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ملّخ�ُص البحث 

يعة،  يتناول البحث الذي بني أيدينا التعريف بحارضة مهّمة من حوارض الشِّ
)جزائر  امْلَدينة  بـــ]أثُر  املعنون  البحث  هذا  وُيعّد  البرصة(،  )جزائر  امْلَدينة  وهي 
البرصة( يف احلوزة العلمّية[ ملّخَص كتاٍب للباحث عن احلركة العلمّية يف املنطقة.

راسة عىل أثر املنطقة يف رفد احلركة العلمّية، سواء  رّكز الباحث يف هذه الدِّ
كانت من خالل البيئة، أو من خالل رجاالهتا وعطائهم، وجاءت بثالثة مباحث: 

- املبحث الأّ�ل: ت�صّمن:
1- أثر املوقع اجلغرايّف للمنطقة يف احلياة الفكرّية.  

2- البيئة وأثرها يف النهضة العلمّية.
3- ملحة عابرة عن جمتمع امْلَدينة )جزائر البرصة(.

- املبحث الثاين: �ت�صّمن، اأبرز الأ�صر العلمّية.
- املبحث الثالث: �ت�صّمن، تاأثري الأ�صر العلمّية �اآثارهم، �هو بق�صمني: 

- القسم األّول، وفيه: 
ياسّية. 1- أثرهم يف احلياة السِّ

2- أثرهم يف احلياة االجتامعّية.
3- أثرهم يف احلياة العلمّية.

- القسم الثاين: وحتّدثت فيه باختصار عن آثاِرهم العلمّية.
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Abstract

This paper is about Al-Mdaina, an important city in Basra. 

The paper is extracted from a book by the same author on 

the scholarly movement in the area. The study is in three 

sections. The First Section includes the following: (1) the 

impact of the geographic position of this area on intellectual 

life; (2) The environment and its influence on scientific 

development;  (3) An overview of the community of Al-

Mdaina. The Second section tackles the most outstanding 

scholarly families in the city. The Third Section focuses on 

the influence of scholarly families and their products. This 

includes their influence in the political, social, and scientific 

fields together with their publications.
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مقّدمة

احلمد هلل ربِّ العاملنَي، والّصالة والّسالم عىل املبعوِث رمحًة للعاملنَي، حمّمد 
وآله الّطاهرين.

ُصوها)1(، وِمن نعم اهلل  ْوا نِعمَة اهللِ ال حُتْ قال اهلل يف كتابه الكريم: َوإْن َتُعدُّ
ّي حمّمد بن عبد اهلل وآله الغرِّ امليامني، وكان من  علينا أن ختم رسالته بالنبيِّ األمِّ
أفضال اهلل علينا أْن جعل العلامء َحَفَظة لعلمهم يف زمن الَغيبة، فُهم محاة تراث 

آل البيت، وبجهودهم بقيت املحّجة املحّمدّية بيضاء.
فبعد أْن أعلنت العتبة العّباسّية املقّدسة ومؤّسسة بحر العلوم فكرهتا الّرائعة، 
املؤمتر  هو  عملهم  باكورة  وكان  الّتجديد(،  رائدة  العلمّية  احلوزة  )مؤمتر  وهي 
أرسلته  بحث  كان يل  عليه(،  اهلل  املظّفر )رضوان  د  باملجدِّ اختّص  الذي  األّول 
للجنة بعنوان: )الّشيخ حمّمد رضا املظّفر سريته ومسريته(، أّما مؤمترهم الثاين، 
فهو عن التجديد يف اخلطابة احلسينّية، ومل أوّفق ألكمل بحثي، وكان اهتاممهم يف 
املؤمتر الثالث املعلن عقده يف 28-29 مجادى الثاين 1439#، بعنوان: )التجديد 
يف صناعة التاريخ وكتابته(، وّفقني اهلل أن اخترص بعض ما مجعته عن علامء امْلَدينة 
)جزائر البرصة(، وجهودهم يف خدمة الرشيعة الغّراء، فكان هذا البحث املعنون 
بــ)أثر امْلَدينة ]جزائر البرصة[ يف احلوزة العلمّية(، والذي تضّمن ثالثة مباحث: 
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- املبحث الأّ�ل، �ت�صّمن:

1- أثر املوقع اجلغرايف للمنطقة يف احلياة الفكرّية. 
2- البيئة وأثرها يف النهضة العلمّية.

3- ملحة عابرة عن جمتمع امْلَدّينة )جزائر البرصة(.

- املبحث الثاين، �ت�صّمن: اأبرز الأ�صر العلمّية.

- املبحث الثالث، �ت�صّمن: تاأثري الأ�صر العلمّية �اآثارهم. 

- القسم األّول: 

ياسّية. 1- أثُرهم يف احلياة السِّ
2- أثرهم يف احلياة االجتامعّية.

3- أثرهم يف احلياة العلمّية.

- القسم الثاين: وحتدثت فيه باختصار حول آثارهم العلمّية.

للعتبة  والشكر  توفيقاته،  تعاىل عىل  والشكر هلل  الثناء  إال  يسعني  وأخريًا ال 
للصديق  والشكر  كذا  الرائع،  املؤمتر  هذا  عىل  العلوم  بحر  ومؤسسة  العباسية 
األستاذ أجمد الشاوي ملراجعته القيمة للبحث، واحلمد هلل ربِّ العاملني والصالة 

والسالم عىل حمّمد وآل حمّمد الطيبني الطاهرين.
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املبحث الأّول

1- املوقع اجلغرايّف.
2- البيئة وأثرها يف النهوض الفكرّي.

3- ملحة عابرة عن جمتمع امْلَدْينة )جزائر البرصة(.

1- املوقع اجلغرايّف 
املحاور  أهّم  ألحد  ظاهرة  يزال  وال  كان  إذ  كبرية؛  أمّهّية  اجلغرايّف  للموقع 
ني  املختصِّ اهتاممات  كّل  تبدأ  فمنه  املجتمعات،  دراسة  يف  املعتمدة  األساسّية 
راسة علمّية، أم اجتامعّية،  بتحليل شخصّية املجتمع وطبيعته، سواء أكانت الدِّ
العلمّي  املدخل  أّن  املعلوم  أم غريها، ومن  اقتصادّية،  أم  أم سياسّية،  أدبّية،  أم 
د الباحث من خالله منهَجه، ويسعى للوصول  راسة هو الذي حيدِّ األساس للدِّ

إىل النتائج؛ لذا نبدأ بحثنا يف حتديد املوقع اجلغرايّف للْمَدْينة )جزائر البرصة(.

حتديد املوقع 

اجلزائر: هي إحدى مدن البطائح املهّمة، عّرفها الّشيخ فتح اهلل الكعبّي بأهّنا: 
»علم ملواضع كثرية، منها: قرية بني منصور، وبني محيد، وهنر عنرت، وهو أكرب 
مواضعها، وقيل: يشتمل عىل ثالثامئة هنر، ومنها: هنر صالح، وديار بني أسد، 
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والباطنة، واملنصورّية، واإلسكندرّية،  الّسبع،  بني حمّمد، والقالع، وهنر  وديار 
والبلتان، ومواضع أخرى غري ما ذكرنا، وتنتهي إىل كوت معمر«)2(. وذكرت 
التقارير العثامنّية أّن منطقة اجلزائر تتكّون من »300 شّط، وكّل القالع والقرى 
قعة  املوجودة فيها تغمرها املياه«)3(، فيام ذهب الّشيخ عّل الرّشقّي يف حتديده للرُّ
إْذ قال: »أّما اجلزائر، فقراها كثرية، مل تزل ُتسّمى  اجلغرافّية إىل أبعد من ذلك، 
بأسامء األهنار التي مترُّ هبا، أو القبائل التي تقطنها، وكانت عاصمة هذه اجلزائر 
ثّم )امْلَدْينة(، وهي بني منصور، وأشهر قراها  ثّم احلويزة،  ثّم البرصة،  واسط، 
القديمة الّصبَّاغيَّة وهنر صالح، فقد أخرجْت هاتان القريتان كثريًا من أهل العلم 
محيد،  بني  قرية  وكذلك  إليهام،  ترجع  كبرية  ُأرٌس  اليوم  النجف  ويف  واألدب، 
بني حمّمد،  بني أسد، والفتحّية، وديار  وهنر عنرت، وهي أكرب مواضعها، وديار 
والبلتان، وكوت  والباطنة، واملنصورّية، واإلسكندرّية،  الّسبع،  والقالع، وهنر 
معّمر، ويضمُّ إىل اجلزائر مواضع ُأخر تصل إىل حدود البرصة، ولعّل ذلك كان 
القّبان والبثق، أو كام  ُأمراء اجلزائر من آل علّيان، ومنها:  اّتساع سلطة  يف عهد 
البثج، وعبادة، وبني مرشق، وبني حطيط، وآل حسني، وآل غريق،  يقولون: 
وشّط بني أسد، وآل رايض، وبني منصور، والرّشش، وآل سعدون، والّسويب، 
واهلارثة، وقرمة عّل، والنّشوة، وأم هنران عمر، وكتيبان، ومزيرعة، والّروطة، 
ذكر  كام  واحلويزة«)4(،  بالبرصة  تّتصل  اجلزائر  وكانت  أحول،  وآل  والباغجة، 
الّشيخ جعفر حمبوبة: أّن »اجلزائر قطر واسع كبري، يشتمل عىل كثري من القرى 
الّريفّية، تابع للواء البرصة، ويدخل فيه ناحية احلاّمر اليوم، وهي من ملحقات 
والُقرنة  كُجهينة،  بالتصغري،  )امْلَدْينة(  اجلزائر  حارضات  وأهّم  املنتفك.  لواء 
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يف  جيتمعان  ياقوت  عهد  عىل  وكان  والفرات(،  )دجلة  النهران  جيتمع  وفيها 
)مطارة(، كام قال يف املعجم... إىل أن قال: وامْلَدْينة )بالتصغري( اليوم ناحية مجيلة 
تشمل أراضيها قساًم وافرًا من ضّفة الفرات الُيمنى، وقساًم من ضّفته اليرسى، 
وهي قائمة عىل ضّفة الفرات الُيمنى بني الُقرنة وسوق الّشيوخ، تبعد عن األوىل 
أربعة عرشة مياًل، وعن الّثانية ثامن وستِّني مياًل، وكانت امْلَدْينة حارضة اجلزائر 
ى قدياًم  يف العصور الّسالفة، إاّل إهّنا انحطَّت بالتدريج، وكانت هذه اجلزائر تسمَّ

بجزائر شّط العرب«)5(.
بموقعها  امْلَدْينة  تاريخ  إبراز  يف  ترتّكز  ُذكر  فيام  اجلزائر  تسمية  إطالق  إنَّ 
لقضاء  اجلغرافّية  قعة  الرُّ ضمن  تقع  الُقرى  هذه  أغلب  كون  اآلن،  اجلغرايّف 
امْلَدينة يف الوقت احلايل، وذلك بعد أْن تعّرضت اجلزائر لتقسيامت عديدة بسبب 
مقاومتها لالحتالل عىل مّر األزمنة، فأصبحت اجلزائر بمساّمها احلايل )امْلَدْينة( 

بعد أْن كانت حارضهتا.
وامْلَدْينة اليوم قضاء من أقضية البرصة، يقع يف اجلزء الّشاميل الغريّب من مركز 
املحافظة، ورشقًا حيّده من الّشامل والّشامل الغريّب حمافظة ميسان، وِمن الغرب 
ير،  الدِّ وناحية  الّزبري  قضاء  الرّشقّي  واجلنوب  اجلنوب  ومن  قار،  ذي  حمافظة 
ن القضاء حالّيًا من ثالث وحدات إدارّية، تتضّمن:  ورشقًا قضاء الُقرنة، ويتكوَّ
ى سابقًا اهلوير، ثم الِعّز(،  ين سليم، )وتسمَّ مركز القضاء، وناحية الّشهيد عّز الدِّ

وناحية اإلمام الّصادق، االسم املستحدث لناحية )طلحة(.
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2- البيئة �اأثرها يف النهو�س الفكرّي
هي  كام  الفكرّي،  النهوض  عوامل  إحدى  هي  للْمَدينة  اجلغرافّية  البيئة  إّن 
قراها  إّن  إْذ  وغريمها؛  واالقتصادّية،  ياسّية  كالسِّ األَُخر،  لالجتاهات  مهّمة  بيئة 
املعمورة املّتصلة مع بعضها البعض، واملمتّدة من هور احلاّمر حّتى كوت معمر، 
ذلك-أيضًا-  عىل  وساعدهم  بأنفسهم،  االستقالل  عىل  أهلها  ساعد  َمن  هي 
ابن رمحة  قال  وعورة طرقها، وكثرة أمجها وقصبها ومياهها، ويف حديٍث عنها 
احلويزّي: »وقد اعتنوا ببناء القالع يف تلك األرايض، حّتى يكون للواحد منهم 
يف قليٍل من األرض القلعتان والثالث، وأرضهم صعبة املسلك شديدة املعرك؛ 
اللتفاف غيضها وشجرها، وإحاطة املاء هبا، وكّل َمن َمَلَك قلعة أو أكثر ُلّقب 
باألمري، ومل ُيسمع يف سالف الّزمان أنَّ أحدًا من امللوك قهرهم وأخرجهم من 
ديارهم...«)6(، وذكر الكعبّي أهّنا »مشتملة عىل طوائف عديدة وقرى معمورة، 
حاكم  وعىص  عليها،  فانترصوا  الّروم،  سلطان  دولة  حارب  ممّن  أهلها  وكان 
مياهها،  وكثرة  مسالكها،  لوعورة  بأنفسهم  استقّلوا  احلويزة،  وحاكم  البرصة 
ومنها  ّحالة،  الرَّ كتب  يف  املنطقة  ّية  أمهِّ مدى  إدراك  ويمكن  أهلها«)7(،  وشوكة 
وصف الّرّحالة اإلنكليزّي )جون نيوبريي(، الذي زار البرصة سنة )1583م(، 
ألهّنم  وذلك  العربّية؛  القبائل  من  بعضًا  إخضاع  األتراك  يستطيع  »ال  وقال: 
النيل  األتراك عىل  متنع  والتي  الفرات،  الواقعة وسط هنر  اجلزر  يسيطروَن عىل 
منهم، وإهّنم ال يقيمون اآلن يف أماكن ثابتة، ولكنّهم ينتقلون من مكاٍن آلخر، 

مع مِجاهلم وماشيتهم وخيوهلم وزوجاهتم وأطفاهلم وكّل ما لدهيم«)8(.
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وهناك -أيضًا- إشارة نادرة إىل اجلزائر التقطها الّدكتور طارق نافع احلمدايّن 
دت يف ربيع األول )1002#/ 25 ترشين  يف إحدى الّرسائل العثامنّية التي حدَّ
ملكة  األوىل(  اليزابيث  )صفّية  الّسلطانة  من  األّول1593م(  كانون   4 الثاين- 
-1574( الثالث(  )مراد  الّسلطان  زوجها،  أّن  إىل  فيها  ُتشري  التي  إنكلرتا، 
سالة- 1595م(، قد غزا اجلزائر)9(، ولعّل النقطة األكثر أمّهّية وقيمة يف هذه الرِّ

أهّنا تعكس حركة آل علّيان، وأهّنا ُتشري  العثامنّية عىل األقّل-  النظر  من وجهة 
إىل اجلزائر، يف حني أهّنا ال تذكر املدن الكبرية، مثل: القاهرة ودمشق، عىل كوهنا 
أّن هذه  إىل  الالت وغريها ُتشري بوضوح  الدَّ العثامنّية)10(، وهذه  املاملك  ضمن 
الّرقعة اجلغرافّية التي تكتنفها املسّطحات املائّية، واجلُزر العائمة عليها األيشانات 
الّسومرّية، التي خترتقها الّشطوط واألهنر املمتلئة باحللفاء والربدّي والقصب)11(، 
والتي ال تسري فيها غري القوارب الّصغرية)12(، هلذا أصبحت مالذًا آمنًا لكلِّ َمن 
الزراعّية،  والّثروة  املائّية،  كالثروة  الطبيعّية،  ثرواهتا  عن  فضاًل  هبا)13(،  استقرَّ 
الّلتان متتاز هبام املنطقة اجلنوبّية، خصوصًا أهوار اجلنوب واملنطقة املحيطة هبا، 
العدد  هذا  إّن  إاّل  وبكثافة،  النّخيل  بزراعة  -أيضًا-  البقعة  هذه  اشتهرت  وقد 
والّتصحري،  اجلنوب،  األهوار يف  احلروب، وسياسِة جتفيِف  بسبِب  تناقص  قْد 
يف  األرايض  أخصب  من  ُتعدُّ  -كذلك-  املنطقة  هذه  وإّن  البالد،  يف  املتعّمدة 
العراق، فضاًل عن توافر املياه وصالحية املناخ لزراعة القمح، والّرّز، والّشعري، 

والّذرة البيضاء، والبّطيخ األمحر، والطامطة، والباقاّلء، وغريها سابقًا.
أّما الّثروة احليوانّية: اجلاموس، والبقر، واألغنام، فُتعدُّ أهوار اجلنوب البيئة 
كام  املنطقة،  هذه  غري  يف  العيش  له  يتيرسَّ  ال  الذي  اجلاموس،  لعيش  الطبيعّية 
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كذلك  وُتعّد  الّسمكّية،  الّثروة  مصادر  من  مهاّمً  مصدرًا  ُتعّد  كانت  األهوار  أّن 
مأوًى مهاّمً للطيور املقيمة واملهاجرة؛ هلذا، فإّن االستقرار البيئّي للمنطقة وتوفري 

مستلزمات العيش كان جزءًا مهاّمً لسبل االرتقاء العلمّي فيها.

3- ملحة عابرة عن جمتمع املَْدْينة )جزائر الب�صرة(
جاّلت  والسِّ الوثائق  أوردت  فقْد   ،)14( قبلٍّ طابٍع  ذا  شكاًل  االستيطان  اخّتذ 
مة بني هذه  ّية أسامء لقبائل مشهورة، وبقيت املنطقة مقسَّ العثامنّية واملصادر املحلِّ
القبائل يف العهد العثاميّن، وكان لكلِّ قبيلٍة ديرهتا ومساكنها اخلاّصة هبا)15(، وإّن 
طبيعة الّسكن هبذه املنطقة ما بني القالع التي ُعّدت مقرَّ سكن يف وقت األزمات 
القصب  بيوت من  الّسكن يف األوقات االعتيادّية يف  يتّم  بينام  القبائل،  لرؤساء 
تسّمى )رصائف(، وهناك مضيف كبري لكّل عشرية، يؤدِّي دورًا مهاّمً يف حياة 
عدل  وحمكمة  ياسّية،  السِّ لالجتامعات  ومكانًا  اجتامعّيًا،  مركزًا  كونه  املجتمع؛ 
د املصادر اخّتاذ سّكان املنطقة التشيُّع)17( مذهبًا دينّيًا هلا، فضاًل  للعشرية)16(، وتؤكِّ
دة، كاليهود والّصابئة)18(، وقْد هاجرت مجيع العوائل  عن وجود طوائف متعدِّ

اليهودّية، وبقي بعض الّصابئة إىل يومنا احلايل. 
يف  واسعة  مناطق  عىل  سيطرهتا  اجلزائر  يف  العربّية  القبائل  فرضْت  وقْد 
يف  بنفسها  واستقلَّت  هيمنتها،  فرضْت  قّوة،  ذات  وأصبحت  العراق،  جنوب 
غم من خضوع أبرز مّدن العراق للّدولة العثامنّية؛ لذلك بنيَّ  فرتة معّينة، عىل الرُّ
)سيزر فيدرجيي(، الذي زار البرصة سنة )971#-1563م(، ذلك األمر بقوله: 
العربّية يف اجلزائر، ولكنّها حتكم اآلن  القبائل  قبل  البرصة من  »ُحِكمت مدينة 
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من قبل األتراك، وكانت هلا ملكّية مناطق واسعة، ومن الّصعوبة بمكان قهرهم 
دة أو حماطة  من قبل األتراك؛ وذلك ألّن النّهر كان يقِسم مواطنهم إىل ُجزٍر متعدِّ
النّهر وال  هم، ال عن طريق  ة ضدَّ أّية قوَّ بالقنوات، وال يستطيع األتراك جلب 
بقّوة  يتمّتعون  كانوا  اجلزيرة  تلك  سّكان  أّن  هو  آخُر  وسبٌب   ، الرَبِّ طريق  عن 
كبرية، وهم شجعان وجمبولون عىل احلرِب أيضًا«)19(، هلذا فقد اضطّرْت الّدولة 
العثامنّية يف أمٍر إداريٍّ بتحويل املركز اإلداريِّ لوالية البرصة إىل قلعة )امْلَدْينة( 
وتسميتها بوالية )امْلَدْينة( واجلزائر، وجعلْت مركز البرصة اإلدارّي سنجقًا تابعًا 

لوالية )امْلَدْينة( واجلزائر)20(.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 254

  اأثُر املَْدْيَنة )جزائر الب�صرة( يف احلوزِة الِعلمّيِة

املبحث الثاين

األرُُس العلمّيُة يف امْلَدْينة )جزائر البرصة(

- الأُ�صُر العلمّيُة يف املَْدْينة )جزائر الب�صرة( 
البعض  عّدها  وقْد  املجتمع،  يف  األصغر  االجتامعّية  الوحدة  األرسة  ُتعدُّ 
ّيًا أم عاّمًا، ونتيجة  األساس أليِّ بحٍث اجتامعيٍّ شامٍل لكلِّ جمتمٍع سواء أكان حملِّ
للنشاط الّدينّي والوعي الثقايّف برزت الكثري من األرُس العلمّية يف امْلَدْينة )جزائر 

رجات وأرفعها، وِمن هذه األرس:  البرصة(، الذين يشهد هلم بأكمل الدَّ
1- اأ�صرة اآل بالغ)21(

وهي ُأرسة سابقة يف الِعلم والفضل واألدب، وحملِّقة بقوادم املجد والّسؤدد، 
قريب،  غري  عهٍد  من  النّجف  تقطُن  اهلجرة،  يف  مة  ومتقدِّ العروبة،  يف  وعريقة 
الّدينّي  وهي من األرُس العربّية العراقّية التي ُعرفت بمقامها اجلليل، ومركزها 
الّسامي، وترجع بنسبها إىل ربيعة)22(، وقد خّرجت الكثري من العلامء واألدباء، 
ابن  الّشهيد بالغ  إْذ قال: »إّن جّدهم األعىل  الّشيخ كاظم احللفّي؛  وقد ذكرها 
نا األمري ويّل اهلل أمري ربيعة، املتوىّف سنة )812#(، ابن األمري درويش، املتوىّف  جدِّ
لرسول  اجلّد األعىل  بن عدنان  نزار  بن  ربيعة  بن  املنتهي ألسد  سنة )#785(، 

.)23(اهلل
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نا األمري  أّما عن الّشهيد بالغ )جّد األرسة(، فقد قال: »وهو أصغر أوالد جدِّ
ويّل اهلل، استشهد يف معركة الكباري يف حروب طيء لربيعة يف يوم )22 شّوال 
عام 845#(، التي اسُتشهد فيها مجيع أوالد األمري ويّل اهلل، وأكثر من )3000( 
قتيل. ُأّمه )ُسلمى بنت حسن( من شيوخ هنر بالغ يف الّشامل الرّشقّي للعراق، 
األمري  نا  جدِّ ملقربة  جماورة  خاّصة  مقربة  يف  أخوته  مع  بالغ  الّشهيد  ُدفن  وقْد 
عرشة  وتسع  أخ،  عرشة  سّت  وللّشهيد  ربيعة.  ُأمراء  من  شهيد  األّول  صالح 
الّسادة  والدة  وفاطمة   ،#872 عام  املتوّفية  )سعدى(  األمرية  أشهرهنَّ  ُأخت، 
ية األمري ويّل اهلل، وأخوهتم من  البّطاط، وبسعدى هذه ينتهي ُأمراء ربيعة من ذرِّ
س كيان األرُسة العلمّي، قال: »الشيخ حمّمد بن  األحالف«)24(. وأّما عن مؤسِّ
س لكيان  الّشيخ بالغ من علامء كربالء يف القرن التاسع اهلجرّي، هو أّول مؤسِّ
الّشيخ  والدهم  استشهاد  بعد  عنرت  هنر  من  هاجر  حيث  العلمّية،  األرسة  هذه 
بالغ بن األمري ويّل اهلل عام 845#، أخذته جّدته ألبيه )ُسلمى بنت حسن( إىل 
أهلها يف هنر بالغ، وكان له من العمر ثالث سنوات، وقْد ماتت ُأّمه شهيدة يف 
حروب ُسعدى، وهي )علياء( ابنة الّشهيد حسن بن األمري درويش والد األمري 
العلم فيها،  الّسادسة عرش من عمره هاجر إىل كربالء لطلب  ويّل اهلل، وملا بلغ 
س األّول لبيت علمّي رفيع عاش أربعة قرون، وكان قد أعقب ولدًا  فكان املؤسِّ
واحدًا هو الّشيخ حسن والد العاّلمة الّشيخ حمّمد عّل األّول )من أبرز تالمذة 
الّشيخ جعفر حمبوبة عن تواجدها وثقلها يف  لنا  س األردبيّل(«)25(، وذكر  املقدَّ
النجف، فقال: »ُعرفت هذه األرسة يف النجف، واشتهر ذكرها يف أواسط القرن 
ت مع سموِّ النّسب رشف احلسب. فلم تتَّكل عىل نسبها  العارش للهجرة، فضمَّ
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وحّية، والكامالت  مت بحسبها؛ ألهّنا قْد حازت عىل العلوم الرُّ اء، بل تقدَّ الوضَّ
وبرزت  واإلرشاد،  والّصالح  بالتقوى  وسبقت  واجتهادها،  ها  بجدِّ النفسّية 
موا يف  بالعبادة والّزهادة. مع كرِم نفٍس، وطيِب معرٍش، وقْد نبغ منها رجال تقدَّ
جال  ينّية، واشتهروا يف عصورهم، فكانوا من الرِّ معارفهم، ومكارم أخالقهم الدِّ
وبتقواهم  وبفضلهم  بسريهتم  وُيذكرون  بالَبنان،  إليهم  ُيشار  الذين  املعدودين 

عىل كلِّ لسان، وقد انقرض العلم منهم اليوم، كام انقرض ُجلُّ رجاهلم«)26(.

2- اأُ�صرة اجلزائرّي )ال�ّصادة( 

وهم من بيوت العلم العريقة، توطَّنوا اجلزائر )امْلَدْينة( منذ القدم، وهم من 
احلال  هو  كام  سكناهم  ملوطن  نسبة  )اجلزائرّي(  بـ  ُعرفوا  فيها،  القديمة  األرُس 
ّيد نعمة اهلل اجلزائرّي  لبقّية العلامء الذين ُعرفوا هبذا اللَّقب، وهم ينتمون إىل السَّ
اجلزائر، ودرس يف مدارسها  الصّباغّية إحدى قرى  املولود سنة )1050#( يف 
ينّية عىل يد أفاضل علامئها، أمثال الّشيخ يوسف بن حمّمد اجلزائرّي، الفقيه  الدِّ
األصويّل، والعامل الفاضل الفقيه النحوّي، حمّمد بن سليامن، اجلزائرّي، والفقيه 
ث الثِّقة، فرج اهلل بن سليامن اجلزائرّي، وُعرف هبذا اللَّقب -أيضًا- ُأخوته  املحدِّ
ء، وعلامء أعالم، وجهابذة كرام، هلم الّشأن  مني أجالَّ وأبناء عمومته، فكانوا ُمقدَّ
واملكانة أينام حّلوا وارحتلوا؛ إْذ إهّنم خدموا العلم أّيامًا طواالً، ونبغ منهم أفرادًا 
احلوزات  يف  سني  املدرِّ أفاضل  من  فهم  العلامء،  جهابذة  بني  هبم  ُيستهان  ال 
زالت  فام  العلامء،  إنجاب  يف  الفتور  يصبها  مل  األرسة  هذه  زالت  وما  العلمّية، 

بقاياهم العلمّية يف العراق وإيران واهلند وباكستان.
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3- اأُ�صرة اجلزائرّي )امل�صايخ( 

ُأرسة ذات علٍم وفضٍل وأدٍب ونبٍل وأخالٍق فاضلٍة وسجايا كريمٍة، حازت 
التأليف  عىل  وقفًا  نفسها  جعلْت  وقْد  الّروحّي،  والنفوذ  والّسؤدد  ف  الرشَّ من 
معارفِهم،  بحاُر  فزخرْت  قوِمهم،  أبناِء  بني  املعرفِة  نوِر  إلذكاِء  والتدريس 
ترجع  عربّيٌة  ُأرسٌة  وهي  أدهِبم،  ينابيُع  وفاضْت  علوِمهم،  شموُس  وأرشقْت 
بأنساهبا لبني أسد، فهم من منبع اجلزائر، وُعرفت بالّشيخ عبد النبّي اجلزائرّي 
ين حمّمد اجلزائرّي)27(،  الدِّ الّشيخ سعد  غم من وجود والد  بالرُّ )جّد األرسة(، 
وهو  فقيهًا،  عاملًا،   ، النبيِّ عبد  الّشيخ  وكان  ين)28(،  الدِّ شمس  الّشيخ  وعّمه 
عن  أّما  العلامِء.  أفاضُل  يديه  عىل  ج  فتخرَّ صالح،  هنر  يف  اجلزائر  يف  دّرَس  ممّن 
استقرارهم يف النجف األرشف، فقْد بدأ يف زمن حفيده الّشيخ أمحد )صاحب 
مني من رجاهلا. وقْد أنجبْت هذه  يعة، واملقدَّ اآليات(، وهو من مشاهري علامء الشِّ
األرسة املشاهري من العّباد والعلامء واألدباء، كان هلم من الّشأن واالعتبار، فقد 
اجلامعة يف مسجد اخلضاء،  ُيقيم  اآليات(  الّشيخ حسني )حفيد صاحب  كان 
اًم، ثمَّ جاء الّطاعون اجلارف  ويأتمُّ به من آل اجلزائرّي ما يقُرب من ستِّني معمَّ

ث به بعض ُأرسته)29(. فأفناهم؛ كام حدَّ

4- اأُ�صرة اآل ال�ّصيخ ح�ّصان)30( 

وهي ُأرسة عربّية تعود ُأصوهلا إىل ربيعة، وهي من بيوتات النّجف القديمة، 
نزح  أْن  بعد  وذلك  سنة،   )300( حدود  إىل  املدينة  هذه  يف  استيطاهنا  ويعود 
هم الكبري الّشيخ حّسان الّربعّي، وإليه ترجع تسمية األرسة. وهو حّسان بن  جدُّ
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عّواد بن مراد بن جرب بن طعمة بن األمري نعمة بن عبيد بن األمري عّل)الذي قتله 
أفراسياب يف 1034#، يف هنر عنرت( منتهي النّسب إىل عدنان)31(.

وُتشري املصادر التارخيّية إىل أّن حملَّ نزول ربيعة األصل يف البرصة يف امْلَدْينة 
احلروب  عليها  تالحقْت  قْد  املنطقة  هذه  أّن  واملالحظ  عنرت،  هنر  يف  حتديدًا 
وملن  منها،  القريبة  املدن  إىل  للنّزوح  األرُس  من  الكثري  ت  فاضطرَّ واملعارك، 
)والد  عّواد  نصيب  كان  مغامس  معركة  اندلعْت  قرابة، وعندما  بصلِة  هم  خيصُّ
الّشيخ حّسان( وأوالده، النّزوح بالقرب من ُأخوته ربيعة الكوت، فبقي برهة 
من  قة  متفرِّ مناطق  إىل  بعده  من  أوالده  فنزح  فيها،  األجل  ووافاه  الّزمن،  من 
الّشيخ حّسان بادئ األمر يف منطقة اهلاشمّيات )جديدة  العراق، وكان نصيب 
إّنه مل يطب له املكان فيها، فانتقَل إىل النجف  الشّط(،أو اهلاشمّية يف احلّلة، إاّل 
األرشف يف العقد الثالث من القرن الثاين عرش، طالبًا للعلم واملعرفة وهو يف كرب 
عمره، تويّف يف أواخر القرن الثاين عرش اهلجرّي، وكان له من املال الكثري، ورثه 
من أبيه، فاشرتى به دورًا وأرايَض زراعّية، وأوقفها يف سبيل اهلل، وكانت له مكتبة 
عامرة باملخطوطات النفيسة تلفت مجيعها، وهكذا سارت ُأرسته عىل هنج العلم 
جت العلامء والفضالء، وكانت جمالسهم عامرة بالعلم واألدب،  واألدب، فخرَّ

وهلم إسهامٌت كثرية يف نرش علوم آل البيت واإلصالح وفعل اخلري)32(.
5- اأُ�صرُة ال�ّصادِة )احُلُلو()33(

ممّن  وهم  قدياًم،  اجلزائر)امْلَدْينة(  سكنت  التي  هريِة  الشَّ الِعلميَِّة  األرَُسِ  من 
الّسّيُد  الّسّيُد فرُج اهلل، أخ  هم األعىل هو  َلَقَب )اجلَزاِئِرّي( أيضًا؛ فَجدُّ حَيِملوَن 
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ّيد  السَّ ابن   ،) بـ )الباهريُّ ب  امللقَّ الّسّيد عبد اهلل  ابن  ين،  الدِّ نعمة، والّسّيُد نجُم 
ين بن  الدِّ ين بن نور  الدِّ حمّمد بن احلسني بن أمحد بن حممود بن غياث بن جمد 
 .ين بن عيسى بن موسى بن عبد اهلل، ابن اإلمام موسى بن جعفر سعد الدِّ
م كانوا وال يزالون يسكنوَن اجلزائَر)34(،  هاجروا إىل النجف لطلب العلم، إاّل َأهنَّ
وهلم فيها بساتنُي نخٍل واسعٌة، وأراٍض زراعّيٌة واسعٌة. وجمموُع بطوِن األرسِة 

ثالٌث، وهم: 
1- آُل سّيد َسلامن.
2- آُل سّيد طالِب.
3- آُل سّيد َخَلف.

ُل  أوَّ وكاَن  الِعلِم،  لطَلِب  النجف)35(  إىل  هجرٌة  احللِو  آِل  للّسادِة  وكانت 
سنة  حدود  يف  ذلك  وكان  اهلل،  فرُج  الّسّيُد  ُهم،  َجدُّ هو  النجِف  إىل  َهاجَر  َمن 
ينيَِّة، وبعَد هجرتِه  )1000#(، فَسَكَن النجَف، وانكبَّ عىل حتصيِل الُعلوِم الدِّ
، ووافْته املنيَُّة قبل  بقليٍل ُتُويفِّ والُده، فكُثرْت أشغاُله وأسفاُره إىل وطنِِه األصلِّ
أن حَيصل عىل ما كان يتمنّاه من هجرته إىل النّجِف، ولكنَّه خلَّف أوالدًا وأحفادًا 
ينّية قسطًا جزياًل وافيًا، وبرَز منهم عدٌد غرُي قليٍل، واشتهروا  نالوا يف العلوم الدِّ

بالعلم واالجتهاد والّتقوى والّصالح.

6- اأُ�صرة اآل زاير دهام 

يت الّذائع، والنّهج النّاصع، ترجع بنسبها  وهم من األرُس العلمّية ذات الصِّ
إىل قبيلة بني خالد، القبيلة الكبرية املنترشة يف احلويزة والعراق واحلجاز، ويزعم 
وسمعٌة  شأٌن  خالد  ولبني  املخزومّي،  الوليد  بن  خالد  ّية  ذرِّ من  أهّنا  البعض 
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ين  وشهرة يف األنحاء التي ُذِكرت هبا)36(، فهي ُأرسة دينّية جماهدة يف إعالء الدِّ
وإقامة نواميسه وأحكامه، وهلم يف تلك الّربوع حّتى اليوم مكانة سامية وشأن 
إىل  منهم  هاَجر  َمن  أّول  وهو  دهام(،  )زاير  هم  جدِّ باسم  واشتهروا  رفيع، 
النجف، وحطَّ رحله يف حملَّة العامرة، وال تزال دوُرُهم باقية حّتى اليوم، وُيقال 
لوك)37(. سكنوا امْلَدْينة -حتديدًا يف هنر الّسبع-،  ياضة والسُّ عنه أّنه من أهل الرِّ
هم )دهام( رحاله قادمًا من اجلزيرة العربّية يف مطلع القرن احلادي  فقْد حطَّ جدُّ
بقوله:»كام  املخزومّي  عادل  الّدكتور  أخربين  وقْد  احللو،  الّسادة  فجاَور  عرش، 
دهام  بأّن  نني،  السِّ عرشات  ومنذ  عليهم-  -والعهدة   ) نِّ السِّ )كبار  آباؤنا  ُيشري 
سبق له أْن هاَجر من اجلزيرة العربّية، مطلع القرن احلادي عرش اهلجرّي، لسبب 
نزاٍع قام بينه وبني أحد الّزعامء، ممّا أّدى إىل نزوحه جلنوب العراق، وحّط رحاله 
يف )امْلَدْينة( من أعامل البرصة، وكان معه صديق من ُأرسة آل احللو، فأشار إليه 
كام  هبا،  ليستقّر  زراعّية  أريَض  له  إليها، ويشرتي  وما  األغنام  من  عنده  ما  ببيع 
اير كام هو احلاّج، وِمن َثمَّ  ب بالزَّ ضا، فأخذ يلقَّ أشار عليه بزيارة اإلمام الرِّ
ف عليها من  أراد االطالع عىل تعاليم أهل البيت، فهاجر إىل النجف ليتعرَّ
أجل  وامْلَدْينة من  النجف  بني  أبناؤه  النّجف األرشف(. وهكذا ظلَّ  ا يف  مظاهنِّ
التعليم والتعّلم حّتى اغتصاب أرضهم)38(. ومنها ذهب الّشيخ حمّمد صالح آل 
زاير دهام إىل النّجف األرشف، ومنها إىل العامرة التي اختذها مركزًا مهاّمً هلداية 
جال الذين  جْت هذه األرُسة العديد من الرِّ النّاس للمذهب اجلعفرّي، وقْد خرَّ

خدموا الرّشيعة الغّراء. 
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7- اأُ�صرة اآل فرج اهلل 

يف  ومعروفة  فيها،  العلم  زال  ما  التي  الِعلم  ُأرس  من  كبريٌة  علمّيٌة  ُأرسٌة 
الفضل  دوحة  من  مثمرٌة  نبعٌة  وهي  اهلل(،  فرج  آل  بـ)ُأرسة  العلميَّة  األوساط 
هلا  والّصالح،  والتقوى  الِعلم  مجعت  ُأرسة  صيتها،  وذاع  ذكرها  اشتهر  التي 
تاريخ حافل من خالل رجاهلا الذين ساروا يف ركب العلم والعلامء؛ إذ مل ختَف 
هم الّشيخ فرج  ، اشتهروا بنسبهم إىل جدِّ معرفتهم ووجودهم عىل كلِّ ذي ُلبٍّ
عبد  الّشيخ  ابن  النبّي  عبد  الّشيخ  ابن  صايف  الّشيخ  ابن  صالح  الّشيخ  ابن  اهلل 

اإلمام ابن الّشيخ عّل ابن احلسني ابن الّشيخ حمّمد ابن الّشيخ أمحد املتّوج)39( 

8- اأُ�صرة اآل فرج اهلل احللفّي الربعّي 

امْلَدْي{نة )جزائر البرصة(، هلا  رة األصول يف  وهي من األرُس العربّية متجذِّ
واالجتامعّية،  ينّية  الدِّ الّزعامة  من  به  متّيزت  ملا  الذائع  يت  والصِّ املرموقة  املكانة 
جعفر  الّشيخ  عنهم  قال  العشائرّية،  لزعامتها  إضافة  وأدبّية  علمّية  ُأرسة  فهي 
ُتعرف  معروفة  قبيلة  إىل  يرجعون  فإهّنم  النجفّي،  احلارض  البيت  )هو  حمبوبة: 
العصور، وهم  أقدم  العراق من  البرصة من جنوب  نواحي  تقطن  باألحالف، 
ّتة()40(؛ إذ تنتمي هذه األرسة لعشرية ُتعرف بـ )حالف  غري األحالف القبائل السِّ
عىل  مساكنها  املتمركزة  احلالف  عشائر  عن  مستقّلة  عشرية  وهي  الواكي()41(، 
مع  قاسية  معركة  أثر  وعىل  امْلَدْينة،  قضاء  يف  اصلني  وهور  عنرت  هنر  ضفاف 
منصور الّسعدون -جّد عجمي الّسعدون- حَشد هلا مجوعًا كثريًة، وبتأثري سلطة 
الّسعدون ونفوذهم، نزح أغلبهم إىل كرمة عّل واهلارثة، وأّما عن استقرارهم يف 
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ّيد موسى  النجف األرشف، فإّن والدة الّشيخ طاهر، هي العلوّية زينب بنت السَّ
ست نفسها لرتبية ولدها الوحيد بعد وفاة والده الّشيخ فرج اهلل،  البّطاط، قْد كرَّ
ينّية  فبعثت به إىل النجف األرشف يف بواكري شبابه للّدراسة والتزّود باملعارف الدِّ
والعلمّية فيها، حّتى أصبح من أفاضل العلامء وأشهر األدباء)42(، وكان ديوانه 
التي رعاها وزاد  العلمّية واملنتديات األدبّية، وأّما مكتبتهم  من أشهر املجالس 
عليها نجله الّشيخ حمّمد رضا، فقْد كانت ِمن أهمِّ مكتبات النّجف؛ ملا حتتويه من 

نفائس املخطوطات والكتب.

9- اأُ�صرة اآل مبارك 

آل املبارك من البيوت العربّية املعروفة املشهورة يف النجف، وهم من عشائر 
قديم  عريبٍّ  أصٍل  إىل  ترجع  إهّنا  ويقال:   ، معرِبّ بآل  ُتعرف  قبيلة  من  اجلزائر، 
اجلزائر،  حمّله  من  هاجر  الذي  مبارك،  الّشيخ  هم  جدِّ باسم  اشتهروا  )النخع(. 
احلويش  حمّلة  يف  داره  تزال  وال  عرش،  الثاين  القرن  أواسط  النجف  يف  وجاور 
معروفة مشهورة، وقْد ذهب بالّشارع العام الذي فتح سنة )1374#(، يبتدئ 
هذا الّشارع من باب القبلة وينتهي إىل املحّلة اجلديد، وقد عاش يف هذه الّدار جّل 
 ،بيت مبارك، فأعقب وتناسل إىل أن تويّف فيها، وُدفِن يف مقام هود وصالح
وأعقب ثامنية أوالد، أربعة من أهل العلم، وهم: الّشيخ عّل، والّشيخ موسى، 
حبيب،  وهم:  العلم،  أهل  غري  من  وأربعة  نعمة،  والّشيخ  حمّمد،  والّشيخ 
وحسني، وحمّمد حسن، وعبد اهلل، وكّلهم أعقب، وهم مجاعة كثرية منترشة يف 
اجلزائر، وخندق البرصة، وغريمها من األنحاء، وقد اشتهر أفراد من هذه األرسة 
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بالعلم والفضل واألدب، إاّل أهّنم قليلو العدد مل تكن هلم شهرة العلامء املشاهري 
رس،  وال صيتهم، بل عاشوا كغريهم من أهل العلم املنكبِّني عىل الكتاب والدَّ

ائهم وأرحامهم)43(. واملعروفني لدى مجاعة من أخصَّ

ر  10- اأُ�صرة اآل املظفَّ

ُتعدُّ هذه األرُسة من األرُس العلمّية املكثرة بالعلامء األعالم، وشجرة مورقة 
واألدب  والعلامء،  بالِعلم  معروفة  ُأرسة  فهي  الثِّامر،  وافرة  األغصان  كثرية 
من  أمحد  بن  مظّفر  يخ  الشَّ هم  جدِّ نزوح  منذ  الغّراء  الرّشيعة  خدمت  واألُدباء، 
القديمة  البرصة  غرب  جنوب  يف  أّوالً  استقرَّ  إذ  العراق؛  إىل  احلجاز  عوايل 
-الّزبري حالّيًا- يف ِشعب املظّفر، ثّم هاجر إىل اجلزائر يف جنوب العراق، وسكن 
امْلَدْينة)44(، ويرى الّشيخ عبد الّرسول نجل الّشيخ عبد الواحد املظّفر، أّن األرسة 
رّية استوطنت أّوالً حمّلة الّسيمر يف مركز البرصة، ثّم بعد ذلك حصل بينهم  املظفَّ

وبني القبائل األُخر نزاع، فنزحوا إىل شامل البرصة)45(.
ر بعض  و ُتعدُّ هذه األرُسة من أهّم األرُس املعروفة بالعلم والعلامء، فقْد تصدَّ
ياسّية، واحلركة اإلصالحّية يف  ينّية والسِّ الدِّ الّزعامة  الّزمان  علامئها يف فرتة من 
احلركة  رجاالهتا  بعض  ورفد  اخلصوص،  عىل  يعّي  والشِّ اإلسالمّي،  املجتمع 
من  كثري  بينها  ِمن  برز  حّتى  املعرفة،  أبواب  خمتلف  يف  علمهم  بوافر  العلمّية 
رين والفقهاء واألدباء والّشعراء)46(، وذكرهم الّشيخ جعفر حمبوبة، فقال:  املفكِّ
تلك  قادة  وهم  واالحرتام،  التبجيل  بعني  املرموق  والّشأن  الّسامية  املكانة  »هبا 
مسائل  يأخذون  عنهم  فتاواهم،  وأرباب  حماريبهم،  وأئّمة  وهداهتم،  األنحاء 
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نن واآلداب، وهي ساللة علمّية بسق يانع فضلها يف مرابع العلم،  ين والسُّ الدِّ
ونام غرسها يف حثل الفضل والكامل«)47(.

11- اأُ�صرة املن�صورّي 

ينتسبون إىل قبيلة بني منصور العدنانّية، وهي من البيوتات العلمّية واألدبّية، 
ُعرفت يف النجف يف أوائل القرن الثالث عرش، وهم يرجعون إىل بني منصور، 
إذ هم من  باجلّد األكرب فرج اهلل احلارثّي عميد ُأرسة آل فرج اهلل)48(؛  ويلتقون 

ّية الّشيخ حمّمد بن سليامن بن حمّمد بن احلارث، املنصورّي، اجلزائرّي. ذرِّ
وهناك الكثري من األرُس مل نذكرها، كالّسادة اجلابرّي، وآل باليل اجلزائرّي، 
بأصوهلا  ترجع  التي  األرُس  وأغلب  الشبيبّي،  وآل  البّطاط،  والّسادة  الّدورقّي، 

جلزائر البرصة، وغريها؛ كوننا اخترصنا بحثنا هذا.
ومن خالل هذه اإلحصاءات األرُسّية للبيوتات العلمّية نستطيع تأكيد أّنه لو 
مل يكن أهايل هذه املناطق ذوي حبٍّ شديٍد لطلب العلم مع تشجيعهم ألبنائهم 
النازحني بالّذهاب إىل احلوزات العلمّية يف النجف األرشف وغريها، ملا حصل 
هذا الّزخم الكثري من اهلجرة لطلب العلم، فضاًل عن أّن هذه األرُس كان جّل 
الّروابط  بحكم  البالد  تلك  من  إليها  يصُل  ما  عىل  عيشها  موارد  يف  اعتامدها 

نت يف احلوزات ومناطقها.  العائلّية بني األرُس التي تكوَّ
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املبحث الثالث
تاأثرُي الأُ�صِر العلمّية واآثاُرُهم

القسُم األّول: 
ياسّية. 1- أثُرُهم يف احلياة السِّ

2- أثُرُهم يف احلياة االجتمعّية.
3- أثُرُهم يف احلياة العلمّية.

القسم الثاين: 
- آثاُرُهم العلمّيُة.

الق�صم الأّ�ل

يا�صيَّة  1- اأثُرُهم يف احلياة ال�صِّ

من الواضح أّن الّدور الذي أّدته القبائل العربّية يف زمن سيطرهتا عىل مدن 
أقامتها  التي  للقالع  االسرتاتيجّية  واحلصانة  اجلغرافّية  بالُعزلة  متثَّلت  اجلزائر، 
القبائل عىل فروع األهنار الّصغرية، التي ال ُيمكن الوصول إليها إاّل عن طريق 
رة،  نتهم من الّصمود بوجه احلمالت العثامنّية املتكرِّ القوارب الّصغرية، التي مكَّ
املنطقة،  أبناء  لدى  املقاومة  أسباب سيطرهتم مع وجود روح  وكانت سببًا من 
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كان هلم  الذين  ين  الدِّ بعلامء  البرصة(  امْلَدْينة )جزائر  بتمّسك سكان  ُتعلَّل  التي 
اليد الطوىل يف اخّتاذ القرارات، ما متثَّل بالتمّسك بإطاعتهم واحرتامهم للعلامء.

بالعلم  واهتاممهم  األفراسيابّية،  واإلمارة  املشعشعّية  اإلمارة  لنشوء  وكان 
ق قايض  والعلامء أثر يف إبراز دورهم، فنرى -مثاًل- الّدور القيادّي للعامل املحقِّ
املسلمني الّشيخ حمّمد بن احلارث املنصورّي اجلزائرّي يف املقاومة التي حدثت 
باشا(  )إسكندر  رسالة  عىل  وجوابه   ،)#975( عام  البرصة(  )جزائر  امْلَدْينة  يف 
يايّس  ثِقلهم السِّ ياسّية للمنطقة، وقْد بقَي  السِّ ينّية يف احلياة  الدِّ القيادة  دليٌل عىل 
وإعالن  العراق،  إىل  اإلنكليز  ُدخول  حنَي  الّشعيبة  معركة  ففي  بأثرهم،  متبوع 
الّرّزاق  يِّد عبد  السَّ يِن فتاواهم بوجوِب اجلهاِد، ال ينسى-مثاًل- دور  الدِّ ُعَلامِء 
وكان  وآخرون.  املظّفر،  املهدي  عبد  والّشيخ  اهلل،  فرج  طاهر  والّشيخ  احللو، 
كام  اجلهاد)49(،  بوجوِب  فتواُه  أصدَر  إذ  طليعتهم؛  يف  احللو  الرّزاق  عبد  الّسّيُد 
ين املرعيّش يف كتابه اإلجازة الكبرية: »وكاَن ممَّن  ذكره الّسّيُد شهاُب الدِّ
َخَرَج إىل َدْفع اجليِش الربيطاينِّ عنَد دخولِه العراَق وحماربته مع الّدولة العثامنّية، 
وكأيّن به يف الّصحِن الرشيِف العلويِّ اململوء بالنّاس، مْن ُشيوِخ العشائِر، 
والعلامِء، والتُّّجاِر، واألُمراِء، وسائِر الطبقاِت عىل اختالف أصنافهم، وهو عىل 
جاجان  )حمّمد  العامُّ  القائُد  األّيام  تلك  يف  وكاَن  الّدفاِع،  إىل  النّاَس  حيثُّ  املنرِب 
وكاَن  املجلس،  يف  جالسًا  العثامنّيِة  الّدولِة  ُأَمراِء  أعاظم  من  الداغستايّن(،  باشا 
عىل  قائاًم  عاممتِه،  ذؤابة  ُمْسِدالً   الّسّيُد وكاَن  ٍة،  وُأهبَّ َوَوقاٍر  َسكينٍة  ذا  َرُجاًل 
ِة، وهي لِواٌء ُيقاُل إنَّ ُعوَدها هي  َعريشِة املنرِب، آخذًا بَيِده الّرايَة املعروفَة باخليربيَّ
العودُة التي كانت بيِد األمري يوَم َفْتِح َخيرَب، وكاَن الّسيُِّد ُينادي بأعىل صوته: 
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َغريبًا،  أصبَح  اإلسالَم  أنَّ  إعَلموا  امُلؤمنني،  َأمرِي  َعَلُم  هذا  امُلسِلمني،  َمعارَش  يا 
َوَقد َهَجَم َعىل بالِد املسلمنَي جيُش الُكفر، فاْدَفعوا َعنها، فيها مشاهُد ُيذكُر فيها 
اسُمه، وُيتىل ِذكُره، َفَعَلت األْصواُت بالُبكاِء والَعويِل، َفرتى الناَس بني صارٍخ 
داه، وباجلملة: كاَن ذلك اليوُم مشهودًا، ثّم  ومناٍد: وا إسالماه، وا ديناه، وا حُممَّ
ارتقى املنرَب بعَده العاّلمُة، األستاُذ، األديُب، آيُة اهلل، الّسّيُد، حمّمد َسعيد احلّبويّب، 

وبعَدمها عدد من العلامء واخلطباء«)50(.
آخر  ركٌب  النّجف  من  خرَج  احلّجة/#1333()51(،  )27/ذي  يوم  ويف 
ولدى  أتباعه،  من  وتسعة  احللو(،  الرّزاق  )عبد  الّسّيد  بقيادة  املجاهدين  من 
وصولِه إىل الّساموِة يف طريقِه لِساحِة احلَْرِب نصب خيامه عىل الّشاطئ الرّشقّي 
باشا(،  )جاويد  الوايل  من  برقّيٌة  َوَرَدت  وصوله  من  يومني  وبعد  الفرات،  من 
وآِل  اهلل،  برسوِل  إليك  ل  »َأتوسَّ نّصه:  ما  فيها  يقول  البرصة،  يف  كان  الذي 
دٌة،  مهدَّ الَبرْصَة  أنَّ  حيُث  ؛  إيلَّ املجيء  يف  ُترسعوا  أْن  الّزهراء،  وفاطمة  البيِت، 
ونحُن يف ِضيٍق َشديٍد«)52(، وحنَي ُوصوِل الّسّيِد إىل ناحيِة امْلَدْينَِة)53(، وجَد 
هناك،  العشائِر  مجوُع  فاستقبَلْته  َعَلَمهم،  َعليها  وَرفعوا  احتّلوها،  قد  اإلنكليز 
فأعَلَمهم بوجوِب اجلهاِد، وأمَر بَعَلِم اإلنجليِز، فُأنزل وُكرس، وُرفع مكانه علُم 
إىل  الّسّيُد  رجَع  بغداد،  واحتالل  العثامينِّ  اجليِش  انكساِر  وبعَد  املسلمني«)54(، 
ورثاه   ،)#1337( سنة   َ ُتُويفِّ أن  إىل  والتأليِف  التدريِس  إىل  وانرصَف  النجِف، 

الّشيُخ كاظٌم السوداينُّ بقصيدٍة يقوُل يف َمطلعها)55(: 
هِر هيتُف ناِعيه الّرزِء أرجَف داعيِهأصاَت بسمِع الدَّ نعي بعظيِم 
فاجأت القيامة  ضجَّ  وقْد  فيِهتاُل  ُقرنْت  ا  أهنَّ ُرزٌء  وناهيَك 
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ئيُلَها م حنَي انربى َجرْبَ يبكِيِهبكته السَّ باحُلزِن  األمالِك  بقاطبِة 
حِن العلويِّ  وصىّل عىل جثامنه آيُة اهلل الّسيَّد حمّمد كاظم اليزدّي، وُدفَن يف الصَّ

يف. الرشَّ
بجرأته  معروفًا  مهيبًا  رجاًل  كان  فقد  اهلل()56(،  فرج  )طاهر  الّشيُخ  وأّما 
ورصاحته، وهو من أوائل الذين محلوا راية اجلهاد يف معركة الّشعيبة عىل رأس 
بليغًا ال زمه حّتى املوت)57(،  املعركة جرحًا  قبيلته احلالف، وقْد ُجرح يف هذه 
وقد أرسْت قبيلته عددًا من اجلنود، فُعرضوا أمام الّشيخ طاهر، »فارجتز« أحد 
ل صيده(، يف إشارة إىل اجلنود املأسورين.  ك هاي أوَّ أبناء القبيلة، وقال: )يمطوَّ
وكاَن موقف الّشيخ )عبد املهدي املظّفر( قْد ُسطِّر بأحرٍف من الرّشف والوفاء، 
فقد كان الّشيخ يشّد ضفائر العزم ويشحذ اهلمم، وما إن انتهت املعركة إىل ما 
ّفة الثانية من جهة شّط العرب  انتهت إليه وفرَّ النّاس من مركز البرصة إىل الضِّ
عندما أخذت القّوات الربيطانّية جتوب شوارع البرصة، مل خيرج الّشيخ معهم، 
وظّل خماطرًا بحياته وحياة أفراد ُأرسته الذين مجعهم من بيوهتم يف بيته، وبقَي 
املظّفر:  جاسم  األستاذ  حفيده  يقول  الّشأن  وهبذا  ومحايتها،  حلفظها  العّشار  يف 
ضًا نفسه وعائلته خلطر القّوات الربيطانّية التي جتوب  »وبقي عىل هذه احلالة معرِّ
ف  باملترصِّ فاّتصل  ّية،  املحلِّ احلكومة  لت  تشكَّ أْن  إىل  لب  والسَّ للنّهب  الّشوارع 
املدينة  من  جنودها  سحب  الربيطانّية  القّوات  إىل  الطلب  رضورة  له  وأبان 
ُذكر  كام  أراد...«)58(.  ما  له  فكان  للحراسة،  العراقّية  الرّشطة  بقّوات  وإبداهلم 
أّنه كان »معاونًا لقائد احلملة العاّلمة الّسّيد حمّمد سعيد احلّبويّب سنة )1914م(، 
يف معركة الّشعيبة املشهورة، ومل ُيفلح املجاهدون يف هذه املعركة، فقبضت عليه 
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والشخصّيات  الثّوار  من  مجهوٍر  مع  اهلند  إىل  نفيه  رت  وقرَّ االحتالل،  قّوات 
العسكرّي  احلاكم  لدى  ط  توسَّ خزعل  الّشيخ  عربستان  أمري  لكّن  الوطنّية، 
اإلنكليزّي )بريس كوكس(، وحال دون نفيه، وكفله، وأبقاه لديه مقياًم يف قرص 
الكاملّية بقصبة )الفيلّية( أكثر من ثالثة أشهر، ثّم عاد إىل العراق مواصاًل تأدية 
رسالته العلمّية، وحماربًا الفساد االجتامعّي والتغلغل الربيطايّن«)59(. كذلك كان 
دورهم يف ثورة العرشين، ونستشهد بام ذكره يل الّدكتور )حمسن املظّفر(، وسّجلها 
ه: »وكان جّدنا الّشيخ  ضمن خواطر له ساّمها )حمّطايت(؛ إذ قال يف حديثه عن جدِّ
جابر وطنّيًا، وله عالقة وطيدة مع وجهاء وطنّيني، اندفع كغريه مشاركًا يف ثورة 
قًا أقواله بمعلوماٍت استقاها  العرشين، وقْد ذكر يل أخي األصغر الّشيخ جميد موثِّ
عن أبيه وأعاممه، وعن بعض املشايخ: إّن جّدنا كان ليس فقط مشاركًا يف ثورة 
زًا قوّيًا، وبقي مالزمًا ملشايخ  سًا هلا، وفاعاًل شجاعًا، وحمفِّ العرشين، بل متحمِّ
ثّم  عليه،  القبض  إلقاء  نشاطه، حاولوا  لإلنكليز  تأّكد  ومّلا  املرشاق ووجهائها، 
تسفريه إىل اهلند لوال تدّخل بعض من شيوخ املرشاق، وبخاّصة وجهاء احلاج 
رايض، ووجهاء آل بقر الّشام، وبمساعدة الّشيخ مهدي العبد شيخ البو عامر 
نا(،  جدِّ )دار  داره  عىل  فهجموا  وا،  يكفُّ مل  اإلنكليز  أّن  إاّل  عنهم،  إخفاؤه  تّم 
طرف  إىل  روهم  وهجَّ املجاورة،  البيوت  من  األرُس  وبعض  ُأرسته  وأخرجوا 
ًا هلم مّلا وجدوه واسعًا، متَّخذين من احلوض  نا مقرَّ احلويش، واخّتذوا من دار جدِّ
الكبري داخله حوضًا للّسباحة وإلرواء خيوهلم التي أدخلوها الّدار كذلك. ومّلا 
داب  الرسِّ يف  تركوا  لكنّهم  أثاثها،  من  شيئًا  يرسقوا  مل  الّدار  من  اإلنكليز  خرج 
والّرأس،  الوجه  لتغطِّي  ُتلبس  التي  الّسموم  الغازات  واقيات  من  عدد  الكبري 
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ومل  مصدرها،  نعرف  حينها  كنّا  وما  الواقيات،  هبذه  نلعب  األحفاد  نحن  وكنّا 
أثٌر  )1935م(  عام  ثورة  يف  لدورهم  وإّن  عنها«)60(.  للّسؤال  نفسنا  نكلِّف 
فرج  رضا  )حمّمد  الّشيخ  أمثال  من  غفرٌي  مجٌع  للمشاركِة  ى  تصدَّ فقْد  واضٌح، 
مت -كذلك- الّشهداء يف مواجهتهم  اهلل()61(، وثّلة من آل املظّفر والكثري، وقدَّ
للنّظام املقبور، كالّشهيد )كاظم احللفّي(، وثّلة من آل فرج اهلل، والّسادة البّطاط، 
وآل احللو، وغريهم؛ وبذلك تشهد هلم وبوالئهم ساحات اجلهاد بعد أْن أعلن 
امْلَدْينة  إّن  إذ  فتواه يف اجلهاد؛   يستايّن السِّ الّسّيد عّل  الّروحّي  سامحة األب 
يايّس، بأّن االستعامر  يف الّصدارة بتقديمها الّشهداء األبرار. ونختم بثقلهم السِّ
رين، مها: ابن  )قّوات االحتالل( بعد عام )2003م(، قد استهدفْت عاملني مفكِّ
ر اإلسالمّي الّسّيد حمّمد باقر احلكيم، وابن امْلَدْينة  النّجف الّشهيد الّسعيد املفكِّ

ين سليم(.  ر اإلسالمّي األستاذ عبد الّزهرة عثامن )عّز الدِّ الّشهيد الّسعيد املفكِّ

2- اأثُرُهم يف احلياِة الجتماعّيِة

العلمّي فقط،  باملجتمع، ومل تقترص عىل اجلانب  الُعلامء عالقاهتم  لقْد وّطد 
ذة لتلك األحكام، فقْد كانوا قضاة  لطة املنفِّ خصوصًا أهّنم كانوا يؤّدوَن دور السُّ
رشعّيني، غالبًا ما ُيوكل إليهم يف حلِّ النّزاعات واخلالفات التي حتصل، ومنهم 
البنّاء، اجلزائرّي(، والّشيخ  الفقيه األصويّل قايض املسلمني )يوسف بن حمّمد، 
والّشيخ  اجلزائرّي(،  املنصورّي،  احلارث،  بن  )حمّمد  املسلمني  قايض  الفقيه 
)عبد النبّي اجلزائرّي(، الذي ُنقلت عنه حكاية أشار إليها األفندي يف رياضه، 
قائاًل: »ورأيُت -أيضًا- عىل ظهر تلك النّسخة من رشح اإلرشاد بخّط بعض 
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بن  عبدالنبّي  الّشيخ  املقّدس  املرحوم  العاّلمة  شيخنا  مناقب  من  أّن  األفاضل، 
ده اهلل برمحته(، يف صالبته يف األمور  سعد اجلزائرّي مصنِّف هذا الكتاب )تغمَّ
ينّية، أّنه حتاكم إليه طائفتان عظيمتان من أهل بلدة القطيف كلٌّ منهام -عىل  الدِّ
ما يأيت- رجٌل يف مزارع ونخيل وبساتني عظيمة كانت حتت يد أحدمها، وهي 
تزيد عىل عرشة آالف جريب، ولكلٍّ منهام بيِّنة ُتعارض األخرى، فحكم باحلقِّ 
لذوي البيِّنة اخلارجة، وانتزع هلم مجيع ذلك بمعونة حاكم البالد )هجرس بن 
عون يف غاية الّضعف، وواضعوا اليد يف غاية القّوة،  حمّمد اجلزائرّي(، وكان املدَّ
وهي يف يدهم يف نحٍو من عرشين سنة. وقْد نقل هذه احلكاية رواية عن الّسيِّد 
الّصالح إسامعيل بن عّل بن صالح بن فلجى العراقّي مولدًا، اجلزائرّي مسكنًا، 

يف املدينة النّبوّية سنة ألف وثالث وعرشين«)62(. 
وندرك مكانة العلامء لدى سّكان اجلزائر من خالل رجوعهم إليهم يف كتابة 
التي  الوثائق  فأغلب  وغريها،  واإلرث،  والرّشاء  البيع  ومكاتبات  وصاياهم 
عثرُت عليها، وجدُت يف ديباجاهتا أهّنا ُكتبْت بمحض الرّشع الرّشيف، وبخّط 
أحد العلامء، وبشهادة مجلة من العلامء من حضور ذلك املجلس الرّشعّي، فرأيُت 
ن فيه وكالة بنٍت ألبيها يف أرضها،  -مثاًل- سندًا رشعّيًا ُكتِب عام )1035#(، ُدوِّ
ند هو الّشيخ فرج اهلل اجلزائرّي)63(، بشهادة علامء فقهاء سكنوا  وكاتِب هذا السِّ

اجلزائر. والكثري ممّا حصلت عليه من هذه الوثائق ُكتبْت بأيادي علامء.
وجتدر اإلشارة إىل أهّنم كانوا خُيرجون من أمواهلم احلقوق الرّشعّية ويسلِّموهنا 
للعلامء، وهبذا الّشأن قال الّشبيبّي: »وكان أهلها أجوادًا، خيرجون من حقوق اهلل 
يف أمواهلم«)64(، ويف حضورهم املضايف نرى مقامهم العايل لدى كبار الوجوه 
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نذكر  اجلميع،  لدى  مسموعة  كلمتهم  وإّن  كثرية)65(،  والّشواهد  االجتامعّية، 
الّشيخ  أرسل   ،النّائينّي الّشيخ  تويفِّ  أّنه عندما  اهلل:  فرج  إياد  القايض  منهم: 
إىل  امْلَدينة ولقبيلته احلالف يدعوهم للحضور  أهايل  إىل  )حمّمد رضا فرج اهلل( 
النجف، وهنا إشارة واضحة للثقل االجتامعّي للْمَدْينة متمثِّلة باملرحوم الّشيخ 
فقال: »وما  الّشيخ حمّمد رضا،  )حمّمد رضا(، حينام ذكر يل األستاذ أمحد نجل 
دمُت يف حديث الّشيخ أيب، فهل تعرفون أهّيا األعزاء، وهو تسجيل للتأريخ إن 
يِّد حمسن احلكيم قْد خرج من  ل، أّن املرجع الكبري اإلمام السَّ مل يكن قد ُسجِّ
بيتنا يف أّول يوٍم لصالة اجلامعة بعد وفاة الّشيخ حمّمد حسني النّائينّي، وكان معه 
أيب -أيضًا-، وبعد الّصالة جاء إىل بيتنا مع أيب«)66(، وشواهد كثرية ال يّتسع هلا 

كر يف هذه العجالة. الذِّ

3- اأثُرُهم يف احلياِة العلمّية

من  مهّمة  ومدينة  علمّية  حارضة  البرصة،  جزائر  أّن  إىل  الّدالالت  أشارت 
مّدن التشيُّع، وأّكد القايض نور اهلل التُّسرَتّي يف جمالسه: »وعىل هذا، قد ظهر لنا 
يعة اإلمامّية«، وأّكد ذلك الّشيخ  يار)البطائح( كانوا من الشِّ أّن متوّطني تلك الدِّ
)حمّمد بن احلارث املنصورّي( يف ردِّ رسالة اإلسكندر باشا عام )975#(، فقال: 
أيب  بن  علِّ  بوالية  بوَن  املقرَّ فنحُن  شهداء،  متنا  وإْن  سعداء،  عشنا  إْن  »فنحُن 
يعة املؤمنون، أال  طالٍب أمري املؤمنني خليفِة رسوِل ربِّ العاملني، فنحُن واهلل الشِّ
إنَّ حزَب اهللِ ُهُم الغالبوَن..«)67(، فاكتسبْت هذه املدينة كيانًا خاّصًا يميِّزها عن 
ينّي والعلمّي والفكرّي،  سائر احلوارض واملدن؛ كوهنا كانت مصدرًا للعطاء الدِّ
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بعلوم  منه  املتمثِّل  سياّم  واإلسالمّي،  العريّب  الرّتاث  من  وكبريًا  نادرًا  وخزينًا 
الفقه، واألصول، واحلديث، والفلسفة، مضافًا إىل الرّتاث األديّب العاّم والّثقايّف 

الّشامل.
وقْد ذكرنا سابقًا أّن للبيئة األثر الكبري يف احتضان الكثري من العلامء، فضاًل 
ْت بالِعلم واملعرفة، كاإلمارة املشعشعّية سنة )#840- عن تأسيس إمارات اهتمَّ
اعتنوا  الذين  األفراسيابّية سنة )1596م حّتى 1718م(،  واإلمارة  1436م(، 
يهم احلكم بالتعليم، فكثر املتعلِّمون، وازدهرْت الّثقافة،  نني األوىل لتولِّ ومنذ السِّ
ابن  الّشيخ  فيذكر  والّشيوخ،  العلامء  هبا  واستوطن  املعارف،  طاّلب  وقصدها 
عشرية البحرايّن )كان حّيًا سنة 809#(، واصفًا نفسه بكتابه رشح ألفّية الّشهيد 
املولد،  األوايّل  البحرايّن  عشرية  بن  عّل  بن  منصور  بن  إبراهيم  »الشيخ  بأّنه: 

 .)68(»بًا، وإىل أرض بابل طالبًا، راغبًا يف زيارة أهل البيت اجلزائرّي متغرِّ
إّن وجود عامل فقيه كالّشيخ )ابن عشرية البحرايّن( يف اجلزائر، وكذلك وجود 
الفقيه اإلمامّي الّشيخ )ُمفلح بن حسن بن راشد الّصيمرّي()69(، ُيعطي مكانة 
الّسّيد )أمحد  العلامء أمثال  انتساب الكثري من  علمّية للمنطقة، كام هو احلال يف 
اإلجازة)70(،  شيوخ  من  وهو  )ت#883((،  احلّلّ  اجلزائرّي  احلسينّي  عّل  بن 
ين حسن بن احلسني بن مطّهر، اجلزائرّي()71(، والّشيخ )عّل  والّشيخ )مجال الدِّ
ابن هالل بن عيسى بن حمّمد اجلزائرّي )كان حّيًا سنة 909#((، هو أحد أبرز 
يعة اإلمامّية  علامء اإلجازة البارزين يف عرصه، حّتى ُوِصَف بالقول: »شيخ الشِّ
املعقول  يف  العلامء  عاّلمة  الّسعيد  اإلمام  الّشيخ  شيخنا  منازع،  غري  زماننا  يف 
احلسن،  أبو  ين،  والدِّ واحلّق  املّلة  زين  قاطبة،  العرص  أهل  قدوة  واملنقول.. 
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والّشيخ  اجلزائرّي،  املنصورّي  احلارث  بن  )حمّمد  والّشيخ  هالل«)72(؛  بن  عّل 
والّسّيد  اجلزائرّي)74(،  نّصار  بن  حمّمد  والّشيخ  اجلزائرّي)73(،  اهلل  نرص  بن  عّل 
اجلزائرّي  املوسوّي  اهلل  نرص  بن  اهلل  حبيب  بن  اهلل  نعمة  بن  عّل  ين  الدِّ رشف 
بن سليامن  اهلل  فرج  والّشيخ  اجلزائرّي)75(،  باملريزا  املشهور  الّسّيد حمّمد  وولده 
البنّاء  اجلزائرّي، والّشيخ حمّمد بن سليامن اجلزائرّي، والّشيخ يوسف بن حمّمد 
اجلزائرّي، والّشيخ عبد النبّي اجلزائرّي، ووالده الّشيخ سعد بن حمّمد اجلزائرّي، 
ر وآل  وآل الّسادة اجلزائرّي واملنصورّي، وهكذا َمن بعَدهم من أعالم آل املظفَّ
ندرك  أْن  وُيمكن  الكتب.  بطون  من  عنهم  مجعنا  ممّا  الكثري  وغريهم  اهلل،  فرج 
التي  ينّية  الدِّ املدارس  خالل  من  التعليم،  يف  البرصة  جزائر  يف  املجتمع  اهتامم 
صني يف املعارف اإلسالمّية، التي غالبًا ما تكون  ُعنيت بتخريج الفقهاء واملتخصِّ
اجلزائرّي  اهلل  نعمة  يِّد  السَّ حديث  يف  ونلمُس  واملضايف،  املساجد  يف  حلقاهتا 
عىل  يدلُّ  وهذا  قراها)76(،  أغلب  يف  موجودة  رس  الدَّ حلقات  أّن  حياتِِه  عن 
العلامء فيها  التي جرْت بني  العلمّية  وجود حركة علمّية فيها، وإّن املطارحات 
ق الكركّي )ت #940(،  دليل آخر لوجودها العلمّي، ومنها ما جرى بني املحقِّ
والعاّلمة القطيفّي )ت 941#()77( من جمالسات يف مسائل علمّية)78(، كان أّوهلا 
ينّية يف النجف  يف لقائهم باجلزائر، كذلك تواصلهم مع املراكز واملرجعّيات الدِّ
انتقال بعض  وكربالء واحلّلة والبحرين وإيران، كان حلقة وصل علمّية، منها 
علامئها هلذه املراكز طلبًا للعلم)79(، فأصبحوا من جهابذة علامئها وفقهائها الذين 
رجات العلمّية العالية، وكانت جمالسهم ِمن أهمِّ جمالس العلم  ُيشار إليهم بالدَّ
والعلامء، وإّن رسائلهم للمرجعّيات العليا شاهٌد من شواهد الوصلة العلمّية، 
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ّ )ت 841#(، فكان جوابه رسالته املساّمة  ومنها ما ُأرسل للّشيخ ابن فهد احللِّ
)رسالة إىل أهل اجلزائر(، خصَّ خطابه فيها ألهل امْلَدْينة، وأيضًا ممّا عثرنا عليه 
جوابات علامء اجلزائر عىل أسئلة يسألون عنها، ومنها أسئلة الّشيخ )حمّمد جابر 
النجفّي(، التي سأهلا لشيخه خامتة املجتهدين الّشيخ عبد النبّي اجلزائرّي، وهكذا 
سار علامء جزائر البرصة عىل هنجهم يف احلياة العلمّية، ويمكن لنا أْن نعّد نتائج 
د الّشيخ حمّمد  جهودهم بأهّنا صاحبة التجديد يف احلوزة العلمّية، بفخرها باملجدِّ
رضا ابن الّشيخ حمّمد ابن الّشيخ عبد اهلل ابن الّشيخ حمّمد ابن الّشيخ أمحد ابن 
أجداده،  البعيد وهي موطن  الّزمن  فِمن  املظّفر،  اجلزائرّي،  الّصيمرّي،  مظّفر، 
واجلزائرّي من الّزمن القريب؛ إذ كان جّده الّشيخ عبد اهلل، الذي ُعرف بالفضيلة 
والتحصيل، إىل جانب شهرته بالّزهد والتقوى والّصالح، كان قد سكن امْلَدْينة 
د عّمه الّشيخ عّل ملوطن ُأرسته  وانتقل منها إىل النّجف األرشف، وكذلك تردَّ
األّول، وبقاء عّمه الّشيخ ُحسني يف امْلَدْينة الذي توىّل الوظائف الرّشعّية فيها)80(.

الق�صُم الثاين

- اآثاُرُهم العلمّيُة 

قّلة  من  الّرغم  وعىل  البرصة،  جزائر  برتاث  واهتاممي  تتّبعي  خالل  من 
املصادر، وقسوة الّتاريخ عىل تلك البالد، فإّن ما ظهر من املخطوطات والوثائق 
التارخيّية، كاإلجازات والوصايا ومكاتبات البيع والرّشاء وُنسخ املخطوطات، 
يشهد للمنطقة بأهّنا ذات تراث علمّي كبري تكون بسعي رجاهلا؛ إْذ مل ختُل تلك 
تلك  يف  نشطوا  الذين  واملجتهدين  الفضالء  من  العرشات  وجود  من  العصور 
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وا ما عليهم من تبليغ وإرشاد ومواجهة الغزاة. البالد وأدُّ
وكان  اإلسالمّية،  املعارف  من  شّتى  صنوٍف  يف  اجلزائر  علامء  خاَض  لقْد 
القراءة،  ومنها:  اإلسالم،  فنون  مجيع  يف  أّلفوا  فقْد  إسهام،  صنٍف  كلِّ  يف  هلم 
الفقه،  وُأصول  والفقه،  ين،  الدِّ وأصول  الّتوحيد،  وعلم  واحلديث،  والتفسري، 
جال، وغري ذلك، ولو  ورشح األخبار، والتاريخ، واألخالق، واألنساب، والرِّ
ذكرناها لكان البحث بمجّلدات نظرًا إىل كثرة املؤّلفات؛ لذا سنذكر بعضًا منها 

للتوضيح.
ُمفلح  الّشيخ  وأّلف  الكلم(،  )جوامع  اجلزائرّي  حمّمد  املريزا  الّسّيد  أّلف 
الّصيمرّي )إلزام الناصب(، و)ونّيات العبادات(، و)جواهر الكلامت يف العقود 
الواجب(،  )إثبات  املنصورّي  احلارث  بن  حمّمد  الّشيخ  وأّلف  واإليقاعات(، 
النبّي  الّشيخ عبد  وأّلف  ين(،  الدِّ يفّية يف أصول  االجتهاد(، و)السَّ و)رسالة يف 
جال(، و)اإلمامة(، و)هناية الّتقريب يف  اجلزائرّي )حاوي األقوال يف معرفة الرِّ
رشح الّتهذيب(، والّسّيد نعمة اهلل اجلزائرّي )عقود املرجان يف تفسري القرآن(، 
رون  املتأخِّ وأّلف  األبرار(،  و)ربيع  النّعامنّية(،  و)األنوار  احلديث(،  و)مدينة 
دق(، وأّلف الّشيخ  كالّشيخ حمّمد حسن املظّفر، اجلزائرّي، النّجفّي )دالئل الصِّ
و)الّسقيفة(،  الِفقه(،  )أصول  النّجفّي  اجلزائرّي،  املظّفر،  رضا  حمّمد  د  املجدِّ
و)عقائد اإلمامّية(، و)املنطق(، وأّلف الّشيخ عبد الواحد املظّفر )بطل العلقمّي(، 
طالب  أيب  بن  و)عقيل  احلسينّية(،  النهضة  و)أعالم  البشري(،  ببعثة  و)البرشى 
النّسابة الّشهري(، و)ميزان اإليامن يف تراجم األعيان(، وأّلف الّشيخ عّل حيدر 
كتابه )الّسؤال واجلواب يف حلِّ مشكالت الكتاب(، وآخر ساّمه )مغلق اآليات 
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يف تفسري مبهم اآليات(، وأّلف الّشيخ حمّمد رضا فرج اهلل )الغدير يف اإلسالم(، 
من  تارخيّية  )ملحة  احللفّي  كاظم  الّشيخ  وأّلف  الواجبات(،  وأّول  و)اإلنسان 
والكثري  الفلك(،  وعلم  و)علٌّ  ين(،  واملفرسِّ الكّتاب  و)مع  النجف(،  تاريخ 
من املؤّلفات القيِّمة التي أغنت املكتبات بكنوز معلوماهتا، فضاًل عن إجازاهتم 
والنفيسة،  املهّمة  املكتبات  من  ُتعدُّ  مكتباهتم  وإّن  ومنسوخاهتم،  وحواشيهم 
كمكتبة الّشيخ عبد الواحد املظّفر، ومكتبة الّشيخ حمّمد رضا فرج اهلل، ونختم 
بحثنا بام ذكر الّشيخ جعفر حمبوبة يف وصفها، قال: »مكتبة الّشيخ حمّمد رضا آل 
فرج اهلل من املكتبات العامرة املهّمة يف النجف، يبلغ عدد كتبها األربعة آالف، 
جيد فيها املطالع من املخطوطات واملطبوعات نفائس الكتب ونوادرها يف خمتلف 

العلوم والفنون واملذاهب، وتقُع يف غرفة واسعة األرجاء حسنة التنظيم.
هبا  االنتفاع  يريد  َمن  جلميع  األبواب  مفتوحة  عاّمة،  تكون  تكاد  وهي 
واالستفادة منها، وقْد وضع نواة هذه املكتبة والده العاّلمة املرحوم الّشيخ طاهر 
ابن الّشيخ فرج اهلل آل حمسن احللفّي، حّتى جاء دور هذا الّشيخ، فكّرس جّل 
جهده ووقته يف مجع الكتب واملصنَّفات القديمة منها واحلديثة، حّتى أصبحت 
ٍف، وال يزال هذا الّشيخ  كام هي عليه اآلن يستفيُد منها كّل طالب علم أو مثقَّ
يزيُد فيها وجيلُب إليها ما جّد من املطبوعات، وما حيصُل لديه من املخطوطات 

واملصنَّفات القديمة«)81(.  
هذا واحلمد هلل ربِّ العاملني والّصالة والّسالم عىل حمّمد وآل حمّمد الطّيبني 

الّطاهرين. 
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الهوام�ُص

1- سورة إبراهيم: آية )34(.
2- فتح اهلل الكعبّي، أحداث البرصة يف زاد املسافر وهلنة املقيم واحلارض: ص37.

3- فاضل بيات، البالد العربّية يف الوثائق العثامنّية، املجّلد الثالث: ص28.
4- عّل الرّشقّي، العراق والعرب: ص159.

أمحد عّل  األستاذ  هبا  دين  زوَّ النجف وحارضها، خمطوط،  آل حمبوبة، مايض  5- جعفر 
احلّلّ )سلَّمه اهلل(.

6- عبد عّل احلويزّي، تاريخ الّدولة األفراسيابّية: ص342.
7- فتح اهلل الكعبّي، أحداث البرصة يف زاد املسافر وهلنة املقيم واحلارض: ص37.

8- طارق نافع احلمدايّن، والية البرصة: ص67.
9- املصدر نفسه: ص68.

يف  منشورة  غري  ماجستري  رسالة  احتاللني،  بني  العراق  القهوايّت،  حمّمد  حسني   -10
التاريخ احلديث: ص295، نقاًل عنه: طارق احلمدايّن، والية البرصة: ص68.

بأمِّ  ُتشاهد  أن  الّزمان عن  ر بك  تأخَّ قال: »وإذا  إذ  فيها؛  الشبيبّي وصف  11- وللّشيخ 
ر بحرية ساجّية شجراء متآمخة تكثر  رأسك هذه اجلزائر، فأطلق طائر خيالك يف سامئه وتصوَّ
يف مياهها الّدعاميص، ويغشى جّوها البعوض، وتشخص فيها لعينيك عيدان األسل، كأهّنا 
ماح ُأرشعت يف صدر األعداء، ويصعقك فيها زئري األسود، ويف اآلجام وصئي اخلنازير، يف  الرِّ
الغياض من حتتها نقيق الّضفادع، وفوقها يف أعايل العيدان اخلض هديل الطيور،... واّتصلت 
قراها، وعظم سوادها، حّتى قيل: إهّنا كانت )360( قرية كبرية، وكانت عاصمتها )امْلَدينة( 
راعة فيها ارتقاًء عظياًم، وجاد فيها النّخل وأنواع الفواكه  وكذلك هي إىل اليوم. وقد ارتقت الزِّ
مك والطيور  من اللَّيمون والنارنج والعنب، وربى فيها دود احلرير والّدجاج، وهي بالد السَّ
واخلري العميم. وكان أهلها أجوادًا خيرجون من حقوق اهلل يف أمواهلم«. ُينظر: كامل سلامن 



رجب 1440هـ - اآذار  2019مال�سنة الّثالثة - املجلد الثالث - العدد ال�سابع 279

م�سلم عقيل بدر

رات الشيخ حمّمد رضا الشبيبّي ورحالته: ص45. اجلبورّي، مذكَّ
القوارب  Stripling( وصفًا ممتعًا بقوله: »وكانت  لنا )سرتبلنك  الّشأن ترك  12- هبذا 
غم  نة بجذع النخيل والقصب، وعىل الرُّ املصنوعة من جذوع النخيل تنزل األهنار، وهي حمصَّ
من أهّنا كانت ُترشق من قبل احلاميات العثامنّية املتمركزة يف القالع القريبة من البرصة، إاّل إّن 
القذائف مل يكن هلا إاّل تأثرٌي قليٌل عىل األخشاب الطرّية، وإّن القوارب نفسها كانت حُترق من 
قبل أفراد القبائل العربّية، ثّم توّجه باجتاه القالع، بينام ينسحب طاقمها سباحة، ممّا يؤدِّي إىل 
اختناق أفراد احلاميات العثامنّية من جّراء الّدخان املتصاعد منها، كام أهّنم كانوا عاجزين عن 
ّية للقبائل العربّية خمتفية من وابل النريان، وتتصيَّد كلَّ َمن كان  إطفائه؛ نظرًا ألّن القّوات الربِّ

يظهر للعيان..«. نقاًل عن: طارق احلمدايّن، املصدر الّسابق: ص64.
13- وخيترص صاحب »معجم البلدان« مهام األهوار يف مقارعة األنظمة بقوله: »وتغلَّب 
نوا باملياه والّسفن، وجارت تلك األرض  عليها يف أوائل أّيام آل بويه أقوام من أهلها، وحتصَّ
عن طاعة الّسلطان، وصارت تلك املياه هلم كاملعاقل احلصينة«؛ لذا كانت مالذًا آمنًا لكلِّ َمن 
قصدها وسكن فيها، وساعدها عىل ذلك بيئتها املحاطة بكثرة آجام القصب والربدّي، ووفرة 

املياه التي حتيط هبا.
14- ذكر األستاذ الّدكتور حسني عّل املصطفى يف حديثه عن األرُس والقبائل يف كتابه: 
يربز  حيث  املناطق  من  هبا  حييط  وما  اجلزائر  وبالتحديد يف   ..« العثاميّن(:  العهد  )البرصة يف 
النظام القبّل بجميع ُأطره وتشكيالته، ولعّل تفسري ذلك يكمن يف بعد هذه املناطق النسبّي عن 
املدينة وعن تأثرياهتا ونظمها املختلفة من جهة، وطبيعة البيئة التي سكنت فيها تلك القبائل 

ة طويلة، بحيث جعلتها بعيدة عن نظم املدينة«. ُينظر: املصدر أعاله: ص190. منذ مدَّ
15- حسني املصطفى، املصدر الّسابق: ص190.

16- حسني املصطفى، املصدر نفسه: ص190.
سالة اجلوابّية لرسالة اإلسكندر باشا، فقال: »..  17- أشار الشيخ حمّمد بن احلارث يف الرِّ
بون بوالية علِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني  فنحن إن عشنا سعداء، وإن متنا شهداء، فنحن املقرَّ
يعة املؤمنون، أال إّن حزَب اهللِ ُهم الغالبون..«، ُينظر:  خليفة رسول ربِّ العاملني، فنحن واهلل الشِّ
مقال للباحث ُنرش يف جمّلة اخلطوة التابعة ملركز تراث البرصة، العدد)3(، وأيضًا هناك الكثري من 

األدّلة عىل تشّيع امْلَدينة )جزائر البرصة( منذ الِقدم، ذكرُت بعضها ضمن سياق البحث.
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ُينظر:  أعالمهم: ص33، وكذلك  وتراجم  املشعشعني   ، ُينظر: جاسم حسن شربَّ  -18
عبد الّرزاق احلسنّي، الّصابئون يف حارضهم وماضيهم: ص163.

19- طارق نافع احلمدايّن، والية البرصة: ص62.
20- فاضل بيات، البالد العربّية يف الوثائق العثامنّية، املجّلد الثاين: ص118. 

الفكر  رجال  معجم  وكتاب  وحارضها(،  النجف  )مايض  كتاب  من  استفدُت   -21
واألدب من آل البالغّي.

22- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 58/2.
الفكر  رجال  كتاب  من  ص367،  البالغّي:  آل  نسبك-  اعرف  احللفّي،  كاظم   -23

واألدب من آل البالغي.
الفكر  رجال  كتاب  من  ص367،  البالغّي:  آل  نسبك-  اعرف  احللفّي،  كاظم   -24

واألدب من آل البالغّي.
الفكر  رجال  كتاب  من  ص367،  البالغّي:  آل  نسبك-  اعرف  احللفّي،  كاظم   -25

واألدب من آل البالغّي.
26- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 58/2.

ُذكرت   ،ضا الرِّ اإلمام  مكتبة  يف  حمفوظة  للعاّلمة،  التذكرة  من  قطعة  بخّطه   -27
بفهرسها: 18/2، برقم: 2267.

28- له حاشية عىل الّلمعة. ُينظر: الّشيخ عبد النبّي اجلزائرّي، حاوي األقوال، مقّدمة 
التحقيق، ص55.

29- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 143/2.
30- اعتمدت هنا عىل ما أفادين به جناب األخ األستاذ حسني جهاد احلّسايّن عن ُأرسته.
ر الّشيخ عّباس الّدجيّل/ خمطوط. 31- استفاد األستاذ حسني جهاد احلّساين من: مشجَّ

32- خمترص ممّا أفادين به جناب األخ األستاذ حسني جهاد احلّسايّن عن ُأرسته.
33- استفدت ممّا كتبه الّسّيد خالد احللو عن خمترص تعريفّي ألرُسة آل احللو.

34- اجلزائر بسكنهم احلارض هو قضاء امْلَدينة شامَل البرصة حالّيًا.
35- حمّمد عّل جعفر التميمّي، مشهد اإلمام أو مدينة النجف، قم، 1431#: ص567.

36- الّشيخ جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 306/2.
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37- الّشيخ جعفر حمبوبة، املصدر نفسه: 306/2.
38- كام جاء يف مايض النجف وحارضها يف احلديث عن الّشيخ حمّمد صالح: »وكان 
كًا يف اجلزائر )املدينة(، يقال: إّن له هنرين يسّمى أحدمها شّط حسني، واآلخر هنر  والده مالَّ
عنهام  فأعرض  البقاع،  تلك  يف  املسيطرون  اإلمارة  رؤساء  عرصه  يف  عليهام  تغلَّب  الّسبع، 
إّنه  ُيقال:  ناٍر،  نافَخ  ه من هؤالء، فلم يرتك منهم  النجف، فأخذ اإلله بحقِّ مغاضبًا، وجاور 
تأّخر يف إحدى سفراته عن النجف، فكتب له بعض أصحابه يعاتبه عىل ذلك، فأجابه برسالٍة 

رها هبذه األبيات:  وصدَّ
ومــؤنِّبي عــــاذيل  دارييـــا  بعد  يف  ومفنِّدي 
مــــن وقيــــت  هناررفـــــقًا  أو  ليٍل  جنح  املكارِه 
أحبَّتي أهــــــَل  قفــــــارفـــارقُت  بيٍد  يف  وسكنُت 
العمـــارِة آجـــاَم  الضـواري. وألفـُت  وغوغِة  بنَي 

ُينظر: الّشيخ جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 312/2.
النجف  )مايض  يف  األرسة  رجاالت  بعض  عن  نقاًل  حمبوبة  جعفر  الّشيخ  ذكر   -39
وحارضها(: 59/3: » إهّنم ينتمون إىل أمحد بن املتّوج املشهور بالبحرايّن«، والقسم اآلخر 
التتبع عن نسبهم يف  ينسبوهم إىل أمحد بن فرج اهلل اجلزائرّي، والثاين أصّح كام سنذكر هذا 

بحٍث آخر، إن شاء اهلل.
40- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 60/3.

41- ترجع تسميتهم )الواكي( نسبة إىل هنر الواكي الذي يأيت من جهة األهوار ويصبُّ 
يف هنر عنرت.

. 42- كام ذكر هذا يل األستاذ أمحد فرج اهلل يف أوراق بخطِّه حمفوظة لديَّ
43- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 259/3.

رّية: ص48. 44- عبد األمري املظّفر، موجز تاريخ األرسة املظفَّ
45- أعالم آل املظّفر يف البرصة، طبع يف احلفل التأبيني لوفاة الّشيخ حمّمد حسن املظّفر 

يف البرصة: ص21.
46- املصدر الّسابق: ص5.

47- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 259/3.
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48- عبد النبّي اجلزائرّي، حاوي األقوال، مقّدمة التحقيق: ص86.
49- تشري إىل ذلك الّرسائل والوثائق التي ُأرسلت هلم من قبل العلامء، والتي أرسلوها 
للعلامء وللعشائر كاّفة. ُينظر: كامل سلامن اجلبورّي، النجف األرشف وحركة اجلهاد، ط1، 

سنة 1422#- 2002م.
ين املرعيّش، اإلجازة الكبرية: ص78. 50- الّسّيد شهاب الدِّ

51- خرج السّيد عبد الرّزاق احللو من النجف مع بعض أهله داعيًا إىل اجلهاد، فشّيعه 
الشبيبّي  رضا  حمّمد  الّشيخ  رات  مذكَّ اجلبورّي،  سلامن  كامل  ُينظر:  اجلزائر.  ونيَّته  النّاس 

ورحالته: ص45.
52 - كامل سلامن اجلبورّي، النجف األرشف وحركة اجلهاد: ص16.

رب(: »وبعد هذه التطّورات،  راته )عىل خطى الدَّ 53- ذكر املرحوم عامر حسك يف مذكَّ
أفتى علامء النجف مّرة ثانية باجلهاد، وأتوا بأنفسهم إىل ميادين القتال، وجاء إىل منطقة امْلَدْينة 
العشائر..  من  قليل  دعوته عدد غري  إىل  فاستجاب  احللو،  الرّزاق  عبد  الّسّيد  املجتهد  العامل 
وحيث اخّتذت قرية العردة شامل القرنة مقّرًا إىل الّسّيد عبد الرّزاق احللو«. ُينظر: عىل خطى 

رب: ورقة)2(، خمطوط. الدَّ
54- حسن احلكيم، املفّصل: 76/20، نقلته عن النبذة املخترصة التي كتبها الّسّيد خالد 

احللو ملركز تراث البرصة.
55- حمّمد جعفر التميمّي، مشهد اإلمام: ص578.

56- املولود يف هنر عنرت عام 1280# )ما يوافق تقريبًا 1863م(، وكان عاملًا فاضاًل وتقّيًا 
صاحلًا، تويّف بعمر ناهر)63( عامًا يف غّرة شهر رجب سنة )1344#(، واملدفون بوصيٍَّة منه 
ئاسة  يف الّصحن العلوّي الرّشيف، كانت له املكانة املرموقة بني طوائف املجتمع؛ إذ مجع الرِّ
وحارضها:  النجف  ومايض   ،1046/15 يعة:  الشِّ أعالم  طبقات  ُينظر:  والقبلّية.  الّدينّية 

98/3، وغريمها.
57- وذكر يل حفيده األستاذ أمحد، فقال: » يف األّول من رجب عام 1344# )والذي 
يوافق يوم اخلميس األّول من شهر كانون الثاين عام 1926م(، تويّف الّشيخ طاهر املعروف 
أبو كمكم يف النجف األرشف، ويف فاحتته اندلعت املعركة األدبّية التي ُتعرف بمعركة الّشيوخ 

والّشباب«.
58- أعالم آل املظّفر: ص22.
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59- صباح نوري املرزوق، التُّحف من تراجم أعالم وعلامء الكوفة والنجف: 503/3.
60- وهي عىل شكل خواطر من ذاكرته ساّمها )حمّطايت(، مل ُتنرش بعد.

61- وعندما أخفقْت ثورة )1935م(، ذكر يل األستاذ أمحد نجل الّشيخ حمّمد رضا يف 
أوراق أرسلها بخطِّه أّنه، ويف طريق العودة إىل النجف عندما بلغ الّشيخ حمّمد رضا القطار 
يف حمّطة الرميثة - معقل الثورة - وال طريق آخر للوصول إىل النجف دون املرور هبا، ُقبض 
كانت  مّدة  املعتقل  يف  وبقي  اعتقاله،  تّم  حيث  إىل  هناك  من  واقتيد  رضا،  حمّمد  الّشيخ  عىل 
هر طوالً النتظاره، وُأطلق رساح الّشيخ حمّمد رضا بتدّخل من الّشيخ حمّمد حسني  كأهّنا الدَّ
إطالق  إىل  ُتبادر  مل  إْن  ها  ضدَّ احلملة  بتصعيد  بغداد  يف  احلكومة  د  هدَّ الذي  الغطاء  كاشف 
رساح الّشيخ حمّمد رضا. الباحث، كّراس تعريفي بـ)نبذة خمترصة لعلامء قضاء امْلَدينة يف املؤمتر 

الثاين(: ص29.
62- املريزا عبداهلل أفندي األصبهايّن، رياض العلامء وحياض الفضالء: 274/3.

ّيد نعمة اهلل  63- الّشيخ فرج اهلل بن سليامن بن حمّمد اجلزائرّي اّلذي ُنقل يف حّقه عن السَّ
ث ثقة عابد زاهد ورع كريم، معظَّم بني النّاس،  املوسوّي اجلزائرّي، أّنه عامل فاضل فقيه حمدِّ
رأيته  قال:  وأّنه  بدعائه،  ويترّبكون  يقصدونه  الّسالطني  وكانت  وأفعاله،  أقواله  يف  مطاع 
، وكنُت أتيّمن بدعائه، مات عرش السّتني بعد األلف. املريزا عبداهلل أفندي  نِّ وهو كبري السِّ

األصبهايّن، رياض العلامء وحياض الفضالء: 337/4.
64- كامل سلامن اجلبورّي، مذّكرات الّشيخ حمّمد رضا الشبيبّي ورحالته: ص45.

65- نقل الّشيخ عبد اخلالق فرج اهلل هذه احلادثة، وجديٌر هبا أْن ُتذكر: أّنه كانْت له عالقة 
زاره  أْن  اّتفق  وقد  النارصّية،  نواحي  يف  صالح  آلبو  شيخ   الرمّيض بدر  بالّشيخ  مبارشة 
ه الّشيخ عبدالرّزاق الّشيخ حسن ابن الّشيخ فرج اهلل )رمحهام اهلل(،  الّشيخ الوالد بمعّية ابن عمِّ
ومعهام من مرافقي الوالد من أبناء املنطقة، زاروه يف ديوانه الكبري )املضيف البدوّي(، وكان 
املبارك،  ليايل شهر رمضان  من  ليلٍة  أمثاله، ويف  من  الكثري  مه عىل  ويقدِّ الوالَد وحيرتمه  جُيِلُّ 
يستمعون  الّشيخ وهم  والنّاس جمتمعة عند حضة  املألوفة  العادة  بلياٍل، وعىل  العيد  وُقبيل 
إىل األحاديث الشيِّقة، وإذا برجال الّشيخ بدر الرمّيض ثارْت هلم ضّجة وصيحة، ورسعان 
أتينا  لقد  يقولون:  وهم  الرميِّض،  بدر  الّشيخ  إىل  وتقّدموا  األصوات  وهدأِت  انكشفت  ما 
الّشيخ مرتبِّعًا يف جلسته، وسيفه  به رجٌل مكتوف والّرأس مكشوف، وكان  يا عّم، وإذا  به 
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عىل فخذيه يف ِقرابِِه، والّشيخ الوالد إىل جنبه، وما أن وقعت عيناُه عىل الّرجل املوثوق حّتى 
اجتذَب سيفه برسعٍة فائقٍة ليقطَع رأَس الّرجل املسكني، فانتشَل الّشيخ الوالد بذلك الّساعد 
ة العالية يَد الّشيخ وسيَفه، وحال دون أْن تقع املصيبُة الُكربى بقتل رجٍل  امللفوف وتلك اهلمَّ
مسنٍّ لترّصفه بعمٍل دينٍء إاّل إّنه ال يستحّق القتل عىل ذلك الفعل، وقد استطاع أن ُينقَذه من 
اهللكة، وانتفض بقوله وصوته اجلهورّي: لقد غششتني بصالتَك الّليلّية وبكائك باملحراب 
لنا  ليس  إخويت  اهنضوا  صائم؟  وهو  رمضان  شهر  يف  مسلاًم  رجاًل  تقتل  أن  أتريُد  شيخ،  يا 
ئًا له قائاًل: لقد  ُمقاٌم مع قوٍم ليس لإلنسان عندهم ُحرمة، فمسك الّشيُخ بالّشيخ الوالد ُمهدِّ
ل بالّرحيل إالّ بعد أن يسمع  قبلتك حكاًم بيني وبينه، فالتمسه والتمسه احلارضون بعدم التعجُّ
منه ويفصل بالقول احلّق بينهام. وقد بادر الّشيُخ قائاًل: لقْد ترّصف كذا وكذا، فهل تقبلها يا 
شيخ؟ فِمن باب )ما ضاع عىل فقيٍه مسلك( أقنع الّشيُخ الوالُد الّشيَخ بدرًا، واعتذر األخري 
َم الّرجل املسكني بأن كساه وحباه، واستقّر احلال بالّشيخ الوالد  من فعلته وجتاوزه، وقْد ُكرِّ
سايّل الذي بدأه هناك«. ُينظر: عبد اخلالق فرج اهلل، هكذا عرفُت  لُيْكِمل مسريته وشوطه الرِّ

أيب: ص89.
66- عن تسجيل فيديو له أحتفظ به.

سالة، لدى الباحث نسخة منها. 67- من صورة خّطّية للرِّ
68- الذريعة: 108/13.

أّن   ي جدِّ من  سمعُت  امْلَدينة،  يف  النّور(  )أيب  بـ  ُتعرف  حجرة  هناك  زالت  ما   -69
الّشيخ عّل حيدر أخربه أّن هذا املكان هو للّشيخ ُمفلح الّصيمرّي، وكذلك سمعُت ذلك 
من األستاذ مؤّيد الّشاوي عن األستاذ عبد عون أّن الّشيخ عبد الواحد املظّفر أيضًا يؤيِّد هذا 

الكالم، واهلل أعلم. 
ري، احلياة الفكرّية يف احلّلة: ص268. 70- يوسف الشمَّ

ين حسن  ، ويروي عنه الّشيخ مجال الدِّ 71- عامل فاضل كامل، يروي عن ابن فهد احلّلّ
ابن عبدالكريم الّشهري بالفّتال، أستاذ ابن أيب مجهور األحسائّي كذا يظهر من أّول عوايل 
املدقِّق مجال  ق  املحقِّ اإلمام  العاّلمة  الّشيخ  وقال يف وصفه:  املذكور،  أيب مجهور  الاّليل البن 
 . احللِّ فهد  ابن  الّشيخ  عن  اجلزائرّي،  ر  مطهَّ بن  حسني  املرحوم  الّشيخ  ابن  حسن  ين  الدِّ
ُينظر:  ويضيف األفندي عىل قوله: ولعّل والده أيضًا من العلامء فالحظ) تويّف بعد 849(. 
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رياض العلامء: 181/1.
72- العاّلمة املجليّس، بحار األنوار: 70/105.

73- كان عاملًا فاضاًل جلياًل مشهورًا فقيهًا، معارصًا للّشيخ البهائّي. عبد اهلل اجلزائرّي، 
اإلجازة الكبرية: هامش ص24.

74- عبد اهلل اجلزائرّي، اإلجازة الكبرية: هامش ص28.
75- عبد النبّي اجلزائرّي، حاوي األقوال، مقّدمة التحقيق: ص16.

76- نعمة اهلل اجلزائرّي، األنوار النعامنّية: 259/4.
عند  الّدرس  رشكاء  الكركّي  عّل  والّشيخ  اآلمّل  ين  الدِّ عّز  والّشيخ  هو  وكان   -77
الّشيخ إبراهيم هذا  الّشيخ عّل بن هالل اجلزائرّي عىل ما قيل، لكن الذي يظهر من إجازة 
للموىل شمس الّدين حمّمد بن احلسن االسرتابادّي أّنه يروي عن الّشيخ عّل بن هالل املذكور 
إبراهيم  الّشيخ  أوثقهم  ولكن  أجازه،  الفضالء  من  عّدة  إّن  فيها:  وقال  الواحدة،  بالواسطة 
وكان  أعلم.  واهلل  املذكور،  اجلزائرّي  هالل  بن  عّل  الّشيخ  ابن  اق،  بالورَّ الّشهري  احلسن  بن 
سة الغروّية رياض العلامء:  تاريخ اإلجازة سنة عرشين وتسعامئة يف أّيام جماورته بالّروضة املقدَّ

.15/1
سالة احلائرّية يف حتقيق املسألة السفرّية(. سالة بعنوان: )الرِّ 78- ُطبعت هذه الرِّ

79- هناك بعض الّشواهد عىل سفرهم بعد نشأهتم األوىل يف اجلزائر، فنذكر الّشيخ عّل 
بن هالل اجلزائرّي، والّشيخ مفلح الّصيمرّي، وأمثاهلام الكثري، ممّا ال يسع الوقت لذكرهم، 
كالّشيخ عبد حيدر بن حمّمد اجلزائرّي، الذي قال عنه الّسّيد نعمة اهلل التسرتّي يف تعليقاته عىل 
ث عارف بعلوم النّحو والعربّية، نشأ يف اجلزائر وتشاركنا  أمل اآلمل: إّنه عامل فاضل فقيه حمدِّ
معه يف الّدرس يف شرياز وأصفهان، وكان ورعًا ثِقة عابدًا، وبعد واقعة اجلزائر مع الّروم سكن 
احلويزة، وكان معظَّاًم عند سلطاهنا، ثّم انتقل إىل رمحة اهلل يف عرش التسعني بعد األلف. انتهى. 

ُينظر:رياض العلامء: 87/3.
الذي  الوثائقّي  الفيلم  يف  د  املجدِّ الّشيخ  نجل  حمّمد  األستاذ  هذا  كالمي  د  ويؤكِّ  -80
ُعرض يف املؤمتر األّول من سلسلة مؤمترات احلوزة رائدة التجديد، الذي ُأقيم برعاية العتبة 

العّباسّية املقّدسة ومؤّسسة بحر العلوم.
81- جعفر حمبوبة، مايض النجف وحارضها: 171/1.
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امل�صادُر واملراجُع

- القرآُن الكريُم.

الكتُب الوثائقّيُة
ط1،  بيات،  فاضل  ودراسة:  وترمجة  إعداد  العثامنّية،  الوثائق  يف  العربّية  البالد   -1

استنبول، 2010م.
2- دراسات يف تاريخ العرب يف العهد العثاميّن، فاضل بيات، ط1، دار املدار اإلسالمّي، 

بريوت، سنة 2003م.

املخطوطات
رب، نسخة خّطّية يف مكتبة ولده معد، نسخة  الدَّ اإلمارة، عىل خطى  1- عامر حسك 

منها لدى الباحث.

الكتب
أمحد  الّسّيد  حتقيق:  الفضالء،  وحياض  العلامء  رياض  أفندي،  عبداهلل  األصبهايّن،   .1

احلسينّي، مؤّسسة التاريخ العريّب، بريوت - لبنان.
سنة  بريوت،  األضواء،  دار  ط2،  وحارضها،  النجف  مايض  جعفر،  حمبوبة،  آل   .2

1986م.
املكتبة  انتشارات  النجف،ط1،  مدينة  أو  اإلمام  مشهد  جعفر،  عّل  حمّمد  التميمّي،   .3

احليدرّية، قم، سنة #1431.
دار  ط1،  ورحالته،  الشبيبّي  رضا  حمّمد  الّشيخ  رات  مذكَّ سلامن،  كامل  اجلبورّي،   .4

الّرافدين، سنة 1432# - 2011م.
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5. اجلزائرّي، عبد اهلل، اإلجازة الكبرية، ط1، نرش مكتبة الّسّيد املرعيّش، قم، سنة 1409 
# .ق.

جال، ط1، مؤّسسة اهلداية إلحياء  6. اجلزائرّي، عبد النبّي، حاوي األقوال يف معرفة الرِّ
الرّتاث، سنة #1418.

7. اجلزائرّي، نعمة اهلل، األنوار النعامنّية، ط1، بريوت، 2008م.
8. اجلزائرّي، نعمة اهلل، عقود املرجان يف تفسري القرآن، حتقيق: مؤّسسة شمس الّضحى 

الثقافية، ط1، مؤّسسة إحياء الكتب اإلسالمّية، قم، سنة #1425.
9. احلسنّي، عبد الرّزاق، الّصابئون يف حارضهم وماضيهم، مطبعة العرفان، صيدا، سنة 

1955م.
10. احللفّي، كاظم، مع الكتاب واملفرّسين، دار الّزهراء، بريوت.

11. احلمدايّن، طارق نافع، والية البرصة، ط1، دار ومكتبة عدنان، بغداد، سنة 2017م.
12. احلويزّي، عبد عّل بن رمحة اهلل، تأريخ الّدولة األفراسيابّية، دراسة وحتقيق: سعدون 

جاسم حمّمد اجلزائرّي، ط1، مؤّسسة النرباس للطباعة والنرش والتوزيع، سنة 2013م.
العلامء والّسادات،  باقر املوسوّي، روضات اجلنّات يف أحوال  13. اخلوانسارّي، حمّمد 

دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت- لبنان.
امْلَدينة يف املؤمتر الثاين، ط1، دار  14. الّشاوي، مسلم عقيل، نبذة خمترصة لعلامء قضاء 

الكفيل، كربالء، سنة 1437# - 2016م.
15. شرّب، جاسم حسن، املشعشعني وتراجم أعالمهم، النجف األرشف، سنة 1965م.

16. الرّشقي، عّل، العرب والعراق، ط1، املطبعة األهلّية، بغداد، سنة 1963م.
17. الشّمرّي، يوسف، احلياة الفكرّية يف احلّلة، ط1، دار الرّتاث، النجف األرشف، سنة 

.#1434
ريعة، ط1، دار إحياء الرّتاث، بريوت، سنة #1430. 18. الطهرايّن، أغا بزرك، الذَّ
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الإفادات
1- أفادين األخ األستاذ حسني جهاد احلّسايّن بنبذة عن ُأرسة الّشيخ حّسان.

2- أفادين الّسّيد خالد احللو بنبذة عن ُأرسة آل احللو.


