاحب )بحار 

األنوار(  8)، )9)، )))، 5))، 0))، 6))

(79 حمّمد تقي وتوت، السّيد  

حمّمد احلسني آل كاشف الغطاء، الشيخ  60

(59 حمّمد رضا اجلالّل، السّيد  

حمّمد صادق آل بحر العلوم، السّيد     )7، 79، )8، 

 ،(98 ،(7( ،((5 ،(8( ،(59 ،(09 ،88 

 ،(70 ،(67 ،(66 ،((( ،((( ،((9 ،(00 

(7( ،(5( ،((( ،((( ،((7 ،(90 ،(78

الشــيخ   = الشــيخ  الســاموّي،  طاهــر   حممــد 

الساموّي                            9))، 50)، 58)

(78 حمّمد عّل اليعقويب، الشيخ  

 حمّمــد مهــدّي اآلصفّي، الشــيخ     87، 00)، 
(0( ،(0(

 حمّمد مهدّي بحر العلوم     )))، )))، 6))، 
(67 ،((( ،((( ،(5(

 حمّمد مهدّي اخلرسان، السّيد     ))، 6))، 8))، 
(0( ،(56 ،(((

، السّيد           6)، 79) حمّمد مهدّي القزوينّي احلّلّ

حممود آل سامكة، الشيخ          78)، 79)

حممود األردكايّن البهبهايّن، الشيخ  )7

حممود اخلليفة الشريازّي، الشيخ شاه                )))

، أبو الثناء             ))) حممود بن عبداهلل بن املفّرج احلّلّ

، الشــيخ ســديد  حممــود بن عّل احلميّص احلّلّ

 الدين     58، 89، 90، )9، 95، )0)، 07)، 

 ،(50 ،((9 ،((9 ،((5 ،((( ،((( ،((( 

(0( ،(00 ،(99 ،(5( ،(5(

حممود بن حمّمد السلطان السلجوقّي  50

 ، حممــود بــن هبــة اهلل بــن أيب القاســم احلــّلّ

الشيخ                    9))، )9)، 96)

، الشيخ  حممود بن حييى بن ســامل الشيبايّن احلّلّ

مهّذب الدين     65)، 68)، 95)، 09)

 مرتىض، السّيد علم اهلدى     5))، 6))، 77)، 

(((

مرتىض نقيب األرشاف، الشيف عّز الدين            06)

(( مروان بن حمّمد األموّي  

مزيد بن صفوان املزيدّي، األمري             75، )5)

 املسرتشــد العّبايّس )))، 5))، 6))، )))، 
((5

املستعصم العّبايّس                    57، 7))، 8))

6( املستنرص الفاطمّي  



526

مسعود، السلطان          50، )5، )5، 5))، 6))

املسعودّي، صاحب )مروج الذهب(  )5

(79 مسلم بن تقي وتوت، السّيد  

(79 مسلم بن مّحود بن نارص، السّيد  

مصطفــى التفريــيّش، الســّيد = صاحــب )نقد 

الرجــال(      )))، 5))، )5)، 7))، 8))، 

(9( ،((( ،((9

مصطفى جواد، الدكتور     8))، )))، 05)، 

(((

مصطفى صباح اجلنايّب، األستاذ           5)، 8)، 88)

(8 املعتضد العّبايّس  

((7 معد بن عدنان  

معد بن فخار املوسوّي، السّيد            55)، 8))

77 معصوم بن أيب الطّيب، السّيد  

ُمعيــة بنــت حمّمــد بــن حارثة بــن معاويــة بن 

زيد بن حارثة                                     77

(70 ، الشيخ   مغامس بن داغر احلّلّ

((9 املفيد بن اجلهم  

(9 املقتفي  

((8 املقداد بن األسود  

املقداد بن عبداهلل الســيورّي، الشــيخ = املقداد 

 السيورّي      7)، 0)، )))، )))، 6))، )))، 

 ،(7( ،(68 ،(67 ،(5( ،((( ،((8 ،((( 

(7(

(69 مّكي بن ريان  

(7 ملك شاه بن ألب أرسالن  

ملك شاه السلجوقّي، السلطان              ))، ))

 املنذري صاحب )تكملة النقلة( = املنذرّي       )))، 

(9( ،(80 ،((5 ،((( ،((9

منصور بن دبيس املزيدّي، األمري          ))، ))، )))

(6 منصور بن كثري  

5( منكر برس، األمري  

(79 ، السّيد   مهدي احلّلّ

((( املهلب بن أيب صفرة  

5( مهلهل بن أيب العسكر  

مهنّا بن سنان املديّن، السّيد               )9، 0))، )5)

(0 مهيار الديلمّي، الشاعر  

موسى بن جعفر ابن طاووس، السّيد              8))، )5)

((5 املوصّل، السّيد  

ميثــم بن عــّل البحــرايّن، الشــيخ= ابــن ميثم 

البحرايّن    86، 0))، 8))، )5)

ِميثم سويدان احِلمرَيّي، األُستاذ              0)، 5)، )))
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(0 ميشائيل  

)ن(

(5 نابليون املارينّي  

نجاح الرتايبّ                   88)، 89)

نجم الدين الغازي                   50، 6))

نجم الدين أّيوب بن األعرج احلسينّي العامّل، 

السّيد                     )))، 5))، 6))

نجيب الدين بن مذكّي األسرتآبادي، الشيخ             85

نــرص بن عّل ابــن اخلازن احلائرّي، الشــيخ أبو 

الفتوح                        55)، 95)، 8))، )))

نصري الدين آل كاشف الغطاء، الشيخ  5)

نصري الدين الكاشايّن، الشيخ    95، 96، )))

نصري الدين بن قيس بن ُمعّية، النقيب                05)

نظام الدين بن عبد املّطلب األعرج احلســينّي، 

السّيد                                             68

(( نظام امللك، الوزير  

، السّيد              5))، 75) نعمة اهلل احلّلّ

نام بن عّل بن محدون الربعّي األسدّي  79

(( نمودهنو الربتغال، الرّحالة  

نوراهلل التســرتّي، القــايض = صاحب )جمالس 

املؤمنني(            6))، )7)، )))، 55)، 58)

)هـ(

(79 هادي بن مّحود بن نارص، السّيد  

هادي كامل الدين، السّيد = السّيد كامل الدين = 

 صاحب )فقهاء الفيحاء(     55، 57، 98، )))، 

 ،((( ،(08 ،(0( ،(68 ،((( ،((7 ،((7 

(8( ،(68 ،(((

هارون بن شمس الدين اجلوينّي                   6))

7( هاشم املياليّن، السّيد  

أبــو  النحــوّي،  الشــجرّي  ابــن  اهلل   هبــة 
((( السعادات  

 ، هبــة اهلل بــن حامــد بن أمحد بــن أّيــوب احلّلّ

الشيخ                    96، 8))، 97)، 98)

هبة اهلل بن احلسن املوسوّي، السّيد                56)

هبة اهلل بن رطبة السوراوّي، الشيخ             56)

هبة اهلل بن عبداهلل، مؤّدب املقتدر  9)

 ، هبة اهلل بــن نام بن عّل بن محدون الربعّي احلّلّ

 الشــيخ أبــو البقــاء= أبو البقــاء هبــة اهلل بن نام 

 احلّلّ     )6، 79، )8، )))، 56)، 57)، 05)، 
(7( ،(7(

هذيل بن مدركة بن إلياس بن مرض  70

هوالكو        67، 67)، 68)، )5)، )5)، 75)، 

((( ،(09 ،(08 ،(0( ،(90 ،(78 ،(77
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)و(

(7( الواسطّي، الوجيه  

وّرام بــن أيب فــراس، أبــو احلســني = وّرام بن 

، الشيخ   7)، 58، )9، 98، 07)،   محدان احلّلّ
 ،(5(  ،(50  ،((9  ،((9  ،((8  ،((8 

(0( ،(00 ،(99 ،(98 ،(7( ،(5( ،(5(

((6 الوكيل النيلّ   

)ي(

ياقوت احلموّي  8)، 5)، )6، )8، 88، 

 ،((( ،((( ،((( ،((8 ،((( ،9( ،90 ،89 

 ،((5 ،((( ،((( ،((( ،(98 ،(97 ،((( 

(97 ،((9 ،((9 ،((6

(9 حييى بن أمحد املقرئ  

حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن اهلذّل، الشيخ 

نجيب الدين    99، 0))، )))، )6)، )6)، 

 ،((7 ،((9 ،((( ،((( ،((( ،(0( ،(8( 

 ،((8 ،((0 ،(08 ،(05 ،(0( ،(0( ،(0( 

(66

 ، حييى بن احلســن بن احلســني ابن بطريق احلّلّ

الشــيخ     9، 70، )8، 57)، 58)، 8))، 

(06 ،(05

حييى بن سعدون القرطبّي، الشيخ           8))، 67)

 حييى بن سعيد الشيبايّن، الشيخ     59)، 60)، 
((8 ،((7 ،(80 ،(70 ،(69

حييى بن سعيد اهلذّل، الشيخ                  78، )7)

(06 حييى بن عّل اخلّياط، الشيخ  

، الشيخ                 ))) حييى بن فخر املحّققني احلّلّ

حييى بن حمّمد بن حمّمد العلوّي احلسنّي، السّيد 

النقيب                                           8))

حييــى بن حمّمد بن حييى بن الفرج الســوراوّي، 

الشيخ                            05)، 06)، 0))

88 يزيد بن املهّلب بن أيب صفرة  

ابــن  الوزيــر   = هبــرية  بــن  عمــر  بــن  يزيــد 

(((  ،(( هبرية                          

يوسف بن إسامعيل الدامغايّن احلنفّي           98)

يوســف البحرايّن، الشــيخ = صاحــب )لؤلؤة 

 البحرين( = الشيخ البحرايّن     )7، 98، )))، 
 ،(00 ،(9( ،(88 ،(6( ،(57 ،((5 ،((( 

 ،((( ،(76 ،(7( ،(70 ،(6( ،(5( ،((6 

 ،(9( ،(90 ،(78 ،(7( ،(70 ،((6 ،((5 

(7( ،(59 ،((6 ،(06

((( يوسف بن اجلوزّي  

يوسف بن حاتم الشامّي، الشيخ           87)، 55)

يوسف العرييّض، السّيد مجال الدين                 06)
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، الشيخ               06) يوسف بن علوان الفقيه احلّلّ

، الشيخ سديد  يوســف بن عّل ابن املطّهر احلّلّ

 الديــن = الشــيخ ســديد الديــن والــد العاّلمة 

احلــّلّ     67، 76، 68)، )0)، )0)، )))، 

 ،(87 ،(77 ،(7( ،(7( ،(55 ،((9 ،((( 

 ،((0 ،((( ،(09 ،(08 ،(07 ،(0( ،(89 

(98 ،(87 ،((8

يوسف كركوش، الشيخ     ))، ))، ))، ))، 

 ،8( ،75 ،70 ،68 ،5( ،5( ،5( ،5( ،50 

 ،((0 ،((( ،((( ،((7 ،((5 ،((( ،((6 

 ،(96 ،(78 ،(77 ،(5( ،(8( ،(8( ،((( 

 ،(69 ،(6( ،(5( ،((( ،((( ،((( ،((8 

(77 ،(7(
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)أ(

6( اآلراميّيون  

آل أيب العزّ                   67، )7)

آل أيب الفوارس= بنو أيب الفوارس     )6، 68، 

(97 ،((5

آل األخرس                       67، 68، 77

60 آل إدريس العجلّ  

68 آل األعرج احلسينّي  

(09 آل أّيوب  

69 آل البطريق  

9( آل بويه  

 ،97 ،60     أهل البيت = آل البيت

 ،((( ،((6 ،(9( ،(7( ،(7( ،((( ،((8 

((9 ،((8

((( آل احلميّص  

آل سعيد اهلذّل = بنو سعيد                   60، 70.

(5 آل سليامن  

60 آل السيورّي  

60 آل الشيخ وّرام  

آل طــاووس    60، )7، )7، )0)، 99)، 

 ،(56  ،(5(  ،((5  ،(((  ،((6  ،(00

.(76

7( آل الطقطقّي  

7( آل عبد احلميد النيلّ  

60 آل عوض  

آل فخار املوسوّي        )7، 6))، )))، 79)

(0 آل الفرات  

60 آل فهد  

(( آل قراقونيلو  

(67  ،80 آل حمفوظ                      

آل مزيد األسدّي = ينو مزيد األسدّي     8)، 6)، 

 ،5( ،5( ،(( ،(0 ،(9 ،(( ،(0 ،(8 ،(7 

.((9 ،75 ،69 ،6( ،60 ،5( ،5(

(5( آل مصابيح  
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آل املطّهر= بنو املطّهر        60، 75، )9)، 05)

آل معد = آل رافع= بنو معد          76، 70)، 87)

77 آل معصوم  

آل ُمَعّيــة = بنــو معّيــة     60، 77، 78، )9)، 

(05 ،(95

78 آل امللحوس  

آل نــام = بنو نام     60، 70، 79، 8))، 0))، 

(05 ،(8(

آل وشاح                          79، 80، )9)

األئّمة املعصومني                   76)، 85)

األتراك السلجوقيني                         ))، )6

(( األرمن  

(8 اإلسامعيلّية  

90 األعاجم  

50 األعراب  

األكراد                           ))، 50، )6

اإلمامّية = الشيعة     58، 59، )6، 69، 87، )9، 

 ،(06 ،(85 ،(75 ،(67 ،(5( ،((0 ،((8 

 ،((6 ،((5 ،((( ،((0 ،((( ،((( ،(07 

((8 ،(7( ،(6(

(( أهل اجلامعني  

 أهل احلّلة = احلّلّيون  6)، )5، 56، )6، 67، 

 ،(05 ،(0( ،(85 ،(5( ،((( ،((( ،((0 

(09 ،(78 ،(77 ،(75 ،(((

أهل السنّة                               87، 0))

أهل الكوفة          56، 75)، 09)، 85)

(09 أهل املشهدين الشيفني  

((0 أهل فدك  

)ب(

(6 البابليَّة  

55 الرببر  

بنو أسد          9)، )5، 60، 69، 75، 8))، )7)

بنو جيا                                )))، )))

(8 بنو اخلاليّص  

(6 بنو احلسني  

(6 بنو داود  

بنو زهرة                             89، )8)، 85)، 07)، 08)

(8( بنو سناء امللك  

بنــو العّبــاس = العباســّيون     0)، )5، 57، 

((8 ،((7

60 بنو عزيزة  

(9( بنو كتيلة  



533

77 بنو النقيب  

70 بنو هذيل  

(69 بيت أيب الفضل  

)ت(

(( الرتكامن  

(( تل نمرود  

(( اجلالئرّيون  

(5 اجليش اإلنگليزّي  

)ح(

((5 احلنابلة  

((5 احلنفيَّة  

)د(

(9 الدولة البوهيّية  

((( الدولة السلجوقّية  

الدولة العّباسّية                       9)، )))

((( الدولة املزيدّية  

((( الديلم  

)ر(

69  ،55 الروم                              

)س(

(5 السادة آل بو حممود املوسوّية  

67 السادة آل اخلرسان املوسوّي  

السادة األعرجّية = األعرجّيون           5)، 5))

الرسيانيون                        6)، 9)، )6

(6  ،5( السالجقة                        

(6 السومرّية  

)ش(

الشــافعّية = املذهب الشــافعّي     98)، )))، 

(9( ،((5

الشامّييون = الدمشقّيون             )5)، 97).

)ص(

55 الصقالبة  

الصوفّية                             9))، 0))، )))، )))

)ط(

69 طي  

)ع(

(67 العجم  

 العرب    6)، ))، ))، 75، )9، 07)، 0))، 

.(7( ،(05 ،((( ،((5 ،(((

العلويني                        ))، )))، 6))، 75)، 0))

)ق(

(5 قبيلة اجلاوان الكردّية  
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قبيلة خفاجة                    5)، 7)، 9).

قبيلة عبادة                     5)، 9)

(5 قبيلة عقيل  

(9 قريش  

)ك(

(6 الكلدانّية  

)م(

((5 املالكّية  

املزدكّيــة =  القرامطــة =  الباطنّيــة =  مذهــب 

التعلمّية = امللحدة                               8)، 9)

((  ،(( املسلمون                           

75 مرض  

املغول = الترت                8))، 77)، 78)، 90)

((0 املالِحدة  

امللوك األيوبيني                    09)، 0))

)ن(

(6 النبط  

(5 نظام البعث  

)هـ(

((5 اهلراويون  

6( اهلندو إيرانّية  

((6 اهليتّيون  

)ي(

اليهود                           0)، ))، 5)، )).
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)أ(

آبه = )آوه(                       8)، 9)، )8)

(((  ،((( آمد                          

آمل                              )8، )5)

((( أذربيجان  

إربل                     85، )))، )))، )))،  69)

أردبيل                              06)، 9))

5( األزير  

85 أسرتآباد  

6(  ،5( أسد آباد                              

(7 اإلسكندرّية  

أصفهان                                 85، 89، 90

(( اإلمارة املزيدّية  

(7 األمريّية  

األنبار                                5)، )8

75 األهواز  

إيران                     )8، 89، 90، 08)، 85)

)ب(

(( باب بغداد يف شامل مدينة احلّلة  

(( باب كربالء  

(( باب الطهامزّية  

(( باب النجف  

((8 باب النويب  

بابــل القديمــة = مدينة بابــل     8)، 0)، ))، 

 ،(( ،(( ،(0 ،(9 ،(8 ،(7 ،(6 ،(( ،((

((9 ،9( ،8( ،6( ،55 ،5( ،(9

(8 باذرويا  

((( بارفروش  

(7 بّتى  

((5 البحر األبيض  

البحرين                        )8، 86، 0))، )))

(7 بربيسا  

(5 برج نمرود  

(7 ُبرس  
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(8 َبرمالحة  

(8 برمنايا  

(8 بزيقيا  

البرصة                   5)، 5)، 7)، 75، 60)

البطائح                              75)، 77)، 09)

(5 البطيحة  

بغداد = مدينة السالم     8)، ))، ))، 5)، 0)، 

 ،6( ،6( ،57 ،56 ،5( ،5( ،(5 ،(( ،(( 

 ،(0( ،(0( ،(0( ،87 ،86 ،8( ،8( ،76 ،7( 

 ،((( ،((( ،((8 ،((7 ،((( ،((( ،(08 

 ،(6( ،((7 ،((5 ،((( ،((( ،((5 ،((( 

 ،((( ،(05 ،(0( ،(98 ،(9( ،(8( ،(7( 

 ،((6 ،((( ،((6 ،((( ،((9 ،((( ،((( 

 ،(80 ،(79 ،(78 ،(77 ،(75 ،(6( ،(5( 

 ،(7( ،(6( ،(5( ،((5 ،(09 ،(90 ،(8( 

(99 ،(8(

(8 َبَغلَّة  

(0( بغيديد  

((( بالد اجلبل  

70 بالد الرافدين  

بالد الشام               )8، 87، 89، 08)، 0))، 5))

.69 بالد طي  

((( بالد العجم  

بالد فارس                           )8، )))، )))

(96 البالد الفراتيَّة  

(8 بنورى  

((( البواريح  

.87 بيت املقدس  

86 بيهق  

)ت(

تربيز                                6))، 67)، )6)، )6)

تكريت                               )5، )8، 5))

(9 تل عرير  

((( ثغر الديلم  

)ج(

(7( جالوس  

جامع القرص                         6))، )6)

جامع الكوفة = مسجد الكوفة      87)، 88)، 

.(70

اجلامعني = حمّلة اجلامعني                     8)، 7)، )5)، 57)

جبل عامل                            87، 56)

جرجان                                      85، 88
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اجلزيرة اخلرضاء                         5))، 5))

جَزين                             06)، 07)

(5 اجلنائن املعّلقة  

(( جناجة  

)ح(

 قرب احلسني بن عّل = حائر احلسني

 ،50 ،(7     مشــهد احلســني بن عــّل =

 ،(98 ،((( ،((5 ،(56 ،88 ،77 ،76 ،6( 

(56 ،((0

.55 احلبشة  

(5 حديثة  

(8 احلّصاصة  

(5 حصن سامة  

حلب      88، 89، 5))، 06)، 09)، 0))، 

(97 ،((0

 احلّلة السيفّية = احلّلة الفيحاء   ))، 5)، 8)، 9)، 

 ،(9 ،(8 ،(7 ،(6 ،(5 ،(( ،(( ،(( ،(( ،(0 

 ،(9 ،(8 ،(7 ،(6 ،(5 ،(( ،(( ،(( ،(( ،(0 

 ،5( ،5( ،50 ،(7 ،(6 ،(5 ،(( ،(( ،(( ،(( 

 ،6( ،6( ،6( ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،5( ،5( 

 ،7( ،7( ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،6( 

 ،8( ،8( ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،7( 

 ،(0(  ،(00  ،98  ،97  ،9(  ،9(  ،86  ،8( 

 ،((5 ،((( ،((( ،(07 ،(0( ،(0( ،(0( 

 ،((( ،((( ،((8 ،((7 ،((( ،((( ،((7 

 ،(50 ،((7 ،((6 ،((( ،((9 ،((7 ،((6 

 ،(75 ،(7( ،(68 ،(65 ،(60 ،(56 ،(5( 

 ،(95 ،(9( ،(9( ،(8( ،(8( ،(80 ،(76 

 ،((( ،((( ،((0 ،(09 ،(07 ،(05 ،(0( 

 ،((6 ،((5 ،((( ،((9 ،((0 ،((6 ،((5 

 ،(6( ،(50 ،((8 ،((6 ،((( ،((( ،((( 

 ،(85 ،(80 ،(78 ،(77 ،(75 ،(7( ،(70 

 ،(95 ،(9( ،(9( ،(90 ،(89 ،(87 ،(86 

 ،(0( ،((6 ،((5 ،(08 ،(07 ،(0( ،(0( 

 ،(7( ،(7( ،(69 ،(5( ،((0 ،((( ،((7 

 ،(0( ،(97 ،(96 ،(95 ،(85 ،(8( ،(79 

 ،((( ،((0 ،((8 ،((7 ،((( ،((0 ،(0( 

 ،(70 ،(66 ،(59 ،(55 ،((9 ،((0 ،((( 

(77 ،(7(

(0 اخلالصة  

خراسان                      9)، 88، 89، 5))، )0)

((( خفتيان  
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((6 خوي  

)د(

((6 دار الزينبي بباب عليان  

دار السّيد أيب الفضائل أمحد بن طاووس  )6

(5 دار عفيف  

دار الوزير نصري الدين نارص بن مهدّي             6))

(8 دارخ  

((( درب الشاكرّية  

((8 درب صالح  

(5 درب فريوز  

دمشق     ))، 87، )7)، 08)، 09)، 0))، 

(97 ،(8( ،(80 ،(6( ،(((

(5 دممّا  

((( الدير  

الديوانّية                            7))، 9))

)ر(

89 راوند  

الري                              )9، 50)، )5)

)ز(

الزاوية                                9)، 0)، )9)

)س(

85 سارية  

(89 سامراء  

ساوة                              8)، 9)، )8، 90

(67 سلامس  

 سورا = سورا ء = سورى     8)، 9)، )6، )7، 

(89 ،(75 ،(76 ،(68

(6 سورستان  

(( سوق الصّفاريني  

(70  ،(9 السيب                            

(9 ُسيور  

)ش(

الشام   7))، 9))، )5)، 97)، 0))، )))

70 شبه اجلزيرة العربية  

شّط الفرات                            9)، 70)

(0 شوشه  

)ص(

الصدرين                         8)، 9)، 0)، ))، 6)

رصح نمرود بن كنعان = برج النمرود  7)

(0 الرصوات  

(0 رصيفني  

(9 صّفني  

)ط(

89 الطربان  
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88  ،8( طربستان                      

(5 طريق احلمزة السياحّي  

(88 طهران  

89 طوس  

)ع(

(0 العتائق  

العتبــة العلوّيــة املقّدســة = مشــهد موالنا أمري 

املؤمنني = احلضـرة املقّدسة الغروّية = قرب 

 اإلمام عّل = املشهد الغروّي املقّدس       78)، 
 ،(66 ،((9 ،(85 ،(6( ،(50 ،((9 ،(79 

(75 ،(7( ،(60 ،((( ،((0 ،(86 ،(7(

((( عراق العجم  

العراق       ))، 6)، 9)، ))، ))، 6)، 8)، 5)، 

 ،9( ،8( ،7( ،70 ،69 ،60 ،59 ،57 ،(6

 ،(90 ،(85 ،(7( ،(5( ،(50 ،((5 ،(0( 

 ،(76 ،(6( ،(5( ،((( ،(0( ،(99 ،(97 

 ،(05 ،(70 ،(69 ،(66 ،(08 ،(0( ،(87 

((0

(5 عنّة  

)غ(

(0 الغاِمرّية  

(6 الُغربات  

 )ف(

(( فراشا  

(5 الفّلوجة  

)ق(

(80 القاهرة  

(6  قرب محزة بن موسى بن جعفر

(0 قرب ذي الكفل  

((   قرب النبي أّيوب

90 قرب هارون الرشيد  

(0 ُقبِّني  

(59  ،(( قرية أّيوب                

(( قرية بنشيا  

(5 قرية احلصني  

(6( قرية خرسو شاه  

(5 قرية الدوالب  

((( قرية العامرّية  

(5 قرية ُقم من أعامل احلّلة  

(6 قرية املهاجرية  

قزوين                                           )8، )))

89 قصبة جنِد قنرسين  



540

(6( قصبة دهخوارقان  

قرص ابن هبرية                        8)، ))

(0 قرص بخت نرص  

قرص ملوك بابل                      ))، 5)

قضاء اهلاشمّية                          9)، 5)

((( قالع اإلسامعيلّية  

قم املقّدسة                       65، )8، )8، 90

(( قناقيا  

قنطرة هايس                              ))، ))

((  ،(( ُقوسان                               

(( الِقيرْلوية  

)ك(

كاشان                           89، 90، )8)، 85)

((( الكاظمّية  

 ،(((  ،(0(  ،88  ،7( املقّدســة     كربــالء 

(57 ،((0

69 الكرج من أرض نجد  

((9 كرمان  

(0 كنيسة الريب زعريي  

(0 كنيسة الريب مئري  

((( الكوت  

 الكوفة       8)، 7)، 8)، 5)، 6)، )5، )7، )9، 

((( ،(66 ،(77 ،((( ،(9( ،((7

 )ل(

(5( الذقّية  

87 لبنان  

)م(

ماردين                      50، 0))، 95)، )6)، )6)

85 مازندران  

(( املباركة  

((( املتحف الربيطاينّ  

(7 حمّلة األكراد  

حمّلة عجالن                      6)، )6

حمّلة املهدّي = اجلية                       )))، )))

(78 حمّلة املهدّية  

((6 حمّلة اهليتاويون  

85 املدائن  

مدرسة ابن الفقيه = مدرسة السبط               65

66 ،65          مدرسة اإلمام صاحب الزمان

(7(    مدرسة اإلمام الصادق

املدرسة الزينبّية                         )6، 65، 70)

((( مدرسة السّيد الربوجردّي  
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6( املدرسة الشعّية  

65 مدرسة غرب مهدان  

املدينة املنّورة = يثرب       7)، 87، )9

مراغة                     5))، 6))، )0)

(08 مركز احياء اسالمي إيران  

((( مرو  

(( املزيدّية  

(98 مساجد احِلّلة  

(5( املستنرصية  

مسجد اخلرض                       )))، )))

((0 مسجد النارنج  

(55 املسّيب  

(( املشرتك  

مشهد اإلمام الرضا = قرب اإلمام عّل بن موسى 

الرضا = املشــهد الرضوّي       90، )0)، 

(0( ،(95 ،(8(

مشــهد اإلمام موســى بن جعفــر = قرب 

بــن جعفــر = املشــهد  اإلمــام موســى 

 الكاظمّي    0)، 6)، )))، 5))، )6)، 6))، 

(70 ،(8( ،(79

65 مشهد املقّدسة  

65  fاملشهد املنسوب إىل صاحب الزمان

املشهدين الشيفني                 75)، 77)

(5( مصايف  

مــرص   )8، 87، 08)، )6)، 80)، )8)، 

(6( ،(6(

مطري آباد              ))، ))، ))، )6، )))، )))

مقابر قريش                     )))، 5))

87 مقام اخلليل إبراهيم  

((   fمقام صاحب الزمان

((( مقربة الزمنى العميان  

((9 مقربة املعايف بن عمران  

(80 املقطم  

مّكة املكّرمة                            9)، ))، 6)، 87

65 مكتبة اآلستانة الرضوّية  

مكتبة اإلمام احلكيم          58)، )6)، )7)، 75)

مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العاّمة              )6)، )))

65 مكتبة السّيد حسن الصدر  

مكتبة السّيد املرعيّش                    65، )7، 08)

((( مكتبة العتبة العّباسية املقّدسة  

6( مكتبة شابور  

(95 مكتبة غرب مهدان  
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(( املنقوشّية  

 املوصل      85، 89، 67)، 68)، 7))، )))، 

(56 ،(0( ،((5 ،(69 ،(((

)ن(

((6 ناردين  

النجف األرشف = الغري       57، 58، )6، 67، 

 ،(5( ،(0( ،(0( ،(0( ،86 ،8( ،8( ،7( 

((( ،((( ،((0 ،(0( ،(7(

(( النجمّية  

(( نرس  

76 النظامّية  

النعامنّية                               ))، )))

(( هنر الدير  

((5 هنر القويق  

(((  ،(( النورّية                            

89 نوقان  

نيسابور                                87، 89

النيــل          8)، 7)، 9)، ))، ))، ))، 7)، 

((( ،((( ،((8 ،((7 ،6( ،(( ،(0

)هـ(

(( اهلاشمية  

(( َهِرتلة  

(67  ،80 اهلرمل                          

هيت                        5)، 6)، )8، )))، 6))

)و(

واسط       0)، ))، 5)، 7)، 75، )8، 09)، 

(70 ،((( ،(60 ،((0

9( ورامني  

)ي(

 (( اليهودّية  
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)أ(

((( آثار البالد وأخبار العباد  

(5( اآلداب السلطانّية  

اإلبانة يف معرفة أسامء كتب اخلزانة               56)

األبحاث املفيدة يف حتّصل العقيدة                     )))

اتقان األثر يف إمامة األئّمة االثني عش               58)

اإلجازات العلمية عند املسلمني             )))، 97)

اإلجازات لكشف طرق املفازات                  56)

اإلجــازة الكبرية لبنــي زهرة = اإلجــازة البن 

(5( ،(85 ،(8( زهرة 

((0 أجوبة املسائل  

9( أجوبة مسائل مهنّا بن سنان  

((5 األحاديث األربعني  

(56 االحتساب  

إحكام القضية يف أحكام القضية                    96، 0))

((9 إحياء العلوم  

أخبار األُمم                         )9، 09) 

اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل                  58)

(76 االختيار يف أدعية الليل والنهار  

((0 اختيار املصباح  

أخذ الثار يف أحوال املختار             )9)، 6))

((9 األدعية الفاخرة  

((( األدوات يف النحو  

((7 أرى املشنار يف القريض املختار  

األربعون حديًثا         0))، )))، )))، 56)، )5)

((( أربعون مسألة  

((7 ،(55    األربعني يف فضائل أمري املؤمنني

(8( األربعني واألساميات  

ُأرجوزة يف تاريخ القاهرة          )9، 8))

ُأرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء           )9، 8))

((( إرشاد األذهان  

إرشاد املسرتشدين وهداية الطالبني               )9)

اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد  95

(76 األزهار يف رشح الميَّة مهيار  
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(6( االستبصار  

((8 استقصاء االعتبار  

((( استقصاء النظر  

(8( استواء احلكم والقايض  

األرسار اخلفية يف العلوم العقلية                  6))

أرسار الدعوات لقضاء احلاجات                   56)

أرسار الصالة وأنوار الدعوات         56)، )))

األرسار يف ساعات الليل والنهار                    56)

(8( اسطرالب الشعر  

إسعاد ثمرة الفؤاد عىل سعادة الدنيا واملعاد   56)

(59 اإلسناد املصّفى  

االشارات                                  7))، 7))، 7))

إرشاق الالهوت يف نقد رشح الياقوت               )7)

االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء                 56)

ُأصول أسامء املدن واملواقع العراقّية  6)

األصيل يف أنساب الطالبيني               )7، )0) 

األضداد يف اللغة                        58)، 59)

(08 االعتقادات يف علم الكالم  

((6 االعتامد بشح واجب االعتقاد  

األعالم                          85)، 0))، 7))، ))) 

(59 األعامر  

 أعيان الشيعة   80)، )8)، 00)، 08)، 98)، 

((9

(56 إغاثة الداعي وإعانة الساعي  

اإلقبال يف صالح األعامل               95، 56) 

اإلكليل التاجي                        95، 0))

األلفني                    )))، 56)، )9) 

((7 إلقام اإلحلام يف تفسري األحالم  

99 األمال، لـ)الشيخ الطويّس(  

األمال العراقيَّة يف رشح الفصول اإلسالميَّة            )5)

(59   اإلمام املهدّي

(5( اإلمامة  

األمان من أخطار األسفار واألزمان            56)، )0)

((7 األماين يف التهاين  

(8( أمثال القرآن  

(5( أمثلة التوحيد  

أمل اآلمل     0))، )))، 9))، 56)، 70)، 

 ،((9 ،((( ،(0( ،(00 ،(9( ،(8( ،(7( 

 ،(8( ،(79 ،(7( ،(70 ،(67 ،(6( ،((9 

 ،(57 ،((6 ،((8 ،(07 ،(06 ،(0( ،(00 

 ،((( ،(06 ،(0( ،(98 ،(8( ،(80 ،(69 

(67 ،((6 ،((6 ،((9
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((7 ُأنس اجلليس يف التجنيس  

األنساب، لـ)السمعاين(           ))، 9)) 

إنسان العيون يف مشاهري سادس القرون            7))

(6( االنصاف يف الرّد عىل الكّشاف  

األنوار اإلهلّية يف احلكمة الشعّية                   60)

األنوار الباهرة يف انتصار العرتة الطاهرة       56)

األنوار البدرّية يف رّد شبهة القدرّية                 )))

أنوار الربيع                      )6)، )6)

6( األنوار الساطعة  

(79       األنوار املضيئة يف أحوال املهدّي

األنوار املضيئة يف احلكمة الشعيَّة                     )6)

((( أنوار امللكوت يف رشح الياقوت  

((7 أنواع الرقاع يف األسجاع  

أنيس النفوس يف تراجم رجال آل طاووس                )7

((9 إيضاح االشتباه  

(90 إيضاح ترّددات الشائع  

((7 إيضاح التلبيس  

إيضاح الفوائد يف حّل مشكالت القواعد             )9)

إيضــاح اللبــس يف رشح تســليك النفــس عىل 

حظرية القدس                                              56)

((( إيضاح خمالفة السنّة  

(6( إيضاح املصباح ألهل اإلصالح  

((7 إيضاح املعضالت  

((7 إيضاح املقاصد  

9( اإليامقي يف رشح االيالقي  

)ب(

((( الباب احلادي عش  

(78  ،60 البابلّيات                        

 بحار األنوار     8)، 6))، )9)، 95)، 5))، 

((6  ،((5 ،(99 ،(6( ،((5
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(50 اجلزولّية  
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غاية االختصار يف البيوتات العلوّية املحفوظة من 

 الغبار= غاية االختصار      )7، 76، 78، 70)، 

 .(0( ،(0( ،(87 ،((6 ،(9(

(7( غاية البادي يف رشح املبادئ  

((( غاية الوصول  

الغدير                          7))، 9))، 58)

(0( الغصون اليانعة  

غوال اللئال                      80)، 87)

غياث سلطان الورى لسّكان الثرى                      59)

)ف(

فتــح األبــواب بــني ذوي األلبــاب وبــني رّب 

األرباب                                        59)

فتح حمجوب اجلــواب الباهر يف رشح وجوب 

خلق الكافر                                                      59)

والــدول  الســلطانّية،  اآلداب  يف  الفخــري 

اإلسالمّية                                  )0)، )0)

(95 الفخرّية يف النّية  

 فرائد السمطني      6)، )0)، )0)، 07)، 0))، 

(00

فــرج املهمــوم يف احلــالل واحلــرام مــن علــم 

النجوم                                                9))، 59)
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فرحة الغري                       )8، 5))، 9))

(59 فرحة الناظر وهبجة اخلاطر  

((( الفرق بني الراء والغني  

((( الفرق بني الضاد والظاء  

الفرقة الناجية                          6))، 7))

((( الفصول يف الدعوات  

((8 الفصول املوكبية  

(8( الفصيح املنظوم  

((( فقه الصالة  

 فقهاء الفيحاء         66)، 68)، )0)، 07)، )))، 

(68 ،(87 ،(06 ،(9( ،(7( ،(((

فالح السائل ونجاح السائل            95، 59)، )6)

(5( فالسفة الشيعة  

الفلك املشحون يف أنساب القبائل والبطون                 09)

(68 فهرس مصنّفات ابن أيب مجهور  

(0( الفهرست  

(0 فهرست والد الشيخ البهائّي  

الفوائد الباهرة                        )5)، )5)

الفوائد احلّلّية     67، 5))، 0))، 78)، )7) 

الفوائد الرجالّية للســّيد بحــر العلوم      5))، 

((( ،(5( ،(((

((0 الفوائد الطريفة  

(77 الفوائد الِعّدة  

فوات الوفيات    67)، 68)، )6)، )6)

يف بيان مواليد األئّمة وفضائلهم       5))

((5   يف فضائل أمري املؤمنني

(( الفيض القديّس  

)ق(

((5 قاطعة اللجاج يف حّل اخلراج  

القاموس للفريوز آبادّي                    9)، )))

القبس الواضح من كتاب اجلليس الصالح              59)

قّرة عــني اخلليــل يف رشح النظــم اجلليل البن 

احلاجب                                           95، )))

القصيدة الغديرّية                             )6)، 76)

 قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام        )))، 

(6( ،(7(

((8 القواعد اجللّية  

(7( القواعد يف الفقه واألُصول  

((8 القواعد واملقاصد  

((6 القول الوجيز  

)ك(

((8 كاشف األستار  
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الكايف                                  7))، ))) 

كافية ذي األدب يف رشح اخلطب                          88)

الكافية  يف النحو                     9))، 50)، )6)

(95 الكافية الوافية  

 ،(( الكامل يف التاريخ  

((8 كتاب ابن الغضائرّي  

(( كتاب رس الرسور  

(8 كتاب السامء والعامل  

((0 كتاب يف معرفة الرجال  

((( كتاب يف النحو  

(8( كتاب )قد(  

(77 كتاب الُكرّ  

(59 كتاب الكرامات  

(98 كتاب الكعب  

(8( كتاب الكالب  

كتاب اللحن اخلفّي واللحن اجلّل        7))، 8))

كتاب املدخل يف ُأصول الفقه              )0)، 05)

كتاب املصادر يف ُأصول الفقه                 50)، )5)

((( كتاب املعتمد  

(8( كتاب حييى  

كشف االلتباس يف نسب بني العّباس                         0))

((0 كشف اجلدب  

((7 كشف احلجب  

((8 كشف اخلفاء  

كشف الغّمة                            )7)، 55)

كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد       5))

(50 كشف اللئال  

كشــف املحّجة لثمــرة املهجــة = البهجة لثمرة 

املهجة     58، 99، )5)، 5))، )5)، 57)، 

(79 ،(60

كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد                           5))

((8 كشف املشكالت  

((9 كشف املكنون  

 ،(77     كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني 

(50 ،(09

((8 الكشكول البهائّي  

(5(         الكشكول يف ما جرى عىل آل الرسول

((( كفاية املحتاج  

(70 كالم املهدّي  

(5( كنز جامع الفوائد ودافع املعاند  

كنز العرفان يف فقه القرآن               )7)، )7) 

كنز الفوائد يف حّل مشكالت القواعد                  )7)

الكنى واأللقاب     7))، )))، )5)، 58)، 
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 ،(5( ،((9 ،((( ،((5 ،((6 ،(85 ،(75 

 ،(69  ،(6( ،(58  ،((( ،(0( ،(97 ،(77 

 ،(67 ،(60 ،(56 ،((8 ،((( ،(89 ،(8( 

(7(

)ل(

 لؤلؤة البحرين     )7، 79، 59)، )8)، )8)، 

 ،(7(  ،(70  ،(6( ،(5( ،((( ،((6 ،(88 

 ،((( ،((( ،((8  ، (0( ،(98 ،(87 ،(7( 

 ،(90 ،(79  ،(78  ،(70  ،(67 ،((5 ،((( 

 ،(7( ،(7( ،((7 ،((6 ،(((

((8 لّب احلكمة  

لباب املرّسة من كتاب ابن أيب قّرة                    60)

((8 اللزوم  

(8( لزوم اخلمس  

((( لسان امليزان  

(60 اللطيف يف التصنيف  

((8 الّلامسة يف رشح احلامسة  

الّلمعة اجللّية                                )))، )))

((8 هلفة الضيف املصحر  

(88 الّلهنة يف املنطق  

اللوامع اإلهلّية يف املباحث الكالمّية                            )7)

((5 لوامع أنوار التمجيد  

)م(

(8( املؤانسة يف املقايسة  

((8 املباحث السنّية  

مبادئ الوصول إىل علم األُصول     88، )7)، 

(((

متشابه القرآن                           7))، 8))

((9 متنّزه القلوب يف التصحيف  

((5 مثالب النواصب  

مثري األحزان       )9)، 7))، 7))، 6))

جمالس املؤمنــني     6))، )8)، )9)، 5))، 

  ،(56 ،(55

املــدح  اســتئناف  يف  اهلــّم  رحيانــة  جمتنــى 

والذمّ                                            8))

(60 املجتنى من الدعاء املجتبى  

املجدي يف أنساب الطالبيني            7))، 8))

(( جملة تراثنا  

جممع اآلداب ومعجم األلقاب    65)، 68)، 

 ،((5 ،(96 ،((0 ،((0 ،(97 ،(8( ،(8( 

(59

جممع البحرين   9)، 75)، )))، )))

جمموعة الشهيد                   )7)، 79)

جمموعة يف نوادر األخبار الطريفة                          6))
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((8 جمموعة وّرام بن أيب فراس  

(60 حماسبة النفس  

((8 املحاكامت بني رّشاح االشارات  

((8 املحتسب يف رشح اخلطب  

((( املحور  

املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب 

اهلل العزيز املحكم                                     )5)

املختار من كتاب أيب عمرو الزاهد                   60)

((7 خمترص ابن الساعي  

((( خمترص أرسار العربّية  

((( خمترص االيضاح  

خمترص بصائر الدرجات                   8))، 9))

((0 خمترص البيان  

خمترص التبيان يف تفسري القرآن         7))، 8))

خمترص اجلزء الثاين من كتاب األوائل أليب هالل 

العسكرّي                                            59)

(5( خمترص رشح هنج البالغة  

(5( خمترص فرحة الغري  

املختــرص يف أخبار مشــاهري الطالبّيــة واألئّمة 

االثني عش                                                )0)

((8 املخترص يف رشح اللمعة  

(87 خمترص املراسم العلوّية  

((( خمترص مصباح املتهّجد  

(96 املخترص من تاريخ ابن الدبيثّي  

(0( املخترص النافع  

خمتلف الشيعة       )0)، 5))، 9))، )))، 89).

املخزون املكنون يف عيون الفنون                         5))

(8( املخلص الديواينّ  

((( مدارك األحكام  

5( مرآة الزمان  

((8 مراصد التدقيق  

(57 مراقد املعارف  

((8 املرجتالت يف املساجالت  

بـ)التعليــق  املعــروف  التوحيــد  إىل  املرشــد 

العراقّي(                           9))، 50)، )5)

مزار املشهدّي                                         )6، 60)

مــزارات احلّلة الفيحاء ومراقــد علامئها    ))، 

(66 ،78

((( مسائل االمتحان  

((( املسائل البحرّيات  

((( املسائل الشامّيات  

(87 املسائل العزّية  
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(77 املسائل يف ُأصول الدين  

(87 املسائل املرصّية  

(95 املسائل النارصّيات  

املسألة النافعة للمباحث اجلامعة                             )7)

(0( مسألة يف املواسعة واملضايقة  

مسالك املحتاج إىل مناسك احلاج                                   60)

(5( املستجاد من تلخيص االرشاد  

مستدرك الوسائل           )6، 75)، 0))، 6))، )5)

(87 املسلك يف ُأصول الدين  

مشارق أنوار اليقني                               )))، 5))

مشّجر السّيد أمحد بن املهنّا احلسينيّ                          97)

((( مشّجر العميدّي  

املشــّجر الكّشاف يف أنســاب العلويني    5))، 

(89 ،(88

((( مشكاة اليقني يف ُأصول الدين  

((9 مصابيح األنوار  

65 مصباح األرواح، لـ)البيضاوّي(  

مصباح الزائر وجناح املسافر                        95، 60)

املصباح يف واجب الصالة ومندوهبا                         )))

((( مصباح املبتدي وهدى املهتدي  

مصباح املتهّجد = املصباح             9))، )6)، 75)

((9 مصباح املهتدي  

(60                  املرصع الشني يف قتل احلسني

(60 مضار السبق يف ميدان الصدق  

((9 املطالب العلّية  

(8( املطاولة  

((5 معارج الفهم  

(87 املعارج يف ُأصول الفقه  

((( املعامل  

معامل الدين يف فقه آل ياسني                    67)، 68)

املعترب يف رشح املخترص                  85)، 87)

معجم األُدباء  )))، )))، 9))، 98)

معجم البلدان                                 0)، 7)

(05 معجم رجال احلديث  

معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين       95)

((9 معاياة العقل يف معاناة النقل  

((9 املفاتيح يف الوعظ  

(6( املفتاح  

مفّرج الكروب يف أخبار بني أّيوب                     09)

(50 املقاصد الوافية  

((8 املقاومات  

املقترص من املخترص                               7))، )))
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((5 مقصد الواصلني  

(8( املقصورة  

املالذ يف الفقه                      )7)، 77)

(60 امللهوف عىل قتىل الطفوف  

من ال حيرضه الفقيه                           86)، 87)

((9 املنائح يف املدائح  

((9 املناجاة  

((9 منّاح املنى يف إيضاح الكنى  

(59 ،((5                          مناقب آل أيب طالب

((9 مناقب احلكم يف مثالث األُمم  

 املناقب املزيدّية يف أخبار الدولة األسدية      57)، 

(05 ،(((

(6( املنامات الصادقات  

((5 مناهج اليقني  

(8( منبع األنوار  

املنتخــب    0))، 5))، 9))، )5)، 57)، 

(7( ،(67 ،(6( ،(58

(6( منتخب األنوار   

((0 منتخب بصائر الدرجات  

املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألُمــم    ))، 5)، 

((( ،(8

((( املنتظم يف مسلوك األدوات  

املنتقى من السلطان املفّرج عن أهل اإليامن                  90)

(6( املنتقى من العوذ والرقى  

(0( منتقلة الطالبّية  

منتهى املطلب يف حتقيق املذهب        8))، )))

منتهى املقال                        6))، )8)، 07)

املنجي من الضالل يف احلرام واحلالل                )))

((5 منطق التجديد  

(6( منظومة يف علم العروض  

املنقذ من التقليد                         50)، )5)

((5 منهاج السالمة  

(5( منهاج السنّة  

منهاج الصالح                           )5)، 9)) 

((0 منهاج العاّمل يف ضبط األعامل  

املنهــاج يف علــم الــكالم    80، )))، )))، 

((( ،(68 ،(((

((5 منهاج الكرامة  

خاتــم  ويص  فضائــل  يف  الشــيعة  منهــج 

الشيعة                             )9)، 6))

(7( منية األريب يف رشح التهذيب  

 (68 منية اللبيب يف رشح التهذيب  
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((9 املهترص يف رشح املخترص  

مهج الدعوات ومنهج العنايات                         )6)

مهج السداد يف رشح واجب االعتقاد                    )7)

املهــّذب البارع إىل رشح النافع     )8)، )))، 

(6( ،(60

مصبــاح  وتتــاّمت  املتعّبــد  صــالح  مهــاّمت 

املتهّجد                                     )6)

 مــوارد االحتــاف     )9)، 95)، )))، 5))، 

 ،(55 ،((5 ،(85 ،(79 ،(75 ،(5( ،((6 

(07 ،(0( ،(96 ،(89 ،(8( ،(75

املوجز احلاوي إىل حترير الفتاوي                      )))

((8 موسوعة ابن إدريس احلّلّ  

)ن(

(59 الناسخ واملنسوخ  

النافع خمترص الشائع               )8)، 85)، 88) 

((9 نتائج اإلخالص يف اخلطب  

نزهة األبصار يف معرفة نقباء األطهار              )))

((9 نزهة الراح يف صفات األفراح  

 نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر       )0)، 

(05 ،(0(

9( نزهة النواظر وتنبيه اخلواطر  

(68 نش اخلزامّي  

نضد القواعد الفقهّية عىل مذهب اإلمامّية               )7)

(7( نظم اإليضاح والتكملة  

((5 نظم الرباهني  

((9 نظم التبرصة  

نفحات الفوائد ومفردات الزوائد                      6))

((( نقد الرجال  

نقض املوجز أليب املكارم                50)، )5)

((( النكت البديعة  

صاحــب  عــىل  الــواردة  اللطــاف  النكــت 

(6( الكّشاف                               

النكت املعجامت يف رشح املقامات 

نكت النهاية                         85)، 88)، )))

((( هناية اإلحكام  

هناية الطالب يف نسب آل أيب طالب                   0))

((6 هناية املرام  

((( هناية الوصول  

((6 هنج اإليامن يف تفسري القرآن  

((6 هنج احلّق  

((8 هنج العرفان  

(59 هنج العلوم = سؤال أهل حلب  
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((6 هنج املسرتشدين  

((( هنج الوصول  

((9 النهج الوّضاح  

((8 النور املشق  

النــور املنجــي من الظالم يف حاشــية مســالك 

األفهام                                            )5)

)هـ(

رشح  يف  الرشــاد  ســبيل  إىل  اهلــادي 

((6  ،((6 االرشاد                     

)و(

((6 واجب االعتقاد  

الــوايف بالوفيات      8))، )7)، 98)، )0)، 

(6( ،(6( ،(86

((( الوشاح  

وفيات األعيان                       85، 60)، 79)

)ي(

بإمــرة  عــّل  موالنــا  باختصــاص  اليقــني 

(6(                                      املؤمنني
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آخر البيت الشعري
الصفحةالشاعرالبيت

قافية اهلمزة

60)الشيخ حييى بن سعيد الشيبايّنالبالءباضطراب الزمان ترتفع الـ

68)حممود بن حييى الشيبايّنالشعراءعّز العزاء فالت حسني عزا

0))عبد الرمحن العسقاليّنإثراءنثرت عقود سامئها األنداد

)9)الشيخ حمّمد بن نعيم احلّلّالدهناءيا حاَر قد بان األراك وبانه

قافية الباء

5))دبيس بن صدقةخييُبأال قل لبدران الذي حّل نازحًا

5))بدران بن صدقة املزيدّيلغريبأال قل ملنصور وقل ملسّيب

)))ابن املشرتي احلّلّطالبإهلي ذو الطول العظيم فإّنني

6))الشيخ عّل ابن شميم احلّلّعنبيأمزج بمسبوك اللجني

9))فخار بن معد املوسوّيالنسبإيّن أُمّت بام بني الويص أيب

0))الشيخ عّباس بن عّباس احلّلّما جيُببعزمك سّحت السحُب

)9)نجم الدين جعفر ابن نام احلّلّسغوبجاد بالقرص والطوى ملء جبينه

)))عّل بن أفلحأصعبهدع اهلوى ألُناس يعرفون به

با ))الشيخ حمّمد بن عّل احلّلّومرحباسالم عىل ترك املعاهد والرُّ
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6))الشيخ حمّمد بن حمّمد الفارساملذنبرصمت بال ذنب حبال زينب

08)بدران بن صدقة املزيدّياجلنبفوا عجًبا كيف اهتدى الطيف...

68)حمّمد بن احلسن البغدادّيغروبمصاب أصاب القلب منه وجيب

0))السّيد تاج الدين حمّمد ابن معّيةاملتهباملكت عنان الفضل حّتى أطاعني

)6)ابن البطريقاجلربموالي البّت يف مّهي ويف نصبي

57)الشيخ عّل اخلليعّيالغريبهاج حزين وهاج حرُّ هليب

67)شمس الدين اآلوّيفسل بههو الدهر مرّض بالكريم وسلبه

)6)بعض األُدباءصاحبهوإيّن من القوم الذين ُهُم ُهُم

)))السّيد حسني بن األبرزأبوما سّودتني هاشم عن وراثة

65)الشيخ ابن مّحاد احلّلّطروبايا بني املصطفى السالم عليكم

7)) الشيخ شميم احلّلّبهيا ليت من طّول بالشام

)8)مهّذب الدين اخليمّيالطلبيا مطلبًا ليس ل يف غريه إرب

قافية التاء

0))الشيخ عفيف الدين احلّلّحّلتجسام الدواهي يف حمّل حّلت

6)دعبل اخلزاعّيصلوايتقبوٌر بكوفان وُأخرى بطيبة

9))سعيد بن أمحد النيّلمقنِتوحمّمد يوم القيامة شافع

قافية احلاء

08)بدران بن صدقة املزيدّيبجناحهومّلا التقى اجلمعان والنقع ثائر

قافية الدال

)7)أمحد بن منيع احلّلّاملرادأال قل جلامع هذا الكتاب
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)7)ابن الطقطقّيالصدوداأال ما قلَّ وفاء العفيف

60)الشيخ حييى بن سعيد الشيبايّنالنكدإيّن ألعظم ما تلقونني جلدًا

65)صفي الدين احلّلّاألندادمجعت يف صفاتك األضداد

)9)تاج الدين جعفر ابن معّيةللرّداحلّج مّلا رّد من لينة

)))عّل بن أفلحرّدهمحدت بّوابك إذ رّدين

5))السّيد عّز الدين احلسن النيّلالزهُدرحلت مجال الدين فارحتل املجُد

50لبعض األدباءحمّمدسألت الندى واجلود حّيان أنتام

99)صفي الدين احلّلّردُّرصوف الليال ال يدوم هلا عهد

8))الشيخ احلسن بن راشدالواحدقال الفقري احلسن بن راشد

70)السّيد أمحد بن معد املوسوّياألدبلوال هنيدة حتدوها ثامنية

)5)لبعض األدباءواحدليس من اهلل بمستبعد

)))السّيد عّل بن ُأسامة العلوّييقتديموالي حمي الدين يا موىًل به

70)السّيد أمحد بن معد املوسويزاديورأيت أّن اهلل معط عبده

6))ابن اخلاتمالغرقدوألنت وابن أبيك قد شّيدمتا

76)الشيخ عّل الشفهينّيبدايا روح قدس من اهلل البديء بدا

55)األمري مزيد املزيدّيموجوديا الئمي يف حّب آل حمّمد

قافية الراء

77)الشيخ عّل الشفهينّيالذكرأبكي اشتياقًا كّلام ذكروا

6))دبيس بن صدقةاألعامرإّن الليال لألنام مناهل

90)السّيد جعفر ابن معّيةوكورأهديتم اجلنس إىل جنسه
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5))دبيس بن صدقةومعياُرحبُّ عّل بن أيب طالب

60)-65)صفي الدين احلّلّوالربسوابقنا والنقع والسمر والظبى

97)الشيخ حمّمد احلّلّالقمرصاحبي بأرض النيل ل قمر

50)-)5)الشيخ ابن العرندسنُشطوايا نظامي يف الزمان هلا نثر

)5)عّل بن محزة الشاعرجعفرفهذا عّل نجل موسى بن جعفر

)))الشيخ حسني بن هّداب النورّيعمريفيك يا أغلوطة الفكر

58)الشيخ عّل اخلليعّياحلرُصقد رقى املصطفى بخمٍّ عىل

)5)الشيخ حممود احلميّصالدارقد كنت أبكي وداري منك دانية

)8)الشيخ إسامعيل احلّلّوعطرما اسم زهر النبات أنيق

0))حبيش بن حمّمد احلّلّأمرمال عىل رصف الزمان

)))الشيخ حمّمد السنبيّسوأمرارال تصحب الناس ال تيهًا وال مِلقًا

)))الشيخ ابن الدّهان احلّلّفطرًانذر الناس يوم برئك صومًا

)9)تاج الدين جعفر ابن معّيةالنارودوحة تدهش األبصار نارضة

65)صفي الدين احلّلّأمرًاوليس صديقًا من إذا قلت لفظًة

)5)األمري مزيد املزيدّيجآذرومرابع باجلامعني عهدتا

قافية الزاي

95)الشيخ حممود الشيبايّنالتعزيزعبد العزيز أنت علَّ عزيز

95)صفي الدين احلّلّيفوزمن ل بقربك واملزار عزيز

قافية السني

8))الشيخ احلسن بن راشداملجالسوأعددُت ذخرًا للمعادش قصائدًا
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قافية الّضاد

06)الشيخ احلسني ابن نام احلّلّأضاأَو ميض برق باألُبريق أومضا

قافية العني

65)الشيخ ابن مّحاد احلّلّأمجعاكفاك بخري اخللق آل حمّمد

)))الشيخ احلسن بن داود احلّلّارتفاعًالك اهلل أي بناء تداعى

قافية الفاء

س بجّزين يامستبعد النجف 06)إبراهيم بن احلسامخفيعرِّ

7))الشيخ سامل ابن العودّيجتاِفما حبست الكتاب عنك هلجٍر

98)الشيخ حسني بن معال الباقاليّنالنجفوقائل ل قد شابت ذوائبها

قافية القاف

)8)الشيخ حمّمد بن عّل اخليمّيطرقهأبكي وحّق لناظري غرقه

86)حمّمد ابن اجلعفرّيةاخلّفاقأترى يبلُّ غليله املشتاق

68)أمحد بن اخلّطاب احلّلّدقيقهأقّر له من كّل حسن جليله

)7)الشيخ أمحد بن معقل املهلبّياملفارقأّما العيون النجل حلفة صادق

)))السّيد عّل بن ُأسامة العلوّيفِراقإن أزمعت بكم الركاب تساق

)))الشيخ حمّمد ابن جيا احلّلّمسبوقحّتام أجري يف ميادي اهلوى

67)الشيخ أمحد بن اخلّطاب احلّلّوريقهحكاه من الغصن الرطيب وريقه

08)احلسني بن املهنّا العلوّيمفرتقشغلت نفيس عن الدنيا ولّذتا

79)السّيد أمحد ابن طاووسطريقلئن عاقني عن قصد ربعك عائق

66)املحّقق احلّلّالرشيقلقد وافت قصائدك العوال
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5))الشيخ صالح بن جعفر القريّشامللقهيهات هيهات كّل الناس قد...

قافية الكاف

69)السّيد أمحد بن حمّمد السوراوّيهالكما احلّب إاّل فرحة بعد ترحة

قافية الاّلم

)7)مغامس بن داغر احلّلّوليالأتطيب دنيًا بعد شيب قذال

78)السّيد أمحد ابن طاووسآملهأتينا تباري الريح منّا عزائم

)))الشيخ عّل بن احلسني القايضالشملأخي مثلها تنبو أياديك عن مثل

)0)الشيخ احلسني البغيديدّيالقنديلأرعشت كّفه عىل الكأس حينا

)))منسوب لدبيس بن صدقةالقتلأسلمه حبُّ سليامنكم

)8)إسامعيل بن احلسن احلّلّشمالإّن الشمول هي التي

)6)ريض الدين عّل ابن طاووسالزوالخبت نار العىل بعد اشتعال

69)حمّمد بن عّواد اهليكّلوالقللرسيت من الفيحاء فوق عرندس

66)الشيخ أبو طالب االبريسمّيتغتاليف القلب من أمل الصدود خبال

)7)الشيخ أمحد بن منيع احلّلّبدليلقل ملن حّجنا يقول سوانا

88)املحّقق احلّلّ نعلليهنك أيّن كّل يوم إىل العىل

)5)العاّلمة احلّلّالرحيالحمّبتي تقتيض مقامي

77)الشيخ عّل الشفهينّيقفولوقد كنت أبكي والديار أنيسة

)7)مغامس بن داغر احلّلّآلول ُأسوة فيها بآل حمّمد

78)السّيد أمحد بن طاووسالفراعلومن عجب أن هيزأ الليل...

0))عبد الرمحن العسقاليّنالفضليقولون ل ما بال حّظك ناقصًا
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قافية امليم

)))السّيد حسني بن األبرزاهلرمأتى الزمان بنوه يف شبيبته

)5)األمري مزيد املزيدّيفميأقول وقول احلّق يطرق خاطري

)6)صفي الدين احلّلّسليمإن جئت سلفًا فسل عن جرية...

60)الشيخ حييى بن سعيد الشيبايّنالسامإن كنت تسعى للسعادة فاستقم

)9)نجم الدين جعفر ابن نام احلّلّأعجامأنا ابن نام أّما نطقت فمنطقي

76السّيد فخار بن معد العلوّيالفهمأَويا جعفر إّما ثويت فقد ثوى

55)السّيد القاسم ابن معّيةقدُمتقاعست دون ما حاولته اهلمم

9))سعيد بن أمحد النيّلآثامهدع يا سعيد هواك واستمسك...

)))الشيخ علوي األشهبترتّنامسلرْ البانة الغنّاء هل مطر احلمى

))األمري منصور بن دبيسَمعظِِمفإن أنا مل أمحل عظياًم ومل أقد

96)الشيخ حمّمد احلّلّهاشمقل للشيف املرتىض علم اهلدى

8))الشيخ سعيد بن أمحد النيّلبذمامهقمٌر أقام قيامتي بقوامه

)0)حييى بن سعيدبالتعظيمال تن من عظيم قدر وأن

)6)السّيد عّل ابن طاووسالالزملوالك يا موىل اإلمام ومن يرى

00)الشيخ وّرام ابن أيب فراس احلّلّعالميا أهّيا الراقد كم ذا املنام

0))السّيد تاج الدين حمّمد ابن معّيةشاتميعّز عىل أسالفكم يا بني العىل

قافية النون

57)الشيخ عّل اخلليعّيعنيإذا شئت النجاة فزر حسني

7))-9))الشيخ عّل بن عّل احلّلّالسننيأصف السّيد الذي يعجز...
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65)الشيخ حمفوظ بن وشاحالعاينأغيب عنك وأشواقي جتاذبني

)9)نجم الدين جعفر ابن نامالقرآنإن كنت يف آل الرسول مشّككا

5))الشيخ حمّمد بن عّل اإلربّلدعايندعاين من مالمكام دعاين

)8)الشيخ مهّذب الدين اخليمّياألمانةعرصوك أمثال اللصوص

)))ابن املشرتي احلّلّلناالعيد والشهر واألّيام ثّم أنا

)))الشيخ أمحد ابن جيا احلّلّالثاينقل حلادي عش الربوج أيا

)))الشيخ حسني بن هّداب النورّيويمنيقال ل من رأى صباح شيبي

)5)الشيخ ابن العرندسالوطننوحوا أيا شيعة املوىل أبا احلسن

89)املحّقق احلّلّزمناهجرت صوغ قوايف الشعر مذ...

)))الشيخ عّل بن أفلحأننيوإيّن وحّقك منذ ارحتلت

)8)الشيخ حمّمد بن عّل اخليمّياملحزونولقد بكيت لثغر دمياٍط دما

5)السّيد صادق الفّحامرهنيول جد يف حصن سامة موثق

77)الشيخ حمّمد التعاويذّيبإحسانهيا رشف الدولة أحسن كام

قافية الياء

6))أبيهإذا العلوي تابع ناصبيًا

08)بدران بن صدقة املزيدّيذكّياإيّن من الشاكرين لكن

)))الشيخ احلسن بن حمّمد املهلبّيالباغيةهذا كتاب أمخدترْ ناره

89)املحّقق احلّلّترميهيا راقدًا واملنايا غري راقدة
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* القرآن الكريم.

)أ(

اإلجازات العلميَّة عند املسلمني: عبد اهلل فّياض، مطبعة اإلرشاد، ط)، بغداد 967)م.. )

أصول أسامء املدن واملواقع العراقيَّة: املحامي مجال بابان، مطبعة بغداد، ط)، 987)م.. )

د بن تاج الدين احلســنّي . ) األصيــّل يف أنســاب الطالبيِّني: ابن الطقطقّي، الســيِّد صفّي الدين حممَّ
)حيًّــا ســنة 0)7هـ(، مجع وترتيب وحتقيق: الســيِّد مهدّي الرجائّي، نش مكتبــة آية اهلل العظمى  

املرعيّش النجفّي، ط)، 8)))هـ، قم، إيران.

األعــالم: الزركّل، خري الدين بن حممود الدمشــقّي )ت 96))هـ(، نــش: دار العلم للماليني، . )
بريوت، ط5، سنة 980)م.

أعيان الشيعة، األمني، السيِّد حمسن بن عبد الكريم العامّل )ت )7))هـ(، حتقيق: حسن األمني، . 5
نش: دار التعارف للمطبوعات، بريوت، )د.ت(.

ر )ت 6)7هـ(، . 6 ، احلســن بن يوســف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ األلفني الفارق بني الصدق واملني: العالَّ
ة، ط)، النجف األرشف. د مهدّي اخلرسان، املطبعة احليدريَّ مة السيِّد حممَّ تقديم العالَّ

د بن احلســن )ت )0))هـ(، حتقيق: الســيِّد أمحد احلسينّي . 7 أمل اآلمل: احلّر العامّل، الشــيخ حممَّ
األشكورّي، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، )د.ت(.

د التميمّي )ت )56هـ(، تقديم وتعليق: عبد اهلل عمر . 8 األنساب: الســمعايّن، عبد الكريم بن حممَّ
البارودّي، طبع دائرة املعارف العثامنيَّة، حيدرآباد )8))هـ.

ــة النجف . 9 ــد النقــدّي )ت 70))هـــ(، املطبعة احليدريَّ ــة: الشــيخ جعفر بن حممَّ األنــوار العلويَّ
األرشف، )د.ت(.
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أنيــس النفوس يف تراجم آل طاووس: األردكاين: حممود البهبهاين احلائرّي، نش دار اهلدى، قم، . 0)
ط)، )8))هـ.ش.

)ب(
د عّل النجفّي )ت85))هـ( مطبعة اآلداب، النجف األرشف.. )) البابليَّات: اليعقويب، الشيخ حممَّ

د تقّي األصفهايّن )ت 0)))هـ(، مؤسســة . )) ــد باقر بن حممَّ مة املجليّس، حممَّ بحــار األنــوار: العالَّ
الوفاء، بريوت، ط)، سنة )0))هـ.

د بن احلســن )ت 90)هـ(، . )) ار، الشــيخ حممَّ ــد: الصفَّ بصائــر الدرجــات يف فضائــل آل حممَّ
منشورات طليعة النور، ط)، )8))ش، قم، ايران.

بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرســالة العثامنيَّة: ابن طاووس: الســيِّد مجال الدين أمحد بن موسى . ))
احلسنّي )ت )67هـ(، حتقيق: السيِّد عّل العدنايّن الغريفّي، نش: مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، ط)، ))))هـ/)99)م.
)ت(

د مرتضـى الواسطّي احلنفّي . 5) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدّي: حمّب الدين السيِّد حممَّ
)ت 05))هـ(، دراسة وحتقيق: عّل شريي، دار الفكر، ))))هـ/)99)م.

د العّزاوّي )ت )9))هـ(، طبع املجمع . 6) تاريــخ األدب العريّب يف العــراق: املحامي عبَّاس بن حممَّ
العلمّي العراقّي، سنة 80))هـ.

تاريــخ إربــل أو )نباهة البلــد اخلامل بمــن ورده من األماثــل(: ابن املســتويف: رشف الدين أبو . 7)
الربكات املبارك بن أمحد اللخمّي اإلربّلّ )ت 7)6هـ(، حتقيق وتعليق: ســامي ابن السيِّد مخاس 

ار، نش: دار الرشيد، بغداد، سنة 980)هـ. الصقَّ

د بن أمحد بن . 8) تاريخ اإلســالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم: الذهبّي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممَّ
 

اد معــروف، نش: دار الغرب اإلســالمي،  ــامز )ت 8)7هـ(، حتقيق: د. بشــار عوَّ عثــامن بن َقايرْ
)د.ت(.

تاريخ احلركة العلميَّة يف كربالء: الشــاهرودي، نور الدين، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنش . 9)
والتوزيع، بريوت، لبنان، ط)، 0)))هـ/990)م.

ة، ط)، ســنة . 0) ــة: كركوش، الشــيخ يوســف )ت ))))هـ(، نــش: املكتبــة احليدريَّ تاريــخ احللَّ
0)))هـ.
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: أمحد عّل جميد، تقديم ومراجعة: مركز الدراســات . )) ّ تاريخ مقام اإلمام املهدّيf يف احللَّة: احللِّ
التخصصيَّة يف اإلمام املهدّيf، نش: دليل ما، مطبعة نقارش، إيران، ط)، 6)))هـ.

تأســيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسالم: الصدر، السيِّد حســن ابن السيِّد هادي )ت )5))هـ(، . ))
طبع رشكة النش والطباعة العراقيَّة املحدودة.

ة األطهار: ابن شدقم: السيِّد ضامن احلسينّي املديّن . )) حتفة األزهار وزالل األهنار يف نسب أبناء األئمَّ
)كان حيًّــا 090)هـــ(، حتقيق وتعليق: كامل ســلامن اجلبورّي، نش آينه مــرياث )مرآة الرتاث(، 

مؤسسة الطباعة والنش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، ط)، 0)))هـ/999)م.

تكملة أمل اآلمل: الصدر، الســيِّد حسن ابن السيِّد هادي )ت)5))هـ(، حتقيق: د. حسني عّل . ))
حمفوظ، عبد الكريم الدباغ، عدنان الدباغ، دار املؤرخ العريّب، بريوت، ط)، 9)))هـ/008)م.

د . 5) مة السيِّد حممَّ تكملة الرجال: الكاظمّي، الشيخ عبد النبّي )ت 56))هـ(، حتقيق وتقديم: العالَّ
صادق آل بحر العلوم، مطبعة اآلداب، النجف األرشف.

ام املالكّي . 6) تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر )جمموعة الشــيخ وّرام(: ابن أيب فراس: األمري الشــيخ ورَّ
ة،  د صادق آل بحر العلــوم، املطبعة احليدريَّ مة حممَّ ّ )ت 605هـ(، تقديــم: العالَّ األشــرتّي احللِّ

النجف األرشف، سنة 89))هـ.
تنــزه العبــاد يف مدينة بغــداد: املارينــّي: املعلم نابليــون بن ميخائيــل بن يوســف )كان حيًّا قبل . 7)

)0))هـ/887)م(، حتقيق: د. باســم عبــود اليارسي، مراجعة وتقديــم: د. طالب البغدادّي، 
نش: دار ضفاف للطباعة والنش والتوزيع، العراق، بغداد، ط)، ))0)م.

د حسن )ت )5))هـ(، . 8) تنقيح املقال يف أحوال الرجال: املامقايّن، الشــيخ عبد اهلل ابن الشيخ حممَّ
ة، النجف األرشف، سنة )5))هـ. ة، الطبعة احلجريَّ املطبعة املرتضويَّ

توضيح املشــتبه )يف ضبط أســامء الرواة وأنســاهبم وألقاهبم وكناهم(: ابن نارص الدين: شــمس . 9)
سة الرسالة  د نعيم العرقسويّس، مؤسَّ د بن عبد اهلل القييّس الدمشقّي )ت ))8هـ(. حممَّ الدين حممَّ

للطباعة والنش والتوزيع، بريوت، ط)، ))))هـ/)99)م.

)ج(
د عّل الغروّي احلائرّي )ت )0))هـ(، خمطوط.. 0) جامع الرواة: األردبيّل، الشيخ حممَّ

)ح(
د بن احلســني بن عبــد الصمد العامــّل احلارثّي . ))  احلبــل املتني: الشــيخ البهائــي، هباء الديــن حممَّ
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سة. )ت ))0)هـ(، طبع انتشارات بصرييت، قم املقدَّ

ــة عىل الذاهب إىل تكفــري أيب طالب أو إيامن أيب طالب: ابن فخار: شــمس الدين فخار بن . )) احلجَّ
د بحــر العلوم، دار إحياء الرتاث العــريّب، بريوت، ط)،  معــد )ت 0)6هـ(، حتقيق: الســيِّد حممَّ

0)))هـ/009)م.

بــن . )) عــّل  الشــيخ  الغطــاء،  الشــيعة: كاشــف  تراجــم طبقــات شــعراء  املنيعــة يف   احلصــون 
د رضا )ت 50))هـ(، خمطوط. حممَّ

احللَّة يف مذكرات الرحالة واملستكشــفني: الســعيد، صالح، املركز الثقايّف للطباعة والنش، بابل، . ))
ط)، 008)م.

اق البغــدادّي )ت ))7هـ(، . 5) احلوادث اجلامعة: منســوب إىل ابن الفوطــّي: أبو الفضل عبد الرزَّ
د رضا الشــبيبّي، والدكتور مصطفى جواد، طبع مطبعة الفرات، بغداد، سنة  مة حممَّ تقديم: العالَّ

)5))هـ.

احليــاة الفكريــة يف احللَّة خالل القرن التاســع اهلجرّي: الشــمري: د. يوســف، منشــورات دار . 6)
الرتاث، النجف األرشف، ط)، ))))هـ.

)خ(
خامتة مســتدرك الوســائل: النورّي: املريزا الشيخ حســني الطربيّس )ت 0)))هـ( حتقيق ونش: . 7)

سة آل البيت إلحياء الرتاث، قّم، إيران، ط)، 6)))هـ. مؤسَّ

د صفّي الدين بن . 8) د بن حممَّ خريــدة القرص وجريدة العــرص: الكاتب األصبهايّن، أبو عبد اهلل، حممَّ
ة، بغداد،  يَّ د هبجة األثرّي و د. مجيل ســعيد، مطبعة احلرِّ نفيــس الديــن )ت 597هـ(، حتقيق: حممَّ

)9))هـ.

ر )ت 6)7هـ( . 9) ، احلســن بن يوســف ابــن املطهَّ ّ مة احللِّ خالصة األقوال يف معرفة الرجال: العالَّ
ة، النجف  د صــادق آل بحر العلوم، منشــورات املطبعــة احليدريَّ تقديــم وتصحيح: الســيِّد حممَّ

األرشف.

)د(
قه . 0) ّ األســدّي: املزيــدّي: األمري مزيد بــن صفوان األســدّي ))59هـــ(، حقَّ ديــوان مزيــد احلــلِّ

ف عنــه: د. عــارف تامــر، دار األضواء للطباعــة والنش، بــريوت، ط)،  متــه وعرَّ وكتــب مقدِّ
8)))هـ/998)م.
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)ذ(
الذريعة إىل تصانيف الشــيعة: الشــيخ آقا بزرگ الطهرايّن )ت89))هـــ(، تنقيح: أمحد منزوّي، . ))

ط)، إيران 87))هـ.

)ر(
مة . )) رجال ابن داود: ابن داود، تقّي الدين احلسن بن عّل )كان حيًّا سنة 707هـ(، تقديم وحتقيق: العالَّ

ة، النجف األرشف، )9))هـ. د صادق آل بحر العلوم، منشورات املطبعة احليدريَّ السيِّد حممَّ

ــد بن إبراهيــم )ت 779هـ(، املطبعة . )) ــد بن عبد اهلل بن حممَّ رحلــة ابن بطُّوطــة: ابن بطُّوطة: حممَّ
األزهريَّة مرص، سنة 6)))هـ.

د بن أمحد الكنايّن )ت ))6هـ(، طبع املكتبة العربيَّة، . )) رحلة ابن جبري: ابن ُجبري، أبو احلســني حممَّ
بغداد، 7)9)م.

الة بنيامني بن يونة البنائّي األندليّس اليهودّي )كان حيًّا سنة )56هـ(، . 5) رحلة بنيامني: التطّل، الرحَّ
تقديم: املحامي عبَّاس العزاوّي، املطبعة الشقيَّة، بغداد، سنة 5)9)هـ.

د باقر احلسينّي املرعيّش . 6) الرواشــح السامويَّة يف رشح األحاديث اإلماميَّة: الداماد، السيِّد املري حممَّ
سة، سنة 05))هـ. )ت ))0)هـ(، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي، قّم املقدَّ

د باقر املوسوّي . 7) روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والســادات: اخلوانســارّي، املريزا الســيِّد حممَّ
ة، طهران، 90))هـ. األصبهايّن )ت ))))هـ(، حتقيق: أسد اهلل اسامعيليان، املطبعة احليدريَّ

بــن . 8) الديــن  زيــن  الشــيخ  الثــاين،  الشــهيد  الدمشــقيَّة:  اللمعــة  رشح  يف  البهيَّــة   الروضــة 
د  د كالنرت، تقديم: الشــيخ حممَّ عّل بن أمحد العامّل )ت 965هـ(، تصحيح وتعليق: الســيِّد حممَّ

سة التاريخ العريّب، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت. مهدّي اآلصفّي، طبع: مؤسَّ

د مهدّي . 9) د بن احلســن النيسابورّي )508هـ(، تقديم السيِّد حممَّ روضة الواعظني: ابن الفتَّال: حممَّ
السيِّد حسن اخلرسان، نش: منشورات الشيف الريّض، ط)، 75))ش، قّم، إيران.

رياض العلامء وحياض الفضالء: األفندّي: املريزا عبد اهلل األصفهايّن )ق ))هـ(، حتقيق: السيِّد . 50
أمحد احلســينّي، اهتامم السيِّد حممود املرعيّش، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي، 

قّم، ايران، )0))هـ.

)ز(
5( . ّ زبــدة األقــوال يف خالصــة الرجال: ابن األبزر: الســيِّد حســني بن كــامل الدين احلســينّي احللِّ
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)ق0)هـ(،، حتقيق: الســيِّد جمتبى الصحفّي، نــش دار احلديث للطباعة والنش، ط)، 8)))هـ، 
قّم، ايران.

)س(

د أمني البغــدادّي، دار صعب، . )5 ســبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب: الســويدّي، الشــيخ حممَّ
بريوت.

سفر نامه: رسول جعفريان )معارص(، عناية ونش وزارة اإلرشاد اإلسالمي طهران، ط).. )5

ّي )ت 59))هـ(، نش: دار األُســوة، . )5 ســفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار: الشــيخ عبَّاس القمِّ
إيران، ط)، سنة ))))هـ.

سالفة العرص يف حماسن الشعراء يف كلِّ عرص: املديّن، السيِّد عّل صدر الدين ابن نظام الدين أمحد . 55
احلسينّي )ت 0)))هـ(، ط) مرص، سنة ))))هـ.

)ش(

 شــذرات الذهب يف أخبار من ذهب، طبع دار املســرية: احلنبّل، أبو الفــالح عبد احلّي بن العامد . 56
)ت 089)هـ(، بريوت، 99))هـ.

د بن . 57 رشح هنــج البالغــة: ابــن أيب احلديد، أبو حامد عــزِّ الدين عبــد احلميد بن هبة اهلل بــن حممَّ
احلسني املدائنّي )ت 656هـ(، مراجعة وحتقيق: جلنة إحياء الذخائر، منشورات دار مكتبة احلياة، 

بريوت، لبنان، )98)م.

ــة أو البابليَّات: الشــيخ عّل بــن عبد عّل اخلاقــايّن )ت 98))هـــ(، ج)، طبع: دار . 58 شــعراء احللَّ
األندليس، بريوت، وباقي األجزاء طبع: دار البيان، بغداد )95))هـ/975)م(.

د اهلاشمّي، مطبعة . 59 الشــيخ الطويّس: احلكيم، الدكتور السيِّد حسن عيســى، تقديم: الدكتور حممَّ
اآلداب، النجف األرشف، ط)، 95))هـ/975)م.

الشيعة وفنون اإلسالم: الســيِّد حسن الصدر )ت )5))هـ(، نش: دار املعرفة للطباعة والنش، . 60
بريوت.

)ط(

طبقــات أعالم الشــيعة: آقا بزرك الطهــرايّن )ت 89))هـ(، دار إحياء الــرتاث العريّب، بريوت، . )6
ط)، 0)))هـ.
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د شــفيع . )6 طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال: الربوجردّي، الســيِّد عّل أصغر ابن الســيِّد حممَّ
اجلابلقّي )ت ))))هـ(، تقديم: آية اهلل السيِّد شهاب الدين املرعيّش النجفّي، حتقيق: السيِّد مهدّي 

سة، ط)، سنة 0)))هـ. الرجائّي، نش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي العاّمة، قّم املقدَّ

د ابن الشــيخ طاهر الفضل )ت 70))هـ(، . )6 الطليعة من شــعراء الشــيعة: الساموّي: الشــيخ حممَّ
خ العريّب، بريوت، ط)، ))))هـ/)00)م. حتقيق: كامل سلامن اجلبورّي، دار املؤرِّ

)ع(

ر . )6 ، الشــيخ ريّض الدين عّل بن يوســف ابــن املطهَّ ّ العــدد القويــة لدفــع املخــاوف اليوميَّة: احللِّ
)ت 705هـــ(، حتقيــق الســيِّد مهــدّي الرجائّي، إرشاف: الســيِّد حممــود املرعيّش، نشـــر مكتبة  

املرعيّش، ط)، 08))هـ.

 عمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالب: ابــن عنبة، مجال الديــن أمحد بن عّل احلســينّي . 65
د حسن آل الطالقايّن، نش: مطبعة الديوايّن، بغداد، 988)م. حه: حممَّ )8)8 هـ(، صحَّ

)غ(

د . 66 ة املحفوظة من الغبار: ابن زهرة، الســيِّد تاج الدين بن حممَّ غايــة االختصار يف البيوتات العلويَّ
بن محزة احلســينّي نقيب حلب )كان حيًّا ســنة )75هـ(، وهو املنسوب إليه خطًأ، تقديم وحتقيق: 
ــة، النجف األرشف،  د صادق آل بحــر العلوم، منشــورات املطبعة احليدريَّ مــة الســيِّد حممَّ العالَّ

)8))هـ.

الغدير: األمينّي، الشــيخ عبد احلسني أمحد النجفّي )ت 90))هـ(، دار الكتاب العريّب، بريوت، . 67
ط)، 87))هـ/967)م.

د بن عّل بن إبراهيم األحســائّي، دار ســيِّد الشــهداء . 68 غوال اللئال: ابن أيب مجهور، أبو جعفر حممَّ
للنش، قّم، ط)، 05))هـ.

)ف(

د بن . 69 الفخرّي يف اآلداب الســلطانّية والدول اإلســالميَّة: ابن الطقطقي، الســيِّد صفّي الدين حممَّ
تاج الدين احلسنّي)حيًّا سنة 0)7هـ(، نش: الشيف الريّض، إيران، ط)، ))))هـ.

د اخلراسايّن )ت ))7هـ(، حتقيق وتعليق: . 70 فرائد السمطني: اجلوينّي: صدر الدين إبراهيم بن حممَّ
سة، ط)، 8)))هـ. د باقر املحمودّي، دار احلبيب، قّم املقدَّ الشيخ حممَّ
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 فرحــة الغــرّي: ابــن طــاووس، الســيِّد أبــو املظّفــر غيــاث الديــن عبــد الكريــم بــن أمحد بن . )7
موســى احلســنّي )ت )69هـ(، حتقيق: الســيِّد حتسني آل شــبيب املوســوّي، نش: مركز الغدير 

للدراسات اإلسالمية، ط)، 9)))هـ.

فقهاء الفيحاء: كامل الدين، السيِّد هادي السيِّد محد، مطبعة املعارف، بغداد )96)م.. )7

فالح الســائل: ابن طاووس، الســيِّد ريّض الدين عّل بن موسى احلســنّي))66هـ(،حتقيق غالم . )7
حسني املجيدي، نش مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمي، قم، ط9)))،)هـ.

د جواد مغنية، منشورات دار مكتبة . )7 فالســفة الشــيعة: نعمة، الشــيخ عبد اهلل، تقديم الشــيخ حممَّ
احلياة، بريوت.

فهرســت أســامء علامء الشــيعة ومصنّفيهم املعــروف بـ)كتاب الفهرســت(: ابن بابويه، الشــيخ . 75
منتجــب الدين أيب احلســن عّل بن عبيد اهلل )ق 6(، حتقيق: الســيِّد عبد العزيــز الطباطبائّي، دار 

األضواء، بريوت، ط)، 06))هـ 986)م.

فهرســت دنا )فهرست خمطوطات مكتبات إيران(، مصطفى درايتي، مؤسسة فرهنكى ثروهيش . 76
اجلواد،نش كتابخانه، موزه ومركز اسناد جملس شوراي اسالمى، تران، ايران، 89))ش.

د مهدي ابن الســيِّد . 77 مة الســيِّد حممَّ الفوائــد الرجاليَّــة )رجال بحر العلوم(: آل بحر العلوم: العالَّ
د صادق آل بحر العلوم والســيِّد  مرتــىض )ت )))) هـ(، حتقيــق وتقديم: العلمني الســيِّد حممَّ

حسني آل بحر العلوم، مطبعة اآلداب، ط )، النجف األرشف 85)) هـ.

، أمحد عّل جميد خمطوط.. 78 ّ ّية: احللِّ الفوائد احللِّ

الفوائــد الطريفــة: األفندّي، املــريزا عبد اهلل األصفهايّن )حدود ســنة )))) هـ(. حتقيق الســيِّد . 79
مهدّي الرجائّي، نشـر مكتبة املرعيّش، قم املقّدسة، ط)، 7)))هـ، 006)م.

د أمني، السيِّد نور الدين العامّل)ت 9)))هـ( . 80 الفوائد املدنّية والشواهد املكّية: األسرتآبادّي: حممَّ
حتقيق الشــيخ: رمحة اهلل الرمحتي، مؤسسة النش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقّدسة، 

ط)، ))))هـ.

د بن شاكر )ت )76هـ(، دار الكتب العلميَّة، بريوت . )8 فوات الوفيات: الكتبّي، صالح الدين حممَّ
000) م.

مة املجليّس: النورّي، املريزا حسني الطربيّس )ت 0)))هـ(،،طبع . )8 الفيض القديّس يف ترمجة العالَّ
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د الباقر  يف مقّدمــة اجلــزء ))0)( من كتاب بحار األنوار، حتقيق: الســيِّد إبراهيم امليانجــي، حممَّ
البهبودي،مؤسسة الوفاء،بريوت، لبنان، ط)، )98)،)0)) م.

)ق(

د بن يعقوب )ت 7)8 هـــ(، إعداد وتقديم: . )8 القامــوس املحيــط: الفريوزآبادّي: جمد الديــن حممَّ
د بن عبد الرمحن املرعيّش، دار إحياء الرتاث العريّب، ط )، 0))) 000)م. حممَّ

)ك(

د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشــيبايّن . )8 الكامل يف التاريخ: ابن األثري، أبو احلســن عّل بن حممَّ
ب بـ: )عــزِّ الدين( )ت 0)6 هـ(، نــش دار الكتاب العريّب، بــريوت، لبنان، ط)،  اجلــزرّي امللقَّ

87))هـ 967)م.

د باقر . 85 كتــاب ُســليم بن قيس اهلالل: ُســليم بــن قيس اهلــالل)ت 76هـ(، حتقيــق: الشــيخ حممَّ
األنصارّي الزنجايّن اخلوئيني، منشورات دليل ما، قم، ايران، ط5، 8)))هـ.

كتــاب العــني: الفراهيــدّي، اخلليل بــن أمحــد األزدّي )ت 75) هـــ(، حتقيق: الدكتــور مهدّي . 86
املخزومّي والدكتور الســامّرائّي تصحيح األستاذ أسعد الطّيب، نش دار األسوة، مطبعة باقري، 

الطبعة األوىل، قم )))) هـ.

كشف االرتياب يف ترمجة صاحب لباب األنساب: املرعيّش: السيِّد شهاب الدين النجفّي، مقّدمة . 87
كتاب لباب األنساب املطبوع،نش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي الكربى، اخلزانة العاملّية 

للمخطوطات اإلسالمية، قم، ايران، ط)، 8)))هـ.

 كشــف الرمــوز يف رشح املختــرص النافــع: اآليّب: زيــن الدين احلســن بــن أيب طالب اليوســفّي . 88
سة  )كان حيًّا ســنة )67هـ(، حتقيق: الشــيخ عّل پناه اإلشــتهاردي، احلاج آغا حسني اليزد،مؤسَّ

النش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرسني بقّم املّشفة، 08))هـ.

، الشــيخ عــّل بن عيســى )ت )69هـ(، مــط: النجف . 89 ة: اإلربّلّ كشــف الغمــة يف معرفــة األئمَّ
األرشف، النجف األرشف، 85))هـ.

كشــف املحّجــة لثمــرة املهجــة: ابــن طــاووس، الســيِّد ريّض الديــن عّل بن موســى احلســنّي . 90
د احلّســون، نش مركز النش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمّي،   )ت )66هـ(. حتقيق: الشــيخ حممَّ

ط)، 7)))هـ، قّم، ايران.
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، مجال الدين احلســن بن يوســف ابن املطهر . )9 ّ  كشــف اليقــني يف فضائل أمري املؤمنــني: احللِّ
)ت 6)7هـــ(، حتقيــق عــّل آل كوثر، نش: جممــع إحياء الثقافة اإلســالميَّة، قم املقّدســة، ط)، 

))))هـ.

الكشــكول: البحرايّن، الشــيخ يوســف بن أمحــد )ت 86))هـــ(، املطبعــة احليدرّيــة، النجف . )9
)9))هـ/)97)م.

د . )9 د بن احلسني بن عبد الصمد العامّل )ت 0)0)هـ(، حتقيق: السيِّد حممَّ الكشكول: البهائّي، حممَّ
سة، ط)، 7)))هـ. ة، قّم املقدِّ حسني املعلِّم، نش: املكتبة احليدريَّ

النجــف، . )9 احليدرّيــة،  املطبعــة  59))هـــ(،  )ت  ــّي  القمِّ عبَّــاس  الشــيخ  واأللقــاب:  الكنــى 
76))هـ/956)م.

)ل(

لؤلؤة البحرين يف اإلجازات: البحرايّن، الشيخ يوسف بن أمحد )ت 86)) هـ(، حتقيق وتعليق: . 95
مة السيِّد حممد صادق آل بحر العلوم، مطبعة النعامن، ط)، النجف األرشف 969)م. العالَّ

د بن مكرم اإلفريقّي املرصّي )ت ))7هـ(، . 96 لسان العرب: ابن منظور: أيب الفضل مجال الدين حممَّ
نش: أدب احلوزة، 05))هـ، قم، ايران، 05))هـ.

لســان امليزان: ابــن حجر: احلافظ شــهاب الدين أمحد بن عــّل العســقاليّن )ت )85هـ(، نش: . 97
مؤسسة األعلمي، بريوت، 90))هـ/)97)م.

)م(

مــايض النجــف وحارضهــا: حمبوبــه: الشــيخ جعفــر الشــيخ باقــر، مــط: النعــامن، النجــف . 98
77))هـ/957)م.

 جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب: ابــن الفوطــي: كــامل الدين عبد الــرزاق بن أمحد الشــيباين . 99
سة الطباعة والنش، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي،  د الكاظم، مؤسَّ )ت ))7هـ(، حتقيق: حممَّ

طهران ط)، 6)))هـ.

د عّل بن أمحد النجفّي . 00) جممع البحرين ومطلع النريين، الطرحيّي: الشــيخ فخر الدين بن حممَّ
 

)ت 087)هـ(، دار إنطباع املشهدّي دار السلطنة، الطبعة احلجرّية، تربيز، إيران، )7)) هـ.

جملة تراثنا، العدد )0)(، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املشفة، 08))هـ.. )0)
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جملة خمطوطاتنا، العتبة العلوّية املقّدسة، قسم الشؤون الفكرّية، النجف األرشف، 6)))هـ.. )0)

ة اإلثني عش: ابن الطقطقي، السيِّد صفّي الدين . )0) املخترص يف أخبار مشــاهري الطالبّية واألئمَّ
د بن تاج الدين احلســنّي )حدود سنة 0)7هـ(، حتقيق وضبط ورشح: السيِّد عالء املوسوّي،  حممَّ

نش مكتبة ودار خمطوطات العتبة العبَّاسّية املقّدسة كربالء املقّدسة، ط)، 6)))هـ/5)0)م.

د بــن أمحد بن عثامن . )0) املختــرص املحتاج مــن تاريخ ابن الدبيثي: الذهبّي: شــمس الدين حممَّ
ابن قايامز )ت 8)7 هـ(، دراســة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 

لبنان، ط)، 7)))هـ/997)م.

مراصد االطالع عىل أســامء األمكنــة والبقاع: البغدادّي: صفّي الديــن عبد املؤمن بن عبد . 05)
د، البجاوّي، دار إحياء الكتب العربّية، ط )، مرص  احلــّق )ت 9)7هـ(، حتقيــق وتعليق: عّل حممَّ

)7))هـ/)95)م.

 مــرآة الزمان يف تاريخ األعيان: ســبط ابن اجلوزّي: شــمس الدين يوســف بن قزأوغل بن . 06)
عبد اهلل ))65هـ(، حتقيق: د. كامل ســلامن اجلبورّي، دار الكتــب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط)، 

))))هـ/))0)م.

مــروج الذهب ومعادن اجلوهر: املســعودّي، أبو احلســن عّل بن احلســني بــن عّل، حتقيق . 07)
وتعليق: الشيخ قاسم الشاّمعي الرفاعي، دار القلم، ط )، بريوت، لبنان، 08))هـ.

د تقّي املازندرايّن )ت 0))) هـ(، طبع . 08) مســتدرك الوسائل: النورّي: املريزا حســني بن حممَّ
املطبعة اإلسالميَّة طهران، إيران )8))هـ.

مشــاهري املدفونني يف الصحن العلوّي الشـــريف: الفتالوّي: كاظــم عبود )ت ))))هـ(، . 09)
نش: اإلجتهاد، قم املقّدسة، ط)، 7)))هـ/006)م.

مصفى املقــال يف مصنّفي علم الرجال: آقا بزرك الطهرايّن )ت 89))هـ(، عني بتصحيحه . 0))
أمحد منزوّي، املطبعة دولتي، إيران، ط)، 78))هـ/959)م.

د حسني . ))) د بن عّل بن عبد اهلل النجفّي، تعليق حممَّ معارف الرجال: حرز الدين، الشــيخ حممَّ
حرز الدين، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، )8))هـ/)96)م.

معجم األُدباء: احلموّي، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومّي البغدادّي )ت 6)6هـ(، . )))
مراجعة وزارة املعارف العمومّية، طبع دار املستشق، بريوت لبنان.
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معجم البلدان: احلموّي، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومّي البغدادّي )ت 6)6هـ(، . )))
دار صادر، بريوت لبنان.

معجم رجال احلديث: اخلوئّي، اإلمام السيِّد أبو القاسم املوسوّي، مطبعة اآلداب، النجف . )))
األرشف، ط)، 978)م.

: الطباطبائــي: الســيِّد عبــد العزيــز )6)))هـــ(، نــش: مؤسســة . 5)) ّ مــة احلــلِّ  مكتبــة العالَّ
آل البيت إلحياء الرتاث، إيران، ط)، 6)))هـ.

 امللــل والنحــل: الشهرســتايّن: حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أيب بكــر أمحــد الشهرســتايّن . 6))
د سيد گيالين، دار املعرفة للطباعة والنش والتوزيع. )ت 8)5هـ(، حتقيق: حممَّ

ّ )كان حيًّا . 7)) ة يف أخبار امللوك األســدّية: ابن نام: الشــيخ أبو البقاء هبة اهلل احللِّ املناقب املزيديَّ
ــد عبد القادر خريســات، نش مكتبة  ســنة 565هـــ(، حتقيق: د. صالح موســى درادكة و د. حممَّ

الرسالة احلديثة، عامن، االردن، أوفسيت دار الصادق، بابل، احللة، ط).

مة الســيِّد هباء الدين عّل بن عبد الكريم النجفّي )كان . 8)) منتخب األنوار املضيئة: النيّل: العالَّ
ســة اإلمام اهلادي، طبع مطبعة إعتامد، قم، ط )، قم  حيًّا ســنة )80 هـ(، حتقيق ونش مؤسَّ

0)))هـ.
املنتخــب يف املراثــي واخلطــب: الطرحيــّي، فخــر الدين النجفــّي )ت 087)هـــ(، املطبعة . 9))

احليدرية، النجف.

د . 0)) املنتظم يف تاريخ امللوك واألُمم: ابن اجلوزّي، الشيخ أبو الفرج عبد الرمحن بن عّل بن حممَّ
)ت 597هـ(، الدار الوطنية للنش والتوزيع، بغداد، عراق 990)م.

املنتقى من الســلطان املفّرج عن أهل اإليامن: النيّل، الســيِّد هبــاء الدين عّل بن عبد الكريم . )))
النجفــّي)كان حيًّــا ســنة )80 هـــ(، تقديــم وحتقيق: مركــز الدراســات التخصصّيــة يف اإلمام 

املهدّي، منشورات بقّية العرتة، ط)، 9)))هـ، قم.

ــد بن إســامعيل، الطبعة . ))) منتهــى املقــال يف أحــوال الرجــال: احلائرّي، الشــيخ أبو عّل حممَّ
احلجرية، إيران، 00))هـ.

مــوارد اإلحتاف يف نقباء األرشاف: كّمونة، الســيِّد عبــد الرّزاق احلســينّي، مطبعة اآلداب . )))
النجف األرشف، 88))هـ/968)م.

ــد بن أمحــد ابن إدريــس )ت 598هـــ(، حتقيق . ))) ، حممَّ ّ : احلــلِّ ّ موســوعة ابــن ادريــس احللِّ
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د مهدي اخلرســان، نش العتبة العلوّية املقّدســة، النجــف األرشف، ط)،  وتقديــم: الســيِّد حممَّ
9)))هـ/008)م.

مة . 5)) موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميَّة يف مؤسسة اإلمام الصادق، إرشاف: العالَّ
الفقيه جعفر السبحاين، نش مؤسسة اإلمام الصادق، 8)))هـ.

)ن(

ّ )790هـ(، دراسة . 6)) د احللِّ الناسخ واملنســوخ: ابن العتائقّي: كامل الدين عبد الرمحن بن حممَّ
وحتقيــق: د. ثامر كاظــم اخلفاجّي، نش مكتبة آية اهلل العظمى املرعــيّش النجفّي الكربى، اخلزانة 

العاملّية للمخطوطات اإلسالمية، قم، إيران، ط)، ))))هـ.

ــة الفيحاء صــالت علميَّة وثقافيــة عرب عصور التاريــخ: احلكيم، . 7)) النجــف األرشف واحللَّ
األستاذ الدكتور السيِّد حسن عيسى، مط: الغري احلديثة، النجف األرشف، 006)م.

النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلّجة الغائبf: النورّي: املريزا الشــيخ حســني الطربيّس . 8))
)ت 0)))هـــ(، تعريب وحتقيق الســيِّد ياســني املوســوّي، نش: مســجد مجكران املقــّدس، قّم 

املقّدسة، ط)، 9)))هـ.

نقد الرجال: التفرييّش: السيِّد مصطفى ابن السيِّد حسني احلسينّي )كان حيًّا سنة ))0)هـ(، . 9))
سة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة ستارة، قم، ط)، 8)))هـ. حتقيق ونش: مؤسَّ

)و(

الــوايف بالوفيــات: الصفــدي: صالح الديــن خليل بن أيبــك )ت )76هـــ(، حتقيق: أمحد . 0))
األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، لبنان، 0)))هـ/000)م.

د بن . )))  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خّلكان: أبو العبَّاس شمس الدين أمحد بن حممَّ
إبراهيــم اإلربّلّ الشــافعّي )ت )68هـ(، تقديم وحتقيق: الدكتور إحســان عبَّــاس، دار صادر، 

بريوت.
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7 اإلهداء  

9 كلمة املركز  

11 مة   املقدِّ

17 التمهيد  

17 احللَّة واملعنى الّلغوي  

18 احللَّة يف بعض كتب البلدان  

18 خني   الة واملؤرَّ حَّ احللَّة يف بعض كتب الرَّ

19 احللَّة يف رحلة ابن جبري  

20 احللَّة يف رحلة بنيامني  

20 احللَّة يف رحلة ابن بطُّوطة  

26 قرى مدينة احللَّة وأعامهلا  

37 تأسيس مدينة احللَّة  

38 فضل مدينة احللَّة  

39 ة يف احللَّة   اإلمارة املزيديَّ

54 النهضة العلميَّة يف احللَّة وأسباهبا  

62 سات العلمية يف احللَّة   املؤسَّ

66 األرَُس والبيوتات العلميَّة يف احللَّة  

80 التالقح العلمّي بني مدينة احللَّة ومدن العامل اإلسالميّ  
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92 علامء احللَّة واملعارف اإلسالميَّة  

97 املرأة وأثرها العلمّي يف مدرسة احللَّة  

100 ر الفقه اإلسالمّي يف مدرسة احللَّة   تطوُّ

(0(   Hمدرسة احللَّة امتداد ملدرسة الشيخ الطويّس

107 القرن السادس اهلجرّي )500-599هـ(  

165 القرن السابع اهلجري )600-699هـ(  

313 القرن الثامن اهلجرّي )700-799هـ(  

417 القرن التاسع اهلجرّي )800-899هـ( وما بعده بقليل  

417 ظهور احلركة الصوفيَّة  

420 مخول احلركة العلميَّة وأسباب تراجعها  

477 اخلامتة املفتوحة  

481 الفهارس الفنية  

483 فهرس اآليات  

485 فهرس األحاديث  

78(   فهرس املعصومني

489 فهرس املرتمجون يف املتن  

497 فهرس األعالم  

531 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  

535 فهرس األماكن والبلدان والبقاع  

543 فهرس املؤّلفات املذكورة يف املتن  

563 فهرس األشعار  

571 فهرست املصادر  

585 فهرس املحتويات  
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من�سوراُتنا

ترّشَف مركُز تراِث احِلّلة التابع لقســم املعارف اإلســالمّية واإلنســانّية يف العتبة العّباسّية املقّدسة 

بتحقيق ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:

معاين أفعال الصالة وأقواهلا.. 1

تأليف: الشيخ أمحد ابن فهد احِليّلّ )ت 841هـ(.

تقيق وتعليق وضبط: مركز تراث احِلّلة.

خمترص املراسم العلوّية.. 2

، جعفر بن احلسن الـُهَذيّل )ت 676هـ(. تأليف: املحّقق احِليّلّ

. تقيق: أمحد عيّل جميد احِليّلّ

راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِلّلة.

و�سي�سدُر قريًبا
ة العلميَّة- دراسة تليليَّة.. 3 التأصيل والتجديد يف مدرسة احِللَّ

. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم املالَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

رة.. 4 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعالم. مركز تراِث احللَّة.

املنهج التارخيّي يف كتايَب العاّلمة احِليّلّ )ت 726هـ( وابن داود )حيًّا سنة 707هـ( يف علم الرجال.. 5

تأليف: الدكتور سامي محود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.
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ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�سبط مركز تراث احِللَّة
كشف اخلفا يف رشح الشفا.. 6

ّ )ت726هـ(. مة احِليلِّ ر، العالَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

تقيق: الشيخ جميد هادي زاده.

حاشية إرشاد األذهان.. 7

تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )حيًّا سنة 777هـ(.

تقيق: السّيد حسني املوسوّي الربوجردّي.

موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.. 8

ّ )ت 755هـ(. تأليف: الشيخ نصري الدين عيّل بن حمّمد القايش احِليلِّ

تقيق: الشيخ مصطفى األمحدي.

تصيل النجاة يف أصول الدين.. 9

ّ )ت771هـ(. ر احِليلِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققني حممَّ

تقيق: الشيخ مصطفى األمحدي.

التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.. 10

ّ )ت850هـ(. د احلبلرودّي احِليلِّ تأليف: الشيخ خرض بن حممَّ

تقيق: الشيخ مصطفى األمحدي.

منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.. 11

تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )حيًّا سنة 777هـ(.

تقيق: الدكتور محيد عطائي نظري.

املوسوعة الرجالّية للعاّلمة احليّلّ )ت726هـ(.. 12

 ،Hالثاين الشهيد  ِمن:  كلٍّ  حوايش  إضافة  مع  األقوال(،  )خالصة  كتاب  تقيق  وتشتمل: 

الشتباه(،  )إيضاح  كتاب  وتقيق   ،Hالبهائي والشيخ   ،Hاملعامل صاحب  حسن  والشيخ 
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وتأليف كتاب بعنوان: )املباين الرجالّية للعاّلمة احليّلّ يف كتبه األخرى(.

تقيق: الشيخ حمّمد باقر ملكيان.

هنج املسرتشدين.. 13

ّ )ت726هـ(. ر احِليلِّ تأليف: العاّلمة احليّلّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

تقيق: الشيخ مصطفى األمحدي.

قائمة املن�سورات اجلديدة
كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.. 14

تأليف: الشيخ ظهري الدين عيّل بن يوسف النييّل )كان حيًّا سنة 777هـ(.

تقيق: مركز تراث احِللَّة.

فقهاء الفيحاء، وتطّور احلركة الفكرّية يف احلّلة.. 15

تأليف: السّيد هادي السّيد محد كامل الدين )ت1405هـ(.

تقيق: د. عيّل عّباس األعرجّي.

منهج القّصاد يف رشح بانت سعاد.. 16

تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجيّل احليّلّ )بعد745 هـ(.

تقيق: د. عيّل عّباس األعرجّي.

املختار من حديث املختار.. 17

تأليف: أمحد بن حمّمد ابن احلّداد البجيّل احليّلّ )بعد745 هـ(.

تقيق: مركز تراث احلّلة.

ّية.. 18 الفوائد احِللِّ

. تأليف: أمحد عيّل جميد احليّلّ

مقام . 19 احليّلّ سنة )677هـ( يف  العاّلمة  تلميذ  بالفاكس ميل عىل نسخٍة كتبها  ُيطبع  البالغة،  هنج 

صاحب الزمان يف احِللَّة.
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منطق مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 20

ر، العاّلمة احِليّلّ )ت 726 هـ(. تأليف: احلسن بن يوسف بن عيّل ابن املـُطهَّ

تقيق: د. الشيخ حمّمد غفوري نژاد.

درر الكالم ويواقيت النظام.. 21

تأليف: السّيد حسني بن كامل الدين بن األبزر احلسينّي احِليّلّ )بعد1063هـ(.

تقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.

اإلجازة الكبرية.. 22

ر العاّلمة احِليّلّ )ت 726 هـ(. تأليف: احلسن بن يوسف بن عيّل ابن املـُطهَّ

تقيق: املرحوم كاظم عبود الفتالوّي.

مزارات احلّلة الفيحاء ومراقد علامئها.. 23

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

إجازات احلديث احلّلّية.. 24

مجع وتقيق: أ. حمّمد كاظم رمحتي.

25 ..الرتاث احليّلّ يف جمّلة فقه أهل البيت

إعداد وإخراج: مركز تراث احلّلة.

العاّلمة احليّلّ )ت726هـ(.. 26

تأليف: د. حمّمد مفيد آل ياسني.
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املوؤلِّف يف �سطور

هو الســيِّد حيدر السيِّد موسى السيِّد حسني آل وتوت احلسينّي. ينتهي نسب أرشته الرشيف إىل 
.حليف القرآن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين عيّل بن احلسني بن عيّل بن أيب طالب
ة املعظَّم سنة 1386هـ املوافق ليوم 1967/3/28م. ُولِد يف مدينة احِللَّة يف 16 ذي احلجَّ

ج فيها  ة الفيحاء، ثمَّ التحَق بإحدى جامعات بغداد، وخترَّ ألهنى مراحل دراســته يف مدارس احِللَّ
سنة 1990م، حاصاًل عىل شهادة البكالوريوس يف اهلندسة.

له من املؤلَّفات:
إيامن جدِّ النبّي وأبويه )مطبوع(.. 1
د بن عيّل بن أيب طالب املعروف بـ)ابن احلنفيَّة(.. 2 حممَّ
ة الفيحاء ومراقد ُعلامئها.. 3 مزارات احِللَّ
ة.. 4 مدرسة احِللَّة وتراجم علامئها من النشوء إىل القمَّ
اته يف األخبار واحلديث والتفسري )مطبوع(.. 5 سعيد بن جبري ومرويَّ
رة )مطبوع(.. 6 ة أو حركة املدينة املنوَّ وقعة احلرَّ
ة الفيحاء.. 7 ظاهرة هدم قبور العلامء يف احِللَّ

وله بحوث منشورة يف جملَّة أنوار املنرب احلسينّي:
1 ..قطب السخاء عبد اهلل اجلواد بن جعفر بن أيب طالب
أهل البيت والتمييز العنرصّي.. 2
3 .أبو رافع املديّن موىل النبّي
عبيدة املطَّلبّي شهيد بدر.. 4
إيامن طالب بن أيب طالب.. 5
أهل البيت وحقوق اجلار.. 6
أهل البيت وبرُّ الوالدين. 7




