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�س البحث ملخَّ

ة قرون،  ت لع��دَّ نش��أت يف مدين��ة احِللَّة هنضة علميَّ��ة وأدبيَّة كبية متميِّزة اس��تمرَّ
ة متدفِّقة بالعلم  جت عدًدا كبًيا م��ن العلمء واألدباء الذين كانوا بحقٍّ روافد فكريَّ فخرَّ
واملعرف��ة، تارك��ني وراءهم إرًثا علميًّا وأدبيًّا غزيًرا ت��اوز آالف املؤلَّفات يف العديد من 
العل��وم واملعارف، فأغن��وا املكتبة اإلس��الميَّة بالكتب القيِّمة التي أمس��ت بحقٍّ وحتَّى 

يومنا هذا مناهج دراسيَّة تدور عليها رحى البحث واملناقشة.

ة الفقه والدي��ن واألدب يف احِللَّة، فح��ازت عىل زعامة  لق��د نبغ عدد كب��ي من أئمَّ
احلوزة العلميَّة حقًبا طويلة.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

Abstract

In Hilla city, a great scientific and literary renaissance was 

risen and lasted for many centuries, whereas a large number 

of scientists and writers graduated from it and they were 

actually intellectual tributaries which flowing with science and 

knowledge, leaving behind them a rich scientific and literary 

heritage exceeded thousands of literature in many sciences and 

knowledge.

 They have enriched the Islamic library with valuable 

books which have adopted curricula that are about research 

and discussion till nowadays. A large number of Imams of 

jurisprudence, religion and literature have been emerged in 

Hilla. Hilla has got the guidance of religion for a long time.
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مة البحث مقدِّ

��ة املربِّع��ة عىل ضفاف هن��ر الفرات ذات جم��ٍد قديٍم وفضٍل تلي��ٍد، هلا حضارة  احِللَّ
وعمرة، محلت منذ تأسيس��ها خصائص ختتلف هبا عن معظم املدن اإلسالميَّة، وإنَّ هذه 
ر املدينة وازدهارها من اجلانب  اخلصائص واملميِّزات العامل األس��اس واأله��م يف تطوهُّ

الفكرّي والعلمّي.

ة  ة ملدين��ه احِللَّة يف املدَّ ��دت لدى الباحث��ة رغبة علميَّة يف دراس��ة احلركة الفكريَّ تولَّ
ت هذه املرحلة املظلمة التي  ة من )545ه�/1150م-656ه�/1258م(، إذ ُعدَّ املمت��دَّ

أصاب االنحالل والضعف السيايّس أنحاء الدولة العبَّاسيَّة.

��ة هنضًة علميَّ��ًة وأدبيًَّة كب��ية متميِّزة،  ع��ىل الرغم م��ن ذلك نش��أت يف مدينة احِللَّ
جت خالهلا عدًدا كبًيا من العلمء واألدباء الذين كانوا بحقٍّ  ة، خرَّ ت لقروٍن عدَّ استمرَّ
��ة متدفِّقة بالعلم واملعرفة، تارك��ني وراءهم إرًثا علميًّ��ا وأدبيًّا غزيًرا تاوز  رواف��د فكريَّ
اآلالف من املؤلَّفات يف العديد من العلوم واملعارف، فأغنوا املكتبة اإلس��الميَّة بالكتب 
القيِّم��ة التي أمس��ت بح��قٍّ وحتَّى يومنا هذا مناهج دراس��يَّة تدور عليه��ا رحى البحث 

واملناقشة.

ة الفقه والدي��ن واألدب يف احِللَّة، فح��ازت عىل زعامة  لق��د نبغ عدد كب��ي من أئمَّ
احلوزة العلميَّة حقًبا طويلة.

نوا  رين وأدباء اس��تطاعوا أن يكوِّ ة بمثابة البذرة األوىل ملفكِّ ت هذه امل��دَّ لذل��ك ُعدَّ
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ب العل��م من خمتلف   بيوت��ات علميَّ��ة ب��ارزة، ومؤلَّفات زاخ��رة، ويكونوا حمطَّ��ة لطالَّ

البلدان.

اعتمدت الباحثة يف كتابة البحث املنهج التارخيّي يف عرض العلمء واألدباء ورجال 
احلديث والفقه.

ر  ل: تناول أهمَّ العوامل التي س��اعدت عىل تطوهُّ ن البحث من مبحث��ني، األوَّ تك��وَّ
��ا املبحث الثاين فتن��اول العلوم يف مدين��ة احِللَّة، ومنها  ��ة وازدهارها، أمَّ احلرك��ة الفكريَّ
العلوم الدينيَّة، وفيها أس��مء أهل العلم والقراءات واحلديث والفقه، والعلوم اإلنسانيَّة 
فة، ويف هذا املبحث أيًضا تمِّ ِذكر أسمء العلمء  ومنها اللغة العربيَّة وآداهبا، والعلوم الرِّ

الذين برعوا يف أكثر من علم تنهًُّبا لإلطالة.

ة، بحس��ب ما تقتضيه  اعتم��دت الباحثة يف إنجاز بحثه��ا عىل مصادر ومراجع عدِّ
خطَّة البحث.
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املبحث الأوَّل

ة وازدهارها يف احِللَّة ر احلركة الفكريَّ اأ�سباب تطوُّ

د أنَّ للنهضة العلميَّة الكبية يف احِللَّة أس��باًبا أدَّت إىل نشوئها واستمرارها  من املؤكَّ
ة، إذ احتلَّت مدينة احِللَّة موقع الصدارة يف زعامة هذه النهضة العلميَّة، ومنها  لقروٍن عدَّ

نذكر:

ة الذه��ن ورجاحة العقل ونضوج امَلَلَك��ة العلميَّة تتأثَّر  أ. املوقــع اجلغرايف: إنَّ حدَّ
ة اهلواء واعتدال املناخ ومجال الطبيعة،  بطبيع��ة البلد الذي يعيش فيه العامل من حي��ث رقَّ
��ة متتاز بمثل هذه املواصفات املناخيَّة اجليدة؛ جذبت إليها أهل الفكر  وبم أنَّ مدينة احِللَّ
عتهم عىل االستقرار هبا؛ ملا للعامل املناخّي واجلغرايّف من أثٍر يف اجلانب  واملعرفة، وش��جَّ

ّي للجسم والنفس)1(. الصحِّ

وق��د وصفت »بعذوبة هوائه��ا ومائها، واعت��دال مناخها، وصفاء س��مئها ومجال 
مناظرها، وتوقهُّد ذكاء أبنائها؛ ما جعلها خليقة بفخرها«)2(. وذكرها الس��يِّد هادي كمل 
ل االتِّص��ال بني احِللَّة  ��ة اجلغرايّف وكثرة املواصالت س��هَّ الدي��ن بقول��ه: »إنَّ موقع احِللَّ
واملراك��ز الثقافيَّة األخ��رى يف العراق كبغداد والكوفة والنج��ف، حتَّى أصبحت أعظم 

ة الواقعة بني القرن اخلامس والقرن التاسع اهلجرّي«)3(. جامعة علميَّة يف املدَّ

ب. حبُّ أمراء بني مزيد األسدّي للعلم والعلامء ورعايتهم وإكرامهم: كان األمي 
صدقة بن منصور حمبًّا للشعر، قال عنه األصفهاين: »كان يتز للشعراء اهتزاز االعتزاز، 
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ة عمره من طارق اإلعواز«)4(. نه مدَّ خيصهُّ الشاعر املجيد باالختصاص واالمتياز، ويؤمِّ

وق��ال األصفه��ايّن يف بني مزي��د: »كانوا ملج��أ الالجئني، وث��مل الراجني وكنف 
املس��تضعفني، يف��وح يف أرجائهم أرج الرجاء، ال يلقى يف ذراه��م البائس بؤس اليأس، 
برشهم للمرتي بش��ي، وملكهم لالجئ ظهي، وأثرهم يف اخليات أثي، واحلديث عن 

كرمهم كثي«)5(.

ًة بعد أن  ومن كانت هكذا صفاته البدَّ وأن تتَّجه نحوه أنظار العلمء واألدباء، وخاصَّ
أجروا هلم اجلرايا، وعيَّنوا هلم الرواتب، وأجزوا هلم العطايا واهلبات، فأدَّى إىل هجرهتم 
ة وعيش��ة راضية، فرس��خت فيها ال��روح العلميَّة  ة تامَّ ��ة؛ ليتمتَّعوا بحريَّ  اىل مدين��ة احِللَّ

واألدبيَّة حتَّى أثمرت وجادت بكثرة التأليف واإلنتاج ونبوغ املئات من األعالم)6(.

ة يف مدينة النجف: بس��بب اجلمود عند العلمء عىل فتاوى  ج. خــول احلركة الفكريَّ
الش��يخ الطويس بعد وفاته سنة )460ه�/1067م()7(؛ إجالاًل وتقديًسا ملكانته العلميَّة 
��ر تأثًيا كبًيا يف النش��اط العلم��ّي يف مدينة  ومنزلت��ه الرفيع��ة، ومث��ل هذا احلدث قد أثَّ
النج��ف، ففرت احلركة العلميَّة فيها، بعد أن كانت أكرب املراكز العلميَّة والفقهية، حتَّى 

د بغلق باب االجتهاد)8(. أصبح هذا اجلمود عىل فتاوى الشيخ الطويّس خطًرا يدِّ

وقد علَّق حسن عيسى احلكيم عىل ذلك قائاًل: »... وقد بقيت آراء الشيخ الطويّس 
يف القضاي��ا الرئيس��ة- الفقهيَّ��ة واألصوليَّة- تتمتَّ��ع بنوع من اإلكبار ل��دى األصوليِّني 
والفقه��اء دهًرا طوياًل، وقد حتاش��ى العديدون اخلروج عليه��ا أو نقضها إالَّ بعد أجيال 

ة، وقد اتَّسمت حماوالهتم هذه باجلرأة«)9(. عدَّ

ى هلذا األمر وُينقذ املذهب من اجلمود الذي  كان ال بدَّ من وجود شخص عامل يتصدَّ
ّ )ت 598ه�/1201م( الذي استطاع  د بن ادريس احِليلِّ  أصابه، فكان هذا العامل هو حممَّ
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رت القلوب،  بفضل جرأته العلميَّة أن يعي��د فتح باب االجتهاد، فتفتَّحت العقول وتنوَّ
ب م��ن خمتلف البلدان  وأصبح��ت مدينة احِللَّة مرك��ًزا علميًّا مرموًق��ا يتوافد إليه الطالَّ
��اق الفضيلة؛  ب العلوم واآلداب، فقصدها عشَّ اإلس��الميَّة، وصارت دار هج��رة لطالَّ
ليدرس��وا عىل أيدي علمئها األعالم، فنبغ فيها العل��مء واحلكمء واألدباء)10(، فقصدها 
د بن س��عيد املعروف  ب العلم للس��مع عىل علمئها، ومنهم احلافظ أبو عبد اهلل حممَّ طالَّ
د  بابن الدبيثّي )ت 637ه�/1239م( الذي سمع باحِللَّة عىل غياث الدين زهي بن حممَّ

ابن أمحد األصفهايّن املقرئ، فقد ذكر: »لقيته باحِللَّة السيفيَّة وسمعت منه هبا«)11(.

��ة القريب ع��ن مدينة النج��ف أوجد حالة م��ن التفاعل  ث��مَّ إنَّ موق��ع مدين��ة احِللَّ
��رات الثقافيَّة بني احلارضتني، وق��د انعكس ذلك إجيابيًّا  والتواص��ل يف العالقات واملؤثِّ

ة فيها)12(. عىل احلركة الفكريَّ

ج  ة، فقد خترَّ كان ملراك��ز العلم يف احِللَّة أث��ر بارز وفاعل يف انتعاش احلرك��ة الفكريَّ
منها آالف الطلبة، ومل تكن الدراس��ة يف مدارسها تري بحسب منهاج التعليم املدريّس 
املنظَّم؛ إذ مل توجد مدرسة نظاميَّة يف مدينة احِللَّة حتَّى هناية القرن الثامن اهلجرّي وبداية 
الق��رن التاس��ع اهلجرّي)13(، س��وى )املدرس��ة الزينبي��ة( التي ظهرت يف القرن التاس��ع 
م،  اهلج��رّي)14(، وم��ع ذلك كانت الدراس��ة يف احِللَّة عىل درجة عالية م��ن الرقيِّ والتقدهُّ
وكان��ت تنافس م��دارس العاصمة بغداد، إذ كان��ت حلقات ال��درس يف احِللَّة ُتعقد يف 

منازل العلمء واملساجد)15(، ومن هذه املراكز:

أ. املساجد:

يعود للعلمء الفضل الكبي فيم وصل إلينا من مصنَّفات يف خمتلف رضوب املعرفة، 
ذوا من املس��جد مكاًنا ومن��رًبا هلم يبثهُّون من خالله العل��وم الدينيَّة واألدبيَّة  وهؤالء اختَّ
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والعقليَّة، ولو نظرنا إىل العامل اإلس��المّي لوجدنا أنَّه ما من مدينه ختلو من مسجد جامع 
ة، وال تزال هذه الظاهرة موجودة إىل يومنا هذا. ى فيه أبناء املدينة العلوم النظريَّ يتلقَّ

فاملس��اجد ه��ي معاب��د للمس��لمني، فيه��ا يؤدهُّون م��ا فرض��ه اهلل تع��اىل عليهم من 
سات التعليم  واجبات، وهو بيت األتقياء وكهف الصاحلني، فاملس��جد هو: »أقدم مؤسَّ
يف اإلسالم، وظلَّ منذ ظهوره يف فجر الدعوة اإلسالميَّة يقوم بالدور األساس يف الربية 
اإلس��الميَّة، ويف التثقيف العلمّي للمسلمني، حيث كان يقوم يف عصور اإلسالم األوىل 

مقام املدارس واجلامعات«)16(.

فض��اًل عن ما يتمتَّع به املس��جد من قدس��يَّة وإجالل، فإنَّه حيم��ل يف جنباته أجواء 
روحانيَّ��ة ُتضف��ي عىل الطلبة ومش��اخيهم املَلَكات العرفانيَّة لدراس��ة العل��وم واملعارف 

اإلسالميَّة املختلفة، وتدريسها واملسامهة يف نرشها)17(.

��ع دائرة  ��ذ العلمء هلم زوايا وغرًفا يف املس��اجد بع��د تطور الفكر العريّب، وتوسهُّ اختَّ
احلي��اة العلميَّة يف املس��جد، فأصبحت هن��اك حلقات وزوايا علميَّ��ة وأدبيَّة، فضاًل عن 

الدراسات الدينيَّة، فيقال حلقات احلديث واألدب والنقد والوعظ وغيها)18(.

ا موض��ع الجتمع الن��اس رفيعهم  ت املس��اجد أفض��ل أماك��ن التدريس؛ ألهنَّ ُعدَّ
ووضيعه��م، وعاملهم وجاهلهم، بخالف دور العل��مء أو املجالس، فإنَّه حمدود عىل من 

ُأبيح له ذلك)19(.

��ة عدًدا من املس��اجد، إالَّ أنَّ املصادر كانت مقلَّة إىل ح��دٍّ ما بتفاصيل  ��ت احِللَّ ضمَّ
ة هبا، كمسجدها اجلامع، ومسجد مشهد الشمس)20(، ومقام صاحب  املعلومات اخلاصَّ
ّ واملحقق  الزمان، إذ تقع إىل جانبه أش��به بمدرس��ة ُيلقي هبا كلٌّ من ابن إدريس احِليلِّ
د بن جعفر ب��ن هبة اهلل بن نم  ّ دروس��هم)21(، وقد عمل الش��يخ نجي��ب الدين حممَّ احِليلِّ
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ّ سنة )636ه�/1238م( عىل إعادة أعمرها وإسكان الطلبة فيها)22(؛ لزيادة أعداد  احِليلِّ
ي العلم فيها. الطلبة الوافدين إىل احِللَّة، ورضورة توفي أماكن لراحتهم، وتلقِّ

ب. املكتبات

ل  ا مراكز اإلش��عاع احلضاري، إذ مثَّل��ت امللجأ األوَّ لت املكتبات مكاًن��ا هامًّ ش��كَّ
ن من فكٍر علمّي  لرواد العلم؛ لالستزادة من العلوم، واالطِّالع عىل كنوز السلف ممَّا دوِّ

أو أديّب يف احلضارة اإلسالميَّة واحلضارات األخرى.

م  يِّني باقتناء الكتب، وتأسيس املكتبات البيتيَّة، والدليل عىل ذلك أهنَّ لقد اهتمَّ احِللِّ
كانوا »جيلبون األطعمة إىل بغداد، ويبتاعون بأثمهنا الكتب النفيسة«)23(.

انت��رشت هذه املكتبات يف قصور اخللفاء واألم��راء، وبيوت العلمء، إذ كان لألمي 
س��يف الدولة صدقة ب��ن منصور )ت 501ه���/1110م( خزانة كت��ب احتوت آالف 
املجلَّ��دات)24(، فق��د كان َيْصُبو إىل أن حتتلَّ مدينته املرتبة األوىل بني املدن اإلس��الميَّة يف 

العلم والثقافة والعمرة، وفعاًل تمَّ له ذلك.

وم��ن خزانات الكتب األخرى خزانة ريض الدين عيّل ابن طاووس )ت 664ه�/ 
1265م(، إذ احتوت عىل ألف ومخس��مئة كتاب من ن��وادر الكتب وأثمنها، والهتممه 
ه  هبا، وضع هلا فهرًس��ا أس��مه )اإلبانة يف معرفة أس��مء كتب اخلزانة(، وكتاب آخر س��مَّ

)سعد السعود()25(.

ج. بيوت العلامء:

تعدهُّ دور العلمء مركًزا من مراكز العلم والثقافة التي كانت متثَّل أحد أماكن تدريس 
الطلبة، ويلقي الدروس عليهم مش��اخيهم أصحاب تلك ال��دور، ويقيمون فيها جمالس 
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البحث واملناظرة)26(.

امت��ازت هذه الدور بصفات تدريس��يَّة جعلتها تقرب من امل��دارس النظاميَّة التي 
نش��أت يف القرن التاس��ع اهلجرّي، إذ كانت الصفة العلميَّة ه��ي الغالبة عليها، وختضع 
هبا  ء أصح��اب منهج علمّي، وكانت ه��ذه الدور متنح طالَّ إلرشاف وإدارة عل��مء أجالَّ

إجازات دراسيَّة علميَّة)27(.

وب��م أنَّ مدينة احِللَّة أصبحت يف العر العبَّايّس األخ��ي مركًزا علميًّا مزدهًرا بعد 
ة يف  د أن حتتلَّ دور العلمء أمهيَّة كبية من تاريخ احلركة الفكريَّ مدينة النجف، فمن املؤكَّ
املدين��ة؛ إذ أصبحت مركًزا لنرش الثقافة العربيَّة اإلس��الميَّة آنذاك، ومكاًنا للتعليم، وقد 

سيها، ومن أشهرها: ذكرت املصادر التارخييَّة كثًيا من أخبار هذه الدور ومؤسِّ

دار الش��يخ أيب البقاء هبة اهلل بن نم بن عيّل ب��ن محدان )ت 565ه�/1266م()28(، 
ّ )ت 598ه�/1201م()29(، ودار الش��يخ حييى بن  د ب��ن إدريس احِليلِّ ودار الش��يخ حممَّ
البطريق )ت 600ه�/1203()30(، ودار الش��يخ عميد الرؤس��اء هب��ة اهلل بن حامد بن 
ّ )ت 610ه���/1213م()31(، ودار الش��يخ تاج الدين احلس��ن)32( بن عيّل  ��وب احِل��يلِّ أيهُّ
الدريّب )كان حيًّا س��نة 609ه�/1212م()33(، ودار الش��يخ شمس الدين فخار بن معد 

ًعا سكنيًّا لطلبة العلوم اإلسالميَّة)34(. املوسوّي )ت 630ه�/1232م( الذي بنى جممَّ

مل تنح��ر حلق��ات الدرس يف دور العل��مء، بل يف أيِّ مكاٍن جيتم��ع فيه الطلبة مع 
ى هذه احللقات باسم الشيخ)35(، منها  ش��يخهم عىل شكل حلقات حول الشيخ، فتس��مَّ
 )36( ّ ��ق احِليلِّ حلق��ة نجم الدين أيب القاس��م جعفر بن احلس��ني بن حيي��ى املعروف باملحقِّ
��ق أكثر من  )602ه�/1205م-676ه���/1277م(، وكان حي��رض حلق��ة درس املحقِّ
أربعمئ��ة جمتهد)37(، ومنهم الع��امل الكبي نصي الدين الط��ويّس )ت 672ه�/1273م( 
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د بن ه��ارون املعروف بابن الكيَّال  د بن حممَّ ا الفقيه حممَّ  يف أحد س��فراته للع��راق)38(، أمَّ
به)39(. )ت 597ه�/1200م( فكان له حانوت يف احِللَّة يقرئ فيه طالَّ

م العلم وازدهار احِللَّة،  موه يف سبيل تقدهُّ ر علمء احِللَّة كّل ما يستطيعون أن يقدِّ سخَّ
والرافد املهّم حللقات الدرس هي خزانات الكتب )املكتبات()40(.
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املبحث الثاين

العلوم يف مدينة احِللَّة)41(

ًل: العلوم الدينيَّة اأوَّ

1. القراءات:

غاي��ة علم القراءات هو أداء القران الكريم بطريقة تعتمد عىل الس��مع من رس��ول 
اهلل، فص��ارت »علم يبحث يف وجه االختالف يف القراءات املتواترة، وغي املتواترة، 
أللف��اظ الق��رآن الكري��م وحروف��ه، ويفي��د يف ص��ون كالم اهلل تعاىل م��ن التحريف أو 
التغيي«)42(. عرف��ه الدمياطّي بأنَّه: »علم ُيعلم منه اتقان الناقلني لكتاب اهلل واختالفهم 
يف احل��ذف واإلثبات والتحريك والتس��كني والفص��ل والوصل، وغي ذل��ك من هيئة 

النطق واإلبدال، وغيه من حيث السمع«)43(. ومن أبرز قراء احِللَّة:

ّ )ت 564هـ/ 1168م( * مسعود بن احلسني هبه اهلل احِلليِّ
��ب بالرضير، مق��رئ حاذق، ولد س��نة 547 ه���/1152م، قرأ  ر، ويلقَّ أب��و املظفَّ
بالروايات عىل أيب العزِّ القالنّس وأيب عبد اهلل البارع، وس��مع القراءات من أيب القاسم 

ابن بيان، وأيب عثمن بن حلة، وسمع منه عمر القرش وعيّل الزبيدّي)44(.

وّي )ت 586 هـ/1190م( د بن املبارك بن احلسني بن طالب احِلالَّ * حممَّ
��ر، ق��ارئ ب��ارع ظه��ر له ج��ودة يف الس��مع، ولد س��نة  أب��و عب��د اهلل، ش��يخ معمِّ



207

ار اخلزاعّي م.م. لينا مقيم جبَّ

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

د  )494ه�/1100م()45(، س��مع من أبيه أيب الس��عود املبارك والقايض ابن احلسني حممَّ
اج وأبو  اب��ن العزاء كانت له إجازات من مجاعة من القدم��اء منهم: جعفر بن أمحد السَّ
��ه إليه طلبة احلديث  د الزينب��ي وغيهم، ولذلك توجَّ احلس��ني الطب��وري ومحزة بن حممَّ
اج وعيّل  وص��اروا يقرؤون عليه باإلجازة وازدمحوا عليه، ومنه��م: جعفر بن أمحد السَّ

د األنبارّي)46(. ابن أيب حممَّ

ّ )ت 663هـ/1264م( د بن األبزر احِلليِّ * عّز الدين احلسن بن عّل حممَّ
ق��ارئ بارع، ق��رأ القرآن بالقراءات عىل الش��يخ صدقة بن املس��يِّب والش��يخ عيّل 

املعروف بعني املقالة)47(.

2. احلديث:

��ه: »كلهُّ ما ُأثر ع��ن النبّي من ق��وٍل أو فعٍل أو  ف��ه عل��مء احلديث النبوّي بأنَّ عرَّ
تقريٍر، أو صفٍة«)48(.

 ويعدهُّ علم احلديث من أهمِّ العلوم الدينيَّة عند املسلمني، فقد روي عن الرسول
أنَّه قال: »تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلهُّوا: كتاب اهلل وسنَّة نبيِّه«)49(.

لذا ُعدِّ احلديث النبوّي من »أرشف العلوم وأجّلها لدى الصحابة والتابعني وتابعي 
التابعني«)50(.

ينقسم علم احلديث إىل قسمني رئيَسني، مها:

ر الدقيق لكلِّ . 1  عل��م احلديث رواي��ًة: هو العلم ال��ذي يقوم ع��ىل النقل املح��رَّ
ما ُأضيف إىل النبي من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة)51(.

عل��م احلديث دراي��ًة: ه��و »العلم ال��ذي ُيعرف بحقيق��ة الرواي��ة ورشوطها . 2



208

احلركة الفكريَّة يف احِللَّة )545-656هـ/1150-1258م(

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

وأنواعها وأحكامها وح��ال الرواة ورشوطهم، وأصناف املرويَّات وما يتعلَّق 
هبا«)52(.

وهب��ذا ف��إنَّ احلديث النب��وّي يعدهُّ املص��در الثاين للرشيعة اإلس��الميَّة بع��د القرآن 
الكريم، وممَّن برز فيه من أهل احِللَّة:

* ييى بن حممود بن ييى بن الفرج السوراوّي )ت ق12/6م(
ث فاضٌل صالٌح)53(، روى احلديث عن رش��يد ابن شهرآش��وب)54(، واحلسني  حمدِّ
د الطويّس)55(، روى عنه الش��يخ حسن  ابن هبة اهلل بن رطبة، واملفيد أيب احلس��ن بن حممَّ

ّ عن أبيه عنه)56(. مة احِليلِّ ابن زين الدين، والسيِّد مجال الدين أبو الفضائل، والعالَّ

ّ )ت 600هـ/1203م( * ييى بن احلسن بن احلسني ابن البطريق احِلليِّ
د بن البطريق  ش��مس الدين أبو احلسن حييى بن احلسن بن احلس��ني بن عيّل بن حممَّ
ًق��ا ثقًة صدوًقا، ولد س��نة )523ه�/1128م(  ًثا حمقِّ األس��دّي، كان عال���ًم فاضاًل، حمدِّ

ة، ثمَّ انتقل إىل واسط)57(. باحِللَّة، ثمَّ سكن بغداد مدَّ

د بن عيّل بن شهرآش��وب،  روى احلدي��ث عن مجاعة من العلمء، منهم الش��يخ حممَّ
��د بن القاس��م الط��ربي، وروى عنه الس��يِّد فخار بن معد املوس��وّي   وع��مد الدين حممَّ
د بن جعفر املش��هدّي)59(، ل��ه العديد من املصنَّفات،  )ت 630ه�/1232م()58(، وحممَّ
منها: العمدة يف عيون صحاح األخبار، خصائص الوحي املبني، املناقب، الردهُّ عىل أهل 
ة االثني عرش)60(. ة القضاء والقدر، اتقان صحاح األثر يف إمامة األئمَّ ح أدلَّ النظر يف تصفهُّ

ّ )ت 605 هـ/1208م( ام بن محدان احِلليِّ ام بن أيب فراس بن ورَّ * ورَّ
ش��يخ زاهد، حمدث جلي��ل، عامل فقيه، من ذرية مالك بن احلارث األش��ر النخعّي 
صاح��ب أمي املومنني، عكف عىل العبادة وقراءة الق��رآن، وكثرة الصوم والصالة، 
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فعظ��م يف أعني الناس، فصار يقص��ده األكابر للتربهُّك)61(، وهو جدهُّ الس��يِّد ريّض الدين 
ه)62(، قرأ احلديث عىل الشيخ سديد الدين احلمص يف مدينة احِللَّة،  عيّل بن طاووس ألمِّ
ّي العام��يّل)64(، ومن  د بن مكِّ ��د بن جعفر املش��هدّي)63(، والش��هيد حممَّ وروى عن��ه حممَّ

مصنَّفاته: تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر)65(.

ّ )ت بعد609هـ/1212م( * سال بن حمفوظ بن وشاح احِلليِّ

ع��امل جليل القدر، عظيم الش��أن، فقي��ه ومتكلِّم، من أب��رز رواة احلديث يف القرن 
الس��ابع اهلجرّي، وِصف بالعامل العزيز، أصله من سورا من أعمل احِللَّة، لذا ُأطلق عليه 

لقب السوراوّي)66(.

روى احلدي��ث ع��ن الش��يخ نجم الدي��ن حيي��ى ب��ن س��عيد)67(، وروى عنه ريّض 
ّ جعفر بن  الدي��ن عيّل بن طاووس)68(، وس��ديد الدين يوس��ف بن عيّل، واملحق��ق احِليلِّ
ّ ع��ن أبيه عنه، منه��ا: املنهاج يف الكالم،  مة احِليلِّ احلس��ن)69(، له مصنَّف��ات يرويا العالَّ

التبرة واملحصل)70(.

ّ )ت، 620هـ/1223م( د بن أمحد بن طاووس احِلليِّ * موسى بن جعفر بن حممَّ
د بن أمحد بن صال��ح، وابنه ريّض الدين  ث بارٌع، تتلمذ علي��ه إبراهيم بن حممَّ حم��دِّ
ع��يّل ابن طاووس، من مصنَّفاته: فرحة الش��اطر وهبجة اخلواط��ر، وهي روايات مجعها 

ابنه ريّض الدين يف أربعة جملَّدات)71(.

3. الفقه:

يرتب��ط الفقه يف األس��اس مع الدين اإلس��المّي، س��واء م��ا يتعلَّق من��ه باألحكام 
��ة الروحانيَّ��ة، أم باألح��كام العلميَّ��ة امللموس��ة، إذ ج��اء يف قول��ه تع��اىل:   االعتقاديَّ
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يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم  ُهوا فِي الديِّ ﴿َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكليِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ
د ذل��ك النبّي يف حديثه الرشيف: »مــن يرُد اهللُ به خًرا  ُهــْم َيْحــَذُروَن﴾)72(، وأكَّ َلَعلَّ
يفقهه يف الدين«)73(، وقد صار هذا املفهوم واضًحا عند املس��لمني منذ ظهور اإلس��الم، 
دة بعد أن توالت السنني،  ثمَّ أخذ أبعاده العلميَّة من خالل ظهور املدارس الفقهيَّة املتعدِّ
ها، وهذا  ر األحوال وتغيهُّ وظه��رت احلاجة عند الناس إىل فهم أصول عقيدهت��م؛ لتطوهُّ
ما أوجد حالة االجتهاد املرتكزة عىل القواعد األساس��يَّة التي ظهرت يف القرآن الكريم، 

ة الرشيفة. ويف السنَّة النبويَّ

وع��ىل هذا صار الفقه يعني: »معرفة أح��كام اهلل تعاىل يف أفعال املكلَّفني بالوجوب 
اة من الكتاب والسنَّة«)74(. واحلرض والندب والكراهة واإلباحة، وهي متلقَّ

ا القائم هبذا األمر فهو الفقيه الذي يقوم بدور »العامل املجتهد املس��تنبط لألحكام  أمَّ
الرشعيَّة الفرعيَّة من أدلتها، وال يكون كذلك إالَّ إذا توفرت فيه رشوط استنباط االحكام 
ت  ��م املنطق والعلم بمهمَّ ة التي حتصل م��ن العلم بفنون العلوم العربيَّة، وتعلهُّ م��ن األدلَّ

مسائل أصول الفقه وعلم الرجال، واألهمهُّ معرفة الكتاب والسنَّة لغًة وُعرًفا«)75(.

��ح كيفيَّة التعامل مع  ٌة بني العلوم اإلس��الميَّة؛ ألنَّه يوضِّ ولِعل��ِم الفقه مكانٌة خاصَّ
ص  احلياة يف خمتلف جماالهتا، واملبنيِّ للعبادات وحمارم املعامالت وحالهلا، ولذلك خصَّ
له علمء اإلسالم أكرب قدر من جهودهم، وبذلوا يف سبيل معرفته وحتقيقه جلِّ طاقتهم، 

لوا إىل إنجازات عظيمة وإبداعات رائعة يف فنون هذا العلم. فتوصَّ

يهُّون بش��كٍل واضٍح يف الدراسات الفقهيِّة، إذ نجد أكثر من فقيه يف األرسة  برع احِللِّ
ة القرنني الس��ادس والس��ابع اهلجريَّني، ورف��دوا املكتبة الفقهيَّة  ة يف مدَّ الواحدة وخاصَّ
ف��ات التي تكش��ف ذوقه��م الرفيع وفهمه��م السي��ع ونجاحهم يف  بالعدي��د م��ن املؤلَّ
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التخطيط هلذا العلم الدقيق، ومنهم:

ّ )ت 598هـ/1201م( د بن أمحد بن إدريس احِلليِّ * حممَّ
 ّ د بن أمحد بن إدريس بن احلس��ني بن القاسم بن عيسى احِليلِّ الفقيه فخر الدين حممَّ
ب بفحل العلمء، وش��مس العلمء، وملك العلمء)77(، وقد كانت أفكاره  العجيّل)76(، لقِّ
وآراؤه مرتكًزا للنقد واالنتقاد اللَذْين مارس��هم العل��مء، إالَّ أنَّ اجلميع ال يفتأ بِذكر ابن 

إدريس باملدح والتمجيد والثناء عىل شخصيَّته البارزة.

وصفه ابن داوود: »شيخ الفقهاء باحِللَّة، متقنًا يف العلوم كثي التصانيف«)78(. وقال 
ّي فقال فيه: »شيخ فقيه،  ا القمِّ البحراين: »كان فقيًها أصوليًّا باحًثا وجمتهًدا رصًفا«)79(، أمَّ
قني، وَحرب الفقهاء واملدقِّقني، فخر األجلَّة وش��يخ فقهاء  ��ق نبيه، فخر العلمء واملحقِّ  حمقِّ

وا بعلمه وفهمه وحتقيقه...«)80(. رين وأقرهُّ احِللَّة... وقد أذعن بفضله العلمء املتأخِّ

روى ع��ن طائف��ة م��ن أع��الم عره، وه��م الس��يِّد أبو امل��كارم محزة ب��ن عيّل بن 
د ب��ن عيّل احلمص   زه��رة احللب��ّي )ت 585ه�/1189م(، والش��يخ س��ديد الدين حممَّ
د املوس��وّي  )ت 600ه���/1203م()81(، روى عنه الس��يِّد ش��مس الدين فخار بن حممَّ
د ب��ن جعفر بن نم   احلائ��رّي )ت 630ه���/1232م()82(، والش��يخ نجي��ب الدي��ن حممَّ

)ت 645ه�/1247()83(.

فاته إكبار وإجالل يف حمافل  ة س��بقت زماهنا بق��رون، وملؤلَّ كان البن إدريس عبقريَّ
الفقه واألصول، ومنها: السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، مس��تطرفات السائر، خمتر 

كتاب التبيان، جوابات املسائل وأجوبة السائل)84(.

* عل بن ييى اخلياط )كان حًيا سنة 609هـ/1212م(
أبو احلس��ن، ع��امل فاضل جليل الق��در عظيم الش��أن، من أجلَّة فقه��اء اإلماميَّة يف 
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ه عىل يد علمء عره، وهم الشيخ عريّب بن   القرن السادس وبداية القرن السابع)85(، تفقَّ
، روى عنه الش��يخ يوس��ف بن عيّل بن  ّ مس��افر العبادّي، والش��يخ أمحد بن إدريس احِليلِّ

ر)86(، والسيِّد ريّض الدين عيّل بن طاووس)87(. املطهَّ

ّ )ت 620هـ/  د بن عّل بن رافع بن أيب الفضائل بن عّل احِلليِّ د بن حممَّ * حممَّ
1223م(

أبو جعفر فقيٌه فاضٌل عاملٌ بالكالم، ولد سنة 573ه�/1177م بِحلَّة بني مزيد، ثمَّ 
قِدم بغداد واس��توطنها، وصاهر مؤيد الدين القمر )كاتب اإلنشاء)88((، اتَّصف بالوقار 
د بن عيّل احلمدايّن القزوينّي  د بن حممَّ والس��كينة، كان له تعبهُّد وتديهُّن)89(، روى عن حممَّ
عن الشيخ منتجب الدين بابويه)90(، وهو من تالمذة الفقيه حييى ابن البطريق، ومشايخ 

ّ وابن طاووس)91(. سديد الدين احِليلِّ

د علي��ه ابن األخرض وولده ع��يّل وعبد العزيز ابن دل��ف اخلازن ومجاعة  كان ي��ردَّ
كثية من أهل العلم وأعيان الناس؛ ليأخذوا منه)92(.

ّ )ت 630هـ/1232م( * فخار بن معد بن فخار بن أمحد املوسوي احِلليِّ
ًثا وأديًبا، من أعالم الفقهاء وأعيان الش��عراء وكبار األدباء  كان فقيًه��ا فاضاًل، حمدِّ
يف القرن السابع اهل�جرّي)93(، أخذ الفقه من أعالم عره، ومنهم والده معد بن فخار، 
ّي، وأبو امل��كارم محزة بن زهرة،  د بن إدريس، والش��يخ ش��اذان بن جربائي��ل القمِّ وحممَّ
وحيي��ى ابن البطري��ق)94(، وتتلمذ عىل يده عدد من طلبة العل��م، منهم ولده عبد احلميد 
مة احلس��ن بن يوسف)95(، وريّض  ، وس��ديد الدين والد العالَّ ّ ق احِليلِّ ابن فخار، واملحقِّ
ة عىل الذاهب إىل تكفي أيب طالب)97(،  الدي��ن عيّل ابن طاووس)96(، له مصنَّفات: احلجَّ

والروضة يف الفضائل، واملعجزات، واملقياس يف فضائل بني العبَّاس)98(.
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* مهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن ردة النيل )ت، 644هـ/1246م(
د بن  ق جليل، روى عن احلس��ن بن الفضل الطربيّس والش��يخ حممَّ ع��امل فقيه وحمقِّ
احلس��ني بن عبد الصمد، روى عنه الش��يخ سديد الدين يوس��ف، تويفِّ بالنيل ومحِل إىل 

احِللَّة)99(.

ّ )ت، 654هـ/  د بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نام احِلليِّ * نجيب الدين حممَّ
1256م(

��ة)100(، رئيس الطائف��ة يف زمانه،  ش��يخ فقهاء ع��ره، وأحد فض��الء وقته يف احِللَّ
ًق��ا)101(، درس الفقه عىل أملع أعالمه كابن إدريس وش��اذان بن جربائيل  ًق��ا مدقِّ كان حمقِّ
 ، ّ ��ق احِليلِّ ��ّي)102(، وأخ��ذ عن�ه الفق��ه ريّض الدين عل�ّي بن ط��اووس)103(، واملحقِّ القمِّ

ر، وحييى بن أمحد بن س�عيد)104( وسديد الدين يوس�ف ابن املطهَّ

ّ )كان حيًّا سنة 662هـ/1225م( * سديد الدين يوسف بن عّل بن املطهر احِلليِّ
كان عال���ًم من أع�الم احِللَّة ف�ي الق�رن الس��اب�ع اهلج�رّي، فاضاًل، فقيًها، وأصوليًّا 
ًثا)105(، ك���ان م�ن أعل�م أق�رانه بع�لم الك�الم وأصول الدين)106(، وصفه ابن داوود  حمدِّ
ه  قائاًل: كان »فقيًها حمقًقا مدرًسا عظيم الشأن«)107(، روى عن مهّذب الدين حسن بن ردَّ
د بن حييى السوراوّي، والسيِّد فخار بن معد املوسوّي)108(،  الس��وراوّي، وحييى بن حممَّ
، وريّض الدين عيّل ابن طاووس)109(،  ّ مة احلسن بن يوسف احِليلِّ وروى عنه ولده العالَّ

ومن مصنَّفاته يف الفقه: جمموعة من الفتاوى)110(.

* مجال الدين أمحد بن موسى بن جعفر ابن طاووس )ت 673هـ/1274م(
أب��و الفضائل العامل الفاض��ل املصنِّف املجته�د، وِصف ب��أروع فضالء زمانه)111(، 
��م األحاديث عن��د األماميَّة إىل أربعة  ل من قسَّ كري��م األخالق فصيح العب��ارة)112(، أوَّ
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أقس��ام، هي: الصحيح واحلسن واملوثَّق والضعيف)113(، نشأ السيِّد ابن طاووس فقيًها، 
أديُبا وش��اعًرا بليًغا)114(، قال عنه العام��يّل: »كان عال�ًم فاضاًل صاحلًا زاهًدا عابًدا ورًعا 
ًقا ثقًة«)115(، وقال الش��بيبّي: »أشهر فقهاء املائة السابعة يف العراق، وهو  ًثا مدقِّ فقيًها حمدِّ

من املؤلِّفني املكثرين يف الفقه واألصول«)116(.

ب بالسيِّد النقيب)117(،  توىلَّ نقاب�ة العلويِّني بعد وف�اة أخيه رض�ّي الدي�ن عيّل، ولقِّ
روى عن الش��ي�خ نجيب الدين بن نم، والس��يِّ�د فخار بن معد املوسوّي)118(، روى عنه 
ّ احلس���ن بن يوسف، واحلس�ن ب�ن داوود)119(، وقد بلغت مصنَّفاته ثمنني  م�ة احِليلِّ العالَّ
ًدا  كتاًب��ا يف ف�ن��ون العلم)120(، وزاد ابن داوود قائال: »له غي ذل��ك متام اثنني وثمنني جملَّ
ه��ا«)121(، ومن مصنَّفات��ه: األزه��ار يف رشح الميَّة مهيار،  يف أحس��ن التصاني��ف وأحقِّ
ح��لهُّ اإلش��كال يف معرفة الرج��ال، زهرة الرياض، ش��واهد القرآن، املس��ائل يف أصول 

الدين)122(.

رفة ثانًيا: العلوم الإن�سانيَّة وال�سِّ

اًل: اللغة العربيَّة وآدابا أوَّ

1. اللغة والنحو:

اللغ��ة: »عل��ٌم يبحث ع��ن جواهر املف��ردات وهيئاهت��ا اجلزئيَّة من حي��ث الوضع 
والدالل��ة، غاي��ة االح��راز عن اخلطأ يف فه��م املع��اين، ومنفعته اإلحاط��ة باملعلومات، 
ن م��ن التفنهُّن بال��كالم، وإيضاح املع��اين بالبيِّنات  وطالق��ة العبارة وجزالته��ا، والتمكهُّ
الفصيح��ة واألق��وال البليغ��ة«)123(، وقيل عن هذا العل��م أيًضا إِنَّه: »عل��ٌم حُيرز به من 

اخللل يف كالم العرب لفًظا أو كتابًة«)124(.
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��ا النحو: فهو »دراس��ة أحكام ترتيب الكل��مت والعبارات واجلم��ل، والعالقة  أمَّ
ة فيم بينها من حيث الربط والرفع والنصب واجلزم، وهو قسم من علم القواعد  النحويَّ

الذي يشمل النحو والرف«)125(.

وقي��ل عنه ه��و: »علم بقوان��ني ُيعرف هبا أح��وال الراكيب العربيَّ��ة من اإلعراب 
والبن��اء وغيه��ا، وقيل النحو ُيعرف ب��ه أحوال الَكِلِم من حي��ث االعتالل، وقيل علٌم 

ة الكالم وفساده«)126(. بأصوٍل ُيعَرف هبا صحَّ

وا به، وتتلمذ عىل أيديم جيٌل واسٌع من  يهُّون بعلم اللغة والنحو ومتيزَّ لقد برع احِللِّ
طلبة العلم، وممَّن برز يف هذا املجال من احِللِّيِّني:

ّ )ت 550هـ/1155م( د بن عّل بن أمحد احِلليِّ * حممَّ
اب��ن محيدة النحوّي، أديٌب فاضٌل ولغويٌّ بارٌع، له معرفة حس��نة بالنحو والعربيَّة، 
د عبد اهلل بن أمحد  د األسدّي، َقِدم بغداد وقرأ عىل أيب حممَّ قرأ عىل الشيخ خزيمة بن حممَّ
، وأخذ عنه علم النحو، وكان له ش��عر حس��ن، أخذ الناس منه  ��اب والزمه مدَّ بن اخلشَّ
اج،  ج به مجاع��ة، له مصنَّفات، منه��ا: رشح أبيات اجلمل أليب بك��ر بن السَّ ش��يًئا وخترَّ

ورشح اللمع البن جنِّي، ورشح املقامات احلريريَّة)127(.

ّ )ت 562هـ/1166م( د بن ثابت احِلليِّ * احلسني بن هداب بن حممَّ
د ب��ن ثابت، أبو عبد اهلل الرضير، ُيعرف بالنورّي نس��بة  احلس��ني بن هداب بن حممَّ
ة قرية عىل الس��يب)128( من احِللَّة الس��يفيَّة، كان يقرأ النحو واللغة والقراءات،  إىل النوريَّ
ة دواوين من ش��عر العرب، كثي العبادة، س��مع من ابن اجلواليقّي)129(، وتال  وحيفظ عدَّ
د بن احلس��ني بن عيّل  د بن احلس��ني بن بندار الواس��طّي، وأيب بكر حممَّ عىل أيب العزِّ حممَّ

املزرقّي)130(.
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ّ )ت 579هـ/1183م( د بن أمحد بن محزة بن جيا احِلليِّ * حممَّ
��ل)131( حس��ن وش��عر   أدي��ُب ش��هي، وكات��ٌب مع��روٌف، ولغويٌّ ب��ارٌع، له ترسهُّ
��ل، وإنَّ روضه نض��ي يف الفضل، صايف  جي��د)132(، وقي��ل عنه: »ليس له نظي يف الرسهُّ
املنهل، ُيس��تعان به يف اإلنش��اء، وُيس��تبان منه أس��لوب البلغاء، وهو صناع��ة عراقيَّة يف 

ة يف الرسالة«)133(. الكتابة، وصياغة بغداديَّ

نش��أ يف احِللَّة نش��أة املتأدِّبني، ثمَّ انتقل إىل بغداد وجالس أبا السعادات هبة اهلل ابن 
��اب، وس��مع من  د عبد اهلل بن أمحد اخلشَّ الش��جرّي النحوي وأخ��ذ عنه، وعن أيب حممَّ
نة، روى شيًئا من  قايض القضاة أيب جعفر عبد الواحد بن أمحد الثقفّي، وله رسائل مدوَّ

د بن عبد اهلل)134(. رسائله وشعره أبو احلسن عيّل بن نر بن هارون، وأبو الثناء حممَّ

* نرص بن عّل بن منصور )ت 600هـ/1203م(
ا حافًظا، قِدم بغ��داد يف صباه، وقرأ  أب��و الفت��وح املعروف بابن اخل��ازن، كان نحويًّ
د بن عبي��دة الكرخّي وغيه حتَّى برع فيه، وس��مع احلديث من أيب  األدب ع��ىل أيب حممَّ
الفرج بن كليب، وأيب القاسم هبة اهلل بن احلسني ابن السبط)135(، قرأ الكتب األدبيَّة عىل 
ٍة عاليٍة، وانتخب كثًيا من األحاديث واحلكايات واألشعار  املش��ايخ بجدٍّ واجتهاٍد ومهَّ

بخطِّه، وكان حسن األخالق، طيِّب املعارشة، مليح املجاورة)136(.

ّ )ت 637هـ/1239م( * احلسن بن معال بن مسعود بن احلسني احِلليِّ
مني)137(،  شيخ العربيَّة يف وقته، انتهت إليه الرياسة يف علم النحو، إذ بلغ مرتبة املتقدِّ
ق��ِدم بغ��داد يف صباه، وق��رأ النحو عىل أيب البق��اء العكربّي، ومصدق الواس��طّي، وأيب 
د بن املأمون، والفقه عىل يوسف بن إسمعيل الدامغايّن  احلسن بابويه، واللغة عىل أيب حممَّ
احلنفّي، والنصي الطويّس، وقرأ الكالم واحلكمة، برع يف هذه العلوم، وصار املشار إليه 
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واملعتم��د عىل ما يقوله أو ينقله، وس��مع احلديث من أيب الف��رج بن كليب ومجاعة)138(، 
يصفه السيوطّي بقوله: »له فهٌم ثاقٌب، وذكاٌء حاذٌق، وإدراٌك للمعاين الدقيقة، مع كثرة 

حمفوظه، وحسن طريقته«)139(.

ّ )ت 642هـ/1244م( د بن عّل بن عّل احِلليِّ * حممَّ
أب��و طالب مهّذب الدي��ن املعروف بابن اخليمّي، أديٌب ولغ��ويٌّ بارٌع، كان جمتهًدا 
يف اللغ��ة، ولِ��د باحِللَّة س��نه 549ه���/1197م)140(، ورحل إىل دمش��ق وأخ��ذ هبا عن 
التاج الكندّي، وس��مع بمر من أيب يعقوب وأيب احلس��ن بن نم وبنت سعد اخلي، قرأ 
��ال األنبارّي وابن  د بن عبد اهلل، والكحَّ اب عبد الرمحن ب��ن حممَّ األدب ع��ىل اب��ن القصَّ
ص الديوايّن يف األدب واحلس��اب، املؤانسة يف  ة، منها: امللخَّ  عبيدة)141(. له مصنَّفات عدَّ

املقايسة)142(.

2. الشعر:

فه ابن  ى«)143(، عرَّ ف��نٌّ من فنون ال��كالم عند العرب، وهو: »الكالم امل��وزون املقفَّ
خلدون »بأنَّه كالم مفَّصل قطًعا قطًعا متس��اوية يف ال��وزن متَّحدة يف احلرف األخي من 
ى احلرف األخي ال��ذي تتَّفق فيه روًيا  كلِّ قطع��ٍة من هذه القطعات عندهم بيت ويس��مَّ
وقافيًة إىل آخر مجلة الكالم قصيدة«)144(، واضاف: »هو ديوان العرب اجلامع ألخالقهم 

وعاداهتم ومعتقداهتم وعواطفهم وسائر معارفهم«)145(.

ة ازدهاًرا كبًيا استمرَّ حتَّى هناية العر العبَّايّس  ازدهر الشعر يف ظلِّ األمارة املزيديَّ
األخي؛ لكرم بني مزيد وحّبهم للشعر وفهمهم له والتأثهُّر به، وضيافتهم للشعراء، فكان 
الشعراء يِفدون عليهم وُيلقون شعرهم عىل أمرائهم؛ لينالوا هباهتم وجوائزهم، وحيظوا 

هم ورعايتهم)146(. بربِّ
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ُزِرع��ت الب��ذرة ال�ُمحبِّة هلذا الفن منذ تأس��يس املدينة س��نة )495ه�/1101م(، 
ًة  ؛ إذ تناولوا أغراًضا ش��عريَّ وقد أثمرت بنخبة من الش��عراء املبدعني واملحبِّني هلذا الفنِّ

ّية، منهم: خمتلفة، أطربت املسامع احِللِّ

ّ )ت 565هـ/1169م( ّي احِلليِّ * سعيد بن أمحد بن مكيِّ
م��ن أعيان األدباء والش��عراء يف القرن الس��ادس اهلجرّي، من أه��ل منطقة النيل، 
رع، غالًبا يف املذهب، عالًيا  وصفه األصفهايّن قائال: »كان مغالًيا يف التش��يهُّع، حالًيا بالتوهُّ
ب«)147(، له شعٌر جيٌِّد، أكثر من مديح أهل  ًما يف التعصهُّ يف األدب، معلًِّم يف املكتب، مقدَّ
البي��ت، وله غزٌل رقيٌق)148(، وصفه ياقوت احلموّي فقال فيه: كان »عال�ًم باألدب، 

وهو من مشاهي عره«)149(.

ّ )ت 573هـ/117م( د بن أيب طالب احِلليِّ * حبّش بن حممَّ
ب ب��رشف الدين، من أهل احِللَّة الس��يفيَّة، كان  د امللقَّ أب��و الغنائم، حب��يّش بن حممَّ
أب��وه وزيًرا لألمي صدق��ة بن مزيد، تربَّى حب��يّش يف دولته، وفاز منه��ا بكلمت األدب 
والشعر، سافر إىل ماردين وعمل وزيًرا لصاحب ماردين )مترتاش(، ثمَّ وزيًرا يف الشام 
ل�)عمد الدين زنكّي( إىل أن ُقتِل س��نة 573ه���/1177م)150(، وصفه األصفهايّن قائاًل: 
وا نجوًما ُعدَّ بدًرا، أوضح هبج��ًة، وأفصح هلجًة، وأكثر  »أج��لهُّ الكتَّاب قدًرا، وإذا ُع��دهُّ
من��ه برًِشا للقاء العايف، أرش��د الناس إىل طريق املعروف اخل��ايف، كهف اخلائف، وهلف 

العائف«)151(.

ووصفه اخلاقايّن بقوله: »ما رأيت يف الدنيا أجود منه يًدا، وأعمهُّ منه نًدى، وأحسن 
منه رأًيا، وأش��مل منه عطايا، وأشعر منه بالشعر، وأعرف منه بالقيمة ألهله، وله ديوان 

كأنَّه بستان«)152(.
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 * ســعيد بــن محزة بــن أمحد بن حســن بن منصور بــن احلارث بن ســاروخ 
)ت 613هـ/1216م(

ش��اعٌر بارٌع، ولد بالنيل س��نة 518ه�/1124م، ويكنَّى أبو الغنائم، سمع من هبة 
از، له شعر كثي مدح األمراء والوالة)153(. د بن عبد اهلل اخلرَّ اهلل بن أمحد النييّل وحممَّ

* راجح بن إسامعيل )ت 627هـ/1229م(
ة، ولد هبا سنة 570ه�/1174م،  أبو الوفاء األس��دّي، شاعر من أهل احِللَّة املزيديَّ
ع��دَّ من مش��اهي عره، جيِّد النظم، عذب األلفاظ، حس��ن املع��اين، درس باحِللَّة عىل 
يد األدباء والش��عراء، فتفتَّح ذهنه وذاع صيته يف البلدان، فهاجر إىل بالد الش��ام ومر 

واجلزيرة ومدح ملوكها، فلقى احلظوة يف الشام)154(.

د بن البطريق )ت 642هـ/1244م( * عل بن ييى بن احلسن بن احلسني بن حممَّ
ة فريدة من عق��د علمء احِللَّة)155(، كان  اجلوهرة الثمينة يف تاج القرن الس��ابع، ودرَّ
ش��اعًرا جميًدا وكاتًبا مسرساًل، أقام بدمشق وامتدح األمراء وامللوك فيها، وأصبح كاتًبا 
يف عه��د املل��ك الكامل )ت 636ه�/1238م( صاحب مر، ث��مَّ عاد إىل بغداد وتويفِّ 

فيها)156(.

3. األدب:

ن��ال األدب الع��ريّب- كم نال��ت العلوم العربيَّ��ة األخرى- نصيًبا واف��ًرا من اهتمم 
ة القرن الس��ادس والس��ابع اهلجريَّني الكث��ي من األدباء الذين  احِللِّيِّني، فقد أنجبت مدَّ

م هذا العلم وازدهاره. كان هلم الدور البارز يف تقدهُّ

واألدب هو: »اإلجادة يف متنَي املنظور واملنش��ور عىل أساليب العرب ومناحيهم، 
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فيجمعون لذلك كالم العرب ما عس��اه حتصل به الكلمة من ش��عر عايل الطبقة وسجع 
��ام العرب؛ لُيفهم هبا   متس��اٍو يف اإلجادة ومس��ائل من اللغة والنحو... مع ِذكر بعض أيَّ

ة«)157(، وممَّن  ما وقع من أش��عارهم، وِذكر املهمِّ من األنس��اب الش��هية واألخبار العامَّ
برع يف هذا الفن من احِللِّيِّني:

* عّل بن احلسن بن عنرت بن ثابت )ت 601هـ/1204م(
(، من أعالم األدباء يف القرن السادس اهلجرّي،  ّ أبو احلسن املعروف ب�)ُشميم احِليلِّ
د عبد  حتَّى عدِّ من املربزين يف األدب، ولِد باحِللَّة، ونشأ يف بغداد وقرأ األدب فيها عىل أيب حممَّ
اب وَمن يف طبقته من أدباء ذلك العر)158(، له العديد من املصنَّفات  اهلل بن أمحد بن اخلشَّ
يف األدب ت��اوزت األربع��ني كتاًبا، وه��ذا دليل عىل غزارة علمه يف ه��ذا املجال، ومن 
 املشهور منها: النكت املعجمت يف رشح املقامات، مناح املنى يف إيضاح الكنى، املحتسب 

يف رشح اخلطب، بداية الفكر يف بدائع النظم والنرش، اخلطب املستضيئة)159(.

ّ )ت 619هـ/1222م( * مسعود بن هبه اهلل العويف احِلليِّ
��ة الذين رحلوا إىل بغ��داد، كان أديًبا ش��اعًرا  عفي��ف الدي��ن، م��ن أروع أدباء احِللَّ

فاضال)160(.

د بن اسامعيل بن عّل )ت 633هـ/1235م( * احلسني بن حممَّ
كان أديًبا جيِّد املذاكرة، مليح الش��عر، ظريًفا، ولِد ونش��أ يف قرية قيلوية من النيل، 
 رح��ل إىل بغداد وق��رأ األدب وجالس األدباء والفضالء، وكان يتَّجر بالكتب ويس��افر 
هبا إىل بالد الش��ام وبالد اجلزيرة، ثمَّ فارق بغداد وس��كن الش��ام وبق��ي يف خدمة امللك 
الظاه��ر صاحب حلب حتَّ��ى وفاته، ثمَّ اتص��ل بعد ذلك باملل��ك األرشف، وبقي معه 

ان ودمشق، وكان يتوىلَّ خزانة الكتب هبا)161(. بحرَّ
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ّ )ت 653هـ/1255م( د بن ييى بن كرم احِلليِّ * حممَّ
مة احلس��ن بن يوس��ف بن عيّل عن  ش��يٌخ فاضٌل جليٌل، أديٌب ومعلٌِّم يروي العالَّ
ى  اًس��ا، وله أيًضا رشح اللمع املس��مَّ أبيه عنه، له يف األدب قصيدة مهموزة يف أربعني كرَّ

الغرر)162(.

رفة ثانًيا: العلوم ال�سِّ

: علُم الطبيِّ

اهتمَّ العرب منذ أقدم العصور بالطبِّ لعالج األمراض التي تصيبهم، ولكن لكلِّ 
م  ة يف التداوي والعالج من األمراض، ومع تقدهُّ عٍر من العصور صف��ة وطريقة خاصَّ
رها وازدهار العلوم فيها، كان لعلم الطبِّ نصيٌب وافٌر  الدولة العربيَّة اإلس��الميَّة وتطوهُّ

م واالزدهار. يف التقدهُّ

، فيحاول  والط��بهُّ يعن��ي: »صناعة يف ب��دن االنس��ان من حيث يم��رض ويص��حهُّ
ة وُبرء املرض باألدوية واألغذية بعد أن تبنيَّ املرض الذي خيصهُّ  صاحبها حف��ظ الصحَّ
كلَّ عضٍو من أعضاء البدن، وأس��باب تلك االمراض«)163(، وظهر يف مدينة احِللَّة عدٌد 

من األطبَّاء، منهم:

* حمفوظ بن عيسى )ت 560هـ/1164م(

أب��و العالء حمفوظ بن عيس��ى النييّل املعروف بابن املس��يحّي، كان طبيًبا فاضاًل من 
أطبَّاء القرن الس��ادس اهلجرّي، عال�ًم بصناعة الطبِّ مرتزًقا هبا، مجيل املش��اركة، حممود 

املعاجلة، ُينسب إىل النيل، وقيل أيًضا الواسطّي؛ ألنَّه نزل واسط)164(.
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* مسيحّي بن أيب البقاء بن إبراهيم )ت 608هـ/1211م(
يكنَّ��ى باب��ن العطَّ��ار، كان طبيًبا ماه��ًرا حمبًّا ملهنته مش��هوًرا هبا، كس��ب ثقة الناس 

بعالجه؛ ألنَّه »خبي بالعالج، قيُِّم فيه«)165(.

ثالًثا: البارعون يف اكرث من علم

ظهر يف مدينة احِللَّة مجلة من أهل العلم ممَّن برع يف أكثر من اختصاص، ومنهم:

ّ )ت 604هـ/1207م( * حممود بن هبة اهلل بن أيب القاسم احِلليِّ
أب��و الثناء القارئ، األديب، ق��رأ القرآن بالقراءات عىل عيّل بن عس��اكر البطائحّي 
��اب وإس��معيل بن  د بن اخلشَّ )ت 553ه���/1158م()166(، وأخ��ذ األدب عن أيب حممَّ
اجلواليق��ّي، وروى عنه أبو الفتوح ب��ن احلرّي)167(، وكانت ل��ه معرفة بعلم النجوم، 

وهذه املعرفة نابعة من حبِّه الشديد للتعلهُّم ومعرفة العلوم املختلفة)168(.

ّ )ت 606هـ/1209م( د بن عل بن السكون احِلليِّ * عل بن حممَّ
أبو احلس��ن، كان فقيًها، ش��اعًرا، عارًفا باللغة والنحو، وِصف بأنَّه حس��ن الفهم، 
جيِّ��د النقل، حريٌص عىل تصحيح الكتب، فلم يضع يف طرس��ه إالَّ ما وعاه قلبه وفهمه 
ثيه��م، درس الفقه عند عريّب بن مس��افر  عقل��ه)169(، عدَّ م��ن ثقاة فقه��اء اإلماميَّة وحمدِّ
العبادّي، وقرأ عليه الفقه فخار بن معد املوسوّي وَمن هم يف طبقته من فقهاء احِللَّة)170(، 
اب، له رحالت إىل عدد من  ار، والنحو عىل ابن اخلشَّ وقرأ اللغة عىل أيب احلسن بن العصَّ
ة،  اديَّ املدن اإلسالميَّة، منها مدينة رسول اهلل)171(، ومن آثاره: ضبط الصحيفة السجَّ

اختالفات نسخ املصباح الصغي)172(.

ّ )ت 615هـ/1218م( * عّل بن نرص بن هارون احِلليِّ
ٌث، وق��ارُئ ق��رآن، وأدي��ٌب وش��يٌخ فاض��ٌل حس��ن األخ��الق، ولِ��د س��نة  حم��دَّ
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 )533ه�/1138م( يف احِللَّة، ثمَّ سكن بغداد وصحب الشيخ صدقة بن أمحد بن الوزير، 
د بن أمحد بن عبد العزيز اهلاش��مّي، وأيب  س��مع معه احلديث من الرشيف أيب املظفر حممَّ
د  ده، وقرأ األدب عىل أيب حممَّ د بن عبد الكريم األصفهايّن، قرأ القرآن وجوَّ القاسم حممَّ
ار حتَّى أتقنه، وتكلَّم بالوعظ عىل  ��اب، وأيب الربكات، وأيب احلس��ن بن القصَّ ابن اخلشَّ

املنابر حتَّى تويف)173(.

طــاووس بــن  ــد  حممَّ بــن  جعفــر  بــن  موســى  بــن  عــّل  الديــن  ريض   * 
)ت 664هـ/1265م(

ٌخ، ع��املٌ بالفلك والتنجيم  ٌث ومؤرِّ فقي��ٌه جليُل الق��دِر، وزاهٌد عظيُم املنزلِة، حم��دِّ
)174(، وصفه ابن عنبة قائاًل: »صاحب الكرامات، نقيب النقباء يف العراق«)175(،  والطبِّ
وأثنى عليه احلرهُّ العاميّل قائاًل: »حالُه يف العلم والفضل والعبادة والفقه واجلاللة والورع 
ء  أشهر من أن ُيذكر، كان شاعًرا وأديًبا، منشًئا بليًغا«)176(، وقال عنه التفرّش: »من أجالَّ
ه��ذه الطائف��ة وثقاهتا، كثُي احلفِظ، نقيهُّ ال��كالِم، حالُه يف العبادة والزهِد أش��هر من أن 

ُيذكر«)177(.

��ة س��نة )598ه���/1201م( ونش��أ هب��ا، ث��مَّ غادره��ا س��نة  ولِ��د يف مدين��ة احِللَّ
625ه�/1227م، وأقام ببغداد مخس��ة ع��رش عاًما)178(، ثمَّ رج��ع إىل احِللَّة، ثمَّ عاد إىل 
بغداد س��نة 640ه�/1242م، فت��وىلَّ النقابة يف أيام املس��تنر )ت 640ه�/1242م( 
س��نة 661ه�/1262م، وبعد وفاته كانت النقابة يف ول��ده)179(، روى عن علمء عره 
د بن نم،  ار البغدادّي، والش��يخ حممَّ د بن حممود النجَّ وش��يوخه، ومنهم: حمبهُّ الدين حممَّ
ام بن أيب فراس)180(، روى عنه السيِّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس  والش��يخ ورَّ

ّ )ت 726ه�/1325م()181(. مة احِليلِّ )ت 693ه�/1293م(، والعالَّ
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كانت حياة السيِّد ابن طاووس غنيَّة ِمعطاءة، أعطت للحركة العلميَّة اليشء الكثي، 
ًفا ُمكثًرا، وكاتًبا قديًرا، خلَّف بعده الكثي من املصنَّفات التي بلغ ما وصلنا  فقد كان مؤلِّ
منه��ا العرشات، ومنه��ا: اإلقبال بصالح األع��مل، أمان األخطار، اليق��ني، امللهوف يف 
ة، مصباح الزائر، جناح املس��افر)182(، وغيها ممَّا ال يسمح  قتىل الطفوف، كش��ف املحجَّ
عرضها هنا مجيعا؛ لكثرهتا، وزيادًة عىل الفقه، فقد ألَّف يف التاريخ: االصطفاء يف تاريخ 
 : اخللفاء)183(، ويف علم الفلك والتنجيم: فرح املهموم يف تاريخ النجوم)184(، ويف الطبِّ

األمان من أخطار األسفار واألزمان)185(.

د بن حممود القزوينّي )ت 682هـ/1283م( *زكريا بن حممَّ
خ اجلغرايف، ُنسب إىل حملِّ والدته بقزوين سنة 600ه�/1203م، يرجع نسبه  املؤرِّ
ت  إىل أنس بن مالك خادم الرسول، هاجر وهو صغي إىل الشام والعراق، إذ استقرَّ
أرسته يف احِللَّة، فنش��أ هبا نش��أة عربيَّ��ة، وتعلم العلم واألدب، وما أكث��ر هذه املوارد يف 
ف  ��ة حينذاك، حيث امت��ازت كمركز دينّي وعلم��ّي وأديّب)186(، فنضج عقله، وتثقَّ احِللَّ
ثقاف��ًة أدبيًَّة عىل يد علمئها وش��يوخها، أمثال كمل الدين أيب القاس��م مرشف بن املظفر 
القزوينّي، والش��يخ معني الدين حس��نويه بن أمحد بن حس��نويه أيب ع��يّل الصويّف)187(، 

وروى عنه السيِّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس)188(.

ة يف العر العبَّ��ايّس األخي، فضاًل عن التدريس بمدرس��ة  وت��وىلَّ مناص��ب إداريَّ
��ة، فأعطي له أم��ر القضاء  ال��رشايّب بواس��ط، ومن ثمَّ رحل إىل دمش��ق، وع��اد إىل احِللَّ

واإلفتاء يف عر اخلليفة املستعصم )ت 656ه�/1258م(، وبعد غزو هوالكو)189(.

ل��ه مصنَّف���ات ف���ي الت�اري��خ واجلغرافي��ة منه��ا: عجائ��ب املخلوق��ات وغرائب 
املوجودات)190(، أث�ار البالد وأخبار العباد)191(.
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اخلامتة

ة )545ه�-656ه�(،  ة ملدين��ة احِللَّة خ��الل امل��دَّ م��ن خالل دراس��ة احلي��اة الفكريَّ
ة: لنا إىل أموٍر عدَّ توصَّ

ة فيها، إذ  ر احلركة الفكريَّ إنَّ املوق��ع اجلغرايّف للمدينة كان له األثر اإلجي��ايّب يف تطوهُّ
ة الذه��ن، ورجاحة العقل، وجذب أه��ل العلم واملعرفة من  س��اعدت العالِ�م عىل حدَّ

خمتلف البلدان.

وإنَّ املوق��ع اإلس��راتيجّي، وس��هولة االتِّص��ال م��ع املراك��ز الثقافي��ة األخرى يف 
ر احلركة العلميَّة  الع��راق كبغداد والكوفة والنجف، يمثِّل بحدِّ ذاته عام��اًل مهمًّ يف تطوهُّ

ونضوجها.

زد ع��ىل ذلك اخلمول واجلمود الذي أصاب عل��مء الفكر واالجتهاد بالنجف بعد 
وفاة الشيخ الطويّس )460ه�/1067م(؛ تقديًسا ملنزلته العلميَّة الرفيعة، ومل ينفتح باب 

ّ )ت 598ه�/1201م(. د بن ادريس احِليلِّ ّ حممَّ االجتهاد إالَّ عىل يد العامل احِليلِّ

ك��م أصبحت مراكز العل��م يف املدينة املتمثِّلة باملس��اجد واملكتب��ات ودور العلمء، 
ء،  رين أجالَّ د باملعرفة عىل يد علمء ومفكِّ ي العلوم املختلفة، والتزوهُّ بمثاب��ة املدارس لتلقِّ

ج آالف الطلبة يف خمتلف العلوم. فقد خترَّ

ة يف العامل اإلس��المي آنذاك،  وهب��ذا أصبحت مدينة احِللَّة أحد املراكز الثقافيَّة املهمَّ
ثني والفقهاء  اء واملحدِّ إذ ش��هدت نش��اًطا علميًّا واس��ًعا، وظهر فيها عدد من كبار القرَّ
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حال  والنحويِّني واألدباء، كانوا قد نالوا منزلًة علميًَّة كبيًة، وش��هرًة واس��عًة، فش��دَّ الرِّ
إليهم عدد من طلبة العلم من ش��تَّى أنحاء العامل اإلسالمّي؛ للدارسة عليهم واحلصول 
فة ��وا يف العل��وم الرِّ  ع��ىل إجازاهت��م العلميَّة، ك��م ظهر فيه��ا عدد م��ن العلمء اختصهُّ

، وقد وصلتنا مؤلِّفاهتم العلميَّة يف هذه العلوم كالطبِّ

وق��د تبنيَّ لنا أنَّ البيئة العلميَّة يف احِللَّة مل تكن يف عزلة عن البيئات العلميَّة يف العامل 
ي العلم فيها، كم غادرها  ب العل��م؛ لتلقِّ اإلس��المّي آنذاك، فقد وفد إليها عدد من طالَّ
م  ع��دد من أبنائها إىل خمتل��ف املراكز الثقافيَّة يف العامل اإلس��المّي طلًبا للعل��م، وإنَّ تقدهُّ
��ة أدَّى إىل ظه��ور عدد من البيوت��ات العلميَّة يف هذه املدين��ة، برز أبناؤها  احلي��اة الفكريَّ

بمختلف العلوم املعروفة آنذاك.
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للماليني، بيوت، 1988م(: 163.
)19( مصطفى، ش��اكر، املدن يف اإلسالم حتَّى العر العثميّن، )مطبعة دار ذات السالسل، الكويت، 

1988(: 695/2، حسني، املسجد ورسالته يف اإلسالم: 132.
)20( اهلروّي، أبو احلس��ن عيّل بن أيب بكر، اإلش��ارات إىل معرفة الزيارات، حتقيق: جانني س��ورديل، 

)مطبعة وزارة الثقافة واإلرشاد، القاهرة، 1953م(: 76.
د باقر املوسوّي، روضات اجلنَّات  )21( احلرهُّ العاميّل، أمل اآلمل: 464/2، اخلوانس��ارّي، امليزا حممَّ
يف أحوال العلمء والس��ادات، حتقيق: أسد اهلل إس��معيليات، مطبعة مهر استوار، قم، 1390ه�(: 

.356/3
د صادق  )22( البحران�ّي، يوسف بن أمحد، لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم الرجال، حتقيق: حممَّ
سة آل البيت، النجف، د.ت(: 272، األمني، حمسن، أعيان الشيعة،  بحر العلوم، )مطبعة مؤسَّ

)مطبعة دار املعارف، بيوت، 1998م(: 416/13.
ر  اد وعمَّ ��ار عوَّ )23( اب��ن الفوطّي، احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة الس��ابعة، حتقيق: بشَّ

عبدالسالم روؤف، )مطبعة رشيعت، قم، 1382ه�(: 331.
فاته، خزانة كتبه، )رسالة  )24( الطائّي، ورقاء يونس حييى، ابن طاووس )589-664ه�( عره، مؤلَّ

مة إىل كليَّة اآلداب، جامعة بغداد، 2006م(: 83-77. ماجستي مقدَّ
)25( الطه��رايّن، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، )مطبع��ة دار األضواء، ب��يوت، د.ت(: 58/1، آل 
د حس��ن، الس��يِّد عىل آل طاووس، جملَّة املجمع العلمّي العراقّي، املجلَّد الثاين عرش،  ياس��ني، حممَّ

)بغداد، 1965م(: 208.
ة يف احِللَّة يف القرنني السابع  )26( وتوت، مدرسة احِللَّة: 44، اخلزرجّي، ماجد عبد زيد، احلياة الفكريَّ
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مة إىل كليَّة الربية، اجلامعة املستنرية،  والثامن اهلجريَّني)601-800ه�(، أطروحة دكتوراه مقدَّ
بغداد، 2005م: 50.

)27( الربيع��ّي، هن��اء كاظم، أثر علمء احِللَّة يف النش��اط الفكرّي ببالد الش��ام من القرن الس��ادس إىل 
ة، بغداد،  مة إىل كليَّة الربية، اجلامعة املستنريَّ أواخر القرن الثامن اهلجريَّني، رسالة ماجستي مقدَّ

2002م: 19-18.
د الباقر البهبودّي،  د باقر، بحار األنوار، حتقيق: حممَّ )28( العاميّل، أمل اآلمل: 343/2، املجلّس، حممَّ

ط3، )مطبعة دار احياء الراث، بيوت، 1983م(: 76/1.
د بن أمحد بن عثمن، سي أعالم النبالء حتقيق: حسني األسد، )مطبعة  )29( الذهبّي، شمس الدين حممَّ

سة الرسالة، ط9، بيوت، 1993م(: 466/15. مؤسَّ
، العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام  ّ )30( ابن البطريق، حييى بن احلس��ن األس��دّي احِليلِّ

سني، قم، 1407ه�(: 27. سة النثر اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ األبرار، )مطبعة مؤسَّ
)31( السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، بغية الوعاة يف طبقات اللغويِّني والنهُّحاة، حتقيق: 
د عبد الرحيم، )مطبعة دار الفكر، بيوت، 1426ه�(: 742، العاميّل، أمل اآلمل: 2، 342. حممَّ
)32( َعَلم جليل القدر من أجلَّة العلمء وقدوة الفقهاء، ذو الفضائل واملاثر والعلوم، روى عن الشيخ 
د بن عبد اهلل البحرايّن، وعريّب بن مس��افر، وروى عنه فخار بن معد املوس��وّي، وريّض الدين  حممَّ

ابن طاووس. العاميل، أمل اآلمل: 65/2.
س��ة آل البيت إلحياء ال��راث، )مطبعة ياران،  )33( اب��ن طاووس، الدروع الواقية، حتقيق: مؤسَّ
قم، 1414ه�(: 78، األفندي، عبد اهلل األصبهايّن، رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق: أمحد 

احلسينّي، )منشورات مكتبة املرعيّش، قم، 1407ه�(: 183/1.
)34( العاميّل، أم��ل اآلمل: 214/1، األفندي، رياض العل��مء: 319/4، الطباطبائّي، عيّل، رياض 
سة النرش اإلس��المّي، )قم، 1412ه�(: 27/2،  املس��ائل يف بيان األحكام والبدائل، حتقيق: مؤسَّ
الدجييّل، عبد الصاحب عمران، أعالم العرب يف العلوم والفنون، ط2، )مطبعة النعمن، النجف، 

1966م(: 98/2.
ة يف العراق يف القرن الس��ابع اهلجرّي، )مطبعة دار العربيَّة،  د مفيد، احلياة الفكريَّ )35( آل ياس��ني، حممَّ

بغداد، 1979م(: 231-230.
، نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسني بن حييى، وصفه العاميّل بقوله: »حالُه يف  ّ ق احِليلِّ )36( املحقِّ
الفضل والعلم والثقة واجلاللة والتحقيق والتدقيق والفصاحة والش��عر واألدب واإلنشاء ومجيع 

العلوم واملحاسن أشهر من أن ُيذكر«. أمل اآلمل: 48/2.



231

ار اخلزاعّي م.م. لينا مقيم جبَّ

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

)37( كمل الدين، فقهاء الفيحاء: 81/1.
)38( العاميّل، أمل اآلمل: 347/2، البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 230.

)39( الذهبّي، املختراملحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثّي، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطَّار، )مطبعة 
دار الكتب العلميَّة، بيوت، 1997م(: 69، العاميّل، أمل اآلمل: 311/1.

)40(حسني، س��عيد أمحد، املكتبات وأثرها الثقايّف واالجتمعّي والتعليمّي، )1986م(: 20. للمزيد 
عن املكتبات، ينظر: يوس��ف، نعمة ش��هاب مجعة، املكتبات يف العر العبَّايّس، رس��الة ماجستي 

مة إىل كليَّة الربية- ابن رشد، جامعة بغداد، 2000م: 82- 79. مقدَّ
)41( للمزيد ينظر: اخلزاعّي، لينا مقيم جبَّار، احِللَّة يف العر العبَّايّس األخي )545-656ه�/1150-
مة إىل كليَّة الربية، جامعة بابل،  ة، رسالة ماجس��تي مقدَّ 1258م( دراس��ة تارخييَّة يف أحواهلا العامَّ

2009م.
)42( حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل، كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون، )مطبعة دار 
يق بن حس��ن، أبجد العلوم الوش  إحياء الراث العريّب، بيوت، د.ت(: 40/1، القنوجّي، صدِّ
املرق��وم يف بيان أحوال العلوم، )مطبعة دار الكتب العلميَّة، بيوت، 1395ه�(: 248/2، طاش 
ك��ربى زادة، أمحد بن مصطفى، مفتاح الس��عادة ومصباح الس��يادة يف موضوعات العلوم، حتقيق: 
كام��ل البكرّي وعبد الوهاب أبو األنوار، )مطبعة دار الكتب احلديثة، القاهرة، 1988م(: 6/2، 

د، مراقي اإليمن يف علوم القران، )مطبعة األمانة، القاهرة، 1989م(: 1. نر، عيّل حممَّ
د، إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش، )مطبعة دار الكتب  )43( شهاب الدين أمحد بن حممَّ

العامليَّة، بيوت، 2001 م(: 6.
اء الكبار عىل الطبقات واألعصار، حتقيق: طيَّار ألن قوالج، )إس��تانبول،  )44( الذهب��ّي، معرفة الق��رَّ
د البجاوّي، )مطبعة  1995م(: 1207/3-1029، الذهب��ّي، ميزان االعتدال، حتقيق: ع��يّل حممَّ
دار املعرفة، بيوت، د.ت(: 99/4، الذهبّي، املختر املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثّي: 329، 
د البجاوّي، )مطبعة دار أحياء الكتب العربيَّة، بيوت،  الذهبّي، املشتبه يف الرجال، حتقيق: عيّل حممَّ
د، غاية النهاية يف طبقات  د بن حممَّ 1979م(: 168/1، ابن اجلزرّي، ش��مس الدين أيب اخلي حممَّ
اء، )مطبعة السعادة، القاهرة، 1933م(: 295/2، ابن حجر، شهاب الدين أيب الفضل أمحد  القرَّ

سة األعلمّي، بيوت، 1971م(: 25/6. ابن عيّل العسقاليّن، لسان امليزان، ط2، )مطبعة مؤسَّ
)45( الذهبّي، سي أعالم النبالء: 131/21.

)46( الذهبّي، س��ي أعالم النبالء: 131/21، الذهبّي، املختر املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثّي: 
77، احلنبيّل، شذرات الذهب: 287/4.
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)47( ابن الفوطّي، تلخيص جممع اآلداب: 133/1/4.
د، ط2،  )48( اب��ن تيمي��ة، تقّي الدين ابن العبَّاس أمحد بن عبد اهلل، علم احلديث، حتقيق: موس��ى حممَّ

)مطبعة عامل الكتب، بيوت، 1405ه�(: 8، القنوجّي، أبجد العلوم: 219/2.
د بن يعقوب، الكايف، حتقيق: عيّل أكرب غفاري، ط4، )مطبعة دار الكتب  )49( الكلينّي، أبو جعفر حممَّ

اإلسالميَّة، طهران، 1365ه�(: 458/2.
)50( حاجي خليفة، كشف الطنون: 237/1.

)51( الس��يوطّي، تدريب الراوي يف رشح تقريب النووّي، حتقي��ق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، 
��د بن عب��د العظيم، املنه��ل يف علوم احلديث،  )القاه��رة، 1966م(: 40/1-41، الزرق��ايّن، حممَّ
)القاهرة، 1947م(: 35، صالح، صبحي، علوم احلديث ومصطلحاته: ط12، )مطبعة دار العلم 

للماليني، بيوت، 1981م(: 107.
)52( املامق��ايّن، عبد اهلل، دراس��ات يف علم الدراي��ة، حتقيق: عيل أكرب الغف��اري، )مطبعة تابش، قم، 
1369ه���(: 10، البابيّل، أبو الفضل حافظ، رس��ائل يف دارية احلديث، )مطبعة دار احلديث، قم، 

1425ه�(: 19/2.
ة يف أحول علمء املذهب اجلعفرّي،  ّي، عبَّاس، فوائد الرضويَّ )53( العاميّل، أمل اآلمل: 349/2، القمِّ

)مطبعة مركزي، طهران، 1357ه�(: 713/2.
)54( مل أجد له ترمجة يف كتب الراجم.

��د بن عيّل الغروّي، جامع الرواة وإزاحة االش��تباه عن طريق اإلس��ناد، )مطبعة  )55( األردبي��يّل، حممَّ
املرعيّش، قم، 1403ه�(: 547/2، اخلوئّي، أبو القاسم املوسوّي، معجم رجال احلديث، )ط5، 
د تقي، خامتة مس��تدرك الوس��ائل، حتقيق:  النجف، 1992م(: 295/2، النورّي، حس��ني بن حممَّ

موسسة آل البيت، )مطبعة ستاره، قم، 1415ه�(: 465/2.
س��ة النرش  ر، خمتلف الش��يعة، )مطبعة مؤسَّ ، احلس��ن بن يوس��ف بن عيّل بن املطهَّ ّ مة احِليلِّ )56( العالَّ

اإلسالمي، ط2، قم، 1413ه�(: 30/1، املجلّس، بحار األنوار: 31/106.
ّي، الكن��ى واأللقاب: 226/1، اخلوئ��ّي، معجم رجال  )57( العام��يّل، أمل اآلم��ل: 345/2، القمِّ
د، املفيد من معجم الرجال احلدي��ث، )مطبعة العلميَّة، قم،  احلدي��ث: 46/21، اجلواه��رّي، حممَّ
1424ه���(: 622، األمني، أعيان الش��يعة: 289/10، كحالة، عمر رضا، معجم املؤلِّفني، ط2، 
)مطبع��ة دار أحياء ال��راث العريّب، ب��يوت(: 190/13، الزركيّل، خي الدي��ن، األعالم، ط5، 

)مطبعة دار العلم للماليني، بيوت، 1980م(: 141/8.
)58( املجل��ّس، بح��ار األن��وار: 22/106، 56/107، الربوج��ردّي، طرائ��ف املق��ال: 112/1، 
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��ّي، الكنى واأللقاب: 226/1، اخلوئّي، معجم رج��ال احلديث: 46/21، الدجييّل، أعالم  القمِّ
 ،س��ة اإلمام الصادق العرب: 32/2-33، الس��بحايّن، جعف��ر، تذكرة األعيان، )مطبعة مؤسَّ

قم، 2000م(: 182.
ًثا صدوًقا، له كتب، يروي عن ش��اذان بن جربئيل  ��د بن جعفر املش��هدّي: كان فاضاًل، حمدِّ )59( حممَّ
د بن جعفر، املزار الكبي، حتقيق:  ّي. العاميّل، أمل اآلمل: 253/2، املشهدّي، أبو عبد اهلل حممَّ القمِّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1419ه�(: 13. جواد الفيومّي، )مطبعة مؤسَّ
)60( الكنتوري، إعجاز حسني، كشف احلجب واألستار عن أسمء الكتب واألسفار، )مطبعة هبيمن، 
د أمني، إيضاح  ط2، قم، 1409ه�(: 205/2، 386، 441، البغدادّي، إس��معيل باش��ا ب��ن حممَّ
د رشف الدين  املكن��ون يف الذيل عىل كش��ف الظنون عن أس��امي الكت��ب والفنون، حتقي��ق:، حممَّ
 بالتقايا، )مطبعة دار أحياء الراث العريّب، بيوت، د.ت(: 21/1، البغدادّي، إس��معيل باش��ا بن 
ة العارفني يف أسمءاملؤلِّفني وآثاراملصنِّفني، )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، بيوت،  د أمني، هديَّ  حممَّ

1951م(: 22/2، الطهرايّن، الذريعة: 175/7، 188/10، 334/15، 318/22.
)61( اب��ن الس��اعي، أبو طالب عيّل ب��ن أنحب، اجلامع املخت��ر يف عنوان التواريخ وعيون الس��ي، 
حتقي��ق: مصطفى جواد، )املطبعة الكاثوليكيَّة، بغ��داد، 1934م(: 271/9، العاميّل، أمل اآلمل: 
د حمسن املعروف ب�: آغا بزرك، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، حتقيق:  338/2، الطهرايّن، حممَّ
ع��يّل تقي من��زوي، ط2، )مطبعة إس��معيليان، ق��م، 1972م(: 197، الدجييّل، أع��الم العرب: 

.35/2
سة آل البيت، )مطبعة  )62( ابن طاووس، ريّض الدين عيّل بن موسى، فالح السائل، حتقيق: مؤسَّ

إحياء الراث، قم، د.ت(: 121.
)63( العاميّل، أمل اآلمل: 338/2، املجلّس، بحار األنوار: 290/102، البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 
249، اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 208/20، الربوجردّي، طرائف املقال: 117/1، كحالة، 

معجم املؤلِّفني: 164/13.
)64( العاميّل، أمل اآلمل: 180/1.

)65( البغدادّي، إيضاح املكنون: 324/1، الطهرايّن، الذريعة: 131/24.
)66( العاميّل، أمل اآلمل: 124/2، اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات: 4/4.

��ّي العاميّل، األربعون حديًثا، )مطبعة أم��ي، قم، 1407ه�(: 33،  د بن مكِّ ل، حممَّ )67( الش��هيد األوَّ
العام��يّل، أم��ل اآلم��ل: 124/2، النورّي، خامت��ة املس��تدرك: 464/2، األمني، أعيان الش��يعة: 

.401-399/33
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)68( اب��ن ط��اووس، مج��ال األس��بوع، حتقيق: ج��واد قيهُّومي األصفه��ايّن، )مطبعة اخر ش��مل، قم، 
1371ه�(: 12، ابن طاووس، ريّض الدين عيّل بن موسى، اليقني يف إمرة أمي املؤمنني عيّل بن أيب 

طالب، )مطبعة نمونه، قم، 1413ه�(: 69، ابن طاووس، فتح األبواب: 25.
، أبو القاس��م نجم الدين جعفر بن احلس��ن،  ّ ق احِليلِّ ، إيضاح االش��تباه: 45، املحقِّ ّ مة احِليلِّ )69( العالَّ

الرسائل التسع، حتقيق: رضا األستادّي، )مطبعة املرعيّش، قم، 1413ه�(: 19.
)70( الكنتورّي، كش��ف احلجب: 64، الطه��رايّن، الذريع��ة: 315/3، 154/23، اخلوئّي، معجم 

رجال احلديث: 24/9.
)71( اب��ن عنب��ة، مجال الدين أمحد بن عيّل احلس��ينّي، عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، حتقيق: 
ة، النجف، 1961م(: 190، ابن طاووس، املجتبى  د حس��ن الطالقايّن، ط2، )مطبعة احليدريَّ حممَّ
سة النرش اإلسالمّي، قم، 1412ه�(:  يف دعاء املجتبى، حتقيق: صفاء الدين البرّي، )مطبعة مؤسَّ

ة العارفني: 479/2، كحالة، معجم املؤلِّفني: 37/13. 17، البغدادّي، هديَّ
)72( سورة التوبة، اآلية )122(.
)73( الكلينّي، الكايف: 454/2.

مة، ط4، )مطبعة دار إحي��اء الراث العريّب، بيوت،  د، املقدِّ )74( اب��ن خلدون، عبد الرمحن ب��ن حممَّ
1971م(: 445.

��ام، 1995م(: 322،  )75( فت��ح اهلل، أمح��د، معجم ألفاظ الفق��ه اجلعفرّي، )مطبع��ة املدوخل، الدمَّ
د رواس، معجم لغة الفقهاء، ط2، )مطبعة دار النفائس، بيوت، 1988م(: 349،  قلعجّي، حممَّ
خازم، عيّل، مدخل إىل علم الفقه عند املس��لمني الش��يعة، )مطبعة دار الغربة، بيوت، 1993م(: 

.13
)76( املجلّس، بحار األنوار: 69/109، الطهرايّن، األنوار الساطعة يف املائة السابعة: 290، كحالة، 

معجم املؤلِّفني: 51/12، األمني، أعيان الشيعة: 43، 282.
ّ رائد مدرسة الفقه: 27. ة: 385، بناري، ابن إدريس احِليلِّ ّي، فوائد الرضويَّ )77( القمِّ

)78( رجال ابن داوود: 268.
)79( لؤلؤة البحرين: 276.
ة: 385. )80( فوائد الرضويَّ

)81( العام��يّل، أم��ل اآلم��ل: 316/2، املجلّس، بحار األن��وار: 79/107، الصدر، حس��ن هادي 
الكاظمّي، تأس��يس الشيعة لعلوم اإلسالم، )مطبعة الرشكة العراقيَّة املحدودة، بغداد، 1951م(: 

.313
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)82( اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات: 277/6.
)83( املصدر نفسه: 277/6، اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 188/15.

)84( البغ��دادّي، إيض��اح املكن��ون: 27/1، الكرعاوّي، هادي حس��ني هادي، اب��ن إدريس وآراؤه 
مة إىل كليَّة العلوم اإلسالميَّة، جامعة بغداد، 1992م: 35-30. الفقهيَّة، رسالة ماجستي مقدَّ

)85( العاميّل، أمل اآلمل: 210/2.
)86( العاميّل، أمل اآلمل: 210/2، املجلّس، بحار األنوار: 161/105، األفندّي، رياض العلمء: 

286/45-288، اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 537/13.
)87( ابن طاووس، فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ربِّ األرباب يف االستخارات، حتقيق: حامد 
سة آل البيت ألحياء الراث، بيوت، 1989م(: 246، ابن طاووس، الدروع  اف، )مؤسَّ اخلفَّ

الواقية: 267.
)88(كاتب األنشاء: هوكاتب يرشف عىل ديوان اإلنشاء، إذ ُينشئ ما يكتب من املكاتبات والواليات، 
ى لإلنش��اء ملكته وغري��زة طبعه، وجيب أن يك��ون كاماًل من الصفات، مس��توفًيا لرشوط  تتص��دَّ
��ة يف املعارض��ة، فإنَّه أجلهُّ  ًم��ا يف الفصاحة والبالغ��ة، قويهُّ احلجَّ الكتاب��ة، عارًف��ا بالفن��ون، متقدِّ
كتَّاب الديوان وأرفعهم درجًة؛ ألنَّه يتوىلَّ اإلنش��اء مع نفس��ه، وُتلقى إليه الكلمة الواحدة واملعنى 
املفرد، فُينش��ئ عىل ذل��ك كالًما طوياًل، وهو لس��ان امللك، املتكلِّم عنه، فمه��م كان كالمه إبداع، 
ويف النف��وس أوق��ع؛ عظمت رتبة امللك، وهو ُينش��ئ العهود والتقالي��د يف الواليات، والكتب يف 
د حسني  احلوادث. القلقش��ندّي، أمحد بن عبد اهلل، صبح األعش��ى يف صناعة اإلنش��أ، حتقيق: حممَّ
ش��مس الدي��ن، )مطبعة دارالكتب العلميَّ��ة، ب��يوت، 1963م(: 139/1-140، ابن كثي، أبو 
الفداء إس��معيل، البداية والنهاية، حتقيق: عيّل ش��يي، )مطبعة دار إحي��اء الراث العريّب، بيوت 

1988م(: 60/10.
)89( الصف��دّي، ص��الح الدين خليل ب��ن إيبك، ال��وايف بالوفيات، حتقيق: أمح��د األرناوؤط وتركي 

مصطفى، )مطبعة دار إحياء الراث، بيوت، 2000م(: 29/5.
)90( العاميّل، أمل اآلمل: 307/2، اخلوئّي، معجم رجال احلديث: 208/18.

، العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام  ّ )91( ابن البطريق، حييى بن احلس��ن األس��دّي احِليلِّ
س��ني، قم، 1407ه���(: 26، ابن  س��ة النرش اإلس��الميَّة التابعة جلمعة املدرِّ األب��رار، )مطبعة مؤسَّ

البطريق، خصائص الوحي املبني، حتقيق: عادل املحمودّي، )مطبعة نكني، قم، 1417ه�(: 43.
)92( الصفدّي، الوايف بالوفيات: 329/5.

)93( العام��يّل، أمل اآلمل: 214/2، الطباطبائّي، رياض املس��ائل: 94/1، كحالة، معجم املؤلِّفني: 



236

احلركة الفكريَّة يف احِللَّة )545-656هـ/1150-1258م(

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

55/8، الربوج��ردّي، طرائ��ق املق��ال: 109/1، الدجي��يّل، أع��الم الع��رب: 54/2، الزركيّل، 
األعالم: 137/5.

سة  د بن منصور، السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، ط2، )مطبعة مؤسَّ )94( ابن إدريس، أبو جعفر حممَّ
النرش اإلس��المّي، قم، 1410ه�(: 10/1، اب��ن البطريق، العمدة يف عيون صحاح األخبار: 25، 
ابن جربئيل، ش��اذان، الروضة يف فضائل أمي املؤمنني، حتقيق: عيّل الش��كرچّي، )قم، 1423ه�(: 

.12
، حييى بن أمحد، اجلامع للرشائع، حتقيق:  ّ ، الرس��ائل التس��ع: 19، ابن س��عيد احِليلِّ ّ )95( املحقق احِليلِّ
، احلسن بن يوسف بن عيّل  ّ مة احِليلِّ جعفر الس��بحايّن، )مطبعة العلميَّة، قم، 1405ه�(: 12، العالَّ
سة، قم، 1414ه�(: 23/3، البحرايّن،  ة املقدَّ ر، منتهى املطلب، )مطبعة األستانة الرضويَّ ابن املطهَّ

لؤلؤة البحرين: 208.
)96( ابن طاووس، الدروع الواقية: 78.

د بن النعمن أيب عبد اهلل، إيمن أيب طالب، ط2، )مطبعة دار املفيد، بيوت،  د بن حممَّ )97( املفي��د، حممَّ
1993م(: 10.

)98( الطهرايّن، الذريعة: 261/6، 16/22، الكنتورّي، كشف احلجب واألستار: 426.
اق تاج الدين أمح��د، تلخيص جممع اآلداب يف  )99( اب��ن الفوط��ّي، كمل الدين أبو الفضل عب��د الرزَّ
معج��م األلقاب، حتقيق: مصطف��ى جواد، )مطبعة اهلاش��ميَّة، دمش��ق، 1965م(: 143/1/4، 
ة: 29/2، الطه��رايّن، الذريعة: 125/24،  ّي، فوائد الرضويَّ العام��يّل، أمل اآلم��ل: 92/2، القمِّ
ف��ني: 56/4، اخلوئّي، معجم رجال احلدي��ث: 256/6، كمل الدين، فقهاء  كحال��ة، معجم املؤلِّ

الفيحاء: 107-106.
)100( العاميّل، أمل اآلمل: 310/2، األفندّي، رياض العلمء: 49/5.

)101( البحرايّن، لؤلؤة البحرين: 272.
)102( ابن س��عيد، حييى بن أمحد، نزهة الناظر يف اجلمع بني األش��باه والنظائر، حتقيق: أمحد احلس��ينّي 
ونور الدين الواعظّي، )مطبعة اآلداب، النجف، 1386ه�(: 15، العاميّل، أمل اآلمل: 253/2، 

ّي، الكنى واأللقاب: 428/1، الطهرايّن، األنوار الساطعة يف املائة السابعة: 154. 310، القمِّ
)103( ابن طاووس، ريّض الدين عيّل بن موسى، املالحم والفتن، )مطبعة نشاط، أصفهان، 1416(: 

.17
د حسني  ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن، معارج األصول، حتقيق: حممَّ ّ ق احِليلِّ )104( املحقِّ
الرضوّي، )مطبعة سيِّد الشهداء، قم، 1403ه�(، املعترب: 11/1، ابن سعيد، اجلامع للرشائع: 7، 
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، منتهى املطلب: 19/3. ّ مة احِليلِّ العالَّ
)105( العاميّل، أمل اآلمل: 35/2، األفندّي، رياض العلمء: 395/5.

)106( املجلّس، بحار األنوار: 64-62/104.
)107( رجال ابن داوود: 199.

)108( العام��يّل، أمل اآلمل: 350/2، الطهرايّن، األنوار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة: 209، كحالة، 
معجم املؤلِّفني: 319/13.

مة  ، منتهى املطلب: 18/3، العالَّ ّ مة احِليلِّ ة لثمرة املهجة: 5، العالَّ )109( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ر، إرش��اد األذهان إىل أحكام اإلي��من، حتقيق: فارس  ، احلس��ن بن يوس��ف ب��ن عيل بن املطهَّ ّ احِليلِّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1410ه�(: 29/1. ون، )مطبعة مؤسَّ احلسهُّ
)110( اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات: 200/8-202، كحالة، معجم املؤلِّفني: 319/13.

)111( ابن دوواد، رجال ابن داوود: 45.
)112( ابن الفوطّي، تلخيص جممع اآلداب: 318/3/4.

)113( الصدر، حسن هادي الكاظمّي، الشيعة وفنون اإلسالم، )مطبعة العرفان، صيدا، 1331ه�(: 
40، األمينّي، عبد احلس��ني أمح��د، الغدير يف الكتاب والس��نَّة واألدب، ط3، )مطبعة دار الكتاب 

العريّب، بيوت، 1967م(: 276/3، الدجييّل، أعالم العرب: 93.
)114( العاميّل، أمل اآلمل: 29/2، بحر العلوم، الفوائد الرجاليَّة: 318/1.

)115( العاميّل، أمل اآلمل: 29/2.
د رضا، آفاق رحبة، جملَّة النجف، العدد الثاين، )1956م(: 3. )116( حممَّ

)117( ابن الفوطّي، احلوادث اجلامعة: 382.
)118( اخلوانس��ارّي، روضات اجلنَّات: 66/1، الطهرايّن، األنوار الس��اطعة يف املائة السابعة: 13-

.14
)119( اب��ن داوود، رجال اب��ن داوود: 46، األفن��دّي، رياض العلمء: 73/1-74، اخلوانس��ارّي، 

روضات اجلنَّات: 66/1، 348/5.
)120( الصدر، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم: 170.

)121( رجال ابن داوود: 46.
ة العارف��ني: 97/1، البغدادّي، إيضاح املكنون عن أس��مء الكتب والفنون:  )122( البغ��دادّي، هديَّ
475/2، الطه��رايّن، الذريعة: 5/5، الكنتورّي، كش��ف احلجب واألس��تار: 41، 148، 305، 

362، 503، كحالة، معجم املؤلِّفني: 187/2.
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مة، 548، خليفة، كشف الظنون: 1556/2. )123( ابن خلدون، املقدِّ
��د عيّل الفاروقّي، كش��ف اصطالحات الفنون، حتقي��ق: د. لطفي عبد البديع،  )124( التهان��وّي، حممَّ

ة، القاهرة، 1963م(: 18/1. )مطبعة دار النهضة املريَّ
د، معجم علوم العربيَّة، )مطبعة دار اجليل، بيوت، 2003م(: 302. )125( التنوجّي، حممَّ

ة، القاهرة، 1306ه�(: 105. د، التعريفات، )املطبعة املركزيَّ )126( اجلرجايّن، عيّل بن حممَّ
د بن س��عيد، ذيل تاريخ مدينة الس��الم، )مطبعة الس��الم، بغداد،  )127( ابن الدبيثّي، أبو عبد اهلل حممَّ

1974م(: 137/2
)128( الس��يب: هو هنرقديم يف بلدة بالقرب من احِللَّه امت��ازات بِقَدمها وأمهيَّة وموقعها اجلغرايف، مل 

تعد تري املياه فيه منذ أمد بعيد. احلموي، معجم البلدان: 293/3
��د بن اخلرض بن احلس��ن، إمام اخلليفة  )129( اب��ن اجلواليق��ّي، أبو منص��ور موهوب بن أمحد بن حممَّ
املقتفي، مولده س��نة 466ه�، كان عال�ًم باألدب واللغة، س��مع أبا طاهر بن أيب الصقر، تويفِّ س��نة 

540ه�. الذهبي، سي أعالم النبالء: 89/20، الزركيّل، األعالم: 335/7.
)130( ياقوت احلموّي، ش��هاب الدين أيب عبد اهلل، معجم األدباء، ط3، )مطبعة دار الفكر، بيوت، 
اء الكب��ار: 1055/3، الذهبّي، املختر املحتاج إليه  1980(: 180/10، الذهب��ّي، معرفة القرَّ

من تاريخ ابن الدبيثّي: 174، الصفدّي، الوايف بالوفيات: 52/13.
ل وتأنَّى وترفَّق واسرخى يف الكالم. القلقشندّي، صبح األعشى: 255/5. ل: متهَّ )131( معنى ترسَّ
��ة والبابليَّ��ات، )املطبعة  )132( احلم��وّي، معج��م األدب��اء: 270/17، اخلاقايّن، عيّل، ش��عراء احِللَّ

ة، النجف، 1952م(: 360/4. احليدريَّ
)133( األصفهايّن، خريدة القر: 196/1/4.

)134( اب��ن الدبيث��ّي، ذيل تاري��خ مدينة الس��الم: 127/1، الصف��دّي، الوايف بالوفي��ات: 80/2، 
د، البابليَّات، )مطبعة الزهراء، النجف، 1951م(: 32-31/1. اليعقويّب، عيل حممَّ

د أبو  )135( القفطّي، مجال الدين أيب احلسن عيّل بن يوسف، أنباه الرواة عىل أنباء النحاة، حتقيق: حممَّ
ة، القاهرة، 1952م(: 346/3، ابن الس��اعي، اجلامع  الفضل إبراهيم، )مطبعة دار الكتب املريَّ

املختر: 128، ابن حجر، لسان امليزان: 155/6.
)136( الصفدّي، الوايف بالوافيات: 48/27.

)137( السيوطّي، بغية الوعاة: 426، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 27-26/2.
د بن حممود، ذيل  ار، حمّب الدين أيب عبد اهلل حممَّ )138( احلم��وّي، معجم األدباء، 198/9، ابن النجَّ
تاريخ بغداد، حتقيق:، مصطفى عبد القادر حييى، )مطبعة دار الكتب العلميَّة، بيوت، 1997م(: 
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60/4، الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 323/46-324، الصفدّي، الوايف بالوفيات: 170/12.
)139( بغية الوعاه: 426.

)140( اب��ن خلِّكان، وفيات األعيان: 258/6، الس��يوطّي، بغية الوع��اة: 167، الزركيّل، األعالم: 
.282/6

)141( الصفدّي، الوايف بالوفيات: 129/4.
)142( الذهبّي، تاريخ اإلسالم وفيات املشاهي واألعالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، )مطبعة 
دار الكت��اب العريّب، ب��يوت، 1987م(: 140/147، الس��يوطّي، بغية الوع��اة: 168، كحالة، 

معجم املؤلِّفني: 30-29/11.
د شاكر، )مطبعة املديّن،  د بن سالم، طبقات فحول الشعراء، حتقيق: حممود حممَّ )143( اجلمحّي، حممَّ

القاهرة، 1952م(: 24/1، القنوچّي، أبجد العلوم: 341/2.
مة: 569/1. )144( املقدِّ

)145( املصدر نفسه، 353/1.
)146( ناجي، احلياة األدبيَّة يف احِللَّة خالل فرة بني مزيد: 93-95، للمزيد ينظر: السودايّن، عبد اهلل 
مة إىل  ة )403-545ه�(، أطروحة دكتوراه مقدَّ عبد الرحيم، الش��عر العريّب يف ظلِّ اإلمارة املزيديَّ

ة، 1999م، 50 وما بعدها. كليَّة الربية، اجلامعة املستنريَّ
)147( خريدة القر: 203/1/4.

د بن شاكر، فوات الوفيات، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، )مطبعة دار الكتب  )148( الكتبّي، حممَّ
 العلميَّة، بيوت، 2000م(: 238/1، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 10/3، الشاكرّي، حسن، عيّل

يف الكتاب والسنَّة واألدب، حتقيق: فرات األسدّي، )مطبعة ستارة، قم، 1418ه�(: 197/4.
)149( معجم األدباء: 190/11.

)150( الصفدّي، الوايف بالوفيات: 219/11.
)151( خريدة القر: 185/1/4.

)152( شعراء احِللَّة: 45/3.
)153( الذهبّي، تاريخ اإلسالم: 148/44، الصفدّي، الوايف بالوفيات: 132/15.

��ار  د عبد العظي��م بن عبد القوّي، التكملة لوفيات النقلة، حتقيق: بشَّ )154( املن��ذرّي، زك��ي، أبو حممَّ
اد معروف، )مطبع��ة اآلداب، النجف، 1971م(: 402/5، الذهب��ّي، الِعرب يف خي من َغرب:  ع��وَّ
218/2، اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّة: 359/2، الشبس��رّي، عبد احلسني، مش��اهي شعراء الشيعة، 

)مطبعة ستارة، قم، 1421ه�(: 145-144/2.
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)155( كمل الدين، فقهاء الفيحاء: 133.
)156( اب��ن الفوط��ّي، احل��وادث اجلامع��ة: 88، اب��ن كثي، أب��و الفداء إس��معيل، البداي��ة والنهاية: 
191/13، اب��ن البطري��ق، العمدة: 24، ابن البطري��ق، خصائص الوحي املب��ني: 42، اخلاقايّن، 

شعراء احِللَّة: 247-246/4.
مة: 553، القنوچّي، أبجد العلوم: 44/2. )157( ابن خلدون، املقدِّ

ار، ذيل تاريخ بغ��داد: 202/3، ابن القفطّي،  )158( احلم��وّي، معجم األدب��اء: 50/13، ابن النجَّ
أنباء الرواة عىل أنباء النحاة: 243/2-244، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 229-228/4.

ّي، الكنى  )159( احلم��وّي، معجم األدب��اء: 50/13، الصفدّي، الوايف بالوفي��ات: 203/20، القمِّ
ة العارفني: 703/1،  ف��ني: 67/7، البغدادّي، هديَّ واأللقاب: 157-158، كحالة، معجم املؤلِّ

الزركيّل، األعالم: 274/4، اليعقويّب، البابليَّات: 40/1.
)160( ابن الفوطّي، تلخيص جممع اآلداب: 535/1/4، املنذرّي، التكملة لوفيات النقلة: 83/3، 

ة: 122. اخلزرجّي، احلياة الفكريَّ
ر يوس��ف قزاوغيل، مرآة الزمان يف تاريخ األعيان،  )161( س��بط ابن اجلوزّي، شمس الدين أيب املظفَّ
)مطبع��ة دار املع��ارف العثمنيَّة، حي��در آب��اد، 1951م(: 696/8، ابن الفوط��ّي، تلخيص جممع 
اآلداب: 145/1/4، اب��ن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاس��ن يوس��ف، النج��وم الزاهرة يف 

ملوك مر والقاهرة، )مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1975م(: 193/6.
د عبد  ��ايّن، إسمعيل بن العبَّاس، العسجد املس��بوك واجلوهر اململوك، حتقيق: شاكر حممَّ )162( الغسَّ

املنعم، )مطبعة دار البيان، بغداد، 1975م(: 613، العاميّل، أمل اآلمل: 313/2.
مة: 575/1. )163( ابن خلدون، املقدِّ

)164( القفطي، مجال الدين ابن احلس��ن عيّل بن يوس��ف، تاريخ احلكمء، )ليبزك، 1903م(: 327-
328، العلوچ��ّي، عبد احلميد، تاريخ الطبِّ العراقّي، )مطبعة أس��عد، بغداد، 1967م(، 436-
د، معجم أدباء األطبَّاء، )مطبعة الغرّي، النجف، 1946م(، 150-149/2. 437، اخللييّل، حممَّ
)165( القفطّي، تاريخ احلكمء: 232، ابن العربّي، غريغوريوس أيب الفرح بن هارون املالطّي، تاريخ 

خمتر الدول، حتقيق: أنطون صاحلايّن، )مطبعة دار الرائد، بيوت، 1983م(: 416.
)166( ابن الساعي، اجلامع املختر: 255/9-256، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 194/6-

.195
)167( الذهب��ّي، املخت��ر املحتاج إلي��ه من تاريخ اب��ن الدبيث��ي: 338، الذهبّي، تاريخ اإلس��الم: 

162/43، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 195-194/6.
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د عبد الرمحن بن  )168( س��بط ابن اجلوزّي، مرآة الزمان: 538/8، أبو ش��امة، شهاب الدين أيب حممَّ
إس��معيل الدمش��قّي، تراجم رجال القرنني السادس والس��ابع املعروف بذيل الروضتني، حتقيق: 

د زاهد بن احلسن الكوثرّي، )مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1947م(: 563. حممَّ
)169( السيوطّي، بغية الوعاة: 645.

)170( العام��يّل، أمل اآلمل: 23/2، املجل��ّس، بحار األنوار: 36/91، األفن��دّي، رياض العلمء: 
241/4، النورّي، خامتة املستدرك: 51/3، كحالة، معجم املؤلِّفني: 229/7.

)171( احلم��وّي، معج��م األدب��اء: 75/15، الصف��دّي، ال��وايف بالوفي��ات: 84/22، اليعق��ويّب، 
البابليَّات: 41/1-42، األمني، أعيان الشيعة: 133/8.

)172( الصفدّي، الوايف بالوفيات: 84/22، كحالة، معجم املؤلِّفني: 229/7، الشبسرّي، مشاهي 
شعراء الشيعة: 248/3.

ار، ذيل تاريخ بغ��داد: 158/4-159، املنذرّي، التكملة لوفيات النقلة: 353/4،  )173( اب��ن النجَّ
الذهبّي، املختر املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثّي: 310، العاميّل، أمل اآلمل: 208/2.

)174( اخلوانس��ارّي، روض��ات اجلنَّات: 325/4، الكاش��ايّن، حبيب اهلل، لب��اب األلقاب يف ألقاب 
اوّي، عبَّ��اس، تاريخ عل��م الفلك  األطي��اب، )مطبع��ة مصطفوي، ق��م، 1378ه���(: 31، الع��زَّ
يف الع��راق، )مطبع��ة املجمع العلمّي العراق��ّي، بغ��داد، 1985م(: 61، اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّة: 
240/4، الدجييّل، أعالم العرب: 87/2، 99، آل ياسني، السيِّد عيّل آل طاووس، 194-192.

)175( عمدة الطالب: 190.

)176( أمل اآلمل: 205/2.
س��ة آل البي��ت، )مطبعة س��تارة، قم،  )177( مصطف��ى ب��ن احلس��ني، نقد الرج��ال، حتقيق: مؤسَّ

1418ه�(: 303/3.
ة: 4، اليعقويّب، البابليَّات: 64/1-65، اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّة:  )178( ابن طاووس، كش��ف املحجَّ
س��ة األعلمّي،  د رضا، تاريخ العلمء عرب العصور املختلفة، )مطبعة مؤسَّ 243/4، احلكيمّي، حممَّ

بيوت(: 394.
)179( اب��ن الفوط��ّي، احلوادث اجلامعة: 350، ابن طاووس، ال��دروع الواقية: 16، 19، الطهرايّن، 
األن��وار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة: 116، الدجييّل، أع��الم العرب. للمزيد ينظ��ر: الطائّي، ابن 

طاووس )589-664ه�(: 150.
)180( ابن طاووس، الدروع الواقية: 19/16، الطهرايّن، األنوار الساطعة يف املائة السابعة: 116.

)181( اب��ن طاووس، عبد الكري��م، فرحة الغرّي يف تعيني قرب أمي املؤمنني عيّل، حتقيق: حتس��ني 
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د، قم، 1419ه�(: 117، العام��يّل، أمل اآلمل: 207/2، املجلّس، بحار  املوس��وّي، )مطبعة حممَّ
األنوار: 63-62/104.

)182( اخلوانس��ارّي، روض��ات اجلنَّ��ات: 326/4-327، العاميّل، أمل اآلم��ل: 205/2–206، 
البح��رايّن، لؤل��ؤة البحري��ن: 239-240، الطه��رايّن، الذريع��ة: 59/2، 264/2، 343/2، 

389/18، الكاشايّن، لباب األلقاب: 31.
ة: 331/1. ّي، فوائد الرضويَّ )183( القمِّ

)184( الطهرايّن، الذريعة: 156/16.
سة آل البيت الحياء الراث، )مطبعة مهر، قم، 1409ه�(. )185( الكتاب مطبوع، حتقيق مؤسَّ

)186( اب��ن الفوطّي، احل��وادث اجلامعة: 469، كمل الدين، فقهاء الفيح��اء: 123، الدجييّل، أعالم 
العرب: 104-103/2.

)187( ابن الفوطّي، تلخيص جممع اآلداب: 261/1/4، 372/5.
)188( ابن طاووس، عبد الكريم، فرحة الغرّي: 23.

ّي، الكنى  ��ة العارفني: 373/1، القمِّ )189( اب��ن الفوطّي، احلوادث اجلامعة: 469، البغدادّي، هديَّ
واأللقاب: 62/3.

)190( الطهرايّن، الذريعة: 219/15، خليفة، كشف الطنون: 1127/2.
)191( الكتاب مطبوع، )دار صادر، بيوت، 1960م(.
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امل�سادر واملراجع

ل: امل�سادر اأوَّ
ابن إدريس، أبو جعفر بن منصور )ت 598ه�/1201م(:

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1410ه�(. - السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، ط2، )مطبعة مؤسَّ
د بن عيّل الغروّي )ت 1101ه�/1689م(: األردبييّل، حممَّ

جامع الرواة وإزاحة اإلشتباه عن طرق اإلسناد، )مطبعة املرعيّش، قم، 1403ه�(. -
د بن حامد )ت 597ه�/1200م(: األصفهايّن، عمد الدين حممَّ

تاريخ دولة آل سلجوق، حتقيق: حييى مراد، )مطبعة دار الكتب العلميَّة، بيوت، 2004م(. -
ة، بغداد، 1973م(. - د هبجة األثرّي، )مطبعة دار احلريَّ خريدة القر وجريدة العر، حتقيق: حممَّ

األفندي، عبد اهلل األصبهايّن )ت ق12ه�/17م(:
ري��اض العل��مء وحياض الفض��الء، حتقيق: أمحد احلس��ينّي، )منش��ورات مكتب��ة املرعيّش، قم،  -

1407ه�(.
الفوائد الطريفة، حتقيق: مهدي الرجائّي، )مطبعة ستارة، قم، 2006م(. -

ّ )ت 600 ه�/1203م(: ابن البطريق، حييى بن احلسن األسدّي احِليلِّ
خصائص الوحي املبني، حتقيق: عادل املحمودّي، )مطبعة نكني، قم، 1417ه�(. -
سة النرش اإلسالمّي التابعة  - العمدة يف عيون صحاح األخيار يف مناقب إمام األبرار، )مطبعة مؤسَّ

سني، قم، 1407ه�(. جلمعة املدرِّ
ابن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاسن يوسف )ت 874ه�/1469م(:

النجوم الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة، )مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1975م(. -
ابن تيمية، تقّي الدين أيب العباس أمحد بن عبد اهلل )ت 728ه�/1327م(:

د، ط2، )مطبعة عامل الكتب، بيوت، 1405ه�(. - علم احلديث، حتقيق: موسى حممَّ
ابن جربئيل، شاذان )ت 660ه�/1261م(:

الروضة يف فضائل أمي املؤمنني، حتقيق: عيّل الشكرچّي، )قم 1423ه�(. -
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د بن أمحد الكنايّن األندلّس )ت 614ه�/1217م(: ابن جبي، أبو احلسني بن حممَّ
رحلة ابن جبي، )مطبعة دار اهلالل، ط2، بيوت، 1986م(. -

اجلرجايّن، عيّل بن حممود )ت 812ه�/1409م(:
ة، القاهرة، 1306ه�(. - التعريفات، )املطبعة املركزيَّ

د )ت 833ه�/1429م(: د بن حممَّ ابن اجلزرّي، شمس الدين أيب اخلي حممَّ
اء، )مطبعة السعادة، القاهرة، 1933م(. - غاية النهاية يف طبقات القرَّ

م )ت 232ه�/846م(: د بن سالَّ اجلمحّي، حممَّ
د شاكر، )مطبعة املديّن، القاهرة، 1952م(. - طبقات فحول الشعراء، حتقيق: حممود حممَّ

ابن حجر، شهاب الدين أمحد بن عيّل العسقاليّن )ت 852ه�/1448م(:
سة األعلمي، بيوت، 1971م(. - لسان امليزان، ط2، )مطبعة مؤسَّ

احلموّي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت 626ه�/1228م(:
معجم األدباء، ط3، )مطبعة دار الفكر، بيوت، 1980م(. -
معجم البلدان، )مطبعة إحياء الراث، بيوت، 1979م(. -

د بن عيّل النصيبّي )ت 367ه�/977م(: ابن حوقل، أبو القاسم حممَّ
صورة األرض، )مطبعة بريل، ليدن، 1938م(. -

د )ت 808 ه�/1405م(: ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممَّ
ام الع��رب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي الس��لطان  - الع��رب وديوان املبت��دأ واخلرب يف أيَّ

سة األعلمّي، بيوت، 1971م(. األكرب، )مطبعة مؤسَّ
مة، ط4، )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، بيوت، 1971م(. - املقدِّ

ابن داوود، تقّي الدين احلسن بن عيّل )ت 707ه�/1307م(:
ة، النجف، 1972م(. - د صادق بحر العلوم )مطبعة احليدريَّ رجال ابن داوود، حتقيق: حممَّ

د بن سعيد )ت 637ه�/1239م(: ابن الدبيثي، أبو عبد اهلل حممَّ
ل، )مطبعة الس��الم،  - اد معروف، املجلَّد األوَّ ��ار ع��وَّ ذيل تاريخ مدينة الس��الم بغداد، حتقيق: بشَّ

ة، بغداد، 1979م(. بغداد، 1974م(، املجلَّد الثاين )مطبعة دار احلريَّ
د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�/1347م(: الذهبّي، شمس الدين حممَّ

تاري��خ اإلس��الم ووفيات املش��اهي واألعالم، حتقي��ق: عمر عبد الس��الم تدم��ري، )مطبعة دار  -
الكتاب العريّب، بيوت، 1987م(.

سة الرسالة، بيوت، 1993م(. - سي أعالم النبالء حتقيق: حسني األسد، ط9، )مطبعة مؤسَّ
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املخت��ر املحتاج إليه م��ن تاريخ ابن الدبيثّي، حتقي��ق: مصطفى عبد القادر عطَّ��ار، )مطبعة دار  -
الكتب العلميَّة، بيوت، 1997م(.

اء الكبار عىل الطبقات واألعصار، حتقيق: طيَّار ألن قوالج )إستانبول، 1995م(. - معرفة القرَّ
ابن الساعي، أبو طالب عيّل بن أنحب )ت 674ه�/1275م(:

اجلامع املختر يف عنوان التواريخ وعيون الس��ي، حتقيق: مصطفى جواد، )املطبعة الكاثوليكيَّة،  -
بغداد، 1934م(.

ر يوسف قزاوغيل)ت 654ه�/1256م(: سبط ابن اجلوزّي، شمس الدين أيب املظفَّ
مرآة الزمان يف تاريخ األعيان، )مطبعة دائرة املعارف العثمنيَّة، حيدر أباد، 1951م(. -

، حييى بن أمحد )ت 698ه�/1291م(: ّ ابن سعيد احِليلِّ
اجلامع للرشائع، حتقيق: جعفر السبحايّن، )مطبعة العلميَّة، قم، 1405ه�(. -
نزهة النظَّار يف اجلمع بني األش��باه والنظائر، حتقيق: أمحد احلسينّي ونور الدين الواعظّي، )مطبعة  -

اآلداب، النجف، 1386ه�(.
السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت 911ه�/1505م(:

د عبد الرحيم، )مطبعة دار الفكر، بيوت،  - بغي��ة الوعاة يف طبقات اللغويِّني والنحاة، حتقيق: حممَّ
1426ه�(.

تدري��ب ال��راوي يف رشح تقريب النواوي، حتقي��ق: عبد الوهاب عبد اللطي��ف، )ط2، القاهرة،  -
1966م(.

د عبد الرمحن بن إسمعيل الدمشقّي القرينّي )ت 665ه�/126م(: أبو شامة، شهاب الدين أيب حممَّ
د زاهد بن احلسن  - تراجم رجال القرنني الس��ادس والسابع املعروف بذيل الروضتني، حتقيق: حممَّ

الكوثرّي، )مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1947م(.
ّي العاميّل )ت 786ه�/1384م(: د بن مكِّ ل، حممَّ الشهيد األوَّ

األربعون حديًثا، )مطبعة أمي، قم، 1407ه�(. -
الصفدّي، صالح الدين خليل بن أبيك )ت 764ه�/1462م(:

ال��وايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرن��اوؤط وتركي مصطفى، )مطبعة دار إحياء الراث، بيوت،  -
2000م(.

ابن طاووس، ريّض الدين عيّل بن موسى )ت 664ه�/1265م(:
مجال األُسبوع، حتقيق: جواد قيهُّومي األصفهايّن، )مطبعة اخر شمل، قم، 1371ه�(. -
سة آل البيت الحياء الراث، )مطبعة ياران، قم، 1414ه�(. - الدروع الواقية، حتقيق: مؤسَّ
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ان،  - تفت��ح األب��واب بني ذوي األلب��اب وبني ربِّ األرباب يف االس��تخارات، حتقي��ق: حامد اخلفَّ
سة آل البيت إلحياء الراث، بيوت، 1989م(. )مطبعة مؤسَّ

األمان من أخطار األسفار، )مطبعة مهر، 1409ه�(. -
سة آل البيت، )مطبعة إحياء الراث، قم، د.ت(. - فالح السائل، حتقيق: مؤسَّ
ة، النجف، 1950م(. - ة لثمرة املهجة، )مطبعة احليدريَّ كشف املحجَّ
س��ة النرش اإلس��المّي، قم،  - املجتبى يف دعاء املجتبى، حتقيق: صفاء الدين البرّي، )مطبعة مؤسَّ

1412ه�(.
املالحم والفتن، )مطبعة نشاط، أصفهان، 1416ه�(. -
اليقني يف إمرة أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب، )مطبعة نمونه، قم، 1413ه�(. -

ابن طاووس، عبد الكريم )ت 693ه�/1293م(:
د، قم،  - فرح��ة الغ��رّي يف تعيني قرب أمي املؤمنني عيّل، حتقيق: حتس��ني املوس��وّي، )مطبعة حممَّ

1419ه�(.
الطباطبائّي، عيّل )ت 1231ه�/1815م(:

سة النرش اإلسالمّي، )قم، 1412ه�(. - رياض املسائل يف بيان األحكام والبدائل، حتقيق: مؤسَّ
د بن احلسن بن عيّل )ت 460 ه�/1067م(: الطويّس، أبو جعفر حممَّ

د الفقه والفتاوى، )نرش مكتب حممودين، قم(. - النهاية يف جمرَّ
د بن احلسن )ت1104ه�/1692م(: العاميّل، حممَّ

أمل اآلمل يف ذكر علمء جبل عامل، حتقيق: أمحد احلسينّي، )مطبعة اآلداب، النجف، 1404ه�(. -
ابن العربّي، غريغوريوس أيب الفرج بن هارون املالطّي )ت 685ه�/1286م(:

تاريخ خمتر الدول، حتقيق: أنطون صاحلايّن، )مطبعة دار الرائد، بيوت، 1983م(. -
ر )ت 726ه�/1325م(: ، احلسن بن يوسف بن عيّل بن املطهَّ ّ مة احِليلِّ العالَّ

سة النرش اإلسالمّي، قم،  - ون، )مطبعة مؤسَّ إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، حتقيق: فارس حسهُّ
1410ه�(.

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1411ه�(. - ون، )مطبعة مؤسَّ د حسهُّ إيضاح االشتباه، حتقيق: حممَّ
سة النرش اإلسالمّي، قم، 1413ه�(. - خمتلف الشيعة، ط2، )مطبعة مؤسَّ
سة، قم، 1414ه�(. - ة املقدَّ منتهى املطلب، )مطبعة األستانة الرضويَّ

ابن عنبه، مجال الدين أمحد بن عيّل احلسينّي )ت 828ه�/1424م(:
ة، ط2،  - د حس��ن الطالقايّن، )مطبعة احليدريَّ عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، حتقيق: حممَّ

النجف، 1961م(.
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ايّن، إسمعيل بن العبَّاس )ت 803ه�/1400م(: الغسَّ
د عبد املنعم،  - العس��جد املس��بوك واجلوهر اململوك يف طبقات اخللفاء وامللوك، حتقيق: ش��اكر حممَّ

)مطبعة دار البيان، بغداد، 1975م(.
د )ت 841ه�/1437م(: ، مجال الدين أيب العباس أمحد بن حممَّ ّ ابن فهد احِليلِّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، 1407ه�(. - املهّذب البارع، حتقيق: جمتبى العراقّي، )مطبعة مؤسَّ
اق تاج الدين أمحد )ت 723ه�/1323م(: ابن الفوطّي، كمل الدين أبو الفضل عبد الرزَّ

تلخي��ص جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق: مصطفى جواد، )مطبعة اهلاش��ميَّة، دمش��ق،  -
.)1965

ر عبد  - اد وعمَّ ار عوَّ منسوب إليه، احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائه السابعة، حتقيق: بشَّ
السالم روؤف، )مطبعة رشيعت، قم، 1382ه�(.

د بن حممود )ت 682ه�/1283م(: ا بن حممَّ القزوينّي، زكريَّ
آثار البالد وأخبار العباد، )دار صادر، بيوت، 1960م(. -

القفطّي، مجال الدين أيب احلسن عيّل بن يوسف )ت 646ه�/1248م(:
ة،  - د أبو الفض��ل إبراهيم، )مطبع��ة دار الكتب املريَّ إنب��اه الرواة ع��ىل أنباء النحاة، حتقي��ق: حممَّ

القاهرة، 1952م(.
تاريخ احلكمء، )ليبزك، 1903م(. -

القلقشندّي، أمحد بن عبد اهلل:
د حسني شمس الدين، )مطبعة دارالكتب العلميَّة،  - صبح األعش��ى يف صناعة اإلنشأ، حتقيق: حممَّ

بيوت، 1963م(.
الكاشايّن، حبيب اهلل )ت ق14/8م(:

لباب األلقاب يف ألقاب األطياب، )مطبعة مصطفوي، قم، 1378ه�(. -
د بن شاكر )ت 764ه�/1363م(: الكتبّي، حممَّ

 ف��وات الوفي��ات، حتقي��ق: ع��ادل أمحد عب��د املوج��ود، )مطبع��ة دار الكت��ب العلميَّ��ة، بيوت،  -
2000م(.

ابن كثي، أبو الفداء إسمعيل )ت 774ه�/1372م(:
البداية والنهاية، حتقيق: عيّل شيي، )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، بيوت، 1988م(. -

د بن يعقوب )ت 329ه�/940م(: الكلينّي، أبو جعفر حممَّ
الكايف، حتقيق: عيّل أكرب غفاري، ط4، )مطبعة دار الكتب اإلسالميَّة، طهران، 1365ه�(. -



248

احلركة الفكريَّة يف احِللَّة )545-656هـ/1150-1258م(

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

د باقر )ت1111ه�/1699م(: املجلّس، حممَّ
د الباقر البهب��ودّي، ط3، )مطبعة دار إحياء ال��راث العريّب، بيوت،  - بحار األن��وار، حتقيق: حممَّ

1983م(.
، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن )ت 676ه�/1277م(: ّ ق احِليلِّ املحقِّ

الرسائل التسع، حتقيق: رضا األستادّي، )مطبعة املرعيّش، قم، 1413ه�(. -
د حسني الرضوّي، )مطبعة سيِّد الشهداء، قم، 1403ه�(. - معارج األصول، حتقيق: حممَّ

د بن النعمن أيب عبد اهلل )ت 413ه�/1022م(: د بن حممَّ املفيد، حممَّ
إيمن أيب طالب، )مطبعة دار املفيد، ط2، بيوت، 1993م(. -

د عبد العظيم بن عبد القوّي )ت 656ه�/1258م(: املنذرّي، زكي الدين أبو حممَّ
اد معروف، )مطبعة اآلداب، النجف، 1971م(. - التكملة لوفيات النقلة، حتقيق: بشار عوَّ

ار، حمبهُّ الدين أيب عبد اهلل حممود )ت 643ه�/1245م(: ابن النجَّ
ذي��ل تاري��خ بغداد، حتقي��ق: مصطفى عبد الق��ادر حييى، )مطبع��ة دار الكت��ب العلميَّة، بيوت،  -

1997م(.
اهلروّي، أبو احلسن عيّل بن أيب بكر )ت 611ه�/1214م(:

اإلشارات إىل معرفة الزيارات، حتقيق: جانني سورديل، )املطبعة الكاثوليكيَّة، دمشق، 1953م(. -

ثانًيا: املراجع
د مفيد: آل ياسني، حممَّ

ة يف العراق يف القرن السابع اهلجرّي، )مطبعة دار العربيَّة، بغداد، 1979م(. - احلياة الفكريَّ
األمني، حمسن:

أعيان الشيعة، )مطبعة دار املعارف، بيوت، 1998م(. -
األمينّي، عبد احلسني أمحد:

الغدير يف الكتاب والسنَّة واآلدب، ط2، )مطبعة دار الكتاب العريّب، بيوت، 1967م(. -
البابيّل، أبو الفضل حافظ:

رسائل يف دارية احلديث، )مطبعة دار احلديث، قم، 1425ه�(. -
د صادق )ت 1212ه�/1797م(: بحر العلوم، حممَّ

رج��ال بحر العلوم املع��روف بالفوائ��د الرجاليَّة، حتقيق: حس��ني بحر العل��وم، )مطبعة أفتاب،  -
طهران، 1363ه�(.
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البحرايّن، يوسف بن أمحد )ت 1186ه�/1772م(:
سة  - د صادق بحر العلوم، )مطبعة مؤسَّ لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم الرجال، حتقيق: حممَّ

آل البيت، النجف، د.ت(.
الربوجردّي، عيّل )ت 1313ه�/1895م(:

طرائف املقال، حتقيق: مهدي الرجائّي، )مطبعة هبمن، قم، 1410ه�(. -
د أمني: البغدادّي، إسمعيل باشا بن حممَّ

د رشف  - إيض��اح املكنون يف الذيل عىل كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفن��ون، حتقيق: حممَّ
الدين بالتقايا، )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، بيوت، د.ت(.

بناري، عيّل مهت:
ّ رائد مدرسة الفقه اإلسالمّي، حتقيق: حيدر حبهُّ اهلل، )مطبعة الغدير، بيوت،  - ابن إدريس احِليلِّ

2005م(.
د عيّل الفاروقّي )ت 1158ه�/1745م(: التهانوّي، حممَّ

ة، القاهرة،  - كش��ف اصطالحات الفنون، حتقيق: د. لطفي عبد البديع، )مطبعة دار النهضة املريَّ
1963م(.
د: التوجيّي، حممَّ

معجم علوم العربيَّة، )مطبعة دار اجليل، بيوت، 2003م(. -
د: اجلوهرّي، حممَّ

املفيد من معجم الرجال احلديث، ط2، )مطبعة العلميَّة، قم، 1424ه�(. -
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت 1067ه�/1656م(:

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، بيوت، د.ت(. -
حسني، سعيد أمحد:

املكتبات وأثرها الثقايّف واالجتمعّي والتعليمّي، )1986م(. -
احلسني، مصطفى:

سة ال البيت، )مطبعة ستاره، قم، 1418ه�(. - نقد الرجال، حتقيق:مؤسَّ
احلكيم، حسن عيسى:

د اهلاش��مّي، )مطبعة اآلداب،  - د بن احلس��ن)385-460ه�(، تقدي��م: حممَّ الش��يخ الط��ويّس حممَّ
النجف، 1975م(.

النج��ف األرشف واحِللَّة الفيح��اء صالت علميَّة وثقافيَّ��ة عرب عصور التاري��خ، )مطبعة الغرّي  -
احلديثة، النجف، 2006م(.
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د رضا: احلكيمّي، حممَّ
سة األعلمي، بيوت(. - تاريخ العلمء عرب العصور املختلفة، )مطبعة مؤسَّ

خازم، عيّل:
مدخل إىل علم الفقه عند املسلمني الشيعة، )مطبعة دار الغربة، بيوت، 1993(. -

اخلاقايّن، عيّل:
ة، النجف، 1952(. - شعراء احِللَّة والبابليَّات، )مطبعة احليدريَّ

د: اخللييّل، حممَّ
معجم أدباء األطبَّاء، )مطبعة الغرّي، النجف، 1946م(. -

اخلوئّي، أبو القاسم املوسوّي:
معجم رجال احلديث، )ط5، النجف، 1992م(. -

د باقر املوسوّي )ت 1313ه�/1895م(: اخلوانسارّي، امليزا حممَّ
روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، حتقيق: أسد اهلل إسمعيليات، )مطبعة مهر استوار،  -

قم، 1390ه�(.
الدجييّل، عبد الصاحب عمران:

أعالم العرب يف العلوم والفنون، ط2، )مطبعة النعمن، النجف، 1966م(. -
د )ت 1117ه�/1705م(: الدمياطّي، شهاب الدين أمحد بن حممَّ

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش، )مطبعة دار الكتب العلميَّة، بيوت، 2001م(. -
د بن عبد العظيم: الزرقايّن، حممَّ

املنهل يف علوم احلديث، )القاهرة، 1947م(. -
الزركيّل، خي الدين:

األعالم، )مطبعة دار العلم للماليني، ط5، بيوت، 1980م(. -
السبحايّن، جعفر:

سة اإلمام الصادق، قم، 2000م(. - تذكرة األعيان، )مطبعة مؤسَّ
الشاكرّي، حسني:

تدوين احلديث وتاريخ الفقه، )مطبعة ستارة، قم، 1418ه�(. -
عيّل يف الكتاب والسنَّة واألدب، حتقيق: فرات األسدّي، )مطبعة ستارة، قم، 1418ه�(. -

الشبسرّي، عبد احلسني:
مشاهي شعراء الشيعة، )مطبعة ستارة، قم، 1421ه�(. -
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صالح، صبحي:
علوم احلديث ومصطلحاته، )مطبعة دار العلم للماليني، بيوت، 1981م(. -

الصدر، حسن هادي الكاظمّي:
تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، )مطبعة الرشكة العراقيَّة املحدودة، بغداد، 1951م(. -
الشيعة وفنون اإلسالم، )مطبعة العرفان، صيدا، 1331ه�(. -

طاش كربى زادة، أمحد بن مصطفى:
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، حتقيق: كامل البكرّي وعبد الوهاب أبو  -

األنوار، )مطبعة دار الكتب احلديثة، القاهرة، 1988م(.
د حمسن املعروف ب�: آغا بزرك: الطهرايّن، حممَّ

األن��وار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة، حتقيق: عيّل تقي من��زوري، ط2، )مطبعة إس��معيليان، قم،  -
1972م(.

الثق��ات العيون يف س��ادس القرون، حتقيق: عيّل تق��ي منزوري، ط2، )مطبعة إس��معيليان، قم،  -
1972م(.

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، )مطبعة دار األضواء، بيوت، د.ت(. -
عبد العال، حسن:

الربية اإلسالميَّة يف القرن الرابع اهلجرّي، )مطبعة دار الفكر العريّب، القاهرة، 1978م(. -
اوّي، عبَّاس: العزَّ

تاريخ علم الفلك يف العراق، )مطبعة املجمع العلمّي العراقّي، بغداد، 1985م(. -
العلوچّي، عبد احلميد:

تاريخ الطبِّ العراقّي، )مطبعة أسعد، بغداد، 1967م(. -
فتح اهلل، أمحد:

ام، 1995م(. - معجم ألفاظ الفقه اجلعفرّي، )مطبعة املدوخل، الدمَّ
د رواس: قلعچي، حممَّ

معجم لغة الفقهاء، ط2، )مطبعة دار النفائس، بيوت، 1988م(. -
ّي، عبَّاس )ت 1940/1359م(: القمِّ

ة يف أحوال علمء املذهب اجلعفرّي، )مطبعة مركزي، طهران، 1357ه�(. - فوائد الرضويَّ
الكنى واأللقاب، )مطبعة الصدر، طهران(. -

يق بن حسن )ت 1307ه�/1889م(: القنوچّي، صدِّ
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أبج��د العل��وم ال��وش املرق��وم يف بيان أح��وال العل��وم، )مطبع��ة دار الكتب العلميَّ��ة، بيوت،  -
1395ه�(.

كحالة، عمر رضا:
معجم املؤلِّفني، )مطبعة إحياء الراث العريّب، بيوت، د.ت(. -

كركوش، يوسف:
ة، النجف، 1965م(. - تاريخ احِللَّة، )مطبعة احليدريَّ

د: كمل الدين، هادي حممَّ
فقهاء الفيحاء، )مطبعة املعارف، بغداد، 1962م(. -

الكنتوري، إعجاز حسني:
كشف احلجب واألستار عن أسمء الكتب واألسفار، ط2، )مطبعة هبمن، قم، 1409ه�(. -

املامقايّن، عبد اهلل )ت 1351ه�/1932م(:
دراسات يف علم الدراية، حتقيق: عيّل أكرب غفاري، )مطبعة تابش، قم، 1369ه�(. -

د بن جعفر: املشهدّي، أبو عبد اهلل حممَّ
املزار الكبي، حتقيق: جواد الفيومّي، )مطبعة النرش اإلسالمّي، قم، 1419ه�(. -

مصطفى، شاكر:
املدن يف اإلسالم حتَّى العر العثميّن، )مطبعة دار ذات السالسل، الكويت، 1988م(. -

د: نر، عيل حممَّ
مراقي اإليمن يف علوم القرآن، )مطبعة األمانة، القاهرة، 1989م(. -

د تقي )ت 1320ه�/1902م(: النورّي، حسني بن حممَّ
سة آل البيت، )مطبعة ستاره، قم، 1415ه�(. - خامتة مستدرك الوسائل، حتقيق: مؤسَّ

وتوت، حيدر موسى احلسينّي:
ة )500-950ه�(، )2004م(. - مدرسة احِللَّة وتراجم علمئها من النشوء إىل القمَّ

الويل، طه:
املسجد يف اإلسالم، )مطبعة دار العلم للماليني، بيوت، 1988م(. -

ونَّاس، زمان عبيد:
مالم��ح احلرك��ة التعليميَّ��ة يف احِللَّة منذ نش��أهتا حتَّ��ى هناية الق��رن الثامن للهج��رة، )مطبعة دار  -

الصادق، بابل، 2006م(.
د: اليعقويّب، عيّل حممَّ

البابليَّات، )مطبعة الزهراء، النجف، 1951م(. -
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ثالًثا: الر�سائل
األنصارّي، سعاد جواد حسن:

مة إىل كليَّة  - احلي��اة العلميَّ��ة يف بغداد يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرّي، )رس��الة ماجس��تي مقدَّ
الربية، جامعة بغداد، 1997م(.

حسني، حوري ياسني:
مة إىل كليَّة العلوم اإلسالميَّة، جامعة بغداد،  - املس��جد ورسالته يف اإلسالم، )رسالة ماجستي مقدَّ

1993م(.
اخلزاعّي، لينا مقيم جبَّار عبد الرسول:

��ة يف العر العبَّ��ايّس األخي )545-656ه�/1150-1258م( دراس��ة تارخييَّة يف أحواهلا  - احِللَّ
مة كليَّة الربية، جامعة بابل، 2009م(. ة، )رسالة ماجستي مقدَّ العامَّ

اخلزرجّي، ماجد عبد زيد:
ة يف احِللَّة يف القرنني الس��ابع والثامن اهلجريَّني)601-800ه�(، )أطروحة دكتوراه  - احلياة الفكريَّ

ة، بغداد، 2005م(. مة إىل كليَّة الربية، اجلامعة املستنريَّ مقدَّ
الربيعّي، هناء كاظم:

أث��ر عل��مء احِللَّة يف النش��اط الفكرّي ببالد الش��ام م��ن القرن الس��ادس إىل أواخر الق��رن الثامن  -
ة، بغداد، 2002م(. مة إىل كليَّة الربية، اجلامعة املستنريَّ اهلجريَّني، )رسالة ماجستي مقدَّ

السودايّن، عبد اهلل عبد الرحيم:
م��ة إىل كليَّة  - ��ة، )403-545ه���(، )اطروحة دكتوراه مقدَّ الش��عر الع��ريّب يف ظلِّ اإلم��ارة املزيديَّ

ة، 1999م(. الربية، اجلامعة املستنريَّ
رّي، يوسف كاظم جغيل: الشمَّ

مة إىل كليَّة الربية،  - ة يف احِللَّة خالل القرن التاس��ع اهلج��رّي، )أطروحة دكتوراه مقدَّ احلياة الفكريَّ
جامعة القادسيَّة، 2008م(.

الطائّي، ورقاء يونس حييى:
مة إىل كليَّة  - فاته، خزانة كتبه، )رس��الة ماجس��تي مقدَّ اب��ن طاووس )589-664ه�( عره، مؤلَّ

اآلداب، جامعة بغداد، 2006م(.
العذارّي، عالء حبيب عبد اهلل:

مة إىل  - ّ )757ه�/1356م-841ه�/1437م(، )رس��الة ماجستي مقدَّ الش��يخ أمحد بن فهد احِليلِّ
كليَّة الربية، جامعة بابل، 2007م(.
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113الگرعاوّي، هادي حسني هادي:
مة إىل كليَّة العلوم اإلسالميَّة، جامعة بغداد،  - ابن إدريس وآراؤه الفقهيَّة، )رس��الة ماجس��تي مقدَّ

1992م(.
ونَّاس، إيمن عبيد:

الص��الت الثقافي��ة ب��ني احِللَّة ومدن املرشق اإلس��المّي من خ��الل الرحالت العلميَّة، )رس��الة  -
مة إىل كليَّة الربية، جامعة بابل، 2007م(. ماجستي مقدَّ

يوسف، نعمة شهاب مجعة:
مة إىل كليَّة الربية/ابن رشد، جامعة بغداد،  - املكتبات يف العر العبَّايّس، )رس��الة ماجس��تي مقدَّ

2000م(.

ت رابًعا: املجـالَّ
د حسن: آل ياسني، حممَّ

السيِّد عيّل آل طاووس، جملَّة املجمع العلمّي العراقّي، املجلَّد الثاين عرش، )بغداد، 1965م(. -
د رضا: الشبيبّي، حممَّ

آفاق رحبة، جملَّة النجف، العدد الثاين، )1956م(. -
ناجي، عبد اجلبَّار:

احلياة األدبيَّة يف احِللَّة خالل فرة بني مزيد، جملَّة كليَّة اآلداب، جامعة البرة، العدد الس��ادس،  -
)البرة، 1972(.


