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ََمِهرِي الَواِعَيِة  َباِل  الجْ َعنا عَل إقجْ ُل ِمنجْ ِكَتابِنَا )ُفَقَهاُء الَفيجَْحاِء(، وَشجَّ ُء األَوَّ َصَدَر الُزجْ
ِء  ُزجْ ًما ِف إِنجَْجاِز الجْ ًزا  َلنَا للُميضِّ ُقدجْ باًل ُمنجَْقطَِع النَّظِرِي، َوَكاَن َذلَِك ُمَفِّ اِق الثََّقاَفِة َعَليِه إِقجْ ُعشَّ
ِض  ِل ِف َعرجْ ِء األوَّ ُزجْ ُتُه ِف الجْ ُلوِب الِذي سَلكجْ ِس األُسجْ ُت َأنجْ َيُكوَن بِنَفجْ الثَّاِن الِذي َحَرصجْ
ِس ِعنجَْد  ِقيِب َعَليَها ُمتمِسًكا عَواطِِفي، وَهَوى َنفجْ ِليِلَها، وُمنَاَقشتَِها، والتَّعجْ احلََواِدِث، وحتجْ
ُبُه  َداِر َما يتطلَّ ِض الَوَقاِئِع التَّارخييَِّة والعمليَّاِت الجتَِمِعيَِّة ُدوَن حَتاُمٍل، وُمَاَباٍة إلَّ بِمقجْ َعرجْ
تَِهاِدي، َوَل ُيكلُِّف اهللُ  َداِر تتبُِّعي، واججْ الَواِقُع واحلَقيَقُة؛ لَغَرِض تأجِْدَيِة َأَماَنِة التَّاِريِخ بِمقجْ
ِة  يَِّة، والَعبجَْقريَّ َعها؛ َفَجاَءتجْ َهِذِه الُبُحوُث َنَفحاٍت َعبَِقًة ِمنجْ ِرَياِض الثََّقاَفِة احِللَّ ًسا إلَّ ُوسجْ نفجْ
الَفيجَْحاُء  ُة  احِللَّ َكاَنِت  التِي  ُهوَبِة  امَلوجْ الفيَّاَضِة  والَقَراِئِح  َبِة،  اخِلصجْ الَعربيَِّة  هنيَِّة  والذِّ ِة،  الَفذَّ
َذاُذ،  األفجْ الُعَلمُء  كاَنِت  حيُث  ِة  النَّاِضَ األدِب  وَمَاَل  الَعاِمَرِة،  ِم  الِعلجْ َمَغاِن  ِف  ِرُفَها  تعجْ
ه  ُموِس امُلنرَِيِة، وتوابِِعَها التِي َتُدوُر حوَلَا؛ فُتِسُل َما تستمدُّ َبَه بالشُّ ُبُُم النَُّجَباُء َأشجْ وُطلَّ
كاِن َدوَلِة الِعلجِْم، واتََّسَعتجْ  ِمنجْ ُنوٍر وحَراَرٍة إَل اآلَفاِق الَواِسَعِة؛ فتوطَّنَتجْ ِف ُرُبوِعَها أرجْ
وَلِة لكتَشافِِهَم  ف إَل تلجَْك الدَّ َلَكَة، وتعرَّ َتاَد تِلَك املمجْ ُحُدوُد ممَلَكِة األَدِب، َوَكاَن َأنجْ ارجْ

ِث عمَّ فيَها ِمنجْ ُكنُوٍز. والَبحجْ

تَِزاِز ومهمجْ  ِج، والهجْ التموُّ بسنَِّة  َتسرُي  ِة؛  املاّديِّ باحلََرَكاِت  َة شَبيَهٌة  الِفكريَّ احلَرَكَة  إنَّ 
اِئَدِة والنُّفوِس  َكاِر الزَّ ٍة لألفجْ ًل أنجْ نبجَْدَأ َبزَّ نَا إجياَد َحَرَكٍة ثقافيٍَّة ِف متَمِعنَا؛ فعليجْنَا أوَّ حاولجْ
ُل ناِشئتنا محلًة تقبُلها لسنَّة امُلَحاَكاِة لتلَك  مِّ الَاِمَدِة، ومتجْوجِيها متجْوجًيا ُمتواِصًل؛ وبَذلَِك نحجْ
ابِِع، والثَّاِمِن  السَّ َننِي  الَقرجْ باحِللَِّة لسيَّم ف ُغُضوِن  تجْ  َمرَّ التِيجْ  الَعنيَفِة  ِة  الِفكريَّ احلََركَاِت 
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َأَواِئِل  ِف  مَلَعاُنا خيطُِف األبجَْصاَر  ِر، وابتَدَأ  الِفكجْ ُسُبَل  الثَّقاَفُة  تِلجَْك  َأَناَرتجْ  اِلجرينِي ِحنَي 
ِمرِي َمَعاِلِ احلََضاَرِة فيَها،  َداَد، وتدجْ هِيبِة عَل بغجْ َلِة امَلُغوليَِّة الرَّ َد احلمجْ ابِِع َأثناَء وبعجْ ِن السَّ الَقرجْ
ِة،  ٌل َكبرٌي ِف النَّهضِة الِفكريَّ ِّ َفضجْ ِق احِللِّ ، وللُمحقِّ َمِة احِللِّ تجْ مَلَعاًنا، وَبَاًء َزَمَن الَعلَّ تدَّ واشجْ
ِة،  ِة والنجِْحَساِر، والقوَّ َ الشدَّ ِذَبًة َبنيجْ َنا حَرَكَتَها ُمتذبجْ ِن الثَّاِمِن؛ ثمَّ وجدجْ تجْ حّتى الَقرجْ واستمرَّ
ُكوِد،  الرُّ  َ َبنيجْ ِة  الِفكريَّ الهتزَاَزاُت  فِيه  َفتجْ  َ َأشجْ الِذي  احلَاِضِ  َنا  ِ عصجْ حتَّى  ِف  عجْ والضَّ
ِث تلجَْك  بُِح َسَبًبا لَِبعجْ ُه ُيصجْ كوِن، وَهَذا َما أَهاَب بِنَا إَِل تألِيِف ِمثجِْل هَذا الِكتاِب؛ لعلَّ والسُّ
ناِم امَلاِل،  ِجيِع أصجْ ِة امَلِجيِد َغرَي َعابِئنَي بَِعَدِم َتشجْ احلََرَكِة الثَّقافيَِّة التيجْ يفتِخُر ِبَا َتاريُخ احللَّ
ُمُهمجْ  فهجْ َيَتجاَوُز  َوَل  َهَم،  رجْ والدِّ ناَر،  يجْ الدِّ ى مفهوُمُهم  يتَعدَّ َل  فَهؤلِء  َهِب؛  الذَّ وُعُجوِل 

ِل ِمنجْ َقِصيَدٍة َطويَلٍة: ُدُق َعَليِهمجْ َقوجْ ِة َيصجْ اِئَرَة الضيََّقَة ِمَن احلََياِة امَلاّديَّ تِلجَْك الدَّ

َن���اَي���ا ال���دَّ ُث����ُه  ُت����َل����وِّ َل  َع��ِف��ي��َف��اَوَث�������ِل  َف���ًت���ى  ���ُت  ُخ���ِل���قجْ إِلنِّ 
الفرعيني ل��ل��َم��َع��اِل  ���َم���ُع  ��ًب��ا َلُ���وَف���اَوت���طجْ ��ُع��ل َق��لجْ ����ِل����ُك ل��لجْ َوَأمجْ
ٍم ِغيَفا َول���ِك���نّ���ي ُب���ِل���ي���ُت بِ������َ�ِّ َق�����وجْ الرَّ ��َل��ِت  َف��ضَّ ��ي��اِء  ��َع��لجْ الجْ َع���َل 
بِ���َلِدي ِف  ��ِر  ال��ّت��أخُّ َس��َب��ُب  ي��َف��ا وإَِذا  ِ ���َد ال���َّ ُر الُ���هجْ َف��ل��ي��َس ُت���ق���دِّ
���ٍد َوغجْ ِح  ملَِ����دجْ م���اُن  ال���زَّ ُجوَفا   وُيلجئنِي  السُّ َم��اِزي��ِه  َع��نجْ  َف��أك��ِش��ُف 
روٍض َأِري��ُض  الَكنيُف  ُقلجُْت  ���ِرُف���ُه َك��ن��ي��َف��اوإذ  ف�����إِّن ال����نَّ����اَس ت���عجْ
َغ��اٍب ��ُر  ِه��َزبجْ اخلَ���روُف  ُقلُت  َف���ُك���لُّ ال���نَّ���اِس ت��ع��ِرُف��ُه َخ���ُروَف���اوإنجْ 

ومنها:

ب���أنَّ مثل َم���اِن  ال���زَّ َه����َزِل  خِيفاوِم����نجْ  السَّ يمتِدُح  ِر  ال��َق��دجْ َشي���ُف 
مجْ���ٍد ُر  ب������دجْ ف�����إّن  ع���ج���ٌب  َخ��ُس��وَف��اوَل  مشَتِكًيا  َم  ال��ي��وجْ َت����راِن 
نَِطاِحي ِف  تجْ  ج���دَّ َف��ان  اخِل��رجْ ُصوَفاإَذا  وَج���َزُت  ُق��ُرون��ا،  ُت  َك���َ�جْ
ِهَجاِئي ِف  ��ًش��ا  َوحجْ ���ُت  ضجْ َروَّ َألِ��ي��َف��اوَك��مجْ  ُم��رَت��اًض��ا  َص����اَر  َأنجْ  إَِل 
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َل إّل  ِرُف الَفضجْ ِة؛ إِذجْ ل يعجْ َمِة احِللَّ جْ َيُكنجْ َحاِئًل ُدوَن ِخدجْ ِجيِعِهمجْ لنَا َل ولِكنجْ َعَدُم تشجْ
َمدينََة  بَِحقٍّ  وِل  الفضُّ سمَّها  التِيجْ  اخلَالَِدِة  امَلدينَِة  هِذِه  ُكنُوِز  َعنجْ  َث  الَبحجْ فَأَطلجُْت  َذووُه؛ 
سوا  َمِة؛ وذلَِك الهتَِمِم، َجزاًء لنوابِِغَها الِذيَن أسَّ امُلؤمننَي، واحللَُّة جديرٌة بِمثجِْل تلجَْك اخِلدجْ
فاهتِِم الَِليَلِة التِيجْ َكاَنتجْ وَلَزَاَلتجْ أهّم امَلَراِجَع، وامَلَصاِدَر  مجَْدَها، وَشاُدوا مَفاِخَرَها بُمؤلَّ
وفلَسَفًة،  وَحِديًثا،  ِسرًيا،  وتفجْ ومنطًِقا،  وأصوًل  وفِقًها  اإلنجْسانيَّة،  الثَّقافيَّة  الُبُحوِث  ِف 
يًطا  ُمِ الَواِقِع  ِف  َيُكنجْ  جْ  َل الَفيجَْحاِء(  )ُفَقَهاُء  الِكَتاُب  وَهذا  وأدًبا،  ورياضيَّات،  وَعُروًضا، 
التَّفصيّل  ِث  الَبحجْ واِجَب  ُمؤّدًيا  وَل  َصِم،  باملِعجْ واِر  السُّ إَِحاطَة  األَعاظِِم  أولِئَك  بَِتاُجِم 
ُك امَليجُْسوُر  َ ِل الَقاِئِل)َل ُيتجْ ٍر؛ حتِقيًقا لَِقوجْ ٍة ِمنجْ َبحجْ ٍض، وُدرَّ َحٌة  ِمنجْ َروجْ ، وَما ُهَو إلَّ نفجْ عنجُْهمجْ
ُن َنعتُف بِأنَّ ُكلَّ َما َوَرَد ِف َهَذا الِكَتاِب ُهَو ِمنجْ َهذا الَباِب، َقدجْ َقاَم بإحياِء  ُسوِر( وَنحجْ بامَلعجْ
ًرا جِيُب َأنجْ يذكَرُه ُكلُّ لَِساٍن،  ِة َفخجْ ِم؛ فإنَّ للِحلَّ اِث الَغاِل الَعاِل الضخجْ ِر ِمنجْ َذلَِك التُّ َنزجْ
ِف  َ ِعنجَْد َحدِّ ال�َّ ِبَا  الَغنَّاِء نِقُف  بوِع  ٍة ِف َهذِه الرُّ إِنجْساٍن؛ لبنَاِء نجَْضٍة فكريَّ ويسمُعه كلُّ 
ِة  نيَِّة انطَِلَق القوَّ نَِن الكوجْ ِر ثَقاَفتَِها، وَقدجْ جَعَل اهللُ ِمَن السُّ َلِء تطوُّ فِيِع؛ لستججْ اإلنسانِّ الرَّ
َة  امَلادَّ ِقِه؛ فَجَمُعوا  ِف خلجْ ُسنََّة اهللِ  َخَالُفوا  نِياِء  َض هؤلِء األَغجْ ِة، ولِكنَّ بعجْ امَلادَّ ِع  ِعنجَْد جتمُّ
َمَاًل للنجْطَِلِق،  ِة  الِفكريَّ ِة  للُقوَّ جْ يتُكوا  ِة، وَل َهِب، والِفضَّ الذَّ ِمَن  امُلقنجَْطَرِة  الَقنَاطِرِي  ِمَن 
ننَي ُجهوَدَنا  َداِس َماِضيِهمجْ وُتراثِِهمجْ مثمِّ ِ َأقجْ ولكنَّنا َنشُكُر األفاِضَل الِذيَن َساَعُدونا َعَل َن�جْ
ِة َقبِل ُأناٌس َكاَنتجْ  ِس، وَحَقاِئَق اليوِم، وَقدجْ َكَتَب َعِن احِللَّ َلِء ِعَبِ األمجْ وأتَعاَبنَا ِف استججْ
ِر الُفَضلِء الِذيَن  َضوا َعنجْ ِذكجْ ُوا َمنجْ يطجَْمُعوَن بَِملِِه، َوأغجْ َتًة؛ فألَّ ًة بحجْ اريَّ َبواِعُث بعِضِهمجْ جِتَ
َواَء ُدوَن َأنجْ ُياِكُموا َأوجْ ُيناِقُشوا؛ َبلجْ  َر، وُفقداَن الَاِئَزِة، وخبُطوا َخبجَْط عشجْ َأنُِسوا فِيهُم الَفقجْ
امَلَباِحَث، ووّجهوَها  ُفوا  ُثمَّ َحرَّ َما َوَجدوه فِيَها؛  َنَقُشوا  َو  امَلَصاِدِر املطجُْبوَعِة،  عَمُدوا إَل 
َدى إل َرُجٍل ِمنجْ ُبيوَتاِت  َحيُث َراِئَحة الطَّمِع، وراِئَحة امَلاِل النَّتِنِة، َوَكاَن بعُضُهمجْ َقدجْ أهجْ
داءَه إل الُعلمِء واألُدباء  َهِب وَترَك إهجْ ل ما َلديِه ِمَن الذَّ كَر بِخرٍي لوجْ ًل ألنجْ ُيذجْ ِة َليَس َأهجْ احِللَّ
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ِكَتاٍب  ويؤسُفني عدُم وجوِد  داِء،  واإلهجْ التَّأليِف،  ذلَِك  ِمنجْ  املفضوَح  الَغَرَض  نا  يدلُّ ممَّا 
ِض  َبعجْ ُوقوَع  تبجِْعُد  أسجْ َل  ولَذلَك  ؛  ُمستقلٍّ َدٍر  كَمصجْ ِمنوالِِه  ِعَل  أنسُج  امَلوضوِع  َهَذا  ِف 
َطاِء َغرِي امُلتعّمدِة، ويشَفُع ل ِف هِذِه الشتِباهَاِت موُضوُع ِكتاٍب لجْ  الشتَِباَهاِت، واألَخجْ
ُه  ٍ كأنَّ َلُم تبسيطُه بشكٍل يوِقُف الَقاِرَئ َعَل َأبجْوابِِه بُِسهوَلٍة، وُي�جْ نِي إليِه َأَحٌد ف َما َأعجْ يسبقجْ
ساِدِهمجْ  خصيَّاِت التَّارخييَّة احلليَّة، ويستِمُع إَل آراِئِهمجْ متِّصًل بأرواِحِهمجْ ل بَأججْ جُيالُِس الشَّ
ِخ  امُلؤرِّ َعَمِل  َياِل، وَليجَْس ِمنجْ صِميم  َرُثوَها لأَلججْ التِي أوجْ ِة  الِفكريَّ الثَّروِة  تلجَْك  ِمنجْ َطريِق 
ِدِه ِف تطجْهرِي  ِل ُقَصاَرى جهجْ ِر َمَاِري التَّارِيخ، ولكنَّه مسؤوٌل َعنجْ بذجْ وضُع التَّصاميِم حلَفجْ
ِل، والَغرِض والتَّحريِف الِذي يدُق َمَساَر احلََواِدِث َعنجْ  باِت الَهجْ تلجَْك امَلَجاِري ِمنجْ ترسُّ
َمجَْرى الَواِقِع؛ لئّل يدَعها تسيُل ِف بيَداَء اخلَياِل، والتَّلفيِق ُدوَن َوفاٍء لَضِمرٍي، ول ِرَعايٍة 

داٍن. لِوججْ

ِذَرَة عمَّ َيراُه الَقاِرُئ الَكريُم ِمَن الستِنجَْتاِج، والتَّعقيِب، أوجْ ِعنَد  جو املعجْ وِف اخِلَتام أرجْ
رِس والتَّحليِل َعَل الَانِِب الَواقعّي، أوجْ َما َأختيَُّلُه َقريًبا  ِض األُموِر َفَقِد اقَتَصُت ِف الدَّ َعرجْ

وأ الحتِملِت، وِمَن اهللِ سبجْحاَنُه أرُجو التَّسديَد، والتَّوفيَق. ِمَن الَواِقِع َأسجْ

ت��أجْلِ��ي��ِف��نَ��ا ِف  ال�����َق�����اِرُئ  ������ا  َك���ملَأيُّ ��ه  َف��أب��دلجْ ��ًص��ا  ن��قجْ جِت����دجْ  إنجْ 
َت��َرى َم��ا  َف��أص��ِل��حجْ  َع��ي��ًب��ا  جَتِ���دجْ  َت����َع����الأوجْ  هللِ  ���َم���ُة  ال���ِع���صجْ إِّن�������م 

ــــف املوؤلِّ
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)1( )757-841هـ( ُّ 69. اْبُن َفَهٍد احِللِّ

( املدُفوَن  ِّ ُفوا )ابجْن محَّاٍد احِللِّ ريٌف كَم َحرَّ ُة )َأُبو َفَهٍد(، وُهَو حَتجْ يِه الَعامَّ ُن َفَهٍد، َوُتسمِّ ابجْ
اَدِة؛  السَّ َلَقَب  ُفوَن  ُيَرِّ َزاُلوا  َوَل  مَحَّاٍد(،  )َأُبو  َفَقاُلوا  ِة؛  احِللَّ ِف  َكزيِّ  املرجْ ِن  ججْ السِّ َخلجَْف 
العبَّاِس  َأُبو  ُهَو  هَذا  َفَهِد  ُن  وابجْ َهاِشٍم(،  ُن  )ابجْ واُب  َهاِشٍم(، والصَّ )َأُبو  للسيِِّد  َفيُقوُلوَن 
ِمَن  َة  احِللَّ َس  َأسَّ َمنجْ  ُل  أوَّ َأَسٍد  ، وَبنُو  ِّ احِللِّ َفهٍد األَسديِّ  بِن  ِد  ُمَمَّ بُن  ُد  َأمحجْ ِن  يجْ الدِّ َجاُل 
ِل الِكَتاِب))( َعنجْ ِقَياِم األَِمرِي الَعريبِّ َسيِف  النَّاِحَيِة الُعمرانيَِّة كَم َعَرفجَْت فيَم َمَض ِمنجْ أوَّ
ُل َمنجْ َأسَس الثَّقاَفَة فيَها، َفَقدجْ ُيَلِحُظ  ِت َذاتِِه أوَّ مجْ ِف الَوقجْ َلِة َصَدقِة بِن َمنجُْصوٍر، وَأنَّ وجْ الدَّ
إل  الثَّقافَّ  الِكَياَن  َرَفَعِت  التِي  الِعلجْميَِّة واألَدبيَِّة  يَِّة  احِللِّ األَسِ  َثَر  أكجْ َأنَّ  ال�ُمتتَّبُِع  الَباِحُث 
َطاُووٍس،  وَأبناُء  ُمعيََّة،  ناُء  وَأبجْ ُأَساَمَة،  ُن  ابجْ لِمَها  َأعجْ وِمنجْ  ُة،  الَعلويَّ األَُسُ  ِهي  ِج  األوجْ
َمِة،  ِت الَعلَّ يجْن ابِن ُأخجْ يِِّد َعِميِد الدِّ ٌد، وآُل األَعرجيِّ لِسَيم السَّ يُف َأُبو الَفتجِْح ُمَمَّ وال�َّ
)3(، وَعَ�اٍت َغرِي  ِن النَّيلِّ يجْ ، والنَِّقيِب ِغَياِث الدِّ ِن َمعدٍّ ال�ُموسويِّ ِن بجْ يجْ يِِّد َفَخاِر الدِّ والسَّ
َمتجْ َنمِذَج َجِليَلًة  َمِر َقبِيَلُة َبنِي َأَسٍد؛ َفَقدجْ َقدَّ َة ِف هَذا ال�ِمضجْ َهؤلِء، وُتنافُِس األَُسَ الَعلويَّ
الَعلقميِّ  وابجْن  َراِجٌح،  الَوَفاِء  وَأُبو   ، َعلٍّ ووَلِدِه  بِطجْريٍق،  ِن  ابجْ يى  كَيحجْ الُعَلمِء  لِم  َأعجْ ِمنجْ 
ِن  يجْ قنَي، وُمِفيِد الدِّ ِر ال�ُمحقِّ نِِه َفخجْ َمِة وابجْ ِر َلِسيَّم الَعلَّ ُن الُعوِدي، وآُل ال�ُمطهَّ الَوِزيِر، وابجْ
َشخصيَُّتُه  َظهَرتجْ  فقدجْ  َجَِة؛  التَّ َهِذِه  َصاِحِب  َفَهٍد  ِن  َكابجْ  ، مجْ َثاِلِ أمجْ َوَكثرِييَن  ٍم،  َجهجْ ِن  ابجْ

)1( ُينظ��ر ترجته ف: مالس املؤمنني: 579/1، أمل اآلمل: )/1) الرقم 50، رجال بحر العلوم: 
)/107، روض��ات النَّ��ات: 71/1 الرق��م 17، ايض��اح املكن��ون: 95/4، أعي��ان الش��يعة: 

147/3، الذريعة: 8/15)) الرقم 1491، معجم رجال احلديث: )/189 الرقم 754.
.يِّد املصنِّف مات الكتاب التي دبَّجها السَّ ))( ُينظر: مقدِّ

ابة معروف، وهو والد باء الدين صاحب  )3( هو غياث الدين عبد الكريم النيّل النجفّي، وهو نسَّ
.) ّ كتاب األنوار املضيئة. ُينظر: الكنى واأللقاب: )/)49. )أمحد احِللِّ
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ِد بِن  مَّ ُن مَُ ِن َأمحجُْد بجْ يجْ بَح َأُبو العبَّاِس َجاُل الدِّ َرٍة)1( حتَّى َأصجْ بَِمظجَْهِرَها الَعاِل ِف ِسنٍّ ُمبكَّ
َفَهٍد ِمنجْ َأَواِئِل ال�ُمتِقننَي للُعُلوِم َعَل اختَِلِف َمواضيِعَها َعربيٍَّة، َشعيٍَّة، وَعقليٍَّة؛ فبَلَغ 
ُذُيوِع الصيِت َيصُعُب َعل ال�ُمتتبِِّع اإِلَحاَطَة  َحَلًة ِمنجْ  ِد والشتَِهاِر، وبَلَغ مرجْ َة ال�َمججْ قمَّ
ِن َفَهٍد«، وَقدجْ  َمِن؛ َفُيَقاُل: »َكاَن َكذا ِف َعِص ابجْ ٍة ِمَن الزَّ بَح ُعنواًنا لَفتجْ بِطرَفيَها حتَّى َأصجْ
َداَد الَائَل  ِسِه الَكفاَءَة، وَملكَة التَّقبُِّل للَمعاِرِف، وَساَعَد ذلَِك الستِعجْ ُن َفَهٍد ِف نفجْ َل�َمَس ابجْ
َدُة الَوانِِب؛ َفأّهلتجُْه ألَنجْ َيُكوَن  ُة ُمتعدِّ صيَُّتُه الَفذَّ َنتجْ ِمنجْ َهذا وَذاَك، شخجْ َعواِمُل البِيَئِة فتكوَّ
ِف  َ ِر وال�َّ َدِد، والَفخجْ ؤجْ َبُسوَها ثَِياَب السُّ ِة، وَألجْ ِمنجْ ِعَداِد الُعَظمِء الِذين َصنَُعوا َتاِريَخ احِللَّ

الَعظِيِم.

َنَظِرِه، وُعلوِّ َكعبِِه ِف  ِد  ِكرِيِه وُنُضوِج آَراِئِه وفلجَْسفتِِه وبعجْ ِق تفجْ َفَهٍد بُِعمجْ ُن  ابجْ َناَل  لَقدجْ 
التََّفاُعِل  ُل  َكاَن َشكجْ النَّاِبِنَي، وَقدجْ  ِمَن  َكثرٌِي  َرفِيَعًة يجُْسُدُه عَليَها  الُعُلوِم واآلَداِب، منِزَلًة 
ا، َوَكاَن التََّجاُوُب َشديًدا،  ا ِجدًّ َها َقويًّ َدَمَج ِبَا وَعاَشَ َحانيَِّة التِي انجْ وجْ بَقِة الرَّ َ الطَّ بينَُه وبنيجْ
اِهُر  الزَّ ُم  التَّقدُّ َذلَِك  الثَّقافِّ  ِمَها  ِدِه، وَتقدُّ ِف عهجْ ِة  احِللَّ ِرَفُة ِسِّ عظَمِة  ُيمِكنُنا معجْ ُهنَا  وِمنجْ 
ِزَواِء  ُفوَن يوَم َذاَك باحلَاَلِة ال�ُمزِرَيِة التِي َنراُهمجْ َعليجَْها الَيوَم ِمَن النجْ اِئُع؛ َفَلمجْ َيُكِن ال�ُمثقَّ الرَّ
حتَّى  الُعلمِء  َهِر  بَمظجْ يظجَْهُروا  أنجْ  ِم  الِعلجْ ِعياِء  وأدجْ للُوَضعاِء  امَلَجاِل  ِح  وَفسجْ والنجْطَِواِء، 
ًأى  بَِمرجْ َوِضيٍع  ُمَراٍب))(،  يٌّ  َعامِّ وُهَو  الِعلجِْم،  َعاِء  ادِّ َعل  النَّاِس  َفِل  أسجْ ِمنجْ  َحِقرٌي  َع  تشجَّ
هجْ أَحُدُهمجْ ببِنجِْت َشَفٍة، وَل�مجْ ُينِكرجْ َهذا ال�ُمنَكَر الِذي َشاَن ُسمَعَة  َمٍع، وَل�مجْ يتفوَّ منُهمجْ ومسجْ
ُتُب عَليها  ِة وَحطَّ ِمنجْ كراَمتَِها، وَل َزاَل َحتَّى اآلَن ينُ�ُ الُكتَب الَعاميََّة احلَِقرَيَة ويكجْ  احِللَّ

اٌت  ُكفريَّ َها  وُكلُّ ُقوب،  يعجْ ِن  ابجْ َدِم  ِمنجْ  ِب  ئجْ الذِّ بَراَءَة  ِمنجُْه  ُأ  َتتبَّ َفِخَمٍة  َقاٍب  ألجْ ِمنجْ  َشاَء  َما 
 

اٌد. وإحِلجْ

ر واملؤنَّث لبن األنبارّي  رة(؛ ألنَّ الس��نَّ مؤنَّثة. ُينظر: املذكَّ  )1( ذكرها عل التذكري والصواب )مبكِّ
)ت 8)3ه�(: 354/1.

))( ف املطبوع: )مرايب(.
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ِن َفَهٍد وِهي ُزُهُده  َرِز النَّواِحي ِف َشخصيَِّة ابجْ َأبجْ رى َقدجْ َتُكوُن ِمنجْ  وُهناَك َناِحيٌة ُأخجْ
ذكُرها  َمرَّ  التِي  بالُعُلوِم  ِعِه  َتضلُّ َعنجْ  ًل  َففضجْ ؛  اقُّ الشَّ ال�َمسَلُك  ذلَِك  الِعرفانُّ  ومسَلُكُه 
فيَِّة)1(، وَقدجْ َوصَفُه َصاِحُب ِكَتاِب )َأَمُل اآلمل( بقولِه: »َعالٌِ  َكاَن يِميُل إل النَّاِحَيِة التَّصوُّ
َصاِحُب  َصاِف  األوجْ هِذِه  َعل  َوزاَد  َجِليٌل«))(،  َوِرٌع  َعابٌِد،  َزاِهٌد  َصالٌِح،  ثَِقٌة  َفاِضٌل، 
اِهُد  اَمُة، الثِقُة الَِليُل، الزَّ َمُة الَفهَّ ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلمِء(؛ َفقاَل: إنَّه »الَعاِلُ الَفاِضُل، الَعلَّ

وفيَِّة«)3( إِلخ. َهِب الصُّ ر، وَلُه َميٌل إل مذجْ الَعابُِد، الَوِرُع، الَعظِيُم الَقدجْ

َعِن  ني  ُتغجْ َمُة  َفالَعلَّ َمُة«؛  الَعلَّ الَفاِضُل،  »الَعاِلُ  لِِه:  كَقوجْ وهَتاُفٌت  ٌة  ِركَّ برِِي  التَّعجْ وِف 
الُِح،  َثُر ِمنجْ َعاِلٍ، وكَذلَِك َقوُلُه: »الثَِّقُة الصَّ َمُة َأكجْ ا ِمنجْ ِصيِغ ال�ُمبالَغِة، َفالَعلَّ الَعاِلِ؛ ألنَّ
قوُلُه:  وكَذلَِك  كال�ُمتاِدَفاِت،  لِكوِنَا  بالُفُضوِل؛  أشَبُه  َا  فإنَّ الَوِرُع«،  الَعابُِد،  اِهُد  الزَّ
التَّوِضيِح، كَقولَِك:  َسبيِل  ُضها؛ لحتَِمِلَا عَل  بعجْ َتَفُر  ُيغجْ ر«، وَقدجْ  الَقدجْ الَعظِيُم  »الَِليُل، 
جَتِيَء  أنجْ  ا  أمَّ ذلَِك،  ِو  وَنحجْ ال�َمِهُر«،  ال�َمِجيُد  اِعُر  »الشَّ كَقولَِك:  أوجْ  الَِليُل«،  »الَفاِضُل 
َصاِحُب  الَفاِضُل  وَصَفُه  وَقدجْ  ِليُم،  السَّ وُق  الذَّ ُه  َيُمجُّ َفِممَّ  بال�ُمتاِدَفاِت  َمِليَئًة  َجَُة  التَّ
َتقيٌّ  َوِرٌع،  َعابٌِد،  َزاِهٌد  ُمتِهٌد،  َفِقيٌه  َعاِلٌ،  »َفاِضٌل  إنَّه:  َفَقاَل  ريِن(؛  الَبحجْ )ُلؤلَؤُة  كتاِب 

ِض ُمصنََّفاتِِه«)4( إِلخ. َه بِِه ِف بعجْ وفيَِّة، َبلجْ تفوَّ َهِب الصُّ ، إِلَّ َأنَّ َلُه َميًل إل مذجْ َنقيٌّ

ف والِعرف��ان؛ فالِعرفان هو املنهج اإلس��لمّي األصي��ل ف التبية  ��ة فرق ب��ني التصوُّ )1( أق��ول: ثمَّ
ف فهو منهج هجني عل اإلسلم، يكون:  ا التصوُّ وهتذيب النفس، وباخللق نصل إل اهلل تعال. أمَّ
ف خُيرج  عون( يصل املتصّوف إل اهلل تعال. فالتصوُّ بالعتزال واملجاهدة النفسية وحسب )كم يدَّ
فة ل يستقيم واملوازين التي  اخللق من دائرة الوصول. لذا: وصف املصنِّف أنَّ ابن فهد من املتصوِّ
ه��ا أهل البي��ت. ولتعضيد كلمنا ُينظر: امليزان: 81/5). وس��يأيت بيان املؤلِّف ف بيان  أقرَّ

معنى صوفيَّة املتَجم.
))( أمل اآلمل: )/1) الرقم 50.

)3( رياض العلمء: 64/1.
)4( لؤلؤة البحرين: 177.
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ِل ذلَِك  ِح، وِمنجْ َأججْ َصاِف املدجْ ُه يَتناَف َوِسياَق أوجْ َول ملَّ ل�َِهذا الستثجْنَاِء قطجًْعا؛ ألنَّ
بالَعِقيَدِة  ِن وخُيِلُّ  يجْ بالدِّ َدُح  يقجْ مِمَّا  وفيَِّة  الصُّ َهِب  ذَهاُبُه إل مذجْ َكاَن  َفإنجْ  بالتَّناُقِض؛  وَقُعوا 
َزاِهٌد«؛   ، َنقيٌّ َتقيٌّ  َوِرٌع،  َعابٌِد،  »َصالٌِح،  بَأّنُه:  َوصُفُه  َل�ُهمجْ  َصحَّ  فَكيَف  لِح؛  والصَّ
ِي اآلَخِر،  ا وَنفجْ َتِفَعاِن؛ َفل ُبدَّ ِمنجْ ُثُبوِت أَحِدِهَ َتِمَعاِن وَل يرجْ َفاِن ُمتناِقَضاِن َل جيجْ َفالَوصجْ

ُه َهذا الستِثجْنَاِء؟. وى َفم َوججْ َدُح بالتَّقجْ وفيَِّة مِمَّا يقجْ جْ َيُكنجْ ميُلُه إل مذَهِب الصُّ وإِنجْ َل

يَعِة َنُقوُل: إِنَّ هِذِه  ُض ُعلَمِء الشِّ وفيَِّة التِي اشَتَهَر ِبَا بعجْ وإِلَماَطِة احِلَجاِب َعِن الصُّ
ِهَي  وإِنَّم  ِم؛  بالسجْ وإِنجْ شَارَكتجَْها  ُروَفِة،  املعجْ وفيَِّة  الصُّ َطريَقِة  ِدِن  معجْ ِمنجْ  ليَستجْ  وفيََّة  الصُّ
اهللِ  بَِمَحبَِّة  التَّعلُِّق  ِة  وِشدَّ ِس  النَّفجْ وِرَياَضِة  ِد  هجْ والزُّ ِف  بالتَّقشُّ ال�ُمباَلَغِة  ِة  ِشدَّ َعنجْ  ِعباَرٌة 
ِن،  يجْ الدِّ َباُء  النَِّقيُب  يُِّد  السَّ َوصَفُه  ولِ�هَذا  ابَِقَة؛  السَّ َصاَف  واألَوجْ َيتناَف  َل  وَهذا  َتَعاَل، 
َجاِل( بِأّنُه »َأَحُد  ُة الرِّ اَبِة بِِكَتابِِه )تتمَّ )1( النَّسَّ ُن َعبِد احلَِميِد احِللِّ�يِّ النِّيلِّ َأُبو الَقاِسِم َعلُّ بجْ
َلِح،  والصَّ وال�َخريجِْ  الِعلجِْم  ِل  َأهجْ ِمنجْ  السيفيَِّة  ِة  احِللَّ ِف  عنيَِّة))(  الزَّ َرَسِة  املدجْ ِف  ِسنَي  ال�ُمدرِّ

َمِح«)3(. والَبَدِل والسَّ

َنِزيِل َجَبِل  الَكاظِميِّ  النَّبيِّ  يِخ عبجِْد  َجاِل( للَفاِضِل الشَّ الرِّ ِمَلِة  ِكَتاِب )تكجْ وَجاَء ِف 
يُخ الَعاِلُ  ِه َعَل الِكَتاِب، الشَّ َقُه بَِخطَّ ِلسُّ فِيَم علَّ ُن َفَهٍد، َقاَل ال�َمججْ َُد بجْ َعاِمٍل، َقاَل: »َأمحجْ
ِميِذ  ِن اخلَاِزِن تلجْ يِخ َأيِب احلََسِن َعلِّ ابجْ ِوي َعِن الشَّ ِّ يرجْ ُن َفَهٍد احِللِّ اِهُد َأُبو الَعبَّاِس َأمحُد بجْ الزَّ
وَقدجْ  ِف،  التَّصوُّ إل  َيِميُل  َعابًِدا،  َتاًضا  ُمرجْ َزاِهًدا  َوَكاَن  ي،  َمكِّ ِن  بجْ ِد  ُمَمَّ ِعيِد  السَّ ِهيِد  الشَّ
ُضوِع  َهِب ِف موجْ كمنِّ َواِل الِعَراِق َجَاَعًة مِمَّنجْ خُيَالُِفُه ِف املذجْ جْ بند التُّ َزا َأسجْ َناَظَر ِف َزَماِن ِمريجْ

�ّي. ، وإّل هو عّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد النيّل، فلحظ. أمحد احِللِّ )1( ُنسب إل الدِّ
فة، والصحيح )املدرس��ة الزينيَّة( املجاورة ملقام صاحب  ))( هك��ذا وردت ف بعض الكتب مصحَّ
الزمان، وقد كتبت عنها وعن التصحيف لس��مها ف كت��ايب تاريخ مقام اإلمام املهدّي ف 

.) ّ احِللَّة. )أمحد احِللِّ
)3( عن أعيان الشيعة: 147/3.
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القَْرُن التَّاِسُع اهلِْجِريُّ

ِة  مِء األَِئمَّ بَأسجْ ِة  كَّ َبَة والسِّ َن اخلطجْ الَواِل وَزيَّ َذلَك َسبًبا لتِشيُِّع  َفَصاَر  َجزُهمجْ  اإِلَماَمِة؛ فَأعجْ
ُصوِمنَي«)1( إِلخ. املعجْ

ُكوُر َكاَن َوالًِيا َعل الِعَراِق ِمنجْ ِقَبِل َدوَلِة اخلَ�ُروِف األَبجْيِض، وهِذِه  بنجْد املذجْ زا َأسجْ َوِمريجْ
ِض الُوُجوِه، واحلَاِدَثتاِن َل ِمَراِء ِف  ِّ َمَع )ُخدابنجَْده( ِمنجْ َبعجْ َمِة احِللِّ ِة الَعلَّ بُِه ِقصَّ ُة ُتشجْ الِقصَّ
ِر احلَواِدِث، وقدجْ نَقَل هِذه احلاِدَثَة َغرُي َواِحٍد؛ ِمنُهم َصاِحُب  تَِها، وَل َمانَِع ِمنجْ َتكرُّ َصحَّ

ُه َغَلَب َجِيَع عَلَمِء الِعَراِق ِف ُمنَاَظَراتِِه))(. نَاُه إِنَّ ِمننَي(، َوَقاَل َما معجْ ِكَتاِب )َمَالُِس ال�ُمؤجْ

َعَل  َاِع  لإِلججْ بَعداَلتِِه ووَرِعِه  َقاِدًحا  ِف  التَّصوُّ ِمَن  بِِه ]بعضهم[  َوَخَزُه  ما  َيُكنجْ  جْ  وَل
ِن  وابجْ والَبهائيِّ  الطُّويسِّ  ِن  يجْ الدِّ َنِصرِي  اخلَواَجِة  ِف  بِتصوُّ َشبِيٌه  ُفُه  َفَتصوُّ فِيِه؛  ا  ِرِهَ توفُّ
ِف ويَسُبوَنا ِمنجْ  َظِة التَّصوُّ وَن ِمنجْ َلفجْ ُ ، وَلِكنَّ الَعوامَّ َيتطريَّ اِبِمجْ َ َطاُووٍس والُبجْيسِّ وَأضجْ
ِل السنَِّة بِم فِيِه ِمنجْ ُشُذوٍذ وَزَعقاٍت َوَشطحاٍت)3(، وَما فِيِه ِمَن  َوانِنَا َأهجْ ِف إِخجْ َنوِع َتصوُّ
َأصحابِنَا  َف  َتصوُّ اِت، ولكنجْ  ريَّ الُكفجْ ِمَن  َذلَِك  َثاِل  وَأمجْ الُوُجوِد  َدِة  باحلُُلوِل ووحجْ ِل  الَقوجْ

ُيباِيُن َهذا ُمباَينًَة َظاِهَرًة َكم بيَّنا آنًِفا.

ِحِهَم لَِكتاِب  ِم والُكنيِة والَلَقِب وِف شجْ َسائيُّ الِذي َشاَرَكُه بِالسجْ ُن َفَهٍد األَحجْ َأَخَذ ابجْ
)5(، وِكلُه�َم ُدفَِن َغريًبا عنجْ بَلِدِه وَهذا ِمنجْ  رانِّ ِج الَبحجْ َشاِد)4( وروايتِِهَم َعِن ال�ُمتوَّ اإِلرجْ
ُفوٌن  مدجْ سائيُّ  األَحجْ َفَهٍد  ُن  وابجْ َبلَء،  كرجْ ِف  ُفوٌن  مدجْ احِللِّ�يُّ  َفَهٍد  ُن  َفابجْ َفاِق)6(؛  التِّ َغراِئِب 

)1( قصة املناظرة ف مالس املؤمنني: 579/1-580. وُينظر: )/370 منه ف ترجة املريزا أسبند.
))( مالس املؤمنني: 580-579/1.

)3( ُينظ��ر: كت��اب )ش��طحات الصوفيَّ��ة( للدكتور عب��د الرمحن ب��دوي، في��ه كلم واٍف عن هذه 
اخلزعبلت. وكتاب تلبيس إبليس: لبن الوزّي، وكتاب سفينة البحار.

ة: 33. )4( روضات النَّات:1/)7، والفوائد الرضويَّ
)5( ُينظر: الذريعة: 47/4)-48).

)6( جاء ف الذريعة: 48/4) »ول اس��تبعاد ف اشتاك رجلني بل أكثر ف جلة من األمور املذكورة 
ّ وبني أمحد بن فهد األحسائّي من الشتاك ف=  مع وقوعه كم نراه بني الشيخ أمحد بن فهد احِللِّ
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ُروِف اآلَن بَِمقاِم )َأُبو َفَهٍد(. َقِد املعجْ ِة ِف املرجْ باحِللَّ

ُمَصنََّفاُتُه

وِكَتاُب  النَّافِِع()1(،  َتَصِ  املخجْ ِح  شجْ ِف  الَباِرُع  )ال�ُمهّذُب  الَِليَلِة  ُمصنَّفاتِِه  ِمنجْ 
ِهيِد، َو]شُح[ ُح األَلِفيَِّة( للشَّ (، َو )َشجْ ِريُر(، َو)املقَتَصُ )ال�ُموَجُز احلَاِوي())(، َو)التَّحجْ
الَِليَُّة(،  َعُة  )الُلمجْ َوِكَتاُب  ��َلِق،  األَخجْ ِعلجِْم  ِف  اِعي(  الدَّ ُة  َو)ِع��دَّ َش���اِد(،  اإِلرجْ ِكَتاب 
َبَلِة  ال�ُمستقجْ احلَواِدِث  َراُج  )استِخجْ وِكَتاُب  التَّوحيِد(،  ِف  الَفِريُد  رُّ  و)الدُّ ُر(،  َو)ال�ُمحرَّ
الَغريَبِة،  الُعُلوِم  اِر  َأسجْ ِمنجْ  ُجَلٌة  الِكَتاِب  َهذا  (، وِف  َعلٍّ ِمننَي  ال�ُمؤجْ َأِمرِي  َكلِم  ِمن 
ُه َجمُّ الَفواِئِد)3(، وِرَساَلٌة  ِفِه إِنَّ َكاِرَها( ِقيَل َبَوصجْ َجَِة أذجْ َلِة وترجْ َوَلُه )ِرَساَلٌة ِف َمَعاِن الصَّ
ِقيباهِتَا  لِة(، َو)ِرَساَلٌة ِف َتعجْ َرى ِف )َواِجَباِت الصَّ (، وِرَساَلٌة ُأخجْ ُموَجَزٌة ِف )ُمنَافَِياُت احلَجٍّ
ال�ُمبجَْتدي(،  َباُح  َوِمصجْ ال�ُمهَتِدي،  و)ِهَداَيُة  النَِّضيُد(،  رُّ  )الدُّ َوِكَتاِب  وآَداِبَا(،  ِعيتَِها  وأدجْ
ِن  َبَ َوَقدجْ أخجْ  ، ِّ َهيَكِل احِللِّ ِن  بجْ ِل  ِن َفضجْ بجْ يِخ  الشَّ ِميِذِه  تلجْ بَِخطِّ   )ِة وَلُه )َتاِريُخ األِئمَّ
ِف  ُجوٌد  موجْ الِكَتاَب  َهذا  َأنَّ  النََّجِفيِّ  الطَّهرانِّ  بُزرك  َأَغا  يُخ  الشَّ اَثُة  الَبحَّ ُق  ال�ُمَحقِّ
وتشِخيُصَها  الَليِل  َساَعاِت  يي�ُن  )َتعجْ ِكَتاُب  َفَهٍد  ولبِن  دِر)4(،  الصَّ َحَسِن  يِِّد  السَّ ِخَزاَنِة 

 

َرانِيَّاِت(،  اِميَِّة(، َو)ِرَساَلٌة ِف ال�َمساِئِل الَبحجْ بَِمناِزِل الَقَمِر()5(، َو)ِرَساَلٌة ِف ال�َمَساِئِل الشَّ

ة جهات حتَّى ف تأليفهم شح اإلرشاد«. =عدَّ
سني  س��ة الن� اإلس��لمّي التابعة لمعة املدرِّ ة الش��يخ متبى العراقّي، مؤسَّ )1( ُطبع بتحقيق احلجَّ

فة. بقمِّ امل�َّ
))( رج��ال الس��يِّد بحر العل��وم: )/110، والذريع��ة: 3)/48)، الرق��م 8840 بعنوان )املوجز 

احلاوي لتحرير الفتاوي(، وإيضاح املكنون: )/604.
��يخ صادق اخلويل��دّي ورفيقه، بعنوان )معان أفعال الص��لة وأقوالا(، وقد ُنِ� ف  قه الشَّ )3( حقَّ

سة. مركز تراث احِللَّة التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ
)4( الذريعة 14/3).

قه الدكتور توفيق احلجاج، جامعة البصة، وسين� تباًعا ف ملَّة تراث احِللَّة. )5( حقَّ
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واآلَث��اِر  ِة  ال�ُمهمَّ الُكُتِب  ِمَن  ها  وَغرِيُ الَعاِرفنَِي(،  َو)ِصَفاُت  ِصنُي(،  )التَّحجْ َوِكَتاُب 
احلَِميَدِة)1(.

يِخ  والشَّ َهيَكٍل))(،  ِن  َكابجْ ِلنَي  ال�ُمحصِّ التَّلِميِذ  ِم��َن  ُججَْلٌة  َفَهٍد  ��ِن  لبجْ وَك��اَن 

 

ُف ِكَتاِب )َجَواِهُر الَكِلَمِت  )3( ُمؤلِّ بيُّ عجْ ُه الصَّ ، ولَعلَّ يمريِّ ِن َرِشيٍد الصَّ ِلِح بجِْن َحسِن بجْ ُمفجْ
ِه()4(. والتَّنجْبِيَهاِت َعَل الِفقجْ

َوَفاُتُه

َد أنجْ  يِف )85( َعاًما َبعجْ ِ ِرِه ال�َّ َباُح َحياتِِه َسنََة 841ه�، َوَقدجْ َبَلَغ ِمنجْ ُعمجْ َطَفَأ ِمصجْ انجْ

ة: 33، ورجال الس��يِّد بحر العل��وم: )/110، والذريعة:  )1( ف مصنَّفات��ه ُينظ��ر: الفوائد الرضويَّ
ة الداعي(،  0)/00)، حت��ت رق��م 569)، الذريع��ة: ج)، حتت رق��م 67 بعنوان )متص ع��دَّ
الذريع��ة: )/47، حت��ت رق��م )19 ج1، ص376، الذريع��ة: 398/3، حت��ت رق��م 1430، 
والذريع��ة: 3)/48)، حتت رقم 8840 بعنوان: )املوجز احل��اوي لتحرير الفتاوي(، الذريعة: 
9/16، حت��ت رق��م 37، نقله باس��م: )غاية اإلجي��از(، والذريعة: 5)/)، حت��ت رقم 6، أورده 
بعن��وان )واجبات الصلة(، والذريعة: 16/)4) حتت رقم 964، الذريعة: 68/8، حتت رقم 
35)، الذريع��ة: 350/18 حتت رقم 437، الذريعة: 1)/117 حت��ت رقم 04)4، الذريعة: 
))/18، حت��ت رقم 5817، الذريع��ة: 0)/)35. وف: 3/5))، حتت رقم 1063 و1064 
بعن��وان )جوابات املس��ائل الش��اميَّة(، أعيان الش��يعة: 148/3، وروضات النَّ��ات: 1/)7، 
وري��اض العل��مء: 65/1، وإيضاح املكن��ون: 36/1)، لؤلؤة البحري��ن: 157، وأمل اآلمل: 

القسم الثان: )/1)، والكنى واأللقاب: 380/1.
))( ترجته ف أعيان الشيعة: 300/8.

ل من املصنِّف، والصيمرّي معروف. أمحد احِللِّ�ّي )3( هذا متحُّ
يجْن. ُينظر: رجال الس��يِّد بحر العلوم:  ن الس��يِّد كمل الدِّ )4( هو الصيمرّي وليس الصعبّي كم خ�مَّ
ة عل  )/)31-315. وإنَّم اس��مها: )جواهر الكلمت ف العقود واإليقاعات(، وهي رسالة دالَّ
��يخ احلرُّ العامّل ف أمل اآلمل: )/4)3، انظر التعليقة  علمه وفضله واحتياطه، كم وصفها الشَّ

لألفندّي: 319، واملقابيس للتستّي: 14.
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َة َلَبناٍت َسِميَكٍة ِف  ِة ِعدَّ َمِن، َوَضَع ِخَلَل تِلجَْك ال�ُمدَّ ًحا ِمَن الزَّ َمِة الثَّقاَفِة َردجْ َتَغَل ِف ِخدجْ اشجْ
تَِلَلنِي()1( للَفاِضِل ال�ُمتتبِِّع  َ احجْ ِة، َوَقدجْ َوَرَد ِف ِكَتاِب )َتاِريُخ الِعَراِق َبنيجْ َأَساِس َمجِْد احِللَّ
ُه »ُتوفِّ َسنة 841ه�، وُهو ابجُْن )58( سنًَة))(، َوَقاَل آَخُروَن  اويِّ ال�ُمَحاِمي أنَّ َعبَّاِس الَعزَّ

ُولَِد َسنَة 757ه�« إلخ.

ِضَع لِقولِِه: »َوَقاَل آَخُروَن  ًل: َل َموجْ ٍل؛ َأوَّ ِضُع َنَظٍر َوتأمُّ َل َموجْ وَل َشكَّ َأنَّ َهذا الَقوجْ
ًل َسابًِقا لِِولَدتِه، ولَفُظُه )آَخريَن(  ينجِْقلجْ َقوجْ جْ  َل ُم  ُف ال�ُمحَتَ ُه ُولَِد... إلخ« حيُث املَؤلِّ إِنَّ
جْ َيُكنجْ ُهناَك َقوٌل  ُطوٍف َعَليِه، ول�مَّ َل خُتَالُِف َذلَِك الَقوَل؛ إِذجْ َل جَيُوُز الَعطجُْف إِلَّ َعَل معجْ
َذلَِك  َتض  َفبُِمقجْ سنَة؛  ابجُْن )58(  ُه  إِنَّ لِِه  لَقوجْ َة  َصحَّ َل  وَثانًِيا:  الَعطجُْف،  َيصحُّ  َفل  َسابٌِق؛ 

تُكوُن ِوَلُدُته َسنََة 783ه�، وَل ُيوَجُد َقاِئٌل بَِذلَِك.

ُهوٍر  تاِن َمشجْ ِب ِمَن ال�ُمخيَِّم احلُسينيِّ ِف ُبسجْ َفِة بالُقرجْ َبلَء امل�َّ ا َموِضُع َقِبِه َفِفي كرجْ أمَّ
نَاها:  بُِبسَتاِن )َأُبو َفَهٍد( ِحينًا، وِف )َباغ َأُبو َفَهٍد( ِحينًا آَخَر، َو)َباغ( بالَفارسيَِّة يُقوُلون معجْ

.َتَمِة َتان()3(، ولَزاَل َقُبُه ِمَن ال�َمزاَراِت ال�ُمحجْ )الُبسجْ

ْيِن الـَحَسُن ْبُن َراِشٍد)4( ]َكاَن َحيًّا 830هـ[)5( 70. َتاُج الدِّ

يَِّد الَِليَل  َ َجَاَعٍة ِمَن النَّاِبِنَي الُفَضلِء، إِلَّ َأنَّ السَّ ٌم ُمشَتٌك بنيجْ ُن َراِشٍد اسجْ احلََسُن بجْ

)1( تاريخ العراق بني احتللني: 150/4.
))( أظنها )85(، وهو من األخطاء الطباعيَّة.

)3( فهي ك�)باغ( + )داد( بمعنى صاحب: فتكون صاحب البستان. 
)4( ترجت��ه ف: أمل اآلم��ل: )/65 الرقم 178، رياض العلمء: 1/)34-185، أعيان الش��يعة: 
65/5، الذريع��ة: 131/5 الرق��م)54، طبق��ات أع��لم الش��يعة: 65/5، موس��وعة طبقات 

الفقهاء: 91/9.
)5( ُينظر ف ختمني س��نة وفاته: موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 91/9 فإنَّه »قابل نس��خة من)مصباح 
د الكبري( للطويّس بنسخة صحيحة بخطَّ عّل بن أمحد املعروف بالرميّل ف مشهد اإلمام=  املتهجِّ
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ِم، ولكنَُّه  ِد َهَذا السجْ يَعِة( ِف َبياِن َتعدُّ ياُن الشِّ َع ِفِ ِكَتابِِه )َأعجْ يَِّد األَِمنَي الَعاملَّ َقدجْ َتوسَّ السَّ
ًصا آَخَر ُهَو غرُي َصاِحِب  ِث- َشخجْ الَبحجْ َراِشٍد- َموُضوَع َهذا  َن  بجْ َسَها َفظنَّ أنَّ احلََسَن 
بِأنَّ  وميَّزَه  ِقنَي  ال�ُمَحقِّ َبنَي  تَِباَهاٍت  اشجْ ِمِن  مِء  باألَسجْ اُك  ِتَ الشجْ َقَع  أوجْ وكمجْ  َجَِة،  جْ التَّ هِذِه 
ابُن  احلَسُن  ُوِجَد  َوإِنجْ  َواِحٌد،  ٌص  َشخجْ م  أنَُّ واحَلقُّ   ،)1( فهينيِّ الشُّ َلميََّة  َواَزَن  َقدجْ  َذلَِك 
بَلِة  ِم كالبلجْ َبَلٌة ِف َهذا السجْ بلجْ َنا، َوقدجْ وَقَعتجْ  َذَكرجْ ًدا َعَل َسبيِل الشِتاِك َكم  َراِشٍد ُمتعدِّ
والشتَِباُه  يجْن،  الدِّ وَصفيِّ  َط��اُووٍس،  ِن  وابجْ َنم،  ِن  ابجْ ِف  ُخوَن  ال�ُمؤرِّ لَا  َض  تعرَّ التِي 
الَباِحِث  َعَل  ا  ِجدًّ ِب  عجْ الصَّ ِمَن  َفَكاَن  قنَي؛  ال�ُمَحقِّ ِر  وفخجْ ِق  ال�ُمَحقِّ ِم  اسجْ ِف  َوَقَع  الِذي 
َم  السجْ َهذا  ولِكنَّ  َوُشُكوٍك،  ٍة  َ َحريجْ ِمنجْ  ُيِيُطُه  لِ�َم  َطويٍل  َعنَاٍء  ُدوَن  ُصوِد  املقجْ ِخيُص  تشجْ
َواِشِد  الرَّ َعن  َتاَز  َفامجْ الُمَنِة؛  بَِصاِحِب  اشتَهر  الِذي  ُهو  َصاِحبِِه  َجِة  بتجْ اعتنيجْنَاُه  الِذي 
ُحوُم  املرجْ َوَق��َال  836ه�،  َسنََة  حيًّا  َكاَن  رِه  شعجْ بِجوَدِة  تاَز  امجْ كَم  َهذا  بِِكتابِِه  اآلَخريِن 
 ، باِح الطُّويسِّ نِة ُنسَخَة ِمصجْ ُه َقدجْ َقاَبَل ِف هِذِه السَّ ليِل َذلَِك إِنَّ يُِّد ُمسُن الَعاملُّ ِف تعجْ السَّ
ِليَعِة))( ِمنجْ َأنَّ َوَفاَتُه َكاَنتجْ َهِذِه السنَِة، وَهَذا استِنَتاٌج  ولِ�َهذا استجْبَعَد َأنجْ َتصحَّ ِرَواَيِة الطَّ
ُثمَّ  السنَِة؛  تلَك  َل  َأوَّ َباِح  املِصجْ َخِة  ُنسجْ ُمَقاَبَلتِِه  ِمنجْ  نَُع  يمجْ َفَمذا  ُرُه،  ُيبِّ َما  لُه  َليَس  َغِريٌب 
َأنَّ  َمَثًل،  َواِحَدٍة  بَِساَعٍة  ال�ُمَقاَبَلِة  تَِهاِء  انجْ َد  َبعجْ َوحتَّى  َبلجْ  آِخِرَها؛  َأوجْ  ِفَها  نِصجْ ِف  َماَت  ُه  أنَّ
ال�َخاصَّ  َيُه  َرأجْ َر  وَقرَّ واِشِد،  الرَّ َهؤلِء  َعنجْ  ثِِه  َبحجْ ِف  يانِِه)3(  َأعجْ ِف  َع  َتوسَّ َقدجْ  ُمسَن  يَِّد  السَّ
ُثمَّ  َجَتِِه؛  ترجْ ِف  َهَب  َأسجْ َحيُث  َجَِة  جْ التَّ هِذِه  َصاِحِب  َص��َدِد  ِف  لَِسيَم  َصواًبا  َرآُه  فِيَم 
ُزوميِّ الِذي َوَاَزَن  ِن َعبجِْد الَكِريِم املخجْ ِن َراِشِد بجْ ُه َغريجُْ ال�َحَسِن بجْ َحَكى)4( بالتَّالِ�ي َعَل أنَّ

=احلسني بكربلء ف شعبان سنة ثلثني وثمنمئة«.
)1( سيأيت لحًقا من املصنِّف ذكر من وازن اللمية هذه، فلحظ. )أمحد احِللِّ�ّي(.

))( ُينظر: الطليعة، السموّي.
)3( ُينظر: الزء )1)( من أعيان الشيعة.

)4( ف هامش الزء: 91/9 من موسوعة طبقات الفقهاء: »ذهب صاحب )طبقات أعلم الشيعة( 
ّ اثنان:= إل أنَّ احلسن بن راشد احِللِّ



((

يَّا  َيانِِه كوُنُه ِحلِّ يُِّد ِف أعجْ فهينيِّ املتوفَّ ِف ُحُدوِد 800ه�، والَغِريُب يَتمُل السَّ َلميَِّة الشُّ
ِمِه  علجْ مَع   َعنجُْه َغاَب  كيَف  ِري  أدجْ َول   ، ِّ احِللِّ فهينيِّ  الشُّ َقِصيَدَة  ُمعارَضتِِه  ِد  لِ�ُمجرَّ
َداٍر،  َقِريَب  وَل  َرِحٍم،  َقَراَبَة  تقَتيِض  َل  َدَها  وحجْ ال�ُمَعاَرَضَة  َأنَّ  اطَِّلِعِه  َوِسَعِة  ِلِه  وَفضجْ
بُّ مَتى َغَدُه()1(! َمثًل، وِهَي ِمنجْ َنظجِْم  َليجُْل الصَّ ؛ َفَقِصيَدُة )َيا  ٍ َدَة َوَطٍن َأوجْ َعصجْ  َول َوحجْ
الِعراقيُّ  وَعاَرَضها  َشوقّي،  َد  كأمحجَْ ينَا  ُمَعاِصِ ِمنجْ  يُّ  ال�ِمصجْ َعاَرَضَها  َقدجْ   )(( الَقريوانِّ
واَزَنا  كم  ِه  ِ َأبناِء عصجْ ِمنجْ  وَل   ، الَقريوانِّ َدِة  بلجْ ِف  َيُكنجْ  جْ  َل ا  وِكَلُهَ  ، هاويِّ الزَّ َكَجِميٍل 
ِهينيُّ  فجْ َدَة البَلِد؛ َفالشُّ نَا اقتَِضاَءَها وحجْ ، َبلجْ وحتَّى َلوجْ فرضجْ اجيُّ راويُّ وَأُبو َسِعيٍد الصَّ القمجْ

ن الثامن )فتجم له هناك(، وذلك لقول صاح��ب )رياض العلمء(: إنَّه  َق��رجْ ل: م��ن أهل الجْ =األوَّ  
( وفيها قصيدة للحس��ن  ّ َمِة احِللِّ د بن عل الرجاّن )تلميذ الَعلَّ وج��د مموعة من مؤلَّفات ُمَمَّ
بن راش��د، كتب الرج��اّن بخطَّه ف صدرها عب��ارات وصف فيها الش��اعر بأوصاف تدلُّ عل 

معاصته له، وعل سموِّ منزلته ف العلم وجللته.
ن التاسع، وهو من تلمذة املقداد وصاحب )المنة البهيَّة(. ونحن نميل إل  َقرجْ الثاين: من أهل الجْ  
ما اس��تظهره صاحب )أعيان الش��يعة( من أنَّ احلسن بن راشد احِللِّ�يِّ رجٌل واحٌد، وأنَّ صاحب 
��م وجدها ف مموعته فتوهم  )ري��اض العلمء( أخطأ ف ك��ون القصيدة هي بخطَّ الرجاّن، وإنَّ
َمِة تلميذ بذه  فه، وليست كذلك، وهذا هو األقرب، فإنَّه لو كان للَعلَّ ا بخطه وداخلة ف مؤلِّ أنَّ
الللة وبذه األوصاف العظيمة التي نقلها صاحب الرياض، وهو غري احلسن بن راشد تلميذ 
املقداد لكان مش��هوًرا معروًفا مذكوًرا ف الكتب لس��يم مع كونه شاعًرا وله أشعار ف مدح أمري 
املؤمنني وذلك يزيد ف ش��هرته، فالغالب عل الظنِّ وقوع الش��تباه من صاحب الرياض«. 
د بن راش��د مؤلِّف )مصباح املهتدين(، فقد  ا احلس��ن بن ُمَمَّ وانظر: أعيان الش��يعة: 66/5. أمَّ

اده مع صاحب )المنة البهيَّة(. جزم صاحب الرياض باحتِّ
ة البيت: َأِقيام الساعة موعده؟. ُينظر: الذخرية ف ماسن أهل الزيرة: 45/1/4)، نكت  )1( تتمَّ

الميان: 13)، خريدة القص: )/186.
))( هو الش��اعر أبو إس��حاق عّل بن عبد الغنّي الفهرّي احلصّي الرضير، أبو احلس��ن )0)4ه�-
488ه�/9)10-1095م( ش��اعر تونّس قريواّن مش��هور، كان ضيًرا، ولد وعاش بالقريوان 
ومات ف طنجة، حفظ القرآن بالروايات، وتعلَّم العربيَّة عل شيوخ عصه. األعلم: 300/4، 

معجم املؤلِّفني: 5/7)1.
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وال�َمظجْنُوُن  عنجِْدي  َجَح  األرجْ ِهَي  ِة  احِللَّ إل  َبُتُه  نِسجْ َكاَنتجْ  وإِنجْ  يَّتِِه،  ِحلِّ ِف  ِخَلٍف  ِف  َوَقَع 

 

َل َيصحُّ َأنجْ َيُكوَن َسنًَدا.

فهينيِّ  ِن َراِشٍد ال�ُمواِزِن لِلِميَِّة الشُّ َجَِة ُهَو َغرُي احلََسِن بجْ ا َكوُن َصاِحِب هِذِه التَّ أمَّ
ُقويبُّ التَّبيزيُّ َكَم َوَرَد ِف َبابليَّاتِِه)1( ُهَو وُجوُد َفرٍق  ُد َعلُّ اليعجْ َفَدلِيُل َهؤلِء وِمنجُْهمجْ ُمَمَّ
التَّاِسَعِة؛  ال�َمَئِة  ِل  َأهجْ ِمنجْ  ُه  إِنَّ  : ُقويبُّ اليعجْ َقاَل  َلُه،  جُم  َ َفال�ُمتجْ ِمنُهَم؛  ُكلٍّ  َطَبَقِة  َبنَي  َكبرٍِي 
 َ َبنيجْ التَّفريِق  َباِب  أسجْ ِض  َبعجْ ِمنجْ  ُقويبُّ  اليعجْ ُه  َحَ�َ َما  ا  َأمَّ الثَّاِمنَِة،  ال�َمَئِة  ِل  َأهجْ ِمنجْ  وذلَك 
بجِْن  احلََسِن  ِر  ِشعجْ ِمنجْ  ًة  ُمنحطَّ الَقِصيَدِة  َكَكوِن  ِليُم  السَّ ُل  الَعقجْ إِليِه  َيطَمِئنُّ  َفل  ُجَلنِي  الرَّ
جْ  وَل اكَتفى  حيُث  هللِ  ُد  واحلمجْ َرابًِعا،  َسبًبا  اعُتِبَ  َسُه  نفجْ بَب  السَّ َهذا  َأنَّ  والَغِريُب  َراِشٍد، 
ا، َفالسبُب الثَّالُِث عنجْدُه ُهَو انِحَطاُط الَقِصيَدِة َعنجْ  ُه َسبًبا َخاِمًسا َوسادًسا وهُلمَّ َجرَّ  جيعلجْ

ا  أنَّ ذلَِك  نَى  ومعجْ الَعَواِم  ِمَن  َناظَِمَها  َأنَّ  زعُمُه  ُهو  ابُِع  الرَّ بُب  والسَّ َراِش��ٍد،  ِن  ابجْ ِر  ِشعجْ
 

وإِن  َواح���دٌة  َفالنَّتِيجُة  ِف؛  ال�ُمثقَّ ال��َع��اِلِ  َراِش���ٍد  ��ِن  ابجْ َقِصيَدِة  ُمسَتوى  َع��نجْ  تنجَْحطُّ 

 

ُقويبِّ أنَّ َناظَِمها ِمَن الَعواِم لقولِِه  ُم اليعجْ ا زعجْ ِلِه َسبًبا َرابًِعا؛ أمَّ نى ِلعجْ برُِي َفل معجْ اخَتَلَف التَّعجْ
فيَها:

َأٌب َعبجْدُكُم  ��ُزوِم  امل��خجْ ُن  ُحسجْ َس��ِل��ي��ُلَل�َها  ال��َك��ِري��ِم  ع��بجْ��ِد  َأيِب  آلِل 
يَِّة  الَعامِّ إل  ُه  أنَّ عَل  يُدلُّ  ُزوِم  املخجْ ِف   ، ُزوميِّ املخجْ َعِن  بريُه  تعجْ »فإنَّ   : اليعُقويبُّ َفَقاَل 

َرُب))(« إَِلخ. أقجْ

منجْ  نبسِّ  السُّ ِة  َشاعريَّ َعَل  نَى  أثجْ الِذي  ُهو  َسُه  نفجْ ُقويبَّ  اليعجْ َفإِنَّ  َفاِضٌح؛  َخَطٌأ  وَهَذا 
وَلِة، وَقدجْ جَعَل  َجِة سيجِْف الدَّ ُل فِيَها بُِمَباَرَكِة َزوجْ ُه َيتغزَّ ياًتا َقاَل: إِنَّ َرَد َلُه أبجْ َبابليَّاتِِه)3(، وأوجْ
َعراِء وجيعُلُه  اِعَر ِمنجْ َحظرَيِة الشُّ ريِف خُيجِْرُج الشَّ اسَمها )الَبيَك(؛ َفإَِذا َكاَن ِمثجُْل َهذا التَّحجْ

)1( البابليَّات: 100/1.

))( البابليَّات: 100/1.
)3( البابليَّات: 18/1.
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الَعواِم؟  ِمَن  ِلِه  وجعجْ  ، نبسِّ السُّ ِة  طَّ حِلِ َسبًبا  ِريُف  التَّحجْ َهذا  َيُكنجْ  جْ  َل َفِلَمَذا  الَعواِم؛  ِمَن 
ِر؛  عجْ الشِّ َنظجِْم  ِف  َبَرَع  ُه  بِأنَّ وَيِصُفُه  َمزيٍد(،  آِل  )َشاِعِر  َلَقَب  منجَْحُه  ُقويبِّ  لليعجْ َصحَّ  وَكيَف 
هَذا  بِِمثجِْل  ال�ِمسكنِي  َراِشٍد  ِن  بجْ احلََسِن  َعَل  َبَخَل  َفِلَمَذا  ؛  نبسِّ للسُّ ًرا  ُعذجْ الَتَمَس  َفإَِذا 
ألَفاظَِها  َلِب  أغجْ َوِف  َمعنًى  َمَع األَسِف  َمُ�وَقٌة  نبسِّ  للسُّ قويبِّ  اليعجْ َجََة  ترجْ َأنَّ  ِر َعل  الُعذجْ
َطفى  اَثِة الَليِل الَواِد املصجْ البحَّ لِسياَدِة  اِدِس(  السَّ ن  َقرجْ الجْ ِف  الِعَراِق  ِكَتاِب )ُشُعراِء  ِمنجْ 
نَاُه بِكتابِنَا اخلَطِّيِّ )ُمنَاَقَشاٌت َوُمَداَعَباٌت()1( َفَل َحاَجَة  لجْ َطَفى َجواد كَم فصَّ كتوِر ُمصجْ الدَّ

دِّ َفنَُقول: نا ُنِريُد َأنجْ َنِزيَد ِف الرَّ َراِر واإِلَعاَدِة ِسَوى َأنَّ إل التَّكجْ

نا إِنجْتاَج َأيِّ َشاِعٍر  نا إَِذا درسجْ ِرِه، َفإِنَّ ِص لختَِلٍف ِف ِشعجْ خجْ ِد الشَّ َليَس َدلِيًل َعل َتعدُّ
ولَذا  ِفَها؛  وضعجْ واِعي  الدَّ َحَسَب  وَضعًفا  ًة  ُقوَّ َتِلُف  ختجْ َقَصاِئَدُه  َأنَّ  َنِجُد  َعراِء  الشُّ ِمَن 
: »ِمنجْ َسواِحِرِه«،  مجْ ِرِه«، َأوجْ بِقوِلِ : »ِمنجْ ُعُيوِن ِشعجْ مجْ اِعِر بَِقوِلِ َض َقصاِئِد الشَّ ُيعنجْوُنوَن َبعجْ
ُه ُعيوًنا وَسواِحَر وُغَرًرا َفل َحاَجَة إل  ُرُه كلُّ : )ِمنجْ ُغَرِر َقَصاِئِدِه(؛ َفلوجْ َكاَن شعجْ مجْ َأوجْ بِقوِلِ
موِّ  اِعِر الَواِحِد ِمنجْ َحيُث السُّ َهِذِه الَعناِويِن، َوَهذا َيدلُّ َعَل اختَِلٍف َكبرٍِي َبنَي َقصاِئد الشَّ
َقاِن والنُُّبوِغ، َبِل الَقِصيَدُة الَواِحَدُة  َد اإِلتجْ ِرِه بعجْ جْ َيُكنجْ َكِشعجْ َل ُر امُلبتِدئ  والنجِْحَطاِط؛ َفِشعجْ
ُ والتِّبجُْن؛ ولِ�َهذا ُيَقاُل للَبيجِْت الَيِِّد  ياهُتَا َعَل َوترَِيٍة َواِحَدٍة؛ َفَقدجْ َيُكوُن فِيَها التِّبجْ جْ َتُكنجْ َأبجْ َل
إَِليِه؛ أِلَنَّ  اِعِر  َقِصيَدِة الشَّ َبَة  نِسجْ َننجِْفَي  َأنجْ  ِمنَّا  َفَهلجْ َيصحُّ  الَقِصيِد«؛  ِمنجَْها: »َبيجُْت  ال�ُمبَتَكِر 
ِكنُنا َبِذِه احلَُجِج ال�ُمتهافَِتِة  ياهِتَا َتنحطُّ َعنجْ َبيِت الَقِصيِد الِذي حَتلَّتجْ بِِه؟ ولَِذلَك َل يمجْ َأبجْ
ياِن ُعَلَمِء  ِن الِذي َكاَن ِمنجْ َأعجْ يجْ يِخ َتاِج الدِّ ُ الشَّ َجَم َلُه، ُهو َغريجْ َأنجْ ننفَي َأوجْ َنشكَّ بِأنَّ املتجْ
َطَبَقِة  ِمنجْ  َجِليٌل  َفاِضٌل  َعاِلٌ  بِأّنُه  ِجُوُه  ُمتجْ َوَصَفُه  حتَّى  وُفَضلِئِه  التَّاِسِع  ن  َقرجْ الجْ وُأَدباِء 
الُغروّي))( الُرجانِّ  ٍد  ُمَمَّ ِن  بجْ َعلِّ  ِن  بجْ ِد  ُمَمَّ يِخ  للشَّ ُمَعاِصٌ   ، ِّ احِللِّ َمِة  الَعلَّ  َتلِميِذ 

)1( مطوط. 
))( ترجت��ه ف: أعي��ان الش��يعة: 5/9)4، الذريع��ة: 10/16 الرقم 40، طبقات أعلم الش��يعة: 

194/3، معجم املؤلِّفني: 46/11، تراجم الرجال للحسينّي: 1/)53 الرقم 991.
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ُه َشاِرُح ِكَتابِه )مبادئ األصول()1(. َل اهللُ َمَقاَمُه-، وأنَّ - تِلجْميِذ الَعّلَمِة أعجْ

وٌح، وِمنجْ  ِمننَي، ولَِذِه الَقِصيَدِة ُشُ دُح ِبَا َأِمرَي املؤجْ ِن َراِشٍد َهذا َقِصيَدٌة يمجْ ولبجْ
ِكَتاِب  َصاِحُب  مَدَحُه  َراِشِد())(،  ِن  بجْ احلََسِن  َقِصيَدِة  ِح  َشجْ ِف  الَفواِئِد  )ُغَرُر  وِحَها  ُشُ
ِف  َكثرٌِي  ٌر  ِشعجْ لُه  َأِديٌب،  وَشاِعٌر  َفِقيٌه،  َفاِضٌل  َراِشٍد،  ُن  بجْ »احلََسُن  َفَقَاَل:  اآلمل(؛  )َأَمُل 
ُجوَزٌة ِف َتاِريِخ ال�ُمُلوِك  َثيٌَّة ِف احلَُسنِي، وُأرجْ ِة، ومرجْ ِح ال�َمهديِّ َوَساِئِر األئمَّ مدجْ

ِهيِد«)3( إِلخ. ُجوَزٌة ِف َنظجِْم َألِفيَِّة الشَّ ُجوَزٌة ِف َتاِرِيِخ الَقاِهَرِة، وُأرجْ واخلَُلَفاِء، وُأرجْ

ُن َراِشٍد  ِن احلََسُن بجْ يجْ يُخ َتاُج الدِّ ا َصاِحُب كَتاِب )ِرَياُض الُعَلمِء(؛ َفَقدجْ َقاَل: »الشَّ َأمَّ
هيِد بمرتَِبتنِي،  ِريَن َعِن الشَّ اِعُر ِمنجْ َأكابِِر الُفَقهاِء وُهَو ِمَن ال�ُمتأخِّ ِّ الَفاِضُل الَعاِلُ الشَّ احِللِّ
َدِة  بلجْ ِف   ِة األئمَّ ِح  َمدجْ ِف  عاِرِه  َأشجْ َض  َبعجْ ُت  وَرَأيجْ َفَهٍد،  ِن  لبجْ ُمَعاِصٌ  ُه  أنَّ والظَّاِهُر 
ُح ُمعاِوَيَة وُملوِك  دِّ َعَل َمنجْ ُذِكَر ِف َتاِريٍخ َلُه مدجْ ُت َأيًضا قِصيَدًة َلُه ِف الرَّ َدبِيَل، ورَأيجْ أرجْ
ِه  نَا ِمن َتراُجِ «)4(، وَقِد استنجَْتججْ ، َجدِّ الَبَهائيِّ ِد اِلَباعيِّ يِخ ُمَمَّ َبنِي ُأميََّة، وَكاَنتجْ بَِخطِّ الشَّ
ُعُلوٍم شتَّى، وِمنجْ  ُمَشاِرٌك ِف  ٌف  ُمؤلِّ ، َشاِعٌر،  ، ُأصولٌّ ويٌّ ٌخ، َنحجْ َفِقيٌه، ُمؤرِّ ُمتكلٌِّم،  ُه  أنَّ

ِن()5(. يجْ َتديَن ِف ُأُصوِل الدِّ َباِح ال�ُمهجْ آَثاِرِه وُمصنََّفاتِِه ِكَتاُب )ِمصجْ

)1( واسمه: غاية البادي ف شح املبادي. الذريعة: 10/16، وفيه: هو غري ال�ح املوسوم ب�)ناية 
د بن عّل  البادي( املنس��وب إل الس��يِّد عميد الدين عبد املطَّلب بن مد الدين أبى الفوارس ممَّ

األعرجّي.
ة ف ))14( بيًتا بعدد )قائم(  ))( غرر الفرائد ف شح قصيدة احلسن بن راشد السينيَّة ف مدح احلجَّ
د حس��ني التبيزّي ال�ورودّي، مؤلِّف كتاب )أنوار الغياهب(، و)أنوار  للش��يخ حسن بن ُمَمَّ
احلدائ��ق(، و)ترج��ة العليارّي( وغريها. مرتَّب عل مخس��ة عناوين: اللغ��ة، اإلعراب، البلغة، 

املعنى، اإلشارات. ُينظر: الذريعة: 41/16.
)3( أمل اآلمل: )/65 الرقم 178.

)4( نقًل عن: تعليقة أمل اآلمل: 114.
)5( ُينظر: الذريعة: 1)/1)1.
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ِة  ضويَّ ُقويبُّ ِف الَبابِليَّاِت))(؛ َفَقَاَل: »وِف الَفواِِئد الرَّ ا )ُجَاَنُتُه()1(؛ َفَقدجْ َذَكَرَها اليعجْ َأمَّ
ياهِتَا 653 كَم َيدلُّ َعليِه قوُلُه: َأنَّ َتاِريَخ َنظجِْم الَُمَنِة َسنََة 5)8ه� وَعَدُد َأبجْ

َس����اَل����ُة األَل���ف���يَّ���ةجْ ��ي��ف��يَّ��ةجْوه�������ِذِه ال����رِّ ال��سَّ ���ِة  احِل���لَّ ِف  ��ُت��ه��ا  ن��ظ��مجْ

َمَضتجْ ِع�يَن  َد  بعجْ مخجْ��ٍس  َع��اِم  ��َق��َض��تجِْف  ُث���مَّ َث����َمٍن ِم���نجْ ِم���َئ���اٍت انجْ
َسَمَطا«ِس����تُّ ِم���َئ���اٍت وَث�����لٌث ُض��بِ��َط��ا ��ِك��ي  حتجْ مخجْ��ُس��وَن  ��َده��ا  وب��عجْ

. ُقويبِّ انتهتجْ ِرَواَيُة اليعجْ
َح ُهَو بذلَِك،  ها األلفيََّة َوِهَي لجْ تتجاَوزجْ )653( بيًتا كَم َصَّ ِري كيجَْف َسمَّ َأُقوُل َل أدجْ
َعل  واِغُل  الشَّ شَغَلتجُْه  ُثمَّ  ألِفيًَّة،  جيَعَلَها  َأنجْ  ِر  األمجْ َل  أوَّ أَرَاَد  ُه  ولعلَّ  ، ُقويبُّ اليعجْ َذَكَرُه  وكَم 
ِن راِشٍد َفُمتباِيُن الطَّبقاِت؛ َفمنجُْه الَيُِّد، وِمنجُْه الوَسُط،  ُر ابجْ ا ِشعجْ ُم، أمَّ اِمَها وحِلَقها السجْ إمتجْ
وحَسَب  ودوافِِعِه  ِر  عجْ الشِّ َبواِعِث  اختَِلِف  َحَسَب  بالَواطيِء  نلجَْحَقُه  َأنجْ  جَيُوُز  َما  وِمنجُْه 
ِر  عجْ َس الشِّ ِر نفجْ عجْ ِل مُمَاَرَستِِه لَِفنِّ الشِّ ُرُه ِف ِصَباِه ِعنجَْد أوَّ التَّفاُوِت ِف َزَمِن نظجِْمِه؛ َفَليجَْس ِشعجْ

)3( قوُلُه: ِرِه الِذي َنَسَبُه إِليِه اِلَباعيُّ َقانِِه وتفنُّنِِه َزَمَن الُكُهوَلِة، وِمنجْ ِشعجْ َد اتجْ بعجْ
َن���بجْ���ُت َذن��ًب��ا ��مجْ َي���ا َس���يِّ���ِدي أذجْ ��ِل��ِه ِع��بجْ��ًئ��ا َث��ِق��ي��لَن��عجْ ���ُت ب��ِف��عجْ مَح���لجْ

الَِميلَوه�����ا َأن�����ا َت����اِئ����ٌب َع���نجْ���ُه ُم���ِق���رٌّ َح  فجْ الصَّ َفِح  َفاصجْ َل��َك  بِ��ِه 
ِن َهيكٍل  ابجْ ل اهللِ  ِن َفضجْ بجْ يجْن َعلِّ  الدِّ َزيِن  يِخ  يَن للشَّ ال�ُمَعاِصِ ِمَن  َراِشٍد َهذا  وابُن 
كِّ  ِم َكثرِِي الشَّ اِغبنَي()4(، ِف ُحكجْ َيُة الرَّ ِن َهذا ُهَو الِذي استنجَْسَخ ِكَتاَب )ُبغجْ يجْ ، وَزيُن الدِّ ِّ احِللِّ

ًضا)5(. ِن َفَهٍد َأيجْ ِة( لبجْ ، َكم استنجَْسَخ ِكَتاَب )َتاِريُخ األئمَّ ِّ ِن َفَهٍد احِللِّ ِفِه وُأسَتاِذِه ابجْ ملِؤلِّ

)1( ُينظر: الذريعة: 131/5.
))( البابليَّات: 5/1)1.

د بن عّل صاحب املجاميع املعروفة. ُينظر: أعيان الشيعة  ��يخ البهائّي، هو ممَّ )3( يقصد به جدُّ الشَّ
فيه، وف هذه األبيات: 67/5.

)4( الذريعة: 38/17).
 )5( استنسخ كتًبا أخرى كانت موجودة ف مكتبة السيِّد حسن الصدر، ذكر بعضها املؤلِّف ف ترجة= 
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)1(-840هـ ُّ 71. اْلـُمَهلَّبيُّ احِللِّ

ال�ُمهلبيِّ  َعلِّ  ِن  يجْ الدِّ َزيِن  ِن  بجْ ِد  ُمَمَّ ِن  يجْ الدِّ ِس  َشمجْ ُن  بجْ احلََسُن  ِن  يجْ الدِّ ِعزُّ  يُخ  الشَّ ُهَو 
ِف  َفُه  ألَّ ِة())(،  ِريَّ الَقدجْ ُشَبِه   ] ]َردِّ ِف  ُة  الَبدريَّ ��َواُر  )األَنجْ ِكَتاِب  َصاِحِب   ، ِّ احِللِّ ريفِّ  الصَّ
َهِب،  ُ َهَذا الِكَتاِب ِمَن ال�ُمصنََّفاِت، َكاَن صريفِيًّا َماِهًرا للذَّ ِة َسنََة 840ه�، وَلُه َغريجْ احِللَّ
ال�ُمِجيديَن  َعراِء  ِمَن الشُّ َفُهَو  ًقا،  َثُر ُعمجْ إِتجْقاًنا وَأكجْ َأَشُد  ِرَفَتُه باألََدِب  َأنَّ معجْ إِلَّ  ولأَلَدِب، 
َيَغ  بالصِّ التََّلُعُب  ديَدُنُُم  الِذيَن  ِر  عجْ الشِّ قاَلِة  َعنجْ  ِة  عريَّ الشِّ ِهَبتِِهُم  بموجْ َتاُزوَن  يمجْ الِذين 
َتطِيُع  َثاِل َيسجْ اِت التِمجْ نَى الَيِِّد َنِصيٌب َفُهمجْ كنَحَّ َراِد املعجْ والِعَباَراِت ُدوَن َأنجْ َيُكوَن َل�ُهمجْ ِف إِيجْ
ال�ُمهلَّبيِّ  َعل  َأثجْنى  وَقدجْ  فِيِه،  وِح  الرُّ ِخ  َنفجْ َعنجْ  َجُز  يعجْ ولكنَُّه  باإِلنجَْساِن  َشبِيًها  َعَلُه  جيجْ  َأنجْ 

األَديبِّ  الطَِّلِع  وِسَعِة  التَّتبُِّع  وكثجَْرِة  واألََدِب  بالِعلجِْم  َفوَصُفوُه  َجَتِِه  بتجْ ُعنَِي  َمنجْ  ُكلُّ 
اِمِل. الشَّ

ِة، وِمنجْ َأبرِز َأساتِذتِِه  َمَذ َعل َكثرييَن ِمنجْ ِرَجالِت الِعلِم، َوُشيوِخ األََدِب ِف احِللَّ تتلجْ
سَبقتجْ  الِذي  841ه�  َسنَة  املتوفَّ   ِّ احِللِّ فَهٍد  بُن  أمحُد  ِن  يجْ الدِّ َجاُل  يُخ  الشَّ الَفقيُه  الَعاِلُ 
ترجُتُه الرقم )69( ِمنجْ َهذا الِكتاِب؛ َفهَو الِذي َطلَب إِليِه أنجْ يردَّ َعَل ِكتاِب ُيوُسَف بِن 
وِر املنجْصوريِّ الَواسطيِّ الِذي َفرَغ منجْ تألِيِفِه َسنَة 700ه�، وُهَو ِكَتاٌب َغايٌة  زوِم األَعجْ املخجْ
َهِب اإِلماميِّ  ٍل ِضدَّ املذجْ ٍل َأوجْ نقجْ ِع والطُُّعوِن الَباِرَدِة ُدوَن َدلِيٍل ِمنجْ َعقجْ ِف احلََمقِة والَوضجْ
وفنََّد  َتياتِِه،  ُمفجْ َفَضَح  ِحًم  ُمفجْ ا  َردًّ َعليِه  ال�ُمهلَّبيِّ  َردُّ  وَكاَن   ،الَبيِت َأهِل  َهِب  مذجْ

.) ّ =ابن فهد، وذكر الطهراّن بعضها ف الذريعة والطبقات ف ترجته. )أمحد احِللِّ
)1( ترجت��ه ف: أمل اآلم��ل: )/78، بحار األنوار: 1/))، 175/107، كتاب األربعني للش��يخ 
املاحوزّي: 130، مس��تدركات علم رجال احلديث: 47/3، معجم رجال احلديث: 139/6، 
كش��ف احلجب واألستار: 66، إيضاح املكنون: 138/1، األعلم: )/16)، معجم املؤلِّفني: 

87/3)، أعيان الشيعة: 65/5)، 3/6)3، 
))( كشف احلجب واألستار: 66، إيضاح املكنون: 138/1.



(8

ِة()1(،  ريَّ ُة ِف َردِّ ُشَبِه الَقدجْ َواُر البدريَّ نِيٍد ِف ِكَتاٍب َأسَمُه: )األَنجْ َسَن تفجْ َوِر َأحجْ إَِيراَداِت األَعجْ
َزاِم واإِلفجَْحاِم. ِمِه ِزَياَدًة ِف اإِللجْ ِه َعَل َما ُهَو َثابٌِت ِعنجَْد خصجْ َوَكاَن يسَتنُد ِف َردِّ

َوُر باحلَُجِج  ِضيُح األَنجْ ى )التَّوجْ اِل ُيسمَّ جَّ َوِر الدَّ دِّ َعَل َهذا األَعجْ وِهنَاَك ِكَتاٌب آَخُر ِف الرَّ
ُن  ُ ابجْ ِن ِخرضجْ يجْ ُم الدِّ يُخ َنججْ فُه الشَّ َوِر( َتمَّ تألِيُفُه َسنََة 839ه�، ومؤلِّ ِع ُشَبِه األَعجْ الَواِرَدِة لِدفجْ
َل ِف بَِحاِرِه   َقدجْ َفضَّ لسُّ ))(-، َوَكاَن املججْ اويِّ الَِلوديِّ ازيِّ َأِو- الرَّ ِن الرَّ يجْ ِس الدِّ ِشمجْ
ٍس لِقيَمِة ِكَتابِِه، َوَقدجْ َسَها َمنجْ َحِسَب  َجَِة ُدوَن َبخجْ َهذا الِكَتاَب َعل ِكَتاِب َصاِحِب التَّ
اُجِم َتساَل�ُموا َعَل أنَّ التألِيَف َقدجْ َتمَّ ِف  َة َأصَحاِب التَّ ؛ َفإنَّ َكافَّ ِّ )احلَلبّي( َبدًل عِن احِللِّ
، وقدجْ َنصَّ َصاِحُب ِكتاِب )ِرَياُض الُعَلمِء(  ِعي َأّنُه َحلبيٌّ ليُل َعل َمنجْ يدَّ ِة، وَبِقَي الدَّ احِللَّ
يجَْعِة( َوفاَتُه بَِسنَِة  ياُن الشِّ َرَة، َوَضَبَط َصاِحُب ِكَتاِب )َأعجْ ِن َأيِب ُصفجْ ِة ال�ُمهلَِّب بجْ ُه ِمنجْ ُذريَّ بِأنَّ
بِت 6 ُجَاَدى الثَّانِيَة  َم السَّ َواِر( يوجْ َف ِكَتاَب )األَنجْ ُه َألَّ 840ه�، وَليجَْس ُهناَك َدلِيٌل ِسَوى أنَّ
َد تأجْلِيِف  َراُر َحياتِِه بعجْ نِِع َفيجوُز استِمجْ لِيِل ال�ُمقجْ َليجَْس بالدَّ ِة، وَهذا  ِمنجْ َسنَِة 840ه� باحِللَّ
يِِّد َفاِضِل َلُه ِذكًرا،  نا السَّ ُ اخلَُزاَمى( مجُْموَعَة َجدِّ جْ َأِجدجْ ِف ِكَتاِب )َن�جْ َهذا الِكَتاِب، وَل
ًل،  َأصجْ َجتِِه  ترجْ إل  يتصدَّ  جْ  َل الَدِّ  َسمَحَة  َأنَّ  َأوجْ  ُقوِد،  املفجْ ِم  الِقسجْ ِف  َكاَنتجْ  َجُتُه  ترجْ وَلعلَّ 

 

َلُم. َواهللُ َأعجْ

فِه أنَّه »الَعاِلُ الَفاِضُل، ال�ُمتكلُِّم الَِليُل،  َقاَل َصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلَمِء( ِف َوصجْ
بِال�ُمهلَّبيِّ  َوَل  اِعِر،  الشَّ بال�ُمهلَّبيِّ  َليَس  َوُهَو   ، بِيِّ بال�ُمهلَّ ُروُف  املعجْ ُق،  ال�ُمحقِّ اِعُر  الشَّ
ِة( رَأيُتُه  ريَّ ُة ِف َردِّ ُشَبِه الَقدجْ ريَّ ِرِه وُهَو َصاِحُب ِكَتاِب )األَنجْواُر البدجْ ِمِه وتَأخُّ الَوِزيِر؛ لِتقدُّ

)1( كشف احلجب واألستار: 66، إيضاح املكنون: 138/1.
))( ترجت��ه ف: أم��ل اآلم��ل: )/110 الرق��م 309، رياض العل��مء: )/36)، إيض��اح املكنون: 
��ة العارف��ني: 345/1-346، أعيان الش��يعة: 3/6)3، الذريعة:  3، 67)-56)، 338، هديَّ
36/17) الرق��م 50، طبق��ات أع��لم الش��يعة: 55/4، األعلم: )-307، معج��م املؤلِّفني: 
فة ال��رازي، واللودّي خطأ، بل هو احلبل��رودّي، والكتاب مطبوع ف  4/)10. ال��راوي مصحَّ

.) ّ املرعيّش. )أمحد احِللِّ
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اِعِر« َظاِهُرُه ُمَتناِقٌض  ُلُه: »َليجَْس بِال�ُمهلَّبيِّ الشَّ ِة«)1( إَِلخ، وَقوجْ ضويَّ ِف اخِلَزاَنِة املوُقوَفِة الرَّ
الَعاِلِ،  اِعِر  بالشَّ وَليجَْس  اِعُر،  الشَّ َأي:  اِعِر؛  الشَّ بِيِّ  بال�ُمهلَّ َأَرَاَد  ولكنَُّه  اِعِر،  بالشَّ لِوصِفِه 

َفاِن))(. َتَمَع بِِه الَوصجْ َجَِة الِذي اججْ جْ َوُهَو َصاِحُب هِذِه التَّ

)3( ]كان حيًّا ُحُدوَد 815هـ[ ْيُخ َرَجٌب الُبْيسُّ 72. الشَّ

َبَلِة()4( َحيُث  البلجْ ج  َأوجْ )ُبرجْ رود(  س نمجْ َأنَّ )ُبرجْ ِخنَي  ُض ُعلمِء اآلَثاِر وال�ُمؤرِّ َبعجْ َنَقَل 
تَِفاُعُه  ِذَراًعا، وارجْ َبعنَي  ِض َمائتنِي وَأرجْ ِميَلنِي ِف َعرجْ ِسنََة »يبجُْلُغ ُطوُل َقاعَدتِِه  َبَل اهللُ األلجْ بلجْ
َل  اِعِد إل األَعجْ ُرُج بِالصَّ ٌب ُملَتٍو تعجْ ُرٍع ُصُعوًدا ُيوَجُد َدرجْ َأذجْ ِة  َماَئُة َقَصبٍة، وَبنَي ُكلِّ َعَ�َ

يَن ِميًل«)5(. ِ ِج َأنجْ ُيَرى َمساَفَة ِع�جْ ِة الُبجْ َراِرِه َعَل ِقمَّ َد استِقجْ َتطِيُع َبعجْ بَِحيجُْث يسجْ

ال�َمَكاَن  َهَذا  إِنَّ  الَنَابِيِّنَي-  َعِشرَيِة  ِمنجْ  َوُهمجْ  َراِب-  األَعجْ ِمَن  املنجْطَقِة  ُل  َأهجْ َوَيُقوُل 
النَّاَر  َعليِه  اهللُ  َفَجَعَل  َِليِل؛  اخلجْ إِبجْراِهيَم  ِق  َحرجْ إل  ُروُد  النَّمجْ ُه  َأعدَّ الِذي  ال�َمَكاُن  ُهَو 
ى  َكبرَِيٍة ُتسمَّ َمَساَحٍة  ِة إل  َتدَّ ِج وال�ُممجْ الُبجْ ِمَن  الَقِريَبُة  ُض  َزاَلِت األرجْ َوَل  َبرًدا َوَسلًما، 
ُة يَتناَقُلوَنَا َخَلًفا  َماَد، وَهِذِه الِقصَّ بُِه الرَّ َهُر َلُه َما ُيشجْ ُجل َيِسرًيا يظجْ گًة(، وإَِذا َحَفَر الرَّ )َحرجْ

َعنجْ َسالٍِف)6(.

)1( رياض العلمء: 3/1)3.
))( ُينظر: إثبات الداة: 59/1.

)3( ترجت��ه ف: أمل اآلم��ل: )/117 الرقم 9)3، ري��اض العل��مء: )/304، روضات النَّات: 
337/3، أعي��ان الش��يعة: 465/6، الغدي��ر: 7 33/68 الرق��م 74، طبقات أعلم الش��يعة: 
58/4، معج��م رجال احلديث: 181/7 الرقم 4557، قاموس الرجال: 4/))1، موس��وعة 

طبقات الفقهاء: 106/9.
اد، د.ط، بغداد، 1945م: 141. )4( ُينظر: رحلة بنيامني التطيّل، بنيامني التطيّل، ترجة: عزرا حدَّ

)5( هذا الوصف بتممه لبنيامني التطيّل ف رحلته: 141-)14.
ة من جامعة  )6( وق��د أك��د هذا األمر بعض الباحثني، إذ نقل أنَّ هذا األم��ر موجود ف املنطقة املمتدَّ
ح ف هذه األرض خيرج ما يشبه الرماد. د أن يفر الفلَّ بابل إل الكفل، مروًرا بالرارنجيَّة، فبمجرَّ
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ِة لَِراِكِب السيَّاَرِة َعَل  ِف َساَعٍة َعِن احِللَّ سيا( َعَل َمساَفِة نِصجْ ُس(، َأوجْ )ُبرجْ َوتَقُع )ُبرجْ
قُّوَرِة(  َل )الزَّ َا ِمنجْ آَثاِر َبابَِل وأطجَْللِ�َها َحوجْ ِف، وُيَقاُل: إِنَّ َ اِهِب إل النََّجِف األَشجْ َيِمنِي الذَّ
ِضَع  موجْ َفَكأنَّ  واآلَداِب؛  الُعُلوِم  إَِلُه  ُه  إنَّ َيُقوُلوَن  الِذي  )َن�ُبو()1(  َهيجْ�َكِل  أنجَْقاِض  َمِة  املتهدِّ
ِضٌع  موجْ »ُبرُس:  َداِن  الُبلجْ َجِم  ُمعجْ َوِف  واآلَداِب،  الُعُلوِم  بَِط  َمهجْ َماِن  الزَّ َقِديِم  ُمنجُْذ  ِة  احِللَّ
ُينجَْسُب  ِس، وإِليِه  ُح الُبجْ ى َصجْ ، وَتلٌّ ُمفِرُط الُعلوِّ ُيسمَّ تجْ ُنصَّ بِِه آَثاٌر لُبخِّ َبابَِل،  ِض  بَأرجْ
، َقدجْ َوِلَ ِديواَن )َباُدوريا(  ِة الُكتَّاِب َوُعَظمِئِهمجْ َأِجلَّ ، َكاَن ِمنجْ  ُن احلََسِن الُبجْيسِّ بجْ َعبجُْد اهللِ 
َجِم  ُمعجْ ِرَواَي��ُة  َتَهتجْ  انجْ َتِدِر«))(.  ال�ُمقجْ اِم  َأيَّ ِر  َصدجْ إل  َوَعاَش  وَغرَيُه،  َتِضِد،  ال�ُمعجْ اِم  أيَّ ِف 

 

َداِن. الُبلجْ
ِن  يجْ الدِّ َريضُّ  احلَافُِظ  يُخ  الشَّ َوُهَو  َجَِة،  جْ التَّ هِذِه  َصاِحُب  ُينجَْسُب  َهِذِه  يسٍّ  ُبرجْ  وإل 

َهَذا  ِمنجْ  َقِريًبا   َ وُتوفِّ 813ه�،  َسنََة  َحيًّا  َكاَن   ِّ احِللَّ الُبيسِّ  َرَجٍب  بِن  ِد  ُمَمَّ بُن  َرَجُب 
َرِقيِق  اللِمِعنَي،  األَُدَباِء  ِمَن  َوُهَو   ،) وفِّ الصُّ ِث  و)ال�ُمحدِّ ب�)احلَافِِظ(،  ُب  ُيلقَّ التَّاِريِخ، 
ليَِّة  والَعقجْ الِلسانِيَِّة  الُعُلوِم  ِمَن  َكثرٍِي  ِف  الطُّوَل  الَيُد  َلُه  ُعوِر،  الشُّ َساِمي  َساِس،  اإِلحجْ
ُم  ِعلجْ ُهَو  الِذي  يمَياِء()3(  )السِّ َكِعلجِْم  الَغريَبِة  الُعُلوِم  ِض  َبعجْ ِف  ٌة  َتامَّ َمهاَرٌة  َوَلُه  والِفقهيَِّة، 

َداِد. اِر ال�ُحُروِف واألَعجْ َ َأسجْ

ي كفٌر باسمه، وهو )كفر نبو(. انظر: معجم البلدان: )/83). )1( وهو إله ُيعبد، وقد سمِّ
أقول: الكفر ف اللغة ال�يانيَّة: معناه القرية.  

))( معجم البلدان: 384/1.
ا اللفظ الذي  )3( الس��مياء، والس��يمياء: لفظ مشتق من س��يمء، و)إيم( بمعنى الَعلَمة والشارة، أمَّ
ج��رى الصط��لح عليه بأنَّه من أنواع الس��حر، فإنَّه مش��قٌّ من لفظة سيانيَّ��ة بمعنى العلمات 
ل: بمعنى الس��حر، والطلس��مت، وهى اس��تعدادات تقتدر  واحل��روف، وللف��ظ معني��ان، األوَّ
��ة با عل التأثريات ف ع��ال العناص. واملعنى الثان: ويس��ميه ابن خلدون علم  النف��وس الب�يَّ
، وظهور  فة اإلفادة منه ف كش��ف حجاب احل��سِّ أسار احل��روف، وماول��ة الغلة م��ن املتصوِّ
مة، طبعة القاهرة، 1930: ))4، عن هامش كتاب  اخلوارق عل أيديم. انظر ابن خلدون: املقدِّ

ناية األرب للنويرّي: 101/31.
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َداِع، َوَلُه َمَداِئٌح َجليَلٌة ِف  َدَع ِف َتصانيِفِه َغاَيَة اإِلبجْ وَلُه َمَهاَرٌة َفاِئَقٌة باألََدِب َحتَّى َأبجْ
ِه  ُضُهمجْ بُِغُلوِّ ُه َحِفيَظَة امُلَخالِِفنَي وَسَخطِِهمجْ َفوَصَمُه بعجْ ِل الَبيِت َأَثاَرتجْ ِضدَّ ِة َأهجْ َأئمَّ
َتَذَر َعنجُْه َصاِحُب ِكَتاِب )ِرَياُض الُعَلَمِء( بِ�»َأنَّ َما ُيؤاَخُذ َعَليِه ِمَن  ِف تِلجَْك امَلَداِئِح، واعجْ

ِة العتَِقاِد«)1(. ُرُج بِِه َعنجْ َصحَّ ِر الِذي خَيجْ جْ َيُكنجْ بالَقدجْ الُغُلوِّ َل

العتَِقاِد  ِة  َصحَّ َعنجْ  ُخُروٌج  َفُهَو  الُغُلو  َثَبَت  إَِذا  ُه  َفإنَّ العتَِذاُر،  َهذا  ِجُبنِي  ُيعجْ َول 
بٌّ َغاٍل َوعدوٌّ َقاٍل())(. لُِعُموِم قولِِه: )يا َعلُّ َيْلُِك فِيَك اْثنَاِن، حُمِ

ى  ُمسمَّ ُكلُّ  َبلجْ  ُفوٍر؛  مغجْ  ُ َغريجْ ُضَها  وبعجْ ُفوٌر،  مغجْ ُضَها  بعجْ َدَرج��َاٌت  للُغلوِّ  َتُكنجْ  جْ  وَل
َدَرَجِة  إل  فِيَك  َغال  َمنجْ  ُسوُل:  الرَّ َيُقِل  َفلمجْ  ِة العتَِقاِد؛  ُمَاَلفُة َصحَّ َعَليِه  ُدُق  الُغلوِّ يصجْ
للَهَلَكِة  َفُكلُّ ُغلوٍّ ُموِجٌب  إِطجْلًقا؛   ) َظ )الُغلوِّ َلفجْ َأطجْلَق  َهالٌِك؛ وإِنَّم  َفُهَو  الُغلوِّ  ِمَن  َكذا 
ا الَواِقُع َفليَس ُهناَك ُغلوٌّ َوُكلُّ  ُص إِلَّ بَِدلِيٍل، َأمَّ والَعاُم َيشَمُل َجِيَع َمصاِديِقِه َول خُيصَّ
ِرٍئ  امجْ ولِكلِّ  بالنِّيَّاِت،  مُل  )واألَعجْ َصِحيٍح،  ممٍل  َعل  محجُْلُه  َكاِن  َفباإِلمجْ الُغلوَّ  ُيشِعُر  َما 

 

ُل  ِحَها بَوَرِعِه؛ والَقوجْ ِمِه وَصَلِحِه، وَوَرِعِه َفل َتصحُّ ُمغاَلُتُه؛ لَِقدجْ َد ُثُبوِت علجْ َما َنَوى(؛ فبعجْ
ُة التِي  ِ َوُهَو َل َيُكوُن َوَكيجَْف ُيَغاِل َوقدجْ َنَشَأ ِف بِيَئٍة ِشيعيٍَّة ِهَي احِللَّ ِبَِم َجاِمٌع للنَِّقيَضنيجْ

 

ِلسُّ بَِعَدِم العتَِمِد  َمُة املججْ نجْ َهِذِه الثَّغَرِة َهاَجَُه الَعلَّ ِعَش فِيَها، َومجْ مُح للُغلوِّ َأنجْ ُيعشجْ َل تسجْ
ى  ال�ُمسمَّ وِكَتابِِه  ��واِر(،  األَنجْ )َمَشاِرُق  ى  ال�ُمسمَّ ِكَتابِِه  ِف  ِلِه  بنقجْ الُبيسُّ  ينجَْفِرُد  َما  َعَل 
َوَنستنتُِج  واخلَلجَْط،  اخلبجَْط  ُيوِهُم  َما  َعَل  اشَتَمل  َقِد  الِكَتاَبنِي  هَذيِن  ِة  بُِحجَّ َفنِي(  بِ�)األَلجْ

)1( رياض العلمء: )/304.
))( املس��تدرك للحاك��م: 3/3)1، كتاب معرفة الصحابة، ولفظه: »وقال ع��ّل: )َأال وإنَّه يلك يفَّ 
حمبُّ مطرّي، يفرطني بام ليس يفَّ ومبغض مفرٍت حيمله شنآين عىل أن يبهتني(«. وف فرائد السمطني، 
ج1، الب��اب اخلامس والثلثون، حديث: 133، ولفظه: »قال عّل بن أيب طالب: )يلك يفَّ 
رجالن حمبٌّ مفرٌط، وعدٌو مبغٌض(. وف نج البلغة، باب املختار من حكمه، رقم: 117، 

.وفيه: )هلك يفَّ رجالن حمبٌّ غاٍل ومبغٌض قاٍل(. ول أعثر ف ذلك ما عن رسول اهلل
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َحَصَ  اللَذيِن  الِكَتاَبنِي)1(  َهَذيِن  ِف  واخلَلجِْط  اخلَبجِْط  ُوُجوِد  َعَدَم    لسِّ املججْ َكلِم  ِمنجْ 
ُكوَريِن ُهَو َأنَّ ِعباَرهَتَُم  ُن بالِكَتابنِي املذجْ ُض عنجُْه الطَّعجْ َعَدَم الهتَِمِم َعليِهَم؛ َفُكلُّ َما يتمخَّ
ِمِه بُِوُجوِد اخلَبجِْط  حجْ بجزجْ جْ ُيصِّ ُصوِد؛ َفاملجلسُّ َل اِمُع َعَل غرِي املقجْ ُتوِهُم الُغلوَّ فيحِمُلَها السَّ
ِم امُلَراِد،  َ َعنجْ َفهجْ اِمُع َقدجْ َقصَّ ٌم َقدجْ َأَصاَب الُبيسَّ َفم َذنُبُه إَِذا َكاَن السَّ واخلَلجِْط، وَهذا ُظلجْ
ِم للنَّاِس  ِصرِي غرِيِه؟ وَقدجْ َحَصَل ِمَن الَوهجْ ُصوِد؛ فَهلجْ ُهو مسُؤوٌل َعنجْ تقجْ َراِك املقجْ َم ِف إِدجْ وتوهَّ
ا  ُضُهمجْ أنََّ َم بعجْ ِف الُقرآِن ال�َمِجيِد ِف ِمثجِْل قولِِه َجلَّ شأجُْنُه: ﴿َيُد اللَِّ َفْوَق َأْيِديِْم﴾))(؛ فتوهَّ
ًة،  ُروُف، وكقولِِه َتَعاَل: ﴿َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا﴾)3(؛ فظنَّ َأنَّ هللَ َعينًا َباِصَ الُعضُو املعجْ
ا َناظَِرٌة﴾)4(؛ فظنَُّه ِجسًم، وكقولِِه: ﴿ُثمَّ اْسَتَوى  َ ٌة*إىل َربِّ وكقولِِه: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ
، وَقدجْ َحصَلتجْ َل�ُهمجْ  َعىَل اْلَعْرِش﴾)5(؛ فَظنُّوُه َجالًِسا فوَقُه كُجلوِس َأَحِدَنا عَل الُكريسِّ
ُه ُسبجَْحاَنُه ﴿َلْيَس كِمْثلِِه َشٌء﴾)6(، َفَهلجْ َي�ُجوُز  ا َمَع التَّنبيِه َل�ُهمجْ بِأنَّ اُت وغرُيُهَ َ هِذِه التَّوهُّ
ُحوا  ِض النَّاِس َكم َنصجْ اِت لَبعجْ َ ِد ُحُصوِل ِمثجِْل تلَك التَوهُّ آَن الَكِريَم لِ�ُمجرَّ َأنجْ نجُْجَر الُقرجْ
يُِّد ُمسُن األَِمنُي الَعاملُّ ِف  ُحوُم السَّ إِليِه املرجْ ُكوريِن، واحلَقُّ َما َذَهَب  بِتِك الِكَتابنِي املذجْ
ِل َما ُيِفيُد الُغلوَّ َعَل مَمٍل َصِحيٍح، َوُهَو  َكاِن محجْ يَعِة()7( َحيُث َقاَل بإِمجْ َياُن الشِّ ِكَتابِِه )أعجْ
َدِة َعِن الُغُلوِّ َفليَس ُكلُّ َما فيِهَم  ٌه َوِجيٌه؛ لِئلَّ َتِضيُع َما ِف الِكَتاَبنِي ِمَن الَفواِئِد ال�ُمجرَّ َوججْ

)1( ف البح��ار ما نّصه: 10/1 »وكتاب مش��ارق األنوار، وكت��اب األلفني للحافظ رجب البيّس، 
د بنقله؛ لش��تمل كتابيه عل ما يوه��م اخلبط واخلل��ط والرتفاع، وإنَّم  ول أعتم��د ع��ل ما يتف��رَّ

أخرجنا منهم ما يوافق األخبار املأخوذة من األصول املعتبة«.
))( الفتح: 10.

)3( هود: 37.
)4( القيامة: ))-3).

)5( الفرقان: 59.
)6( الشورى: 11.

)7( أعيان الشيعة 465/6.
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ِن الصَفاِت، وِمنُهمجْ َصاِحُب  َجُه بُِحسجْ ُمشِعًرا بالُغلوِّ وَكيَف ُيَغاِل؟ َوَقدجْ َوصَفُه ُكلُّ منجْ ترجْ
ِكَتاِب  َصاِحُب  ُروُف  املعجْ وفُّ  الصُّ ُث،  ال�ُمحدِّ »الَفِقيُه  ُه:  إِنَّ َقاَل  فقدجْ  الُعَلَمِء(؛  )ِرَياُض 
ُكُتبِِه  ِف  َدَع  أبجْ وقدجْ  ُمصنََّفاتِِه،  تتبُِّع  ِمنجْ  يظجَْهُر  كَم  وَنحِوَها،  َداُد،  واألَعجْ َواِر،  األنجْ َمَشاِرُق 
ِو َذلَك ِمنجْ َغَراِئَب  َمة، ِمَن اآلَياِت، وَنحجْ ، واألَئِّ َرَج َأساِمي النَّبيِّ َحيُث استخجْ

َياِت«)1(. َفاِظ وال�ُمعمَّ اِر احلُُروِف وَدَقاِئِق األلجْ َ الِقَراَءِة وَأسجْ

ا َصاِحُب ِكَتاِب )أَمُل اآلمل(؛ َفَقدجْ وَصَفُه  ُه؛ َأمَّ َياِض َمشاخِيَ جْ َلنا َصاِحُب الرِّ جْ َيبنيِّ وَل
َواِر الَيِقنِي ِف َحَقاِئِق  ًثا، َشاِعًرا ُمنجْشًئا َأِديًبا، َلُه ِكَتاُب َمَشاِرُق أنجْ لِِه: »َكاَن َفاِضًل ُمدِّ بقوجْ
 ، َراٌط ُربَّم ُنِسَب إل الُغلوِّ ِمننَي، َوَرساِئُل ِف التَّوِحيِد وَغرِيِه، وِف ِكَتابِِه إِفجْ اِر َأِمرِي املؤجْ َ َأسجْ
َ تأجْلِيِف َذلَك  ، وبنيجْ ديِّ َ ِوَلَدِة ال�َمهجْ َعاَر َجيَِّدًة، وَذَكَر فِيِه َأنَّ بنيجْ ِسِه فِيِه أشجْ َرَد لنفجْ وأوجْ

ُكوِر فِيِه ]قوُلُه[: ِرِه املذجْ الِكَتاِب 548 َسنََة، وِمنجْ شعجْ

��ت��ُم ��ِل وَح��ِدي��ثِ��ي َأنجْ ���يِض ون��فجْ َوُك������لُّ ُك����لِّ ِم���نجْ���ُك���ُم وَع��نجْ��ُك��ُمَف���َرفجْ
���َلِة ِق��ب��َل��تِ��ي ���ت���ُم ِع���نجْ���َد ال���صَّ ���ُموَأنجْ ُأَي���مِّ ���َوُك���ُم  َن���حجْ ���ُت  وَق���فجْ إَِذا 
��ٌب لِ��َع��يجْ��ن��ي َأَب����ًدا ُمَ��يِّ��ُمَخ��ي��اُل��ُك��مجْ َن��صجْ َخ���اطِ���ِري  ِف  َوُح���بُّ���ُك���مجْ 
��ثِ��ُمي���َا َس�����اَديِت َوَق������اَديِت ُأَع��اتِ��ُب��ُك��م ��نَ��ي َع��يجْ��نِ��ي لِ��َث��راَه��ا َألجْ بِ��ِج��فجْ

ِح��ُك��مجْ ��ًف��ا َع��ل َح��ِدي��ثِ��ُك��مجْ وَم��دجْ مَحُ��واَوقجْ وارجْ َبُلُوه  َفاقجْ ِري  ُعمجْ َجَعلجُْت 
ِلُكُم َفضجْ ِم��نجْ  )احلَ��افِ��ِظ(  َع��َل  ��ِع��ُم��وا«))(ُمنُّوا  واس��تِ��نجْ��ِق��ُذوُه ِف َغ��ٍد وَأنجْ

َم  اسجْ َيجِْمُل  طبجِْعِه  ِعنجَْد  َخَرَج  الِذي  ِة(  احِللَّ َتاِريِخ  )مجَْتَصُ  ُكتيِّبِِه  ِف  َطة  ال�َمشجْ َفظنَّ 
ِن  ابجْ ُلوَب  ُأسجْ بُِه  ُتشجْ وفيَِّة  الصُّ ِريَقِة  الطَّ َعل  َجاَءتجْ  َياِت  األَبجْ هِذِه  َأنَّ  ُكوش  َكرجْ ُيوُسَف 

الَفاِرِض ِف ِعرَفانيَّاتِِه)3(.

)1( رياض العلمء: )/304.
))( أمل اآلمل: )/118.

)3( تاريخ احِللَّة: يوسف كركوش: )/135.
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بُِه ِعرَفانيَّاِت  ، َول ُيشجْ وفِّ ِر الصُّ عجْ ُر ِمنجْ َنوِع الشِّ عجْ َواحلَقُّ ِخَلَف َذلَِك؛ َفليَس هَذا الشِّ
وفِّ َكم ُهَو َظاِهٌر؛ وَليَتُه اسَتَطاَع  ِر الصُّ عجْ ٍح َل ِصَلَة َلُه بالشِّ ُد َمدجْ ِن الَفاِرِض؛ وإِّنم ُهَو ُمرَّ ابجْ
ِر الُبيسِّ قوُلُه  لِيِل، وِمنجْ ِشعجْ ِن الَفاِرِض للُمَقاَرَنِة والتَّدجْ ِر ابجْ َياِت ِمنجْ ِشعجْ ِض األَبجْ إِيَراَد َبعجْ

َمِل: ِمنجْ َمجْزوِء الرَّ

������نِ������ي ���������ا ال�������لِئ�������ُم َدعجْ �����ِف َح���الأيُّ واس���َت���ِم���عجْ ِم����نجْ َوصجْ
َل ال�������َم���والَأَن����������ا َع������بجْ������ٌد لِ������َع������لِّ ال����� َت����َض َم�������وجْ �����ُم����رجْ
َم��������ِدي�����������ًح��ا ُت  ِزدجْ ����َم  ُت�����َغ�����اِلُك����لَّ َل  َق������اُل������وا  فِ�����ي�����ِه 
احلَ����قِّ ِف  ُت  ���َص�����������رجْ َأبجْ ُأَب��������������الوإَِذا  َل  َي�����ِق�����ي�����نً�����ا 

فِ�����������ي ال�����تِ�����ي  اهللِ  ُل َح�����ل لآَي����������ُة  ال�����َق�����وجْ ����ِف����َه����ا  َوصجْ
ال���َع���ا ��������ا  َأيُّ َك�������مجْ  إل  ِج���������َدالَك�������مجْ  َت  ��������َث��������رجْ َأكجْ ِذُل 
َغ�����َراِم�����ي ِف  ُع�����������ُذوِل  ����نِ����ي َع�����نجْ�����َك َوَح���������الَي������ا  َخ����لِّ
َن�����اٍج ُك����نجْ����َت  َم�����ا  إَِذا  ������نِ������ي َوَض�����������َللُرحجْ  ������ِرحجْ واطَّ
ال����� لِ������َع������لِّ  ُح������بِّ������ي  ُ ال����َك����َمِلإِنَّ  َت����َض َع�������نيجْ �����ُم����رجْ
َم����َع����اِدي ِف  َزاِدي  ��������ُو  َم��������آلَوهجْ ِف  َوَم����������ع����������اِذي 
�����ُت ِدي����نِ����ي �����م�����لجْ َوبِ����������ِه َخ�����تجْ�����ُم َم�������َق�������ال)1(َوبِ����������ِه َأكجْ

؛  ُموَنُه بالُغلوِّ الِذيَن يرجْ تنَي  امُلتزمِّ َقاَل�َها َجواًبا أِلولِئَك  ِمَحَة  َياِت السَّ وَلعلَّ هَذِه األبجْ
ِد  ِدِهمجْ َبعجْ َه احلَقِّ الَيِقنِي؛ َفِلَهذا َل ُيَباِل بِنَقجْ ا بَِأنَّ َلَك َوججْ اِمُع ُغلوًّ َسُبُه السَّ َفُهَو ُيعلُِّل َما يجْ

: َه احلَ�قِّ نِِه َوججْ تيقُّ

احلَ����قِّ فِ��������ي  ُت  ��������َصجْ َأبجْ ُأَب����الِ��������������يوإَِذا  َل  َي����ِق����ي����نً����ا 
ريَن كامَلجلسِّ إِلَّ ِمنجْ هِذِه  ِد ِمَن ال�ُمتأخِّ ِدفجْ ِسَهاَم النَّقجْ جْ يستهجْ َل َويظَهُر َأنَّ الُبيسَّ 

)1( أوردها ف الغدير: 40/7�41.
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اِوَيِة الضيَِّقِة، ولكنَُّه َكاَن َيِضيُق بالنَّاِقديَن؛ َفيُقوُل ُمَعاتًِبا: الزَّ

ال���َع���ا ��������ا  َأيُّ َك�������مجْ  إل  ِج���������َدالَك�������مجْ  َت  ��������َث��������رجْ َأكجْ ِذُل 
َبُأ ِبِمجْ َفيُقوُل: ُد َفل يعجْ وَقدجْ َيتجلَّ

احلَ����قِّ فِ��������ي  ُت  ��������َصجْ َأبجْ ُأَب����الِ��������������يوإَِذا  َل  َي����ِق����ي����نً����ا 
َك ِجَدالِِه َعَل َحدِّ َقولِِه َتَعال: ﴿َلُكْم  َتِمُس ِمنجْ ُمضاِيِقيِه َترجْ َطنُِع ُملينََتُهمجْ فيلجْ ُثمَّ يصجْ

ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾)1(؛ فيُقوُل:

َغ�����َراِم�����ي ِف  ُع�����������ُذوِل  ����نِ����ي َع�����نجْ�����َك َوَح���������الَي������ا  َخ����لِّ
َعاًنا ِف ال�ُمَلَطفِة َوال�ُمَلَينِة فيقول: ثمَّ َيزَداُد إِمجْ

َن�����اٍج ُك����نجْ����َت  َم�����ا  إَِذا  ������نِ������ي َوَض�����������َللُرحجْ  ������ِرحجْ واطَّ
ِيِه بُِعنجٍْف َفيُقوُل: يِر رأجْ ِ َف ِف ال�ُملَطَفِة فَيُعوُد لِتبجْ َ ُعُر بأنَّه َقدجْ َأسجْ وَلكنَُّه يشجْ

ال����� لِ������َع������لِّ  ُح������بِّ������ي  ُ ال����َك����َمِلإِنَّ  َت����َض َع�������نيجْ �����ُم����رجْ
َم����َع����اِدي ِف  َزاِدي  ��������ُو  َم��������آلَوهجْ ِف  َوَم����������ع����������اِذي 
�����ُت ِدي����نِ����ي �����م�����لجْ َوبِ�������������ِه َخ�������تجْ�������ُم َم������َق������الَوبِ����������ِه َأكجْ

ِمُد سيجَْفُه  ِمي َقَلَمُه كالَفاِرِس يغجْ ُكُن الَعاِصَفُة، ويرجْ َرُتُه النَّفسيَُّة كَم تسجْ ُكُن ثوجْ َوُهنا تسجْ
ِسِه آَماٌل. بِِه َراَحٌة، وِف نفجْ َرَكِة، وِف قلجْ َد فوِزِه وانتَِهاِء املعجْ بعجْ

ُمَؤلََّفاُتُه

باِح- ومنجَْها  - َصاِحُب املِصجْ عميُّ َفاٌت َكثرَِيٌة َنَقَل عنجَْها الكفجْ يِخ الَوُقوِر مؤلَّ  ل�َهذا الشَّ

بالَوَدِة  َوَصُفوَها  ِرَساَلٌة  ال�ُمصنََّفاِت  َهِذِه  وِمنجْ  813ه�،  َسنَِة  إل  َتارخُيَها  جُع  يرجْ َما 

)1( الكافرون: 6.
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ِة ِمنجْ إِنجَْشاِئِه)1(، َكم َأنَّ َلُه ِزَياَرًة أَلِمرِي  ُسوِل واألئمَّ َلواِت َعَل الرَّ ِر الصَّ والنََّفاَسِة ِف ِذكجْ
ِن ِمَن الَفَصاَحِة والَبلَغِة))(،  ا ِف َغاَيِة احلُسجْ ِمننَي- َسَلُم اهلل َعَليِه- َطويَلًة َقاُلوا إِنَّ ال�ُمؤجْ
واآلَياِت،  واحلُروِف  َفاِت  والصِّ َمِء  األسجْ َاَر  َأسجْ فِيَها  َكَشَف  »وَقدجْ  َعِة:  الُلمجْ ِرَساَلُة  وَلُه 

 

اَعاِت،  السَّ تِيِب  ترجْ َعَل  بَها  َرتَّ الَكِلَمِت،  ِمَن  ُيَقاِرُبَا  َوَما  َعواِت،  الدَّ ِمَن  ُينَاِسُبَها  َوما 
َكاِم، وفِيها َفواِئُد وِهَي  اِم، لختَِلِف األُُموِر واألَحجْ الَلياِل واأليَّ َقاِت، ِف  وَتَعاُقِب األَوجْ

ل ختجُْلو ِمنجْ َغَراَبٍة«)3(.

ٍة)4(،  َحجريَّ َبَعٍة  بمطجْ 1303ه�  َسنََة  ُبمبِي  ِف  مطُبوٌع  َواِر(  األَنجْ )َمَشاِرُق  ِكَتاُب  َوَلُه 
َهذا  ِف  َكقولِِه  َغريَبٌة  َتَفاِسرٌي  َوَلُه  ُمتَقنًَة،  َطبجَْعًة   َ ِمصجْ ِف  األَِخرَيِة  اآلِوَنِة  ِف  ًضا  َأيجْ َوُطبَِع 
احلُُروِف  الَعاَلِ، وَجِيُع  َمَراتِِب  َساِئُر  وِمنجُْه  عاِت،  املخَتَ ُل  َأوَّ ]ِمنجَْها[  الِكَتاِب: »واأللُِف 
َتاُج إِليَها،  نِي َعنجُْه، َوُهَو ل يجْ داِد َل يستغجْ ُمتاَجٌة إِليِه، َوُهو ِف ِغنًى عنجَْها؛ ألَنَّ َساِئَر األَعجْ
َلُه  بنَِي؛ ألَنَّ  املقرَّ تَِبِة  يِقنَي، ومرجْ دِّ الصِّ َدَرَجِة  إل  َوَصَل  وَباطِنِِه  األَلِِف  َظاِهَر  َعَرَف  وَمنجْ 
ٌب ِمنجْ َثلِث ُنَقٍط:  ُح والَقَلُم(، وُهَو مركَّ ُش، والَلوجْ ًرا وُبُطوًنا، وَظاِهُرُه َثلَثٌة: )الَعرجْ َظهجْ
ثَلَثٌة،  األّول  وَباطِنُُه  ُد،  بعجْ فيَم  يأجْيِت  ُثَها  وبحجْ والَواِحَدُة(،  والواحدة،   (13 )اَلواِحَدُة 
ُس(، وَباطِنُُه الثَّاِن )111(، وُهَو َعَدُد َبساِئطِِه، وُهَو َعَدُد  وُح، والنَّفجْ ُل، والرُّ وِهَي )الَعقجْ
داِد َبِقَي )99( َوِهَي َعَدُد  َمِء واألَعجْ َظِم؛ فإَِذا ُأِخَذ ِمنجْ ))1( َوُهَو موِضُع األَسجْ ِم األعجْ السجْ

َلُه َعَل َسبِيِل ال�ِمَثاِل. َنا َنقجْ نَى«)5( إَِلخ. انجَْتهى َما أَردجْ َمِء احلُسجْ األَسجْ

ة الداة للمول  )1( ف الذريع��ة: )/391 »إنش��اء التوحيد والصلوات عل النبّي وآل��ه األئمَّ
ّ الذي فرغ من أواخر تصانيفه مشارق  د بن رجب احلافظ البيّس احِللِّ ريضِّ الدين رجب بن ممَّ

األمان سنة 811ه�«.
))( الذريعة: 64/8.

)3( عبد اهلل أفندّي ف تعليقته عل أمل اآلمل: 150.
يِّد عبد الغفار أشف املازندراّن، ط1، 006)م. يِّد جال السَّ قه السَّ )4( حقَّ

)5( ُينظر: مش��ارق أنوار اليقني: 44، حتقيق الس��يِّد جال الس��يِّد عبد الغف��ار أشف املازندراّن،= 
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ِكَتاًبا   ،)546( ِم  َرقجْ َت  حتجْ ِف  َ األشجْ النََّجِف  ِف  ِة  الُششتيَّ َمكَتَبِة  ِف  ُت  َوَجدجْ وَقدجْ 
َواِر  بِه بِكَتاِب َمَشاِرِق األنجْ )1( َكثرَِي الشَّ َأيِب َسِعيٍد الُرويِّ ِد ابِن  ُد بُن ُمَمَّ ِفِه َشيجُْخ ُمَمَّ ملؤلِّ
َت�َبِة  ِمِه بمأجُْموِر املكجْ َها؛ فاستعنجُْت َعَل تفهُّ َقهجْ َأفجْ جْ  َل ُه ِف الُلَغِة الَفارسيَِّة التِي  أنَّ للُب�ريسِّ إِلَّ 
ِجِم؛ ولكنِّي َلحظجُْت  َدُة َعَل املتجْ َمِء اهللِ َتَعاَل، والُعهجْ ِسرًيا ألسجْ َفيُت َأكَثَرُه تفجْ ُكوَرِة؛ فألجْ املذجْ
َتَبِة كالَعناِويِن اآلتَِيِة )درجْ  ِسرِي َأِمنِي املكجْ َعناِويَن َمواِضيِع َهذا الِكَتاِب ُتَساِعُد َعَل َقُبوِل تفجْ
َسِة كالَعِليِم وال�ُمعزِّ واحلَِفيِظ  ال�ُمقدَّ َمِئِه  َباِقي أسجْ الَفتَّاح(، وكَذلَِك  ُمباَرَكِة  ح كِلَمِة  َشجْ

وال�ُمبِدِئ وال�ُمِعيِد... إَِلخ.

َأِمنُي  َقاَل  وَقدجْ  )در(،  َظُة  لفجْ وِهَي  َواِحَدٍة،  َكلَمٍة  ِزَياَدِة  ِسَوى  َعربيٌَّة  َعناِويٌن  فَهِذِه 
نَاَها )ِف( الظَّرفيَّة. َتَبِة إِنَّ معجْ املكجْ

سائيِّ  بعيِّ األَحجْ السَّ ِد  ُمَمَّ ُن  بجْ ِن  يجْ الدِّ ُر  َفخجْ يُخ  الشَّ َقِصيَدٍة مخََّسَها  ِمنجْ  َأبياٌت  يِس  للُبجْ
َسًة ِف  ياِت ُم�خمَّ ال�ُمتوفَّ َسنَة 960ه�))(، وُهَو ِمنجْ ُفَضلِء الُعلمِء نقَتطُِف منجَْها هِذِه اأَلبجْ

=ط1، 006)م.
د بن أيب سعيد  د بن ممَّ )1( وهو كتاب )بحر الغرائب ف خواصِّ أس��مء اهلل احلس��نى( للش��يخ ممَّ
له: »احلمد لوليه وهو الذي له األسمء احلسنى«، ُطبِع ثانًيا سنة 99)1، عل  الروّي، فاريّس، أوَّ
د ملك الكت��اب ف بمبئ 6)13.  هامش��ه منتخب اخلتوم الف��اريّس، وُطبع ثالًثا بأم��ر مريزا ممَّ

الذريعة: 43/3، أعيان الشيعة: 9/)41.
د األَحسائّي، نزيل الند، واملتوفَّ�ى با، من تلمذة  مَّ يجْن أمحد بن مَُ يخ فخر الدِّ ة الشَّ ))( العّلمة احلجَّ
ّ املتوفَّ س��نة 841ه�. ف ترجته ُينظ��ر: الغدير: 7/)4، لؤلؤة  ج، وُقرناء ابن فهد احِللِّ اب��ن املت��وَّ
البحري��ن: 168 الرقم 65، طبقات أعلم الش��يعة: 7/4، أنوار البدرين: 396 الرقم )، أعيان 
الش��يعة: 3/3)1، الكنى واأللقاب: )/306، معجم املؤلِّفني: )/3)1، »عبد اهلل بن س��عيد 
ج البحراّن«، الذريع��ة: )154/1 الرقم 8-1038 روض��ات النَّات: 68/1 الرقم  اب��ن املتوَّ
16، ضم��ن ترجة أمحد ب��ن عبد، 98 الرق��م )/370، 434 الرق��م 1968 و101/16 الرقم 
110، تراجم الرجال للحس��ينّي: 1/)8 الرقم 133. وف موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 58/9 

»توفِّ بعد 860ه�«.
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ِر الَبِسيِط: ِمننَي، وُهَو ِمَن الَبحجْ ِح َأِمرِي املؤجْ مدجْ

والنََّظِر أجِْي  ال���رَّ ���َل  َأهجْ ِص��َف��اُت��َك  ��َي��تجْ  َأعجْ
��ِز واحلَ���َصِ ������مجْ ِح��َي��اَض ال��َع��ججْ ُ َرَدهتجْ وأوجْ

��َت��ِبِ ل�����ُم��عجْ ��نَ��اُه  م��عجْ َدقَّ  ال����ِذي  �����َت  َأنجْ
ال���َب���َ�ِ فِ���تجْ���نَ���َة  َي����ا  َب����لجْ  اهللِ  آَي�����َة  َي����ا 

ال��َق��َدِر ُم��نجْ��َت��َه��ى  َي��ا  َب���لجْ  ��َة اهللِ  َي��ا ُح��جَّ
ٌم ِف َه����َواَك َغ��ووا َف��ِف��ي ُح��ُدوثِ��َك َق���وجْ

َفَغَلوا ِجًزا  عجْ مجْ ���ًرا  َأمجْ ِمنجَْك  وا  ���َصُ َأبجْ إَِذا 
َفَغَلوا)1( الُعل  َذا  َي��ا  َه��اَنُ��مجْ  أذجْ َت  جْ َح���ريَّ

َرَووا ِحنَي  َكاِر  األفجْ ِذي  َكاُر  َأفجْ هيَمنَتجْ 
وال���ُع���ُصِ �����اِم  األيَّ ِف  آَي�����اِت ش���أجْنِ���َك 

��ُم ُم��درُك��َه��ا تِ��َب��ًة َم��ا ال��َوهجْ �����َت م��رجْ َركجْ أدجْ
مهِلُكها ِت  ال�َموجْ َغَمراِت  ِمنجْ  وخَضَعتجْ 

��ي��ا وت��اِرَك��ه��ا نجْ لَي َي���ا َم���ِل���َك ال��دُّ م�����وجْ
��َك��َه��ا مت��سَّ ًق���ا  ِص���دجْ َم����نجْ  ��ف��ي��ن��َة  ال��سَّ إنَّ 

ِر))( َشَ ِف  َخ��اَض  عنجَْها  َح��اَد  وَم��نجْ  َنجا، 
��َوُر وال��سُّ اآلَي����اُت  ظِيِمَك  بتعجْ َج����اَءتجْ 

َكَفُروا َق��دجْ  ُض  والبعجْ آَمنُوا  َق��دجْ  ُض  فالبعجْ
وا اخَتَبُ َوما  ًل  جهجْ َوَقُفوا  َقدجْ  ُض  والبعجْ

)1( هذا إيطاء، فلو قال: )فهووا( لتخلَّص منه.
))( لو قال: )ف سقر( لكان أجود من قوله: )ف شر(.
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وا ��َدوا وَك��مجْ َس��َتُ وك��مجْ َأَش���اُروا، وَك��مجْ َأبجْ
)1( ��َه��ُر ِم���نجْ َب����اٍد وم��س��َت��َتِ واحل����قُّ َي��ظجْ

ِصُدوَن بِِه  ُمجْ يقجْ ِف، وَل َشكَّ أنَّ ُخوَن إِنَّ الُبيسَّ َكاَن ُصوفِيًّا َعِميَق التَّصوُّ وَقاَل املؤرِّ
يعيَّ َل غرَيُه. َف الشِّ التَّصوُّ

وفِيَُّة الصُّ

ِمَن  َأوجْ  وِح،  ال��رُّ َصَفاُء  بِِه  وُي��َراُد  َفاِء))(،  الصَّ ِمَن  َظِة  اللفجْ هِذِه  اشتَِقاَق  َأنَّ  َزَعُموا 
ِمنجْ  باشتَِقاِقَها  الَقائلنَي  ُد  يعضِّ احلَقَّ  ولِكنَّ  ِف،  والتَّقشُّ ِد  هجْ الزُّ ُة  ِشدَّ بِِه  وُيَراُد  وِف،  الصُّ
 ، َصفويٌّ َفاِء  الصَّ إل  َبَة  النِّسجْ َفإِنَّ  ظيَِّة؛  اللفجْ يَغِة  الصِّ ُس  نفجْ َذلَِك  ُد  ويؤيِّ وِف،  الصُّ َظِة  لفجْ

 

ل لِ�َم ِف هِذِه النِّسَبِة ِمنجْ ُعُذوَبِة  أجْي األوَّ ِذ بالرَّ وفِينَي إل األَخجْ ُض الصُّ ، َوَقدجْ َذَهَب َبعجْ َل ُصوفٌّ
َرِب  وِف ِمنجْ ُخُشوَنٍة)3(، وِمَن ال�ُمستغجْ وِف لِ�َم ِف الصُّ َظِة الصُّ فاِء ولِينِِه، وآَثَرَها َعَل لفجْ الصَّ
َفُظ  وفَّ َمنجْ يجْ ()4(: »إِنَّ الصُّ داديِّ وفِّ )ُجنَيٍد البغجْ ِل الصُّ ِض هؤلِء بَِقوجْ لُل بعجْ ا استِدجْ ِجدًّ
وِف الِذي يدلُّ لِبجُْسُه  ِم ِمَن الصُّ نَُع َأنجْ َيُكون اشتَِقاُق السجْ َبُه َصافًِيا هللِ«)5(؛ فَهَذا لَ يمجْ قلجْ
ا مظجَْهراِن ِمنجْ َمظاِهِر َصَفاِء القلجِْب هللِ؛ بَِدليِل َجواِز استِبجْداِل  ِد؛ وُهَ هجْ ِف، والزُّ َعَل التَّقشُّ
َبُه  ِمَن َمنجْ يَفُظ قلجْ ِمِن(؛ َفنَُقوُل: إِنَّ املؤجْ َظِة )املؤجْ ( الواَرَدِة ِف َكلِم الُنَيِد بلفجْ وفِّ َكِلَمِة )الصُّ
َفاِء؛  سرِي بالصَّ ظيُّ )ِمنجْ ُصوفٍّ وَصَفاٍء( ِمنجْ َلواِزِم التَّفجْ َصافًِيا هللِ؛ َفليَس َهذا اِلنَاُس اللفجْ

)1( ُينظر: الغدير: 7/)4، الكنى واأللقاب: )/306.
))( يقول القش��ريّي: »ليس يش��هد لذا الس��م اش��تقاق من جهة العربيَّة ول قي��اس، والظاهر إنَّه 

ة: )/440. لقب«. ُينظر: الرسالة القشرييَّ
)3( ُينظ��ر: النث��ر الصوّف، للدكتورة ناهضة س��تَّار، التمهيد، ورس��الة عّل موس��ى الكعبّي )دللة 

التاكيب ف مواقف النفرّي(.
فة. )4( املتوفَّ�ى سنة 97)ه�، وقيل: سنة 98)ه�، وهو من مشهور املتصوِّ

د فائز، الدار املتَّحدة، الطبعة العاشة، 1413ه�/)199م )5( من كنوز اإلسلم: 94، ممَّ
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وِف؛ لَِتُكوَن النِّسبُة إَِليِه، َفإنَّ َهذا  وا بِِلبجِْس الصُّ جْ خيتصُّ ِضِهمجْ بِأنَّ الَقوَم َل اُض بعجْ ا اعِتَ أمَّ
َخَص َأِو الََمَعَة لِ�ُمنَاَسَباٍت َتافَِهٍة؛ َفَقدجْ َلَبَس أحُدُهمجْ  ُدوٌد؛ أِلنَّ النِّسبَة تلجَْحُق الشَّ الَقوَل مرجْ
يَتُه؛  َبَك ِمثجُْل َدِقيِق الِعيِد، فلِزَمتجُْه هِذِه النِّسَبُة وُذرَّ ثوًبا َأبجْيَض؛ َفداَعَبُه أَحُدُهمجْ بَِقولِِه، إِنَّ ثوجْ
ُن  ُد بجْ ِن، َأُبو الَفتجِْح ُمَمَّ يجْ يِخ َتِقيِّ الدِّ َفِقيَل َل�ُهمجْ آُل َدِقيِق الِعيِد ينجَْتِسبوَن إل َقايِض الُقَضاِة الشَّ

 

َراِد َعائَلتِِه َقدجْ َلبِسوا الثَّوَب  ِن َدِقيِق الِعيِد)1(، ولَجْ َيُكنجْ ُكلُّ أفجْ ِن َوَهٍب املنجَْفلوطيِّ ابجْ َعلِّ بجْ
وَف َنَسُبوُهمجْ إِليِه، وإِنجْ ُوِجَد منجُْهمجْ َمنجْ  َبُسوَن الصُّ وفيَِّة يلجْ َلُب الصُّ األبجْيَض، ول�مَّ َكاَن أغجْ
ِسُف  َمِء َحَقِيَقًة؟!! واملؤجْ َمِء َكاُنوا َبنِي َماِء السَّ َق، وَهلجْ َبنُو َماِء السَّ َ َبُس احلَِريَر والسَتبجْ يلجْ
لُم  جَيِِد اإِلسجْ لجْ  الِذيَن  ِوَذِة  ال�ُمشعجْ َلِة  ال�ُمدجِّ ِمَن  وفيََّة  َض هؤَلِء الصُّ َنا بعجْ نَا وجدجْ َأنَّ َحًقا 
ُجوَن َعنجْ  َبًة ل يتحرَّ َلّينًَة، وِجَباًها ُصلجْ َلُمجْ َضمِئَر  َنا  َسبِيًل، ووجدجْ ُقلوِبِمجْ  حيُح إل  الصَّ
ِن  يجْ ِم الدِّ ِكرِي، َفهؤلِء بِاسجْ لِق والتَّفجْ ِن َغرُيَهاِ ف األخجْ يجْ ِمرِي والدِّ ُكلِّ آثٍِم، وال�ُمروَنُة ِف الضَّ
َجاِل، َفإنجْ  َرًة بِِزيِّ الرِّ َهُر النَِّساُء متنكِّ َسِح َأوجْ كَم تظجْ ِن َكم تظجَْهُر احلَِمرُي َعَل املرجْ يجْ َنَكُبوا الدِّ
يُِّد  ُفوُر َلُه السَّ َطَف َما َقاَلُه فِيُهُم املغجْ ُلُه، وَما ألجْ َبُه وعقجْ ُجِل َفَليَس لُنَّ قلجْ َكاَنتجْ لُنَّ ُصوَرُة الرَّ

ِر الَوافِِر: ُهوُر ِمَن الَبحجْ اِعُر ال�َمِجيُد املشجْ ريُّ الشَّ َعبُد الَباِقي الَعمجْ

ّي، تقّي الدين ابن دقيق العيد، أبو الفتح املصّي،  د بن عّل بن وهب بن مطيع الُقَش��ريجْ )1( هو ممَّ
ه عل والده وأخذ عنه املذهب  ولد س��نة مخس وع�ين وس��تمئة بينبع، ونش��أ بقوص حيث تفقَّ
ًق��ا عل املذهبني،  املالك��ّي، ث��مَّ أخذ املذهب الش��افعّي عن عزِّ الدين بن عبد الس��لم، فكان مقِّ
يجْزّي، ورحل إل دمشق فسمع من: أمحد بن  ، وابن رواج، وابن الُمَّ وسمع احلديث من: ابن املقريَّ

عبد الدائم، والزين خالد، وأخذ عن الرشيد العطَّار، والزكي املنذرّي، واشتهر، وصار من كبار  
ا. الشافعيَّة وفقهائهم، عارًفا باحلديث وفنونه، ُأصوليًّا، أديًبا، نحويًّ

اظ: 1481/4  ة سنة مخس وتسعني، توفِّ )70ه�. ترجته ف تذكرة احلفَّ وول قضاء الديار املصيَّ  
الرقم 1168، الواف بالوفيات: 193/4 الرقم 1741، مرآة النان: 36/4)، طبقات الشافعيَّة 
الكبى للس��بكّي: 07/9) الرقم 6)13، طبقات الش��افعيَّة لِلسنوّي: )/)10 الرقم 850، 
البداي��ة والنهاية: 8/14)، طبقات الش��افعيَّة لبن قايض ش��هبة: )/9)) الرقم 517، الدرر 

الكامنة: 96/4 الرقم 56).
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َوَغ������نِّ ِل  �����قجْ  َص�����فِّ اهللُ  َأَق����������اَل 
����َرا؟ ��َر ِذكجْ ���ًرا، َوس����مِّ ال��ُك��فجْ َوُق����لجْ ُك���فجْ

اٍر �����رِضَ بِ�����اخجْ ����َي����اَدَة  ال����سِّ َأنَّ  َف���َل���وجْ 
َرا)1( َق����دجْ ِم��نجْ��َك  َف  َ َأشجْ ��ُق  ��لجْ ال��سِّ َل��ك��اَن 

َوانِنَا أهِل  َبَعِة َعَل َرأجْي إِخجْ افعيِّ َأَحُد ال�َمذاِهِب األرجْ ريٍس الشَّ ُن إِدجْ ُد بجْ َوَقدجْ سبَقُه ُمَمَّ
ِر ال�ُمَتقاِرِب: ِهمجْ ِمَن الَبحجْ نَِّة ِف َذمِّ السُّ

؟ ِدي��نِ��ِه��مجْ ال��نَّ��اُس ِف  بِ�������َأنَّ ال����ِغ����نَ����اَء ُس����نَّ����ٌة ُت��ت��َب��عجْم��َت��ى َس��ِم��َع 
ال��َب��ِع��رِي ����َل  َأكجْ ُء  امل����رجْ ي��أجُْك��َل  َي��َق��عجْوَأنجْ  ��ِع َح��تَّ��ى  ُق���ُص ِف الَ��مجْ وي���رجْ
ن��ا بِ��ُح��بِّ اإِلَل����ِه ))(وَق���اُل���وا: َس��ِك��رجْ الَقَصعجْ إِلَّ  َم  ال��َق��وجْ ��َك��َر  أسجْ وَم��ا 

ِر الَوافِِر: ي؛ فَقاَل ِمَن الَبحجْ وَأَخَذُه َأُبو الَعلِء ال�َمعرِّ

ِجيِل َشَّ  ِف  ال��تَّ��ص��وُّ ِج��ي��َل  ل��َق��دجْ ِج��ئجْ��ُت��مجْ بِ�����يَشٍء ُم��س��َت��ِح��ي��ِلَأَرى 
��ُت��ُم��وُه؟ َع��ِش��قجْ ِح����نَي  اهللُ  ل)3(َأَق�����اَل  ُق��ُص��وا  وارجْ الَبَهاِئِم  ��َل  َأكجْ ُكلوا 

بَِواِسَطِة  ِس  النَّفجْ ِرَفِة  لِياُء اهلل ال�ُمرَسُلوَن إل معجْ ُمجْ أوجْ َباطًِل أنَّ َعُموَن  وفِيُّوَن يزجْ والصُّ
الَبصيُّ  َحَسُن  َبَدَأَها  َقدجْ  الََسِد  ِذيِب  وتعجْ ِد  هجْ الزُّ ِف  ِف  والتَّعسُّ النَّفسيَِّة،  َياَضاِت  الرِّ
َفِمنجُْهمجْ  ُمتعاِرَضٌة؛  آَراٌء مَتِلَفٌة  وفيَِّة والتَّصوفيَِّة  اإِلماميَُّة، وللنَّاِس ِف الصُّ ُه  قجْ لجْ توثِّ الِذي 
َمُة  ِل الَعلَّ َمنجْ وَضَعُهمجْ حتَّى َنَزَل ِبِمجْ إل دَرَجِة الُكفِر واإِلحلَاِد، َوِمَن الَقاِئِلنَي ِبََذا الَقوجْ

.)4( ، وَكثرٌِي غرُيُهمجْ ريُّ ، والَعمجْ افِعيُّ ، والَقاِرُئ، والشَّ َخاويُّ ، والسَّ التَّفتاَزانُّ

)1( ُينظر: ديوان عبد الباقي العمرّي.
))( ُينظر: ديوان عبد اهلل بن إدريس الشافعّي.

)3( ُينظر: ديوان أيب العلء.
ف: 1/))، تلبيس إبليس: 01/1)،  ف: 6)، التعرف ملذهب التص��وُّ )4( ُينظ��ر: اللمع ف التصوُّ
ف والتش��يُّع:80)، فلس��فة=  ف اإلس��لمّي ف األدب واألخ��لق: 50/1، بني التصوُّ التص��وُّ
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ُم  َمَع أنَّ اإِلليَِّة  باحلََقيَقِة  ِرَفِة  الِوَلَيِة واملعجْ َدَرَجِة  ِبِمجْ إل  َفَصَعَد  َرَفَعُهمجْ  َمنجْ  وِمنجُْهمجْ 
وِمَن   ،)1( رانُّ عجْ والشَّ  ، آَباديُّ الفرُيوزجْ  ِل  الَقوجْ ِبَذا  الَقاِئلنَي  وِمَن   ، ُفِسِهمجْ أنجْ ُكنجَْه  جَيَهُلوَن 
النَّاِس َمنجْ َوَقَف ِمنُهُم املوِقَف احِلياديَّ َفُهَو َل إل َهؤلِء، ول إل هؤلِء، وَيِميُل إل َهذا 
َوَذٌة،  وفيََّة َدَجٌل وشعجْ ، واحلَِقيَقُة التِي َل ُغَباَر َعَليَها َأنَّ الصُّ املوِقِف ُكلُّ َمنجْ جيجَْهُل حِقيَقَتُهمجْ
ٌد  سيٌَّة وُزهجْ ا ِرَياَضٌة نفجْ نا َقدجْ َبيَّنا َأنَّ يَعِة؛ أِلنَّ ِليٌل، وَليَس ِمنجْ َهذا الَواِدي ُصوفيَُّة الشِّ وَتضجْ
فَِيها  َفَليَس  ُهوِم  باملفجْ َمَعها  َتِلُف  ختجْ ا  َفإِنَّ ِم؛  بالسجْ وفيَِّة  الصُّ َمَع  َكتجْ  َتَ اشجْ وإِِن  ُب،  َفَحسجْ
َهَم�اٌت، َولَ َرقجٌْص، َولَ ُطُبوٌل، َول ُدُفوٌف، َول ِغنَاٌء،  ٌر، َول َه�مجْ شَطَحاٌت))(، ولَ ُكفجْ
ِمثُلَها  يوَجُد  وَذُة  الشعجْ فَهِذِه  َكاِكنَي؛  بالسَّ ُب  جْ الرضَّ َول  النَّاِر،  ُل  َأكجْ َول  َب��اٌش،  ِدرجْ َول 

 

عَليِهمجْ  للردِّ  ى  انجَْبَ وَقِد  ِة،  حريَّ السِّ َمِل  األعجْ ِمَن  َكِس  بال�َّ النَّاُس  َيراُه  كَم  الَكَفَرِة  عنجَْد 
ريازيِّ  الشِّ ِن  يجْ الدِّ ِر  َص��دجْ َل  كال�َموجْ قنَي  ال�ُمحقِّ الُعَلمِء  ِمَن  ُججَْلٌة  َتياهِتِمجْ  ُمفجْ  َوَفَضَح 

َجاَعَة  َر  وكفَّ الَاِهليَِّة()3(،  نَاِم  األَصجْ  ُ )َك�جْ ِكَتاَبُه  ى  َفسمَّ َفاُر(؛  )األَسجْ ِكَتاِب  َصاِحِب 
وفيََّة. الصُّ

إل  انجَْتسُبوا  وإِن   ،)4( والَبهائيِّ َطاووٍس،  ِن  وابجْ َفَهٍد،  وابِن  َجِة،  التَّ هِذِه  وَصاِحُب 
َلِم، وَل َترُضُّ  َدُح باإِلسجْ َحنجْاُه َل تقجْ ُهوِم الِذي أوضجْ يَعِة باملفجْ وفيَِّة؛ ولكنَّها ُصوفّية الشِّ الصُّ

َمِن)5(. باإِليجْ

ف: 3)، دائرة معارف القرن الع�ين: 586/10. =التصوُّ
ف: 3)، دائرة معارف القرن الع�ين: 586/10. )1( ُينظر: فلسفة التصوُّ

فوا الشطحة: بأنَّ�ها »عبارة مستغربة ف وصف وجٍد فاض بقوته وهاج بشّدة غليانه وغلبته«.  ))( عرَّ
ف: 375، وغالًبا ما تتألَّف كلمت الش��طح من »كل��مت يتكلَّمون با ظاهرها  اللم��ع ف التص��وُّ

مالفة ال�يعة«. تاج العروس: 105/4.
)3( ُينظر: الذريعة: 93/17).

ف والتشيُّع، د. كامل الشبيبّي. )4( ملزيد حول هؤلء األعلم، ُينظر: الصلة بني التصوُّ
)5( يقصد به العرفان بنوعيه: النظرّي، والعمّل.
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يِسِّ ِشْعُر اْلُبْ

ِرِه ِف  ثُر ِشعجْ ٌة ُمؤاتَِيٌة، وَطبِيَعٌة َأدبيٌَّة َخِصَبٌة ُمنجْتَِجٌة، وَأكجْ للَحافِِظ الُبيسِّ َسِليَقٌة ِشعريَّ
ِمَن   ، النَّبيِّ ِح  ِف مدجْ َقالُه  الطَّاِهريَن، وممَّا  بيتِِه  ِل  َأهجْ َظِم وِف  األَعجْ ُسوِل  الرَّ ِح  مدجْ

ال�ُمتقاِرِب:

ال�����َم��نجْ��طِ��ُقَأض�����اَء بِ����َك األُُف������ُق ال�����ُم��ِ�ُق مل���نجْ���طِ���ِق���َك  وَداَن 
����ن����ا ����َب����ُقوُك�����ن������َت َول آَدُم َك��������أنَّ ������َك ِم�����نجْ َك����ونِ����ِه َأسجْ ألنَّ
ال��َك��اِئ��نَ��اُت ���َل���ِق  خُتجْ جْ  َل ُقول�����وَلَك  ِ َم�����جْ َول  ٌب  َغ�����رجْ َب����اَن  وَل 
وآِخ������ٌر ٌل  أوَّ َل���ن���ا  ����َب����ُقَف�����أن�����َت  وَب����اطِ����ٌن َظ����اِه����ُرَك األَسجْ
ُقواَت��ع��اَل��ي��َت َع���نجْ ِص��َف��ِة ال�����َمِدح��نَي عمَّ َأوجْ  فِ��ي��َك  ��نَ��ُب��وا  َأطجْ وإِنجْ 
َداَرٌة ال�����َوَرى  ح���وَل  ��نَ��اَك  ����ِدُقف��َم��عجْ َع���ل َغ���يجْ���ِب َأَساِرَه��������ا حَتجْ
��َمِء ���ِل���ُقوُروُح����َك ِم���نجْ َم��ل��ك��وِت ال��سَّ �����ِر َم�����ا خيجْ ُل ب�����األَمجْ ت����ن����زَّ
ى َع��َل ال��َك��اِئ��نَ��اِت َ َك ُي����جْ ُ ���بِ���ُقوَن�����جْ ِرِه ي���عجْ َف����ك����لٌّ َع������َل ق���������دجْ
���نُ���ُقإِل���ي���َك ُق���ل���وُب َجِ���ي���ِع األَن�����اِم حَت�������نُّ وَأع����ن����اُق����َه����ا ت���عجْ
الَعاَل�منَي ِف  َأي���اِدي���َك  ُف���ُقوَف��ي��ُض  اِرَه�����������ا ي���دجْ َ �����اِر أسجْ ب�����َأنجْ
ُقوآَث���������اُر آي�����اتِ�����َك ال���ب���يِّ���نَ���اِت ِ َع���ل ج��َب��َه��اِت ال������َوَرى ت�����جْ
َراُت����ه اس��ُت��نجْ��طِ��ُق��واف��ُم��وس��ى ال��َك��ِل��ي��ُم وت����وجْ إَِذا  ع��نجْ��َك  ِن  ي�����دلَّ
ا ����ِج����ي����ُل����ه َب������َّ َ���������ُد( َم�����نجْ خُي��ل��ُقوِع���ي���س���ى وإِنجْ ����َك )َأمحجْ بِ����َأنَّ

ال��َع��اَل�����م��نِيَ ِف  اهللِ  َ������َة  َرمحجْ ��َل��ُق��واَف��ي��ا  خُيجْ جْ  َل لُه  ل�����وجْ َك����ان  وم����نجْ 
������ُه الَ������لِل امُل���نِ���رِي ������َك َوججْ ُقأِلنَّ ِ �����ُه الَ�����َمِل ال����ِذي ُي�����جْ وَوججْ
�����َت األََم����اُن ���َت���ُقوَأن����َت األَِم�����نُي وَأنجْ تِ�����ُق َم�����ا ُي���فجْ ���������َت ت�����رجْ وَأنجْ
َع��اتِ��ٍق ِف  َل���َك  )َرَج������ٌب(  ��َت��ُق؟َأَت����ى  ُن���وِب َف��ه��َل ي��عجْ َث��ِق��ي��ِل ال���ذُّ
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ِس َلطِيُف الَقافَِيِة، َساِمي ال�َمَعاِن  ُو الَرجْ ُبوِل، ُحلجْ ِرِه الَيِِّد املقجْ َوَهذا َنموَذٌج ِمنجْ ِشعجْ
ِلُقوَن  َزاُم املتعمجْ ِمثِلِه األقجْ ِدُر َعل  َفاِئَقٍة َل يقجْ َباٍع، وَمهاَرٍة  ِد َيدلُّ َعل ُطوِل  يُف الَقصجْ َشِ
َطاِء، وُهَو ِمنجْ ُعيوِب الَقافَِيِة؛ ولَعلَّ َذلَِك َنتِيجُة ُفقداِن ُجَلٍة ِمنجْ َأبياِت  َلول فِيِه ِمَن اإِليجْ
ُفوُر َلُه َعبجُْد الَباِقي  َا املغجْ ِرَها، وُرويِّ ُضوِعَها، ومَعانَِيها، وبحجْ هِذِه الَقِصيَدِة التِي َأَخَذ ِمنجْ موجْ

ُسوِل التِي يُقوُل فِيَها: ِح الرَّ ريُّ املتوفَّ َسنََة 78)1ه�، فراِجعجْ َقِصيَدَتُه ِف مدجْ الَعمجْ
آَدٍم َب���نِ���ي  ِم�����نجْ  اهللُ  َك  َ ���َل���ِقخت�������ريَّ خُيجْ َل�������مجْ  آَدُم  َلَك  ول���������وجْ

: َفُهو ِمنجْ َقوِل الُبيسِّ

ال��َك��اِئ��نَ��اُت ���َل���ِق  خُتجْ جْ  َل َلَك  ُقول������وجْ ِ َم�����جْ َول  ٌب  َغ�����رجْ َب����اَن  وَل 
َبِديَعٌة،  عاِمَرٌة  ِريِّ  الَعمجْ وَقِصيَدُة   ، الُبيسِّ لَِقصيَدِة  ٍح  َك�جْ َجاَءتجْ  َأبياٍت  ِة  ِعدَّ ال 

بِق. وَلِكنجْ للُبيسِّ َفَضُل السَّ

بِِه بِاحَلافِِظ؟ َما َمْعنَى َتلقُّ
َلُق  ُيطجْ َفُلَغًة  ال�َمواِضيِع؛  مُتِلَفِة  َمواِضَع  ِة  ِع��دَّ ِف  )احلَ��افِ��ِظ()1(  لَقُب  َمُل  ُيستعجْ
اَلِة  َوالصَّ َلَواِت  الصَّ َعىَل  ﴿َحافُِظوا  َتَعاَل:  كَقولِِه  وال�ُمَراَقَبِة))(،  ال�ُموَاَظَبِة،  َعَل 
َقلجٍْب، وُيَراُد  ِر  َعليِه َعنجْ َظهجْ ُظ اليشَء الطَِّلُع  ِقيُب، وِحفجْ الرَّ اْلُوْسَطى﴾)3(، واحَلِفيُظ: 
َفرُيَاُد  ِة  الَعامَّ ِعنجَْد  لِسيم  احلَِديِث  ُعَلمِء  بنَي  ِمُلُه  استعجْ ا  أمَّ النِّسياَن،  ُيقابُِل  َما  َأحياًنا  بِِه 
ُموا  َقسَّ ُم  إِنَّ َحيُث  احلَِديِث؛  مَحََلِة  َدَرجاِت  ِمنجْ  الثَّالَِثِة  َرَجِة  الدَّ َعَل  َحاِئًزا  َكاَن  َمنجْ  بِه 
ِليِم  تعجْ ُة  َمهمَّ بِِه  ُتنَاُط  الِذي  تاُذ  فاألُسجْ الطَّالُِب،  ُلا  أوَّ َأقجْساٍم،  مخجَْسِة  إل  َهؤلِء  َمَراتَِب 
َحِديٍث  َألِف  َمَائُة  َضبجْطِِه  ِت  حتجْ ِمنجْ  وُهو  احلَافُِظ،  وَثالُِثَها  الطَّالِِب  إل  ِقينِِه  وتلجْ احلَِديِث 

ل  )1( ع��ن اإلمام الص��ادق: )خٌب تدريه خرٌي من ألٍف ترويه(. مني��ة املريد: 370، املطلب األوَّ
ف اخلامتة.

))( ُينظر: العني )حفظ(.
)3( البقرة: 38).
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متجْنًا  َحِديٍث  َألجِْف  َثلثَمَئُة  َضبجْطِه  َت  َحَصَل حتجْ َمنجْ  وَهو  ُة،  احلُجَّ وَرابُِعَها  نَاًدا،  وإِسجْ َمتجْنًا 
تَبَة  الرُّ َأنَّ هِذه  نَاًدا، وَخاِمُسَها، احلَاِكُم، وُهَو َمنجْ أَحاَط بَِجميِع احلَِديِث، وِعنجِْدي  وإِسجْ
ِة  احلُجَّ ضبِط  عَل  ضبجُْطُه  َزاَد  َمنجْ  إِنَّه  ِريِفِه:  تعجْ ِف  ُيَقاَل  َأنجْ  واألَصحُّ   ، جْ تتي�َّ جْ  َل األَِخرَيَة 
نَى احلَافِِظ  ا معجْ َأمَّ ُروَفٍة،  ُكُتِب ُمعيَّنٍَة معجْ ُة ِف  ال�ُمراَد باألََحاِديِث األََحاِديُث امَلرويَّ َأنَّ  َأوجْ 
َقلجٍْب َمَع الُوُقوِف  ِر  َفُظ الُقرآَن امَلِجيَد َعنجْ َظهجْ بِِه َمنجْ يجْ ُم ُيريُدوَن  َفإِنَّ اِء؛  ِف الُقرَّ ِف ُعرجْ
كَم  ُجَزاًفا  الَلَقُب  هَذا  ُيطلُق  وَقدجْ  بَعِة،  السَّ الِقَراءاِت  َقاِن  وإِتجْ ويِد،  التَّججْ ِم  ِعلجْ َدَقاِئِق  َعل 
ا بالنِّسَبِة إل  ِة ِمصداِقِه، َأمَّ ِد َلَقٍب ُدوَن ِرَعاَيٍة لِصحَّ ريازيِّ كُمجرَّ أطَلُقوُه َعَل احلَافِِظ الشِّ
ُه  يِف؛ وألنَّ ُه ِمنجْ ُوَعاِة احلَِديِث النَّبويِّ ال�َّ َب باحلَافِِظ؛ ألنَّ ُه ُلقِّ َجَِة َفإنَّ َصاِحِب هِذِه التَّ
َكنَُه  وَأسجْ َتَعال،  اهللُ  َرمِحَُه  طلَحنِي،  ِمَن الصجْ احلُسنينِي  َبنَي  َفَجَمَع  امُلمَتاِزيِن  اِء  الُقرَّ مَن 

ِوِه. ِرَياَض ِجنَانِِه، وَسَقاُه شآبِيَب َعفجْ

73. اْبُن اْلَعَرْنَدس )...-ُحُدوَد 840هـ()1(

 َفاِضِل يِِّد  السَّ ال�ُمجَتِهِد  َمِة  الَعلَّ َنا  َجدِّ َعَرنجَْدس مُموَعُة  الجْ ِن  ابجْ َجَِة  لِتجْ َضتجْ  َتعرَّ
َفها ِف َريَعاِن َشبِيَبتِِه،  ُقَداَمى(، َوالتِي ألَّ َحابِنَا الجْ ُ اخلَُزاَمى ِف َتراُجِم َأصجْ التِي َدَعاَها ب�)َن�جْ

)1( ترجت��ه ف: املنتخب للطري��ّي: 49)، 345، البابليَّات لليعق��ويّب: 144/1 الرقم 47، أعيان 
3)/3، موس��وعة الفقه��اء: 9/)11، الغدي��ر: 3/7، 13،  الش��يعة: 375/7، الغدي��ر: 7 
مس��تدركات عل��م رجال احلدي��ث: 41/4)، الذريع��ة: ج9/ق6/1)، الطليع��ة: 0/1)1-

5)1، موسوعة اإلمام عّل، الريشهرّي: 75/9.
رة كتاب ِحجلة العروس للشيخ تقّي الدين الكفعمّي )ت 905 ه�(، وقد  رأيت نسخة من مصوَّ  
د ابن الس��يِّد شف الدين ييى بن ليث احلس��ينّي النجفّي ف تاريخ شهر  باع الكتاب للس��يِّد ممَّ
م س��نة 903 ه�، وقد حرض البيع جلة من علمء احِللَّة، كابن ُعذاقة والشيخ عبد السميع بن  املحرَّ
د ابن أيب المهور األحسائّي، وجال الدين ابن العرندس هذا، ممَّا  فّياض األسدّي والش��يخ ممَّ
س��ة.  رة النس��خة ف مكتبة الروضة العبَّاس��يَّة املقدَّ يدلُّ عل أنَّه أدرك أوائل القرن العاش. ومصوَّ

.) ّ )أمحد احِللِّ
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ِ َتراُجِم األَُدَباِء والُفَقهاِء(؛ فلمجْ َنِجدجْ ِمنجْ  َقاِء ِف َن�جْ رجْ ُ اخلَُزاَمى الزَّ ُ ِكَتابِِه: )َن�جْ َوِهَي َغريجْ
َناُه ِمنجْ  ِ اخلَُزاَمى عَرًضا، والِذي َوجدجْ ِض َصَفَحاِت َن�جْ ِمِه ِف بعجْ َهذا الِكَتاِب ِسَوى اسجْ
اِب بِن  ُن َعبجِْد الَوهَّ يجُْخ َصالُِح بجْ ُكوَرِة ُهَو قوُلُه: »الشَّ ُموَعِة املذجْ َعَرنجَْدِس ِف املججْ ِن الجْ َجَِة ابجْ ترجْ

 

ِمَن  ٌل  َفحجْ ِر  عجْ الشِّ َمضاِمرِي  ِف  َوُهو  واألُُص��وِل،  ِه  الِفقجْ ِف  يَعِة  الشِّ لِم  َأعجْ ِمنجْ  َعَرنجَْدِس  الجْ
آَداِب  ِمنجْ  انَتَشَق  الَعَرِب،  َمفاِخِر  ِمنجْ  َخَرٌة  ومفجْ األََدِب،  جَهابَِذِة  ِمنجْ  َبٌذ  جهجْ الُفُحوِل، 
ُم  النَّججْ َيتمنَّى  وُروُحُه،  ُمُه  ُحكجْ  ٍ َعصجْ َفِلُكلِّ  َعَجَب،  َول  ِرُيُه،  هَتِبُّ  َحيُث  ِمنجْ  ِه  ِ عصجْ
اقتَِعاِد  ِمَن  ِسِه  بنفجْ َبُأ  يرجْ َمراتِبِِه  بُِعلوِّ  ُيوَصَف  َأنجْ  َهى  السُّ وَيودُّ  َمناِقبِِه،  ِد  َعقجْ ِف  ينجَْتظَِم  َأنجْ 
كاِن  َسِخ َأرجْ ِة، َبلجْ َكاَن ِمنجْ َأرجْ َجِه ُوُجوِه احِللَّ ُمُه إِلَّ َأنجْ َيُكوَن ِمنجْ َأوجْ ِة، َوتأجَْبى ِهَ َغاِرِب املذلَّ
ُروفنَِي بَِطهاَرِة النَّاِحَيِة، واِلَمِم الَعالَِيِة، وال�َمواِهِب الَغالَِيِة،  اِئَفِة النَّاِجَيِة، وَأَحِد املعجْ الطَّ
ِم  الِعلجْ ِمَن  َراَض  َقدجْ  ِر  عجْ الِعلجِْم والشِّ النَّاِس َحظًّا ِف  َفِر  َأوجْ الِفَكِر، وِمنجْ  َبِعيِد  النََّظِر،  َدِقيِق 
ًضا َفَرِكَب، َوَرَأى  َكًبا ُمروَّ َجاَحُه، وَمَلَك ِعنَاَن الَبلَغِة والَفَصاَحِة، َوَجَد ِمَن الِعلجِْم مرجْ
لِنَاظٍِر،  ُمطَّلٌع  َوراَءَها  َليَس  َغاَيًة  ِل  الفضجْ ِمَن  َفَبَلَغ  َوعبَّ  َفنَِهَل  ِر  عجْ الشِّ ِمَن  ًبا  َعذجْ منجَْهًل 

 

ًم،  ًكا، َوِعلجْ ِه، َأَدًبا، َوُنسجْ َخَرِة ِمصجِْ ِه ومفجْ َحُد عصجِْ ِة َطاِئٍر، َفُهَو َأوجْ تًقى ِلمَّ َول َفوَقَها)1( ُمرجْ
اُء َواللميَُّة: )ول�َِطواَيا نَِظاِمي ِف  َهُد بَِم َلُه ِمن َأملعيٍَّة َداليَُّتُه الَغرَّ ًم، َتشجْ َوَذكاًء، وفِطجْنًَة، وَفهجْ

.») ُ ُره َن�جْ ٌ ُيعطُِّرُها ِمنجْ طِيِب ِذكجْ َماِن َن�جْ الزَّ

ِن  َعَرنجَْدِس، وُيِريُد بِدالِيَّتِِه َقِصيَدَة ابجْ ِن الجْ َجَِة ابجْ ُجوُد ِف مجُْموَعِة الَدِّ ِمنجْ ترجْ َهَذا ُهَو املوجْ
َعَرنجَْدِس الِتي مطَلُعَها: الجْ

دا ُمسهَّ احلَبِيِب  َعَل  الُعُذوُل  َدا))(َب��اَت  َومهَّ الَغَراِم  ِف  ِري  ُع��ذجْ َفَأقَاَم 

)1( ف املطبوع: )ألفوقها(، والصواب ما أثبتناه.
اخ. مطوطاتنا:  هتا عند الدكت��ور عبَّاس الچرَّ ))( ه��ذه القصي��دة ف إحدى وثمنني بيًتا كم بانت عدَّ
ل، صيف 014)م. وختريج القصيدة: الغدير: 31/7-35، شعراء احِللَّة: 8/3)1- العدد األوَّ

: 87/4)-91) )ما عدا البيت 74(. 131، أدب الطَّفِّ
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ِصُد باللِميَِّة الَقصيَدَة التِي ُمستهلَُّها: َويقجْ

ُحل ِف  َباٍن  َكُغصِن  َيِميُس  َحى  َح��لَأضجْ ��بِ��ي  َق��لجْ ِف  َم���رَّ  َم��ا  إَِذا  َق��َم��ٍر 
ُلُا: ( إل َرائيَّتِِه التِي أوَّ ُ َماِن َن�جْ لِِه: )ولَِطوَايا نَِظاِمِه ِف الزَّ َوُيشرُي بقوجْ

ُ َن�جْ َل�َها  َماِن  الزَّ ِف  نَِظاِمي  )1(َطواَيا  ُ َن�جْ َراُكُم  ِذكجْ طِيِب  ِمنجْ  ُيَعطُِّرَها 
ُه ُمجَْتاٌر. ِرِه، َوُكلُّ وهِذِه الَقَصاِئُد ِمنجْ ُمَتاَراِت ِشعجْ

بجُْن عبِد  يجُْخ َصالُِح  َنَقَل عنجُْه: »الشَّ نجْ  ًل عمَّ امَلنِيَعِة( نقجْ َوقدجْ َوَرَد ِف ِكَتاِب )احلُُصوُن 
ُه َكاَن َعالِ�ًم َفاِضًل، َكاِمًل، َماِهًرا  َعَرنجَْدِس، وهَو َجدُّ ُروِف ب�: ابِنجْ الجْ ، املعجْ ِّ اِب احِللِّ الَوهَّ
َلُه  ُيشاَهدجْ  لَجْ  َشاِعًرا،  َأِديًبا،  َناِسًكا،  َتقيًّا،  َغرِيَها))(،  ِف  َوُمشاِرًكا  َواألُُصوِل،  ِه،  الِفقجْ ِف 
ِة، وُدفَِن فِيَها ِف ُحدود َسنَِة  َ ِف احِللَّ ِة األَطجَْهاِر، ُتوفِّ ِح األَِئمَّ ِر إِلَّ ِف َمدجْ عجْ ِمَن الشِّ

ِة الطَّاِق«)3(...إَلخ. ُهوٌر ِف َملَّ روٌف مشجْ ِريًبا، وَقُبُه َمعجْ 980ه�، تقجْ

لِح، وُهَو  وى والصَّ فَقدجْ َأجَع ُكلُّ َمنجْ َترَجَم)4( َلُه عَل وصِفِه بالِعلجِْم واأَلَدِب، والتَّقجْ
ِه؛  ِ ِف عصجْ اِئَدِة  السَّ ِة  عريَّ الشِّ ال�َمفاِهيِم  ِف  ينجْظِمجْ  جْ  َل سننَي،  ال�ُمحجْ ثريَن  ال�ُمكجْ َعراِء  الشُّ ِمَن 
ِم  ِر بُِحكجْ ًقا ِف الَوِّ األَديبِّ ال�ُمعطَّ ِل الَبيجْت، َفَكاَن ُملِّ ِح وِرَثاِء َأهجْ َتَصَ َعل مدجْ َبِل اقجْ
َنسيُج  منجْها  ُل  يتشكَّ التِي  اِهَيِة  الزَّ واِن  األَلجْ تلَك  ِمنجْ  َواحٍد  بِلوٍن  ِص  التَّخصُّ إل  انجِْصافِِه 
راِضِه؛  ِر وأغجْ عجْ واِن الشِّ َعراُء ُجهوَدُهمجْ َعل َساِئِر َألجْ ُع الشُّ ِر ِف الُعُصوِر الَغابَِرِة؛ بيجْنَم ُيوزِّ عجْ الشِّ
َبم َكاَن  َلُب َعليِه الصنجَْعُة البِديعيَُّة حسجْ َعَرنجَْدِس ِشعٌر َجيٌِّد َمقبوٌل تغجْ الجْ ولَذلَك َكاَن لبِن 

)1( ُينظ��ر: الغدير: 31/7-)5، ش��عراء احِللَّة: 131/3-136، املنتخ��ب للطريّي: )/)35-
356 ما عدا 40، 91، 94.

ه أن يقول غريها )املؤلِّف(. ))( حقُّ
)3( احلص��ون املنيعة: 146/1، وُينظر: كتاب: نقد ش��عراء احِللَّة لليعقويّب: 99، ف مس��ألة دفنه ف 

ملَّة الطاق، وهو غري صحيح.
)4( ُينظر: البابليَّات: 144/1، الغدير: 5/7)، الطليعة: 0/1)1، الذريعة: 15/)9.
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ِسِه ِمنجْ َكبٍت؛ َنتِيجًة  نجْ نفجْ ُس فيِه عجْ ُدوٍر ُينفِّ َثِة مصجْ ُرُه كنَفجْ ِه؛ َفجاَء شعجْ ِ مأجُْلوًفا بنَي شَعراِء عصجْ
اُم الظَّلَمُة  ِ ال�ُمظِلِم، َوَما يُقوُم بِِه أولئَك احلكَّ َوِة التِي َكاَنتجْ ِف ذلَِك الَعصجْ للَمظاِلِ والقسجْ
َتِهَب  ينيَّ امللجْ عوَر الدِّ اِسَخِة والشُّ باِب َدوافَِع الَعِقيَدِة الرَّ ِمنجْ وحشيٍَّة، َأِضفجْ إل تلَك األَسجْ
التِي  وافِع  الدَّ تلجَْك  َأقجْوى  َشكَّ  َل  وَهذا  اهللِ،  َضاِة  مرجْ ِمنجْ  ِرِه  شعجْ ِف  ُبُه  يتطلَّ وَما  اِرَخ  الصَّ
ِجِب ال�ُمطجِْرِب؛ ولِنوِردجْ إِليَك  ِرِه وجِييَء ِمنُه بال�ُمعجْ َعَرنجَْدِس إل َأنجْ ُيلَِّق بِشعجْ ِن الجْ َدَفَعتجْ بِابجْ
َتِفي  ِر الطَِّويِل التِي نكجْ اُء ِمَن الَبحجْ ثَِلًة حيًَّة ِمنجْ ِشعِرِه احلَيِّ اخلَالِِد، ومنجُْه هِذِه الَقِصيَدُة الَغرَّ أمجْ

ِمنجَْها بَِم َيل)1(:

ُ َن�جْ ل�ََها  َماِن  الزَّ ِف  نَِظاِمي  �ُرَطَواَيا  َنشجْ َراكُم))(  ِذكجْ طِيِب  ِمنجْ  ُيعطُِّرُها 
َمقاِصٌد َل�ُهنَّ  َخ��اَب��تجْ  َم��ا  ��ُرَقَصاِئُد  َب��واطِ��نُ��َه��ا مَحجْ���ٌد َظ��واِه��ُره��ا ُش��كجْ
َطواِلًعا النُُّجوَم  ِكي  حتجْ ��ُر)3(َمطالُِعها  ُزهجْ ��واُرَه��ا  وَأنجْ ��ٌر  ُزهجْ َلُقَها  َفَأخجْ
ُقلوُبنَا ���َل  جُتجْ ِح��نَي  ��ِل  جتجْ َُع��َراِئ��ُس  تِ���بجْ وتِ��َي��ج��اُنَ��ا  ُدرٌّ  َأَك��الِ��ي��ُل��َه��ا 
َشاِهٌد بالَفَضِل  اُن  حسَّ َلا  ُِحَساٌن  بِ���جْ َل��ُه  ُي��ِدي��ُن   ٌ بِ���جْ ِهَها  وججْ َع��َل 
ال�� ��َه��ُر  وَأسجْ الَلئالِء  َنظجَْم  ِذك��ُرَأنظُِّمها  َوبِ��ُك��ُم  ��ا  ِبَ ِل  يا  لَيحجْ ���َل��ي��اِلَ 
َعليُكُم الطُّفوِف  َض  َأرجْ َساِكنِي  َس���َلُم ُم���بٍّ َم��ا َل���ُه َع��نجْ��ُك��ُم َص��ُبَفيا 
طيِّها ��َد  َب��عجْ الثَّنَا  َدواِوَي����ن  ُت  ُرَن���َ�جْ ٍس ِمنجْ َمِدِيي َلُكمجْ َسطجْ َفِفي)4( ُكلِّ ُطرجْ
َناظِِري ��َع  َدمجْ َفيُكُم  ِري  ِشعجْ َنثجُْر)5(َفَطاَبَق  َذا  ُر  َوَممَّ َنظجٌْم  َذا  َفِمبيٌَّض 

��ة مطوطاتنا، الع��دد 1، صيف 014)م،  ��يِّد هن��ا اختصاًرا، والت��مم جتده ف ملَّ )1( م��ا أورده السَّ
اخ، من: 34-181). الدكتور عبَّاس الچرَّ

َعَرنجَْدس احِللِّ�ّي، جع وحتقيق ودراسة: 06)  اخ ف بحثه شعر ابن الجْ ))( ما أثبته الدكتور عبَّاس الچرَّ
من ملَّة مطوطاتنا، وانظر: مصادره.

�ّي لعبَّاس الچراخ: 06) »وأنوارها زهر، وأخلقها زهر«.  َعَرنجَْدس احِللِّ )3( ف شعر ابن الجْ
)4( ف املطبوع: )ففي( مع صدر البيت، والصواب ما أثبتناه.

ق: 06) »فس�رُّ غرامي شائع بكم جهُر«. )5( ف املحقَّ
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��ل��وِّ َف��إِنَّ��م َُف���ل ت��تَّ��ِه��ُم��وِن بِ��ال��سُّ احلَ���جْ ُم  وَحَقكُّ ُس��ل��واِن  َمواِعيُد 
ِغنًى بُِكمجْ  ري  وَفقجْ  ، ِع��زٌّ بُِكمجْ  ُف��ُذلِّ  ي بُِكمجْ َجبجْ ِ ي بُِكم ُيٌ�، وَك�جْ ِ وُع�جْ

ِدياِرُكمجْ ِمنجْ  ِل  ِب  حجْ السُّ ُبروُق  الَقطجُْرَترقُّ  لَِباِرِقَها  ِعي  َدمجْ ِم��نجْ  َفينهلُّ 
ُدموُعها ��ِري  جَتجْ كاخلَنجَْساِء  ُرَفَعيجْناي  َصخجْ مبَّتُِكمجْ  ِف  َش��ِدي��ٌد  وَقلجْبي 
ِبَا ُكنجُْتُم  التِي  اِر  ال���دَّ َع��َل  ��ُت  َقفُرَوق��فجْ نَاُكُم  معجْ ��ِد  َب��عجْ ِم��نجْ  نَاُكُم  َفمغجْ
وَطاَل�م الُعُلوُم)1(  فِيَها  َدَرَستجْ  ��ُروقدجْ  كجْ وال��ذِّ اإِلل���يُّ  ُم  الِعلجْ َس  ُدرِّ ��ا  ِبَ
ُرَوساَلتجْ َعليَها ِمنجْ ُدُموِعي َسَحاِئُب دجْ والسِّ ِع  مجْ بالدَّ الَباُن  ى  َتروَّ أنجْ  ال 
جُتِدجْ جْ  وَل َحاُب  السَّ َعنجْها  َأقلَعتجْ  َدرَُّوقدجْ  َلا  )احلُ��س��نِي(  ِد  بعجْ ِم��نجْ  َدرَّ  َفل 
ال� َوالِ��ُد  ِة  النُّبوَّ ِسبجُْط  الُ��دى  ��ُرإَِم��اُم  األَمجْ َل��ُه  َم��وًل  النُّهى  َربُّ  ��ِة  َأئ��مَّ
الُ��َدى َعَلُم  ال�ُمرَتض  َأُب��ُوه  ُرإَِم��اٌم  هجْ والصِّ نجُْو  والصُّ اهللِ  َرُسوِل  َويصُّ 
م والسَّ واِل��نُّ  ���ُس  اإِلنجْ بكتجُْه  ُرإَِم���اُم  والَبحجْ والبُّ   ُ والطَّريجْ الَفل  ُش  َوَوحجْ
َت��َزلجْ َل  بِالطَّفِّ  الَبيَضاُء  الُقبَُّة  ���ا َط��وًع��ا َم��لِئ��َك��ٌة ُغ��رَُّل��ُه  َت��ُط��وُف ِبَ

وَق��وُل��ُه َق���ال،  اهللِ  َرُس����وُل  ُروفِ��ي��ِه  َنكجْ َذلُِكمجْ  ِف  َليَس  يٌح  َصِ َصِحيٌح 
بِِمثجِْلَها َأَح���اَط  َم��ا  بِ��َث��لٍث  ، فَمنجْ َزيُد؟ ُهناَك َوَمنجْ َعمُرو))(؟حبيٌّ  َولٌّ
��َف��اُء، وُق��بَّ��ٌة َُل���ُه ُت���رَب���ٌة فِ��ي��َه��ا ال��شِّ الرضُّ ُه  َمسَّ إَِذا  اِع��ي  ال��دَّ ��ا  ِبَ ��اُب  جُيَ
��َع��ٌة �������ٌة ِم���نجْ���ُه تِ��سجْ ��������ٌة ُدريَّ ُوُذريَّ َع���جْ َول  َث����مٍن،  لَ  َح���قٍّ  ���ُة  َأِئ���مَّ
ُن���وُر اهللِ َج��لَّ َج��لُل��ُه ُع والِوتُر)3(ُه��ُم ال��نُّ��وُر  فجْ يتوُن والشَّ ُهُم التِّنُي والزَّ
ِمِه ِعلجْ اُن  ُخ���زَّ اهللِ  ���ي  َوحجْ ��ُرَم��ه��ابِ��ُط  كجْ َن���َزَل ال��ذِّ ��ي��اهِتِ��مجْ  َأبجْ َم��ي��اِم��نُي ِف 

ق: 07) »الدروس«. )1( ف املحقَّ
ق: 08) »عمرو«. ))( ف املحقَّ

ق: انظر: الصحيفة:  )3( من هذا البيت إل قوله: »أيقتل ظمأًنا حسني بكربل« غري موجودة ف املحقَّ
08) وما بعدها.
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ِشِه عرجْ َف��وَق  َمُكتوَبٌة  ��َمُؤُه��مجْ  ُروَأسجْ ال��ذَّ َلَق  خُيجْ َأنجْ  َقبجِْل  ِم��نجْ  نُوَنٌة  ومكجْ
َآَدًم����ا اهللُ  خَيِ���ِل���ِق  جْ  َل ُه���ُم  ُروَل����وَل  َبكجْ َولَ  الَوُجوِد  ِف  َزي��ُد  َك��اَن  َول 
َسم ُرفَِعتجْ  َول  ٌض  َأرجْ ُسطَِحتجْ  ُرَول  َق الَبدجْ َ ٌس َول َأشجْ َول َطَلَعتجْ َشمجْ

ُلُهمجْ وَفضجْ الَكاِئنَاِت  ِف  ُهمجْ  ُسُّ ُه����مجْ ِسَُّسى  َف��ُك��لُّ َن��ب��يٍّ فِ��ي��ِه ِم���نجْ ِسُّ
َنَجا َدَع��ا  َل�مَّ  الُفلجِْك  ِف  بِه  ��ُرَون��ُوٌح  األَمجْ َوُق��يِضَ  ُطوَفاُنُه  بِ��ِه  وِغيَض 

َغ��َدتجْ َل�م  اخلَِليِل  َن��اُر  ُه��ُم  ُرَول��ول  الَمجْ َذل��َك  وانجَْطفَأ  ًدا  وَب��رجْ َسلًما 
ُنُه ُحزجْ َزاَل  َما  ُقوُب  يعجْ ُه��ُم  ُوَل��وَل  الرضُّ ينَكِشُف  َأيُّوَب  عنجْ  َكاَن  َول 
ُرَوُهمجْ ِسُّ ُموَسى والَعَصا ِعنَدَما َعص حجْ السِّ والُتِقَف  فِ��رُع��وُن  َأواِم���َرُه 
َب��ل بِ��َك��رجْ ُح��َس��نٌي  َظمَئاًنا  ��َت��ُل  ُرَأُي��قجْ َبحجْ َأن��اِم��ِل��ِه  ِم��نجْ  ��ٍو  ُع��ضجْ ُك��لِّ  َوِف 
َغٍد ِف  ِض  احلَوجْ َعَل  اِقي  السَّ ُرَووالُِدُه  َمهجْ َلَ��ا  ال��ُف��َراِت  َم���اُء  وَف��اطِ��َم��ٌة 
َجنَى َوما  للُحَسنِي  َنِفس  لجَْف  ُرَفيا  ِشمجْ بِِه  َحرجْ ِف  الطَّفِّ  ُغ��دَاَة  َعَليِه 
ُرجَت���رُّ َع��ل��ي��ِه ال��َع��اِص��َف��اُت ُذي��وَل��ا َلُه َطمجْ افِنَاِت  َأيِدي الصَّ ِج  َوِمنجْ نسجْ

ِزَلتجْ وُزلجْ َداُد  الشِّ بُع  السَّ َلُه  تجْ  ُرَفُرجَّ ِض والَتَطَم الَبحجْ َروايِس ِجَباِل األَرجْ
َدًم��ا ��م  ال��سَّ تُه  َبكجْ توًل  مقجْ ُرَف��ي��اَل��َك  ُممَّ ِم  بالدَّ ِض  األَرجْ ��ِه  وججْ فُمغبُّ 
َما الدِّ ِم��َن  مُحجْ��ٌر  ِب  احلَ��رجْ ِف  َُملبُِسُه  ِ ِمنجْ ُسنجُْدٍس ُخرضجْ َوُهنَّ ُغداَة احلَ�جْ

َم ُطوِلَا ِمنجْ  ياهِتَا ُدَرٌر؛ َفِهَي ]عل ال�[�ُرغجْ وَهِذِه الَقِصيَدُة َتتجاَوُز ال�َمَئَة َبيًتا، َوُكلُّ َأبجْ
ُع. َتُه َيتضوَّ رجْ ُك ما َكرَّ ُع ُهو املِسجْ مجْ ُه السَّ ِر الِذي َل يملُّ عجْ َخالِِد الشِّ

الُِح،  الصَّ َحِفيُدُه  وَوِرَثُه  ُه  جدَّ َل�ِحَق  َلَقٌب  َوُهَو  اأَلَسِد،  مِء  َأسجْ ِمنجْ  َعَرنجَْدُس)1(  والجْ
ِد  ُروِف )َعقجْ َقاِق املعجْ ِة، وُدفَِن فِيَها ِف الزُّ َتاَرُه اهللُ إل ِجَواِرِه َسنََة 840ه� ِف احِللَّ وَقِد اخجْ

َعَرنجَْدس من اإلبل: الشديد، وناقة عرندسة، أي قوية طويلة القامة«،  )1( ف الصحاح: 948/3 »الجْ
َعَرنجَْدس: األسد الشديد، وكذلك المل«. وُينظر: التاج: 358/8. وف اللسان: 138/6 »الجْ
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األَِديِب  َبيِت  بِِجَواِر  َبيَضاُء  ُقبٌَّة  ِه  قبجِْ َعَل  ُعِقَدتجْ  وَقدجْ  اَن،  َجبجْ ِة  مَلَّ ِمنجْ  تي()1(  ال�ُمفجْ
، وَوالِِد  ِد ال�ُملَّ يجِْخ ُممَّ ِل الشَّ اِعِر الَفحجْ ِن الشَّ ابجْ يجِْخ َقاِسِم اخلَطِيِب  ُحوِم الشَّ ال�َجِليِل املرجْ
َأبِيِه  ُحوِم  املرجْ ِمَن  َوِرَث  الِذي  اِب  الَوهَّ َعبِد  يجِْخ  الشَّ الَفاِضِل  األَدِيِب  اخلَطِيِب  تاِذ  األُسجْ

َرُه وَأَدَبُه وِخَطاَبَتُه وَصلَحُه))(. شعجْ

ُّ )...-826هـ()3( ُيوِريُّ احِللِّ 74. السُّ
ِكَتاِب  ُمصنُِّف  َداُد-  ال�ِمقجْ يِن)4(  الدِّ ِف  َشَ ُن  بجْ اهللِ  َعبُد  يجُْخ  الشَّ الَفاِضُل  الَعاِلُ  ُهو 

يوريِّ احِللِّ�يِّ األََسديِّ ال�ُمتوفَّ َسنََة 6)8ه�. َبِعنَي َحِديًثا()5(- بجُْن عبِد اهللِ السُّ )األَرجْ

ُه: »ِمَن الُعَلمِء األَبجْراِر،  ُ اخلَُزاَمى( إِنَّ يِن )َن�جْ يِِّد َفاِضِل َكَمِل الدِّ َنا السَّ وِف مُموَعِة َجدِّ
اِئنَاِت، َقليُل  ياِر، واألَُدباِء الِذيَن إِليِهمجْ بِالَبنَاِن ُيَشاُر َكثرُِي التََّغايِض َعِن الشَّ والُفَقهاِء األَخجْ
ُر،  الَبحجْ وَناِئُلُه  اُه  وَريَّ النَّديُّ  ُد  الَورجْ وُخُلُقُه  بَِشَذاُه،  َعُف  يرجْ ُك  املِسجْ ُرُه  ِذكجْ َياِئِه،  بِعلجْ النَّظِرِي 

 

َتَبِل َشبابِِه ُمبًّا للُعُلوِم الَعالَِيِة، َطالًِبا لآِلدَاِب  ِل نشَأتِِه ومقجْ َقاُه، َكاَن ِف َأوَّ َثر غرجْ وَما َأكجْ
ُر بَبهاِئِه َبنَي النُُّجوِم، وَدَرَس ِف  اِمَيِة؛ َفَبَز َبنَي ُنظراِئِه باآلَداِب والُعُلوِم، َكم يُبُز البدجْ السَّ

)1( ُينظر: مراقد املعارف: 73/1.
َعَرنجَْدس احِللِّ�ّي: 183. ))( ُينظر: شعر ابن الجْ

)3( ترجت��ه ف: أمل اآلمل: )/5)3، رياض العل��مء: 16/5)، لؤلؤة البحرين: )17، روضات 
ة العارفني: )/470، تنقيح املقال: 45/3)،  النَّات: 171/7، إيضاح املكنون: )/386، هديَّ
ة: 666، ريان��ة األدب: 4/)8)، طبقات أعلم  أعيان الش��يعة: 134/10، الفوائ��د الرضويَّ
الش��يعة: 138/4، الذريع��ة: 159/8، معجم رج��ال احلديث: 1/18)3، معج��م املؤلِّفني: 

)11/1 318، موسوعة طبقات الفقهاء: 84/9).
)4( وف بعض املصادر: »جال الدين«. ُينظر: أعيان الش��يعة: 134/10، الفوائد الرضوية: 666، 
ريانة األدب: 4/)8)، طبقات أعلم الشيعة: 138/4، موسوعة طبقات الفقهاء: 84/9).
)5( ق��ال صاحب الّرياض: »رأيته ف أردبيل ف مموعة بخطَّ تلميذ املصنِّف وعليه إجازته له، 

يجْخ عبد اهلل«. رياض العلمء: 16/5). وُينظر: الذريعة: 9/1)430-4. فه لولده الشَّ وقد ألَّ
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ِمَن  َكثرًيا  ِة،  ِة وَمشاِهرِي ُفَضلِئها األَِجلَّ احِللَّ رِه عل َأساطِنِي ُعلمِء  َتبِل عمجْ ِرِه ومقجْ أمجْ ِء  َبدجْ
الُعُلوِم واآلَداِب؛ فَكاَن َسِمرُيُه الَقَلَم وَجِليُسُه الِكَتاَب، وُهَو َعاِشٌق َوَأيُّ َعاِشٍق، وَلِكنجْ 
ًة  نثريَّ األَدبيَِّة؛  نَعِة  بالصَّ وَبَرَع  وَعقليًَّة،  ليًَّة  نقجْ ينيََّة؛  الدِّ الُعُلوَم  َقَن  فَأتجْ وامَلَهاِرِق؛  َفاتِِر  للدَّ
َهاَداِت  ِل والَفِضيَلِة، وَناَل ِمنجْ َلُدنجْ َفطاِحِل الُعَلمِء الشَّ باُب الَفضجْ ًة؛ َفَأذَعَن لُه َأرجْ ريَّ وشعجْ
ِه  ٍن؛ َفُهَو ِف الِفقجْ ٍن إل ُغصجْ ًل ِف الُعُلوِم ُكُبلبٍل ِمنجْ ُغصجْ ، ُمتنقِّ الَِليَلَة، وَأَجاَد إِتجْقاًنا لِكلِّ َفنٍّ
نَاَعَة، َوحلَّ ِمَن املنجْطِِق والَكلِم، ِف َدَرَجٍة  َواألُصوِل ُذو َبراَعٍة، وَأَجاَد ِمَن األََدِب الصِّ
ُع الثَّناَيا)1(،  ٍة ِمنجْ تِلجَْك ال�َمزاَيا، ُهو ابجُْن َجل َوَطلَّ يغبُِطُه َعليَها َساِئُر األَناِم؛ َفِفي ُكلِّ َمزيَّ
ٍة َعريَقٍة ِف  ٍة َأسديَّ َ ِر ِمنجْ ُأسجْ كجْ أجْي، َنابُِه الذِّ َزاِهٌد َصالٌِح، َعابٌِد َعاِلٌ، َشاِعٌر ماِجٌد، َسِديُد الرَّ
ُكوَرٌة، وشيجُْخنا فرٌع  راِق َفضاِئُلَها َمشهوَرٌة، وَأياِديا مشجْ الِعراِق، وَدوَحٍة َعربيٍَّة َطيَّبِة األَعجْ
ُكوِر  ِمن تلَك الُفُروِع الطَّاِهَرِة، وَفنٌَن ِمن تلَك األَفناِن النَّاظَِرِة، َكَتَب اإِلَجاَزَة لتلِميِذِه املذجْ

َسنََة ))8ه� َوهَو ِمنجْ َمشايِخ...«.

ُ اخلَُزامى ِف  ِة )َن�جْ يوريِّ ِف مجُْموَعِة الَدِّ ال�ُمسمَّ َجَِة السُّ َناُه ِمنجْ ترجْ َهذا ُجلُّ َما َوجدجْ
َفحاِت  ِض الصَّ ُصوُد))(، لَِضياِع بعجْ ِميُذُه املقجْ ِرفجْ َمنجْ ُهو تلجْ جْ نعجْ حابِنَا الُقَدامى(، وَل َتراُجِم َأصجْ

ِمنجْ هِذِه املجُموَعِة.

َسنَِة  ِف  َمَلُه  أكجْ وَقدجْ  ِه()4(،  الِفقجْ ِف  )التَّنقيُح  ِكَتاُب  َفَلُه  َداُد  ال�ِمقجْ يجُْخ  الشَّ َأُبوُه)3(  ا  َأمَّ

)1( هو من قصيدة لس��حيم بن وثيل الرياحّي، وعج��ز البيت: )متى أضع العممة تعرفون(. ُينظر: 
األغان:134/13، جامع الشواهد: 1/1)).

يجْخ الصالح العال الفاضل  ))( جاء ف الذريعة: 9/1)4، ذكره بم نّصه: »أنى قراءة هذه األحاديث الشَّ
س اهلل أرواحهم،  زين الدين عّل بن حس��ن ابن عللة، وأجزت له روايتها عني عن مش��اخيي قدَّ

وكتب املقداد بن عبد اهلل السيورّي ف اخلامس والع�ين من جادى األول سنة ))8ه�«.
)3( ه��ذه الكلمة مقحمة ف هذا املوضع، فكتاب التنقيح ف الفق��ه للمقداد لوالده، وكذا ما يعقلها 

من كتب تتى.
)4( ُينظر: أعيان الشيعة: 145/1، مستدرك سفينة البحار: 5/)5).
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ِس تِلَك  ُه ِف َنفجْ يِن()1(، وَقدجْ أت�مَّ ِشديَن ِف ُأُصوِل الدِّ ُح َنجِْج ال�ُمستجْ )79ه�، وِكَتاُب )َشجْ
َفاِن ِف  نِة، وَلُه ِكَتاُب )التَّنقيح الرائع ف شح متص ال�ائع())(، وِكَتاُب )َكنجُْز الِعرجْ السَّ
هيِد()5(، و)َشُح  ُح َألِفيَِّة الشَّ ُح َمباِدِئ األُُصوِل()4(، َو)َش�رجْ آِن()3(، َوِكَتاُب )َشجْ ِه الُقرجْ فِقجْ

يِن()6(، َو)الَلواِمُع ِف الَكَلِم()7( َوغرُيَها. ُفُصوِل اخلَوَاَجِة َنِصرِي الدِّ

الَقطَّاِن  ُشجاٍع  ابجُْن  ُد  ُممَّ يِن  الدِّ ُس  َشمجْ يجُْخ  الشَّ َرِزِهُم  أبجْ ِمنجْ  َتلِميٍذ  ُة  ِعدَّ داِد  وللِمقجْ
ِه آِل  يِن ِف فِقجْ يجِْخ ِكَتاُب )َمَعالِ�ُم الدِّ ِن الَقطَّاِن)8(، ولِ�َهذا الشَّ ِهري بِابجْ ِّ الشَّ األَنصاريِّ احِللِّ

ة العارفني:  )1( وهو املوس��وم ب�)إرش��اد الطالبني(، ُينظر: كش��ف احلج��ب واألس��تار: 359، هديَّ
)/470، الذريعة: 163/14.

))( ُينظ��ر: روضات النَّات: 171/7، حتقيق الس��يِّد عبد اللطيف احلس��ينّي الكوهكمرّي، مكتبة 
السيِّد املرعيّش، قّم، 1404ه�.ق. وف املطبوع )التنقيح الرابع(.

)3( ُينظر: الذريعة: 159/18.
ة العارفني: )/470، معجم املؤلِّفني: )318/1. )4( هديَّ

)5( الذريعة: 114/13.
)6( الكنى واأللقاب: 10/3.

)7( واس��مه )اللوامع اإلليَّة ف املس��ائل الكلميَّة(. ُينظر: الذريعة: 361/18، قال ف الروضات: 
7/)17 »من أحسن ما كتب ف فن الكلم عل أجل الوضع وأسد النظام«.

�ّي، اش��تغل بالفقه واحلديث،  د بن ش��جاع األنصارّي، ش��مس الدين القطَّ��ان، احِللِّ )8( وه��و ممَّ
ّ )ت 6)8 ه�(، وزين الدين  وروى عن الفقيَهني: املقداد بن عبد اهلل األس��دّي الس��يورّي احِل��لِّ
د بن دقمق احلسينّي )ت 840 ه�(،  ��يِّد عّل بن ممَّ عّل ابن احلس��ن األستآبادّي، روى عنه السَّ
وصنَّ��ف كتًبا، منه��ا: معال الدين ف فقه آل ياس��ني، نج العرفان ف أحكام اإِلي��من، واملقنعة ف 
. كان حيًّا سنة )83 ه�. ترجته ف: أمل اآلمل: )/75) الرقم 811، رياض العلمء:  آداب احلجِّ
108/5، إيض��اح املكنون: )/694، تنقي��ح املقال: 131/3 الرقم 10846، أعيان الش��يعة: 
ة: 538، طبقات أعلم الشيعة: 118/4، الذريعة: 1)/199 الرقم  363/9، الفوائد الرضويَّ
4598 و))/4)1 الرقم 6367 و4)/))4 الرقم 09))، معجم رجال احلديث: 176/16 

الرقم10941، معجم املؤلِّفني: 64/10.
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ِهيِد  ُروِف ب�: الشَّ يِن املعجْ ِن َزيِن الدِّ يِخ َحَسِن بجْ َياِسني()1(، وُهو َغرُي ِكَتاِب )ال�َمَعاُل( للشَّ
ِه. ُم ُأُصوِل الِفقجْ الثَّان))(؛ فموُضوُعها ِعلجْ

يجِْخ آَغا ُبزرك َقدجْ ُعدَّ ِمنجْ  اَثِة الشَّ ِق البحَّ َمِة ال�ُمَحقِّ ريَعِة للَعلَّ وقدجْ َوَرَد ِف ِكَتاِب الذَّ
ِن َعبِد  َداِد بجْ ُح الَفاِضِل َأيِب َعبِد اهللِ ال�ِمقجْ : »َشجْ ِّ َمِة احِللِّ وِح الَباِب احلَاِدي َعَ�َ للَعلَّ ُشُ
النَّافُِع  ُه:  َسمَّ 1)8ه�  َسنََة  ال�ُمتوفَّ   ِّ احِللَّ يوريِّ  السُّ ٍد  ُممَّ بِن  احلُسنِي  بِن  ِد  ممَّ بِن  اهللِ 
َحواٍش  َعليِه  وِح، وُكتِبتجْ  ُ ال�ُّ َجِيِع هِذِه  َبنِي  ِمنجْ  املطجُْبوُع  ال�ُمتداَوُل  ، وهَو  ِ احلَ�جْ َيوَم 
َل  َمُة املجلسُّ املوجْ َجَم الَباب احلَاِدي َعَ�َ إل الَفاِرسيَِّة َجاَعٌة منُهُم الَعلَّ ِليَقاٌت، وَترجْ وتعجْ
ِرَضا  ُد  ممَّ َل  املوجْ وِمنُهمجْ  1110ه�،  َسنة  املتوفَّ  األَصَفهانِّ  َتقّي  ِد  ُممَّ ِن  ابجْ َباِقر  ُد  ُممَّ
ُن  ابجْ ِرَضا  ُد  ُممَّ َل  املوجْ وِمنُهمجْ   ، الَزائريُّ ُث  ال�ُمحدِّ يِِّد  السَّ تِلِميُذ  التُّستّي  َتراَش  َشاَنه 
جْ نعِرِف  ، َتاِريُخ ِكَتابِة ُنسَختِِه َسنََة 1068ه�، وِمنُهمجْ َمن َل ِد األَصفهانِّ يِن ُممَّ َجلِل الدِّ

اسَمُه...«)3( إلخ.

الثَّانَِيِة،  ال�ِمقداِد  َوَفاِة  ِرواَيِة  بنَي  َسنواٍت  مخجُْس  داُرُه  مقجْ اختِلًفا  إِنَّ  وال�ُملَحُظ 
واِب)4(. واألُوَل َأقَرُب إل الصَّ

يِّ  د بِن َمكِّ هيِد ممَّ يجِْخ الشَّ َجَِة َعِن الشَّ يجُْخ َأُبو عبِد اهللِ واِلِد َصاِحِب التَّ ِوي الشَّ يرجْ
. ِّ ُد بُن ُشَجاٍع القطَّاِن احِللِّ وي َعنُه ممَّ ، ويرجْ الَعاِملِّ

)1( الذريعة: 1)/199.
. ّ سة. أمحد احِللِّ سة اإلمام الصادق ف قمِّ املقدَّ والكتاب مطبوع بجزأين ف مؤسَّ  

س��ة  س��ة، مؤسَّ قه الس��يِّد منذر احلكيم، قّم املقدَّ ))( ول��د 959ه���، وتوفِّ�ي1011ه�، والكتاب حقَّ
الفقه، ط1، 1418ه�.

)3( الذريعة: 7-6/3.
�ّي، فهو من وفيات سنة 6)8ه�، ويبدو أنَّ ما ورد  )4( ل يوجد خلف كبري ف وفاة الس��يورّي احِللِّ

ف الذريعة من األخطاء املطبعية، فإذا نظرت إل )/)9 جتد الطهراّن يذكره )ت 6)8ه�(.
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ُتوفِّ َسنََة 6)8ه�)1(.

وَرَساتِيِقَها  ِة،  احِللَّ ُق��رَى  ��دى  إِحجْ ُسُيوٍر  إل  نِسبًة  نِي،  السِّ بَِضمِّ   )(( يوريُّ  والسُّ
اللَِّصيَقِة.

َواِجِب  ِح  شجْ ِف  )العتَِمُد  وِكَتاُب  ُة()3(،  املِقداديَّ )األَسِئَلُة  ِكَتاُب  يوريِّ  وللسُّ
هيِد  الشَّ َتلِميِذ  ِمن  َوُهو  ًوا)5(!  سهجْ َداِد(  السَّ )َمنَهُج  بِاسِم:  ُطبَِع  وَقدجْ  العتَِقاِد()4(، 
َثَر اهللُ بِروِحِه يوَم األَحِد 6) ُجَاَدى َسنَة 6)8ه�، وقدجْ  قنَي، استأجْ ِر ال�ُمَحقِّ ل وفخجْ األوَّ
يجُْخ أمَحُد بُن َفَهٍد احِللِّ�يِّ  )6(، وممَّنجْ َأَخَذ عنجُْه الشَّ ِّ َخ َوفاَتُه تلِميُذُه احلََسُن بُن راِشٍد احِللِّ َأرَّ

وَغرُيُه.

)1( ف ه��ذا التاري��خ وجهة نظر، فكتابه )ن��ج العرفان ف أحكام اإِليمن( فرغ من تصنيفه ف س��نة 
)819 ه�(، وفرغ من تبييضه ف سنة )831 ه�(، كم هو موجود ناية النسخة، وأمحد بن إسمعيل 
ج كتب نس��خة م��ن )معال الدين( عن خطِّ املؤلِّف ف حياته، وفرغ منه ف ش��عبان س��نة  اب��ن متوَّ

))83ه�(. 
تني إل عمل سيور اللد املعروفة«، وقال  ))( جاء ف لب اللباب للسيوطّي: 146 »السيورّي بضمَّ
ا نسبة إل سورا عل وزن  آقا بزرك ف طبقات أعلم الشيعة: »ويقال السوراوّي، وهو أصح؛ ألنَّ
ب���ى مدينة بقرب احِللَّة«. وانظر: مراصد الطِّلع: 7)). وف معجم البلدان: 84/3) قال: 
»موض��ع بالعراق من أرض بابل وهو مدينة ال�يانيِّني، وقد نس��بوا إليها اخلمر، وهي قريبة من 
م ختتلف النس��بة إل )سيور( وإل )سورا(، فاألول  ة...«. وبحس��ب ما تقدَّ الوقف واحِللَّة املزيديَّ
ق العلمء بينهم،  نسبة إل اللود، والثانية إل املدينة صاحبة السور، وقد اشتهرت النسبتان ول يفرِّ
والنسبة األول )س��يورّي( أشهر، ولعلَّ أهلها يتاجرون باللود كم هو معروف عنهم وإل عهد 

قريب. 
)3( الذريعة: )/)9.

)4( الذريعة: )/30)-31).
)5( الذريعة: 3)/87).

)6( كم عثر عليه صاحب الذريعة بخطِّه. ُينظر: الذريعة: )/31).
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)1( ]بْعَد 918هـ[)2( ِميِع ْبُن َفـيَّاٍض األََسِديِّ 75. َعْبُد السَّ

َكاِء، ونَباَهُة اخلَاطِِر،  الذَّ ِف  آَيٌة   ، ِّ احِللِّ َفيَّاٍض األَسديِّ  ُن  بجْ ِميِع  السَّ يجُْخ عبُد  الشَّ ُهَو 
يجُْخ  »الشَّ ُه:  إِنَّ الُعَلمِء(  )ِرَياُض  ِكَتاِب  َصاِحُب  فِيِه  َقاَل  ِم،  الَفهجْ وُسَعُة  ِظ،  احِلفجْ وَجوَدُة 
ِميِع بُن َفيَّاٍض األَسديِّ َفِقيٌه َفاِضٌل، َعاِلٌ، ُمتكلٌِّم، َجِليٌل، َوَكاَن ِمنجْ َأكابِِر  الَِليُل َعبُد السَّ
ُأُصوِل  ِرَفَة  الطَّالِبنَي ِف معجْ َفة  ِكَتاَب )حُتجْ َلُه  ويَن  ِقزجْ ُت ِف  َرَأيجْ ، وَقدجْ  ِّ َفَهٍد احِللَّ ِن  ابجْ َتلِمَذِة 

يِن(- َحِسُن الَفواِئِد«)3(... إَِلخ. الدِّ

ِميِع  السَّ َعبُد  يجُْخ  الشَّ ال�َمَشاِيِخ(... »وِمنُهُم  )َأَساِمي  ِرَساَلِة  ِف  الُعَلمِء  ُض  بعجْ وَقاَل 
يجِْخ َأمحَد بِن َفَهٍد«)4(. األَسديِّ َصاِحُب الَفواِئِد الَباِهَرِة، وَقدجْ َأَخَذ ِمَن الشَّ

َأنُه َعبجُْد  ِكَتابِه )الِعَراُق بنَي احتِلَلنِي()5(  وقدجْ َحِسَبُه َعبَّاُس الَعزاويُّ ال�ُمحاِمي ِف 
ِجنَي أّنُه  ُض املتجْ ميِع َكم َظنَّ بعجْ ُه عبُد السَّ ِميِع، ِمنجْ ِكتابِه َهذا، واحلَقُّ إِنُّ ِفيِع َل َعبَد السَّ الشَّ

)1( تنظ��ر: ترجت��ه ف: رياض العل��مء: 1/3)1، أعيان الش��يعة: 16/8، طبقات أعلم الش��يعة: 
75/4، 1)1، الذريع��ة: 1/)0) الرق��م 1054 و448/3 الرق��م 1631 و133/16 الرقم 

97) و18/)9 الرقم 830.
م اثنان، ترجم ألحدها ف القرن التاس��ع،  ذه��ب الطه��راّن ف الطبق��ات: 75/4، 1)1، إل أنَّ  
ادها للتوافق ف الس��م واس��م األب، وها  وللث��ان ف القرن الع��اش، وقد ترجت بناًء عل احتِّ
غري مسًمى بم، أّما تلمذته عل ابن فهد فيمكن محله عل سهو من قال بذلك، الدير بالذكر أنَّ 
مؤلِّفيِّ )الرياض( و)أعيان الشيعة( ترجا لشخٍص واحد. ُينظر: رياض العلمء: 1/3)1، أعيان 

الشيعة: 16/8.
خ لوفاته، إّل أنَّه كتب نس��خة من كتاب )التنقيح الرائع( للس��يورّي  ))( ل يوجد مصدر معتمد أرَّ
ف س��نة )918 ه�(، فربَّم لقته املنيَّة بعد ذلك بقليل؛ لذا ختمينًا ل حتقيًقا ذكرنا س��نة الوفاة )بعد 

918ه�(، واهلل اعلم. انظر لتعضيد ذلك: موسوعة طبقات الفقهاء: 5/10)1.
)3( رياض العلمء: 1/3)1.

)4( ُينظر: بحار األنوار: 4)/55-54.
)5( ُينظر: 104/3 منه.
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ُد  ؛ َفُهَو ُمرَّ نَُع َهذا الظنَّ يجِْخ َفيَّاض، وَليجَْس ُهناك لَدينَا َما يمجْ يجِْخ عبِد َعلِّ بِن الشَّ َأُخو الشَّ
َض اليشِء،  ي َهذا الظنَّ بعجْ ِسِه، َوإنَّم ُهناَك َقرينٌَة ُتقوِّ جْ َيُقمجْ َدلِيٌل َعَليِه، َول َعَل عكجْ َظنٍّ َل
ِة  احِللَّ ِف  َيُكنجْ  ولجْ  ِم  والَفهجْ والِعلجِْم   ، ِ والَعصجْ والَعِشرَيِة،  األَِب  ِم  اسجْ ِف  اشِتاُكُهَم  وِهَي 

روٌف ِف الِعلجِْم واألََدِب. َفياٌض َآَخُر معجْ

َجَِة،  التَّ هِذِه  َصاِحِب  َعنجْ  واألَدبيَُّة  الِعلميَُّة  منِزَلُتُه  تِقلُّ  َل  علٍّ  عبَد  يجَْخ  الشَّ وإِنَّ 
َض  وُهو الِذي َقاِل فِيه َصاحُب ِكتاِب )ِرَياُض الُعلمِء( إنُّه: »َفاِضٌل َعاِلٌ، َوَقدجْ َرَأيُت َبعجْ
ريَن،  ُه ِمَن الُعلمِء املتَأخِّ ِه، ولِكنَّ الَظاِهَر أنَّ ِ قجْ ُخصوَص عصجْ جْ َأحتقَّ الَفواِئِد امَلنجُْقوَلِة َعنجُْه، وَل

ِميِع...«)1( إِلخ. يجِْخ عبِد السَّ ُه َأُخ الشَّ ولعلَّ

)2( ]َحيًّا بْعَد 801هـ[)3( يِن النِّيلُّ ، َبـَهاُء الدِّ 76. َعلٌّ

 ِّ ِن َعبِد احلَِميِد احلُسينيِّ احِللِّ يِن َعبجِْد الَكريِم بجْ ُن ِغَياِث الدِّ يِن َعلُّ بجْ يُِّد َباُء الدِّ ُهو السَّ
ِهيِد()4(، وِكَتاِب )بَياُن ال�ُجَزاِف  رُّ النَِّضيُد ِف تَعاِزي اإِلَماِم الشَّ النِّيلِّ ُمصنُِّف ِكَتاِب )الدُّ
دِّ  الرَّ ِف  الِلَطاُف  ِكَتاُب )النَصاُف والنَُّكُت  اِف(، ولُه  الَكشَّ انجِْحَراِف َصاِحِب  تِبياِن  ِف 

اِف()5(. َعَل َصاِحِب الكشَّ

)1( ُينظر: رياض العلمء: 148/3.
))( ترجت��ه ف: إثب��ات ال��داة: 31/1، ري��اض العل��مء: 4/4)1، روضات النَّ��ات: 347/4، 
أعيان الش��يعة: 66/8)، طبقات أعلم الش��يعة: 95/4 و3/)14، موسوعة طبقات الفقهاء: 

.156-155/9
)3( موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 156/9، وفيه »كان حيًّا بعد س��نة )801ه���(، حيث ترجم جال 
، وَذكَر من  ّ الدي��ن اب��ن األعرج ف كتابه )الذي متَّم به كتاب املتَجم ل��ه ف حياته( لبن فهد احِللِّ

ة الداعي الذي ألَّفه سنة 801 ه�«. تصانيفه: عدَّ
)4( ُينظر: كشف احلجب واألستار: )1)، إيضاح املكنون: 453/1، الذريعة: 81/8.

��اف،...  )5( ههن��ا كلم لصاح��ب الذريعة أح��ب أن أورده »النصاف ف الردِّ عل صاحب الكشَّ
 = ح ف أوائله، بأنَّ  وذكر متام نسبه ف خامتة املستدرك )ص435(، وله )األنوار املضيئة( الذي صَّ
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النِّيِل الِذي  َنجِْر  النِّيِل، والنِّيُل َقرَيٌة َعَل  امُلتَِّقنَي األََفاِضِل ِمنجْ أهِل  ِمَن الُعلمِء  وُهو 
َجاَعٌة  الَقرَيِة  َهِذِه  ِمنجْ  َخَرَج  ِة، وَقدجْ  احِللَّ بِنَواِحي   )1( الثَّقفيِّ ُيوُسَف  بُن  اُج  احلَجَّ َتَفرُه  احجْ
 )(( ِّ احِللِّ َجَيا  بِن  ِد  ُممَّ ثاَل  َأمجْ وُمنجْشِئيَها؛  َوُشَعراِئَها،  وُفَقهاِئَها،  اإِلَماِميَِّة  ُعَلمِء  ِمنجْ  َكبرَيٌة 
ُروٍع النِّيلِّ  اِدِس، والَعَدُل بُن مزجْ ن السَّ َقرجْ ياِن الجْ ِف الكتَّاِب( ِمنجْ َمشاِهرِي َأعجْ ِب بِ� )َشَ امللقَّ
ِن  ة، وَسِعيِد بجْ ِن ِردَّ يِن بجْ ِب الدِّ يجِْخ ُمهذَّ ُتوِل ِف َداِرِه َسنَة 579ه�، وَأمَثاَل الشَّ الدبَّاِس، املقجْ
ِل البيجِْت، َوَقدجْ َوصَفُه َصاِحُب )َفَواُت  ُروِف بُِحبِّ َأهجْ ِب، املعجْ َأمحَد بِن َمكيِّ املؤدِّ
ثَرُه  ِرِه إِّن أكجْ ِح، َوعاطِِر الثَّناِء، َوَقاَل بُِخصوِص ِشعجْ الَوَفَياِت( بِم َيليُق بشأجْنِِه ِمنجْ َفاِرِط امَلدجْ
ُه:  ِرِض بِأنَّ لِِه املغجْ ِل الَبيِت َوَخَزُه بقوجْ ِل ُحبِِّه ألَهجْ ِف مِديِح َأهِل الَبيجْت، وِمنجْ َأججْ

ه )تبيان  ��اف سمَّ ��اف ف ملَّدين، أحدها خاص بصاحب الكشَّ =له ثمنمئة إيراد عل كتاب الكشَّ
ه )النكت  اف(، واآلخر عام سمَّ ��اف( أو )بيان الزاف ف انحراف صاحب الكشَّ انحراف الكشَّ
اف فإنَّم نسبه  ا اإلنصاف ف الردِّ عل صاحب الكشَّ اف(، وأمَّ اللطاف الواردة عل صاحب الكشَّ
��يِّد حس��ني املجتهد الَكَركّي املتوفَّ سنة 1001ه� ف كتابه )دفع املناواة( ول يبعد  إليه كذلك السَّ
��اده م��ع أحد الكتاب��ني اللذين ذكرها هو ف كتاب��ه األنوار املضيئة، ولكنَّ احت��مل تأليفه بعد  احتِّ
كت��اب األنوار أيًضا غري بعيد؛ ألنَّه ألَّف األنوار بعد س��نة )77ه� املذك��ور هذا التاريخ ف نفس 
الكتاب وقبل سنة 777ه� التي هي سنة كتابة النسخة املوجودة منه، وبقي بعد ذلك سنني حتَّى 
يجْخ أمحد بن فهد الذي توفِّ سنة 841ه� وتلمذ عليه، فيحتمل أنَّه ف تلك السنني اطَّلع  أدركه الشَّ

اف أدرجها ف هذا الكتاب«. )/398-397. عل إيرادات آخر عل الكشَّ
ل الكتاب حول النيل، وانظر الوامش التي أوردناها  ماته أوَّ )1( راجع ما كتبه السيِّد املؤلِّف ف مقدِّ

عل كلمه.
ب )شف الكتاب(  ة، يلقَّ ��ة املزيديَّ د بن أمحد بن مح��زة بن جيا أبو الفرج، من أهل احِللَّ ))( ه��و ممَّ
نة، قدم بغداد فقرأ عل النقيب أيب  ا، فطنًا، ش��اعًرا متس��ًل شعره، ورسائله مدوَّ ا لغويًّ كان نحويًّ
��اب،  د بن اخلشَّ الس��عادات هبة اهلل بن الش��جرّي النحوّي وأخذ عنه، ثمَّ أخذ بعده عن أيب ممَّ
وس��مع احلدي��ث عل الق��ايض أيب جعفر عب��د الواح��د الثقفّي وأصل��ه ومولده م��ن مطريآباذ، 
د القاسم بن احلريرّي  نة عملها أجوبة لرسائل أيب ممَّ  وصحب ابن هبرية الوزير، وله رسائل مدوَّ

)ت 579ه�(. معجم األدباء: 70/17). وف عيون األنباء: 406 )بن حيا( باحلاء ل اليم.
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َلًم ِف الُكُتِب«)1( إِلخ... وُهو ِمنجْ  ِع َعالِ�ًم بِاألَدِب، معجْ »َكاَن َغالًِيا ِف التَّشيُِّع َحالًِيا بالتورُّ
ِر الَكاِمِل: ِرِه ِمنجْ َبحجْ اِدِس، وِمنجْ شعجْ ن السَّ َقرجْ ُنبهاِء الجْ

بِِذَماِمِه؟َق���َم���ٌر َأَق�����اَم ِق��ي��اَم��تِ��ي بِ���َق���َواِم���ِه َجتِي  لِ�مهجْ َي�ُجوُد  َل  لِ�َم 
َجتِي ُمهجْ ��َل��َف  َف��َأتجْ َك��بِ��ِدي  ُتُه  َك��َلِم��ِه))(مّلكجْ ��ِن  َوُح��سجْ َبجَْجتِِه  بِ��ج��َمَل 

ُسوُس: »َغالًِيا  َتِمُع َقوُلُه املدجْ ولَقدجْ تنَاَقَض َمَع َقولِِه َصاِحُب ِكَتاِب الَوَفياِت؛ َفَكيجَْف جيجْ
ِمٍن  َتِمُع والَوَرَع ِف َقلجِْب مؤجْ ِع«؟ َفإنَّ ال�ُمَغالَة َل جتجْ ِف التَّشيُِّع« َمَع َقولِِه: »َحالًِيا ِف التَّورُّ
 ، َعلُّ )َيا   :لِقولِِه بَِسواٍء؛  َسواٌء  البيِت  ِل  َأهجْ ِض  كُبغجْ َفِهَي  كالتَّفرِيِط  َراُط  َواإِلفجْ َأبًدا، 

بٌّ َغاٍل، َوَعدوٌّ َقاٍل()3(. َلُك فِيَك اْثنَاِن حُمِ َيْ

اِعَر  الشَّ الُعوِد  بِن  ِد  ُممَّ بِن  احلَُسنِي  بَن  احلََسَن  يِن  الدِّ ِعزَّ  النِّيِل  َأعياِن  ِمنجْ  َأنَّ  َكم 
قنَي)5(،  ِر ال�ُمَحقِّ ِن َعبِد اَلِليِل، تِلميَذ َفخجْ يِن َعلَّ بَن ُيوُسَف بجْ يجَْخ َظِهرَي الدِّ ُروَف)4(، والشَّ املعجْ
يِن  يجِْخ نَِظاِم الدِّ ُن فهٍد َعنجْ َوَلِدِه الشَّ ِوي ابجْ يجَْخ َعبَد احَلميِد الِذي يرجْ َوَسِليَم ال�َهَوى)6(، والشَّ

)1( فوات الوفيات: 438/1، وفيه: )املكتب( بدًل من الكتب.
))( فوات الوفيات: 438/1.

)3( املس��تدرك للحاك��م: 3/3)1، كتاب معرفة الصحابة، ولفظه: »وق��ال عّل: )أال وإنَّه يلك يفَّ 
حمبٌّ مطٍر، يفرطني بام ليس يفَّ ومبغض مفرٍت حيمله شنآين عىل أن يبهتني(«، وف فرائد السمطني: 
ج1، الب��اب اخلامس والثلثون، حدي��ث 133، ولفظه: »قال عّل بن أيب طالب: )يلك يفَّ 
رجالن حمبُّ مفرٌط وعدوُّ مبغٌض(«، وف نج البلغة، باب املختار من حكمه، رقم: 117، 

.وفيه: )هلك يفَّ رجالن حمبٌّ غاٍل ومبغٌض قاٍل(، ول أعثر ف ذلك ما عن رسول اهلل
)4( ترجت��ه ف: مم��ع اآلداب ف معجم األلقاب 119/1 الرقم )8، الع��ب341/3، مرآة النان 
191/4، البداي��ة والنهاي��ة304/13، النج��وم الزاهرة 347/7، ش��ذرات الذهب365/5، 

طبقات أعلم الشيعة 135/3، إعلم النبلء بتاريخ حلب الشهباء479/4 الرقم 60).
)5( ُينظ��ر ترجت��ه ف: الذريع��ة: 1/)51، 80/13، قال ف الري��اض: 94/4): يروي عنه ابن فهد 
ل عوال اللئال، وراجع: 66/1 من الرياض، وانظر: لؤلؤة البحرين: 157. ، كم يظهر من أوَّ ّ احِللِّ
خ=  د حس��ن بن بدر النيّل، مدح ببغداد صاحب الديوان علء الدين، وغريه، أرَّ )6( الش��اعر املجوِّ
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، َوَعِن  ِّ َمة احِللِّ ِن الَعلَّ يِن ابجْ ِر الدِّ يجِْخ َفخجْ ِوي َعِن الشَّ يجُْخ مَحِيُد َهذا يرجْ ، والشَّ َأيِب الَقاِسِم َعلِّ
ُن  َمُة اهللُ بجْ يجُْخ نِعجْ َبم نَقَلُه الشَّ )1(، حسجْ َرِج احلُسينيِّ ِن األَعجْ يِن َعبِد ال�ُمطَِّلِب ابجْ يِِّد َعِميِد الدِّ السَّ

.)3( َقَم ال�َمدنِّ ِن َشدجْ َخواُتون))( الَعاملِّ ِف إَِجاَزتِِه ِلبجْ

ُن َعبِد ال�َمِجيِد، َوُهو َفاِضٌل، َعاِلٌ  بجْ يِن َعلُّ  يُِّد َزيُن الدِّ ًضا السَّ َأيجْ ياِن النِّيِل  َوِمنجْ َأعجْ
ِد)4(. َباِح ال�ُمتهجِّ ُح ِمصجْ َفِقيٌه َلُه َشجْ

يجِْخ  بالشَّ وَتاَرًة  بِالنِّيلِّ  ُروِف  املعجْ احلَِميِد  َعبِد  بِن  ِد  ُممَّ ُن  بجْ َعلُّ  يِن  الدِّ نَِظاُم  يجُْخ  والشَّ
.)5( ، َوتاَرًة بَِعلِّ بِن َعبجِْد احلَِميِد النِّيلِّ يِن النِّيلِّ نَِظاِم الدِّ

يِّد  قنَي والسَّ َجَِة، َوهَو َأحُد َتلِمَذِة َفخِر ال�ُمَحقِّ يِن َصاِحُب َهِذِه التَّ وِمنُهمجْ َبَاُء الدِّ
ِوي  َمَذ لِ�هؤَلِء َجِيًعا، ويرجْ ل[، وقدجْ تتلجْ هيِد ]األَوَّ يِن، والشَّ يِِّد ِضياِء الدِّ يِن، والسَّ َعميِد الدِّ
َسنََة  َخِة  املؤرَّ ُروَفِة  املعجْ َتَبِة  املعجْ بإَِجاَزتِِه   ِّ احِللِّ َفَهٍد  َن  ابجْ َأَجاَز  الِذي  َوُهو  َجِيًعا  عنُهمجْ 

791ه�)6(.

=موته ابن الفوطّي. ُينظر: تاريخ اإلسلم: 66/50)، وقد ذكر له الكتبّي ف الفوات: 673/1 
ة، فلتاجع. أبياًتا عدَّ

)1( ُينظر: الذريعة: 106/10.
))( هن��اك من ذكره )خوات��ون(، وهناك )خات��ون(. ف الذريعة: 4/)50 )خوات��ون(، وف جامع 

أحاديث الشيعة: 413/7 ذكره )خاتون( وغريها كثري، ول فائدة علميَّة ُتذكر من اإلطالة.
)3( ُينظر: رياض العلمء: )/1)1، والذريعة: 58/1).

)4( ُينظر: الذريعة: 68/14، وفيه: عبد احلميد.
.) ّ والظاهر هو نفس اللحق، فلحظ. )أمحد احِللِّ  

)5( ترجت��ه: أم��ل اآلمل: )/)19 الرق��م 573، رياض العل��مء: 4/)9 و09)، أعيان الش��يعة: 
61/8) و66)، طبق��ات أع��لم الش��يعة: 148/3-141 )القرن الثام��ن(، و95/4 )القرن 

التاسع(، الذريعة0/1)) الرقم 1157، معجم رجال احلديث: )70/1 الرقم 33)8.
)6( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 156-155/9.
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)2(] )1( ]اْلَقْرن التَّاِسُع اهِلجريُّ يِن اخُلَليعيُّ اُل الدِّ 77. َجَ

، َأصُلُه  ِد اخلُليعيِّ يِن َعلُّ بُن عبِد الَعزيِز بِن َأيِب ُممَّ يجُْخ َجَاُل الدِّ َهو َأُبو احلََسِن الشَّ
ُمُه ومدَفنُُه، ولُه قٌب َمِشيٌد  َة، َوَكاَن فِيَها تعلُّ َبلَء؛ ُثمَّ َقَطَن احِللَّ ِمَن ال�َموِصِل، وَسَكَن كرجْ

ِة. ُك النَّاُس بِِه ِف احِللَّ ُيَزاُر َيتبَّ

َغَلَب  ُفنُوٍن،  ُجَلِة  ِف  َباِرًعا  ُعُلوٍم  ِة  ِعدَّ ِف  ُمشاِرًكا  الَباِرِزيَن  الُفَضلِء  ِمَن   َكاَن
ِر يزُّ  عجْ ِة األَطجَْهاِر، فِيِه ِمنجْ َجيِِّد الشِّ َصُه ل�َمَداِئِح وَمراثِي األَِئمَّ ُر، َوَلُه ِديواٌن َخصَّ عجْ َعليِه الشِّ
ِم  َل أمِرِه َناِصبيًّا بُِحكجْ اِئِع، َكاَن َأوَّ َتاِر الرَّ َلُبُه ِمَن الَيِِّد املخجْ ا، َأغجْ ا، ويأزُّ احلَاِسديَن َأزًّ اِمَع هزًّ السَّ
ضاِء  ِب والَبغجْ ِد ِمنجْ َمعاِقِل النَّصجْ البِيَئِة التِي ُولَِد فِيها؛ َفقدجْ َكاَنِت ال�َموِصِل ِف ذلَِك الَعهجْ
ِل البيِت َججٌْع َغِفرٌي، َوإِنجْ َكاَن ُهنالَِك ِمَن  ا الَيوَم َفِفيَها ِمنجْ ُمبِّي َأهجْ بيِت، أمَّ ِل الجْ ألَهجْ
ُدوِم، َوَقِد انجْقرَضِت الطَّاِئفيَُّة، َوِهَي ِمنجْ ُملَّفاِت تلَك  ِم املعجْ النَّواِصِب َفَعدٌد َضِئيٌل بُِحكجْ
َنَشَأ  اخلُليعيَّ  ولكنَّ  َوجدوُه،  َأيَن  للَحقِّ  بوَن  َيَتَعصَّ النَّاُس  وَأصَبَح  ال�ُمظِلَمِة،  واِر  األَدجْ
َناُه ُمنجَْساًقا َمَع بيَئتِِه انِسَياًقا َأشبُه بالل  َجُب إَِذا وجدجْ ُه؛ َفل نعجْ ُب املذَهبيُّ عَل َأشدَّ والتعصُّ
َهُد سنََة 1019ه�  عيشُّ املستشجْ ُد؛ فقدجْ َنقَل الَقايِض ُنوُر اهللِ املرجْ إِرادّي، ولكنَُّه استبجَْصَ فِيَم بعجْ
يانِِه النَّصَب َوعداَء  ا ُيغذِّ َهَب أبويِه اللَذيِن َما انجَْفكَّ ِف )َمالِِسِه()3( سبَب تشيُِّعِه ومفاَرَقَتُه مذجْ
َأنجْ  َولًدا  ُزُقها اهللُ  يرجْ ِعنَدما  َنَذَرتجْ  َقد  َكاَنتجْ  ُأمَّ اخلُليعيِّ  َأنَّ  َواَها  ٍة فحجْ الَبيِت ِف ِقصَّ ِل  َأهجْ
ُولَِد  اِئريَن، وِحَينم  الزَّ اإِلَماِم احلَُسنِي، وَقتِل وَسلجِْب  اِر  ُزوَّ الطَِّريِق عَل  لَِقطجِْع  تبجَْعَثُه 

)1( ترجت��ه ف الغدير: 6/)1، بحار األن��وار: 58/45)، عوال العلمء: 561/17، الذريعة: 9/
ق301/1، معجم املؤلِّفني: 4/7)1، أعيان الشيعة: 63/5، 63/8)، عّل ف الكتاب والسنَّة 

واألدب: 51/4)، مالس املؤمنني: 464.
��ون ف ملَّة تراثنا، العدد 46، الصحيفة 60)، وقد ذكره جلة  ))( هكذا ذكرها الش��يخ فارس احلسُّ
ف��ني: 4/7)1، أعيان  م��ن العلمء ح��دود 750ه�. انظر: الذريع��ة: 9/ق301/1، معجم املؤلِّ

الشيعة: 63/5، 63/8).
)3( ُينظر: مالس املؤمنني: 463، الغدير: 6/)13-1.
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َجاِل؛ فَأَرسَلتجُْه إل  تدَّ عُضُدُه، وَبَلَغ َمبجَْلَغ الرِّ َد أِن اشجْ ِرَها َبعجْ َجَِة َوفَّتجْ بنَذجْ َصاِحُب هِذه التَّ
توَل َعل  َبلَء لذلَِك الَغَرِض السِء حتَّى إَِذا ما َوَصَل اخلُليعيُّ َضواِحَي ال�ُمسيَِّب اسجْ كرجْ
اِر َوُهَو َناِئٌم وَقدجْ َفاَت غَرُضُه الِذي َأقبَل ِمنجْ  وَّ تاَزتجْ َقوافُِل الزُّ َعينيِه ُسلُطاُن النَّوِم، واججْ
أجِلِه، وَقدجْ َأَصاَبُه َشٌء مِمَّا ُتثرُيُه الَقوافُِل ِمنجْ ُغَباِر وَعَجاٍج، وَقدجْ َرَأى فِيَم َيرى النَّاِئُم َكأنَّ 
ِت النَّاُس للِحَساِب، َول�مَّ َجاَء َدوُر ِحَسابِِه َأَمَر اهللُ بِِه إل النَّاِر  ، وَقدجْ ُحِ�َ الِقياَمَة َقدجْ َقاَمتجْ
 اِر احلَُسنِي ًدا َوَسلًما؛ بَِسَبِب َما َعليِه ِمنجْ ُغَباِر ُزوَّ ِقَي فِيَها، ولكنَّها َكاَنتجْ َعليِه برجْ وألجْ
 الَبيِت ِل  َأهجْ بَِولِء  هللِ  وَداَن  َساَعتِِه،  ِمنجْ  اهللِ  إل  َوَتاَب  ُعوًرا،  مذجْ َمتِِه  نوجْ ِمنجْ  تَبَه  َفانجْ

 

ا ِمَن الَوافِِر: تَِباَهتِِه، َوُهَ ِر انجْ هوَريِن َعَل إِثجْ َهَبُه الَقِديَم ونَظَم َبيتنَيِ َمشجْ وَتَرَك مذجْ

ُحَسينًا َف���ُزرجْ  ال��نَّ��َج��اَة  ���َت  ُرمجْ ِإَِذا  ��َق��ى اإِلَل�����َه َق���ِري���َر َع���نيجْ لِ��َك��يجْ َت��لجْ
��م ُ���َس���نِيَف����إِنَّ ال���نَّ���اَر َل��يجْ��َس مَت���سُّ ِج��سجْ احلجْ اِر  ُزوَّ ُغ���َب���اُر  َع��َل��يجْ��ِه 

ا: طرِيِهَ َوُقلُت ِف َتشجْ

ُحَسينًا( َف���ُزرجْ  النََّجاَة  ���َت  ُرمجْ َش��ِه��ي��َد ال��ط��فِّ ُن����وَر اخلَ��افِ��َق��نِي)إَِذا 
��ٍب َخ���اِش���ٍع وُدُم������وِع َع��نٍي (ب��َق��لجْ ِ َع��نيجْ َق��ِري��َر  اإِلَل���َه  َتلجَْقى  )لِ��َك��يجْ 
��ًم( ����ِن)َف����إِنَّ ال��نَّ��اَر َل��يجْ��َس مَت���سُّ ِج��سجْ ُي���َع���اِن فِ��ي��ِه ِم���نجْ َن��َص��ٍب َوَأيجْ
َدوِس اِل���نَ���اِن َي��ُف��وُز َج��اٍن احلُ��َس��نِي(بِ���ِف���رجْ اِر  ُزوَّ ُغ���َب���اُر  )َع��َل��يجْ��ِه 

وقدجْ مخَّستُهم)1( َفُقلجُْت:

��نَ��ا ��ُب��ُه َق���دجْ َف����اَض َريجْ وَشيجْنَاَأَي����ا َم���نجْ َق��لجْ َغ���ًوى  الُ��نَ��اِة  َع��َل  َوَزاَد 

س��هم جلة من الش��عراء منهم: الش��اعر املبدع احل��اج مهدّي الفلُّوجّي احِل��لِّّ املتوفَّ�ى  )1( وقد خ�مَّ
1357ه�، وها مع التخميس:

���نَ���ا ريجْ َم�����أَلَت�����َك  ٍة  َ بِ�����ِح�����ريجْ َوَش����تَّ����َت����َك ال������َوى َب���يجْ���نً���ا َف��َب��يجْ��نَ��اَأَراَك 
���ًس���ا َوق������رَّ بِ������اهللِ َع��يجْ��نَ��ا ُح��َس��يجْ��نَ��اَف���طِ���بجْ َن���فجْ َف�����ُزرجْ  ال���نَّ���َج���اَة  ِش���ئجْ���َت  إِذا 

ِ ���َق���ى اإِلل������َه َق����ِري����َر َع����نيجْ لِ���َك���ي َت���لجْ
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������مِل َزي��نَ��ا ِري ِم���َن األَعجْ ُحَسينًا(ف���َم ي�����دجْ َف���ُزرجْ  النََّجاَة  ���َت  ُرمجْ )إَِذا 
) ِ َع��نيجْ َق��ِري��َر  اإِلَل���َه  َتلجَْقى  )لِ��َك��يجْ 

َيوًما الِسبجَْط  احلُ��س��نَي  َت  ُزرجْ ����مَف��إنجْ  وإِثجْ َذن���ًب���ا  ����فجْ  خَتَ َل  ُه���نَ���الِ���َك 
ًما ُجرجْ يطاِن  كالشَّ َت  َأصبحجْ ��ًم(َفلوجْ  )َف����إِنَّ ال��نَّ��اَر َل��يجْ��َس مَت���سُّ ِج��سجْ

ُ���َس���نِي( احلجْ اِر  ُزوَّ ُغ���َب���اُر  )َع��َل��يجْ��ِه 
ًة؛ ُثمَّ َفاَرَقَها  َفَة َداَر إِقاَمٍة، وَسَكنَها ُمدَّ بلَء امل�َّ �َخَذ كرجْ َد هَدايتِِه َوُحسِن َعاِقبتِِه اتَّ وبعجْ
بساتِينَِها  ِض  َبعجْ ِف  وُدفَِن   َ ُتوفِّ حتَّى  َطويَلًة  ًة  ُمدَّ فِيَها  وَمَكَث  للِعلجِْم  َطلًبا  َة  احِللَّ َوَسَكَن 
َفٍر  ِن َطاووٍس وَمَقاِم اإِلَماِم جعجْ يِن ابجْ ِ َريضِّ الدِّ يُف بنَي َقبجْ بمحلَّة الَاِمَعنَي، ومرَقُدُه ال�َّ

نى ِمنجْ َنجِْر الُفَراِت. ِة الُيمجْ اِدِق الَواِقِع َعل الِضفَّ الصَّ

ِث النُّوريِّ الطَّبيسِّ املتوفَّ  لِم( للُمَحدِّ اُجِم كِكَتاِب )َداُر السَّ ُض التَّ وقدجْ نَقَلتجْ َبعجْ
بَجَمِل  َب  وتلقَّ )َعليًّا(،  ى  فتسمَّ تشيُِّعِه  َد  بعجْ ُه  َ َغريَّ وقدجْ  َخِليٌل،  اسَمُه  أنَّ  0)13ه�،  َسنََة 
))( ِمنجْ َمشاِهرِي ُشَعراِء  ِد بِن محَّاٍد احِللِّ�يِّ يِن)1(، وُهَو ِمَن ال�ُمَعاِصيَن أَليِب احَلَسِن مُمَّ الدِّ
ِة األَنجْجاِب َفأنَشَد  ٌة ِف َمداِئِح األئمَّ ن التَّاِسِع، وقدجْ َجرتجْ بينَُهم ُمساَجلٌت َأدبيٌَّة ِشعريَّ َقرجْ الجْ
َعليِه  سَقَطتجْ  حتَّى  إِنشاِدِه  ِمنجْ  انجَْتهى  َوما  ِر،  املطهَّ احلُسينيِّ  احلََرِم  ِف  َقصيدَتُه  اخلُليعيُّ 

.) ا َقدجْ ُخِلَعتجْ َعليِه وِمنجْ ُهنا حِلَقُه لَقُب )اخلُليعيِّ َسِة كأنَّ وَضِة املقدَّ دى َستاِئِر الرَّ إِحجْ

)احلَبجُْل  وِكَتاِب  لِم(،  السَّ )َداُر  ِكَتابِِه  ِف  النُّوريُّ  يجُْخ  الشَّ َرواَه��ا  واَيُة  الرِّ وه��ِذِه 
 

َم��ا َع��زجْ ِم���نجْ���َك  ال�����َم��لِئ��ك  َع��ل��َم  �����مإَِذا  َت��������ُروُم َم���������َزاَرُه َك���َت���ُب���وَك َرسجْ
َم����ِت ال��ِح��ي��ُم َع��َل��يجْ��َك َح��تجْ��م ���مَوُح����رِّ َف������إنَّ ال����نَّ����اَر َل���يجْ���َس مَت�����سُّ ِج���سجْ

احلُ����َس����نِي اِر  ُزوَّ ُغ�����َب�����اُر  َع����َل����يجْ����ِه 
الغدير: 6/)13-1.  

)1( دار السلم: 187.
))( ُينظر ترجته ف كتاب: عّل ف الكتاب والسنَّة: 79/4)، وقد توفِّ�ي حدود 900ه�. 
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نَى)1(، وجُيوُز َأنجْ َيُكوَن َسَبُب َهذا الَلَقِب َكوَنُه َخَلَع َمذَهَبُه  نَاَها بِاملعجْ ُن نقلجْ ال�َمتنُِي(، ونحجْ
  ا اخلُليعيُّ َرُب للَواِقِع، َأمَّ ل َأقجْ َواَيُة األُوجْ ُد احتَِمٍل، والرِّ َلُه بالتَّشيُِّع، وَهذا ُمرَّ ل وبدَّ األوَّ
َتِخُر بَِم منَّ اهللُ َعليِه ِمَن  ِل الَبيِت، ويفجْ َهِب َأهجْ َهبِِه الَِديِد مذجْ َد َأنجْ َتشيََّع َأَخَذ َيتباَهى بِمذجْ بعجْ

َمِل: ِر مُزوِء الرَّ اِلَداَيِة والتَّوفِيِق؛ َفيُقوُل ِمنجْ َقِصيَدٍة ُحسينيٍَّة ِمنجْ َبحجْ

َف����������اِق����������َداٌت ل����ل����َق����ِري����ِنَس���َج���َع���تجْ َف������وَق ال���ُغ���ُص���وِن
���ف���ا ���تجْ ُس����ُح����َب َأججْ ُش����ُج����ونَف���اس���َت���ه���لَّ �����نِ�����ي  تجْ وه�����زَّ ِن، 
��� َش��ججْ ���َوَه���ا  ش���ججْ َل  َدتجْ  َح��نِ��ي��نِ��يَغ��������رَّ َح���نَّ���تجْ  َول  ������������ِوي، 
َي����ا َل�������ا  ������ُت  ُق������لجْ َول  ���ِع���ِدي���ن���يَل  َأسجْ ب���ال���نَّ���وِح  َوَرَق 
َك���َش���َج���ى ال���َب���اِك���ي احلَ����ِزي����ِنَم����ا َش���َج���ى ال���َب���اِك���ي ُط���ُروًب���ا
ِدَم���������اًء ������ِك������ي  َأبجْ ِل  ������ِع الَ����ُت����وِنُح�������قَّ  مجْ ِع��������َوَض ال������دَّ
ا ُم�����ِع�����نِيل�����َغ�����ِري�����ٍب َن������������اِزِح ال������دَّ ِم���������نجْ  َخ�����������ِلٍّ  ِر 
ُض�����وِض الَ���بِ���نِيلِ�����َتي�����ِب اخلَ�������دِّ َداِم���������ي ال���� ����ِه َم�����رجْ �����َوججْ
َو)ُن������������وِن(َي����ا َب���ن���ي )َط�������َه( )وح���اِم���ي���َم( )َي��������اِس��������نَي(  و 

َشِّ ِم����نجْ  ��ُت  اس��َت��ع��َص��مجْ ي�����نِ�����يبِ���ك���ُم  �����َتِ ُخ��������ُط��������وٍب ت�����عجْ

����ُت����مجْ ������ُت، َف����أنجْ �����ِف�����نِيَف�����������إَِذا ِخ������فجْ ل������نَ������َج������ايِت َك�����ال�����سَّ

���م���يَّ وامل���حجْ اهللِ  ِح����َج����اَب  �����نُ�����وِنَي����ا  �����������ِم ال�����ظُّ َع��������نجْ َرججْ
���ُت���ل���ونَف�����ي�����َك َداَري�������������ُت ُأن�����اًس�����ا ي���قجْ َأنجْ  َع�������َزُم�������وا 
���ا ِل ال���صَّ ����نجْ����ُت بِ������َق������وجْ األَِم�����������نِيوحت����صَّ  ِ احلَ�������������بجْ ِدِق 

ِم����نجْ ال����تُّ����َق����ى  إِنَّ  ������ُق������وا،  ِدي�����������ِن آب������اِئ������ي وِدي������نِ������ياتَّ
���ا ����ُم����َك ال���شَّ �������رِّ ال�������َم���ُص���وِنوَك������َف������اِن ِع����لجْ ِه�������ُد ل���ل���سِّ

)1( ُينظر: دار السلم: 187.
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��������ِوي َألجْ َأنجْ  اهللِ  َع������ِن احلَ�����بجْ�����ِل ال���������َم����تِ����نِي)1(وَم������َع������اَذ 
ِرِه الَقِصيَدُة الَباِرَعُة التِي َمطلُعَها: وِمنجْ شعجْ

ال��َع��رص��اِت َداِرَس  رب��ًع��ا  أب��ِك  النَِّكَراِت))(ل  ِم��َن  َمعاِرُفُه  أضحتجْ 
النََّة  وَجَعَل  َض��اُه،  وأرجْ عنجُْه  اهللُ  )َريَض  850ه�  َسنَِة  ُحدوِد  ِف  َفكاَنتجْ  وفاُته  ا  َأمَّ

مثجَْواُه(.

78. اْبُن َزْنبُوٍر)3(

َنا  َذَكرجْ وَق��دجْ  احِلَلِة،  َها  ُأمِّ إل  ال�ُمجاِوَرِة  الَقرَيِة  النِّيِل  ِم��َن  ُلُه  أصجْ َجليٌل،  َع��اِلٌ 
َعبجِْد  الَفاِضِل  َل  امَلوجْ يجُْخ  الشَّ ُهَو  َزنجْبوٍر  ُن  وابجْ الِكَتاِب،  َهذا  ِمنجْ  َمرَّ  َما  ِف  َفَها  وصجْ ِمراًرا 

 

ِة وَأفاِضِل ُفقهاِئَها،  ِن َزنجْبوٍر النَيلِّ ِمنجْ ُعلمِء احِللَّ ِن احلُسنِي بجْ ِد بجْ ِن َأيِب الَقاِسِم ُممَّ احلُسنِي بجْ
ِمنجْ  َن مُموَعًة  َدوَّ الِذي  وُهَو  ُعُلوٍم،  ِة  ِعدَّ ِف  ُمَشاِرًكا  ِر،  الَقدجْ َجِليَل  ِرَفِة،  املعجْ َواِسَع  َكاَن 
ُح ِكَتاِب )َواِجُب العتَِقاِد(  َح َمساِئَل ِعلجِْم األُُصوِل، وُهو َشَ ِم الَكلِم، َوَشَ َمساِئِل ِعلجْ
 ِّ اِشِد احِللِّ َجَِة ِمنجْ َطَبَقِة احلََسِن ابِن الرَّ ُن َزنجْبوٍر َصاِحُب َهِذِه التَّ َفَرَغ ِمنجُْه سنة 855ه�، وابجْ
دقاِئِه وُمعاِصيِه، وَلُه مَعُه مَساَجلٌت  اِعِر ال�َمِجيِد، وهَو منجْ َأصجْ الَفاِضِل، والشَّ الَعاِلِ 
َف  َلُم َهل َأنَّ َهذا الَوصجْ ِفَها َوَل نعجْ جْ نطَِّلعجْ إِلَّ َعل وصجْ ثرجْ َعليَها وَل جْ نعجْ نا َل ِعلميٌَّة وَأدبيٌَّة، وإنَّ

)1( ُتنظر هذه القصيدة ف: الغدير: 15/6.
))( ُينظر: الغدير: 18/6.

ن مموعة من  د بن احلس��ني بن زنبور النيّل، دوَّ )3( جاء ف طبقات أعلم الش��يعة: »... هو ابن ممَّ
ة(  املس��ائل الكلميَّة فيها )نج الس��داد إل شح واجب العتقاد(، و)مع��ّرب الفصول النصرييَّ
و)مس��ائل األُصول(، وهو شح واجب العتقاد أيضًا بعنوان )قوله، قوله(، كتبها بخطِّه وقال 
ف آخرها: فرغ من تعليقه لنفسه الراجي... عبد احلسني... ف 17 صفر 855ه�. والنسخة رأيتها 
عند )السموّي(، يظهر منه أنَّه كان مولعًا بعلم الكلم ف عصه«. ج6، ق97/9، وف كتبه ُينظر: 

الذريعة: 4)/418 و5)/4.
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ِع َكم رأيَت ِف َما مرَّ ِمنجْ َهذا الِكَتاِب  ُصوَف َأوجْ فِيِه َشٌء ِمَن التَّحيُِّز َأِو الت�ُّ ُيَطابُِق املوجْ
يبانِّ ِف ِرَثاِئِه  يِن الشَّ ِب الدِّ ِة مهذَّ ِح َهزيَّ َضاُت الَنَّاِت( بَمدجْ راَق َصاِحِب ِكَتاِب )روجْ إِغجْ

لُا: ِن ِوَشاٍح)1(، َوالتِي أوَّ لبجْ

َع���َزاِء ِح���نَي  َولََت  ال���َع���َزاُء  ��َع��َراِءَع���زَّ  َق��ِة َس��يِّ��ِد ال��شُّ ��ِد فِ��رجْ ِم���نجْ َب��عجْ
ِن َزنبوٍر  َجَِة ابجْ نا لجْ نعِرفجْ ِمنجْ ترجْ (، وإِنَّ يبانِّ َجَِة )الشَّ نا َما لَدينا حوَلا عنَد ترجْ وقدجْ ذكرجْ

ثَر ِمنجْ َهذا، ول َنعِرُف َشيًئا َعنجْ ِولَدتِِه ووَفاتِِه. َأكجْ

يِن اْبُن مْحَداٍن)2( يُِّد َنْجُم الدِّ 79. السَّ

َتَلَك مُموَعًة  ، امجْ ِّ ُن َعلويِّ بِن محجَْداِن احِللِّ يِن َأُبو الَقاِسِم َعبجُْد اهللِ بجْ يِّد َنجُم الدِّ هو السَّ
َر َتاِرخًيا  ي الُعلوِم وال�َمَعاِرِف، َسطَّ داٌد لِتلقِّ خَمِة ال�ُمتعاظَِمِة، َلُه استِعجْ ِمَن الَقابليَّاِت الضَّ
ِمرِي، َقويُّ  كرِي، َرِقيُق الَعاطَِفِة، ُحرُّ الضَّ ِة َعِميُق، التَّفجْ َحافًِل بال�َمَكاِرِم والَفَضاِئِل، َعاِل اِلمَّ
ُلوِب ِف ال�ُمنَاَظَرِة، ُمَتواِضٌع َل َعنجْ ِضَعٍة، َوُقوٌر َل َعنجْ َجَبوٍت، َنَشَأ  ِة، َلطِيُف األُسجْ احلُجَّ
َعِليُل،  َنِسيٌم  ُن،  املؤمَّ اآلِمُن  الطَّيُب  البَلُد  َذلَك  احِللَِّة؟  َما  راَك  َأدجْ وَما  ِة،  احِللَّ ِف  َرَع  وترعجْ
فِيها  َجتجْ  تبَّ َقدجْ  كال�ُحوِر،  َرَعابِيٌب)3(  وِغيٌد  كالنَِّة،  َغنَّاٌء  وِرَياٌض  ضاِحَكٌة،  وَسَمٌء 
بالُوُروِد  الَوسميُّ  وَوَشاَها  بِيُع  الرَّ َلها  َفصَّ ُحَلًل  ِزينَتِها  َسَن  َأحجْ ولَبَستجْ  ُر،  البِكجْ الطَّبيَعُة 
َتِع  ومرجْ األُُس��وِد  َبِض  َمرجْ َحيُث  اِخُب،  الصَّ والَ��َمُل  ُموَمُة  املحجْ الِفتجْنَُة  َحيُث  ُهوِر؛  والزُّ
َلُه ِف َوَسِط تلَك ال�َمَفاتِِن  َسُه َوَأهجْ َلِن، َفإِنجْ َكاَن فِيها ِعيٌب؛ فَذلَِك َأنجْ َنِزيَلها ينجَْسى نفجْ الِغزجْ

)1( ُينظر: التجة 63 ف ترجة ممود بن سال الشيباّن.
ل: 35، جامع أحاديث الش��يعة: 5)/50)، أمل اآلمل:  ))( ُينظر: األربعون حديًثا، الش��هيد األوَّ
)/)16 الرق��م 473، معج��م رجال احلديث: 79/11)، مس��تدركات عل��م رجال احلديث: 

.57/5
طجْبة ال�ُحلجْوة. ُينظر: املخصص، ابن سيده: 1/ق157/3  )3( جع ُرعبوبة وهي: البيضاُء احَلَسنة الرَّ

ها وطوله. ُينظر: لسان العرب: 1/1)4. )باب نعوت النساء(، والتي ُتستحَسن لمل قدِّ
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سياهِتَا ِف َغدوهِتَا وَعشيَّتَِها،  ِسَها وُأمجْ ُة ِف َأمجْ ال�ُمتزامِحَِة وال�َمَحاِسِن الَكثرَِيِة؛ هِذِه ِهَي احِللَّ
َلتجْ َمداِرُسها إل َحاَناِت  ُة اليوَم تبدَّ ِف َأنِديتَِها األََدبيَِّة ونجَْضتَِها الِعلميَِّة، وهِذِه ِهَي احِللَّ
َبَحتجْ  َباِب، وَأصجْ الشَّ ِو وعَبِث  اللهجْ إل  َوُدوٍر  للِقَمِر  َصاَلٍت  إل  األَدبيَُّة  وَأنديُتها  مُخُوٍر، 
َفاِء  َئاَساِت الَفاِرَغِة الوجْ ُعوَمِة، والرِّ َعاَماِت املزجْ َمَع األََسِف َميجْداًنا يَتساَبُق فِيه النَّاُس إل الزَّ
َعاَمِة  ُق الزَّ ى ِعشجْ ِج النَّاِس وُحَثالهِتِمجْ عَدٌد َكبرٌِي؛ َبلجْ َسَ ِة ِمنجْ َهَ ِم احِللَّ حتَّى َطَمَع بتزعُّ
ًة َما  ٍص؛ َفُكلُّ َمنجْ َتَراُه َزِعيٌم، وُكلُّ َمنجْ تسَمُعُه َعظِيٌم، ومِمَّا َيِزيُد ِف الطِّنِي بِلَّ إل ُكلِّ َشخجْ
ُد وَضاَعِت ال�َمَقاِييُس  اُء الَعِقيُم َحتَّى انَفَرَط الِعقجْ ِة، وُهَو الدَّ ُة ِمنجْ َداِء الَفرديَّ ُكوُه احِللَّ تشجْ
ُق،  ِ النََّهاُر ال�ُم�جْ َذلَِك  الَكَفاَءاِت، وانجَْطَوى  ُل  الُبيوَتاِت، وَأهجْ َأبناُء  وَتَواَرى عِن األَنجْظاِر 
ِميِم  ِد الَباِل الرَّ ِر َعل انجَْقاِض َذلَِك املججْ وُح التََّأخُّ وَقاَم َمَقاَمُه الَليُل احلَالُِك وُأِقيَمتجْ ُصُ
بِأنَّ  َفَلنَا اآلمل  اليأجِْس؛  َحدِّ  إل  التَّشاُؤِم  ِف  َهُب  نذجْ ِة، وَل  بال�َمرَّ ِقُد اآلمل  نفجْ َل  نا  َأنَّ َعَل 
ِمي الَعِريَن وَل َزاَلتجْ ِف الكأجِْس ثَمَلٌة  َظتَِها)1(، وستحجْ َأشباَل تلَك األُُسوِد َستُعوُد إل يقجْ
ُل الَغيِث َقطجٌْر، ُثمِّ ينجَْسِكُب وَهلجْ َيُكوُن  ِمنجْ إَِباٍء وَشَمٍم ستتَزاَيُد فتمأُل الكأجَْس وتِفيُض وَأوَّ

اِء؟. َد الدَّ َفاُء إِلَّ بعجْ الشِّ

َوَمجًْدا،  ًرا  َسَبها َفخجْ ِة َعالًِيا، وَأكجْ احِللَّ َم  َرَفعجْ اسجْ مِمَّنجْ  َكاَن  َلُه )ابَن محجَْداٍن(  َجَم  إِنَّ املتجْ
ِن  ابجْ َعِن  ِهيُد  الشَّ ِوي  يرجْ الَِليِل،  بِ�»الَفاِضِل  اآلمل(  )َأَمُل  ِكَتاِب  َصاِحُب  َوَصَفُه  وَقدجْ 
اَدِة  السَّ ِمَن  َفُهَو  َوإِّل  ِريِس  بالتَّدجْ يجُْخ  الشَّ بِِه  وال�ُمَراُد  يجِْخ،  بالشَّ َتَهَر  اشجْ وقِد  عنجُْه«))(،  ُمعيََّة 
َك  ٌص َآَخُر اشَتَ ُضُهمجْ َعَدَم ِسياَدتِِه، وقدجْ َيُكوُن ُهناَك َشخجْ َم بعجْ األَنجَْجاِب، وِمنجْ ُهنَا توهَّ
 ُ َلُه، واآلََخُر َغريجْ َجُم  ا سيٌِّد وهَو املتجْ َأَحُدُهَ ِم والَلَقِب،  َجَِة بالسجْ جْ التَّ مَع َصاِحِب هِذِه 

ُ ممجَْتنٍِع)3(. ِد َبَمكاٍن، ولكنَُّه َغريجْ سيٍِّد، ولكنجْ َهذا الحتَِمُل ِمَن الُبعجْ

)1( ف املطبوع )يقضتها( بالضاد املعجمة، والصواب هو املثبت.
))( أمل اآلمل: )/)16، وفيه: »فاضل جليل«.

ل وهو ش��يخ التدريس=  )3( ل أعثر عل ترجة لش��خص يقاربه الس��م واللقب، ولكنَّ الوجه األوَّ
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بجِْن  اهللِ  عبجُْد  الَقاِسِم،  َأُبو  يِن  الدِّ ُم  َنججْ يُِّد  »السَّ اخلَُزاَمى(:   ُ )َن�جْ َنا  جدِّ مجُْموَعِة  وِف 
نَُتُه،  َماِن، َذكيٌّ قدجْ كُمَلتجْ فطجْ ُ الزَّ أجِْن، ُنوُر اإِلنجَْساِن َعنيجْ َعلويِّ بِن محجَْداٍن، َعلويٌّ َجِليُل الشَّ
بَِحاِر  َف ِمنجْ  َتَ ِق، واغجْ َأنجْ َيُشبَّ َعِن الطَّوجْ َقبَل  َم  الِعلجْ وَسُلَمتجْ ِف األََدِب فِطَرُتُه، َعِشَق 
َفُهو  َمشاِرُبُه،  َعليِه  رجْ  تتكدَّ ولجْ  َمآِرُبُه،  َلُه  َفسُهَلتجْ  ُق،  وجْ والذَّ بجُْع  الطَّ َتساَغُه  اسجْ َما  ِر  عجْ الشِّ
يَعِة  َسِليُل األَفاِضِل، وَربِيُب الَفَضاِئِل، َبيُت َقِصيِد األَماِجِد واألَماثِِل، َحاِمُل لَِواِء ال�َّ
الَلَلِة  وَتاُج  َغَراَبَة،  َول  َحاِب  األَصجْ  ُ َعنيجْ َفُهَو  احلنيفيَِّة،  ِة  املِلَّ ِديِن  وَحاِمي  ِة،  ديَّ امُلحمَّ
َقاِب، َلُه كَتاُب  واِم واألَحجْ َتِحلجْ بِنَظِرِيِه َناظُِر األَعجْ جْ يكجْ والنََّجاَبِة، َباِرٌع ِف الُعُلوِم واآلَداِب، َل
يِن َأُبو  يِِّد َتاِج الدِّ ِهيُد َعنجْ السَّ ِوي الشَّ ِظ، َراِقِي امَلباِحِث، يرجْ ال�َمَثاِن وال�َمَثالِِث، َراِئُق اللفجْ
اَبِة احلُسينيِّ بالَواِسَطِة،  يِن َعلِّ النَّسَّ يُِّد َبَاِء الدِّ ِوي َعنُه السَّ ِد بِن ُمعيََّة عنجُْه، ويرجْ َعبِد اهللِ ممَّ

َمَذ َرمِحَُه اهللُ عل...«. تتلجْ

.َنا َجَتِِه ِف مجُْموَعِة جدِّ ُجوُد ِمنجْ ترجْ وَهذا ُهَو املوجْ

)1( ُّ ْيُخ ُمَغاِمٌس احِللِّ 80. الشَّ

َجتِِه َما َيِل:  ى ِمنجْ ترجْ َحابِنَا الُقَداَمى( َما تبقَّ ُ اخلَُزاَمى ِف َتراُجِم َأصجْ ِف مجُْموَعِة )ن�جْ
ِة  َب احِللَّ ِّ ِمنجْ َعِشرَيِة الَنابِينَي التِي َتسُكُن ُقرجْ يجُْخ ُمَغاِمُس بُن َداِغِر احِللِّ »وَأُبو ُسلجْمى الشَّ
ٍد، َداِغِر  َم ِمنجْ َأبِيِه َأيِب ُممَّ ِزيَن، اسَتَقى الِعلجْ َعراِء ال�ُمجيديَن، والُعلمِء املبَّ يفيَِّة ِمَن الشُّ السَّ
فَأصبَح  ُمسٍن،  يجْخ  الشَّ بِن  اِد  َطرَّ يجِْخ  الشَّ ِه  عمِّ ابجِْن  َيِد  َعل  األََدَب  وتعلَّم   ، ِّ احِللِّ الَنايبِّ 
ِر  عجْ الشِّ ًرا ِف اآلَداِب َل يكِسُف وعَلًم ِف  ُينِزُف وبدجْ الُعُلوِم ل  ًرا ِف  َبحجْ ِسنِِّه  َعل َحداَثِة 
ُ الَعِريَكِة، َفِصيُح  لِق، َلنيِّ ٍر، وُهَو َمَع ذلَِك َسِمُح األَخجْ ٍر ونَفاِذ َأمجْ َل ُيَعرُف، ِف ُعلوِّ َقدجْ
ٌر، َلُه ِكَتاُب اخلَِريَدِة ِف  ِم َبحجْ ُه ِف الِعلجْ ُر َمَع َأنَّ عجْ الِلَساِن، َقويُّ اِلنَاِن، وقدجْ َغَلَب عَليِه الشِّ

=أقوى وأحجى.
)1( ُينظر: الغدير: 7/7)-9)، أعيان الشيعة: 10/)13، املنتخب للطريّي: )/36، 
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القَْرُن التَّاِسُع اهلِْجِريُّ

رر الَلواِمِع و...«. ِه وِكَتاُب الدُّ الِفقجْ

الَقاطِنَِة  الَعربيَِّة  الَعشاِئِر  دى  إِحجْ ِمنجْ  ُه  بأنَّ اٍل  بإِججْ َذَكَرتجْ  َفَقدجْ  رى  األُخجْ اُجُم  التَّ ا  أمَّ
يِخ  الشَّ َبابليَّاُت  َذلَِك  َنقلتجْ  كَم  الَعِشرَيِة،  تلَك  ِم  اسجْ َعل  ُتنصَّ  ولجْ  ِة،  احِللَّ َضواِحي  ِف 
))(، والغريُب  يجِْخ َعلِّ اخَلاقانِّ )1( َعنجْ ِكَتاِب )ال�ُحُصوُن ال�َمنِيَعُة(، وَبابليَّاِت الشَّ ُقويبِّ اليعجْ
ِمنجْ  َيُكوَن  َأنجْ  ِكُن  يمجْ َجَِة  التَّ بِأنَّ َصاِحَب  ُأسُلوبِِه اخلَاصِّ  ِف  يجُْخ اخلَاقانُّ  الشَّ يِضَ  يمجْ َأنجْ 
ُه  َة إِلخ.. فَهلجْ تتَِّفُق ِروايُتُه هِذِه َمَع النصِّ بأنَّ ِل الَبحريِن، وَهبَط الِعَراُق وَسَكن احِللَّ َأهجْ
اُك  ِة، وملَِاذا َل َيُكوُن البحرانُّ َشخًصا َآَخَر َجَع بينَُهم الشِتَ ِمَن الَعَشاِئِر امُلجاِوَرِة للِحلَّ
يِن  ُروِف بابجِْن َساَيا، وَصفيِّ الدِّ اِعِر املعجْ ِّ الَعاِلِ الشَّ يِن احِللِّ نَعِة، كصفيِّ الدِّ ِم والصَّ بالسجْ
 ِّ احِللِّ ُظ  لفجْ يُكوُن  َل  ِق ول�َِمَذا  ال�ُمحقِّ َعمِّ  ِن  ابجْ اِعِر  الشَّ الَعاِلِ  الَُذلِّ  َيجْيى  بِن  ِد  احِللِّ ممَّ
اُجِم  التَّ َة  َكافَّ فإنَّ   )3( الطُّرييِّ اِب  الَوهَّ عبجِْد  مجُْموَعِة  ِف   ) رانِّ )البحجْ إَِل  النَّاِسُخ  َفُه  حرَّ
َوجًها  َلُه  َأَرى  َل  اخلَاقانُّ  يجُْخ  الشَّ احَتَمَلُه  الِذي  َفالحتَِمُل  األَصليَِّة؛  يتِه  ِحلِّ َعل  مِمَعٌة 

ِة. حَّ َوِجيًها ِمَن الصِّ

ُروِف ِمنجْ َعاَدِة  َجِة ِف نسِج َقصاِئِدِه َفعَل ِخَلِف املأجُْلوِف املعجْ ا َعاَدُة َصاِحِب التَّ أمَّ
َقصاِئَدُه  يستِهلَّ  َأنجْ  َعاَدُتُه  وإِنَّم  والنَّسيِب،  بالَغَزِل  لَِقصائِدِهمجْ  التَّمهيِد  ِمَن  َعراِء  الشُّ
كُه للَغزِل َكاَن منجُْه َعل َسبِيِل  قويبُّ بِأنَّ ترجْ يجُْخ اليعجْ ا َما َقاَلُه الشَّ بال�َمواِعِظ واحِلَكميَّاِت؛ وأمَّ

)1( البابليَّات: 1/)13.

))( البابليَّات: 311/5.
��د عّل الطريّي، أخو فخر الدي��ن الطريّي صاحب  ��يجْخ ممَّ ��يجْخ عبد الوهاب بن الشَّ )3( وهو الشَّ
د ع��ّل احللو: )11. والدير  املنتخ��ب. ُينظر: ما نقله الطريّي ف كتاب أدب املحنة للس��يِّد ممَّ
مة الطهراّن ف الذريعة ذكره بذه التس��مية عند ِذكره مموعة من املراثي لبعض  بالذكر أنَّ العلَّ
��يجْخ مغامس البحراّن.  الفضلء من أواخر القرن الثالث ع� وأوائل الرابع ع� وعدَّ منهم الشَّ

ُينظر: الذريعة: 0)/103.
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النَّاُس  ُع  يتورَّ مِمَّا  ليَس  الَغَزَل  للَواِقِع؛ ألنَّ  امُلخاَلَفِة  مَتاَم  ُمَالٌِف  الَقوَل  َهذا  َفإِنَّ  ِع  التَّورُّ
 بَقِصيَدتِِه  عنُه، وُهو َغرُي معصَيٍة، وقد َمَدح َصاِحُب)1( )َباَنتجْ ُسَعاُد())( َرَسوَل اهللِ
َل  تغزَّ وقدجْ  غَزَل�َها،  عَليِه  ُينِكرجْ  ولجْ  عَليَها  َظُم  األَعجْ ُسوُل  الرَّ وَأَثاَبُه  بالَغَزِل،  َمبدوَءًة  هِذِه 
ِد َسِعيِد  يِِّد ممَّ ، والسَّ يضِّ يِف الرَّ يِف ال�ُمرَتَض، وَأخيه)3( ال�َّ ، كال�َّ الُعلمُء بَأشَعاِرِهمجْ
)4( وغرِيِهمجْ  ِد ِرَضا األَصفهانِّ يجِْخ ممَّ ، والشَّ ِّ يِن احِللِّ َفِر كَمِل الدِّ يِِّد جعجْ ، والسَّ ال�َحبٌّويبِّ
؛ َبلجْ َوُهناَك َغَزٌل  تِِهمجْ ِمَن الُعَلمِء اأَلعاظِِم، َقديًم وَحِديًثا، ولجْ يقَدحجْ َأحٌد بَوَرِع هَؤلِء وِعفَّ
َتَبِه  ال�ُمشجْ َأِو  ُروِه  احلَراِم واملكجْ َعِن  ُع  التورُّ َيُكوَن  ، وإِنَّم  َعلِّ ِمننَي  املؤجْ منجُْسوٌب ألَِمرِي 

ِر الطَّويِل: َعل األََقِل، ]وإِليك[ َنمِذَج ِمنجْ ِشعِرِه ِمَن الَبحجْ

ِق���َذاِل؟ َش��يجْ��ٍب  ��َد  َب��عجْ ُدنيا  ��اًم��ا َم��َض��تجْ وَل��َي��ال)5(َأَت��ط��ِل��ُب  ُك��ُر أيَّ وَت��ذجْ

)1( ه��و كعب بن زهري بن أيب س��لمى املازّن، أبو املرضب: ش��اعر عال الطبق��ة، من أهل نجد، له 
)ديوان شعر(، كان ممَّن اشتهر ف الاهليَّة، ول�مَّ ظهر اإلسلم هجا النبّي وأقام يشبِّب بنساء 
املس��لمني، فهدر النبّي دمه، فجاءه )كعب( مس��تأمنًا، وقد أسلم، وأنش��ده لميَّته املشهورة 

التي مطلعها:
»بانت سعاد فقلبي اليوم متبول«، فعفا عنه النبّي وخلع عليه بردته، وهو من أعرق الناس ف   
ام، كلُّهم شعراء وقد كثر  الشعر: أبوه زهري بن أيب سلمى، وأخوه بجري، وابنه عقبة وحفيده العوَّ
احها، وُترجت إل اإليطاليَّة، وعني با املست�ق  س��و لميَّته ومش��طِّروها ومعارضوها وشَّ ممِّ
رينيه باس��يه )Rene Basset( فن�ها متجة إل الفرنس��يَّة، وم�وحة شًحا جيًِّدا. توف سنة 

6) ه�. ُينظر: أنساب األشاف:8/11)3 وما بعدها، األعلم: 6/5)).
))( ُينظر: ديوان كعب بن زهري، ط. بريوت 1987: 65.

)3( ف املطبوع: )وأخوه(. 
د باق��ر األصفهاّن صاح��ب )اإليراد  د حس��ني ابن ممَّ ��يجْخ ممَّ )4( وه��و أب��و املجد الرضا بن الشَّ
ن ش��عره بنفس��ه، وهي عربيَّة وفارس��يَّة، ونسخة  م )136ه�(، دوَّ واإلصدار( املتوفَّ ف )4) مرَّ

خطِّه موجودة بأصفهان عند صهره. ُينظر: الذريعة: 9/ق)/363.
.) ّ د حسني النجفّي. )أمحد احِللِّ ُطبع شعره بتحقيق: ممَّ  

)5( ف املطبوع: )ليال(، والتصويب من الغدير: 9/7).
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ِهَداَيٌة؟ الِقَذاِل  َشيِب  ِف  َك��اَن  َضلِلأَما  َد  َبعجْ يجِْب  الشَّ ُن��وُر  ِديَك  فيهجْ
إَِق��اَم��ًة؟ ال��ُغ��روِر  َداِر  ِف  ألَن���َت َح��ِري��ٌص ِف طِ���َلِب ُمَ��اِلَأت��أجَْم��ُل 

َمنجْ َكِمثجِْل  بِ��األََم��اِن  ِمنَها  ُت  كجْ ��َك ِم���نجْ َن���وٍم بِ��َط��ي��ِف َخ��ي��اِلمَتسَّ مت��سَّ
وَه��ِذِه ِحينِي،  َح��اَن  َأنجْ  َسوَءًتا  فِ��َع��الَفيا  َقبيَح  ����َذرجْ  َأحجْ جْ  وَل َس��بِ��ي��ِل، 
َصباَبًة َي��ُم��وَت  َأنجْ  َج��ِدي��ًرا  َك��َح��الوَك���اَن  نِ��ب��نَي  امُل��ذجْ َف��ًت��ى َح��اُل��ُه ِف 
َرِقي ِمفجْ َشاَب  َوَقدجْ  نيا  الدُّ ختجَْدُعنِي  ��ُق��وًل َلَ��ا بِ��ِع��َق��اِلَأ  ��ُت م��عجْ ��َب��حجْ وَأصجْ
��ٍد ُم��مَّ بِ����آِل  فِ��ي��َه��ا  ������َوٌة  ُأسجْ �����َرِم آِلوِل  َب��نِ��ي َخ���رِي م��بجْ��ُع��وٍث وَأكجْ
َبُحوا فَأصجْ ال�َمنوِن  َريُب  َمُهُم  ��ت��اًت��ا بِ��ُك��لِّ َمَ����اِل)1(تقسَّ َع��ب��اِدي��َد َأشجْ

َتطُِف ِمنَها قوَلُه ِمَن الطَّويِل: وِهَي َقصيَدٌة َجيَِّدٌة َطويَلٌة، ولُه هِذِه الَقِصيَدُة الِتي نقجْ

��ي��ا َدنِ��ي��ُت ِع��نَ��ان ��ُرِك َي��ا ُدنجْ َع��نَ��انَل��ع��مجْ ِع��نَ��اِك  ِم���نجْ  ����ٌر  أَلمجْ وَذاَك 
��اِم ِم��ث��ِل َع��اِرًف��ا َل����واُه ال���ِذي ِم���نجْ ُح��بَّ��ُه��نَّ َل���َوانوَم���نجْ َك���اَن ب��األيَّ
َشبِيَبتِي َزَم���اَن  ��ِس  َن��فجْ إل  َن��َع��انُنِعيُت  َم���اِن  وَش��يجْ��بِ��ي إل َه���ذا ال���زَّ
��ُه ���ِم امُل��ذنِ��ب��نَي َمَ���انَل��َق��دجْ َس���َت ال��س��تَّ��اُر ح��تَّ��ى ك��أنَّ ��ف��ٍو ِم���نجْ اسجْ َب��عجْ
ُشكَرُه ي���ُت  َأدَّ َذاَك  ِف  ��نِ��ي  َأنَّ َرَع��انوَل��وجْ  ِح��نَي  احلَ��قَّ  َرع��ي��ُت  لُكنجُْت 

ويُقُول ِف ختلُِّصَها:

َوسيَلٌة ال��نُّ��ش��وِر  ي��وَم  ع��نجْ��َدُه  َج��انَوِل  َأن���ا  َم��ا  َمجْ���ِو  َراٍج  َأن���ا  ���ا  ِبَ
َطفاُهُم اصجْ الِذين  الُغرُّ  امُلصَطفى  ��ِق��ِه َب��َم��َع��انَبنُو  وم��يَّ��َزُه��مجْ ِم���نجْ َخ��لجْ

َمنافِِهمجْ َعبجُْد  ِر  الَفخجْ ِف  ِبِ��مجْ  ُم���َدان))(َأَن��اَف  ال�ُمَداِن  َعبجُْد  َلَ��ُم��وا  َف��م 
لَسِة، والُعُذوَبِة كَساِئِر َقصاِئِدِه. والَقِصيَدُة كلُّها ِف ِمثجِْل هِذِه السَّ

)1( أورد بعًضا منها ف أعيان الشيعة: 10/)13.
))( ُينظر: أعيان الشيعة:10/)13.
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تجْ  مرَّ التِي  َواِر  األَدجْ وَأحطِّ  وَأحَلِكَها،  الُقُروِن  وِء  َأسجْ ِمنجْ  ِلَم  ال�ُمظجْ ن  َقرجْ الجْ هَذا  إِنَّ 
ن  َقرجْ ُوِر َذلَِك الجْ ُء ِف َتدهجْ َطِة احلَاِكَمِة األََثُر السَّ لجْ ياَسِة ال�ُملتوَيِة والسُّ بالِعَراِق، َوَكاَن للسِّ
َل�َم  فِيها  �َمنَاَعِة  الجْ ُة  ُقوَّ ل  وَلوجْ ِه؛  َشِّ ِمنجْ  َرَذاٌذ  احِللَّة  أَصاَب  وَقدجْ  الثَّقاَفِة،  َلِة  ُشعجْ وانجْطَِفاِء 
َياَسُة املجُْلجْتوَيُة وحَدَها،  جْ َتُكِن السِّ َبَحتجْ ِف َخَبِ َكاَن، وَل َقاَمتجْ ِف احِللَّة للثََّقاَفِة َقاِئَمٌة، وألَصجْ

 

َذلَِك  ِف  َبِب  السَّ ُكلَّ   - َكاَنتجْ َوِسيَلٍة  ِة  بِأيَّ ِم  احلُكجْ َكرايِس  َنيِل  ِف  احلَاِكِمنَي-  وُة  شهجْ وَل 
ال�َمَرِض  ِمَن  َأشدُّ  وامُلَضاعَفاُت  ُمَضاَعَفاٌت،  َحَدَثتجْ  َم  وإِنَّ ِة؛  الِعلَّ ُكلُّ  ِهَي  َوَل  ِر،  التَّأخُّ
اَمِة  الدَّ ال�َمَعاِوِل  ِمنجْ  َيايسَّ  السِّ الطَّابَِع  َلِت  مَحَ التِي  الطَّاِئفيَِّة  َظُة)1(  َيقجْ َفَكاَنتجْ  ُخُطوَرًة 
َطُة  لجْ السُّ َتكِن  جْ  َوَل امَلَعاِرِف  َلَة  ُشعجْ َأطفَأتجْ  التِي  الَعاتَِيِة  يِح  وَكالرِّ َراِر،  والستِقجْ ِن  األَمجْ إل 
يَعِة؛  ال�َّ َعَل  والَغرَيِة  يِن  الدِّ عَل  باحَلَمِس  ُفوَعًة  مدجْ الطَّائفيَِّة  وِح  للرُّ إِيقاظَِها))(  ِف 
ولَتضِليِل  صوَلَانِِه  وَنيجَْل  الَعاِرَمَة،  ِم  احلُكجْ َشهَوَة  َوراَءُه  خُيجِْفي  ِسَتاًرا  ين  الدِّ َكاَن  وإِنَّم 
ِل  أوَّ ِمنجْ  ُج  ذَّ السُّ َهؤلِء  َكاَن  َزاِئَفٍة  ِدينيٍَّة  بِِشَعاَراٍت  َوُة  هجْ الشَّ هِذِه  اتََّسمتجْ  الُبَسطاِء؛ 
النتَِصاِر  ِة  بُِحجَّ َراِك  األَتجْ ِه  بِوججْ وَشَهُروُه  الطَّائفيَِّة  ِسَلَح  ُس  الُفرجْ َمَل  َفاسَتعجْ َضَحاَياَها؛ 
ِه اإِليرانِينَي  َلَح الَقِذَر بِوججْ َراَك َشَهُروا َهذا السِّ ظلوَمِة ِف الِعَراِق َكم َأنَّ األَتجْ يَعِة اَل�مجْ للشِّ
ثاُل�ها األََسالِيَب  َيا وَأمجْ ِمُل بِريطانجْ يَعِة كَم َتستعجْ رانِينَي الشِّ نَِّة ِمَن اإِليجْ ِة مِحَاَيِة َأهِل السُّ بُِحجَّ

. َواِح َرعاَياَها وَمصالِ�ِحِهمجْ ِة مِحاَيِة َأرجْ َة احلَِقريَة؛ بُِحجَّ مِريَّ الستعجْ

)1( ف املطبوع )يقضة(.
))( ف املطبوع )إيقاضها(.
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نَِّة؛ وإِنَّم َكاَن  يَعِة، َول ِمنجْ َأجِل َأهِل السُّ ِل الشِّ جْ يُكنجْ ِمنجْ َأججْ ولكنَّ النَِّزاَع ِف الواِقِع َل
ِكَيا،  مريِّ بنَي إِيَراَن وُترجْ النِّزاُع عَل )الَلَحاِف(، فَكاَن الِعَراُق َميداًنا لِ�َهذا التََّساُبِق الستعجْ
ِمُلُه ال�ُمتنافَِساِن للتَّخِديِر، َوَبدَأ النَِّزاُع  فنَِي( يستعجْ ورجْ ينيَُّة َأشبَه )باَل�مجْ َعاَراُت الدِّ وَكاَنِت الشِّ
َعَل  914ه�  َسنََة  راَن  إِيجْ َملِك   )1( فويِّ الصَّ إِسمِعيِل  اِه  الشَّ ُهُجوِم  ُمنجُْذ  تِِه  بِشدَّ الطَّائفيُّ 
َجاِء  َأرجْ ِة  َكافَّ ِن ِف  الِعراقيِّ واضطَِراِب َحبِل األَمجْ الَعام  أي  الرَّ الِعراقيَِّة وإِقجْلِقِه  الَعاِصَمِة 
ُكَمِن  جْ نَاِء الِعَراِق ُجنُوًدا ِف شنِِّه الُُجوَم َعل الُعثجْمنِينَي والتُّ َدَم ِمنجْ َأبجْ افِديِن، واسَتخجْ بِلِد الرَّ
لجْطَاِن  ِد السُّ الِذيَن َسبَُّبوا إل الِعَراِق َكثرًيا ِمَن النََّكباِت وال�َمتاِعِب ُمنُذ َسنَِة 914ه� َعَل عهجْ
واُلوَع  َب،  عجْ والرُّ اخَلوَف  َتنجُْ�ُ  احُلُروُب  تِلَك  فَكاَنتجْ  ())(؛  الَقاُنونِّ )ُسليَمَن  الُعثمنِّ 

َباَب!. ُر الضَّ َل، َكم ينجُْ�ُ الَبحجْ وامَلَرَض، والَهجْ

ِة؛ َحيُث  َباِرٌز ِف احلََياِة الجتِمِعيَِّة الثََّقافِيَِّة والقتَِصاديَّ ٌر  َفل َعَجَب إَِذا َحَدَث َتأخُّ
ِحَكًة  البِلِد اآلَِمنَِة ُفُصوًل ُمضجْ ِح هِذِه  َ ُس َعل َم�جْ ِمُروَن الُعثمنِيُّوَن والُفرجْ َمثََّل ال�ُمستعجْ
�َمشاِهِد  ثيِل، والتَّنِكيِل، وهتجِْديِم َمعَاِلِ الِعلجِْم، وَأَماِكِن الِعَباَدِة والجْ تيِل، والتَّمجْ ُمبِكَيًة ِمَن التَّقجْ
َت َرَهٍق ِمَن الُوِع واخلَوِف  ن، َوُهَو َينوُء حَتجْ َقرجْ َسِة؛ َفِمَن الَبِدييِّ َأنجْ يبجَْخَل َهذا الجْ ال�ُمَقدَّ

)1( أبو الظفر ش��اه إس��معيل الادي الوال، أو إس��معيل بن حيدر بن النيد الصفوّي )5) رجب 
ة  ��س الدولة الصفويَّ )89ه�/5) يوليو 1487م-18 رجب 930ه�=3) مايو 4)15م(، مؤسِّ
س  يني الذي أسَّ ف إيران، إس��معيل الصفوّي هو ش��اه إيران )1501-4)15(، وهو القائد الدِّ
ير واسع ف أردبيل واملناطق املجاورة لا ويرجع  احلكم للصفويِّني وهو سليل عائلة دينيَّة لا تَقدجْ
 .ني إل اإلمام الكاظم وبالتال إل اإلمام عّل بن أيب طالب�� خني أصل الصفويِّ بع��ض املؤرِّ

ة )إسمعيل الصفوّي(. وللمزيد عنه ُينظر: املوسوعة احلرَّ
ل بالتكيَّ��ة العثمنيَّ��ة: س��ليمن بن س��ليم؛ بالتكية  ل ب��ن س��ليم خ��ان األوَّ  ))( س��ليمن خ��ان األوَّ
ة حكم من )6 نوفمب 0)15م حتَّى وفاته ف 7  )Süleyman(، كان عاش السلطني أطول مدَّ
ل، وخلفه ابنه السلطان سليم الثان،  سبتمب سنة 1566م( خلًفا ألبيه السلطان سليم خان األوَّ
 )Kanuni( ُعرف عند الغرب باسم سليمن العظيم، وف ال�ق باسم سليمن القانون ف التكية

ة )سليمن القانوّن(. لِ�مجْ قام به من إصلح ف النظام القضائّي العثمّن. املوسوعة احلرَّ
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َم  بُرغجْ ولِكنجْ  َعراِء،  الشُّ ِمَن  وال�ُمجيديَن  الُعَلمِء  بَِأَساطِنِي  جُيوُد  َفَل  وال�َمآيِس؛  ِل  والَهجْ
ِة  َقويَّ النََّظِر  َسِليَمِة  كرِي  التَّفجْ َرِصينٍَة  وَأدبيٍَّة  ِعلجْميَّة  فَِئِة  خَتجِْريِج  ِمنجْ  ُة  احِللَّ اسَتطاَعِت  َذلَِك 
اِميِة َفَكاَنتجْ هِذِه الِفَئُة الَكريَمُة  َساِس؛ لَِتُقوَد مَحَلًة هتجِْذيبيًَّة بَِجنِب تِلَك احلُروِب الدَّ اإِلحجْ

َمِء. لجْ كالنُُّجوِم اللِمَعِة ِف َحنجَْدِس الظَّ

رُّ  )الدُّ ِكَتاِب  َصاِحُب   ِّ احِللِّ اهللِ  َعبِد  ِن  بجْ يِن  الدِّ َتِقيُّ  يجُْخ  الشَّ األَفاِضِل  َهؤَلِء  وِمنجْ 
.)1( يِخ َرَجٍب الُبجْيسِّ َواِر الَيِقنِي( للشَّ َلَصُه ِمنجْ ِكَتاِب )َمَشاِرُق َأنجْ الثَِّمنُي( الِذي استخجْ

ِن َأيِب الَقاِسِم بِن احلُسنِي الُعوديِّ  يِن، َأُبو َعبِد اهللِ احلُسنِي بجْ ُف الدِّ يجُْخ َشَ ومنُهُم الشَّ
ُدوِم))(. �َمعجْ َباِت الجْ َأَلِة إِثجْ ِق الَكَرِكيِّ والِذي َعَاَرَضُه ِف مسجْ �َمعاُصِ للجُْمَحقِّ ِّ الجْ األَسديِّ احِللِّ

َهِب(  الذَّ )ُمُروُج  ِكَتاَب  ِه  بَِخطِّ َكَتَب  الِذي  ويِّ  احِللَّ َعلِّ  َعبِد  ِن  بجْ َناِصِ  يجِْخ  وَكالشَّ

ين عبد اهلل احللبّي،  )1( جاء ف الذريعة: 65/8 »الدرُّ الثمني ف أسار األنزع البطني للشيخ تقى الدِّ
��ري أصحابنا، وقد رأي��ت كتابه هذا ف  ق��ال صاح��ب الرياض: إنَّه فاض��ل عال جليل من متأخِّ
��يجْخ رجب  تيمج��ان م��ن بلد گيلن، وهو منتخب من كتاب )مش��ارق أنوار اليقني( تأليف الشَّ
البيّس مع ضمِّ بعض الفوائد إليه، وقد أدرج فيه أيًضا )تفس��ري مخس��مئة آية من آيات القرآن ف 
��يجْخ تقيِّ  فضائ��ل أهل البي��ت(، ثمَّ احتمل صاحب الري��اض أن يكون هذا املؤلِّف هو بعينه الشَّ

ين بن عبد اهلل احللبّي الذي ترجه ف باب التاء الثناة الفوقانيَّة. الدِّ
أق��ول: الظاهر أنَّ الش��يخ تقيِّ الدين املذك��ور انتخب من كتايَب البيّس وها )مش��ارق األنوار(   
ه  و)الدرُّ الثمني( الذي فيه تفس��ري مخس��مئة آية وجعهم مع فوائد ُأَخر ف هذا الكتاب الذي س��مَّ
ب�)الدرِّ الثمني ف أسار األنزع البطني(، وقد رآه صاحب الرياض ف )تيمجان(، ويوجد نس��خة 
منه ف النجف ف مكتبة )الس��موّي( ضمن مموعة كلُّها بخطِّ عّل بن مس��يح اهلل رضا، فرغ من 
له »احلمد خلالق البيَّات، والش��كر لواهب العطيَّات ثمَّ الصلة  كتابتها ف س��نة )1010ه�(، أوَّ
ّ وليس حلبيًّا؛ إذ ذك��ر ف: )/39 من الذريعة »فإنَّه  والس��لم..«. والظاهر أنَّ املصنِّ��ف هو ِحلِّ
ّ الذي انتخبه من مش��ارق األنوار للشيخ رجب، وأدرج فيه تفسري اخلمس  للش��يخ عبد اهلل احِللِّ

.»مئة آية التي نزلت ف أهل البيت
))( ُينظر: تفصيل ذلك ف: بحار األنوار: )35/10.
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�ّي))( ِمنجْ  احِللِّ َمِة اهللِ  يِد نِعجْ )1(، والسَّ ِّ ِن ُعَذاَقَة احِللِّ يجِْخ ابجْ للجَْمسُعوديِّ َسنََة 991ه�، وَكالشَّ
َفُه  )3( َصاِحِب ِكَتاِب )َنَفحاُت الَفواِئِد( الِذي ألَّ ِن ُسليَمَن الُقَطيفيِّ يجِْخ إِبجْراهيَم بجْ َتَلِميِذ الشَّ
؛ ُثمَّ َعَدَل عنجُْه  ِق الَكَرِكيِّ ُه ِمنجْ َتلِمَذِة ال�ُمَحقِّ َياِض)4( إِنَّ َسنة 945 ه�، وَنَقَل َصاِحُب الرِّ
َأدَّتجْ إل  َذلَِك فِرَقٌة  الَكِرِكيِّ بِسبِب  بينَُه وبنَي  ال�َمذُكوِر، وَحَصَلتجْ  يجِْخ الَقطيفيِّ  إل الشَّ

توُم. ()5(، وُهنَاَك َواَفاُه أَجُلُه ال�َمحجْ فويِّ مِسب الصَّ اِه )َطهجْ َداَد بِأمِر الشَّ َعاِدِه إل بغجْ إِبجْ

باَب  َأسجْ َقاَوَمتجْ  َقدجْ  الِسجلِّ  طيَّ  َمُن  الزَّ َطواَها  َجِليَلٍة  صيَّاٍت  لِشخجْ َمٌء  أسجْ وُهنَاَك 
تَمِع كال�َمِء الِذي ُهَو  ُر ِقَواُم ال�ُمججْ عجْ عراِء ِمنجْها والشِّ النِحَطاِط ُمَقاَوَمًة َعنِيَفًة َل ِسيَم الشُّ
َضٌة  ظِيَِّة الَباِرَدِة، وَهذا ال�َمُء ُعرجْ نجَْعِة اللفجْ َضٌة للُفُتوِر، والُُموِد، والصَّ ِقَواُم احلَياِة؛ فَذلَِك ُعرجْ
ِعُدُه ُبَخاًرا؛ ُثمَّ تلجْطُِمُه الُبوَدُة َفُتحيُلُه َثلجًْجا؛ ُثمَّ َيستِحيُل ساِئًل َفُهَو  لِتلُعِب احلَراَرِة؛ فُتصجْ
َتاُج ال�َمُء إل َحراَرٍة معَتِدَلٌة َل َتِزيُد  َرى؛ َفَكم يجْ ًرا، وَغاٌز َتاَرًة، وَصِلٌب َتاَرًة ُأخجْ َساِئٌل َطوجْ

)1( ُينظر: أعيان الشيعة: 1/4)6، الذريعة: 131/5.
))( ُينظر: أعيان الشيعة: 1/)19، 09/8).

)3( ستأيت ترجته ومصادرها.
)4( رياض العلمء: 15/1.

ل )فارسيَّة:شاه هتمسب يكم(: هو أحد شاهات إيران الصفويِّني األقوياء، كان  )5( طهمس��ب األوَّ
ل، ولِد ف ))) فباير/ش��باط عام 1514م وت��وفِّ ف 14 أيار/مايو  خلًف��ا ألبيه إس��معيل األوَّ
ة طفولته  عام 1576م(، كانت والدته تدعى ش��اه- بيك خانم وه��ي تركمنيَّة األصل. خلل مدَّ
كان حتت س��يطرة رجال القزلباش، حيث أنَّه خلف والده عندما كان عمره 10 س��نوات إلَّ أنَّه 
ة إل  ضت الدولة الصفويَّ ة حكمه تعرَّ اس��تعاد س��يطرة الش��اه خلل مرحلة الش��باب. خلل مدَّ
العديد من األخطار اخلارجيَّة وخصوًصا من قبل العثمنيِّني ف الغرب واألوزبك ف ال�ق. هزم 
ة حكمه لكنَّه  طهمس��ب األوزبك لكنَّه خ� تبي��ز وبغداد بعد أن احتلَّهم العثمنيُّون خ��لل مدَّ
��ع ف حكمه لحًقا وصدَّ العديد من الجمت العثمنيَّة التي  اس��تطاع بباعة وذكاء الثبات والتوسُّ
ة واصطدامها بباعة  أوقعت ف جيوش العثمنيِّني خس��ائر فادحة خلل دخولا األرايض الصفويَّ
خطط طهمسب ف صدِّ تلك الجمت بالتكتيك ودون اللتقاء املباش حيث اعتمد مبدأ األرض 

ة )طهمسب الصفوّي(. ارة. املوسوعة احلرَّ واجهة اليوش العثمنيَّة الرَّ املحروقة لِ�مجْ
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َداِن  الِوججْ َتاُج إل َحراَرِة  ُر يجْ عجْ َثلًجا َجاِمًدا كَذلَِك الشِّ ُه  ُ َتنجُْقُص َفتصريِّ َغاًزا، ول  َفتحيُلُه 
ِريِط. َراِط والتَّفجْ َكاِء بنَي اإِلفجْ َوتواُقِد الذَّ

81. اْبُن َبَرَكٍة)1( )850-924هـ(

اٍد  ِن َأمَحَد بِن َشدَّ ي بجْ ِن َصَدقِة بِن َحجِّ ِر بِن َبَرَكِة بجْ ُن َبدجْ يجُْخ َحاِمي َأوجْ َجامي بجْ هَو الشَّ
الثَِّقيُل  ُنُه  ال�َمعرَفِة، وزجْ ياِر  ِمعجْ ِف  َلُه  ِر،  الَقدجْ َجِليُل  أي،  الرَّ َحِصيُف  َعاِلٌ   ، ِّ احِللِّ األَسديِّ 
يَعَة اإِلسلميََّة  اُف اخلَِفيُف، َكاَن ِف َطليَعِة ال�ُمصِلِحنَي الِذيَن َخَدُموا ال�َّ فَّ وطبجُْعُه الشَّ
َزَواَيا  ِف  َحياهِتِمجْ  ِمنجْ  ُم�َقٌة  َجوانٌِب  َفظلَّتجْ  التَّاِريُخ  ُهُم  ُينصفجْ فَلمجْ  َمشُكوَرًة؛  َخدماٍت 
ِم ِمنجْ َخلجِْف الُغُيوِم ِمنجْ  َقِليَلٍة َكوِميِض النَّججْ جْ تظَهرجْ للَباِحثنَي ِسَوى َشَذراٍت  النِّسياِن َوَل
َخ َعل َأنَّ الُوُجوَد النَّاِقَص َخرُي  ِدي ال�ُمؤرِّ َفحاِت اللِمَعِة َل َتِفيُد ال�ُمتتبِِّع َول جُتجْ تِلَك الصَّ
ُموريَن َأَكاُد َأمتيَُّز  َعاٍن ِف َتاِريِخ َهؤلِء الُعَلمِء ال�َمغجْ َت بإِمجْ ِض، ُكلَّم َنَظرجْ ِمَن الَعَدِم ال�َمحجْ
ريطِِهمجْ ِف  َفاِد ِف ِجنَايتِهُم الَكبرَيِة َعل التَّاِريخ بِتفجْ ِمَن الَغيِظ وَأنجُْحو بَِمِريِر الَلوِم عَل األَحجْ
ِصرُيُهُم َل�َم َضاَعتجْ  ل تقجْ وِح فلوجْ مجْ بَِملِذ الََسِد َعِن مَلِذ الرُّ تِلَك الُكنُوِز الثَّمينَِة وانجِْشَغاِلِ
ِة َشأجٌْن حتُسُدَها َعليِه  اَءُة، َولَكاَن للِحلَّ َفحاُت الَوضَّ تِلَك الُكنُوُز، َول انجْطوتجْ تِلجَْك الصَّ

َع. َعاَلِ َأججْ َب؛ بلجْ ِف الجْ ِق َفحسجْ هاُت ال�ُمُدِن ل ِف ال�َّ ُأمَّ

لِم، َقدجْ َكتَب  يجَْخ الَِليَل َفذٌّ ِمنجْ تِلَك األفذاِذ، وَعَلٌم ِمنجْ تِلَك األعجْ َن َبرَكٍة الشَّ إِنَّ ابجْ
عبِد  يجِْخ  الشَّ ِجِد  مسجْ َزواَيا  ِف   ِّ احِللِّ َمة  الَعلَّ ِكَرِة  تذجْ ِمنجْ  التَّاِسَع  َء  الُزجْ يِف  ال�َّ بِخطِِّه 

 

ُن َبَرَكٍة ِمنجْ ِكتاَبِة  ِّ مؤلِِّف )الَفواِئُد الَباِهَرُة(، وَقدجْ َفَرَغ ابجْ ِن َفيَّاٍض األَسديِّ احِللِّ ميِع بجْ السَّ
ِكَرِة َسنََة 904ه�))(. التذجْ

)1( طبقات أعلم الشيعة: ج7/ق54/10.
))( هنالك ملَّد فيه كتب اإلجارة إل ناية السكنى والعمرى والرقبى بخطِّ املتَجم له الشيخ حامي 
، ف��رغ منه يوم الثنني=  ّ اد األس��دّي احِللِّ ي بن ش��دَّ  اب��ن بدر بن بركة بن صدقة بن أمحد بن حجِّ
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مؤلُِّف  ِهرُي  الشَّ الطَّهرانُّ  ُبزركجْ  آَغا  يجُْخ  الشَّ اَثُة  البحَّ وصديُقنَا  شيُخنَا  استنجَْتَج  وَقِد 
الُزِء  آخِر  ِف  َكَتَبُه  ممَّا  وَذلَِك  الُعَلمِء؛  ِمَن  َجِة  التَّ َهذِه  َصاِحِب  كوَن  ِريَعُة(  )الذَّ ِكَتاِب 
َهذا  َأنَّ  وِعنِدي  وَأساتِيِذِه،  ومَشاخِيِه،  لِوالَِديِه  َبَرَكٍة  ِن  ابجْ ُدَعاِء  ِمنجْ  ِكَرِة  التَّذجْ ِمَن  التَّاِسِع 
جْ ينَجحجْ ِف ُدروِسِه َفَليَس ُكلُّ تلميٍذ  ٍل؛ لَواِز َأنجْ َيُكوَن التِّلميُذ َل الستنجَْتاَج ملُّ َنَظٍر وتأمُّ
جَيُب َأنجْ َيكوَن ُمستِفيًدا، والِعلُم ُنوٌر يقِذُفُه اهللُ ِف َقلجِْب َمنجْ َيَشاُء ِمنجْ ِعباِدِه، َفم ُكلُّ َمنجْ 

ًل. َبَح َشاِعًرا، َول ُكلُّ َمنجْ َدَرَس الِعلَم َأصَبَح َعاملًِا َهذا أوَّ َر أصجْ عجْ َقَرَأ الشِّ

َيُكوُنوَن  فَقدجْ  ِعلجٍْم؛  َيُكوُنوا مشايخ  َأنجْ  َيصحُّ  َكم  امَلَشايَخ واألَساتِيَذ  َفإِنَّ  َثانًِيا  ا  َفأمَّ
َعاُء  الدُّ َفليَس  والكَتاَبِة،  الِقَراَءِة  ِد  ملِجرَّ َأوجْ  الُعُلوِم  َماِت  ُمَقدِّ ِف  َأوجْ  األََدِب  ِف  مشايخ 

ُه ِمَن الُعَلَمِء. ا َعَل أنَّ ألَساتيِذِه ومشاخيِه َدليًل قويًّ

َوأنَّ  وفِقِهِه،  وَأَدبِِه  ِمِه  بعلجْ اُجِم  التَّ َحاِب  َأصجْ ِة  َكافَّ َتِصيُح  َفُهَو  الَوجيُه  لِيُل  الدَّ ا  أمَّ
َزتجْ ُبرَد َحواِشيِه  َنان(، وُهَو كَتاُب طرَّ ياُن ِمنجْ آِل عدجْ اشتَِغاَلُه بِكُتِب الِفقِه َلُه كَتاُب )األَعجْ
يجِْخ التَّقيِّ والَعاِلِ  ِم، َكاَن ِمنجْ َتِلَمذِة الشَّ بِك مَعانِيِه َأنُمُل الَفهجْ َيُد الِعلجِْم، وَصاَغتجُْه ِف مسجْ
يِخ  ّ ُمَعاِصٍ للشَّ ِم احِللِّ ِن امُلعلِّ ِد بِن احلُسنِي النِّيلِّ امَلعروِف ب�: ابجْ بَّانِّ النَّقيِّ َأيِب َعبِد اهللِ ُمَمَّ الرَّ
يجِْخ َعلم بِن َسيِف بِن منجُْصوٍر َصاِحِب ِكَتاِب )كنُز  ، والشَّ ّ َعلِّ بِن الَقاِسِم بِن ُعذاَقِة احِللِّ

 

937ه�،  َسنََة  َلَصُه  استخجْ الَباِهَرِة(  اآلَياِت  )تأجِْويُل  ِكَتاِب  ِمنجْ  ال�ُمنتَخِب  الَفواِئِد()1( 

��يجْخ عبد السميع بن فيَّاض األس��دّي باحِللَّة، ف  ل س��نة 905ه� ف مس��جد الشَّ =ثامن ربيع األوَّ
مكتبة السيِّد املرعيّش رقم 1611 ذكر ف فهرسها: 14/5.

)1( ف الذريعة: 66/5-67 »جامع الفوائد ودافع العاند، هو متص ومنتخب من )تأويل اآليات 
ين عل األستآبادّي انتخبه منه الشيخ علم بن سيف بن منصور  الظاهرة(، تأليف السيِّد شف الدِّ
، قال ف ديباجته: )وبعد فإنِّ تصفَّحت كت��اب )تأويل اآليات الظاهرة ف فضائل  ّ النجف��ّي احِللِّ
الع��تة الطاهرة( فرأيته قد احتوى عل بعض تعظي��م عتة النبّي أهل التفضيل ف كتاب اهلل 
يته ب�)جامع الفوائد  العزي��ز اللي��ل، فأحببت أن أنتخب منه كتاًبا قليل احلجم كثري الغنم، وس��مَّ
ا=   وداف��ع اَل�ُمعان��د( وجعلت ذل��ك خالًصا لوجه اهلل تع��ال(، رأيت منها النس��خة املحتملة أنَّ
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ِف  )الُكنُوُز  ِكَتاُب  بَرَكٍة  ٌة، ولبن  اآلِخرييِن ُصحبٌة ومودَّ الَعاملنِِي  هَذيِن  َمَع  َلُه  وَكاَنتجْ 
َوٌة َتُفوُق َما ِف الُكنُوِز. ُموِز(، وُهَو ثرجْ حلِّ الرُّ

باَن ِمنجْ ُشهوِر  ابِِع َعَ�َ ِمنجْ َشهِر َشعجْ َماِن، ِف اليوِم الرَّ َعتِِه َعنُي الزَّ اكتحَلتجْ بِنُوِر طلجْ
َد  ِة ُجَاَدى اآلِخَرِة، بعَد َأنجْ تزوَّ ِة، وَكاَنتجْ َوَفاُتُه ِف ُغرَّ زيديَّ ِة اَل�مجْ َسنة 850ه� ِف َأكناِف احِللَّ
ُبكَرًة  رمَحتِِه  َشآبِيَب  عليِه  اهللُ  َأنزَل  4)9ه�،  َسنَة  ِمن  اآلِخَرِة،  َزاُد  َم  نِعجْ وِهي  وى،  بالتَّقجْ
ًة، وَل�مجْ َيُكنجْ َلدينَا َشٌء  ُ اخلُزاَمى( َتامَّ ِن بَرَكٍة ِف مجُْموَعِة )َن�جْ َجََة ابجْ نا ترجْ وَعِشيًَّة، وَقدجْ وجدجْ

َجَتِِه، ولَقِد اكَتفيجْنا ِبَا. ُمهمٌّ لِنُزيَدُه ف ترجْ

)1( ِّ ْيُخ إِْبَراِهيُم ]ْبُن[ ُسَلياَمَن الَقطِيفيِّ الَغَرويِّ احِللِّ 82. الشَّ

، َعاِلٌ َعاِمٌل َفِقيُه،  ِّ ُن ُسليمَن الَقطِيفيِّ الُغرويِّ احِللِّ َراِهيُم بجْ يجُْخ َأُبو ُسَليمَن إِبجْ ُهَو الشَّ

د عل اخلوانس��ارّي مكتوب ف آخرها هكذا »فرغ من  =بخطِّ املؤلِّف ف النجف بمكتبة الول ممَّ
تنميقه منتخبه العبد الفقري إل اهلل الغفور عَلم بن س��يف بن منصور غفر اهلل له ولوالديه باملش��هد 
ال�يف الغروّي ف )937ه�( سبع وثلثني وتسعمئة«، ونسخة أخرى كتابتها ف )15 ذي القعدة 
د النجفّي  ي��ن بالكاظميَّة، وهي بخ��طِّ درويش ممَّ 1083ه�( ف مكتبة س��يِّدنا احلس��ن صدر الدِّ
د النجفّي، ونسخة للسيِّد آقا التستّي أيًضا ف النجف كتابتها  كتبها ألخيه الشيخ نعمة اهلل بن ممَّ
ف )1113(، ورأيت نس��ًخا أخ��رى أيًضا مكتوب ف آخر بعضها »وس��ميَّته )كنز الفوائد ودافع 
ه أخرًيا بذلك، وأما التعبري عنه ب�)كن��ز جامع الفوائد ودافع  العان��د(«، فلعلَّه بدا للمصنِّف فس��مَّ
العاند( كم ف بعض املواضع فلعلَّه من المع بني السمني، وعل أيٍّ فاملنتخب هو عَلم بن سيف 
مة  كم ف جلة من نس��خه، وقد جزم به الش��يخ عبد النبّي ف )تكملة نقد الرجال(، فم حكاه العلَّ
املجلّس ف البحار عن بعض أنَّ النتخاب أيًضا ملؤلِّف أصله الس��يِّد شف الدين نفس��ه ل وجَه 
مة الدزف��وّل ف مقدمات )املقابيس( من أن النتخاب للش��يخ شف  ل��ه، وكذا ما ج��زم به العلَّ

الدين بن عّل الغروّي وتبعه شيخنا ف )فصل اخلطاب( ممَّا ل وجَه له«.
)1( ترجت��ه ف: أم��ل اآلمل: )/8 الرق��م 5، رياض العلمء: 15/1، لؤل��ؤة البحرين: 159 الرقم 
ة العارفني: 6/1)، إيض��اح املكنون: 99/1)،  63، روض��ات النَّ��ات: 5/1) الرقم 3، هديَّ
أن��وار البدرين: )8) الرق��م 3، أعيان الش��يعة: )/141، الكنى واأللق��اب: 76/3، ريانة= 
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الَبحريِن ومنجْها  إل  َهاَجَر  الَقطِيِف،  ِمَن  الَعربيَِّة  الَزيَرِة  ِمَن  أصُلُه  َزاِهٌد،  ٌق  ُمقِّ َفاِضٌل، 
ِف  َعَلًم  َأصَبَح  حتَّى  الِعلجْميَِّة  َمناِهِلَها  ِمنجْ  َتَهَل  وانجْ َف  األشجْ النََّجَف  َوَسَكَن  الِعَراِق  إل 
ًقا، وَعابًِدا َوِرًعا  َتَهَر فِيَها َفِقيًها وُمقِّ ِة؛ فاشجْ َل إل َمدينِة احِللَّ حَتَ ِه واألُُصوِل، وِمنجْها ارجْ الِفقجْ
اِئَعِة واإِلَجاَزاِت النَّافَِعِة وال�َمقَاَماِت الَعالَِيِة،  وَزاِهًدا، وَقدجْ ُوِصَف بَِصاِحِب التََّصانِيِف الرَّ
ِم َتدلُّ َعَل ُطوِل َباِعِه وُعلوِّ  تاًذا لَِكثرٍِي ِمنجْ َطَلَبِة الِعلجْ �ُمكثُِر ِف التَّآليِف الِقيَِّمِة، َوَكاَن ُأسجْ والجْ
َرَسِة الُعُلوِم  ا لِ�مدجْ َمِن َمقرًّ َذُه فَتًة ِمَن الزَّ َ َن َمسجٍد اختَّ ِة َجباَن ِضمجْ بِِه، َلُه َمرَقٌد ِف َملَّ كعجْ

عيَِّة ِف احِللَِّة. ال�َّ

َدوِس اِلنَاِن َسنة )940ه�()1(، ال�ُموافِق )1533م(، َرِحَم اهللُ الَعاِملنَي  انجْتقَل إل فِرجْ
يِن. لِء كِلَمة الدِّ إلعجْ

فاتِِه))(: وِمنجْ َأهمِّ مؤلَّ

=األدب: 480/4، طبق��ات أعلم الش��يعة: 4/4، الذريع��ة: )164/1 الرقم )109، معجم 
رجال احلديث: 30/1) الرقم 167، األعلم: 41/1، معجم املؤلِّفني: 36/1.

ر أنَّه  )1( توف بالغرّي...، لكنَّه فرغ من )نفحات الفوائد( ف س��نة مخس وأربعني وتس��عمئة، ونقدِّ
مات بعد ذلك بيس��ري. وف الذريعة: )164/1 »... املتوفِّ بعد 944ه� كم يظهر من إجازاته«. 
وف موض��ع آخر من الذريعة: 10/14) »املتوفِّ بعد س��نة 945؛ ألنَّه ف��رغ ف هذا التاريخ من 
د صادق بحر العلوم ف تعليقته عل لؤلؤة البحرين:  كتابه نفحات الفوائد«. وَقدجْ ذكر الس��يد ممَّ
160، الامش 16 أنَّه حّي س��نة 951ه�، وهي السنة التي فيها جفَّ مداد قلمه من كتابه )الفرقة 

الناجية(.
))( وما ل يذكره السيِّد: كتاب الادي إل الرشاد. الذريعة: 74/13، والرسالة النجفيَّة: 7/11)).

ين. الذريعة: 47/11. ورسالة ف أدعية سعة الرزق وقضاء الدَّ  
واخللفيَّ��ات، وهي رس��الة عمليَّ��ة فتوائيَّ��ة. الذريعة:38/7)، حاش��ية عل املخت��ص النافع:   
ة. الذريع��ة: 4/6، الثمنية ع� حديًثا.  ة ف حتقيق املس��ألة الس��فريَّ الذريع��ة: 193/6، واحلائريَّ

الذريعة: 11/5.
واألم��ال: الذريعة: )/307، األربعون حديًثا. الذريع��ة: 410/1، مموعة النوادر. الذريعة:   

.108/(0
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اُج)1(.. 1 اُج الوهَّ َ ال�ِّ

( ..)(( ِد مكيِّ الَعاملِّ ل ُمَمَّ هيِد األَوَّ َشُح َألفيَِّة الشَّ

بيَحِة)3(.. 3 مَاِت الذَّ ُح ُمرَّ شجْ

وِم)4(.. 4 ِرَساَلٌة ِف الصَّ

َصلُة الُمَعِة)5(.. 5

6 ..)6( ِّ ِق احِللِّ تعِلَيَقاٌت َعل َشاِئِع ال�ُمَحقِّ

ُكوِك)7(.. 7 ِرساَلٌة ِف الشُّ

نى)8(.. 8 مِء اهلل احلُسجْ َشُح أسجْ

َنَفَحاُت الَفواِئِد)9(.. 9

ينِي الِفرَقِة النَّاِجَيِة)10(.. 10 كَتاُب َتعجْ

اج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ف حيل اخلراج. انظر: الذريعة: )164/1.  )1( واسمه: ال�اج الوهَّ
ة  ق الَكَرِك��ّي )ت 940ه�(. ُطبع طبعة حجريَّ وه��و ف ال��ردِّ عل قاطعة اللجاج ف اخلراج للمحقِّ
قني(، وهو الس��ادس ف املجموع��ة، ف الصفحات )40)- س��نة 1315ه� ضمن )كلمت املحقِّ

314(، وأعادت مكتبة املفيد طبعه ف قّم سنة )140ه�. انظر: فهرس التاث: 793/1.
))( الذريعة: 107/13.

)3( ُينظر: كشف احلجب واألستار: )8)، الذريعة: 0)/149.
)4( الذريعة: 04/11).

)5( الذريعة: 15/)6.
دات النافع ف متص ال�ايع. انظر: الذريعة: 145/13. )6( وعنوانه: شح تردُّ

)7( الذريعة: 10/14)، و)66/1).
)8( الذريعة: 88/13.

)9( الذريعة: 4)/49).
م 1360ه� عن=  د المداّن بتاريخ مرَّ يجْخ شري ممَّ )10( الذريعة: 177/16، نس��خة منه بخطِّ الشَّ
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َضاِعيَِّة)1(.. 11 َساَلِة الرِّ ساِئِل والرِّ ِكَتاُب الرَّ

الَكَرِكيِّ . )1 َعلِّ  يجِْخ  الشَّ ِه  ُمَعاِصِ َمَع  ِه  الِفقجْ َمَساِئِل  ِف  وُمنَاَظَراٌت  ُمَساَجلٌت 
. الَعاِملِّ

ُّ 83. السيُِّد َعلُّ الـُموَسويُّ احِللِّ

ِل  ، ِمنجْ أهجْ ِّ ريُر، الَفقيُه السيُِّد َعلُّ بُن عبِد احلُسنِي ال�ُموسويِّ احِللِّ بُذ النِّحجْ ُهَو الَهجْ
َكِز  ا إل مرجْ َة())( التَّابَِعِة إِداريًّ ِم )َبنجْشَّ ُروَفِة اآلَن بِاسجْ َيا( ال�َمعجْ ِة ِهَي قرَيُة )َبنِشجْ َقرَيٍة َلصيَقٍة باحِللَّ
َة َعَل  َ َداَد الَبصجْ ِة ِقَطاِر بغجْ َب ِسكَّ ِة ُقرجْ اٍت ِمَن احِللَّ َبَعِة ِكيُلو ِمتجْ ِد َأرجْ ِة َتَقُع َعَل ُبعجْ لَِواِء احِللَّ
اِت الحتَِلِل  َرَكٌة َحاِمَيٌة بنَي ُقوَّ َة( وَقَعتجْ معجْ َ�ِ ِمنجْ نجِْر الُفَراِت، وِف )بنجْشَّ الَانِِب األَيجْ
اَن َثوَرِة الِعَراِق َسنََة 0)19 م، وَقدجْ  البيَطانِّ الَغاِشَمِة وبنَي الُقواِت الَوطنيَِّة الِعَراقيَِّة إِبَّ
َكَمِل  مَحَِد  يِد  السَّ لِم  اإِلسجْ ِة  ُحجَّ لَِسمَحِة  وَكاَن  الَباِهِر،  بالنََّجاِح  بيَُّة  عجْ الشَّ اُتنَا  ُقوَّ تكلََّلتجْ 

ِر)3(. ِ املؤزَّ برِِي َهذا النَّصجْ يِن َأَثٌر َكبرٌِي ِف تدجْ الدِّ

التِي خلََّدِت  الَقرَيِة  نَاِء هِذِه  أبجْ ِمنجْ  َجَِة  التَّ ال�ُموسويَّ َصاِحَب هِذِه  السيَِّد َعلَّ  إِنَّ 
ُججُْهوٍر  ِن  لبجْ ُمعاِصٌ  َفِقيٌه  َكاِمٌل  ٌم  ُمتكلِّ َعاِلٌ  وُهو  الِعَراِقيَِّة،  الثَّورِة  َتاريِخ  ِف  َمها  اسجْ

اء الزائرّي بتاريخ 951ه�. انظر: فهرس التاث: 793/1. =نسخة بخطِّ فرج اهلل بن سال البكَّ
قني(، وهي الرابعة ف املجموع��ة، ف الصفحات )39-191)(.  )1( طبعت ضم��ن )كلمت املحقِّ

انظر: فهرس التاث: 793/1.
))( ل أعثر عل ذكر لذه املنطقة ف كتابات البلدانيِّني، وقد س��ّمها الطهراّن ف الذريعة: 6)/377 
ّ الساكن بقرية  )نش��يانة(، يقول: »...ل�معاصه الس��يِّد عّل بن عبد احلسني املوس��وّي احِللِّ

نشيانة من قرى احِللَّة«.
)3( وهي معركة حدثت جنوب شق احِللَّة ف 0/9/7)19م. للمزيد عن هذه املعركة والعش��ائر 
��ة ف ثورة الع�ي��ن، عبد الرضا  الت��ي ش��اركت فيها والعش��ائر التي خان��ت امليثاق، ُينظر: احِللَّ

عوض: 107، وُينظر: مصادره أيًضا. 
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يجِْخ الَكَرِكيِّ ال�ُمتوفَّ َسنََة 940ه�))(. )1(، والشَّ سائيِّ األَحجْ

َجَِة ِكَتاُب )النُّوُر ال�ُمنجِْجي ِمَن الظََّلِم()3( َكحاِشَيٍة َعَل�ى  َفاِت َصاِحِب التَّ وِمنجْ مؤلَّ
ُموِريَن َفَلمجْ َنطَِّلعجْ َعَل ترَجتِِه  ِة ال�َمغجْ َهاِم(، ولكنَُّه كغرِيِه ِمنجْ ُعَلمِء احِللَّ ِكَتاِب )َمسالُِك األَفجْ
اِل؛ ولكنَُّه َل�مجْ  َنا إل اإِلججَْ َطَررجْ الَكاِمَلِة؛ لِنُقوَل فِيِه الكِلَمَة ال�ُمنصَفَة الَضافِيَة)4( حتَّى اضجْ

خَيجُْل ِمنجْ َجَاٍل.

)5( ]894-963هـ[)6( ولِّ ُد ]بُن[ ُسَلياَمَن الَفضُّ 84. حُمَمَّ

ِمنجْ  الَعِريَض  الطَِّريَق  َسَلَكِت  َقدجْ  اَبَة  الذَّ خصيََّة  الشَّ َهِذِه  َأنَّ  اُجُم  َ التَّ َضَحِت  أوجْ

)1( املوجود ف املطبوع )اللحاوي(، وهو حتريف وخطأ مطبعّي، وكتاب )مس��الك األفهام( الذي 
كتب الس��يِّد املوسوّي عليه حاش��ية يعدُّ له، أعني األحس��ائّي، يقول األفندّي ف التعليقة: 57) 
ض فيها للجمع بني أقوال املتكلِّمني واحلكمء بل  »ورس��الة مس��الك األفهام ف علم الكلم تعرَّ
��ف، وكتاب )املجل ملرآة املنجي( وهذا  ة واملعتزلة، وعليها حواٍش من املؤلِّ الصوفيَّة واألش��عريَّ
ًل واحلواش  ة بمس��لك األفهام، ونقل فيه أيًضا حواشيه عليها التي كتبها أوَّ شح لرس��الته املسمَّ
ها )النور املنجي من الظلم  ّ التي سمَّ التي كتبها عليه الس��يِّد عّل بن عبد احلسني املوس��وّي احِللِّ

ف حاشية مسالك األفهام(«.
))( ترجت��ه ف: نق��د الرجال: 38)، أمل اآلم��ل: 1/1)1، رياض العل��مء: 115/4 و641/3، 
لؤل��ؤة البحري��ن: 151، روضات النَّ��ات: 360/4، بجة اآلمال: 457/5، س��فينة البحار: 
ة األحباب: 36)، أعيان الشيعة: 08/8)، طبقات  )/47)، الكنى واأللقاب: 161/3، هديَّ
أعلم الش��يعة: 160/4، الذريعة: 5/)7، شهداء الفضيلة: 108، األعلم: 99/4)، 81)، 

معجم املؤلِّفني: 74/7، موسوعة الفقهاء: 163/10.
)3( ُينظر: الذريعة: 4)/377، تعليقة أمل اآلمل: 57).

)4( ف املطبوع )الظافية(.
)5( ف ترجته الوافية: فضول البغدادّي، للدكتور حس��ني عّل مفوظ، وكشف الظنون )/1719، 
إحي��اء الداثر: 30)، الذريع��ة: 395/18، أعيان الش��يعة: 17/46)-4))، معجم املؤلِّفني: 

.48/10
)6( وق��د ذكر اضطراب اللّل ف فهرس التاث: 797/1 ف س��نة وفات��ه، ففي العنوان ذكرها= 
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ن الَعاِشِ  َقرجْ َداَرِة ِمنجْ َتاِريِخ الثَّقاَفِة ِف الجْ ِة حتَّى َوَصَلتجْ إل َمَكاِن الصَّ ُطُرِق احلَياِة الِفكريَّ
ِت األََدَب التَّاِئَه ِف بيجَْداَء اخلَياِل إل ُحُدوِد الَواِقِع، َأِو ال�َمنطَقِة ال�ُمتامِخَِة  طرَّ ، واضجْ اِلجريِّ
ِد الَبعيِد حتَّى وضعتجُْه ِف َداِئَرٍة َكبرَِيٍة  َل�ُهمجْ ِمنجْ التَّصويِر للَحَياِة الجتَِمِعيَِّة ِف َذلَِك العهجْ
اِب،  َ ِة يسَبُحوَن، ولِكنجْ ِف ال�َّ َ َثُر ُشَعراِء تلجَْك الفتجْ اِئِع بيجْنَم َكاَن َأكجْ َداِع الَفنِّيِّ الرَّ ِمَن اإِلبجْ
ايتِّ  ِر َبِعيًدا َعنجْ ُوُجوِدَها الذَّ عجْ وينجِْسُجوَن بُِمخيََّلتِِهمجْ ِمنجْ ُخُيوِط الََباِء الَفضائيَِّة ثِياًبا ِمَن الشِّ
ٌم ِف َمَصاِرِف األََدِب  ولِّ الَفاِضِل َرِصيٌد َضخجْ َمِء، ولكنجْ َكاَن للَفضُّ ِض َعِن السَّ َد األَرجْ ُبعجْ
َم كوِنَا  ِر بُرغجْ عجْ َلَة التَّداُوِل ِف ُسوِق النَّثجِْر، والشِّ وًة َهاِئَلًة سهجْ ُل َمَع َفاِئَدتِِه وَفاِئِضِه َثرجْ ُيشكِّ
تلَك  لَكاَنتجْ  ال�ُملوِك  ُكنُوِز  َثَرواُت  ِبَا  ِقيَستجْ  إِنجْ  التِي  الثَّروُة  تِلجَْك  النَّاِدَرِة  الُعمَلِة  ِمَن 

الثَّرواُت ِصفًرا َعَل الَيَساِر!.

َدِة الَوانِِب،  ولِّ بِوُضوٍح َتامٍّ َعَل َما يِمُلُه ِمنجْ َشخصيٍَّة متميَِّزِة ُمتعدِّ َيدلُّ شعُر الفضُّ
ِس نثجِْرِه؛ فهَو  اِعُر العبقريُّ وإِنجْ َكاَنتجْ صياَغُتُه وبياُنُه يِئنَّاِن ِمنجْ ثَِقِل التََّكلُِّف بَعكجْ َفُهَو الشَّ
َعلويُّ  الِلَساِن،  َعَريبُّ  ِم،  الدَّ ُتركيُّ  النَّبِيُه،  والَفِقيُه  ِهُش،  ال�ُمدجْ ُم  �ُمتكلِّ والجْ الَبليُغ،  النَّاثُِر 
لَِسنَِة  ال�ُموافَِقة  910ه�)1(  َسنََة  ِة  احِللَّ ُرُبوِع  ِف  ُولَِد  فَقدجْ  وامَلولِِد؛  النَّشَأِة  ِحلُّ  الَعِقيَدِة، 
ِة، وَكاَن  تِي ِف لَِواِء احِللَّ ولُّ َكاَن يشَغُل َوظِيَفَة ال�ُمفجْ 1504م، ِمنجْ َأٍب اسُمُه ُسليَمُن الَفضُّ

=)953ه���(، وف املت��ن ذكرها )963ه�(، واألخ��ري هو األصوب؛ ألنَّ م��رض الطاعون الذي 
اجتاح كربلء، والذي توفِّ فيه فضول البغدادّي كان سنة 963ه�. للمزيد ُينظر: أعيان الشيعة: 
دناه  415/8، وحاجي خليفة ل جيزم ف سنة وفاته وجعلها ف حدود 970ه� والتاريخ الذي حدَّ
��ه ورد عن معاص له كم ذكر ف أعيان الش��يعة بقوله: »وقد لق��ى مِحامه ف كربلء  أحج��ى؛ ألنَّ

بطاعون سنة 963ه� كم حكى معاصه عهدي البغدادّي«.
)1( ف معج��م املؤلف��ني: 48/10، ل يذكر س��نة ولدته، وف أعيان الش��يعة: 413/8قال: »إنَّه ف 
ة العارفني: )/50) ذكرها  الُع� الخري من القرن التاسع«، وف الذريعة: 395/18، وف هديَّ
)910-975ه�(، وهو ليس صحيًحا، إلَّ أنَّ الس��يِّد اللّل ف فهرس التاث: 797/1 ذكرها 

)894ه�(.
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كيُّ  الذَّ ابنُُه  وفَتَح  والَفاِرسيَِّة،  كيَِّة  والتُّ الَعربيَِّة،  الثَّلِث؛  بالُلَغاِت  يًدا  َمِ َشاِعًرا  ُسليَمُن 
ِم  ِة، وإَِذا ُهو ِف ِميٍط َزاِخٍر بالِعلجْ ُد بُن ُسليَمَن عينَُه ِف احِللَّ َجَِة ُمَمَّ النَّابُِه َصاِحُب هِذِه التَّ
كيُّ  الذَّ الَولُد  َر َهذا  بيتِِه فتأثَّ الثَّقاَفِة ِف  تِلَك  بيتِِه تلَمُس َجوانَِب  َأَوى إل  واألََدِب، وإَِذا 
ُقرُص  يكُبُ  كَم  َم  فتضخَّ والنِحَساِر؛  َواِل  بالزَّ بدَأ  الِذي  اِحِر  السَّ األَديبِّ  الوِّ  بَذلَِك 
ُد بُن ُسليَمَن  َجِة ال�ُمحَترِضِ َفزاَوَل ُمَمَّ َ مِس إَِذا آَذَنتجْ بالُغروِب، َأوجْ ُهو َشبيٌه بح�جْ الشَّ
ُكَمِن األَصليَُّة،  جْ ِة )الََغاطّي( وِهَي ُلَغُة التُّ ًرا بُِلَغِة َأبِيِه ال�ُمسمَّ ِر ُمتأثِّ عجْ َض الشِّ ولِّ َقرجْ الَفضُّ
َم اللَغَة الَفارسيََّة َفأَجاَدها، وَأَجاَد النَّظجَْم فِيَها؛  كيَِّة وتَعلَّ َقَن النَّظَم بالتُّ وعنجْ َهذا الطَّريِق َأتجْ
النَّثَر، وَجاَل َوَصاَل ِف  َوأَجاَد  َر العريبَّ  عجْ الشِّ الَعربيََّة فنَظَم  اللَغَة  َم  البيَئَة فتعلَّ ُثمَّ َلَمَس 
ُرُه  جْ َيُكنجْ شعجْ َفُر إَِجاَدُة، وَل ُه ِف النَّثجِْر َأكثُر َتوفِيًقا، وَأوجْ داِر َطاَقتِِه إِلَّ َأنَّ َهذيِن ال�َميَداَننِي بِمقجْ
ياًنا، َول تتجاَوُزُه، وَلوجْ  طى َقِليًل، وتبلُغُه َأحجْ َبَقِة التِي هَي ُدوَن الُوسجْ ِف َنَظري إِلَّ ِف الطَّ

ِة. ريَّ عجْ �َمعاِن الشِّ نجْ َحيُث الجْ َطى مجْ بَقِة الُوسجْ َتَفَع إل الطَّ ُن األََداِء لرجْ ُأتِيَح َلُه ُحسجْ

َقَط�نَِت  النتَِشاِر،  الَواِسَعِة  الَبيَّاِت()1(  )َعِشرَيِة  ِمنجْ  ُكمنٌّ  ُترجْ ُسليمَن  ]بَن[  َد  ُمَمَّ إِنَّ 
())( َأَحِد َمشاِهرِي هِذِه  لِجَقِة، ويتَِّصُل َنَسُب َشاِعرَنا ِف )َأوُغوز َخانجْ ِد السَّ الِعَراَق ُمنُذ َعهجْ

)1( أعيان الشيعة: 413/8.
ة من عائلة  ))( األوغوز أو )الغز(: وهو مصطلح لغوّي يطلق عل اللغات التكيَّة الغربيَّة أو األوغوزيَّ
اد َقَبل تركّي )Turkic tribal confederation( اصطلح عل  اللغات التكية، هو حتالف أو احتِّ
رة، واسم أوغوز  تسميته ب�)دولة أوغوز ياغبو( ف آسيا الوسطى خلل فتة العصور الوسطى املبكِّ
 هو كلمة تعني قبيلة ف عدد من اللغات التكيَّة )Turkic languages( هاجرت قبائل األوغوز 
 ،)Uigurs( وهم فرع من اليوغورز )Karluk( بعد صاع مع القارلوق )غرًبا من منطقة )جيت سو
ر  سو الدولة العثمنيَّة، ومن األوغوز أيًضا تتحدَّ ر مؤسِّ ومن األوغوز أو دولة األوغوز ياغبو هذه حتدَّ
 الش��عوب املعاصة لتكيا وقبص الش��مليَّة والبلقان وأذربيجان وغاغاوزيا وتركمنس��تان. يعدُّ 
��س عدد من اململك واإلمباطوريَّات املشهورة كالسلجقة والعثمنيِّني والدولة  األوغز من مؤسِّ
الرسوليَّة، و »مصطلح )األوغوز( قد تغريَّ تدرجييًّا بني األتراك أنفسهم إل )التكمن(، وذلك من 
منتصف التس��عينيَّات، حتَّى أصبح لفظ )تركمن( هو السائد مع بداية عام 00)1م. املوسوعة= 
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َداُعُه ِف  ًرا َطبيِعيًّا، ولِكنَّ الِذي ُيلِفُت النََّظَر إِبجْ كيَِّة َأمجْ الَقبِيَلِة وَناِبِيَها؛ َفَكاَنتجْ إَِجاَدُتُه للتُّ
ُل ِف َثقاَفتِِه الَواِسَعِة إل َأبِيِه الَكِريِم  ، ويُعوُد الَفضجْ ِر الَفاريسِّ عجْ َداُعُه ِف الشِّ النَّثِر الَعريبِّ وإِبجْ
يِن  َر ِصفيِّ الدِّ ُه ُيَباِري شعجْ َرُه بِأنَّ ( الِذي َوصُفوا شعجْ ِّ اِعِر الَكبرِِي )َحبيبيِّ احِللِّ ُسليمَن وللشَّ

َم ِمنجْ َنوِع اخلََياِل ُمباَلٍغ فِيِه. ياًنا، وإِنِّ لَعَل ثَِقٍة أنَّ َهذا احلُكجْ ُق عليِه َأحجْ ، ويتفوَّ ّ احِللِّ

بِ�َم َلديِه  اِعُر  نِّيِة فَقدجْ َكاَن الشَّ ينيَُّة فُمَخالَِفٌة لَعِقيَدِة ُأستِِه السِّ اِعِر الدِّ ا َعقيَدُة الشَّ َأمَّ
َهَب العفريَّ ِدَراَسًة َخالَِيًة  ٍل َراِجٍح، وَنَقاَوِة َضِمرٍي؛ َفَدَرَس ال�َمذجْ ِمنجْ َذكاٍء َفاِرٍط، وعقجْ
َهِب العفريِّ َفاعَتنََقُه  َتنَِع بَأحقيَِّة ال�َمذجْ َبَعِة فاقجْ َد ُمقاَرَنتِِه بال�َمَذاِهِب األَرجْ ِب بعجْ ِمَن التعصُّ
ِك بِولِء أهِل البيِت، وَلُه فِيِهمجْ َمداِئُح َكثرَِيٌة  ًبا لِتشيُِّعِه، َشِديَد التَّمسُّ َبَح ُمتعصِّ وَأصجْ
ًة  ُمدَّ ويرثِيِهمجْ  يمَدُحُهمجْ  وَبِقَي  إِيَمنِِه،  ِة  وِشدَّ َعِقيَدتِِه  ِة  َصحَّ َعل  ِن  يدلَّ َدٍة  ُمتعدِّ وَمراٍث 
َرُه العريبَّ َناِدُر الُوُجوِد إِلَّ  ن، وِمَن ال�ُمؤِسِف أنَّ شعجْ َقرجْ َف الجْ َمِن تتجَاَوُز نِصجْ َطِويَلًة ِمَن الزَّ
ُجوٌد  كيَِّة موجْ ُض َما نَظَمُه بالُلَغتنِي الَفاِرسيِة والتُّ ُت َعَل ِديواٍن لُه َمطوٍط، وهَو بعجْ أنَّ َوقفجْ
ِجًًا ُترُكمنِيًّا، وُهَو  َت َرقِم )653(، وَقِد اصَطَحبجُْت ُمتجْ َداِد حتجْ ِة ببغجْ بال�َمكتَبِة ال�ُمستنجِْصيَّ
َهَشنِي ُسموُّ التَّفِكرِي، وِجَدُة ال�َمَعاِن،  َياِت فأدجْ َض األَبجْ َجَم ِل بعجْ َشاِعٌر ِف الُلَغِة الَعربيَِّة فتجْ

ا: َيواِن ِسَوى بيجَْتنِي بالُلَغِة الَعربيَِّة وُهَ وَليجَْس ِف الدِّ

فِ��ِه َت��صُّ ِم��نجْ  َسِقيًم  لِ��َس��اًن��ا  ��نِ��ي  منجُْثوراَأعجْ النَّظجِْم  ُعُقوُد  آللَِئ  َص��اَرتجْ 
منطُقُه َتاِج  اإِلنجْ َعِن  الَقَضاَيا  ��َرى  ُسوًراَأعجْ مكجْ ال�َمضُموَم  َقَلَب  يُفُه  ِ تصجْ

َجِم مطجُْبوٍع طبَعًة  َلَعنِي َعل ِكَتاٍب للُمتجْ َل الَفاِضُل السيُِّد َناِجي مُفوظ َفأطجْ ُثمَّ تفضَّ
ِسِه، فيَها َكثرٌِي  وِل نفجْ َها بَِخطِّ الَفضُّ َلُع العتَِقاِد( )1( ِف ِعلِم األُُصوِل َلعلَّ ًة بُِعنجَْواِن )َمطجْ َحجريَّ

ة )أتراك األوغوز(. =احلرَّ
)1( ف املطب��وع )مطاب��ع العتق��اد(، والص��واب م��ا أثبتن��اه. ُينظر: كش��ف الظن��ون: )/1719، 
د بن تاوي��ت الطنجّي، من منش��ورات جعيَّ��ة التاريخ التكيَّة بأنقرة، س��نة  وُطب��ع بتحقي��ق ممَّ

1381ه�/)196م.
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َمتِِه: »َأمَحُد  َلنِي: َنثريٌّ َقاَل ِف مَقدِّ ِة واإِلمَلِئيَِّة، وِهَي َعَل َفصجْ ِة والُلغويَّ ريَّ عجْ َطاِء الشِّ ِمَن األَخجْ
َف ال�ُممِكنَاِت بَِفيِض الِفطجَْرِة، وَجَعَلَها َدلِيًل َعل ُوُجوِب ُوُجوِدِه واخَتار اإِلنجَْساَن  ِمنجْ َشَّ
�ُمرَسِلنَي ِمنجُْهُم إِليِهمجْ بالبيِّنَاِت التِي ِهَي  َسَل الجْ يِن وُحُدوِدِه، وَأرجْ َكاِم الدِّ ِرَفِة َأحجْ ِمنجَْها بمعجْ
بُِوُروِدِه  الَعامَلنَي  ِعل  الَوحَي  وَخَتَم  َنبيَّنَا  ُسِل  الرُّ ِمَن  َطَفى  اصجْ ُثمَّ  ُجوِدِه؛  َخزاِئِن  َمفاتِيُح 
َمَل ِمنجْ  َف انِقَياِدِه، وجَعَلنَا َمَع ال�َملئَكِة ِمنجْ ُشهوِده، واستكجْ نَا َعنجْ َساِئِر األَُمِم َشَ َوخصَّ
َها َمنَاِزَل النُُّفوِس  َ َضاِء، صريَّ َكاَل األَعجْ َحاِم ُصوَر الَواِرِح، وَأشجْ ِر ِف َصحاِيِف األَرجْ ُصوِّ
َمَء، وجَعَلُه متجْبوًعا  َم َآَدَم األَسجْ وَح َساِيَرَها كَم َعلَّ �َهَم الرُّ والُعُقوِل، واحلَواسِّ والِقَوى، وألجْ
ٍد الِذي متَّتجْ بِِه َعلينَا نَِعُم الُوُجوِد،  َل، وُأصلِّ َعل سيِِّدنا ُمَمَّ لَا كَم َجَعَل آَدَم للجَْمأِل األَعجْ
ٍد،  َلِة َعَليِه« إل أنجْ َقاَل: »وُأصلِّ َعل سيِِّدنا ُمَمَّ َلتجْ َلنا َمواِهُب الُوِد بِتوفِيِق الصَّ وتكمَّ
ُد فيُقوُل  ا بعجْ َواِر كَملِِه، وَمَظاِهُر َآثاِر َخيالِِه، أمَّ َحابِِه الِذيَن ُهمجْ َلواِمُع َأنجْ وَعَل آلِِه وَعَل َأصجْ
إِنِّ  ولِّ  الَفضُّ ب�:  ُب  ال�ُملقَّ ُسليَمَن  بُن  ُد  ُمَمَّ األُصولِّ  الِعَلِم  بَمَباِحِث  ال�ُمَتفاِضِل  العبُد 
ِقيِل«... إِلَخ، إل َأنجْ َقاَل: »الَباُب اخلَاِمُس  َساِس والتَّعجْ ُجوَداِت بِنََظِر اإِلحجْ ُت إل ال�َموجْ َنَظرجْ
َلِم،  َتيِض الستَِداَمَة لَِبقاِء اإِلسجْ يَعِة يقجْ َم ال�َّ ؛ ألنَّ ُحكجْ ِف اإِلَماَمِة: ُوُجوُد اإِلَماَمِة َضوريٌّ
َصاِر إِلَّ  َصاِر واألَعجْ َواَم َفل ًتنظَُّم ُأُموُر النَِّظاِم ِف األَمجْ نَُع الدَّ ِة يمجْ اِرُع ِف احلَياِة امَلجاِزيَّ والشَّ
: )َمْن َماَت َوَلْ يْعِرْف إَِماَم َزمانِِه فَقْد َماَت ِميَتًة َجاهليًَّة()1(،  بُِوُجوِد اإِلَماِم، َقاَل النبيُّ
َاِع ُدوَن النَّصِّ  فاخَتَلَف النَّاُس بمنجِْصِب اإِلَماِم، َقاَل َأهُل السنَِّة: )إِنَّ اإِلَماَمَة َثابَِتُة باإِلججْ

تِيِب ال�ُمتَعاَرِف... الخ())(. َبَعُة َعل التَّ ُة ُهُم اخلُلفاُء األَرجْ ينِي، واألَِئمَّ والتَّعجْ

)1( مس��ند أمح��د: )/83، املس��ند للطيال��ّس: 59)، حلي��ة األولي��اء: 4/3))، مم��ع الزوائد: 
ل: 65/6، ح14863،  4/5))، تفس��ري ابن كثري: 530/1 شح املقاصد: 39/5)، كنز العمَّ
ة: 351/1، و3/)37 و456، سنن البيهقّي: 156/8، الكاف: )/0) باب دعائم  ينابيع املودَّ

اإلسلم، ح6 و9، دعائم اإلسلم: 5/1)، تلخيص الشاف: 4/)13.
))( ُينظر: الصحيفة 100 منه.
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ولُّ آَراَء الِفَرِق اإِلسَلميَِّة ِف اإِلَماَمِة كال�ُمعَتِزَلِة واإِلماميَِّة)1( الَقائلنَي  ُثمَّ يِ�ُد الَفضُّ
ُدوَن  ل�ِجَهٍة  ًدا  مؤيِّ كتابِه  ِف  يُكنجْ  جْ  َل ٍل، ولكنَُّه  َفصجْ بِل  النبيِّ  بعَد    َعلٌّ ُهو  اإِلَماَم  إِنَّ 

َب َهذا َما َكاَن ِمنجْ َناِحَيِة النَّثجِْر. َض اآلَراِء ال�ُمتباِينَِة َفَحسجْ َرى، وإنَّم َكاَن غرُضُه َعرجْ ُأخجْ

بِِه  النَّاِس  ُمَباَلَغِة  َم  بُرغجْ ِط  ال�ُمتوسِّ ِمَن  ُتُه  َوجدجْ فَقدجْ  ِر؛  عجْ الشِّ َناِحَيِة  ِمنجْ  َكاَن  َما  ا  أمَّ
الَعريبَّ  َر  عجْ الشِّ َنَظَم  َذلَِك  وَمَع   ، َأعجميٌّ ُه  ألَنَّ ِه؛  َملِّ ِف  َتعظجْيُمُه  َيُكوُن  وَقدجْ  ظِيِمِه،  َوَتعجْ
كيَِّة فَقدجْ َيُكوُن فيِهَم  تِِه َمصُبوًبا َعل نظجِْمِه ِف الُلغتنِي الَفاِرسيَِّة والتُّ ُحُهمجْ لِشاعريَّ َوَلعلَّ َمدجْ
َلُع العتَِقاِد، وَقَصاِئُده الَعربيَِّة))((،  ُت ِكَتاَب )َمطجْ حجْ ًل، َوَلِكنجْ ُدوَن الَعربيَِّة، وَقدجْ تصفَّ َفحجْ

ًضا ِمَن الَقَصاِئِد الَعربيَِّة: وإِليَك بعجْ

الََوى مُماَزَجِة  ِمنجْ  َذوِقي  ُد  َشهجْ ِري بالَغنَاِء َعِن الُعلَصَفا  علم)3( َشأجُْن َقدجْ
��َوٍة ��ُت ُه���وَم ال��نَّ��اِئ��َب��اِت بِ��س��لجْ َمضَرَف��عجْ َكم  اآلتِ��َي��اِت  ُحلوَل  حسبجُْت 
َبتِي ُكرجْ عظُم  ��ِب  ال��صَّ َذي��َل  َك  َدىمتسَّ ال��رَّ ِة  ُم��َع��اَشَ ِم��نجْ  َدى  أرجْ ُه��َو  فَم 

ًضا: وَلُه َأيجْ

ك��ُز َط��الِ��ِه ��ِر م��رجْ هجْ َشاف��َل��ول م���َداُر ال��دَّ ُمشوَّ ال��َك��اِئ��نَ��اِت  نِ��َظ��اُم  ل��َك��اَن 
ِلِه ِر ِمن ِحني َوصجْ َعاِئَشاَفلوجْ َكاَن عذُب الُعمجْ النَّوِع  َبنِي  ِمنجْ  لِفرٍد  َكاَن  َل�َم 

وِمنجَْها:

)1( ق��ال حاج��ي خليف��ة: »إنَّه تكل��م ف كتابه مطل��ع العتقاد ب��م أراده عل وف��ق مذهب احلكمء 
ق الكتاب(: »إنَّ الفضول الذي ُعرف بالتش��يع قد اس��تفاد من  واإلماميَّ��ة«، وقال الطنجّي )مقِّ
��ه ل ُيِ�جْ إل مذهبه العتق��ادّي ولو بحرٍف  مب��دأ التقيَّ��ة الذي تدين به الش��يعة ف كتابه هذا، فإنَّ
ام العثمنيِّ��ني الذين كانوا س��نِّ�يِّني ف  واح��ٍد، والظ��نُّ غال��ب أنَّه كتبه لين��ال به مكانًة ل��دى احلكَّ

ق. مة املحقِّ معتقدهم«. مقدِّ
))( ف الذريعة: 9/ق838/3 )ديوان فضول البغدادّي(.

)3( يبدو أنَّ�ها )عل(، فيستقيم الوزن واملعنى.
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القَْرُن العَاِشُر اهلِْجِريُّ

َضُه بعجْ خُي��الِ��ُط  َل���وجْ  ُن���وٌر  ي��ِه  الَعَشابِ��َخ��دَّ ُيَقاِرُنُه  َل  َقطًعا  بجِْح  الصُّ َمَع 
��ه َتَشاَنَ����اِن َع���نجْ َم��ي��ِل ال���ِوَص���اِل َك��أنَّ واخجْ ال��َع��واِذل  َل��وِم  َع��نجْ  م  َتوهَّ

: ِح اإِلَماِم َعلِّ وِف مدجْ

���َك َداِئ����م اٌح َك���أنَّ َزاِي���ُرَش��ِم��ي��ُم��ك ف�����وَّ ال��ِوَلي��ِة  ��ط��اِن  ُس��لجْ َهِد  لِ�َمشجْ
الَُدى َعَلُم  ال�ُمنى  َكنُز  الَورى  ُم��َت��ك��اثِ��ُرإَِماُم  ����ُف����ُه  َوصجْ َويصٌّ  َولٌّ 
َناطٌِق النَّصيَحِة  ���َواِل  ألقجْ َك��اِسَُحِكيٌم  ��لَل��ِة  ال��ضَّ ��نَ��اِم  ألَصجْ َخِليٌل 
اقتَِداِرِه ِعنجَْد  أي  ال��رَّ ِن  بُِحسجْ َصابُِرَحِليٌم  ال��َع��َداَوِة  ��زاِب  َأحجْ ُظلِم  َع��َل 
ال��َورى ُم��َه��ُج  ظِيِمِه  تعجْ إل  اي��ُرمَتِ��ي��ُل  َف��واِض��َح��ٌة ِم��ن��َه��ا َع��ل��ي��ِه ال���َّ
َيَشا َما  وَف��اِع��ُل  ًنا  َكوجْ ال�ُمبتدُأ  ��َمِئ��ُرُهو  ��ُه��وًدا إِل��ي��ِه ال��ضَّ ِج��ُع م��عجْ ف��تجْ
ُمَتٍف ِك  رجْ ال����دَّ ِم��َن  ُن���وٌر  ��ُه��وِد َم��آثِ��ُرحقيقُتُه  وِم��نجْ��َه��ا ع��َلَم��اُت ال��شُّ

ينيُّة التِي مطَلُعها: َفَكاَنِت الشِّ

احلََشا ِف  َن  متكَّ َق��دجْ  ٍد  بوججْ َتشىُأب��اِه��ي  احجْ َق��ِد  َحَشاِئي  منجْها  وكيِفيٍَّة 
لَِلَحاظِِه َص���اَدِن  َظ��بجْ��ًي��ا)1(  اهللُ  ��َش��امَح��ا  ِن َع���نجْ َغ����رِيِه ُم��ت��وحِّ َ وص�����ريَّ

َلُعَها: ائيَُّة التِي َمطجْ والرَّ

َصاِدٌر َجَالِِك  ِمنجْ  ِقي  وَذوجْ وِري  َقاِدِر))(ُسُ ِن  احلُسجْ َصانِع  ُصنجِْع  ُكلِّ  َعَل 

صْفَحٌة ِمْن َحَياتِِه

ِث سنُوِقُفَك عَل  ُجِل النَّبِيِل، وِزَياَدًة ِف البحجْ ُت َعَل موَجٍز ِمنجْ َحياِة َهذا الرَّ لَقدجْ َوَقعجْ
ُه  َب الِعراقيَّ وَكأنَّ عجْ اِعُر الشَّ َفحاِت الُغرِّ النَّواِصِع العاطرة؛ فَقدجْ َشاَهَد َهذا الشَّ ِض الصَّ بعجْ

)1( ف املطبوع )ضبي(.
))( لحظ الصحيفة: 165 والصحيفة: 175 من ديوانه )خري ما نظم من شعر(.
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ِمي َيٌد فِيَها، وتلَقُفَها َيٌد، فَلمجْ َيُكنجْ  َرى ترجْ ًة ُأخجْ ِك مرَّ جْ ًة، وَيُد التُّ ا َيُد الُفرِس مرَّ ُكرٌة تلجْعُب ِبَ
َراِر السيايسِّ موِضُع َقدٍم حتَّى َتمَّ استِيَلُء التِك َعَل البَِلِد الِعراقيَِّة َعَل  ِحنَي َذلَِك للستقجْ
بَح الِعَراُق َنتيَجًة  ِد ُسليَمَن َباَشا الَقانونِّ َأَحُد َسلطِنِي آِل ُعثجَْمَن ُمنجُْذ َسنَِة 941ه�، وَأصجْ عهجْ
ِف  َتُدوُر  َبَحتجْ  وَأصجْ َتاَنِة  السجْ لِ�ُحُكوَمِة  التَّابَِعِة  اإِلياَلِت  ِمنجْ  إَِياَلًة  الَباِغَيِة  َلِة  احلمجْ لِتلجَْك 
لطاَن  وِل( لِنَظجِْم َقِصيَدٍة ُينُِّئ ِبَا السُّ كيَِّة؛ َفانجَْبَى )َفضُّ َطِة التُّ لجْ ُن للسُّ ُفلجِْكَها، واسَتَتبَّ األَمجْ
ِم ال�ُمتَِّحِد، وَناَلتجْ  ي الدَّ ِة ووحجْ ِس بَِدافٍِع ِمَن الُعنصيَّ تَِصاِرِه َعل الُفرجْ ُسليَمَن الَقانونَّ بانجْ
لجَْطاِن، وَظَفَرتجْ  السُّ ساَن  َغَرِضَها استِحجْ ِف  َسبجِْكَها وَأَساَء  ِف  َسَن  َأحجْ التِي  الَقِصيَدُة  تلَك 
تَِصاِرِه بَِحاَجٍة َكبرَِيٍة إل التَّأجِْييِد  ل ِمَن انجْ ِة األُوجْ َ ُه َكاَن ِف الَفتجْ َجابِِه وِرَضاُه وامتِنَانِِه؛ ألنَّ بإِعجْ
َعاَيِة اإِلذاعيَِّة ِف َزَمانِنَا  ِف كَأبجْواِق الدِّ ُكوَرُة َكاَنتجْ ِف َذلَِك الظَّرجْ ناِد، والَقِصيَدُة ال�َمذجْ واإِلسجْ
باِب الوثَّاِب،  َعاِن الشَّ ُه ِف َريجْ لجَْطاِن َمَع أنَّ بنَِي ِعنجَْد السُّ ولُّ بِسَببَِها ِمَن ال�ُمقرَّ َبَح الَفضُّ َهذا َفَأصجْ
ِكيِز َشخصيَّتِِه إل هَذا التَِّصاِل، وَجاَزاُه  ِة الَعطِِر، وَيُعوُد َسَبُب ُذيوِع ِصيتِِه وترجْ وَربِيِع الُفتوَّ
َداَد  قاِف بغجْ ا ِمنجْ َأوجْ ريًّ َ َلُه َراتًِبا شهجْ َلِل، وَعنيَّ ظيِم واإِلججْ لطاُن َعل َذلَِك ال�َمِديِح بالتَّعجْ السُّ
َعنيًفا  اصطَداًما  اِعِر  بالشَّ اصطَدَم  قاِف  األَوجْ إَِداَرِة  ُمتَولِّ  َض  بعجْ أنَّ  إِلَّ  ومَكاَنَتُه  يَتنَاَسُب 
ُه  كيِة ُيقاُل إِنَّ َداَد بِكَتاٍب بالُلَغِة التُّ َقاِف بغجْ َواُه ِضدَّ ُمتَولِّ َأوجْ ِرِه إل رفجِْع شكجْ ُه َعل إِثجْ اضطرَّ
اِئَها َأشياَء  َم ِبَا إل ِذهنيَِّة ُقرَّ فيَعِة، وِمنجْ َمآثِِرِه اخلَالَِدِة َقدَّ َسِن آَثاِرِه األَدبيَِّة الرَّ ِمنجْ َأَجلِّ َوَأحجْ

ُدَها الَفنُّ والََمُل)1(. َعِميَقًة يمجِّ

َتَشيُُّعُه

باَب َتشيُِّعِه الِذي َنَشَأ كنَتِيَجٍة َطبيعيٍَّة َحتميٍَّة تفُرُضُه البِيَئُة ِمنجْ ِجَهٍة  َنا َأسجْ َجزجْ لَقدجْ أوجْ
ُة ِمَن ال�ُمُدِن  داُن ال�ُمنجِْصُف ِمنجْ جَهٍة َثانَِيٍة؛ َفاحِللَّ ُل احلَِصيُف والِوججْ ِمرُي احليُّ والَعقجْ والضَّ

ة فضول البغدادّي، عبد العزيز س��مني  )1( ُينظ��ر: فضول البغ��دادّي، مفوظ، 1959م، وش��اعريَّ
البيايّت، 1073، فضول البغدادّي ف جهود الدارسني العراقيِّني، فاروق فائق كوبرلو، 1999م.
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الِعلميَِّة،  الَاِمَعاِت  َأهمِّ  ِمنجْ  َجاِمَعًة  َتأِسيِسَها  ُمنجُْذ  وَكاَنتجْ  التَّشيُِّع،  َعَل  َستجْ  َتأسَّ التِي 
َيتمُّ  َشاَبََها  وَما  واحلَِديِث،  سرِي  والتَّفجْ األُُصوِل،  وِعلجِْم  اإِلسلميِّ  ِه  الِفقجْ ِريُس  تدجْ وَكاَن 
َق املَذاِهِب  ِريَس هِذِه امَلواِضيَع ِوفجْ اِت، وَقدجْ تَتناَوَل تدجْ ًل وبالذَّ ِة َأوَّ َفريَّ َعَل الطَّريَقِة العجْ
يايسَّ ِف  رى ِمنجْ َباِب امُلقاَرَنِة َثانًِيا وبالَعَرِض؛ إِلَّ َأنَّ الَوَّ الِعلميَّ والجتَِمعيَّ والسِّ األُخجْ
ُة َبَلُد ال�ُمؤِمننَي ومنجَْبُت الُعُروَبِة،  ِة؛ َفاحِللَّ بجَْغِة العفريَّ طَِباِغ بالصِّ جْ خيجُْرججْ َعِن الصجْ ِة َل احِللَّ
لميِّ  اِث اإِلسجْ َخُر التُّ َبُة األََدِب، وينجُْبوُع الثَّقاَفِة، ومذجْ ِرُس الَفِضيَلِة، وَداُر الِعلجِْم، وَكعجْ ومغجْ
َقَط  َهُرُه البيَئُة التِي َكاَنتجْ َمسجْ َراِت َفتصجْ َر َشاِعُرَنا َبِذِه امَلؤثِّ ال�َمجيِد؛ فَليجَْس بالَغِريِب َأنجْ يتأثَّ
ُصًبا، وُهَو  مَحَاَسًة وتعُّ َيِزدجْ عليجْها  جْ  َل إِنجْ  َأفجْراِدَها  ِض  يَعِة كَبعجْ ِمَن الشِّ ًرا؛ فَيُكوَن  رأجِْسِه َصهجْ
ُه  ثجْ جْ تلوِّ ُه الَعصبيَُّة، وَل جْ ُتدنِّسجْ ِرًكا، وَضِمرًيا َطاِهًرا َل ًل ُمدجْ ا ُمرَهًفا، وعقجْ الِذي َوَهَبُه اهللُ ِحسًّ
َتاَر  َتاَر َفاخجْ ياُء؛ فَقدجْ َشاَهَد َأماَمُه ال�ُمعتَقداِت ال�ُمختِلَفَة، وَبِقَي عَليِه أنجْ خيجْ الطَّائفيَُّة الَعمجْ
كيَِّة ِف َسنَِة  قتجُْه َداِئَرُة ال�َمعاِرِف اإِلسلميَِّة ال�َمطبوَعِة ِف الُلَغِة التُّ التَّشيَُّع؛ وَذلَِك َما حقَّ
ُة التِي  ِجعجْ إَِليَها)1( وَشِهَدِت ال�َجمعيَُّة ال�ُهولنديَّ 1948م، وَمنجْ َشاَء ِزَياَدَة التَّحقيِق فلريجْ
وِل( َمِديٌن إل ُعَلمِء احِللَّة بَِثقاَفتِِه وَمعاِرفِِه  َه عنجْها بِأنَّ )الَفضُّ َألَّفتجْ َداِئَرَة ال�َمعاِرِف ال�ُمنوَّ

اِعِر. ِ الشَّ َكَز احلََرَكِة الِعلميَِّة ِف َعصجْ َة َكاَنتجْ مرجْ َكم َشِهدتجْ َأيًضا بِأنَّ احِللَّ

االْختاَِلُف يِف ِواَلَدتِِه
ُخوَن ِف َملِّ ِولَدتِِه اختِلَفُهمجْ ِف َزماِنَا اختِلًفا َكبرًيا؛ وَسَبُب  لَقِد اخَتَلَف ال�ُمؤرِّ
َرُه الَعريبَّ  ِرِه ِقراَءًة سطحيًَّة َغرَي َعِميَقٍة، َفإنِّ ِشعجْ َذلَِك َراِجٌع إل َعَدِم التَّحقيِق، وِقَراَءِة شعجْ
ِة، وَأّنُه َقَض ُمعَظَم َحياتِِه فِيَها، والَعَجُب َأنجْ َنِجَد ِسياَدَة  ُه موُلوٌد باحِللَّ ُح بأنَّ َدُه ُيصِّ وحجْ
اِعِر ال�َموُهوِب  َف ِكتاًبا َعنجْ َهذا الشَّ ُه َقدجْ ألَّ َمُه اهللُ- أنَّ كتوَر ُحسنَي َعلِّ مُفوظ- سلَّ الدُّ

وّل الَبغدادّي())(. َمُه ب�)الَفضُّ أسجْ

)1( املجلَّد الرابع ف حرف )الفاء(، من دائرة املعارف اإلسلميَّة )التكيَّة(.
))( املطبوع ف بغداد 1959م.
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َعنوَنُه  ِحنَي  الَفاِضِل  كتوِر  الدُّ ِمَن  ًبا  تَعجُّ َداُد  ت��زجْ وَقدجْ  اشتَِباٌه،  َشكٍّ  ُدوَن  َوَه��َذا 
َت ُعنواِن )َحياُة  َسُه، وِف الِكَتاِب َذاتِِه حتجْ كتوَر نفجْ ب�)الَبغَداِدّي( بالوقجِْت الِذي َنِجُد فِيِه الدُّ
َكاَنت  ُه: »وَقدجْ  َنصُّ فيُقوُل ما َهذا  ُغباٍر؛  ِمنجْ  َعليها  َما  بَِصاَحٍة  ِة  احِللَّ ينِسُبُه إل   ) وِلِ َفضُّ

«)1(... إلخ. ُة َموطنَُه َمِدينََة ال�ُمؤِمننِيَ احِللَّ

ُعوُه  يدجْ َأنجْ  كتوِر  الدُّ لِسياَدِة  َجاَز  َفَكيَف  موطِنَُه  ال�ُمؤِمننَي  َمدينُة  ُة  احِللَّ َكاَنِت  َفإِذا 
ِف  ِسياَدَتُه  َنرى  أنجْ  ِه  ُكلِّ َهذا  ِمنجْ  ��َرُب  واألَغجْ بَذلَِك!!،  ِكتاَبُه  ُيعنجِْوُن  ُثمَّ  (؛  ب�)بالَبغَداِديِّ
الِعَباَرِة: »وَقِد  يُقوُل بَِصيِح  ِض للِخلف ِف مولِِدِه  اِعِر والتعرُّ الشَّ َموالِيِد  ِث َعنجْ  البحجْ
يِن ُسليمُن،  ِخنَي ِف مولِِدِه؛ َفَقاَل َأُبو الضيا توفيُق، وِشَهاُب الدِّ َأَقاِويُل ال�ُمؤرِّ اختَلفِت 
َداَد«،  ُد َجَلل وَهوارت وَبَرواُن: »ُولَِد ببغجْ َبلَء«، َوقاَل ُمَمَّ ُه ولَِد ِف كرجْ وَعلُّ َجانُِب: »إِنَّ
َم َيُكنجْ ِمنجْ ِخَلٍف  ِة؛ فَقدجْ َكاَن والُِدُه ُمفتًيا ِبَا ومهجْ َدَة احِللَّ ِري ُربَّم َكاَن مسَقُط رأجِْسِه بلجْ َول َأدجْ

لُّ ِبَا«))(... إلخ. نُُه َفضجْ َة وَشبَّ ابجْ ولُّ احِللَّ َطَن َفضُّ فَقِد استوجْ

ِة، وَيستدلُّ َعل رأجْيِه بَكوِن َأبِيِه َكاَن  اِعِر باحِللَّ ُح َأنجْ َت�كوَن ِوَلَدُة الشَّ كتوُر يرجِّ َفالدُّ
َثِر  ِة، وَيُقوُل إِنَّ َذلَِك ِوَفاًقا ألكجْ ُد ِولَدَتُه باحِللَّ ِح)3( يؤكِّ جْ ُمفتًيا ِبَا؛ ُثمَّ َنِجُدُه َمَع َذلَِك بال�َّ
ُسُه يِميُل  كتوُر نفجْ ِة، والدُّ ُدوَن َأنَّ ِولَدَتُه ِف احِللَّ ِخنَي يؤكِّ ِخنَي؛ َفإَِذا َكاَن َأكثُر ال�ُمؤرِّ ال�ُمؤرِّ
(؛ ألَنَّ  َداديُّ ولُّ البغجْ َب�)الَفضُّ ِكَتابِِه  َه يبجَْقى لَتسِمَيِة  ُحُه َفل َوججْ أي، ويرجِّ ِذ ِبَذا الرَّ لأَلخجْ
نِوَن الِكَتاَب ِحينَئٍذ  رى َأنجْ ُيعجْ ِجيَحُه، وَكاَن األَجَدُر واألَحجْ َذلَِك ينُقُض َرأَيُه، وخُيالُِف ترجْ
ِمنجْ  كتوُر  والدُّ ِخنَي  ال�ُمَؤرِّ َأكثُر  َدُه  أيَّ الِذي  التَّارخييِّ  للَواِقِع  ًيا  حَترِّ (؛  ُّ احِللِّ ولُّ  بِ�)الَفضُّ
َفَشبيٌه ِف الختِلِف احلَاِصِل ِف  َزَمِن ِولَدتِِه؛  الَواِِقُع ِف اختِلِف  ا اخِلَلُف  ، أمَّ جَلتِِهمجْ

ا َكاَنتجْ َسنََة 910ه�)4(. ُح أنَّ موِضِعَها إِلَّ إِنِّ ُأرجِّ

)1( فضول البغدادّي: 4.
))( فضول البغدادّي: 11.

)3( عند رقم )9(، الصحيفة: 61.
)4( ف معجم املؤلِّفني: 48/10، لَجْ يذكر س��نة ولدته، وف أعيان الش��يعة: 413/8 قال: »إنَّه ف= 
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آَثاُرُه
َهداِء()1(، نَقَلها َعِن  َجَِة روَضِة الشُّ َعداِء ِف ترجْ ٍة كِكتابِِه )َحِديَقُة السُّ َلُه ججَْلُة َآثاٍر ُمهمَّ
())( َمَع إَِضاَفٍة َعنجْ ِكَتاِب )ال�َملُهوُف(  بَزواريِّ فاِت )السَّ كيَِّة َوِهَي ِمنجْ مؤلَّ الَفارسيَِّة إل التُّ

يِن بِن َطاُووٍس)3(. للسيِِّد َريضِّ الدِّ

وَلُه ِكَتاُب )َأنِيُس الَقلجِْب( َوُهَو منُظوَمٌة بالفارسيَِّة)4(.

كيَِّة)5(. َبعني َحديًثا( إل التُّ ولُه ترَجَُة )األَرجْ

ة العارفني: )/50) ذكرها  =الُع� األخري من القرن التاس��ع(، والذريعة: 395/18، وف هديَّ
)910-975ه�(، وهو ليس صحيًحا، إلَّ أنَّ الس��يِّد اللّل ف فهرس التاث: 797/1 ذكرها 

)894ه�(.
)1( كش��ف الظنون: 645/1، وف: 6/1)9 »روضة الش��هداء فاريّس حلس��ني بن عّل الكاش��فّي 
د بن  الع��روف ب���: الواع��ظ البيهقّي املتوفَّ س��نة 910 ع�ة وتس��عمئة، وترجه: الفض��ول ممَّ
ه حديقة السعداء، قال فيه: اقتديت  سليمن البغدادّي )املتوفَّ سنة 970 سبعني وتسعمئة(، وسمَّ
ة  ...«، وف هديَّ بروضة الشهداء ف أصل التأليف، وأحلقت الفوائد من الكتب فكان كتاًبا مستقلًّ
ه )حديقة السعداء ف وقائع كربلء(«، وف الذريعة: 105/4: )ترجة  العارفني: )/50) »س��مَّ

روضة الشهداء(، وف 384/6: )حديقة السعداء(، ومثله ف نفحات األزهار: 0/10)).
ح بذلك جلة من علمئنا. انظر: الذريعة:  ))( هو للواعظ البيهقّي الكاش��فّي )ت 910ه�( ك��م صَّ
105/4، و384/6، وأعيان الشيعة: 413/8 أضاف لقب )السبزوارّي(، ونفحات األزهار: 

.((0/10
)3( طبع ببولق سنة 71)1ه�، واستانبول، ومنه نسخ ف املتحف البيطاّن، واثنتان ف دار الكتب 
ة باملش��هد، تاريخ إحداها س��نة 1005ه�، واألخرى س��نة 1008ه���، وقطعة ف خزانة  الرضويَّ
بيت الطريّي بالنجف، ونس��خة ف خزانة عبَّاس العزاوّي املحامي ببغداد مكتوبة سنة 999ه�، 
د بن مليار س��نة 1084ه�.  ة، ومكتبة األوقاف ببغداد، رقمها )488 بخط ممَّ واخلزان��ة املراديَّ

ُينظر: أعيان الشيعة: 413/8.
�اها حاجي خليفة ف كش��ف الظنون: 198/1ب�»قصيدة فارسيَّة شينيَّة لفضول البغدادّي،  )4( سمَّ

وهي مائة وأربعة وثلثون بيًتا«، وانظر: الذريعة: )/464، أعيان الشيعة: 414/8.
)5( أعيان الشيعة: 414/8.
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كيُّ  والتُّ  ، العريبُّ الثَّلُث  وَدواوينُُه  بالَفارسيَِّة،  ٌق()1(  وِعشجْ ٌن  )ُحسجْ ِكَتاُب  ولُه 
. والَفاريسُّ

كيَِّة)4(. وَلُه َرساِئُلُه َوِكَتاُب )َرنجْد وَزاِهٌد())( باللَغِة الَفارسيَِّة)3(، َو)َساِقي َناَمة( بالتُّ

يَعِة اإِلماميَّة()5(. َهِب الشِّ َق مذجْ َلُع العتَِقاِد ِف ِعلِم التَّوِحيِد ِوفجْ وِكَتاُب )َمطجْ

ِكَتابِِه  ِف  مجُْفوظ  عّل  ُحسنيجْ  كتوُر  الدُّ ِصيِلَها  تفجْ ِف  هَب  أسجْ َغرُيها،  َكثرَِيٌة  وآَث��اُرُه 
ُه إِنجْ ِشئجَْت. ( َفراِجعجْ داديُّ ولُّ البغجْ )َفضُّ

َغَراُمُه َوُحبُُّه

جَيَِد  َأنجْ  بِبعيٍد  َفليَس  ولِّ  الَعاطَِفِة كالَفضُّ َكاَن َشاِعًرا َشِديَد احلَساسيَِّة َرقيَق  إِنَّ َمنجْ 
ُص  خجْ الشَّ َكاَن  َفكلَّم  ُعنوًة،  بِِه  قلجْ ممَلَكَة  احلُبِّ  ُسلطاُن  َتَح  يفجْ وَأنجْ  َسبيًل،  بِه  َقلجْ إل  الَغراَم 
الَ�َمِل  ِرَفِة  معجْ إل  ��َرَب  َأقجْ َكاَن  ُكلَّم  ُعوِر  الشُّ َلطِيَف  ال�ُملَحَظِة،  َدِقيَق  احِلسِّ  َهَف  مرجْ
ِوي لنَا حاِدَثَة غراِمِه بِبِنجِْت  واَيِة التِي ترجْ َك بالرِّ تطِيُع َأنجْ ُنشكِّ والنِفَعاِل بِِه؛ ولَذلَِك ل نسجْ
الَغراميِّ  بال�َموِقِف  َبِه  الشَّ َكثرُِي  موِقَفُه  فإنَّ  الَلُعوُب؛  نَاُء  احلسجْ الَغاَدُة  تلَك  ُأستاِذِه؛ 
يجُْخ َعبَّاٌس َقدجْ َكاَن َشاِعًرا  )6( الَشاِعِر؛ فالشَّ يِخ َعبَّاِس بِن ُملَّ َعلِّ النَّجفيِّ الِذي َحَدَث للشَّ

د بذكره العامّل ف: أعيان الشيعة: 414/8. )1( تفرَّ
))( ل��ه جل��ة نكات وظرائف وأش��عار عربيَّ��ة ف تذكرة الص��ادق أحد ُكتَّاب التك ف حدود س��نة 

1000ه�.
)3( كشف الظنون: 914/1، الذريعة: 54/11).

)4( الذريعة: 105/4.
د بن تاويت الطنجّي، من منش��ورات  )5( ُينظر: كش��ف الظن��ون: )/1719، وطبع بتحقي��ق ممَّ

جعيَّة التاريخ التكيَّة بأنقرة، سنة 1381ه�/)196م.
)6( ول��د س��نة 44)1ه��� ببغ��داد وتوفِّ�ي ف أواس��ط رمضان س��نة 76)1ه��� بالنج��ف وُدفن ف 
دين، ييي=  ه��ني واملتهجِّ اد املتفقِّ  الصح��ن ال�يف جتاه باب ال��رواق الكبري، كان أبوه من الزهَّ
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ًقا ببنجِْت ُأستاِذِه. َه ِعشجْ َعالِ�ًم، تولَّ

النُّونيَُّة  َقصيَدُتُه  وِمنجْها  َعواطَفُه وَأشواَقُه،  نَها  التِي ضمَّ اَنَة  الرنَّ َقصاِئَدُه  فِيَها  وَنَظَم 
ِلا: الِتي يُقوُل ِف أوَّ

ِعِدينِي ���ِدي  َوعجْ واِم��طِ��ل  ��َي ِدي��نِ��يِعدينِي  ��َب��اَب��ِة َف��هجْ وِدي���نِ���ي ب��ال��صَّ
مَتِ��ي��نِ��يوَم���نِّ���ي َق���بجْ���َل ب��َي��نِ��ِك ب���األََم���ان َأنجْ  ِف  َم��ن��يَّ��ت��ي  َف������إِنَّ 
ُسَهاِدي َعنجْ  الَكواِكَب  ُشُهَب  َفاسَألِينِيَسِل  ال��َك��واِك��ِب  َع��دِّ  وَع���نجْ 
ال�َمنُون)1(ِص����ِل َدَن���ًف���ا َب���ُح���بِّ���ِك َأوق���َف���تجْ���ُه ُج��ُرٍف  َشَفا  َعل  َن��واِك 

ٍق َواِحٍد هَو  َه ببنجِْت ُأستاِذِه ِسَوى َفرجْ ولُّ َشاِعًرا َعالِ�ًم َعاِشًقا، َتَولَّ وكَذلَِك َكاَن الَفضُّ
ًقا ِف  ولُّ فَقدجْ َعِشَق، وَكاَن ُموفَّ ا الفضُّ جْ يظَفرجْ بِحبِيبتِِه، أمَّ يجَْخ َعبَّاس َماَت َكَمًدا، وَل إنَّ الشَّ
عيِّ بِابنَِة ُأستاِذِه التِي َأحبَّها ِمنجْ ُكلِّ  ُح بَزواِجِه ال�َّ ُق املبِّ ِقِه َحيُث انجَْتهى َذلَِك الِعشجْ ِعشجْ

َقلبِِه َوَعاَش َمَعها ِعيَشًة كلُّها َسَعاَدٌة وَهنَاُء، وكلُّها ُحبٌّ َوَصَفاٌء))(.

ُشْهَرُتُه وِصيُتُه

َد َذلَِك  ِرَف بعجْ ا َأنجْ يعجْ بَب َفِمَن ال�َميسوِر َعليِه ِجدًّ ِرَف السَّ إَِذا اسَتطاَع اإِلنَساُن أنجْ يعجْ
َت  وقفجْ ُكنَت  وَل�مَّ  ال�َمعلولِت،  ِرَفُة  معجْ ُتعِجُزُه  َفل  ِة  الِعلَّ َعل  َوَقَف  وإَِذا  ال�ُمسبِّباِت، 
التِي  َكفاَءاتِِه وَمواِهبِِه  ِمنجْ  الَكثرِِي  ، وَعل  الُعثمنِّ بالَبلِط  ِصَلٍة  ِمنجْ  َلُه  َجِم  للجُْمتجْ َما  َعل 
ال�َمواهَب  هِذِه  َأنَّ  ِرُف  ستعجْ الَعاِجَلِة  بالنَّظرِة  َفإِنََّك  َصاِحبَِها؛  َم  اسجْ َترَفَع  َأنجْ  شأجِْنَا  ِمنجْ 

=اللي��ل بالعبادة، هاجر س��نة 45)1ه��� من بغداد إل النج��ف وولده العبَّاس رضيع، فنش��أ ف 
النجف مش��غوًل بتحصيل العلم واألدب. ُينظر: أعيان الشيعة: 419/7. ولقد ذكره الطهراّن 
ف الذريعة: 41/15)، ف ضمن كتاب العراقيَّات، وهو مموعة من شعر شعراء كان هو منهم.

)1( ُينظر: األبيات بتممها ف أعيان الشيعة: 419/7.
))( ُينظر: ف ذلك كتاب الدكتور حسني عّل مفوظ، فضول البغدادّي، بتفصيٍل أفضل.
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ى  َدوَّ فَقدجْ  ولُّ  الَفضُّ َكاَن  وكَذلَِك  ِر،  كجْ الذِّ ِع  ورفجْ يِت،  الصِّ ِد  ُبعجْ باِب  َأسجْ ِمنجْ  والَكفاءاِت 
َقَط رأجِْسِه ُكلَّ  ُة َمسجْ تجْ بِِه احِللَّ ِحِه ُكلُّ األُلُسُن واعتزَّ اسُمُه ِف ُكلِّ األَقجْطاِر، ول�ِهَجتجْ بمدجْ
بِعلِمِه وَأَدبِِه ُخلُوَد  َد اسَمُه  َخلَّ الِذي  النَّابِِه، وُهو  النَّابَِغِة  َتزُّ َبذا  تعجْ َل  العتَِزاِز، وَكيَف 
جْ يتغلجَْغلجْ بَأراِضيَها وإنَّم  َرُه الَفاريسُّ ُحدوَد إِيراَن، وَل َمِء، وَقدجْ َف�َتَح ِشعجْ الَكواِكِب ِف السَّ
َتَحَم َأنجْديَتها األدبيََّة بنَي  َتغلََّل بُعُقولِ�َها وُقلوِبَا، واحتلَّ عواطَِفها، وَمَلَك إِعَجاَبا، واقجْ
الثَّقافيََّة  َمافَِلها  َفَغيَش  ُتركَيا  ُحُدوَد  َتِحًم  مقجْ كيُّ  التُّ ِشعُرُه  َزَحَف  كَم  برِي،  والتَّكجْ التَّهليِل 
ممجَْلَكَة  منجْها  َفاحتلَّ  الَِزيرِة  ِشبجِْه  ُشعوَب  العريبُّ  شعُرُه  غَزا  وَقدجْ  الَفاحِتنَي،  الُغزاِة  ِة  َ بُأبَّ
يِت، وَجَاِل  مَعِة، وُبعِد الصِّ ِر، وُأتِيَح لُه ِمنجْ ُحسِن السُّ عجْ األََدِب، َوَحظَِي فِيها بإِماَرِة الشِّ
لَشاِعٍر  يتَّفقجْ  جْ  َل وإِيراَن،  الِعراِق، وُتركيا،  الثَّلَثِة:  األَقطاِر  ِف هِذِه  َكثرٌي  األُحدوَثِة َشٌء 
اهتِمِم  وَملَّ  األَُدب��اِء،  ِكباِر  ِعناَيِة  موِضَع  فَكاَن  عيِد،  السَّ األَديبِّ  احلَظِّ  َهذا  ِمثُل  غرِيِه 
وِمنجْ  َوفرًِيا،  شَيًئا  لِ�مواِهبِِه   ، وتقديِرِهمجْ وإِنجْصافِِهمجْ   ، جاِبِمجْ إِعجْ ِمنجْ  فنَاَل  خنَي؛  ال�ُمؤرِّ
فويِّ ال�ُمتوفَّ ِف َسنَِة  اِه إِسمِعيَل الصَّ ُن الشَّ زا ابجْ َهؤلِء الِذيَن َأنصُفوُه ُمعاُصُه، َسامجْ ِمريجْ
، َوَذَكَر ِكَتاُب  ولِّ ًحا َفاِرًطا للَفضُّ نَُه مدجْ 969ه� بكتاَبه ال�َموُسوِم ب�)حُتفُة َسامي()1( فضمَّ
ليم، ودائرُة ال�َمَعاِرِف  )3(، وهَفتجْ إِقجْ كُوُل للبَهائيِّ ())( لَِصاِدقي، والَكشجْ )مجَْمُع اخلَواصِّ
اثِِر)6(، وال�َمباحُث الِعَراِقيُة ياُء الدَّ لِم)5(، وإِحجْ  اإِلسلميَّة)4(، وال�ُمستدَرُك، وَقاُموُس اأَلعجْ

)1( معناه )التحفة الس��امية(. أعيان الش��يعة: 6/)5 وُينظر: ف ترجته: أعيان الش��يعة: 7/)18، 
وُينظر: حتفة سامي: 136.

))( تركي تاتاري للصادقّي الكيلّن جع فيه الميع إل عص شاه عبَّاس الصفوّي ورتَّب عل ثمنية 
ه ممع اخلواص. كشف الظنون:388/1. مالس وسمَّ

)3( وَقدجْ استشهد ببيتني منه ف الكشكول.
)4( ُينظر: دائرة املعارف اإلسلميَّة مادة: )فضوّل(.

)5( يعني به األعلم للزركّل. 
ن العاش، )من طبقات أعلم الشيعة(: 30). َقرجْ )6( إحياء الداثر من الجْ
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َأمنُي  ِهرُي  الشَّ اِلنديُّ  ُخ  وال�ُمؤرِّ وظ))(،  مفجْ كتوِر  للدُّ َداديُّ  البغجْ والَفُضولُّ  لَ�ِكيَس)1(، 
ِض  َكاِء، وُهَو ِف قرجْ ِم والذَّ راَنُه بالَفهجْ َأقجْ ِل وَسَبق  َفاَق بالَفضجْ بِأّنُه:  ازّي؛ َفوصَفُه  الرَّ َأمحد 
َأطجَْرتجْ  َكثرَِيٌة  رى  ، وكَتٌب ُأخجْ اَوَز احلَدَّ بِق، وجَتَ َعَلٌم، وَحاَز َقَصَب السَّ بالِلساَننِي  ِر  عجْ الشِّ

َلُه. َفضجْ

ولِّ بِِه َبالَفضُّ َسَبُب تلقُّ

هِر؛ فَكاَن  جوَبًة ِمنجْ َأَعاِجيِب الدَّ َكاِء وُأعجْ اِعُر الَعظِيُم آَيًة ِمنجْ آَياِت الذَّ َل�مَّ َكاَن الشَّ
اِعُر ِمنجْ  ِم والَلَقِب؛ َفَخاَف الشَّ اِك بالسجْ ِض الُعظمِء؛ بَِسبِب الشِتَ ُيلِحُظ َتضييَع آثاِر بعجْ
تَِحاِل؛  ِري بالنجْ بوًل ُيغجْ َمَد َأَحُد النَّاِس فينجَْتِحَل لَقَبُه إَِذا َكاَن َهذا الَلقُب مقجْ َأَجِل َذلَِك َأنجْ يعجْ
وّل( َفمنََع بِذِه َسطَوَة األَدِعياِء َعَل  َسُه ب�)الفضُّ َب نفجْ فعَمَد إل َلَقٍب يَتَحاَشاُه النَّاُس فَلقَّ
َجٌن، وهَو  ()3( ُمسَتهجْ َبِة َأيٍّ َكاَن بِمثجِْل َهذا الَلَقِب الَوِضيِع؛ ألنَّ )الُفُضولَّ لَقبِِه؛ لَِعَدِم َرغجْ
اَق األَلَقاِب َعِن  َعَد بِحيَلتِِه هِذِه ُسَّ َشَك َأنجْ َيكوَن ِمنجْ ُمتاَِدفاتِِه؛ فَأبجْ ، وَأوجْ ُمَراِدٌف للطُّفيلِّ
ُه َلَقَب  جْ َيرضُّ تِلِس َلَقبِِه َوُهَو يُدُف ِمنجْ َوراِء َذلَِك إل مِحاَيِة إِنتاِجِه األَديبِّ والِعلجْميِّ وَل اخجْ
ُهوًما  َرَب مفجْ َجِن وجيعَلُه َأقجْ ِظ ال�ُمسَتهجْ نَى هَذا اللفجْ ( َشيًئا؛ بلجْ َكاَد َأنجْ َينسَخ معجْ )الُفُضولِّ
ا ِحنَي َقاَل  كتوِر ُحسني َعّل مجْفوظ َكاَن َواِهً ِل ِمنُه إل الُفُضوِل، وَلعلَّ ِسياَدَة الدُّ إل الَفضجْ

ِض ُنَكتِِه ِف قولِِه: َّ َألَّ ببعجْ إِنَّ السيَِّد َحيدَر احِللِّ

ُل والَباُقوَن ِمنجَْها ُفُضوُلا)4(َوُقلجْ لَِعواِدي احلتجِْف َشأجَْنَك والَوَرى َمَض الَفضجْ

)1( ُينظر: مباحث عراقيَّة: 65.
))( جيب الرجوع لذا الكتاب ملن يروم الفائدة واملزيد عن حياته.

��ل الفضوّل، واحلقيقة إنَّه مأخ��وذ من حالة التصغري  )3( الس��يِّد هن��ا يرى اللقب مأخوًذا من املتطفِّ
ول مأخ��وذ من هذه  ��ون، وكذلك اس��م فضُّ وي، وحس��ني: حسُّ والتدلي��ع كقولن��ا ف عّل: علَّ

التسميات، ومن اسم )فاضل( أو )فضيل(.
: )/195. وهو البيت السادس واخلمسون من قصيدة ف رثاء=  )4( ُينظر: ديوان السيِّد حيدر احِلّلّ
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ٌم َواِضٌح؛ َفإنَّ ُمَراَد  ، وهَو َوهجْ نِي بِقولِِه: )ُفُضول�ُها(: الُفُضولُّ اِعَر يعجْ فَحِسَب َأنَّ الشَّ
َدُه الُفضولُّ الِذي َليَس  َل َمَض لِ�موِت الَفِقيِد، وَبِقَي ِمَن النَّاِس بعجْ ِّ إِنَّ الَفضجْ النَّاظِِم احِللِّ
َواِحٍد  َواٍد  ِمنجْ  والُفضولُّ  الَفضُل  َلَكاَن  ا  َحقًّ الُفُضولَّ  نِي  يعجْ النَّاظُِم  َكاَن  فَلوجْ  َشأٌن؛  َلُه 

 

نى لِقولِِه. َفل معجْ

ُل  جْ يكنجْ َقدجْ ذَهَب الَفضجْ ؛ َحيُث ِحنَي َذاك ََل والَباُقوَن ِمَن النَّاِس ُهمجْ كلُُّهمجْ كالُفضولِّ
إل  َوُمَقابًِل  ِل  للَفضجْ ُمَعاِكًسا  النَّاظُِم  جَعَلُه  الِذي  للُفضولِّ  ِهَجاٍء  بِمثاَبِة  البيَت  ولكنَّ 
اِعِر ُهَو ُفُضولٌّ َمَع ُوجوِد َياِء النِّسبِة ل ُفُضوٌل  َظتِِه وِزَياَدًة عَل َذلَِك َنرى َأنَّ َلَقَب الشَّ لفجْ

دٌة عنجْها، ولوجْ َأراَد الُفضولَّ لَقاَل: )والَباُقوَن ِمنجَْها ُفضولِيَها( َل ُفضوُل�ها)1(. مرَّ

َوَفاُتُه

َأنجْ  َد  وبعجْ واألََدِب،  الِعلِم  َل  حقجْ ِف  السنيََّة  َماتِِه  ِخدجْ الَليُل  الَعاِلُ  هَذا  َأدَّى  َأنجْ  َبعَد 
ِد  هجْ ِرِه بالزُّ َد َأنجْ َقَض آِخَر ُعمجْ َهَش الَعاَلَ بآَثاِرِه، وبعجْ َد َأنجْ َأدجْ ، وبعجْ يَن اإِلسلميَّ َخَدَم الدِّ
َفِة  َبلَء ال�ُم�َّ َتاَر َلُه ِف كرجْ ِه اخجْ َد َذلَِك ُكلِّ ِف والنِقَطاِع إل اهللِ َتَعال بعجْ والَوَرِع، والتَّقشُّ
َقِد سيِِّد  يِض فِيِه بِقيََّة َحياتِِه))(، وَكاَن هَذا الَبيُت الَبسيُط مُاِوًرا لِ�مرجْ َكنًا ُمتواِضًعا يقجْ مسجْ
للِقَياِم  ُضُهمجْ  بعجْ ِويِه  يرجْ َبَم  حسجْ َع  وتطوَّ وبداِرِه،  بروِحِه  ِمنجُْه  َقريًبا  ليُكوَن  هداِء؛  الشُّ

 .السيِّد مهدّي القزوينّي=
)1( إنَّ تس��مية الش��اعر نفس��ه بذه التس��مية ل يكن هذا هو الغرض منه عل حدِّ تعبري السيِّد، وإنَّم 
��ون ومحُّودي ملن اس��مهم:  هذه التس��مية انت�ت ف ال�ق العريّب، وهي طريقة التصغري كحسُّ
��د، كم انت���ت طريقة )مح��دون( و)زيدون( ملن اس��مهم مح��د وزيد، ف  حس��ن وأمح��د أو ممَّ
ى  ى بذه التس��مية ليبعد التسميات املنافسة، فهو يسمِّ الغرب العريّب، ول يكن يراد منها أنَّه تس��مَّ
ا ما ذكره من أشياء وأمور  )الفاضل( وللتحنُّن- وهو من مظاهر التصغري- قيل له: )فضوّل(، أمَّ

فهو من باب التف الفكرّي.
))( أطلق الفضول لقب أكسري اململك عل مدينة كربلء.
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الطَّاُعوُن  َوَفَد  �ا  َقدُه وَعَفا َعنُه-، وَل�مَّ َر اهللُ مرجْ ِس- نوَّ ال�ُمَقدَّ ال�َمشهِد  تنجِْويِر  بِوظيَفِة)1( 
ولُّ ِمنجْ َضحاَيا الطَّاُعوِن  إل الِعَراِق َسنََة 963ه�، وال�ُموافِق لِسنَِة 1555م، َكاَن الَفضُّ
دة الَكبرِي، عنَد َتكيِة البكتاِشيَِّة  ِة الدَّ َبَ َسِة َعل َمَساَفٍة َقريَبٍة ِمنجْ مقجْ َبلَء ال�ُمَقدَّ َفُدفَِن بِكرجْ
بَسُه ثِياَب  َكنَُه اهللُ َفِسيَح َجنَّاتِِه وَألجْ يَفِة أسجْ ِة احلُسينيَِّة ال�َّ َ ناِحَية َباِب الِقبلِة َجنُوِب احلرضجْ

ُغفرانِِه))(.

ولِّ ِد ]بِن[ ُسَليـاَمَن الَفضُّ 85. َفْضلُّ بُن حُمَمَّ

بُل ِمنجْ َذاَك  : )َهذا الشِّ اِئَرِة َقوُل�ُهمجْ َمِة َفِمنجْ َأمثِلتِهُم السَّ َثاِل الَعربيَِّة َكثرٌي ِمَن احِلكجْ ِف األَمجْ
ُه ينطبُِق  ثاِل ِمنجْ ِصدٍق؛ َفإِنَّ ()4( وبمقَداِر َما ِف هِذِه اأَلمجْ األََسِد()3(، )وَمنجْ ُيشابِهجْ َأَباُه َفم َظَلمجْ
ًة  ولٍّ َوَلًدا َنِجيًبا ُيشبُِهُه َعبقريَّ اِعِر الَعبقريِّ َفضُّ ا؛ َفإِنَّ للشَّ ولِّ انطِباًقا تامًّ َعل َفضلِّ بِن َفضُّ
ِر، وإِتجْقاًنا  عجْ َو َأبِيِه إِبجْداًعا ِف الشِّ لٌّ الِذي َحَذا َحذجْ لًقا هَو فضجْ ًل وِعلجًْم، وَأَدًبا، وَأخجْ وَفضجْ
ِر  عجْ َنظجَْم الشِّ َأُبوُه ِمنجْ قبِلِه  َأَجاَد  َكَم  َهِب، وَأَجَاد  بال�َمذجْ ا  ً بالَعِقيَدِة وَتبصُّ للِعلجِْم واعتَِزاًزا 
ُر إَِذا َكاَنتجْ هِذِه  عجْ ٍب وَقرَيٍة ُمواتَِيٍة، والشِّ َدٍة، وَخياٍل َخصجْ نيٍَّة ُمتوقِّ بالُلَغاِت الثَّلِث بذهجْ
ِلِه التَّقليديِّ الَقديِم،  هوِر وُقُلوُبُمجْ وإِنجْ َكاَن بَِشكجْ ِن الُمجْ يَع التَِّصاِل بِذهجْ َركاِئُزُه َكاَن َسِ
َر الَفضلِّ َبَلَغ ِمَن الُعمِق  تِِه الَعروضيَِّة امَلعهوَدِة، وُموِسيَقاُه َرتيبُة النََّغَمِت، ولكنَّ ِشعجْ وُحلَّ
ُعوِر ال�ُمنَطِلِق َدَرَجًة ل تتَِّفُق إِلَّ لَِقلِئٍل ِمنجْ َنوابِِغ النَّاِس، إِنَّ للَفضلِّ َمزاَيا  النَّفسِّ والشُّ
تَِمِة  ال�ُمعجْ َزَواَيا احلَياِة  وَء َعل  ُتلِقي الضَّ ِة  ال�ُمشعَّ بال�َموادِّ  َدقيَقًة ِهَي َأشَبُه َشٍء  ًة  ُشعوريَّ

)1( ُينظر: إحياء الداثر من القرن العاش:30).

))( ُينظر: إحياء الداثر من القرن العاش:30).
)3( ل أعث��ر عل هذا املثل، ويب��دو أنَّه من األمثال املحكيَّة. وف هذه األثن��اء عثرت أختنا الدكتورة 
أسيل سامي العبيدّي عل املثل ف كتاب )األمثال العربيَّة ف قلب الزيرة(، للدكتور عبد الكريم 

الهيمن: 89/9، فلها منَّا جزيل الشكر. طبعة )140ه�، دار أشبال العرب، الرياض.
َتَدى َعِديٌّ ف الَكَرم. وهو لرؤبة. ُينظر: ديوانه. ته: بأبه اقجْ )4( هذا عجز بيت تتمَّ
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باٍح  َمَء ِمنجْ َقصاِئِد الَفضلِّ بِمثاَبِة ِمصجْ اِف، وأنَّ ُكلَّ َقصيَدٍة عصجْ َتاُج إل النُّوِر الَكشَّ التِي حتجْ
ًفا  ( متعسِّ داديُّ دي البغجْ جْ َيُكنجْ )عهجْ ُينرُي َشيًئا ِمن َجوانِب احلَياِة امُلظِلَمِة احلَالَِكِة؛ ولَذلَِك َل
ُغوًل  َكاِء والطَّبِع، ل َيَزاُل مشجْ ِن، ُمستِقيُم الذَّ هجْ ، َصاِف الذِّ ولِّ َن َفضُّ ِف قولِِه: »إِنَّ َفضِل بجْ
ِر ِف الُلَغاِت الثَّلِث،  عجْ ٍة َأَخَذ بِنَوايِص الشِّ َتِزل)1( ِف َزاِوَيٍة بَقنَاَعٍة َتامَّ ِف ُعُلوِم الظَّاِهِر، معجْ
ياٌت ِعشقيٌَّة َفريَدٌة َجاِذَبٌة آِخَذٌة  ِجَزٌة ِف التَّواِريِخ، وأبجْ َرٌة معجْ ى))( وقدجْ وَلُه َمهاَرٌة ِف ال�ُمعمَّ

بَِمجاِمِع الُقُلوِب«)3(.. إَِلخ.

رَيَة:  عجْ الشِّ ناِحيَتُه  ( َوصَف  داديُّ البغجْ اِعُر )َروِحي  الشَّ َبه  لقَّ التَّاريِخ  لِنظِم  وإلَجادتِِه 
َساِسِه وطبجِْعِه، وُحسَن ُأسُلوبِِه  ِة إِحجْ َة ألفاظِِه َكرقَّ ِة َعقيَدتِِه، ورقَّ َة ِشعِر الَفضلِّ كقوَّ إنَّ قوَّ
ُموَجٌز  تِِه اخلَِصَبِة، ووَصٌف  تلميَحاٌت َعنجْ َشاعريَّ تجْ  َمرَّ ريِّ َكُحسِن َأخلِقِه، وَقدجْ  عجْ الشِّ
اهللُ  هيََّأ  َوَلوجْ  ِه،  ِ ون�جْ إِذاَعتِِه  َعَدُم  َفُهَو  َهذا  ِرِه  شعجْ ِف  َعيٍب  ِمنجْ  َكاَن  فإِنجْ  اِئِع؛  الرَّ ِرِه  لشعجْ
َت�َبَة  سبجَْحاَنُه َأَحَد مَحَلِة األَقجْلِم البليَغِة ِلَمِع ِديوانِِه الَغاِل واعَتنى بِ�ِحِه إِذنجْ ألحَتَف املكجْ
نُوَن ِمَن التَِّصاِل  ِرُف قيَمَتها األَدبيََّة إِلَّ َقلئٌل مِمَّنجْ َيَتمكَّ ٍة َل يعجْ الَعربيََّة بَأَجِل َأثٍر َوَأثَمِن َهديَّ
ِرِه فيَم  َنا بإجَِياٍز َعنجْ هِذه الَوانِِب ال�ُمِ�َقِة ِمنجْ شعجْ اِرَها، وَقدجْ َأشجْ ناِه َأسجْ تِِه واستكجْ بعبجْقريَّ

ِخ الَكوِن(. ، ال�متوفَّ َعام 1014ه� بِلَقِب: )ُمؤرِّ داديِّ َناُه ِمنجْ َقوِل البغجْ سدجْ

َقاٍق،  وللَفضلِّ َباٌع َطويٌل ِف التَّواريِخ استحقَّ َهذا الَلقَب الَليَل بُِكلِّ َجداَرٍة واستِحجْ
واِل )ُمَراُد  َهِد الَكاظَِمنِي الطَّاِهريِن التِي متََّمها الجْ وِمنجْ َتوارخِيِه ال�َمشهوَرِة )َتاِريُخ بِنَاِء مشجْ
ُح  ألرجِّ وإِنِّ  ُكوَرِة()4(،  ال�َمذجْ نَِة  السَّ ِف  ِة  ال�ُمراديَّ َجاِمِع  وَتاِريُخ  978ه�،  َسنََة  َباَشا( 

)1( التصويب من أعيان الشيعة: 415/8، ف األصل )معتزل(.
))( أي األلغاز واألحاجي، ول كتاب ف هذا املوضوع عنوانه )األلغاز واألحاجي ل يزلجْ مطوًطا(.

)3( ُينظر: أعيان الشيعة: 415/8.
خ لباس القزلباشيَّة  ة بالسنة املذكورة، وأرَّ )4( أعيان الش��يعة: 415/8، وفيه »وتاريخ جامع املراديَّ
سنة 988ه�، وكلُّ الظنِّ أنَّه مات سنة 1014ه�«، وف معجم املؤلِّفني: 411/13 »كان حيًّا سنة 

1014ه�«.
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َسنََة  َكاَنتجْ  ِل  َفضجْ َوَفاَة  أنَّ  ِمنجْ   ) َداديُّ البغجْ وِلُّ  )الَفضُّ مؤلِِّف  توِر  كجْ الدُّ ِسياَدُة  احَتَمَلُه  َما 
َبِذ الَِليِل َخساَرًة َفاِدَحُة للِعلِم واألََدِب، وَقدجْ تَداَعى  ُت َهذا الهجْ 1014ه�، وَقدجْ َكاَن موجْ

َبِة الَعالَِيِة. وِح اإِلنسانيَِّة ال�ُمهذَّ ٌح َعاٍل)1( ِمنجْ ُصُ تِِه َصجْ بَموجْ

)1( ف املطبوع )عال(، والصواب هو املثبت.
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َث ِمنُه َشيًئا َكثرًِيا ِمنجْ َتِرَكاتِِه الثَّقيَلِة، وهَو  ن الَعاِشِ تورَّ َقرجْ ُن الجْ ن َل�ُهَو ابجْ َقرجْ إنَّ َهذا الجْ
فالِفَتُن  احلََياِة؛  َنواِحي  َشتَّى  ِف  َشِديًدا  بينَُهم  التََّشاُبُه  َكاَن  إَِذا  غَراَبَة  َفل  آَثاِرِه؛  ِمنجْ  َأثٌر 
َعَدَمِت  ُل واخلُُموُل وُكلُّ َمَظاِهِر النِحَطاِط َكاَنتجْ َطاِغَيًة َعليِه؛ َفانجْ طِراَباُت والَهجْ والضجْ
واِل  لِّ َأحجْ ن ِمنجْ مَحََلِة األَقجْلِم ِمنجْ سجِّ َقرجْ احلََرَكُة الثََّقافّيُة َأوجْ َكادتجْ ولِذلَِك لجْ َنِجدجْ ِمنجْ َهذا الجْ
ُرُب ِمَن الَواِقِع إجْنجْ  ًم يقجْ ِسَم َلنَا ُصوَرَة تِلجَْك البيَئِة رسجْ ٍة؛ لرُِيَينَا ُروحيََّتُه وَيرجْ ِ بِدقَّ َهذا الَعصجْ
ِف  ِش َغرِي َكافِيٍة لَِكشجْ التَّاِريِخ ال�ُمشوَّ ِمَن  ُنَتٌف  َما ُهنالَِك  ُه، وُكلُّ  ُكلَّ َل يُكنجْ ُهَو الَواِقَع 
ُمطبَِقٍة،  جَهاَلٍة  ِمنجْ  َعَليِه  َكاَن  َما  هَو  ُروٌف  معجْ َبُب  والسَّ الَغاِمِض؛  وِر  الدَّ ذلَِك  مميِّ�َزاِت 

 

احلُُروِب،  َمصاِئِب  ِمنجْ  البَِلُد  َلُه  َضتجْ  تعرَّ وَما   ، وَعنََتِهمجْ اِم  احلُكَّ هَاِق  إِرجْ ِمنجْ  َعاَناُه  وَما 
اِه َعبَّاٍس عاِصَمَة الِعَراِق َسنََة  ِزو الشَّ نَِة بغجْ وَمصاِئِب احلَياِة، وَقدجْ يبَدُأ َتاِريُخ هِذِه ال�ِمحجْ
ِة؛ فَكاَدتجْ َتتلَشى ال�َحَرَكُة الثََّقافّيُة مهُزوَمًة َأَماَم  نِِه ِمِن اقتَِحاِمَها بالقوَّ )103ه�)1( ومَتكَّ
ُض ال�ُمصلِحنَي الَغياَرى َعَل َمصالِح  ِم ِمنجْ ذلَِك َنَبَغ َبعجْ ِة، ولِكنجْ بالَرغجْ احلَ�َركاِت الَعسكريَّ
ِعلجْمجْ  وِح الثََّقافّيِة َوَنُ�وا َرايَتها ِف َمياِديِن الجْ َقاِظ الرُّ ي؛ َفوَفُقوا ِف إِيجْ بَِلِدِهمجْ ِمنجْ َقاَدِة الَوعجْ
يجُْخ عبجُْد َعلٍّ بِن  يِن، والشَّ يُِّد ُحسنُي َكمِل الدِّ واألََدِب بُِصوَرٍة نِسبيٍَّة، وِمنجْ َهُؤلِء األَفجْذاِذ السَّ

 

باِر())(، وَفَرَغ ِمنجُْه َسنََة 1030ه�  ِصَاُء األَخجْ ّ الِذي َكَتب ِكَتاب )استقجْ ِد بِن مَحَّاٍد احِللِّ ُممَّ

)1( للمزيد ُينظر: تاريخ العراق بني احتللني، للعزاوّي.
�ّي كتب نس��خة من ِكَتاب  د عّل بن محَّاد احِللِّ ))( ف تراج��م الرج��ال: 309/1 »عبد العّل ب��ن ممَّ
)من ل يرضه الفقيه(، وأمتَّها ف الثالث والع�ين من شهر ربيع اآلخر سنة 1044 وقرأها عل 

ة اهلل الشولستاّن النجفّي، وكتب ذلك بخطِّه ف آخر النسخة«. السيِّد شف الدين عّل بن حجَّ
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اِه للِعَراِق بَِعاَمنِي. ِو الشَّ َقبَل َغزجْ

يجُْخ  ، والشَّ ّ يجِْخ مجُْموِد الطُّرييِّ احِللِّ يجِْخ محجَْزَة بِن الشَّ يجُْخ َعبُد اهللِ بُن الشَّ وِمنجْ َهُؤلِء الشَّ
يجُْخ  والشَّ 1048ه�،  َسنََة  الَلبِيِب  ُمنيِة  ِكَتاَب  استنجَْسَخ  الِذي   ّ احِللِّ يِن  الدِّ ُشجاع  َعلُّ 

 

، وهَو ِمنجْ ِخرَيِة  ّ ال�ُمحاِويلِّ يِن احِللِّ ِد بِن َشمِس الدِّ َحسُن بُن عبِد َعلِّ بِن ُمسِن بِن ُممَّ
د بِن  يِن ُممَّ اِعُر، والَقايِض َصفيُّ الدِّ يُِّد يجْيى بُن َأمحَد األَعرجيِّ الشَّ ُعلمِء احِللَّة، والسَّ
 ، الَيكلُّ اٍد  َعوَّ وابُن  5)10ه�  َسنََة  حيًّا  َكاَن  وقدجْ   ، ّ احِللِّ ال�َمزيديِّ  ِد  ُممَّ يِن  الدِّ َجاِل 

.)1( مُن األَعرجيُّ يُِّد َنعجْ والسَّ

ِعلجِْم، والَبقيَِّة الَباِقَيِة ِمَن األَدِب  َم اخلُطِط للِحَفاِظ َعل ُث�َمَلِة الجْ وَغرُيُهمجْ ممَّنجْ َأَجاَد َرسجْ
َفُة،  َفتجُْه السياَسُة ال�ُملتوَيُة املَتعسِّ ِضدَّ التَّدهوِر الِذي فرَضتجُْه ُسوُء األَوَضاِع الجتِمعيَِّة وخلَّ
ِعلجَْم واألََدَب  احِلَِة التِي َخَدمِت الجْ َبِة الصَّ ِض هِذِه النُّخجْ وستعِرُف َشيًئا ُموَجًزا ِمنجْ َتراُجِم بعجْ

ِين. يِِّد ُحسنِي آِل َكمل الدِّ َجَِة السَّ َماِت، وسنبجَْدُأ بتجْ نى اخِلدجْ ِة َأسجْ لَّ ِ َدتجْ إل احلجْ وَأسجْ

يِن يُِّد ُحسنُي آل َكامِل الدِّ 86. السَّ

اِف  َأشجْ ِمنجْ  َرَجٌل  الَكاِف،  وُسُكوِن  َجَمِة،  ال�ُمعجْ نِي  الشِّ بَِضمِّ  ر(  )ُشكجْ ر:  ُشكجْ بيجُْت 
ِف  ُظلًم  ال�َمصلوِب  ِهيِد  الشَّ بَزيٍد  الَِليُل  َنسُبَها  يتَِّصُل  ٌة  َعلويَّ ٌة  َ ُأسجْ إِليِه  تنَتِسُب  اَدِة  السَّ
ِن اإلماِم َزيِن الَعابديَن َعلِّ بِن احلُسنِي بِن َعلِّ بِن َأيِب َطالٍِب َفِهَي  ِكنَاَسِة الُكوَفِة ابجْ
ِمَن األَُسِ احلُسينيَِّة الَكريَمِة؛ تتمتَُّع بِاحِتاٍم وتوِقرٍي َعظِيَمنِي؛ لنََسبَِها الَعظِيِم ال�ُمِ�ِق، 

ولِ�َم تتمتَُّع بِه ِمنجْ ِخَصاٍل مَحيَدٍة وَمزاَيا َنادَرٍة.

َد  وَتقلَّ األَُدباِء،  َعراِء، وأعلُم  الشُّ ُعَلمِء، وَفطاِحُل  الجْ َأساطِنُي  ِة  َ األُسجْ ِمنجْ هِذه  َن�َبَغ 
ّينَي َأبناُء  ُض َأفراِدَها النَّقاَبَة والَوظاِئَف الَعالَِيَة، وإِنَّ أبناَء هِذِه األَُسِة وَأبنَاَء ُأَساَمِة احِللِّ بعجْ

يِن. َتا األُسَتنِي النَّاِبَتنِي، تنَتِسُب إل النَّقيِب َشمِس الدِّ ، وِكلجْ عمٍّ

)1( سيأيت تباًعا ترجة هؤلء األعلم املذكورين ف املتن.
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يِن وتنجَْتِمي أَسُة  ِس الدِّ ِد األَسَمِر بِن النَّقيب شمجْ ٍر فينجَْتُموَن إل َأيِب ُممَّ ا َأبنَاُء ُشكجْ أمَّ
جْ َيُكنجْ للنَِّقيِب  ُكوِر، وَل يِن املذجْ ِس الدِّ يِن بِن النَّقيِب شمجْ ِم الدِّ ُأَساَمٍة إل َأِخيِه النَّقيِب َنججْ
يِن)1(، وِمنجْ  الدِّ ِم  ٍد األَسَمِر ونججْ َأيِب ُممَّ ال�َمِجَديِن  نَيِه  ابجْ إِلَّ  ٌة  َعِقٌب وُذريَّ يِن  الدِّ ِس  شمجْ
ِن ُأَساَمٍة، وَليَس هَو َمنجْ َوَلَد  هرُي َعلُّ بُن َأساَمة، اشَتَهَر بابجْ اِعُر الَكبرُي الشَّ ٍر الشَّ ِة ُشكجْ ُذريَّ
، والِذي تسنََّم ُكريسَّ النَّقاَبِة َسنََة )45ه�  ريبِّ ُت الَوزيِر املغجْ ُه ُأخجْ ُكوَر، والِذي ُأمُّ ُأساَمَة املذجْ
ِسننَي،  بِع  َأرجْ َو  نحجْ َنِقيًبا  َبِقَي  أنجْ  َد  بعجْ َسنََة 456ه�،  منجَْها  اسَتَقاَل  ُثمَّ  َعاًما؛  رُه )7)(  وعمجْ
ا َأُخوُه َجدُّ مؤلِِّف َهذا  ِر 45 َربِيًعا؛ َأمَّ ِر َرَجٍب َسنََة )47 ه�، وَلُه ِمَن الُعمجْ َ ِف َشهجْ وتوفِّ
َدُة الطَّالِِب(  ٍر َكم َجاَء ِف ِكَتاِب )عمجْ نِِه ُشكجْ َمُر فَعِقُبُه ِف ابجْ ٍد احلََسُن األَسجْ الِكَتاِب َأُبو ُممَّ
فيَِّة ِمنجْ َداِدخ))(، وِهَي  ٍر(، ولُمجْ َبقيٌَّة بال�ُّ : )َبنُو ُشكجْ : »َلُه َعِقٌب ُيقاُل ل�َُهمجْ َفِفيِه َنصٌّ َأنَّ

ّية«)3(... إَِلخ. مِل البِلِد احِللِّ دى َأعجْ إِحجْ

يُِّد َهاِدي ابُن  َقاِب؛ إِنِّ السَّ ِف األَلجْ َد حذجْ ِه بعجْ ِسَلُة َنَسبِي َتتَِّصُل بِِه َعَل َهذا الوججْ ِوِسلجْ
ِد َحسِن بِن ِعيسَى بِن  يِف َأيِب احلُسنِي مَحَِد بِن ُممَّ يِِّد َفاِضِل بِن ال�َّ ِن السَّ يِِّد مَحَِد ابجْ السَّ
يِن  ِد املنجُْصوِر بِن َكمِل الدِّ يِن بِن منجُْصوِر بِن َعلِّ َزوبِع بِن ُممَّ َكاِمِل بِن منجُْصوِر بِن َكمِل الدِّ
ِد بِن منجْصوِر بِن ُشكِر بِن  يِن ممَّ ِم الدِّ ِن َنججْ يِن بجْ ِد بِن منجْصوِر بِن َأمحَد ِعزِّ الدِّ ل بِن ممَّ األوَّ
يِن َأمحَد بِن النَّقيِب َعلِّ بِن َأُبو َطالِب  ِس الدِّ مِر بِن النَّقيِب َشمجْ ِد ال�َحسِن األَسجْ َأبو)4( ممَّ
بِن  ِث  ال�ُمحدِّ َأمحَد  بِن  اَبِة)5(  النَّسَّ احلُسنِي  النَّقيِب  بِن  يجْيى  بِن  يِف  ال�َّ ُعمَر  بِن  ِد  ُممَّ

 

)1( عمدة الطالب: 77).
))( ذكرها املصنِّف )دارخ( بالراء، وف عمدة الطالب: 76) )دادخ(، وقد وردت ف تاريخ بغداد: 

7/7)1 )فسلمت عليه وهو عل باب دارخ(. 
)3( عمدة الطالب: 76).

)4( ف املطبوع هكذا، ويبدو أنَّ�ها تسمية وليس لقًبا.
ق السيِّد مسن األمني  ابة من أشهر مشاهري العلويِّني، ورد ف أعيان الشيعة للمحقِّ )5( احلسني النسَّ
ل من ول نقابة الطالبيِّني كافَّة، ورد العراق=  ًثا، نقيًبا رئيسًا، وهو أوَّ ��ابة مدِّ العامّل أنَّه: »كان نسَّ
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بِن  الَعابديَن  َزيِن  اإِلَم��اِم  بِن  هيِد  الشَّ َزيِد  بن  مَعِة  الدَّ ِذي  احلُسنِي  بِن  يجَْيى  بِن  ُعمَر 

 

.احلَُسنِي بِن َعلِّ بِن َأيِب َطالِِب

بِمثجِْلِهمجْ َفِجئجْني  آَب��اِئ��ي  امَل��َج��اِم��ُع)1(ُأولِئ����َك  َج��ري��ُر  َي��ا  جَعتجْنا  إَِذا 
اِعِر: اَح بِقوِل الشَّ َدَر َهذا النَّسَب الَوضَّ َوما َأججْ

ُنوُرُه َق  َ َأشجْ ِس  مجْ الشَّ َكِمثجِْل  الَ��لَنَسٌب  بالنُّوِر  ��َط��اُر  األَقجْ َف��َأض��اَءِت 
ٌد ُممَّ ال��نَّ��ب��يُّ  ُه��ُم  َج��دُّ َح��ي��ُث  ُار َح���ي���دَرٌة َع��لم��نجْ  وَأب���وُه���ُم ال���َك���رَّ

ِل ِشعِري: وجيدُر بِه َقوِل منجْ أوَّ

��ِد ُم��ل��َت��ِم��ٌع َب��َدا ُكُسوِفَن��َس��بِ��ي بِ��نُ��وِر امل��ججْ بِ��ُدوِن  ُم�َقٌة  ِس  مجْ كالشَّ
ِد َن��َق��اَب��ٍة ���ُروِفَم���ا ب���نَي ُم��ل��َت��ِح��ٍف بِ�����ُبجْ َم���عجْ ش���اِع���ٍر  َأوجْ  َع����الٍ  َأو 
��ٍد ُم��مَّ ال��نَّ��ب��يَّ  َط���ه  إل  ���م���و  ي���ِفَأسجْ إِل��ي��ِه َشِ َس��َب��ٍب  ِف  وَأم����تُّ 

ّ ِف َقِصيَدتِه: يِن احِللِّ َفُر َكمِل الدِّ يُِّد جعجْ ُحوُم السَّ نا املرجْ َأو َكم َقاَل َجدُّ

���ُن واألَن�������اُم َع��بِ��ي��ُد وَل���ن���ا ط�����اِرُف ال���ُع���ل وال��تَّ��ِل��ي��ُدس�����َادٌة َن���حجْ
ا ���َت���دى ال���نَّ���اُس ُط���رًّ وب���َأي���منِ���ن���ا اس���َت���ق���اَم ال���ُوُج���وُدَف��ب��إي��َمنِ��ن��ا اهجْ

���ٌد س���يِّ���ُد ال���ُك���لِّ َي���ُس���وُدواوَأُب����ون����ا ُم���مَّ َأنجْ  ���ِدِه  ب���ِولجْ وَأج������َدُر 
ِن األَبَزِر احلُسينيِّ  يِن بجْ يُِّد ُحسنُي بُن َكمِل الدِّ يِن السَّ ِة ُأسَة َكمِل الدِّ َ وِمنجْ هِذِه األُسجْ
ُعَلَمِء  والجْ ُهوِريَن  املشجْ ثنَِي  وال�ُمحدِّ الُعَظمِء  الُفَقهاِء  ِمَن  َكاَن  َشيٌف  َسيٌِّد  وهَو   ،)(( ّ احِللِّ

ة بالعراق«... الخ. =من احلجاز سنة )5)ه�، وله ذريَّ
)1( ديوان الفرزدق: 306.

))( ف مايض النجف وحاضها: )/54): »السيِّد حسني بن كمل الدين األنورّي احلسينّي، ولعلَّ 
املتجم- كم يقول الطهراّن- من أحفاد عزِّ الدين حسن بن عّل بن األبزر تلميذ ييى ابن سعيد 
، وق��د مضت ترجة عزِّ الدين هذا )املتوفَّ 663ه�(، واملتجم له كان حيًّا س��نة 1049ه�.  ّ احِل��لِّ

ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 89/11.
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يِن احلُسينيِّ منجْ َبنِي محجَْزَة،  يِِّد ُحَسنِي بِن َكمِل الدِّ ا إل َسميِِّه األَِديِب السَّ النَّاِبنَي ُمعاِصً
ِن  ابجْ َعِن  اآلمل(  )َأَمُل  ِكَتاب  َصاحُب  َثنا  َسنََة )107ه�، وقدجْ حدَّ ال�ُمتوفَّ  اِم  الشَّ ُنَقباَء 
ٌث، َجِليٌل َشاِعٌر  ، َعاِلٌ َفقيٌه ُمدِّ ّ يُِّد ُحسنُي بُن األَبَزِر احلُسينيِّ احِللِّ ُه: »السَّ األَبزِر؛ َفَقاَل إِنَّ

ِو«)1(. َجاِل(، وِكَتاٌب ِف النَّحجْ ، َلُه ُكُتٌب ِمنجَْها )ِكَتاُب الرِّ ُمَعاِصٌ

النَِّظاِم(، وَغرُيها، وَوَصَفُه  وَيواِقيُت  الَكلِم  )ُدَرُر  مَها  َأسجْ البِديِع  ِم  ِعلجْ ِف  وِرَساَلٌة 
ُه َسيٌِّد َساَد بِاِلدِّ والَدِّ ِف اكتَِساِب امَلَعاِل؛ َفَقَطَع  َلَفُة( بَقولِِه: »إنَّ َصاِحُب ِكَتاِب )السُّ

، َوَسَعى إل َنيِل َغاياِت الَفَضاِئِل، َوَدَأَب، وأنجَْشَد لَِساُن َحالِِه: طَمَع اللِحِق بِِه َوَجدَّ

��نِ��ي َه��اِش��ٌم َع��نجْ ِوَراَث���ٍة َدتجْ َأِب«))(َوم��ا َس��وَّ َول  بِ��ُأمٍّ  ُمو  َأسجْ َأنجْ  اهللُ  َأبى 
ِه وَأبِيِه، ولكنَُّه  ُه َعنجْ ِوَراثٍة، وَسم بُأمِّ َدتجْ َف بِأنَّ )َهاِشَم( َسوَّ َتِ َوُد أنجْ يعجْ َأُقوُل: األَججْ

ُلوٌط َأشَبُه بِبيِت ال�ُمتنبِّي الَقاِئِل: ِسِه، والبيُت مغجْ َف َنفجْ ِف آَباِئِه َشَ َأَضاَف إل َشَ

يب ُف���وا  َشُ ب��ل  ���ُت  فجْ َشُ مي  بَقوجْ ب��ُج��دوِدي)3(ل  ل  ُت  َف��َخ��رجْ ِس  َوبنَفجْ
َبَتُه بالَبيجِْت الِذي  اِس الِذي التَفَت إِليِه وأثجْ َوُد للحِتَ تِِه َأججْ َبلجْ بيُت ال�ُمتنبِّي َعل ِعلَّ

َيِليِه، وَهذا ُهَو:

ا َن��َط��َق الضَّ ��ُر ُك��لِّ َم��نجْ  الطَّريِدوِبِ���مجْ َف��خجْ َث  َوَغ���وَّ الَ���اِن  َذ  َوع���وَّ َد 
وَلوجْ ُكنجُْت َمَكاَنه َلُقلجُْت:

ِوَراَث���ٍة َع��نجْ  َهاشٌم  ��نِ��ي  َدتجْ َس��وَّ َأِبوَق��دجْ  وِف  ب��ُأمٍّ  ��م��َو  َأسجْ أنجْ  اهللُ  َق��َض 
َأَواِئ���ل َث��تجْ��نِ��ي  ورَّ َم��ا  َع��ل  ُت  ��ِد إنِّ امَل��ج��َد َغ��اَي��ُة م��آِريبوِزدجْ ِم��َن امَل��ججْ

َجَِة: َلفِة؛ َحيُث َقاَل ِف َصاِحِب التَّ َثنا بِِه َصاِحِب السُّ َة َما َحدَّ ولنرِجعجْ تتمَّ

)1( أمل اآلمل: )/86. 
))( سلفة العص: 537- 538.

)3( ُينظر: ديوانه.
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ُت َلُه َعل ِرَساَلٍة ِف  بابِِه، وَمنَاُر اأَلِحبَِّة ِف لَُِّة ُعَبابِِه، وَقفجْ »َوُهَو ِف األََدِب)1( ُعمَدُة َأرجْ
َها- ُدَرُر الَكلُم وَيواِقيُت النَِّظاِم- وَأثجْبَت فِيها ِمنجْ نثجْرِه ِف َباِب ال�ُمَلَءَمِة  ِم الَبِديِع سمَّ ِعلجْ
َمكيُّ الَكَرِم، َهاِشميُّ الَفَصاَحِة، َحامَتِيُّ  يُّ احلََرِم، برجْ ساَلِة بِاسِمِه: )َمكِّ َف الرِّ َقوُلُه فِيمنجْ ألَّ
ِر القتَِداِر ُفلجَْكُه(،  رى ِف بحجْ َد اهللُ ُملجَْكُه وَأججْ ديُّ اخلُُلِق، خلَّ ، ُممَّ مَحِة، ُيوُسفيُّ اخلَلجْقجْ السَّ

ِرِه َغرَي َقولِِه: معجْ ِمنجْ شعجْ ولجْ َأسجْ

َشبيَبتِِه ِف  َي��ن��ُوه  َم���اُن  ال���زَّ ُه���ُم، وَأت���ي���نَ���اُه َع���ل الَ���رِمَأَت����ى  َف����َّ
َهرًما َرُك���وا  َأدجْ َح��اٍل  ُك��لِّ  َد ال�َموِت والَعَدِم«))(وُه��مجْ َعل  ُن ِجيجْناُه بعجْ ونحجْ

لَفِة. رَدُه َصاِحُب السُّ انَتهى َما َأوجْ

ِة َآَغا ُبزرك  يِخ الَفاِضِل احلُجَّ ة( للشَّ ُة ِف ُعلَمِء ال�َمَئِة احلَاِدَيِة َعَ�َ وَضُة النَّرِضَ وِف )الرَّ
َجِليٌل  ٌب،  مهذَّ َفِقيٌه،  َعاِلٌ   ، احلُسينيُّ األَبَزُر  يِن  الدِّ َكمُل  ُحسنُي  يُِّد  »السَّ َقاَل:   ، الطَّهرانِّ
َجَُه ِف  َجاِل، وِكَتاٌب ِف النَّحِو، وَغرُي ذلَِك، وترجْ ، َلُه ُكُتٌب، ِمنَها ِكَتاُب الرِّ َشاِعٌر ُمَعاِصٌ
َها. ُدرُر الَكلِم، َويواِقيُت  ل، وَعدَّ ِمنجْ َتصانِيِفِه ِرَساَلَتُه ِف الَبديِع سمَّ لَفِة َكم َذَكَر َأوَّ السُّ

النَِّظاِم«)3(.

ِة  ِة املب�ََّ ُه ِمنجْ َأعاظِِم َتلِميِذ ال�َموَل َحيَدٍر، وِمَن الَعَ�َ َياِض)4( عنجُْه إِنَّ وَقاَل ِف الرِّ
َمشَهِد  َمسِجِد  ُمتولِّ   ِّ احِللِّ الطُّرييِّ  َمُموٍد  يجِْخ  الشَّ محجَْزَة  يِخ  للشَّ ُمعاِصٌ  وُهو  إِلخ... 
ُة َرساِئَل، َكم َأنَّ ِمنجْ ُمعاِصيِه  ِة، والِذي كَتَب بِخطِّ َيِدِه مُموَعًة فِيها ِعدَّ مِس ِف احِللَّ الشَّ
ُة ف  ريَّ ِسِه )ال�َمطالُِب ال�ُمظفَّ ِّ الِذي كَتَب لنفجْ يجُْخ َدِخيُل َعّل بُن َصالِِح بِن َثابِِت احِللِّ الشَّ
ِة(، َفرَغ ِمنَها يوَم الثُّلَثاِء ِناَيَة ُجاَدى األُوَل َسنََة 1076ه�، ويُقوُل شيُخنا  فريَّ َشِح العجْ

)1( ف املطبوع )لألدب(.
))( السلفة: 538.

)3( الروضة النرضة: 165
)4( رياض العلمء: )/169.
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ُمعاِصيِه  وِمنجْ  ُعَلمِء(،  الجْ َأقجْداِم  )ُت�َراُب  ِظ  بَلفجْ ِسِه  نفجْ عنجْ  عبَّ�َر  لتواِضِعِه  ُه  إِنَّ ُبزرك)1(  آَغا 
بِط  ِد السِّ يِخ ممَّ باِر( للشَّ صاُء األَخجْ ِسِه )استِقجْ �ّي كَتَب لنفجْ يجُْخ َعبُد َعلٍّ بُن مَحَّاٍد))( احِللِّ الشَّ

َدِة َسنََة 1030ه�)3(. ال�ُمتوفَّ 10 ذي الِقعجْ

ُث  ِكّي الِذي سنتحدَّ لِم التُّ يِِّد َأمحَد َصاِحِب األَعجْ يُِّد ُحسنُي َهذا ُهو َأُخو السَّ والسَّ
يِن املتوفَّ  ِد َحسِن َكمِل الدِّ يِّد ُممَّ يِِّد مَحَِد السَّ ِة اإِلسلِم السَّ َمة ُحجَّ َجتِنَا للَعلَّ عنُه عنجَْد ترجْ
يِن، والِذي يظَهُر ِل  ناِء َكمِل الدِّ يِّد منجُْصوٍر، َأبجْ ، والسَّ يِِّد َناِصِ َسنََة 87)1ه�، وَأُخو السَّ
ِف  اِر  الدَّ وَواِقُف   ، الُلؤلؤيَّ الثَّوَب  لِبنجْتِِه  َنَسَج  الِذي  ُيونَس  بَن  سوِل  الرَّ عبَد  يِّد  السَّ َأنَّ 
اِر سيِِّدنا احلُسنِي مَّاًنا وبُِدوِن  َقَفها لِزوَّ َسِة والِذي َأوجْ َبلَء املقدَّ َعگِد )الُبلوش( ِف كرجْ
ِد  يِّد ممَّ يِن، وللسيِِّد مَحَِد بِن السَّ يِِّد َأمحَد َكمِل الدِّ يِِّد مجُْموِد بِن السَّ ناِء السَّ ُمقابٍِل، ُهو ِمنجْ َأبجْ

ِرِه قوُلُه َعنجْ مكَتَبتِِه الَفِخَمِة: ٍر وِمنجْ شعجْ يِن ُكتٌب ِف الُعُلوِم، وِديواُن ِشعجْ َحسِن َكمِل الدِّ

ِدنا َفقجْ ��َد  ب��عجْ ُك��ُت��ُب��نَ��ا  َعَلينَا  َم��ىَع��زي��ٌز  ُت��رجْ بِ���زاِوَي���ٍة  َأوجْ  ��ٍس  بِ��َف��لجْ ُت��َب��اُع 

)4( ُّ ٌد احِللِّ 87. َأُبو اْلَغنائِِم حُمَمَّ

ِعلجِْم،  ِل الجْ ِة، ومَشاِهرِي َأهجْ ٌد احلُسينيُّ ِمنجْ ُوُجوِه ُفَقهاِء احِللَّ يُِّد ممَّ وُهَو َأُبو الَغنَاِئِم السَّ
منَي للَحَرَكِة اإِلصلحيَِّة التِي ِمنجْ َأهمِّ َأهدافِها  َكاَن منجْ َأقجْطاِب ُرَحى الثََّقاَفِة، وال�ُمتزعِّ
لِح ِف ِمثجِْل تِلجَْك الظُّروِف التِي هتيََّأتجْ فِيها  ملُ َنواِحي اإِلصجْ لِل الُُموِد واستِكجْ َفصُم َأغجْ
ِسِه وُنُفوِس ُزملِئِه الِذيَن  ِل َعِميًقا ِف نفجْ ُكلُّ َأسباِب الَهِل والنِحَطاِط؛ فَكاَن َردُّ الِفعجْ
َكاَن  الِذيَن  لِح عنجَْدُه، وعنجَْد إِخَوانِِه  ُنزَعُة اإِلصجْ ساَلِة، وَقويتجْ  تِلجَْك الرِّ بَأَداِء  ُيشاِرُكوَنُه 

)1( الروضة النرضة: 165.
مة ترجته للسيِّد حسني احلاليَّة. ))( ف املطبوع: )محَّادي(، وهو: )محَّاد(. انظر: مقدِّ

د السبط(. ُينظر: الذريعة: 183/6-4، وكشف  د بن حسن العامّل، املعروف ب�: )ممَّ )3( هو ممَّ
احلجب واألستار: 184.

)4( أعيان الشيعة: )/418، وف بحاراألنوار: 110/))4 ف باب اإلجازات.
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يَفُة؛ إليَقاِف التَّدهوِر الثَّقافِّ َأوجْ إِطاَلِة َأمِد فَتِة  وافُِع ال�َّ يُهُم النِسَجاُم وجتمُعُهُم الدَّ ُيلِّ

 

روًفا  بيِل، وَقدجْ َكاَن معجْ ُكوَرٌة ِف َهذا السَّ َجَِة ُجهوٌد مشجْ ، ولَِصاِحِب التَّ ال�ُمقاَوَمِة َعَل األَقلِّ
ُف  َشَ َتكاَفَأ  َكم  تِِه  ِهَّ َعُة  وِرفجْ َنسبِِه  َعُة  ِرفجْ فَتكاَفَأتجْ  اإِلسلميَِّة؛  ومَحيَّتِِه  الَاشميَِّة  بَغرَيتِِه 
ِم  ِعلجْ يِف النَّبيِل، َأَضاَف َفِضيَلَة الجْ َف َنَسبِِه َفَكاَن ِمثاًل َحَسنًا للسيِِّد ال�َّ فَِعالِِه؛ لِيواِزَن َشَ
يُِّد َعّل َخان ال�َمدّن  َف النََّسِب، وقدجْ َذَكَرُه السَّ ِف اخِلَصاِل َشَ إل َفِضيلِة األََدِب، وال َشَ
، وممَّا َقاَلُه فِيِه  ّ احلُسينيِّ ِد احِللِّ يِِّد َأيِب الَغنَاِئِم ُمَمَّ ( وَعنوَنُه بالسَّ ِ ِف ِكَتابِه )ُسلَفُة الَعصجْ
ِة األَكناِف، لُه ِف منجْهِل الَفضِل إِيراٌد  ٌع ِمنجْ ُذؤاَبِة َعبِد َمناٍف، وَدوَحُة ِعلجٍْم ُمرضَّ ُه: »َفرجْ إِنَّ
ِص َأكداٌر، وَكاَن َقدجْ َدَخَل اِلنجَْد وَخَدَم َمِلَكَها )أَكب  َوُه للنَّقجْ جْ َتُشبجْ صفجْ وإِصداٌر، وَمورٌد َل
َمُموَد الَانِِب  َمتِِه  َيَزلجْ ِف خدجْ جْ  َوَل الِعزُّ وَوَشاُه،  َزُه  َطرَّ َما  ُبُروِد الَاِه،  ِمنجْ  (، وَلبَِس  َشاهجْ
بوبيََّة ِف  لطاِن؛ َفادَّعى الرُّ يَطاُن للسُّ وَس الشَّ طاِن، حتَّى َوسجْ تَاِد، مشُدوَد األَوجْ َراِسَخ األَوجْ
َن  ُكُم األَْعىل﴾)1(، وَزَعَم َأنَّ ُكلَّ َمنجْ أذَّ َل، وَقاَل: ﴿َأَنا َربُّ َبَ واستعجْ َطاِن، واستكجْ تِلجَْك األَوجْ
َفانجَْفَصَل  َتًه َفأقاَلُه،  َبَ هِذِه ال�َمَقاَلَة، واسَتَقاَل خِدمجْ نِيِه بَقولِِه: اهللُ َأكُب، َفأكجْ ، إنَّم يعجْ َ وَكبَّ
َلُه َعل  ُت  لُم، وَقدجْ وقفجْ لُة والسَّ ِه َعليِه الصَّ لِم، وَأَنَفُة لَ�يَعِة َجدِّ عنجُْه َغريًة َعَل اإِلسجْ

َأبياٍت ِهي ِف ُسوِر الَبلَغِة آَيات، وِهَي:
َلُه بال�ُمعِجَزاِت  شِهَدتجْ  الِذي  والنَُقُطأَنا  اخلَ���طِّ  وُح���روُف  َأق��لُم��ُه 
عجاِئبِِه ِم��نجْ  َف��ٍن  ك��لِّ  ِف  ُت  والنََّمُطَأخ���ذجْ الَفنُّ  ِمنِّي  َب  جَّ تعجْ حتَّى 
ِجِه متوِّ ِف  َسطجِْري  ِر  الَبحجْ َعل  ُطو  ُيلتقُطيسجْ َل��ي��َس  َب����دٍر  ل��ل��نَّ��اظِ��ري��َن 
َأَديب َشذا  َعنجْ  َحِديثِي  َزه��ُر  َفُطيُفوح  السَّ ِع��طجْ��رِه  ��ا  بِ��َريَّ َي��ُف��وُح  ك��َم 
ُه�����ُم َدرَّ درَّ  ل   �ٌ��� َم���عجْ ُوالَغَلُطل��ك��نَّ��ُه��مجْ  حِيح  التَّصجْ عندهُم  َسّياَن 

بِساَحتِِهمجْ آَم���اِل  َق��وافِ��ُل  كَم خَيِيُب َبرأجِْس األَقرِع ال�ُمُشُط«))(.َخ��اَب��تجْ 

)1( النازعات: 4).
))( سلفة العص: 537.
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ل واألَخرُي  عِر، لجْ يُكنجْ ُهو األوَّ ِط الشِّ َوإِنَّ هِذِه األَبياِت َل بأجَْس ِبا، وِهَي ِمنجْ متوسِّ
اٍد  ُد بُن َعوَّ يِن ممَّ ِة الِذيَن َذَهُبوا إل اِلنجِْد؛ بلجْ َذَهَب إل اِلنجِْد َأيًضا َجاُل الدِّ ِمنجْ ُوجوِه احِللَّ
ِر  ُض بِذكجْ ًضا َشاِعًرا، ومنجْ ِشعِرِه َماِدًحا، ويتعرَّ (، وَكاَن َهذا َأيجْ ُروُف ب�: )الَيكلِّ ّ املعجْ احِللِّ

اِلنِد َفيُقوُل:

وَحامِتا نى  معجْ بالُوِد  َحكى  ))(َمليٌك  وَناَف بَِم هتجْوى َيداُه)1( َعل اأُلَولجْ
ُرسوُمُه ُفو  تعجْ ُد  املججْ َك��اَن  كالَُملجْف��ل��وَلُه  اِلنجِْد  ِف  ُد  الَوفجْ َكاَن  لَُه  ولوجْ
َع��ط��اُؤُه ال�ُمُلوِك  ب��نَي  َم��َث��ًل  َهِل والََبلجَْغ��دا  ا وِف السَّ ال�َمل ُطرَّ وَبنَي 
آِم��ٌل َق���طُّ  خُيِ���بجْ  جْ  َل َف��ن��اٍء  اآلمل)3(َرِح��ي��ُب  َخيَبِة  ِمنجْ  َحاَشاُه  بِساَحتِِه، 

يجِْخ محَّاِدي ُنوِح  ِر الشَّ النََّفِس، وِشعُرُه أشبُه بِشعجْ وكلُّها َعل َهذا الطَّراِز، وِمنجْ َهذا 
َدُح ِبَا َمِلَك اِلنجِْد بَِصيِح  را ِف الُلَغِة واِختياِر األَلفاِظ الَغريَبِة، وَقِصيَدُة ابِن َهيَكٍل يمجْ تقعُّ

الِعَباَرِة كَقولِِه:

وَحامِتا نى  معجْ بالُوِد  َحكى  األَُولجَْمليٌك  َعل  َي��داُه)4(  هتجْوى  بَِم  وَن��اَف 
وكقولِِه َأيًضا:

َع��ط��اُؤُه ال�ُمُلوِك  ب��نَي  َم��َث��ًل  والََبلجَْغ��دا  َهِل  السَّ وِف  ا  ُطرَّ امَلل  وَبنَي 
َأَحَد  بِا  يمَدُح  َفَحِسَبُه  )الَبابليَّاُت()5(  ِكَتابه  ِف  ُقويبُّ  اليعجْ يجُْخ  الشَّ َم  توهَّ ذلَِك  وَمَع 
ُدوِح  اِعِر َبِذِه األَبياِت، وبِغرِيَها َعنجْ َكوِن املمجْ لطاِن، وُذِهَل َعنجْ تصيِح الشَّ وَزراِء السُّ

لطاَن َل الَوِزيَر)6(. هَو السُّ

)1( ف املطبوع: )هتمي(، والتصويب من السلفة: 558.
))( القافية ساكنة، والبحر من الطويل.

)3( سلفة العص: 558.
)4( ف املطبوع )هتمي(، والتصويب من السلفة: 558.

)5( ُينظر: 1/)15.
)6( ُينظر: سلفة العص: 558، وما بعدها.
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َت  وعِلمجْ َأحوالِِه،  ِمنجْ  وُمجْمًل   ، عَ�َ احلَاِدي  ن  َقرجْ الجْ َخصاِئِص  َض  بعجْ عرفجَْت  لَقدجْ 
تجْ تِلجَْك النتِكاَسُة  َوَرِت احلََرَكُة الثََّقافِّيُة فِيِه َذلَِك التَّدهُوَر ال�ُمِشنَي، وَقدجْ اسَتمرَّ كيَف تدهجْ
بيِة، وَوَهٍن  ِك والُفرِس ِمنجْ َخَلٍل ِف التَّ ِمريَن التُّ َبِة الِعَراِق بَِتناُفِس ال�ُمستعجْ َد نكجْ ِسَفُة َبعجْ املؤجْ
ُة الَفيَحاُء َنِصيَبَها  لِق، وَفوَض ِف النَِّظاِم والجتَِمِع، ويبجُْدو َطبيعيًّا أنَّ تأجُْخَذ احِللَّ ِف األَخجْ
َة  ًرا وُجُوًدا َعَل َأنَّ احِللَّ ن َكالِذي سَبَقُه َتأخُّ َقرجْ ُروَض ِمنجْ َذلَِك التَّدهُوِر؛ فَكاَن َهذا الجْ املفجْ
لَم الََباِن بُِدوِن َقيٍد َول َشٍط؛ َبلجْ َأَخَذتجْ  َتسِلمجْ أِلَسباِب النجِْحَطاِط الَقاِهَرِة استِسجْ جْ تسجْ َل
احلَادي  ن  َقرجْ الجْ َعِن  ثِنَا  بحجْ ِعنَد  بيَّنَاُه  َكم  األَبطاِل  ُمَصاَرعَة  الِفكريَّ  َر  التَّأخُّ َذلَِك  ُتَصاِرُع 
نا َعدًدا ِمنجْ َأبجْطالِِه الِذيَن اسَتطاُعوا ِمنجْ  اِع، وذَكرجْ َ ِة َذلَِك الصِّ َناَك َعنجْ ِشدَّ بجْ ، وَقدجْ َأخجْ َعَ�َ
َض  َمتجْ بِسبِب ُجهوِدِهُم الَبَّاَرِة للَعاَلِ بعجْ ِة؛ فَقدَّ وهِتا الِفكريَّ َض َثرجْ ِة بعجْ َأنجْ يجَْفُظوا للِحلَّ
ُض  ِة؛ فَكاَن ِمنجْ ِرجالهِتَا َبعجْ رَكتَِها الِفكريَّ ُنبهاِئَها، وِهَي ُمثخنٌَة بِِجَراِح َذلَِك الُُموِد ِف معجْ
ُمنجُْذ زَمٍن َطويٍل،  َف  الُفضلِء َكآِل الطُّرييِّ األََسدينَي)1(، والِذيَن َقَطنُوا النََّجَف اأَلشجَْ
ُعَلمِء َواألَُدَباِء، وظَهَر فِيَها ُوَجهاٌء َلُمجْ  ّيِة الَكِريَمِة، َنَبَغ ِمنجَْها َكثرٌِي ِمَن الجْ لِّ ِ وِهَي ِمَن األَُسِ احلجْ
ِض األَُسِ  ِض َمشاِهرِيَها، وَعنجْ ِرَجالِت بعجْ ُث َعنجْ بعجْ فِيَعُة وسنتحدَّ تَِمِعيَُّة الرَّ َكراَمُتُهُم الججْ
 )((] ُسوِل ]الطُّرييِّ يجُْخ َعبُد الرَّ ِة آِل الطُّرييِّ التِي ِمنجْ ُأدباِئَها الشَّ َ رى؛ َكُأسجْ ّيِة األُخجْ احِللِّ

 

��يجْخ فخر الدين الطريّي املتوفِّ�ى 1087ه�. ُينظ��ر: حتقيقنا ملخطوطة )فوائد  )1( أب��رز رجالهتا الشَّ
ة( للشيخ الطريّي، املنشورة ف ملَّة املصباح، العدد الثامن. لغويَّ

))( توفِّ�ي ف مرض الطاعون 1186ه� ببغداد، وُدفن ف النجف. سلك الدرر: 5/3).
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ُه: »النَّجفيُّ  ()1( بِأنَّ ن الثَّاِن َعَ�َ َقرجْ ياِن الجْ َرِر ِف َأعجْ الِذي َقاَل فِيِه َصاِحُب ِكَتاِب )ِسلجُْك الدُّ
َكاَن  الَكاتُِب،  النَّحويُّ  اِعُر،  الشَّ الَفاِضُل،  األَِديُب  َكُن،  واملسجْ ال�َمولُِد   ُّ احِللِّ ُل،  األَصجْ
ويَتعاَنى  عِر،  والشِّ واألََدِب  والنَّحِو،  والَعروِض،  والَبَياِن  َوال�َمَعاِن،  األََدِب  ِف  باِرًعا 

الِكتاَبَة َمَع َخطٍّ َحَسٍن وَنظجٍْم َبديٍع، ونثجٍْر حَسٍن َعِجيٍب«))( إَلخ.

ولكنَّ شنجَْشنََة املؤلِِّف األَخزميَِّة َأَبتجْ إِلَّ اإِلَساَءَة إل هَذا األَِديِب؛ َفَروى َبيتنِي لعبجِْد 
َطاُء َشواِهَد َحيٍَّة  ُفُهَم وإِعجْ َدُر حذجْ َعاَبِة، َكاَن األَججْ َسُه َعل َسبِيِل الدُّ ُسوِل يجُْجو بَِم نفجْ الرَّ
 )3( ُقويبِّ واخلَاقانِّ يَخنِي اليعجْ َجاِب بِه كَم نأجَْسُف للشَّ ُف باإِلعجْ ِرِه الِذي يَتظاَهُر املؤلِّ ِمنجْ شعجْ

ا)4(. ُهم َخرًيا ِمنجْ َنِ�ِهَ ، وَكاَن لفُّ ِ احِلنِي للنَّ�جْ ا هَذيِن الَبيَتنِي َغرِي الصَّ لنِ�ِهَ

)5( )1183هـ()6( ُد النَّْحويُّ ْيُخ َأمْحَ 88. الشَّ

َل  أوَّ َكاَن   ، َعَ�َ الثَّاِن  ن  َقرجْ الجْ ُعَلمِء  ياِن  َأعجْ ِمنجْ  النََّحوّي،  َحَسِن  يجُْخ  الشَّ َأمحُد  يجُْخ  الشَّ

د خليل بن الس��يِّد عّل املرادّي الدمش��قّي، مفتي احلنفيَّة با، املتوفَّ�ى س��نة 06)1ه�.  )1( وهو ممَّ
إيضاح املكنون: )/3)، األعلم: 118/6.

))( سلك الدرر: 4/3)-5).
)3( ُينظر: البابليَّات، اليعقويّب واخلاقاّن.

د سعيد السويدّي البغدادّي بطلب  )4( بعد اطِّلعي عل هذين البيتني الذين ش��طَّرها األديب ممَّ
غا للدفاع عن  من الطريّي، كم ف الزء الثالث من س��لك الدرر، الصحيفة: 5)، ل أجد مس��وِّ
الطري��ّي عبد الرس��ول؛ فهو يعتف صاح��ًة ل مداعبًة بم ذكره ف مقطوعت��ه، نعم إيراد هذين 

غ له، وهو ممَّا خيدش باحلياء والكرامة. البيتني ف البابليَّات وشعراء احِللَّة ممَّا ل مسوِّ
)5( الغدير: 374/11، 391، الذريعة: 00/4)، 395/6، 9/ق55/1.

)6( ف الذريعة: 00/4) وقد ذكر س��نة وفاته1170ه�، وف: 9/ق55/1 ذكرها )1183ه�(، إّل 
خه  خه سنة 1184ه�. ولكنَّ هذا التاريخ أدّق؛ ألنَّه مذكور شعًرا كقوله: »كم أرَّ أنَّه ف: 93/5 أرَّ
د الزينّي ف قوله: )الفضل بعدك أمحد ل يمد(«. ترجته ف: معارف الرجال: 56/1،  السيِّد ممَّ
الكن��ى واأللق��اب: 1/)5، أعيان الش��يعة: )/499، م��ايض النجف وحاضه��ا: 443/3، 
طبقات أعلم الش��يعة: 51/6، الذريعة: 00/4) الرقم 994 و93/5 الرقم 389، ش��هداء= 
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ِف  وَبَرَع   ، بالنَّحويِّ َب  فُلقِّ وحِذَقُه؛  َو  النَّحجْ َم  وتعلَّ باخلَيَّاِط)1(،  َتَهَر  فاشجْ َخيَّاًطا؛  نشَأتِِه 
ِعلجَْم،  الجْ َم  ، ول�مَّ تعلَّ ويُّ اِعُر، والنَّحجْ اِعِر( فُهَو اخلَيَّاُط، والشَّ ب�: )الشَّ َفُعِرَف  ِر؛  عجْ َنظجِْم الشِّ
ُف هِذِه األَلَقاِب التِي َطَغى َعليَها َلَقُب  َ يِن َحَصَل َعل لَقِب )الَعالِ�ِم(، َأشجْ َه ِف الدِّ وتفقَّ

ِدِه))(. فاَدُه ِمنجْ َبعجْ َق َأبناَءُه، وَأحجْ النَّحويِّ فلِحَقُه حتَّى آِخَر َحياتِِه كَم حَلِ
اهللِ  َنصجِْ  يِِّد  السَّ الَفتجِْح  أَليِب  َمَذ  َوَتتلجْ اِم)3(،  الَفحَّ َصاِدِق  للسيِِّد  ا  ُمعاِصً  َكاَن
ُة  ِعدَّ َلُه  وفِطجْنٍَة،  َذكاٍء  ُشعَلَة  ِة  َجَ التَّ َصاِحُب  وَكاَن   ،)4( احلُسينيِّ احلَاِئِر  ِس  ُمدرِّ الَفاِئزيِّ 
َضا، والَاِدي، واحلََسُن)5(، وأَلبِيِهمجْ  ُد الرِّ : ُمَمَّ ٍل وَأَدٍب، وِعلجٍْم؛ ُهمجْ ُل َفضجْ لٍد، ُكلُُّهمجْ َأهجْ َأوجْ
ِمَن  وقَلَبها  َة  النَّحويَّ َمالٍِك  ِن  ابجْ َألفيََّة  َن  َضمَّ وَقدجْ  ِر،  عجْ الشِّ ِف  َطويٌل  َباٌع  َجَِة  التَّ َصاِحِب 

=الفضيل��ة: 7))، الغدي��ر: 45/7 )ضمن ترجة احلافظ ال��بيّس(، األعلم: 1/)11، معجم 
ف��ني: 191/1، معج��م رجال الفك��ر واألدب ف النجف: 83/3)1، موس��وعة الفقهاء:  املؤلِّ

.37/1(
)1( ُينظر: الذريعة: 00/4)، 395/6، 9/ق55/1.

ب أف��راد أسته ب�: )النح��وّي(، إّل أنَّ بعًضا من أف��راد أسته رأوا تغيريه  ))( مل��ا قب��ل مائة عام ُيلقَّ
ل والثان من ملَّة تراث النجف احلضارّي والدينّي، وبحث  إل )الش��اعر(. ُينظر: العددين األوَّ

لألستاذ الدكتور حسن عيسى احلكيم، حول عشائر النجف.
أقول: منهم األستاذ املساعد الدكتور حسن الشاعر، أستاذ اللغة والنحو ف كليَّة اآلداب بجامعة   

الكوفة، أخونا وزميلنا »حفظه اهلل«.
)3( ستأيت ترجته.

س  ��يِّد أبو الفتح نص اهلل بن احلس��ني املوس��وّي الفائزّي احلائرّي املدرِّ )4( الذريعة: 00/4) »السَّ
با والش��هيد ف قرب القسطنطينية )ف حدود سنة 1168ه�(«. ُينظر ترجته ف: اإلجازة الكبرية 
للتس��تّي: 83، روضات النَّات: 146/8 الرقم 4)7، مستدرك الوسائل )اخلامتة(: )/54، 
ة: )39،  معارف الرج��ال: 188/3 الرقم 505، أعيان الش��يعة: 13/10)، الفوائ��د الرضويَّ
س��فينة البحار: )/593، ريانة األدب: 74/5)، طبقات أعلم الش��يعة: 775/6، الذريعة: 
8/11) الرق��م 1716 و174 الرق��م 1087، مصف��ى املقال: )48، ش��هداء الفضيلة: 15)، 

األعلم: 30/8، معجم املؤلِّفني: 95/13، معجم رجال الفكر واألدب: 383/1.
قة: 395/6، 9/ق55/1. )5( ورد ذكرهم ف الذريعة ف مواضع متفرِّ



1((

ِف  َباِعِه  طوَل  ِرَف  تعجْ َأنجْ  وتسَتطِيُع  ُكوِر)1(،  املذجْ الَفتجِْح  َأيِب  يِِّد  السَّ ُأستاِذِه  ِح  مدجْ إل  ِو  النَّحجْ
عِر ِمنجْ نمِذِجَها التِي َسأورُدَها إَِليَك؛ فِمنجْ َغَزلِ�َها: الشِّ

ُن��ح��ول َع����نجْ  �������َرَب  َأعجْ َك����مجْ  ���َو َف���َت���اٍة وَف���ًت���ى َك��ِح��ي��ِل(هللِ  )َن���حجْ
ِغ َح��ي��ُث َزاَن��ا ��دجْ ��تجْ بِ��نُ��وِن ال��صَّ )وال��َف��ُم َح��ي��ُث املِ��ي��ُم ِم��نجْ��ُه َب��اَن��ا(هَّ
َقَمرا ��َح��ى  َس��نَ��اُه َأضجْ ال��ِذي  ���ِدي  ُذِك���را(َأفجْ َق��دجْ  َم��ا  َواِق��ًع��ا م��وِق��َع  )أوجْ 

ُ َسُن(وَق����وُل����نَ����ا بِ�����َك ال����َك����مُل ب���نيِّ َأحجْ األَِخ��رِي  َهذا  ِف  )والنَّقُص 
��ِن ��بِ��ي ل��ِس��َه��اِم اِل��فجْ نِي(َن��ص��بجْ��ُت َق��لجْ ُمغجْ ِس��واُه  ِب  نصجْ َع��نجْ  )وَل��يجْ��َس 
َرَمقجْ ُف  عجْ الضَّ يَب  ُيبِق  َفلمجْ  طِفجْ  (َفاعجْ ٍف َأَحقجْ )والَعطجُْف َأنجْ َيُكنجْ بِل َضعجْ

َفحجْ َعِن الَقتجِْل َفَكمجْ َموًل َصَفحجْ (واصجْ ُيَبحجْ جْ  َل َم��ا  َوَدعجْ  ��َع��لجْ  افجْ ُأبِ��ي��َح  )َف��م 
الَ����َمُل ُع������ذاِرَك  ِف  َص����حَّ  �����لُل(َق����دجْ  إِعجْ َلِم�����ِه  ِف  َي���ُك���نجْ  جْ  )وَل

ومنجَْها ِف ختلُِّصِه إل ال�َمِديِح:

َلهجْ بال�ُمقجْ َرَن����تجْ  إِنجْ  َف���َت���اٌة  (وِل  ��َل��ةجْ َغ��فجْ َذاِت  ُب��َك��اُء  ُب��ًك��ى  )َف���ِل 
��اِر ��حَّ ال��سَّ فِ��َه��ا  بِ��َط��رجْ َرَن�����تجْ  اِري(إَِذا  السَّ َذا  َيا  يَغَم  الضَّ يَغَم  )فالضَّ

ال�ُمؤلِ�َمهجْ َحشاَي  َع��نجْ  ي  ُكفِّ َلَمه(ب��اهللِ  َمظجْ وِم��ي  لِ��َتُ َت��ُك��وِن  )ف��َل��مجْ 

(َخ��لِّ َح��ِدي��َث حلجْ��ظِ��َه��ا ال���ِذي َي��ِردجْ اعَتِقدجْ َفُه  عجْ َوضجْ َفاِشًيا  النَّظجِْم  )ِف 
ا َول ��ُد َع��نجْ ُك��لِّ ال��َوَرى ُط��رًّ الُعَل(َب��ِل اعجْ إِلَّ  الَفَتى  إِلَّ  ِبِ��مجْ  جْ���ِررجْ  )مُت

ال�َمَفاِخرجْ َذا  اهللِ(   َ )َن���صجْ (َشيِخي  الظَّاِهرجْ الَِميَل  الَقلِب  )الطَّاِهَر 

ة لبن مالك، أرجوزة مبس��وطة ف مديح  )1( ج��اء ف الذريع��ة: 00/4) »تضمني األلفيَّ��ة النحويِّ
ّ الشهري  يخ احلسن اخليَّاط النجفّي احِللِّ يجْخ أبو الرضا أمحد بن الشَّ السيِّد أبى الفتح... نظمها الشَّ
ن األرجوزة كثرًيا من أش��طار ألفيَّ��ة ابن مالك، وهي ضمن  ��يخ أمحد النحوّي... وقد ضمَّ بالشَّ
مموعة بخطِّ الس��يِّد جعفر بن أمحد املوس��وّي اخلراس��اّن النجفّي املتوفَّ بعد ))7)1ه�(، عند 

د السموّي ف النجف، وفيها فوائد كثرية«. يخ ممَّ الشَّ
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طَفى ال�ُمصجْ َل  َنججْ ���اِد  األَمجْ َف��ا(ُس��َلَل��َة  َ ال���ُّ َمِلنَي  ال�ُمستكجْ )وآَل����ُه 

َمثقَلهجْ اِل��َج��اَن  الِبيَض  (ال��َواِه��َب  ��َده��ا ِص��َل��هجْ ���َزُم َب��عجْ ��ه��ا ي���لجْ )وُك��لُّ
ومنجْها:

ينجَْتِسبجْ إِل��ي��ِه  وال�����َم��ج��ُد  (الُ����وُد  ���ًل لَ��ذي��ِن ُأن��ُت��ِخ��بجْ )وك��وُن��ُه َأصجْ

ُه َف��ال��َع��ط��اَي��ا ه���اِم���َرهجْ (م��َت��ى ت�����ُزرجْ َوافِ������َرةجْ بِ��َب��ات  ��يِض  ُي��فجْ )واهللُ 
ومنجْها:

��ا َول ��ِل��ِه َح��قَّ َم��ِدي��َح ف��ضجْ ال�َمَثل(ف��ال��َزمجْ  ُيَضاِهي  ُو  فهجْ بِ��هجْ  ��ِدلجْ  )ت��عجْ
ِم����َرا بِ����َل  آَدابِ��������ِه  ِف  ُه  ���������ِردجْ )ح��تجْ��ًم ُم��وافِ��ًق��ا ملَِ���ا َق���دجْ َظ��َه��َرا(َأفجْ
ب��اِل��َدا وأوِل  ال��َف��ض��َل،  َل��ُه  ���ردجْ  �����ِرَدا(َأفجْ َ�����عجْ َغ����رَيُه وأفجْ )وَث����نِّ واججْ
ُع��ِرفجْ فِيِه  ال��ِذي  ِم  ِعلجْ بالجْ ��ُه  (وِص��فجْ ُوِص��فجْ ال��ِذي  الَعَمَل  )فيستِحقُّ 

الُعل ��ُه  ��بِ��عجْ وَأتجْ ��َه  ال��ِف��قجْ َل��ُه  َوَل(َأِض���فجْ  إِلَّ  ��َت  َأَض��فجْ َل��ُه  ال��ِذي  )ِمثَل 
فَحِسَب  اخلَاَقاّن)1(؛  َعِلّ  يجْخ  الشَّ توهم  وَقدجْ  وَجَاًل،  ًة،  ُقوَّ النََّسِق  هَذا  َعل  وكلُّها 
ًخا؛ َحيُث َقلَبَها  ا َجاَءتجْ َنسجْ ِن َمالٍِك؛ واحلَِقيَقُة إِنَّ ِكيًزا إل َمقاصِد ابجْ الَقِصيَدَة َجاَءتجْ ترجْ
ِة إل َمعانِيَها  ٍح، وَذَهَب بال�َمقاِصِد النَّحويَّ ِة إل َمِض مدجْ اِعُر ِمَن ال�َمقاِصِد النَّحويَّ الشَّ
اِحَرِة  قَّاِص، والَقصاِئِد السَّ ِر الرَّ عجْ طِلحيَِّة وللُمتَجِم َلُه َغرُي هِذِه ِمَن الشِّ ِة ل الصجْ الُلغويَّ
مجْنَتَِها  ِف  َذاَك  َم  يوجْ َوالُفصَحى  هَذا   ، الُلبَّ حُر  الُقلوِب، وتسجْ بَمجاِمِع  تأجُْخُذ  َما  اِئَرِة  السَّ
وَلِة،  ُة الدَّ قَعِة، َقويَّ لِم، وممجْلَكُة الَهِل َواِسَعُة الرُّ ُس األَعجْ ِعلجُْم منكَّ َبتَِها، والجْ والثََّقاَفُة ِف نكجْ
َنا إَِذنجْ لَكاَن َلُه ِحينَئٍذ َشأٌن َغرُي َهذا  ِ ُه إل عصجْ ُ َر عصجْ وَلِة؛ َفم َظنَُّك َلوجْ تأخَّ َشديَدُة الصَّ
، وَما ُتنتُِجُه ال�َمَطابُِع ِمنجْ  ِم الثََّقاِفِّ أِن، ومنِزَلٌة َغرُي هِذِه املنجِْزَلِة عنجَْد اطَِّلِعِه َعَل التَقدُّ الشَّ

يِع. ِر الِفكريِّ ال�َّ واِن الثََّقاَفِة، والتَّطوُّ َألجْ

)1( ُينظر: البابليَّات، اخلاقاّن.
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َعنجْ  واألُسُلوُب  األَداِء،  وَطريَقُة  ال�َمقاِصُد،  َحيُث  ِمنجْ  َتِلُف  خيجْ َل  َصاِحبنَا  ُر  ِشعجْ
ِد  يِِّد َأمحجْ َسِم، والسَّ ، واألَعجْ ، وال�َمِزيديِّ اِم، والطُّرييِّ الَفحَّ ِه كَصاِدٍق  ِ ِر ُشعراِء عصجْ شعجْ
وَمواِضيِعِه  ِرِه  شعجْ َأبجْواَب  َأنَّ  كَم   ، وَأضاِبِ��مجْ  ، واألُزريِّ  ، بيِّ والَكعجْ  ، احلُسينيِّ الَعطَّاِر 
بِيٍب، وَمديٍح وِرَثاٍء،  َغَزٍل وتشجْ املأجُْلوَفِة ِمنجْ  الَقِديَمِة  ِر  عجْ الشِّ َأبواِب وَمواِضيِع  ُس  نفجْ ِهَي 
ِة والبتَِكاِر َشٌء  ِر ِمَن اِلدَّ عجْ جْ َيُكنجْ ِف َذلَِك الشِّ ٍف، وِهَجاٍء، وَل ٍر، ومَحاَسٍة، ووصجْ وَفخجْ
ِرِه  لشعجْ أنَّ  إِلَّ  ياٌس  ِمقجْ اذِّ  الشَّ ِف  َول  ُحكٍم،  ِمنجْ  للنَّاِدِر  وَليَس  النَّاِدِر،  النََّزِر  ِف  إلَّ  ُمهمٌّ 
ًة َولطًفا، وَسلَسًة، وُتغَتَصُب ِمنَك الستَِجاَدُة والستَِعاَدُة  ُقوَّ ًة وُموِسيَقى، وأِلَداِئِه  َرنَّ
ِر  عجْ الشِّ مبَت�َكِر  ِمنجْ  َر  عجْ الشِّ َذلَِك  بأنَّ  ِسِه  َجرجْ وَرننُِي  ظِِه،  لفجْ ُر  ِسحجْ ُيوُهَك  وَقدجْ  اغتَِصاًبا، 
احلَِقيَقِة،  ِخ��َلُف  ُم  والوهجْ َوه��ٌم؛  َذلِ��َك  وَلكنجْ  إِليِه؛  ��َق  ووفِّ اِعُر  الشَّ بِِه  اخَتصَّ  الِذي 
لِ�َحدِّ  َخِفيَفًة  َتُكوُن  وَقدجْ  َقِليَلٌة،  ولكنَّها  ِرِه،  شعجْ ِف  َعَثراٍت  نجَْعِة  والصَّ للتكلُِّف  جَتُِد  وَقدجْ 
ِسنَي َبيًتا، وِف ُكلِّ َبيٍت َتاِرخَياِن ِف  ُحوِم َقِصيَدٌة َطويَلٌة ُتقاِرُب اخلمجْ الَقُبُوِل؛ ولَشاِعِرَنا املرجْ

 

َباَراَها  وَق��دجْ  َبيٍت،  ِمَئَة  الَقِصيَدِة  َتواِريِخ  مجُْموُع  َفيكوُن  َتاِريٌخ؛  ِمنُه  ِم��صاٍع  ُكلِّ 

 

النَّحويُّ  الَتَزَمُه  َما  بِِه  الَتزَم  الَقِصيَدِة  لتِلجَْك  ِريٍض  تقجْ ِف  اُم  الَفحَّ َصاِدُق  يُِّد  السَّ ُه  ُمعاِصُ
 

ًة، ِمنُه  ِمنجْ تضِمينِِه لُِكلِّ بيٍت َتارِي�َخنِي لسنَِة )117ه� َفَجاَء التَّقريُض َيِفيُض َجاًل وُقوَّ
َقوُلُه:

���ج���اٌز َم��ث��انِ��ي��ِه �����َد إِعجْ َس���م َوَل���ي���َس َل����ُه ِض����دٌّ ُي��س��اِم��ي��ِهُف���رَق���اُن َأمحجْ
َسَفًها َأمَح��ٍد  ��وى  َدعجْ َب  كذَّ َكاَن  ُتنَ�بِّيِهَمنجْ  ����َوى  َدعجْ َل��ُه  ��تجْ  َص��حَّ اآلَن 

ُعُر الَقاِرُئ  عِر احلُرِّ ل يشجْ ُه ِمَن الشِّ ييِدِه بالتَّاِريِخ َجاَء وَكأنَّ عُر الَِميُل َمَع تقجْ وَهذا الشِّ
ِمنِي  وتضجْ  ، التَّاِرخييِّ احلََدِث  إل  واإِلَشاَرِة  )التَّوِرَيِة(،  اللطِيَفِة  نجَْعِة  الصَّ هذِه  ِمنجْ  فِيِه  بِم 
ِر وال�َمِهريَن بصنجَْعِة  عجْ البيِت َتاِرخَينِي َجِيَلنِي؛ َفهَذا ل يتَّفُق إِلَّ لَِذوي الَباِع الطَّويِل بالشِّ
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َوى ُتنجْبِّيِه«،  تجْ َلُه َدعجْ طجَْر هَكذا: »اآلَن َصحَّ َرَد َهذا الشَّ )1(؛ َفَأوجْ يجُْخ اخلَاَقانُّ ا الشَّ األََدِب؛ أمَّ
َكبرٌي  َفرٌق  وُهَو   46 ُق  والَفرجْ )117ه�،  ُهَو  املطجُْلوُب  والتَّاِريُخ   ،1(18 ُيَساِوي  وَهذا 
ُتنَ�بِّيِه«، َوما َأوَرَدُه  وى  َلنَا َدعجْ تجْ  ا؛ والَواِقُع ُهو َأنجْ َتُكوَن ُصوَرُتُه َهَكذا »اآلَن َصحَّ ِجدًّ

ُرُض لأَلِديِب. َلٌة، والَغَفلُت َتعجْ الَفاِضُل اخلَاَقانُّ َسهٌو وغفجْ

ُنْبَذٌة َعْن ِدَراَستِِه
ُمهاِجًرا  َغادَرَها  ُثمَّ  ِعلجْميَِّة؛  الجْ َمعاِهِدَها  ِمنجْ  ليََّة  األَوَّ مَعاِرَفُه  َتقى  واسجْ ِة،  احِللَّ ِف  َنشَأ 
يُِّد  السَّ ُحوُم  املرجْ لِمَها، وُهَو  َأعجْ ِمنجْ  لَعَلٍم  َمَذ  َفتتلجْ ُعَلَمِء؛  الجْ َرِة  َداُر ِهججْ َبلَء، وَكاَنتجْ  إل كرجْ
هِذِه  َصاِحُب  َهاَجَر  َدوِس  ال��ِف��رجْ إل  اهللِ   ُ َن��صجْ يُِّد  السَّ انجْتقَل  ول�مَّ  ؛  احلَائريُّ اهللِ   ُ َن��صجْ
النََّجِف  ِف  فَمَكَث  ؛  ِعلجْميِّ الجْ ِصيِلِه  حتجْ َمِل  إِكجْ ِف  للستَِفاَدِة  ِف  َ األَشجْ النََّجِف  إل  َجِة  التَّ
ِرِه  ُعمجْ َبقيَِّة  ِبَا  وَمَكَث  ِة  احِللَّ إل  َراِجًعا  َقَفَل  ُثمَّ  داَفُه؛  َأهجْ َق  وَحقَّ مأجُْموَلُه،  فِيَها  بَلَغ  ًة  ُمدَّ
؛ فَكاَنتجْ َلُه منِزَلٌة َساِمَيٌة ِف النُُّفوِس، وُهَو َواِحٌد  الطَّويِل ال�َمديِد َيِفيُد وُيؤلُِّف وُيَاِضُ

 

ِد  الَفرجْ تعظِيِم  ِف  ُتبالُِغ  التِي  نَي())(  )الِفيثاُغوريِّ لَفلَسَفِة  ولعلَّ  كال�َمجُموِع؛   ولكنَُّه 

َجِة  ؛ َفإنَّ َصاِحَب التَّ َض احلَقِّ َزاِئِه لعلَّ ل�َهِذِه الَفلسَفِة بعجْ ُموَع ِمنجْ أججْ حتَّى حتَسَب املججْ
َقوَل  َسَن  أحجْ وَما  النَّاِس،  ِمَن  َكبرَيٍة  مُوَعٍة  كَمججْ ِمِه  وعلجْ ِلِه  فضجْ ِف  ولكنَُّه  ًدا  فرجْ َكاَن  وإِنجْ 

الَقاِئِل:
بِ��ُم��س��َت��نجْ��َك��ٍر اهللِ  َع����ل  َواِح�����ِدل���يجْ���َس  ِف  ال����َع����اَلَ  ���َم���َع  جيجْ َأنجْ 

ِن ُدريٍد()3(، وِكَتاُب  ُصوَرِة لبجْ ُح املقجْ ُضَها، وِمنجْ آَثاِرِه: )َشجْ ولُه آثاٌر مَحِيَدٌة َذَهَب بعجْ

)1( شعراء احِللَّة: 59/3.
ة: ُينظر: املعجم الفلس��فّي، تصدير: إبراهي��م بيُّومي مدكور،  ))( للمزي��د عن الفلس��فة الفيثاغوريَّ
القاه��رة، ممع اللغة العربيَّة، 1983م، 1403ه���: )14. وهذا هو مذهب فيثاغورس فإنَّه يردُّ 

األشياء إل العدد؛ فجوهرها جيًعا أعداد وأرقام، والظاهر كلُّها تعبِّ عن ِقَيٍم ونَِسٍب رياضيَّة.
)3( أعيان الشيعة: 8/)1، وانظر: مايض النجف: 450-443/3.
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ِف  ِسِه  بنفجْ تاَرُه  اخجْ الِذي  الَكبرِِي())(  ِرِه  النجِْسَجاِم()1(، و)ِديواُن شعجْ َنُة  الَغَراِم ومزجْ َوُة  )جذجْ
ًدا  يجَْخ ُمَمَّ ُحوَم الشَّ ِرِه َهيَّأ اهللُ َلُه املرجْ ى ِمنجْ شعجْ َد َوفاتِِه، وَما تبقَّ ياِع َبعجْ راَج الضَّ حياتِِه، وَراَح َأدجْ
ٍد َواِحٍد،  ِرِه ال�ُمَبعَثِر ِف ال�َمجاِميِع والُكُتِب ِف مُلَّ ُعُه منجْ شعجْ َكنَُه ججْ )3( َفَجَمَع َما أمجْ مويَّ السَّ
َليِه الَكريَمنِي )الَاِدِي(  ِر نججْ ، وَأَضاَف إِليِه َشيًئا ِمنجْ ِشعجْ يجِْخ َأمَحَد النَّحويِّ وهَو ِديواُن الشَّ
َشكَّ  َول  ُكوريَن؛  املذجْ الثَّلَثِة  َعراِء  الشُّ ِر  شعجْ َعنجْ  ِعَباَرًة  يواُن  الدِّ َهذا  فَكاَن  َضا(؛   َو)الرِّ

ِمنجْ  ثَلٌة  أمجْ وهِذِه   ، الَعريبِّ لأَلَدِب  َجليَلًة  َمًة  ِخدجْ دى  َأسجْ فَقدجْ  ُكوٌر  مشجْ مويِّ  السَّ َعَمَل  َأنَّ 
ِرِه: شعجْ

َك��ِم��نُيُع��ي��وٌن َل��ا َف���وَق اخلُ�����ُدوِد ُع��ي��وُن ��ُل��وِع  ال��ضُّ َب���نَي  َل�َها  وَن���اٌر 
ُم��ب��اِي��ٌن اخلَ��ل��ي��ُط  َب���اَن  إَِذا  َقطِنُيوَص���ٌب  ال��َق��طِ��نُي  َخ��فَّ  إِذا  ���ٌد  ووججْ
والِقل دِّ  الصَّ َعل  مجُْبوًل  َيِلينيبُِروحي  وَليجْس  الَقايِس  احلَص  َيِلنُي 
بالَفا ُح  َفيسمجْ ِم��نجْ��ُه  ال��َوف��ا  َضننُِي)4(َأُروُم  وُهَو  َل  الَوصجْ ِمنُه  وَأطجِْلُب 
َمراتٌِع الُقُلوِب  َروُض  َل��ُه  ُمعنِيَُغ��زاٌل  ال��َع��اِش��ِق��نَي  ُدم���وِع  وَص���بُّ 
َراَح���ٌة ��بِّ  ال��صَّ َقتَلِة  ِف  َل��ُه  ُش��ؤوُنَملِيٌح  ��ؤوِن  ال��شُّ َم���اِء  َب��ذلِ��ِه  وِف 
نِِه حلُسجْ اُت  َ ال���ن���ريِّ ال��ُب��دوُر  ُت��ِدي��ُنَت��دي��ُن  َه�����واُه  ِف  ال���َباَي���ا  وُك����لُّ 
الَ��وى ُأوِل  ب��نَي  الَقدُّ  ِمنُه  َه��ّز  َطِعنُيإِذا  َل��دي��ِه  ينجُْجو  َأنجْ  فَهيَهاَت 
حسبجُْتها الِلَحاِظ  ُسوُد  َرَنتجْ  م  ُجُفوُنومهجْ والُُفوُن  َفتجًْكا  البِيُض  ِهي 
َمداِمِعي َفباَحتجْ  عنجُْه  الَوى  ُت  ُشُجوُنكتمجْ واحلَِديُث  ِدي  َوججْ َث  وَحدَّ

)1( ف املطبوع )مرنة(، والتصويب من الذريعة: 93/5.
))( أعيان الشيعة: 8/)1، وانظر: مايض النجف: 443/3-450، شعراء احِللَّة، اخلاقاّن: 9/1-

70، وف موسوعة الفقهاء: )38/1 »قيل: وله كتب ف الفقه واألصول والكلم«.
)3( الذريعة: 93/5.

)4( )يسمح بالفا( غري جيِّد؛ ألنَّ السمح يكون فيم يطلبه الناس ل فيم تتَّقيه. )املؤلِّف(. 



1(7

القَْرُن الثَّانِي عََشرَ اهلِْجِريُّ

ال��ِذي َش��أِ  ال��رَّ ِف  اُل  ال��ُع��ذَّ ��ا  َأيُّ ٌض َع������َلَّ وِدي�����ُنَفَيا  م���بَّ���ُت���ُه َف�������رجْ
بُحبِِّه ُج��نِ��نجْ��ُت  إِنِّ  َل  ال��َع��ذجْ ُف��نُ��وُنَدُع���وا  الُ���نُ���وَن  َأنَّ  ��َل��ُم��وا  ت��عجْ جْ  َأَل
��ًة َيُكوُنَأفِ��ي��ُق َق��ِل��ي��ًل ِم���نجْ َن����اِري َت��ِع��لَّ َأي��َن  الَ��مُّ  ِري  ي��دجْ الَليِل  وِف 
َضُه بعجْ ُر  الَصخجْ يِمُل  َلو  َما  َأننُيومحِلجُْت  ِمنجْه  َر  خجْ الصَّ يا  َأعجْ ِد  الَوججْ ِمَن 
���داٌد، وَن���وٌح وَل��وَع��ٌة �����ٌد وَوق�����ٌد َداِئ�����ٌم وَح��نِ��نُيُس��ه��اٌد وَت���عجْ وَوججْ
ُمِعنُيَف��م ِل َع��َل َح��رِّ ال��َغ��راِم ُم��َس��اِع��ٌد الُعُيوِن  ��ِع  َدمجْ ِس��َوى  وَليَس 
��ًق��ا َسِخنُيَف��ق��وُل��وا مل��ثجْ��ُل��وِج ال���ُف���ؤاِد َت��رفُّ ال��بِ��َع��اِد  َذا  ِم��نجْ  َقلُبُه  بِمنجْ 
���ا ي��ِق ِم��ن��َك َوإِنَّ َيِمنُيَأَم���ا وَرِح��ي��ُق ال��رِّ َليِس  احلُ��بِّ  ِف  ام��ِرٍئ  َيِمنُي 

اُر َأو َدَنتجْ وُح���ُزوُنألَنَت امُلنى إنجْ َشطَِّت الدَّ بينَنا  ُس��ه��وٌل  وَح��اَل��تجْ 
ُيذيُلها وال��َغ��َراُم  ُدُم��وِع��ي  وَأن����َت َم��ن��ي��ٌع ب���الَ���َمِل َم��ُص��وُنَأص���وُن 
وُميُِّم َظ��اِع��ٌن  ���ِدي  ووججْ ي  ِ وَرِه���نُي)1(ف��َص��بجْ ُمطَلٌق  وَقلجْبي  ��ِع��ي  وَدمجْ
دِّ والَفا الصَّ َعِن  ُتنهي  َفٌة  َحزيُنَعسى عطجْ َي��ك��فَّ  َأوجْ  َش���اٍك  َفُيِمسَك 

ِر الََزِج: ِرِه َقوُلُه ِمنجْ بحجْ ومن َنمِذِج شعجْ
����ِد ������ِديَأم������اًن������ا َي������ا َص����ب����ا َن����ججْ وججْ ِل  ���َت  ه���ّي���ججْ ف����َق����دجْ 
وُه����نَ����ا َسى  ًق������ا  َب������رجْ ���ِد ِم�����نجْ ِه���نجْ���ِدوَي�������ا  َق����ري����ُب ال���َع���هجْ
َن�������اًرا ِل  ������َت  ������ججْ َأجَّ ���ِدل����َق����دجْ  ����َب ب���ال���َوقجْ ُت�����ِذي�����ُب ال����َق����لجْ
؟ ���������َة ال����َع����بجْ����ِد؟وَي��������ا َس�������اَداتِ�������نَ�������ا َه�������لَّ َرع����ي����ُت����مجْ ِذمَّ
َي����دجْ جْ  َل ����َرًم����ا  ُم����غجْ ُت����مجْ  �����دِّه����ج����رجْ وال�����صَّ َب������الُ������ج������راِن  ِر 
�������ًدا َوججْ َح����بُّ����ِك����مجْ  ِف  ����ِدَق�����ض  شجْ َوب����������اَع ال�����ِغ�����يَّ ب����ال����رُّ

هه فوض��ع )مغيِّم( بدًل ع��ن )ميِّم(، ول  )1( ه��ذا الل��فُّ والنثر جيل، لول الش��يخ اخلاقاّن يش��وِّ
يلتف��ت إل املقابلة البديعيَّة بني )ظاعن( و)ميِّم(، أي: املقيم، وبني )مطلق( و)رهني( أي: املقيَّد 

السجني، لحظ ذلك ف كتابه شعراء احِللَّة: 1/)4. )املؤلِّف(.
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���دي ِديف���َي���ا َم������نجْ ح���بُّ���ُه���مجْ َق���صجْ ِورجْ �����ُرُه�����مجْ  ِذكجْ َم�����نجْ  َوي�����ا 

��������ِدبِ����َل����يجْ����لٍت َم����َض����تجْ َم���َع���ُك���مجْ وَع������يجْ������ٍش َن������اِع������مجْ َرغجْ

����������������اٌم َل�����ن�����ا َك������اَن������تجْ ���ِدوَأيَّ �����ِر ك���ال���َع���قجْ هجْ بِ���ِج���ي���ِد ال�����دَّ
��ت��اٍق ُث���������وا ل�����ُم��شجْ ���ِدِص����ُل����وا وارجْ ���هجْ م����ِع وال���سُّ َح���ِل���ي���ِف ال����دَّ
��ن��ى ال�����ُم��ضجْ ���ُت���ُم  ق���َاط���عجْ ���ِد)1(وإِنجْ  وُخ���نجْ���ُت���مجْ َس����الِ����َف ال���َع���هجْ

ِودِّيَف��������������إِنِّ َذلِ��������������َك اخِل��������لُّ َف��ي��ُك�����������������������������ُم  وَودِّي 
��م��ُل ال��شَّ ��َم��َع  ُي�����������ججْ َأن  ����ِدال  �����َة ال����ُب����عجْ ������وى ِش�����قَّ وُت������طجْ
��ظ��ى ����ِل����ُك����ُم َن��حجْ �����ِدوِم��������نجْ وصجْ اخلُ�����لجْ َج�����نَّ�����ِة  ِف  إِذجْن 
����ِل ����������َرَة ال����َوصجْ ���ن���ي َزهجْ ���ِدون���ججْ ���عجْ ����ُل����و َراَح���������َة ال���سَّ وَن����ججْ
����ُت ُن����لجْ وَم��������ا  ِم��������تُّ  ����ِديوإِنجْ  ���ي���ا َس����������اَديِت َق����صجْ بِ���ُل���قجْ
ن ����������ِدي وَي������ا ُح�����زجْ ����ِديف���َي���ا َوججْ ل�������َم���نجْ َق������دجْ َن�����اَل�����ُه ُب����عجْ

َأِمرِي   )3( ال�َحسنيِّ إِدريٍس  بُن  َق�َتاَدُة  ِة  َمكَّ يُف  َشِ ياِت))(  األَبجْ هِذه  طِرِي  تشجْ ِف  َوقال 
احِلَجاِز والَيَمِن:

��يجْخ اليعقويّب فحس��ب أنَّ هذه األبيات من باب العرفانيَّات، وليس هي من ذلك  )1( لَقدجْ غفل الشَّ
د غزل خياّل مألوف ف الش��عر العريّب، وإلَّ كي��ف جيوز أن يقول:   ��م هي مرَّ ال��وادي قطًعا، وإنَّ
)وخنتم س��الف العهد( إذا كان الش��عر من العرفانيَّات، وهل تصحُّ لفظة )خل( ف العرفانيَّات! 
أم البي��ت األخ��ري، فلو كان هك��ذا: )فيا وجدي ويا ح��زن ويا حزن ويا وج��دي( لكان أروع. 

)املؤلف(. 
ة...؛ فالذي يقرأ يظنُّ أن التشطري لل�يف. ل أن يقول: قال ف تشطري أبيات شيف مكَّ ))( األوجْ

��ه توفِّ�ي ف أواخر ج��ادى اآلخرة من س��نة 617ه�، وذكر أبو ش��امة ف )ذيل  )3( ذك��ر املن��ذرّي أنَّ
الروضتني(، والذهبّي ف )تاريخ اإلس��لم(، وذكر ابن كثري أنَّه توفِّ ف جادى األول من الس��نة 
ا ابن األثري فذكر أنَّه توفِّ ف جادى اآلخرة س��نة 618ه�، وهي الرواية التي ذكرها  املذك��ورة. أمَّ
املن��ذرّي ف آخ��ر ترجته، عل التمريض، تكملة املنذرّي: 3 التجة 1784، س��ري أعلم النبلء: 

))/160، والِعب: 75/5.
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َعِزيَزٌة()1( َعلَّ  َجاَرتجْ  وإِنجْ  ُرُج��وُع)بِلِدي  الَ��واِن  َخ��وُف  َوها  نحجْ وِل 
َمهاَبٍة َث��وَب  ُت  ِعشجْ َما  ��َت��ِس  َأكجْ ��ا وَأُج���وُع(َبا  ���رى ِبَ ��ن��ي َأعجْ )وَل���وجْ َأنَّ
ُتُها( بسطجْ َما  إِذا  َغ��اٍم  ضجْ َكفُّ  َي��ِري��ُع)ِول  َك��ي��َف  ال��َغ��ي��ُث  منجْها  تعلَّم 
َفإنَّني الَياِج  ُس��وُق  َك��َس��َدتجْ  ي َي��وَم ال��َوَغ��ى َوَأبِ��ي��ُع(وإِنجْ  )َب��ا َأش���َتِ
ِرَها( لظهجْ ال�ُمُلوِك  َلثَم  َدٌة  ���ٌر َأَغ������ُر َم��نِ��ي��ُع)ُم��ع��وَّ �����ُه َظ���هجْ َع����َل أنَّ
ُكو ِمَن الطَّوى َربِ��ي��ُع(َفأيُّ مَخِيِص الَبطِن يشجْ َب��نٌي  للَمجِد  بطنِها  )وِف 
وَأبَتِغي( َه��اِن  ال��رِّ ��َت  حتجْ ��ُرُك��ه��ا  َه����واًن����ا لَ����ا َأم�����ٌر َع����لَّ َش��نِ��ي��ُع)أأتجْ
َراِج��ًي��ا لَّ  ال���ذُّ َل��ا  ُأدجْن  أنجْ  اهللُ  َل��رِق��ي��ُع(َأب��ى  إَِذنجْ  إِنِّ  مجْ���َرًج���ا  )لَ���ا 
) ِضُكمجْ ��َح��ٌة وُس��ُط��وُع)وَما َأنا إِلَّ ال�ِمسُك ِف َغرِي َأرجْ لِ��ط��ي��ِب َش�����ذَاُه ن��فجْ

ة، أحب إيرادها، وإن كان املش��تهر لعجز البيت »وَقومي وإن شحوا علَّ  )1( هذه األبيات فيها قصَّ
ك��رام«، ولكن وروده هنا ليس صحيًحا، قال ابن عنبة ف عمدة الطالب: 141 »ال�يف األمري 
أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم بن عيسى بن احلسني، ملك احلجاز سيًفا، 
د بن مكثر بن فليتة، واإلمارة  وطرد الواش��م عنها سنة سبع وتسعني ومخسمئة، وقتل األمري ممَّ
د وح��زم، وكان الناص العبايّس أو  ف ول��ده إل اآلن، وكان قتادة جبَّاًرا فاتًكا، فيه قس��وة وتش��دُّ
ة إل أن  أبوه املس��تنص قد اس��تدعى األمري قتادة إل العراق ووعده ومنَّاه، فأجابه وس��ار من مكَّ
وص��ل العراق، فلمَّ قارب الصعود من النجف جبن، فلم وصل املش��هد ال�يف الغروّي خرج 
يه، وكان من جلة من خرج ف غمر الناس قوم معهم أسد قد ربطوه ف سلسلة،  أهل الكوفة لتلقِّ
فلم رآه قتادة تطريَّ من ذلك وقال: ل أدخل بلًدا تذّل فيها األسد؛ ثمَّ رجع من فوره إل احلجاز، 

وكتب إل اخلليفة الناص لدين اهلل األبيات:
ع��زي��زة ع���ل  ج�����ارت  وإن  ����ن����ي أع������رى ب����ا وأج������وُعب�����لدي  ول�����و أنَّ
بسطتها م���ا  إذا  ضغ����ام  ك���ف  ب���ا أش�����تي ي����وم ال���وغ���ى وأب���ي���ُعول 
رب���ي���ُعم����ع����ودة ل���ث���م امل����ل����وك ل��ظ��ه��ره��ا ب����ني  ل��ل��م��ج��د  ب��ط��ن��ه��ا  وف 
ل���رق���ي���ُع؟أأت���رك���ه���ا حت���ت ال����ره����ان وأب��ت��غ��ي إذا  إن  م����رج����ا  ل�����ا 
أرض��ك��م غ��ري  ف  امل��س��ك  إلَّ  أن���ا  ������ا ع��ن��دك��م ف��أض��ي��ُع«وم���ا  أض�����وع وأمَّ

توفِّ ف سنة 618ه�. ُينظر: أعيان الشيعة: )/508.  
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ِسواُكُم ِعنجَْد  ُت  استنجَْشقجْ إَِذا  َفَأِضيُع(َف��مِل  ِع��نجْ��َدُك��مجْ  ���ا  وَأمَّ )َأُض���وُع 
ِل األَبياِت؛ فَقدجْ َجاَء ُمتناِقًضا؛ َحيُث أَباَنتجْ  جْ َيُكنجْ ُمنَسِجًم َمَع َأصجْ ولكنَّ التَّشطِرَي َل
ِك ِف غرِي بِلِدِه  ُه كاملِسجْ َرى، وإِنَّ ُه فِيَها جَيُوُع وَيعجْ ياُت أنَّ بِلَدُه جاَرتجْ َعليِه، وإِنَّ ُض األَبجْ بعجْ
َتِس ِف  ُه يكجْ َس َهذا بأنَّ َفيُضُوُع ُهناَك، ولكنَُّه َيِضيُع ِف بِلِدِه، ولكنجْ َنرى ِف األَبياِت َعكجْ
ُه َل يوَجُد َجاِئٌع َما َداَم  ُم الَغيُث منجُْه َكيف َيريُع، وأنَّ بَِلِدِه َثوَب ال�َمهاَبِة، وأنَّه َكريٌم يتعلَّ
ِضِه  بعجْ َمَع  يَتناَف  َترى  َكم  ُه، وَهذا  ُيذلَّ َأن  َأبى  اهللَ  للُمِجدبنَي، وأنَّ  َربيٌع  َراَحتِِه  بطجِْن  ِف 

ِض. الَبعجْ

وَقدجْ ُتوف َسنََة 1183ه�.

89. ابُن مَحُْدوَن الَكاتُِب)1( )1186هـ()2(

رى  ُأخجْ ٍة  ُأمَّ َعنجْ  ٍة  أمَّ لُق  أخجْ َتِلُف  ختجْ ولِذا  والطِّباِع،  ساِم  األَججْ َعَل  َتأجْثرًيا  للبَِقاِع  إنَّ 
َأخلِقها  ِف  لِينًا  ُة  األمَّ َهذه  َسُب  فَتكجْ البَِلِد  َطبيَعِة  ِف  َتفاُوٍت  ِمنجْ  تنِي  األُمَّ ِف  َما  بمقَداٍر 
َصلَبًة  رى  األُخجْ ُة  األمَّ وتكَتِسُب  َبتِها،  وِخصجْ َبِة  التُّ لنِِي  ِمنجْ  بِلِدها  ِف  مِمَّا  وعِريَكتِها 
اِلباِل  َأرِضها الَبليَِّة ِمنجْ َصلَبِة  َطبيَعِة  ِف  مِمَّا  ِمزاِجها  ًة ِف  لِقها، وِشدَّ َوشاَسًة ِف أخجْ
لِق البَدويِّ  بَيَعِة؛ ولِ�َهذا َترى بُِوضُوٍح اختِلًفا َكبرًِيا َبنَي َأخجْ ِة ال�ُمناِخ، وَقسَوِة الطَّ وِشدَّ

)1( ُينظر: ش��ذرات الذهب: 44/5)، معجم أعلم الش��يعة: 307، 308، 359، إنسان العيون: 
150، ملَّة تراثنا: 196/55، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 147، الواف بالوفيات: 1)/4)).
))( هنا سهو ورد من املصنِّف، وهو أنَّ ابن محدون الكاتب توفَّ�ي سنة ))6ه�، وليس ما ذكر 
ف املت��ن وإلَّ كي��ف يتجم له ابن أيب عذيبة ف كتابه )إنس��ان العيون( وهو متوفَّ س��نة 856ه�. 
انظر: مس��تدركات أعيان الشيعة: 1/1)1، وفيه ِذكر ترجته من كتاب إنسان العيون، وَذكر أنَّه 

توفِّ ف عهد الناص العبَّايّس املتوفَّ ))6ه�.
��ف من أنَّ كون املتَج��م من أعيان القرن الس��ادس الجرّي،  د املؤلَّ وس��يأيت ف آخ��ر ترجته تردُّ  

 . ّ فلحظ. أمحد احِللِّ
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لِق احلرَضيِّ ال�ُمَتِف الَغاِرِق  حراِء ال�ُمحرَقِة، وَجفاِف البِيَئِة وجَفافَِها وَبنَي َأخجْ ِن الصَّ ابجْ
طِيِب   َ بنيجْ َجَعتجْ  َطيَِّبًة  ًضا  َأرجْ ِة  احِللَّ ُض  َأرجْ َكاَنتجْ  َول�مَّ  الَعيِش،  وَرَخاِء  احلَضاَرِة،  بِنِعيِم 
ًة َكبرَيًة  َح مشقَّ ِب األَرِض بَِحيُث َل ُتكلُِّف الَفلَّ بِة وِخصجْ الَواِء وُعُذوَبِة ال�َمِء، ولنِِي التُّ
 َّ ُجَل احِللِّ َرَأينا الرَّ َرٍب إِذا  َوَتُدرُّ َعليِه َخرياهِتا الَوفرَِيَة إِذنجْ َفليَس بُِمستغجْ ِف ِحراَثتِها إِلَّ 
َتسَب ِمنجْ لنِِي َأرِضِه وُسُهوَلِة َمعاِشه لِينًا ِف طِباِعِه،  لُق الَفاِضَلُة فاكجْ َقدجْ َغلبتجْ عليِه األَخجْ
لِقِه وِمنجْ ُلطجِْف ُمناِخِه  ِسِه، ومنجْ ُعُذوَبِة َماِئِه ُعذوبًة ِف َأخجْ وِمنجْ طِيِب هَواِئِه طِيًبا ِف نفجْ

ِه وشُعوِرِه، وِمنجْ َكَرِم َأرِضِه َكَرَم َيِدِه، وأصَلُه. ُلطجًْفا ِف ِحسِّ

َجاَدتجْ  الِذيَن  الِكراِم  ِة  احِللَّ َأبناِء  َأَحُد  َجِة  التَّ هِذِه  َصاِحُب  محجْدون(  بُن  َو)َعلُّ 
لٌق  وَأخجْ كَسمِئها  َصاٍف)1(  َحادٌّ  َفذَكاٌء  احلَِميَدِة؛  َجاَيا  بالسَّ الَكِريَمُة  البِيَئُة  هِذه  َعليِهمجْ 

ِضها، وَكَرٌم َوفرٌي كُفراهِتَا، وَمزاَيا متألجْلَِئٌة كنُجوِمها. َلٌة كأرجْ َرضيٌَّة سهجْ

ِمنجْ  َكاَن  )الَكاتُِب(،  ولَقُبُه  احلُسنِي(،  )أُبو  َأوجْ  احلََسِن(،  )َأُبو  َوكنجَْيُتُه   ،) )َعلٌّ اسُمُه 
واملنجْطِِق  والَعُروِض،  ِو  بالنَّحجْ وَألَّ  واألََدَب  َه  الِفقجْ َقرَأ  األََدِب،  ِرَجاِل  َأعلِم  َمشاِهرِي 
والَكلِم، ولكنَُّه لجْ ُيتِقنجْها؛ وإِنَّم َألَّ ِبا إمِلجْاًما؛ ولَذلَِك َل ُيمِكُن َأنجْ َنَضَعُه بَِمصافِّ الُفقهاِء 
التِي  َصاَحٍة  ِمنجْ  فِيِه  َما  احلَميَدِة  ِصفاتِِه  وِمنجْ  والِكتاَبِة،  باألََدِب  لنِشغالِِه  األَعاظِِم؛ 

 

الُقروِن(  َساِدِس  َمشاِهرِي  ِف  الُعُيوِن  )إِنجْساُن  ِكتاِب  َصاِحَب  ال�ُمجاَمَلَة، وأنَّ  رُف  تعجْ َل 
ِة،  ال�َهويَّ هوُل  مجْ ُفُه  ومؤلِّ َصَفٍر،  آِخَر  95)1ه���))(  َسنََة  كَتبُه  املنجُْصوريِّ  اهللِ  عبِد   بَِخطِّ 

ِف  ُجُل  الرَّ َهذا  َقاَل  ِمنجْ لَجتِِه وتَعابرِِيِه،  يظجَْهُر  السنَِّة والَمَعِة كَم  َأهِل  َأبناِء  ِمن  أنَّه  إِلَّ 
ا، َقاَل  مى تقِليديًّ با َأعجْ بِِه تعصُّ ِة تعصُّ ِسِه، وِشدَّ جتِِه لبجِْن محجْدوٍن َما يدلُّ َعل ُخبِث نفجْ ترجْ
يفيَِّة  ِة السَّ لَّ ِ فيَها: »وَعلُّ بُن َعلِّ بِن محجْدوِن، َأُبو احلََسِن بُن َأيِب الَقاِسِم الَكاتُِب ِمنجْ َأهِل احلجْ

)1( ف األصل: صاف.
))( الناس��خ هو عبد اهلل املنصورّي، ويبدو أنَّ�ها حاش��ية له، وإّل مؤلِّف كتاب )إنسان العيون( ابن 

أيب عذيبة متوفَّ سنة 856ه�.
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َأِديًبا َمَدَح  يوانيَِّة، وَكاَن َفاِضًل  َف ِف األَمواِل الدِّ وُهو َأُخو احلُسنِي، وَكاَن األكُب َتصَّ
فِض، َخبِيَث الَعِقيَدِة، ُماِهًرا  اِم، وَكاَن َغالًيا ِف التَّشيُِّع ُمبالًِغا ِف الرَّ األَكابَر وَساَفَر إل الشَّ

حاَبِة«)1( إَِلخ... بتكِفرِي الصَّ

؛ فَقدجْ َورَدتجْ َأحاِديٌث جٌَّة َعنجْ َصاِحِب  واحلمُد هللِ َعل اعِتاِف َهذا اخلَبيِث النَّاصبيِّ
َف بِا حتَّى َأمثاِل النَّاصبيِّ ابِن َحَجٍر)3(، ولكنَُّه َزَعَم  يَعِة))(، واعَتَ ساَلِة بِنجاِة الشِّ الرِّ
ُف ِكَتاِب  َب زعِمِه، ولكنجْ َجاَء مؤلِّ ُن َفرافَِضٌة)4( حسجْ ا نحجْ يَعُة، وأمَّ َأنَّ أهَل السنَِّة ُهُم الشِّ
يَعة ينبُزُهم  ٍة بأنَّ الشِّ )إِنجْساُن الُعيوِن( لَيُقوَل كِلَمَة احلَقِّ وُهو َكاِرُه، معَتًفا بَصاَحٍة َتامَّ

فِض«!!. افَِضِة)5( َفانظرجْ َقوَلُه »َغالًِيا ِف التَّشيِع، مبالًِغا ِف الرَّ ُخُصوُمُهُم بالرَّ

الَكريَم  الُقرآَن  ُيوافُِق قوُل�هُم  الِذيَن  الِشيَعِة  حاَبِة؛ َفاحلقُّ َمع  ِفرِي الصَّ ا مسَأَلُة تكجْ أمَّ
ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل  د إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ الَقاِئَل: ﴿َوَما حُمَمَّ
وهَو   ، الُبخاريِّ َصِحيُح  َرواُه  الِذي  يَف  ال�َّ النَّبويَّ  ال�َحديَث  وُيوافُق  َأْعَقابُِكْم﴾)6(، 
وا َعىل  ُم اْرَتدُّ ِمنجْ ِصحاِحِهم الستَِّة وَغرُيُه بِحديِث: )إِنََّك اَل تْدِري َما أْحَدُثوا َبْعَدَك إِنَّ

َأْدباِرِهُم الَقهَقرى ُمنُذ َفارْقَتُهْم()7(.

حاَبِة؛ َبلجْ َتُقوُل َما َقاَلُه الُقرآُن الَكريُم واحلَِديُث  ِة الصَّ ِفرِي َعامَّ فالِشيَعُة َل َتُقوُل بتكجْ

)1( إنسان العيون: 170.
))( مناقب اإلمام أمري املؤمنني، للكوّف: )/87)، األمال، للشيخ الطويّس: )5) و406 و671، 

ة. ة واخلاصَّ مشكاة األنوار: 167، وغريها من الروايات من العامَّ
)3( ُينظر: الصواعق املحرقة: 159.

)4( ف املطبوع )فرفضة(.

)5( ف املطبوع )فرفضة(.
)6( آل عمران: 144.

)7( صحيح البخارّي، طبعة الند: )/976، وُينظر: صحيح مس��لم: 1800/4، كتاب الفضائل، 
حديث 40.
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وَتقوُل  ظُم،  األعجْ ُسوُل  الرَّ َتوفَّ�ى  ُمنُذ  َعِقبيِه)1(  َعل  انَقَلَب  َضُهُم  بعجْ إِنَّ  يُف  ال�َّ النَّبويُّ 
َففيَمنجْ  َعيٌب  َكاَن  َفإِذا  الَقهَقرى؛  َأدب��اِرِه  عَل  َتدَّ  ارجْ بعَضُهم  إِنَّ   سوُل الرَّ قَاَلُه  بَِم�ا 
حاَبِة ُكلَُّهمجْ  َعُم َأنَّ ِمئاِت األُلوِف ِمِن الصَّ يَف، ويزجْ خُيالُِف الُقرآَن الَكريَم، واحلَِديَث ال�َّ
ُهريرٍة،  َكأيِب  َوَلوجْ  َعدٍل،  َغرُي  َواِحٌد  َرَجٌل  َول  فِيِهمجْ  وَليَس  بَرَرٌة،  ِقياٌء،  َأتجْ َأخياٌر،  ُعدوٌل 
حاَبِة،  ُمجْ َيقوُلوَن بعصَمِة الصَّ ِن الَعاِص، والَغريُب قوُلُمجْ َهذا بِأنَّ بَة، وابجْ وال�َمغريِة بِن ُشعجْ
َحاَبَة  ول َيُقوُلوَن بِعصَمِة األَنبياِء))(، وَهذا لَ َشكَّ ِمَن ال�ُمفاَرَقاِت الَغريَبِة، وَكأنَّ الصَّ
، َناِسنَي  ُر والرتَِداُد وعَمُل ال�ِّ مِء َل جَيُوُز َعليِهُم الُكفجْ َنوٌع ِمَن ال�َملِئَكِة َهبُطوا ِمَن السَّ
َوالِقَذَة  بالنَّْعِل  النَّْعِل  َحْذَو  ابَِقِة  السَّ األَُمِم  يِف  َجرى  َما  فِيُكْم  )َيِْري  يَف:  ال�َّ احلَديَث 
بُعوا  اتَّ الِذيَن  ُموَسى  َحاِب  كَأصجْ األَنبياِء  َأصحَاِب  ِمنجْ  َكبرٌِي  ِقسٌم  َكَفَر  وَقدجْ  بالِقَذِة()3(، 
َحاِب ِعيسى الِذي تَرَكُه َصَحاَبُتُه َحتَّى َأنَّ )َيُوذا(، وُهو  َل وتَرُكوا َهاروَن، وكَأصجْ الِعججْ
ُه حتَّى ابنِه، وَقال ﴿َسَآِوي إىَِل  ِمنجْ َأخصِّ َتلِميِذِه َباَعُه َبَأبجَْخِس األَثمِن، وكنُوٍح الِذي َعقَّ
ى َخبِيَث الَعِقيَدِة َمنجْ  َف إِنجْساُن الُعيوِن- ُيَسمَّ َة ال�ُمؤلِِّف- مؤلِّ َجَبٍل﴾)4(، فَهلجْ َيا حرضجَْ
يِف، َأمجْ َمنجْ يتُك الُقرآَن واحلَِديَث َجانًِبا،  يؤِمُن بالُقرآِن الَكِريِم، واحلَديِث النَّبويِّ ال�َّ
حاَبِة وإنِّم حِلميِة َأنفاٍر َماِرقنَي؛  ياٌر َبرَرٌة ُعدوٌل َل ُحبًّا بالصَّ َحاَبِة َأخجْ َعُم َأنَّ ُكلَّ الصَّ ويزجْ

ليشَمَلُهمجْ َهذا الُعُموُم.

ُســُل َأَفــإِْن َماَت َأْو ُقتِــَل اْنَقَلْبُتْم َعىَل  د إاِّل َرُســوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ مَّ )1( ق��ال تع��ال: ﴿َوَمــا حُمَ
اكِِريَن﴾ آل عمران: 144. َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضَّ اللَ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اللُ الشَّ

))( هناك رواية ف أمال الصدوق: 150؛ لك أن ترجع إليها ف هذا املوضوع.
)3( ف الرس��ائل الع��� للطويّس: 7)1 »لتتبعنَّ ســنن مــن كان قبلكم حذو النعــل بالنعل والقذة 
بالقذة حتى لو أنَّ أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه! قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الل؟ 

قال فمن إذن؟!«.
)4( ﴿َقــاَل َســَآِوي إىل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن اْلـَمـاِء َقاَل الَ َعاِصــَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللِ إاِّلَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل 

َبْينَُهاَم اْلـَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلـُمْغَرِقنَي﴾ هود/43.
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)إِنجَْساُن  ِكَتاِب  َصاِحَب  م  السجْ ُهوَل  املججْ الَاِهَل  َهذا  َأث��اَرتجْ  التِي  الَقصيَدُة  ا  أمَّ
ُن نوِرُدها للَقاِرئ الَكريِم لُِيطابَِق  جْ َأِجدجْ فِيها َما ُيوِجُب ُكلَّ َهذِه الثَّوَرِة ونحجْ الُعيوِن( َفإِنِّ َل
اِعِر إَِذا َنَقَل احلَاِدَث التَّارخييَّ  ٍب َفم َذنجُْب الشَّ مَضاِمينَها َمَع الَواِقِع التَّارخييِّ بُِدوِن تعصُّ

َض هِذِه الَقصيَدِة َفَقاَل: ُب ال�ُمتطاِوُل بعجْ لٍص، وَقدجْ َأوَرَد َهذا ال�ُمتعصِّ بَأماَنٍة وإِخجْ

���ُت فِ��ي��ِه َغ����َزال ُي��ِدي��ن��يي��ا َغ����زاًل َغ���اَزلجْ َأوجْ  ِل  َي���ِدي���َن  َأنجْ  َف��َأب��ى 
ي��َك َخ��دِّ ُم��داَم��ِة  ِم��نجْ  َرقَّ  َوم��ا  �����ُت�����ُه ِم�����نجْ ُج���ُف���ونَل  َوم������اًء َأرقجْ
لِ����َع����ذاٍب ُظ���ل���ًم بِ����ِه ت��بجْ��َت��ِل��ي��نِ��يوَع�����ذاٌب ي��م��ل��َن ظ��ُل��م��َك محجْ��ل

:ِح اإِلَماِم َعلٍّ بِن َأيب َطالِِب ومنجْها ِف مدجْ

ال��َوا َجُز  يعجْ ال��ِذي  يَِّد  السَّ ننِيَأِص���ُف  السِّ ِف  َفضِلِه  َع��دِّ  َع��نجْ  ِص��ُف 
ٍر( ِم ِف )َبدجْ فنِيَخاِصَف النَّعِل َخايَض الدَّ السَّ َخوَض  و)الَفتِح(  )َوُأُح��ٍد( 

حاَبَة وَأخَزاُه)1(: ِوِه الصَّ ومنجْها ِف هججْ

رجْ وفكِّ تولَّتجْ  نجْ  عمَّ )َب����راَءَة(  َض��نِ��نِيَس��لجْ  ��َر  فِ��كجْ ال��نَّ��ج��اَة  َط��ِل��ب��َت  إنجْ 
���ِة َم����نجْ َل��ي��َس َع����ل محجْ�����ِل ُس��������وَرٍة بِ����َأِم����نِي؟َأي�����ولَّ َع���ل ال���بيَّ
َو)الب� و)َخ��ي��َب(  َح��ٍب(  )م��رجْ ِف  ��ٍل َرِص��نِيإِنَّ  ������اب(ِ َب��لًغ��ا لِ��ُك��لِّ َع��قجْ
ا بالرَّ ��ي��َب  َأخجْ  ) )التَّيميِّ ��ُب��وِنوُرُج���وِع  ��َق��ِة امل��غجْ ��ا ِم����نجْ ص��فجْ ي���ِة َك��فًّ
امل��أجْم��وِنَألِ��ش��كٍّ ِم��نجْ ِشَك��ِة احلَ��رِب َح��اُدوا َض��ي��ُف��ُه  َأمجْ  ����ٍد(  )ُأحجْ ي���وَم 
لِ��لب��� ُت���وِج���ُب  احلَ��اَل��ت��نِي  ُفنُوِنوَأَرى  ِم��نجْ  ِع��ي  َأدَّ َما  إِبطال  �طاِل، 
اسَتي� ملِ���نجْ  ��َة(  م��كَّ )َف��ت��ُح  ��َد ِح��نِيوك��َف��ى  َب��عجْ َن���اَل ُرش����َدُه  ���َق��َظ، أوجْ 
��� )س��عجْ َراي���َت���ُه  ال��نَّ��ب��يُّ  َولَّ  بالُعيوِنِح���نَي  َق��وِم��ِه  ِم��نجْ  ى  امُل��ف��دَّ ���َد( 
َو)ل��ألو َعليِهمجْ  ��س��ى  األعجْ ُدوِنفَشجاُه  َغ��رُي  قبِلِه  ِم��نجْ  َش��ع��ٌب   ) يسِّ

)1( هكذا أورده الناصبّي أخزاه اهلل ف دنياه واخراه.
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) )بِ���ع���لٍّ َل����ُه  ع����زجْ أنَّ  ���ِدِه ِم���ن ُأُف�����وِنَف�������رَأى  �����ى مل���ججْ ه���و َأمحجْ
َق��دَم��اُه َرَق����تجْ  إذ  ال��ب��ي��ُت  ك��ت��ف��ًا َج����لَّ َع���ن َي����دي َج����ريوِنع��ج��َب 
ُه��وِنُرت���ب���ٌة َل����و َس����م ِس������واُه إِل��ي��َه��ا َغ��رِي  ِم��نجْ  األَص��نَ��اُم  َقابلتجُْه 
���ُب���دونُث���مَّ َق���اَل���تجْ َأت���ك���ِ�وَن َي���ا َق���وُم ����ِس ُك���ن���ُت���ُم ت���عجْ وب����األمجْ
َرِة الججْ َذوي  سبجَْق  ُت  َع��ددجْ َما  َي����وم����يجْ ِه���ج���اِنِ���مجْ والَ����ِج����نِيوإِذا 
ال� ��ِض��ِل  ب��فجْ ال��ِف��راِش  ليَلُة  ���ك��لِّ َش���تَّ ال��نَّ��وى ب��ح��يِّ َق��طِ��نِيَش��ّت��تجْ 
إِذجْ )ُأس��َاَم��ِة(  ِف  الَقلَب  َأب��ط��َل َت���ي��َح ج��ي��ِش��ِه وَس��ُم��ونواَشُح���وا 
الَعذجْ َأُخو  الُوثوُب  ُيمِكُن  ل  ال��تَّ��م��ِك��نِيحيُث  َأُخ����و  ع�����َاِذٌل  وَل  ِل، 
َأبِيها َث  إِرجْ ه��راِء  ال��زَّ ��َب  َغ��صجْ ���َد ِح��نِيإِنَّ  ���اِع���ه���ا َب���عجْ ك������اَر ارجِتَ وادِّ
إِل فِ��ي��ه  ي��َف��ُظ��وا  جْ  َل ِدي���ِنَل��َف��ظ��ي��ٌع  آِل  وَل  الَ������اِدي  ل��ل��ن��ب��يِّ 
��ا ���ؤ َف����رَاَس����ِة امَل��ي��ُم��وِني���ا َلَ����ا ِم����نجْ َف���ري���َس���ٍة ان��َق��َذهتجْ ���َد ُب���طجْ َب���عجْ

ومنجْها:

ًدا َجهجْ اهللِ  ِف  ي��أجُْل  َل  ِص��دٍق  ��ُغ��وِنسيُف  ب��ِج��ه��اٍد ُم��س��ت��َح��ق��ٍب ل��ل��ضُّ
است� َم��ا  قيَفِة(  السَّ )ي��وَم  تَضاُه  ُدي��وِنفاقجْ ِم��نجْ  َسَبَقُه  )َب��دٍر(  ِف  �سلَف 
َي��ُل��وَه��ا َأنجْ  ���ُم  ُ اع���ج���َزهتجْ َكِمنِيإِح�����ٌن  ِف  ُكفِرِهمجْ  َط��يِّ  ِم��نجْ  وِه��َي 

افَِضُة ُينشُدوَنا ِف ال�َمواِسِم)1( ِف َمشاِهِد َأهِل  اُر: وَكاَنوا الرَّ يِن النَّجَّ قَال: ُمبُّ الدِّ
ِرِه: الَبيِت، وِمنجْ شعجْ

ِه ِ ب���َأسجْ ال��نُّ��ح��وَل  َجَ���َع  َفهٌف  ِهومهجْ ِ وِخ����صجْ ُم��ق��َل��ت��ي��ِه  ِف  ل��َش��ق��اَويت 
مَحَ��ى َم��ا  َغ���رِيي  ُث��غ��وَر  ُيبيُح  ��ِرِهَق��م��ٌر  ��ًدا ِم��نجْ ُس��لَف��ِة ث��غجْ وُأِش��ي��ُد َع��مجْ

)1( ُينظر: املس��تفاد من ذيل تاريخ بغداد: 147، ال��واف بالوفيات: 1)/4))، البابليَّات: 44/1، 
وُينظر: عّل ف الكتاب والسنَّة: 11/4).
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َجَتِِه اقَتَصَ  َض إل ترجْ ينيَِّة، وُكلُّ َمنجْ تعرَّ َض لِدراَسِة ابجِْن محجْدون الدِّ جْ َأجدجْ أحًدا َتعرَّ وَل
اخلَطيُب  َقاِسُم  يجُْخ  الشَّ ُحوُم  املرجْ َصِديُقنا  اسَتقى  َأيَن  ِمنجْ  أعلُم  ول  األََدبيَِّة،  نَاحيتِِه  عَل 
ُه  ُ اخلُ�َزامى()1( ِذكٌر))(؛ ولعلَّ نا )َن�جْ ُّ معلوَماتِِه َعنجْ فِقِهِه، وَليَس َلُه ِف مُموَعِة جدِّ احِللِّ
قيجْنا  َجَِة َأوجْ ِمنجْ غرِيها، وإِذا َألجْ يجُْخ َقاِسٌم ِمنجْ هِذِه التَّ َقى الشَّ ُكوًرا فِيها واستسجْ َكاَن َذلَِك مذجْ

نا ِبا احتِجاَجاٍت علميًَّة كَقولِِه: َرًة َفاِحَصًة عَل َقِصيَدِة ابِن محجْدون َوَجدجْ نظجْ

���ِة َم����نجْ َل��ي��َس َع����ل محجْ�����ِل ُس��������وَرٍة بِ����َأِم����نِي؟َأي�����ولَّ َع���ل ال���بيَّ
يجُْخ َقاِسُم وعفا عنه، وُنِضيُف  ُح َما َرَواُه اخلَطِيُب الَكبرُي الشَّ ونحِو َذلَِك ممَّا يرجِّ
َسِة ممَّا  ُعَلمِء ِبَا حتَّى َأصَبحِت الِشيَعُة تنِشُدها ِف املشاِهِد املَقدَّ إل هِذِه الَقرينَِة اهتَِمَم الجْ
يوانيَِّة  نِي ِبا إِناَطَة األَعمِل الدَّ رى وَأعجْ ِعلجْميَِّة، وُهناَك َقرينٌَة ُأخجْ ُيوِحي أنَّ لِصاِحَبها َمَكاَنَتُه الجْ
نا  ُعَلمِء األَكفاِء)3(؛ َوإِنَّ ِة َل ُتناُط َعاَدًة بَغرِي الجْ َجِم َلُه؛ ألنَّ ِمثَل هِذِه الَوظيَفِة ال�ُمهمَّ باملتجْ
َتاِريَخ َوفاتِِه َكاَن َسنََة  ُكوَرِة، وأنَّ  إِقجْحاًما؛ بِسبِب هِذِه الَقراِئِن املذجْ ناُه بنَي الُفقهاِء  َأقجْحمجْ
اِدِس)4( ِف ِكَتاِب  ن السَّ َقرجْ كوٌر ِمنجْ َأهِل الجْ ، ولكنَُّه مذجْ ن الثَّاِن َعَ�َ َقرجْ 1186ه� أيجْ ِف الجْ

)إِنجْساُن الُعيوِن(، ولعلَّ احلَ�قَّ ُهو َما َذَكرُه ِكَتاُب )إِنجْساُن الُعيوِن( ِف َتاِريِخ َوفاتِِه)5(.

ّ د باء الدين احِللِّ 90. حُمَمَّ

يُح  ُعَلمِء(، ينجَْتِهي َنَسُبُه الصَّ ُب بِ�)زيِن الجْ ُد بُن َأمحَد ال�ُملقَّ يِن ُمَمَّ يجُْخ َبَاُء الدِّ ُهَو الشَّ
(، يتمَتُع بَسجاَيا َباِهَرٍة َيكاُد يلَحُقَها بَِأساطِرِي  إل َحبيِب بِن ُمظاِهٍر األَسديِّ )َشِهيِد الطَّفِّ

)1( ف املطبوع: )اخلزامة(.
))( ف األصل: )ذكًرا( بالنصب.

)3( ُينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 1/1)1.
)4( ف القرن السابع؛ ألنَّ وفاته ))6ه�.

)5( والعجب من املؤلِّف كيف ترجه هنا وهو يقول: »ولعلَّ احلقَّ هو ما ذكره كتاب إنس��ان العيون 
ف تاريخ وفاته«.
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َمَة؛ فَقدجْ َكاَن عالِ�ًم َفاِضًل، وهَو  خصيََّة املحَتَ رُف هِذِه الشَّ لنَِي َمنجْ ل يعجْ آباِئنا األوَّ
ِدّي  عراِء ال�ُمِجيديَن ِف عِصِه تتلَمَذ للسيِّد َمهجْ توى الشُّ يٌد ِف مسجْ ِت َذاتِِه َشاِعٌر ُمِ بالوقجْ
َبذا  مبدوَءًة  ُشوِحِه  ِض  بعجْ ِف  َأبياًتا  وَكَتَب  النَّاِجحنَي،  ُطَلبِِه  ِمنجْ  فَكاَن  الُعلوِم؛  َبحِر 

الَبيِت:

سَهَرتجْ َطاَل�م  ِكَتاٍب  ِف  َناظًِرا  النَّجِفَيا  َضِة  روجْ ِف  ِمِه  ُسقجْ ِف  عينَاَي 
يِع: ِر ال�َّ كوَر، وُهَو ِمنجْ بحجْ تى بِه ُأستاَذُه املذجْ ا َقِد استفجْ ريًّ تاًء شعجْ كَم َأنَّ َلُه استفجْ

��يِّ��ُد ال�����َمِج��ُد اِه����ُد؟َم�����اَذا ي���ُق���وُل ال��سَّ ���ديُّ وال����زَّ ���َع���َل���ُم امل���هجْ الجْ
ُرُه ن�����ذجْ َف���ه���لجْ  اإلب�����ُن  َن������َذَر  ال��َوالِ��ُدإِنجْ  ��ِه  ُي��م��ضجْ َل  وإِنجْ  ��يِض؟  ي��مجْ

ُل َما َأعِرُفُه ِمنجْ َهِذِه  َلٌح، وأوَّ ِة َباٌب َواِسٌع ُمستمجْ عريَّ تاَءاِت الشِّ ول�ِمثِل هِذِه الستفجْ
يِف ال�ُمرتَض َعَلِم ال�ُهَدى  َهُه إل ال�َّ يُّ وجَّ تاُء َأُبو الَعلِء ال�َمعرِّ تاَءاِت ُهو استفجْ الستفجْ

َقاِئًل:

ُأِدي��تجْ َجٍد  َعسجْ َمئنٍي  ِس  بَِخمجْ ِدي��ن��اِر؟)1(ي��ٌد  ��ِع  ُربجْ ِف  ُقطِعتجْ  َباُلا  َما 
فأَجاَبُه َعَلُم الُدى ِف قولِِه:

َخُصها وَأرجْ ��لَه��ا،  َأغجْ األَم��اَن��ِة  الَباِري))(ِع��زُّ  ِحكَمَة  َهمجْ  فافجْ اخِلياَنِة،  ُذلُّ 

ل البيتني: )1( وأوَّ
به ال��س��ك��وت  إلَّ  ل��ن��ا  م���ا  ال���ن���اِرت��ن��اق��ض  م����ن  ب���م���ولن���ا  ن���ع���وذ  وأن 

ل: )14، والفردوس األعل: 61، وفيه: )ُفديت(. ُينظر: القواعد والفوائد، الشهيد األوَّ  
ّي: 149 )الطبعة الثانية  ))( اختلف��ت النس��خ ف ضبط هذا البيت، وقد جاء ف اللزوميَّ��ات، للمعرِّ
ونة ف  بتحقي��ق عمر أبو النص(، ل أعثر عل مصدر لذا البيت، وقد رواه الس��يِّد عبد الرزاق كمُّ

كتابه موارد الحتاف: 57/1 عل النحو اآليت:
ال��ب��اريع����ّز األم����ان����ة أغ���له���ا وأرخ��ص��ه��ا ح��ك��م��ة  ف��ان��ظ��ر  اخل��ي��ان��ة  ذّل 

وف القواعد والفوائد)14:=  
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َتِقي  َعلِّ  زا  ِمريجْ احلَاجِّ  َمة  الَعلَّ إل  الظُّرفاِء  َأَحُد  َرَفَعُه  تاٌء  استفجْ الَباِب  َهذا  وِمنجْ 
، وصوَرُتُه: الَطباطِبائيِّ

��ه��ا ����َع����َب����نِ����ي َح��لُّ �����ُبَم����س����َأَل����ُة َأتجْ �������َت فِ��ي��ه��ا َس���يِّ���دي َأخجْ وَأنجْ
ًع��ا ِ ��طِ��ُر؟)1(َرَم��َض��اُن َش��ه��ٌر َق��دجْ َأَت���ى ُم���جْ ُي��فجْ َأمجْ  ِلُس  ال�ُمفجْ َيصوُمُه 

ِه: ِرِه وَرويِّ فَأجاَبُه ِمنجْ بحجْ

��َذُرَرَم���ض���اُن ش��ه��ٌر َواِج����ٌب َص��وُم��ُه ُت��عجْ لَ  ِر  ال���ُع���ذجْ َذاِت   ُ وَغ����ريجْ

، وَم���نجْ ���س���اٌك وَك����فٌّ ���وُم إِمجْ ������َدُرال���صَّ َأججْ ���������راِزِه  إِحجْ ِف  ����َل����َس  أفجْ
: هرِيُ بابِن ال�ُملَّ ُّ الشَّ يجُْخ َجاِسٌم احِللِّ ُحوُم اخلَطِيُب الشَّ تاٌء َخَطَبنِي بِِه املرجْ وِمنُه استفجْ

َح���اَج���ٍة ِف  َأنِّ  س����يِّ����ِدي  ِدَي����ا  �����ذي َب���اَق���َة ال�����َورجْ ُع���و ألَخجْ ت���دجْ
س��يِّ��ًدا َت����رى  َأنجْ  جَي�����وُز  ِد َع���ل ال��ع��بجْ��ِد؟ف��ه��لجْ  ي��بجْ��َخ��ُل ب����ال����َورجْ

فَأجببُتُه:

ِد بِ���ل َح��اَج��ٍة ب���ال���ردَِّي���ا َط���الِ���َب ال������َورجْ ُت���ص���َف���ُع  َأنجْ  ب�����دَّ  َل 
��َت��ِزي ِدُن��ف��تِ��ي��َك ب��احِل��رم��اِن َك���ي جتجْ َورجْ ِم����نجْ  َك  َخ������دُّ َح����وى  بِ����َم 

ِة  داديَّ ُة الََدِف البغجْ ُه ِل َملَّ تاٌء ِف َغراٍم( نَ�تجْ تاًء َغزليًّا بُعنواِن )استفجْ ُت استفجْ وَقدجْ نظمجْ
ٍم 1356ه� وهِذِه ُصوَرُتُه: ِة ُمرَّ اِدِس ِمنجْ سنَتِها األُوَل الَصاِدِر ِف ُغرَّ بالعَدِد السَّ

َخنجَْجِر ِف  ِغ��ِك  ص��دجْ ِم��نجْ  �����رجُْط��ِع��نجْ��ُت  وِم������نجْ ِدَم�����اِئ�����ي َل����وُن����ه َأمحجْ
�����رجَْج����َف����وُت َي����رى الَ�����وى ع���نجْ���َدُه َأخَّ َأوجْ  َم  َق�������دَّ َم����ا  َأف����ض����َل 
ِع الَ��وى ����َرَف ال��نَّ��اِس بِ����جْ ���َه���رجْي��ا َأعجْ ���َل���َم واألَشجْ وَم����نجْ َغ���دا األَعجْ
ِع���ِك َق��تجْ��ُل ال��ِذي َجرجَْه��ل َج���اَز ِف شجْ ُتؤجْ تِنَا  افجْ ��ِن؟  احلُ��سجْ ِف  َه��اَم  َق��دجْ 

ال��ب��اريح���راس���ة ال����دم أغ���له���ا وأرخ��ص��ه��ا حكمة  ف��ان��ظ��ر  امل���ال  ح��راس��ة 
)1( أعيان الشيعة: )/496.
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ِس  ، وَقدجْ ُنَ� َجواُبُه َمَع األَصِل بنَفجْ رجيُّ يُِّد مهديُّ األَعجْ فَأَجاَب اخلَطِيُب الَباِرُع السَّ
الَعَدِد، وُهَو:

غ َم��نجْ ��ُع��وُن ِم���نجْ َص���دجْ ���ا امل��طجْ خ��نجْ��َج��رجْي��ا أيُّ ِف  ب���ال���َغ���راِم،  يجْ������واُه 
ِعنا شجْ ِف  النَّفَس  َق��تجْ��ُل  ������َبجُْأف��تِ��ي��َك،  ����ِس، َخ����َط����ٌأ َأكجْ ب���َغ���رِي َن����فجْ

ب���تجْ �����َورجْل��ك��نَّ��ه��ا ال��نَّ��ف��ُس ال���تِ���ي ُع���ذِّ بِ��ح��بِّ َوص����ِل ال���َرَش���أِ األَحجْ
َم���ي���َت���ٍة ه����ج����َرِة  ِف  ��������َدرجَْح���ي���اهُت���ا  َأججْ ُح����بِّ����َه  ِف  ف��ق��تجْ��ُل��ه��ا 

: وسأَل َرجٌل َوالَِد الَبهائيِّ

ِصَياِم ِل  َأججْ ِمنجْ  َشاُه  نخجْ نا  ُكلُّ َرَمضاُن  هَذا 
بَِكلِم لجْ  َعجِّ َفتواُه  ِف  َفِقيُه  َيا  قوُلَك  َما 

َظلِم ُجنِح  ِف  يجَْواُه  مَلنجْ  ُمعانًِقا  َباَت  منجْ 
مَتاِم َص��اَم  َأمجْ  َف��اُه  ُيقبِّلجْ  عنَدما  ُيفطُِر  هلجْ 

فأَجاَبُه:

َفِسيُح ُع  ال�َّ فتجَْواُه  ِف  الَفقيَه  َسَأَل  َمنجْ  َيا 
َفِصيُح ُكنَت  إِنجْ  نَاُه  إِسمعجْ كلَمنا وُخذجْ معجْ

َمِليُح َكاَن  إِنجْ  يجْواُه  ل�َمنجْ  ُمعانًِقا  َباَت  منجْ 
َصِحيُح وُم  الصَّ َفاَه،  ُيقبُِّل  عنَدما  ُطُر  يفجْ ل 

ؤاِل؛ َفإِنَّ ال�ُمعاَنَقَة ِف َجنِح الظَّلِم؛ أيجْ َليًل، واللَّيُل  ولجْ يلَتِفتجْ َأحٌد للَغَلِط ِف السُّ
َلصحَّ  َناًرا  ياِم  الصِّ َأثناَء  َذلَِك  َوَقَع  وَلوجْ  بِِه،  مجْبوَبُه  ُيقبُِّل  َمنجْ  لُيفطَِر  ياِم  للصِّ َوقًتا  َليَس 

تًِيا: هيِد الثَّاِن ُمستفجْ ِن الشَّ الستِفتاُء، ولبجْ

َن���اظِ���ِري َن���اظِ���ًرا  ًدا  َورجْ ��الِ��ِعَأن���ب���َت  ال��طَّ ك��ال��َق��َم��ِر  ���ن���ٍة  َوججْ ِف 
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لثجِْمِه؟ ِم���نجْ  َش��َف��تِ��ي  ُتمجْ  منعجْ اِرِعَف��ِل��َم  ل����ل����زَّ َع  رجْ ال�������زَّ أنَّ  واحلَ������قُّ 
: مِد احلَارثيِّ يجُْخ ُحسنُي بجُْن عبِد الصَّ فَأجاَبُه الشَّ

َح��يِّ��ن��ا ِف  احلُ������بِّ  َأه������َل  ال���َواِس���ِعألنَّ  ِع���ن���ا  شجْ ِف  َع��بِ��ي��ُدن��ا 
ع��نجْ��َدن��ا َل����ُه  ِم���ل���َك  َل  ���ُك���ُه ل���ل���س���يِّ���ِد امَل����انِ����ِعوال���َع���ب���ُد  ف���ِم���لجْ

ل أحسُن: وَأجاَبُه َآخُر، واألوَّ

الَ��وى َد  ورجْ ال��َوج��نَ��ِة  ِف  ����َت  ال���َب���اِرِعَزرعجْ ل��ِي��ن��ه��ا  ِم���ن  خَت����فجْ  جْ  وَل
إَِذا ًع����ا  شجْ ُي��م��نَ��ُع  َق���دجْ  رُع  ارِعوال�����زَّ ال��������زَّ هتِ���َل���ك���ِة  إل  َأدَّى 
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ِر  ، وِف َصدجْ ِن الثَّاِن َعَ�َ َقرجْ افَِديِن َحواِدُث َخطِرَيٌة ِف َأعقاِب الجْ وَقَعتجْ ِف بِلِد الرَّ
لَطِة  ِف السُّ اليَِّة، وسوِء َتصُّ كاِم الرجِتَ ِن الثَّالَِث عَ�َ َكاَنِت البِلُد َتنُوُء بَأثجْقاِل األَحجْ َقرجْ الجْ
يَن ِف الَفتِة التِي تبجَْدُأ ِمن َسنَِة )116ه� َحتَّى َسنَِة 47)1ه�،  اِم ال�ُمستبدِّ وسيَطَرِة احلُكَّ
وِهي َفتُة َدوِر ال�َمملِيِك)1( ال�ُمعبَِّ عنُهمجْ بِ�)الُكولِت(، وَكاَنتجْ ُسلطُتُهُم )الَقراقوشيَّة( 
الِذي َحَذا  َباَشا(  الَوِزيِر )َداوِد  ِد  ِر، وإل عهجْ َباِدئ األمجْ َباَشا(  ُنفوِذ )ُسليمِن  ُتستمدُّ ِمن 
لطِة الَغاِشمِة، وَساَنَد ُحكَمها  ِكيِز ُسلطِة )الُكولِت( تِلجَْك السُّ َو )ُسليمَن َباَشا( ِف ترجْ َحذجْ
بَح الِعَراُق َم�ًحا ِمنجْ َأسوأِ ال�َمساِرِح تتمثَُّل عليِه الَمجيَُّة  َف َحتَّى َأصجْ الَغاِشَم ال�ُمتعسِّ
رسِت  فأخجْ َيوٍم؛  كلَّ  ُد  تتجدَّ والَفظاِئُع  الَفضاِئُح  وَكاَنِت   ، الَكيفيُّ ُم  واحلُكجْ والَوحشيَُّة 
للنَّظاِم  َول  سيَُّة  ُقدجْ للَقاُنوِن  َتُعدجْ  لجْ  َحتَّى  الَعدِل  َفاَس  أنجْ َدتجْ  وأمخجْ ِة،  احلُريَّ لِساَن  الَقسوُة 
َر  صاِلَا؛ َفخدَّ وَلِة، وَسى ِف ِجسِمَها وَأوجْ تلَّ الَفساُد كلَّ َأمٍر ِمنجْ ُأُموِر الدَّ احِتاٌم، واحجْ
الجتِمَعيَِّة؛  الَعداَلِة  َصوَت  ناِر  يجْ الدِّ َصوُت  وَغَلَب  َل،  العقجْ وَأسَقَم  احليََّة،  مئَر  الضَّ
ِميُع َسمَعُه،  َدِت ال�َمآيِس َما ل يَتِمُل السَّ وبِسَبِب َذلَِك َكُثَرِت الَراِئُم وال�َمآثُِم، وتعدَّ
وَتِ�يٍد  ��واٍت  وِرشجْ بالُمَلِة،  وَقتٍل   ، احلَقِّ َعِن  ��راٍض  وإِعجْ راِض،  لأَلعجْ اغتَِصاٍب  فِمَن 
وخنٍق  راِن،  للِعمجْ وختجِْريٍب  ال�َمزاِرِع،  ِق  َوحرجْ وِر،  الدُّ وَهدِم  الَكراَمِة،  وَهدِر  ذيٍب،  وتعجْ
ُصُ  وتعجْ الُقلوَب،  ُتدمي  وَفضاِئَح  للُمجرِمنَي،  وُمساَنَدٍة  لأَلبرياِء،  ومَطاَرَدٍة  ِة  للُحريَّ

ة،  د ش��اكر، وُينظر: املوس��وعة احلرَّ )1( ُينظر: موس��وعة التاريخ اإلس��لمّي، العه��د العثمّن، ممَّ
ويكيبيديا )تاريخ بغداد 1831-1917م(.
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ؤوُس ِمَن الَعقِل، والُقلوُب ِمَن  جوُن ل�مَّ َخَلِت الرُّ بُِل الَباَل؛ َفامتأَلِت السُّ مَع، وُتبلجْ الدَّ
َمُة، وَكُثَر الَفساُد ل�مَّ َقلَِّت الَغرَيُة واحلَميَُّة، وَقوَي  ، وعُمَرِت اخلَزائُن ل�مَّ َخربِت الذِّ احلَ�قِّ
َتِعيُش  التِي  الَوطنيَُّة  نيَِّة ضُعَفِت  يجْ الدِّ النَّزَعِة  وبَِضعِف   ، نيُّ يجْ الدِّ الَواِزُع  ل�مَّ ضُعَف  ال�ُّ 
ُل َما يصنُعُه  ببِّ َأوَّ نيِّ )وحبُّ الَوَطِن ِمَن اإِليمِن()1(؛ َوَل�َهَذا السَّ يجْ ُعوِر الدِّ َت مِحاَيِة الشُّ حتجْ
َشتَّى  بِوساِئَل  َأهيَّتِِه  ليِل  وتقجْ النُُّفوِس،  ِف  ِن  يجْ الدِّ إِضَعاِف  عَل  الَعمُل  ُهو  ِمروَن  املستعجْ
واَر التِي  َتُح َل�ُهُم البِلَد، وهمجْ ل جيجْهُلوَن األَدجْ لِعلِمِهم َأنَّ َذلَِك بِمثاَبِة ال�ِمفتاِح الِذي يفجْ
واِء، َوما َسبَّبُه  ِح التَّاِريِخ الَقديِم، واحلَِديِث َعل السَّ َ نيُّ النَّبيُل َعل م�جْ يجْ ُعوُر الدِّ اها الشُّ َأدَّ
ِمريَن ِمنجْ متاِعَب وَخساِئَر، وَما َأحَدَثُه ِمِن انِقلَباٍت ِسياسيٍَّة َخطِرَيٍة َل ِسيم ِف  للمستعجْ
َرًة يانَِعًة ِمن َثمراِت  َنا ثمجْ ِ ُم الَوطنيُّ ِف الِعَراِق ِف عصجْ الُعصوِر الُوسَطى، وَقدجْ َكاَن احلُكجْ
روَسِة ِف الُقلوِب الَطيَِّبِة؛ َفقاَمتجْ ثوَرُة 0)19م؛ الثَّوَرُة الِعراِقَيُة التِي  ِن املغجْ يجْ شَجرِة الدِّ
مَر ُدروًسا))( َقاسيًة ل ُيمِكُن َأنجْ ينجْساَها، وَأنجْتَجتجْ َطرَد اإلنِجليَز، وتتجْويَج  نَِت الستعجْ لقَّ
زا  ِد َفتوى ُعلَمِء الِعَراِق بِزَعاَمِة الَعّلَمة آيِة اهللِ ِمريجْ َفيصِل األّول َمِلًكا َعَل الِعراِق ل�ُمجرَّ
يِِّد  نا السَّ )4(، وَجدِّ يجِْخ َمهِدي اخَلاليِصِّ )3( وَأعوانِِه ُحَجِج اإِلسلِم الشَّ رَياِزيِّ ِد َتِقي الشِّ ممَّ
ِه  ٍد، وعمِّ يِِّد مَحَ ِف الَعّلَمة السَّ يَعِة، ووالِِد ال�ُمؤلِّ )5(، وشيِخ ال�َّ ِّ ِن احِللِّ يجْ َصالِِح َكمِل الدِّ

مة الكتاب احلديث وعلَّقنا عليه. جنا ف مقدِّ )1( خرَّ
))( ف املطبوع: )دروس(.

)3( )ت 1338ه�(.
)4( )ت 11343ه�(.

)5( ولد ف قرية الس��ادة ف عذار احِللَّة َس��نَة 70)1م ومنها ارحتل إل النجف وبقي فيها، وهو أخو 
مات عل أخويه السيِّد عل والسيِّد فاضل، والفقه  ّ الشاعر الشهري، درس املقدِّ السيِّد جعفر احِللِّ
د  وأصوله س��طوًحا عل الش��يخ ملَّ كاظم اخلراس��اّن والش��يخ عبد اهلل املازندراّن والشيخ ممَّ
د طه نجف والش��يخ مريزا حس��ني مريزا خليل، وفقًها  تقّي الكرَكاّن، وخارًجا عل الش��يخ ممَّ
��يجْخ ملَّ كاظم. صنَّف حاش��يته عل املكاس��ب ف ملَّدين وكتاًبا ف األصول ف   وأصوًل عل الشَّ

ملَّدين. أعيان الشيعة: 377/7.
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يِن ِمنجْ تأجْثرٍِي  نا بَِحاَجٍة إل التَّدلِيِل َعل َما للدِّ ، ولسجْ سوِل، وَغرِيِهمجْ يِِّد َعبِد الرَّ َمة السَّ الَعلَّ
ِرُف تأجْثرَِيُه َحتَّى َأشدُّ النَّاِس ُخُصوَمًة لأَلدياِن،  اٌس يعجْ ِن حسَّ يجْ َعل ال�ُمجَتَمِع؛ فإنَّ َوَتَر الدِّ
ِن َعَل الَيأِة الجتِمعيَِّة،  يجْ كتوِر )ُغوستاف ُلوبون( رأجٌْي َسِديٌد ِف تأجْثرِِي الدِّ َمة الدُّ وللَعلَّ
ِة،  الَب�يَّ َتاِريَخ  ل  َأمجْ الِذي  َن وحَدُه هَو  يجْ »الدِّ بَأنَّ  كتوُر جيِزُم  فالدُّ للَحَضاَرِة؛  وتوِجيِهِه 
غرَيِة إل  َنِت احلَياَة السياسيََّة ِف اليَئاِت ال�ُمنظََّمِة، ِمَن اإِلياَلِة الصَّ وَأنجْشَأ احلَضاَراِت؛ فكوَّ

ِة الَكبرَِيِة«)1(. باُطوريَّ اإلمجْ

أجْي؛ وإِنَّم ُهو الَواِقُع التَّارخييُّ الِذي  كتوُر ُغوستاف ُلوبون ُمنَفِرًدا ِبَذا الرَّ وَليَس الدُّ
ُه  َن فِيِه ِسُّ َعَظمِة األُمِم، وإِنَّ يجْ يعِتُف بِِه ُكلُّ ُمنِصٍف ُمتثبٍِّت، وَمن َذا الِذي جيجَْهُل َأنَّ الدِّ
ُعوِب، عَليَها  ِة الشُّ ا َرِكيَزُة قوَّ َعاِمُل ُرقيَِّها، وسَعاَدهِتَا وَدافِِعَها إل الَوحَدِة واألُلَفِة، وُهَ
ٍر ُمضَطِرٍب  ِكُن َأنجْ َتِعيَش بِجوٍّ ُمكفهِّ َقاَمتجْ ُأُسُس َأقجْدِم احلَضاراِت؛ ألنَّ احلََضاَرَة ل يمجْ
يجْن َبِعيًدا َعنجْ َحياتِنَا وَضمِئرنا وَقاَم َمَقاَمُه  ى الدِّ يتَخاَصُم َأفجْراُدُه َأشدَّ اخِلَصاِم؛ َفإِذا تنحَّ
ٍة  بقوَّ يستِمرُّ  ُثمَّ  احلُكوَمِة؛  َدواِئَر  َمُل  َفيشجْ والَفوَض  لجُْم  الظُّ ِمنُه  ينَبَع  َأنجْ  ُبدَّ  َفل  َاُد؛  اإِلحلجْ
جْ َيُكنجْ  ِح، وَل ِل الَفلَّ َمِل الَعاِمِل، وَحقجْ اِل، ومجَْزِن التَّاِجِر، ومعجْ وانِدَفاٍع، فيمرُّ بَِحاُنوِت البقَّ

للنَّاِس ِحينَئٍذ إِلَّ ِميَزاٌن َواِحٌد هَو ِميزاُن الُقوِة، وشيَعٌة َواِحَدٌة ِهَي شيَعُة الَغاِب.

َن الثَّالَِث َعَ�َ َكاَن ِمَثاًل سيًِّئا لتِلجَْك احلَاَلِة الجتِمعيَِّة ال�ُمَتَدهِوَرِة، وَكاَنِت  َقرجْ إِنَّ الجْ
ِدِه َقاِئَمًة ِف سلجْسَلٍة َطويَلٍة ِمَن احلََلقاِت ِمَن الثَّوراِت والنتِفاَضاِت وُماَرَبِة  ُة ِف عهجْ احِللَّ
ِة وبنَي احلُكوَمِة  يَن، وَكاَنِت احلَرُب األَهليَُّة ُملتظَِيَة األُواِر َبنَي َأهاِل احِللَّ اِم ال�ُمستبدِّ احلُكَّ
ِة وَخفاَجَة وَعشريِة ُعقيٍل َكَم أنَّ  ِض الَعشاِئِر ِحينًا آخَر، وَكامُلَصاَدماِت َبنَي احِللَّ وَبنَي بعجْ
حيِح، وَقدجْ َقاَستجْ  ابِينَي َأعداِء اإِلسلِم الصَّ ِو الَوهَّ َضتجْ للَغزو اخلَارجيِّ كَغزجْ َة تعرَّ احِللَّ

)1( ُينظ��ر: كتابه )حض��ارة العرب(، الزء اخلاص بالدين وأثره ف تأس��يس املدنية احلديثة، ترجة: 
عادل زعيت.
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تأجِْسيِسَها  ُمنُذ  ُة  احِللَّ وكَذلَِك  َأسهَرَها،  َما  يا  وحتدِّ احِللَِّة  ُصُموِد  ِمنجْ  اإِلستاَنِة  ُحكوَمُة 
تِلجَْك  َأماَم  َعجيَبٍة  بشَجاعٍة  َثابَِتٌة  الُغزاِة،  الطَّاِمعنَي  َغاِئَلِة  ردِّ  ِف  اِلباِل  ُصموَد  َصاِمَدٌة 
ِة الَعِجيِب بِوجِه ُحكومِة اإِلستاَنِة َما َأثاِر َحفيَظَة )َداود َباَشا(  ال�َمآيِس، وِمنجْ ُصُموِد احِللَّ
ِف  َخساِئُر  الَوخيَمِة  نتاِئِجها  ِمنجْ  َكاَن  ِة  احِللَّ َعل  ًة  ِهسترييَّ َد محجْلًة  اِح؛ فجرَّ فَّ السَّ الَوحِش 
َدِت  وَأمخجْ والقتَِصاِد،  راعِة  والزِّ راِن  الِعمجْ َحرَكِة  َشلِّ  إل  أدَّتجْ  وال�ُممتِلجَْكاِت  واِح،  األَرجْ
رى  ِة عَل اِلجَرِة إل أَماِكَن ُأخجْ َة؛ َحتَّى محلتجْ هِذه ال�َمآيِس أبناَء احِللَّ وَح الثََّقافيََّة العامَّ الرُّ
مريِه  وتدجْ ِة،  احِللَّ َعل  األَهوِج  َهذا  مَحلَة  األَدباُء  َأَحُد  َخ  َأرَّ وَقدجْ  والنَّجاِة،  لَمِة  للسَّ َطَلًبا 
والنَّجِف  بلَء  كرجْ إل  ِة  احِللَّ ِمَن  اِلجرُة  وَكاَنت  َخ��راٍب()1(،  ُة  )ِحلَّ بُجملِة  ل�ُمنشآهِتا 
َذلَِك  َكاَن  ِة  احِللَّ َد  بعجْ ِم  للِعلجْ َمدينًة  بلَء  كرجْ َمدينَُة  َكاَنتجْ  ول�مَّ  داَد وغرِيَها،  وبغجْ اأَلشِف 
َصاَرِت  َأنجْ  َد  بعجْ ِف  األَشجْ النَّجِف  إل  منجْها  ُثمَّ  إِليها؛  ُياِجُروا  َأنجْ  ِم  العلجْ اِد  لروَّ ًعا  ُمشجِّ
وإِنَّ  األَدِب،  وَأساتَِذِة  والُفقهاِء  الُعلَمِء  ألَساطِنِي  ا  وَمقرًّ الِعلميَِّة  للِهجرِة  َداًرا  النجُف 
ُد النَّحويُّ  يجُْخ ممَّ تَهُلوا َنِمرَي))( الِعلِم ِمنجْ َمناِهَل النَّجِف الشَّ منجْ هؤلِء األَعلِم الِذيَن انجْ

َجتِِه فِيم يأجْيِت إِنجْ َشاَء اهللُ. ى لتجْ ُّ الِذي سنتصدَّ احِللِّ

ها  خ قد تس��امح فجعل الاء تاء وعدَّ د عّل اليعقويّب ف بابليَّاته: )/) بأنَّ املؤرِّ )1( علَّق الش��يخ ممَّ
خني تاء قصرية جيب عدها هاء عل قاعدة ما يكتب يسب... إلخ،  )400( وهي باصطلح املؤرِّ
ا )تاء( ل )هاء(؛ ألنَّ التاء القصرية حُتسب  وهو سهو من الشيخ األديب اليعقويّب، والصواب أنَّ
ظ الاء  ظها بتلفُّ ه��اًء إذا ل تكن منقوط��ة كوقوعها ف الروّي من أجل صورهتا بصورة ال��اء وتلفُّ
ظناها تاًء ووجدناها معجمة فهي فاقدة ملش��ابة الاء  ا إذا وقعت أثناء البيت وتلفَّ فه��ي حكًم، أمَّ
م الشيخ اليعقويّب أنَّ املرحوم  وتكون حينئٍذ تاًء، وهذا ممَّا غاب عن بال الشيخ اليعقويّب، وقد توهَّ
ًيا من اخللف ف كونا  احلاج ميد العطَّار يتحاش��ى إدخال التاء القصرية بالتاريخ األبجدّي توقِّ
ت��اًء أو ه��اًء، بينم وجدت له تارخًي��ا اعتب التاء القصرية فيه تاًء، واألغ��رب أنَّ هذا البيت ورد ف 

نفس كتاب اليعقويّب ف ترجته، واليك صدر البيت: »وليلة ميلد الرسول تولدا«.
))( هذه الكلمة غري واضحٍة ف املطبوع، وكتبُت ما هو مناسب للسياق.
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)1( )1254هـ()2( 91. َجواٌد األَسديُّ

نا َعل َشذراٍت َقليَلٍة ِمنجْ َتاِريِخ َحياتِِه  َلعجْ ، وَقِد اطَّ ثَرُهمجْ موِريَن وَما َأكجْ ِمَن الُعلمِء املغجْ
يجِْخ  يجُْخ َجواُد بُن الشَّ ُه َفقيٌه ُأصولٌّ وَشاِعٌر َأِديٌب، وُهَو الشَّ نا أنَّ َد ُجهٍد ُمضٍن)3(، وعلمجْ بعجْ
ِد  يِِّد ُمَمَّ يجُْخ الِرَضا ِسبَط السَّ ، َكاَن َوالُِدُه الشَّ ِّ يجِْخ َزيِن الَعابِديَن األَسديِّ احِللِّ ِرَضا بِن الشَّ
َفاٌت ِمنجْها ِكَتاٌب  َتاُح الَكراَمِة( وللُمتَجِم َلُه ُكُتٌب ومؤلَّ َجواِد الَعاملِّ َصاِحِب ِكَتاِب )ِمفجْ
ُأستاًذا  َكاَن  وَأدٍب  ِعلٍم  َبيِت  ِمنجْ  وهَو   ،)4( ِّ احِل��لِّ ِق  للُمحقِّ ائِع  ال�َّ ِكَتاَب  بِِه  َح  َشَ َقدجْ 
يجِْخ َصاِحِب الَواِهِر، وِعنَد َزَواِجِه َهنَّأُه  َضا، والشَّ يِخ َعلِّ اخلَليلِّ وتِلميَذ والِدِه الرِّ للشَّ
يجُْخ ُموسى بُن  َتاِب( والشَّ ِد َتِقّي )ُملَّ كجْ يجِْخ ُممَّ ِد َجواد بِن الشَّ يجِْخ ُممَّ يجُْخ َأمحُد بُن الشَّ  الشَّ

ِف  الَقصيَدتنِي  ُت  : »رَأيجْ الطَّهرانُّ ُبزرك  يجُْخ آغا  الشَّ ُق  ال�ُمَحقِّ َقاَل   ، الَعاملِّ َشيِخ َشيِف 
ناُه ِمنجْ  يجِْخ َعبِد احلُسنِي الطَّهرانِّ املوُقوَفِة بِكربلَء، وهَو َغايُة َما عرفجْ مُموَعٍة بِمكتَبِة الشَّ
اِك(  النسَّ )حُتَفُة  منُظوَمِة  عَل  ريُظُه  تقجْ ِرِه  شعجْ وِمنجْ  َذلَِك،  َد  بعجْ َوفاَتُه  أنَّ  فالظَّاِهُر  عِصِه؛ 

ريَعِة)5(، منجْها: اميِّ ال�ُمتوفَّ َسنَة 79)1ه� املذُكوَرِة ِف الذَّ يِخ َطاِهِر احلجَّ للشَّ

)1( ترجت��ه ف: العام��ّل: أعي��ان الش��يعة: 144/17، أع��لم الش��يعة: )/)8)، أعيان الش��يعة: 
71/4)، تكمل��ة أمل اآلم��ل: 5)1 الرقم 78، مايض النجف وحاضه��ا: )/316 الرقم 1، 
الذريع��ة: 184/15 الرقم 31)1، الكرام البرة: 1/)8) الرقم 558، ش��هداء الفضيلة: 94 
ف��ني: 165/3، معجم  ل(، ش��عراء الغ��رّي: 9/7)4، معجم املؤلِّ )ضمن أحفاد الش��هيد األوَّ
ه  رج��ال الفك��ر واألدب ف النجف: )/)87، وف موس��وعة طبقات الفقهاء: 564/13 س��مَّ

د جواد(. )ممَّ
))( ف معجم املؤلِّفني: 165/3 »توفِّ�ي بعد 54)1ه�«، وف موسوعة طبقات الفقهاء: 564/13 

ذكر سنة ولدته ووفاته )31)1-93)1ه�(.
)3( ف املطبوع: )مضني(.

)4( ف معج��م املؤلِّفني: 165/3، وف موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 564/13 ذك��را أنَّ له كتاًبا ف 
الفقه.

.477/3 )5(
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��ن��ي َه����ِذِه األُرُج������وَزةجْ ُم������رِش������َدٌة َأن����ي����َق����ٌة َوج����ي����َزةجَْق���دجْ َأَب��رتجْ
َف���اِئ���َق���ُة األََراِج���������ِز ال��ظَّ��ري��َف��ةجَْج����اِم����َع����ٌة َم����ان����َع����ٌة َل��ط��ي��َف��ةجْ
جُْم����ط����ِرَب����ٌة لِ����س����اِم����ٍع َوَع�������الِ ُم���ف���ه���م���ٍة لَ�����اه�����ِل امَل�����َع�����اِل
��اِه��ُر( )ال��طَّ الُ����مُم  احلَ���ُب  َل��ئ��الِ��ئ��ًا ُي��ع��ج��ُب فِ��ي��ه��ا ال��نَّ��اظِ��رجْنظَمها 

يَف  ٌد الِذي َجاَوَر احلَاِئَر ال�َّ يجُْخ ُممَّ ، والشَّ يجُْخ َعلٌّ لُه ابنَاِن َعالِ�َمِن َفاِضلِن ُها الشَّ
وُكفَّ َبُصُه«إلخ...

ْيُخ َجْعَفٌر اْلَكبرُِي)1( 1156هـ-1227هـ 92. الشَّ

ِ بِن َيجْيى ال�َملِكيِّ الَناجيِّ  يجِْخ ِخرضجْ اِئَفِة َجعفُر بُن الشَّ َمة ال�ُمصِلُح َشيُخ الطَّ هَو الَعلَّ
َتَسبتجْ ُأسُتُه إل َهذا  اِء(؛ وَقِد انجْ يَعِة الَغرَّ ُف الِغَطاِء َعنجْ ُمبَهمِت ال�َّ َصاِحُب ِكتاِب )َكشجْ
ُلُه ِمنجْ َقريِة  ريِف )َكشِف( إل )َكاِشٍف())(، وَأصجْ الِكَتاِب؛ فِِقيَل: آُل كاِشِف الِغَطاِء، بِتحجْ
دى ُقرى الِعَذاِر التَّابَِعِة إل َناِحَية ِالَقاِسِم، َقضاِء الَاِشميَِّة، واسُمها التَّارخييُّ  َجناَجَة إِحجْ
يجُْخ الِعَصاميُّ اَلِليُل الطَّموُح إل  بَلِة، َهاَجَر َهذا الشَّ ُرَبٍة ِمن َقريِة الدَّ )َقناِقية()3( َعل مقجْ

ة العارفني: 56/5)، إيضاح املكنون:  )1( ترجته ف: روضات النَّات: )/00) الرقم 174، هديَّ
��ة: 70، الكن��ى واأللق��اب: 101/3، مع��ارف  410/3، 559 و 149/4، الفوائ��د الرضويَّ
��ة: 48، ريانة األدب:  الرج��ال: 150/1 الرق��م 68، أعيان الش��يعة: 99/4، العبقات العنبيَّ
4/5)، الذريع��ة: 133/3 الرقم 451، الك��رام البرة: 48) الرقم 506، األعلم: )/4)1، 
معج��م رجال الفك��ر واألدب ف النج��ف: 1038/3، معج��م املؤلِّفني: 139/3، موس��وعة 

طبقات الفقهاء: 161-160/13.
))( ه��ذا هو املش��هور، ويب��دو أنَّ األمر غري ذل��ك، وذلك نس��بًة إل فتواه الش��هرية، وف الذريعة: 
 38/17): »كاشف الغطاء عن معايب عدو العلمء للشيخ جعفر كاشف الغطاء املتوفَّ 7))1ه� 
ف ردِّ الخبارّي املقتول، بعد التأليف بخمس س��نني«. فالنسبة إل )كاشف( من دون حتريف كم 

عبَّ عنه السيِّد كمل الدين.
 )3( ُينظر: تاريخ الغياثّي: 394، دراسة وحتقيق: د. طارق احلمداّن، مطبعة أسعد، بغداد 1975م،= 
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ًثا وُمذاَكرًة،  راسيَِّة ُمطالَعًة وبحجْ الدِّ الُكُتِب  الِعلجِْم، وَأكبَّ َعل  لِطَلِب  ِف  النَّجِف األَشجْ
تنَتِسُب  وإِليِه  لِح،  والصَّ وى  بالتَّقجْ اشتهاَرُه  ِرَفِة  واملعجْ بالِعلجِْم  َتَهَر  فاشجْ علِميًَّة؛  ثرَوًة  وَناَل 
ُيقَتدى  َجاَعٍة  إَِماَم  َصاَر  بِِه  النَّاِس  ولُِوثوِق  ُروَفِة؛  املعجْ الَليَلِة  الِغَطاِء  كاِشِف  آِل  ُأَسُة 
لإِلَماِم  ُملقاتِِه  ِحَكاَيَة  الطَّهرانُّ  ك  ُبُزرجْ آغا  يجُْخ  الشَّ اَثُة  البحَّ َروى  وَقدجْ  َفُه،  بِه وُيصلَّ خلجْ
إِليِه  َأنَّ ال�ُمؤمَأ  نا  ُيُه، وإنَّم يمُّ َنفجْ َأوجْ  َذلَِك  إِثباُت  َمتِِه، ول يُمنا  فِِه بِخدجْ ِة، وت�ُّ احلُجَّ
َماِن َسواٌء  ًل لِ�ُملَقاِة َصاِحِب الزَّ بَح َأهجْ ُه َأصجْ ُر النَّاُس بأنَّ لِح َدرَجًة ُيفكِّ َبَلَغ ِمَن الصَّ

. قجْ جْ َتتحقَّ قتجْ هِذِه ال�ُملَقاُة َأوجْ َل حَتقَّ

ُح  ُة())(، و)َش�رجْ ها ِكَتاُب )كشُف الِغَطاِء()1(، و)الَعقاِئُد اَلعفريَّ فاٌت ِمنجْ َأهِّ َلُه ُمؤلَّ
 ،)3() احِللِّ�يِّ ِق  للُمَحقِّ ائِع  ال�َّ َطهاَرِة  ِكَتاِب  و)شُح   ،) ِّ احِللِّ َمة  الَعلَّ َقواِعِد  ِمنجْ  الَبيِع 
ابِيِة(، وكَتاُب  الَوهَّ دِّ َعل  الرَّ ِف  شاِد()5(، و)ِكَتاٌب  الرَّ ال�َمصابِيِح()4(، و)منجَْهُج  ُح  و)شجْ

ويِب َرأي ال�ُمجَتِهديَن( وَغرُيها)7(. )احلَقُّ الَيقنُي)6( ِف تصجْ

ا، وَأَثًرا َخالًِدا. يًّ َد َأنجْ َترك َوراَءُه َصوًتا ُمَدوِّ توف َسنَة 7))1ه� بعجْ

=وُينظر: قرية جناجة )قناقيا( دراسة تارخييَّة: 4.
)1( الذريعة: 45/18.

ية العارفني: 56/1). ))( هدَّ
ية العارفني: 56/1).  )3( هدَّ

ة النجفية، املوس��وم ب�)مشكاة الداية(. الذريعة:  )4( اس��مه )مشكاة املصابيح( ف شح منثور الدرَّ
.61/(1

)5( معجم املطبوعات النجفيَّة: 348.
ة العارفني: 56/1)سّمه )احلقُّ املبني(. )6( ف هديَّ

مة  ًفا. ُينظر: كش��ف الغط��اء، مقدِّ ��ق للكتاب اس��تقص ل��ه اثنني وع�ين مؤلَّ م��ة املحقِّ )7( ف مقدِّ
ق: 0)-)). املحقِّ
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)1( 1253هـ/1298هـ 93. ِمرْيزا جْعَفُر الِقزوينيُّ

فيِه  احلَافَِظِة،  َسيُع  الَاِجِس،  َقويُّ  الِلَساِن،  َفِصيُح  وَرِة،  الصُّ َمليُح  الطَّلَعِة،  َبِيُّ 
النَّجِف  ِف  ِدراَسَتُه  وَواَصَل  ِة،  احِللَّ ِف  ال�َمباِدَئ  َدرَس  الَعرِب،  وَذكاُء  الُفرِس،  َمَلَحُة 
َه وَشيجًْئا))(  يجِْخ َعلِّ َكاِشِف الِغَطاِء، وَقَرَأ الِفقجْ ديِّ الشَّ يجِْخ مهجْ َمَذ لِ�خالِِه الشَّ األَشِف، وتتلجْ
 ،)3( ِد األَيروانِّ يجِْخ ُملَّ ُممَّ ، والشَّ يجِْخ ُمرَتض األَنجْصاريِّ اِئَفِة الشَّ ِمَن األُصوِل َعل َشيِخ الطَّ
لنَي ال�ُمشتِغلنَي  جْ يبُلغجْ َدرَجَة الجتَِهاِد؛ بلجْ َكاَن ِمَن ال�ُمحصِّ وَجاَل ِف َهذا ال�َميَداِن، ولكنَُّه َل
َث عنجُْه  ُض وَحدَّ ُه البعجْ ُة( ِف علجِْم األُُصوِل)4( ترَجَ األَفاِضِل، وَلُه ِكَتاب )التَّلجْوَياُت الُغرويَّ
لِم(،  يجُْخ النُّوريُّ ِف كتابِِه )َداُر السَّ آَخروَن ُمبالِغنَي ِف ُعلوِّ منزَلتِه الِعلميَِّة ِمنجْ هؤلِء الشَّ
ِة()5(، ول شكَّ  يجُْخ اخلَاقانُّ ِف َبابلياتِه )شَعراُء احِللَّ قويبُّ ِف )َبابليَّاتِِه(، والشَّ يجُْخ اليعجْ والشَّ
وافُِع  الدَّ اآلَخريَن  وِعنَد  الَكاِف،  الطِّلِع  وَعدُم  الظنِّ  ُحسُن  بعِضِهمجْ  عنَد  افَِع  الدَّ أنَّ 
َهتجْ  تشوَّ الَعاِملنِي  َهذيِن  وبِسَبِب  التزلُِّف؛  َطِريِق  ِمنجْ  ال�َمِل  عَل  واحلُصوُل  ُة  التِّجاريَّ
جْ نسَتطِِع الُوقوَف عَل احلَقيَقِة التَّارخييَِّة إِلَّ بُِجهٍد  زتجْ َأوهاٌم وُخراَفاٌت، وَل َحقاِئُق وتركَّ
ًة َغرَي ُمتحيِّزٍة؛  َجِهيٍد ِف متجِْحيِص احلَقاِئِق وال�ُمقاَرَنِة وتتبُِّع اآلَثاِر وِدَراَستَِها ِدراَسًة ُمستقلِّ
َجِة  ِة، وترجْ زيَّ ِمنا َعل َقصيَدِة الشيبانِّ المجْ ناُه ِمنجْ حكجْ نا َأعينَنا كَم فعلجْ نا آذاَننا وَفتحجْ لقجْ َفأغجْ
َهُبوَن  َس الطَّريَق الِذي يذجْ ِجنَي ُدوَن َأنجْ َأحتسَّ مجْ ُخَطى املتجْ جْ َأترسَّ ريٍس، وَغرِيَها، وَل ابِن إِدجْ

)1( ترجت��ه ف: مع��ارف الرج��ال: 159/1، أعيان الش��يعة: 188/4، ريان��ة األدب: 448/4، 
الذريع��ة: 430/4 الرق��م 1904، الك��رام ال��برة: 69/1)، معجم رج��ال الفكر واألدب ف 
النج��ف: 988/3، معج��م املؤلِّفني: 151/3، معجم املؤلِّفني العراقيني: 51/1)، موس��وعة 

طبقات الفقهاء: 13/)16.
))( ف املطبوع )ش(.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء: 13/)16.
)4( أعيان الشيعة: 188/4، معجم املؤلِّفني: 151/3 وقد ذكرا له )اإلشاقات ف املنطق(.

)5( ُينظر: دار السلم للنورّي، وبابليَّات اليعقويّب، اخلاقاّن.
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أطمئنَّ  جْ  وَل الِكَتاِب،  َهذا  ِف  والتَّاِريِخ  للحقِّ  ِخدمًة  ُت  بذلجْ أنِّ  َأعتِقُد  ولَذلَِك  إِليِه؛  يِب 
البيِت،  َكريَم  َكاَن  وأّنه  ُدها،  ُيؤيِّ َما  لُفقداِنَا  َجِة؛  التَّ َصاِحِب  َعنجْ  املنُقوِل  ِمَن  َكثرٍي  إل 
جْ يبَخلجْ  يوِف، وال�ُمحَتاِجنَي، وأّنه َل َكريَم الَيِد، كريَم النشَأِة، وأنَّ َداَرُه قلَّم ختجُْلو ِمَن الضُّ

بَأموالِِه، ولَِساُن َحالِِه َيقوُل:
َلُه وَم��ا  حاُب  السَّ ُيمطُرُه  �����ُه ِم����ن م��اَئ��ِهكالَبحِر  ف��ض��ٌل َع��ل��ي��ِه ألنَّ

ِكتابِِه  ِف  الِغَطاِء  َكاِشِف  ُحسنِي  ِد  ممَّ يجِْخ  الشَّ والُِد  عّل  يجُْخ  الشَّ ِصهُرُه  َجُه  ترجْ لَقدجْ 
َرِئيًسا،  َبِليًغا،  ُمنشًئا،  ُأصوليًّا،  َفِقيًها،  َعالِ�ًم،  »َكاَن  إِنَّه:  فِيِه  َفَقاَل  ال�َمنيعُة(؛  )احلُصوُن 

اِمَها وُأمراِئَها«)1( إلخ... ِة َمسُموَع الَكلَمِة ِعنجَْد حكَّ َجلِيًل ُمطاًعا َلدى َأهاِل احِللَّ

احلُكَم  فنتُك  َبلَغُتُه وإِنشاُؤُه  ا  بِشأجْنِِه، وأمَّ ِعنَدنا  َما  بيَّنا  ِعلُمُه وفِقهُه وُأصوُلُه  ا  أمَّ
وهَو  منجْها،  ُقويبُّ  اليعجْ يجُْخ  الشَّ اخَتاَرُه  َما  في  ويكجْ آثاِرِه،  ِض  بعجْ بِقراَءِة  احلَظُّ  ُيسعُدُه   ملنجْ 
ُت َطرَف  وُض اَلميُل)3( ِف آِل َجيِل()4( قولُه: »ل�مَّ َسحجْ ريِظ))( ِكَتاِب )الرَّ َما قاَلُه ِف تقجْ
وِض الَِميِل وَدقَّقُت َنظَر النَّظِر، وهَو َأدقُّ ِمَن الَذِر األَصمِّ  الطَّرِف ِف أزهاِر َهذا الرَّ
ِر احلَلِل  حجْ ُت ُصدوَر الَقلِم؛ لينُفَث ِمَن السِّ ِف َمعاِن َمغاِن َهذا الِكَتاِب الَليِل، َشحجْ

)1( راجع احلصون املنيعة.
))( ف األصل: )تقريض(.

)3( ف األع��لم: 33/4 )ال��روض اخلمي��ل(، وه��و الصواب، وهو كت��اب لعبد اهلل ب��ن أيب الثناء 
اآللويّس.

)4( آل جي��ل: أسة جليل��ة معروف��ة ف الع��راق، نبغ منهم فريق من الش��عراء والعل��مء واألعيان، 
د جيل بن عب��د الليل، وأولده عبد الغنّي وإخوته، هاجر من الش��ام إل بغداد،  وجّده��م: ممَّ
وأش��هر من نبغ منهم عب��د الغنّي فقد حاز عل جللة ورفعة ومكانة س��امية ب��ني أعلم العراق 
امه، وقد ألَّف السيِّد عبد اهلل بن أيب الثناء اآللويّس هذا الكتاب )الروض اخلميل ف مدائح  وحكَّ
ار  خ عبَّاس العزاوّي، وقد ن� العزاوّي مموعة عبد الغفَّ آل جيل(، توجد منه نس��خة عند املؤرِّ
األخ��رس ف ما قاله ف عبد الغن��ّي جيل. ُينظر: )/63 )الامش810( من ديوان الس��يِّد حيدر 

. ّ احِللِّ
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ِر؛ لينِقَد ِمنجْ ُدرِر الثَّناِء  ُه، وَصفجَْت َصرَيَف الِفكجْ ُعَقَد َمديٍح ل يسَتطيُع َسحرُة َبابَِل حلَّ
ًرا، وَناَداِن لِساُن  َناظُِر الَفصاَحِة َشزجْ َفَلَحَظني  الَواِصفوَن َفضَلُه،  ُيدِرُك  نِطاَق َفضٍل ل 
اَر، وأنجْ  َر الزخَّ اَك وأنجْ َيِشقَّ َكِليُم ُلبَِّك بَِعَصا َوِهَك َهذا الَبحجْ ًرا)1(، إيَّ ا وجهجْ الَبلَغِة ِسًّ
ذرجْ َبأنجْ  ياِر، واحجْ جَيوَس ُخرُض َقلبَك َيا إسكنَدَر ال�َمعاِن َعنَي احلَياِة ِمنجْ ِخلِل تِلجَْك الدِّ
َخيالَِك  َطاِئُر  َيُوَم  َأنجْ  أوجْ  املِضمِر،  َهذا  َبِة  َحلجْ ِف  ابَِق  السَّ َكاَن  وإِنجْ  فِكِرَك،  َجواَد  ِري  جُتجْ

 

َيا إقليِدَس احِلكَمِة َحوَل َهذا ال�َمقاِم، وإِنجْ َكاَن الطيَّاُر، فلَقدجْ عِقَمتجْ َقواِعُد األلَفاِظ َعنجْ 
تجْ ُخَطى الِعَباَراِت َعنجْ َقطجِْع َمساَفِة ِصَفتِِه، وَجلَّتجْ عنجْ إِلصاٍق إِلَّ  ِرَفتِِه، وَقُصَ إِنتاِج معجْ
ر املِثجِْل َعروِس َهذِه األَفكاِر، وَعَلتجْ إِلَّ أنجْ جُيعَل َلا َدراِري النُّجوِم ُدوَن ُدرِر النَّثِر  بَمهجْ
ُة َقرآِن الُفصحاِء،  ِري َفاحِتَ جْ تؤمنجْ بَِشاهِد َفضِلِه َفا�ِت بُِسوَرٍة ِمنجْ ِمثِلِه، َفُهَو لَعمجْ نثَّاٌر، َفإنجْ َل
ِجُز أمَحد، ولَقدجْ َعاَد  ِة الُبلَغاِء، َول َعَجَب َفهُو معجْ ٍد وُعنواُن ُحجَّ َول غرَو َفهَو ُفرقاُن ُممَّ
لَِساِن بُِمصطَفى  بُِكلِّ  الَواِصِف ومجُْموًدا  َجِيِل َوصِف  َعنجْ  الَباِهَرِة  بِجِميِل معانِيِه  َغنيًّا 
ِريِف ُكلِّ َعاِرٍف، وَكيَف َل َيُكوُن كَذلَِك وَقِد اشَتمَل َعل  نِي َعنجْ تعجْ اهَرِة امُلستغجْ آَياتِِه الزَّ

ِر فَضاِئِل هؤلِء الِكَراِم«. َتوى َعَل ِذكجْ ِح أولئَك األَقجْواِم، واحجْ مدجْ

َك احلَرَكاِت َضِعيَف الستَعاَراِت  ِصنِي َتراُه ُمفكَّ َهذا َنموَذٌج ِمنجْ َبلَغتِِه وإِنشاِئِه الرَّ
ُه:  سِه باألثناِء؛ َفَقاَل إِنَّ ُه للثَّناِء َعل نفجْ ريٌظ َعل ِكَتاٍب، ولكنَُّه استغلَّ والِكنَاَياِت؛ َفظاِهُره تقجْ

ِر احلَلِل ُعَقَد َمديٍح«. حجْ ُت ُصدوَر الَقلِم؛ لينُفَث ِمَن السِّ »َشحجْ

ُدرِر  ِمنجْ  لينَقَد  َرُه َصَفُه  »إِنَّ فكجْ َوَقاَل:  إِنشاِئِه؟  حِر احلَلِل ِسوى  بالسِّ ني  يعجْ وهلجْ 
الثَّناِء، وإّنَه حَلَظ ناظَِر الَفصاَحِة، وَناَداُه لَِساُن الَبلغِة، وإنَّه إِسكندُر ال�َمعاِن، وإنَّ َجواَد 

فِكِره َكاَن َسابًِقا، وإنَّه إقليدُس احِلكَمِة« إَلخ...

تياِرَها وانتِقاِئَها  ُقويبِّ واعتِناِئِه باخجْ يجِْخ اليعجْ وهِذه فِقراٌت ]عل ال�[�َرغِم ]من[ َعناِء الشَّ

ا. )املؤلِّف(. )1( النداء ل يكون س�رًّ
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ا َفتاَها  ً جْ ُتزدجْ َعل َكوِنا ِعباراٍت َجوفاَء ميجْتِة ال�َمَعاِن َحَ�ها َح�جْ َليستجْ ُتساِوي َشيًئا َل
ِمِه َتُفوُق َفصاَحَة ِقسِّ بِن َساِعَدَة اإِلياِديِّ  ُ َعنجْ َشٍء ِذي ِقيَمٍة ولكنَّها بِزعجْ كًة َل تعبِّ ُمفكَّ

ناُر يُقوُل َذلَِك: يجْ َما َدام الدِّ

ُمشِمُس َليُلَك  ناُر  يجْ الدِّ َيُقِل  َذاهُتاوإِنجْ  مُس  الشَّ ُه  إِنَّ َبلجْ  ُمشِمٌس  َفُقلجْ 
بى وال�ُمَصاَهَرِة  ُض الُكتَّاِب ال�ُمغالنَي َبِذِه الَفصاَحِة بَِدافٍِع ِمَن الُقرجْ وَقِد انَدفَع بعجْ
كرٌي َسليٌم  َق أنَّ هَذا الَليَل احلَالَِك ُهو َناٌر ُمشمٌس َما َدام َلنَا تفجْ ولكنَّنا َل ُنريُد َأنجْ ُنصدِّ

خصيَِّة، َهذا رأجُْينا ِف نثجِْره. ٌد َتامٌّ عِن األَغراِض الشَّ وجترُّ

ِمنجْ  برًيا  تعجْ َأرفُع ُمستًوى، وَألطُف ِصياَغًة، وأجُل  َفُهَو ل شكَّ  ِرِه  رأجُْينا ِف شعجْ ا  أمَّ
ِر الَ�َزِج: ِرِه، ِمنجْ بحجْ نثجِْرِه، وِمنجْ شعجْ

���نَ���ِة َوججْ ِف  ال�����ِذي  ������اِل  اخلجْ ه��������ِر َغ����������دا َخ��������الجْإل  ال��������دَّ
اآلِل َع������ل  َف���������اَق  ��������َع��������الجْوَم���������نجْ  ����������واِل وأفجْ ب����������َأقجْ
��ي��ِف ���ي���ِف وع���نجْ���َد ال��ضَّ اٌم وَص����������������والجْوب���ال���سَّ َص���������������������وَّ
������ِل ل����ل����َوافِ����ِد ������الجْوي��������وَم امَل������حجْ �����َج�����ِد َه������طَّ ب�����ال�����َع�����سجْ
���اُم َج������الجُْه����و )ال����ع����بَّ����اُس( وال���َب���سَّ وإِنجْ  َج���������اَد  إِنجْ 
ب���نَي َوِح�������ي�������ًدا  َزاَل  َزالجَْف������ل  َل  ال����َف����ض����ِل  َأه��������ِل 

َدُح ِبَا  ِة التِي يمجْ ِزيَّ وَهذا ِشعٌر َليَس بَِعاِل النَّفِس، وَلُه َما ُهَو َأرفُع ِمنُه َكقصيَدتِِه الَمجْ
، ومطَلُعها: الُعَمريَّ

َعراُء الشُّ وص��ِف��َك  ُدوَن  وت��ن��اَه��تجْ َع���نجْ ف��ض��ِل��َك ال��ُب��ل��َغ��اُءع��َج��َزتجْ 
يِِّد َحيَدِر  ِّ ُسوُء َتفاُهٍم، َوأدَّى إل ِعَتاِب السَّ يِِّد َحيَدِر احِللِّ وَقدجْ َجرى بينَُه وبنَي السَّ

ِضيِه: ؛ فَقاَل خُياطُِبُه ويستجْ ِّ احِللِّ
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ُهوِمها ِك��َب��اَر  نفجْس  َرَم��تجْ  ���ُبَلديَك  ���ُت���َك ال��َع��ل��ي��اُء م��ن��ُه��نَّ أكجْ وِهَّ
ُملِّقا مِحَ���اَك  ِف  َرَج��اِئ��ي  َُوط���اَف  ُمقصِّ ِمنُه  الُكلُّ  َحيُث  النَّاِس  َعِن 
جا الرَّ َحاِئَمُة  ِمنَك  بِ��ريٍّ  ُت  َفُر)1(وُع��دجْ جعجْ َوجوُدُك  َتبقى  َهكَذا  َفهلجْ 

َفِر  ُدوِح بالعجْ ُه َوَصَف ُجوَد املمجْ َم ُكلَّ النَّاِس بالتَّقصرِي َكم أنَّ وهَذا ِشعٌر َرِديٌء فَقِد اهتَّ
حاِب  والسَّ ِر  بالَبحجْ ُدوِح  املمجْ بِيُه  تشجْ ُهوُد  واملعجْ َوِل،  اَلدجْ ِمَن  َقِريٌب  غرُي))(  الصَّ النَّهُر  وُهَو 

غري؛ َفَهذا َمِديٌح َأشبُه باِلَجاِء.  ل بالنَّهِر الصَّ

ِد َحَسِن 1202هـ-1287هـ يِِّد حُممَّ ُد ]بُن[ السَّ يُِّد مَحَ 94. السَّ

ِد ِعيسَى بِن  ِد َحسِن بِن َأيب ُممَّ يِِّد ُممَّ يُِّد مَحُد بُن السَّ يُف َأُبو احلُسنِي، السَّ هَو ال�َّ
َنسُبُه  يتَّصُل  ِن(  يجْ الدِّ َكمِل  )آُل  ُأَسُتنا  تنجْ�َتِسُب  وإِليِه  ِن،  يجْ الدِّ َكمِل  بِن  َمنصوِر  بِن  َكاِمل 
هداِء بِن اإِلماِم  اِد بِن اإلماِم احلُسنِي َسيِِّد الشُّ هيِد بِن اإِلَماِم َعلِّ السجَّ الَكريُم بِزيِد الشَّ

.ِمننَي بِن َأيب َطالٍِب َعلٍّ َأمرِي املؤجْ

ِجُع النَّاُس بالَفتاَوى،  ، إِليِه يرجْ ، وَأوَرِعِهمجْ لَقدجْ َكاَن ِمنجْ َأشَهِر ُعلمِء َزمانِِه وَأزهِدِهمجْ
ُد ُحسني َكاِشُف  يجُْخ ُممَّ ُحوُم الشَّ ِه املرجْ وحلِّ اخلُصوَماِت وال�ُمناَزَعاِت، وَقدجْ َقاَل ِف حقِّ
يُِّد مَحَُد سيُِّدَها ِف  : »وَأُبوُه السَّ ِّ ِن احِللِّ يجْ يِِّد َجعفِر َكمِل الدِّ َجتِِه لوَلِدِه السَّ َأثناَء ترجْ الِغَطاِء 

« إِلخ. يِِّد َمهِديِّ َمة السَّ جنَي َعل َيِد الَعلَّ لِح، َوَأَحُد ال�ُمتخرِّ الَفضِل، والصَّ

)3( َحرَضَ  ِديُّ الُقزوينيُّ يَِّد مهجْ وهِذِه ِرَواَيٌة َغرُي َصِحيَحٍة؛ واحلَِقيَقُة َعكُسها؛ فإنَّ السَّ

ل املقطوعة: يِّد حيدر احِللِّ�ّي: 1/)10، وأوَّ )1( ُينظر: ديوان السَّ
ي��بأي����ا خ���ري م���ن ي���رت���اده أم����ل ال����ورى م���ن���ه  روض�������ة  ف  ف���م���ب���صه 

))( ُينظر: الصحاح: )/615.
مة حتقيقي لكتاب )أسمء القبائل(، ففيه استدركت عل من ترجم  )3( ترجت له بشكٍل واٍف ف مقدِّ

له.
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 ، يجِْخ َحيدِر الطُّهمزيِّ رِس الشَّ َجِة َمَع شيِكِه ِف الدَّ يِِّد مَحٍد َصاِحِب هِذِه التَّ ُدروَس السَّ
روَس  الدُّ وا  َأبيِه، وَحرَضُ ِعنَد  َدَرُسوا  يِِّد مَحٍد  السَّ َأبناِء  ُض  بعجْ ِمنجْ َتلِميِذِه؛ ولِكنجْ  وَكاَن 
يِِّد َمهديِّ وَأكُب ِمنُه ِعلًم وِسنًّا  يُِّد مَحُد ُأستاُذ السَّ ُكوِر؛ فالسَّ يِِّد َمهديِّ املذجْ الِعلميََّة ِعنَد السَّ
قويّب:  يجِْخ اليعجْ يِِّد مَحٍد، وَقدجْ َجاَء ِف َبابليَّاِت الشَّ يَِّد مهديَّ ُأستاٌذ لَبعِض َأولِد السَّ كَم َأنَّ السَّ
ال�ُمتَجِم)1(  مَحَُد-َوالُِد  يُِّد  السَّ الَليُل  الَعاِلُ  ُهو  َعَ�َ  الثَّالِِث  ِن  َقرجْ الجْ ِف  »وَأشهُر ُسلَلتِِه 
ِد َحسِن بِن ِعيَسى بِن َكاِمِل بِن منُصوٍر، وللسيِّد مَحٍَد َهذا  املتوفَّ َسنَة87)1ه�- بِن ُممَّ
جنَي َعل  ِد َثمنَِيٌة ُكلُُّهمجْ َأهُل ِعلجٍْم وَفضٍل، وَأدٍب، وَصلٍح؛ وَأكثُرُهمجْ ِمَن ال�ُمتَخرِّ ِمنجْ الِولجْ

«))(إلخ. يِِّد َمهديِّ الُقزوينيِّ َمة السَّ َيِد الَعلَّ

يجُْخ َكاِشُف الِغَطاِء؛ فإنَّ بنَي ِولََدِة  حيَحُة )3( َل َما َرواُه الشَّ واَيُة الصَّ وهِذه ِهي الرِّ
يِِّد مَحٍد؛  يُِّد مهديُّ بِمنزلِِة َأبناِء السَّ يِِّد الُقزوينيِّ ِع�يَن َعاًما؛ َفالسَّ يِِّد مَحٍد، وِولَدِة السَّ السَّ
ُه َل يدُرسجْ ِمنجْ َأوَلِد  ُه َدَرَس ِعنَدُه والِذي نعِرُفُه َنحُن أبناُء األَُسُة أنَّ ُقوِل أنَّ َفليَس ِمَن املعجْ
جْ يستِفيَدا  يِِّد ُموَسى، وَل يِِّد َهاِشٍم، والسَّ يِّد مهديِّ الُقزوينيِّ ِسَوى السَّ يِِّد مَحٍد ِعنَد السَّ السَّ
يِِّد الُقزوينيِّ عنَد  ريساِت السَّ وهِتَِم، وَما اسَتفاَداُه َخاِرَج تدجْ ِم َكثَرِة الحتَِكاِك بإِخجْ َكثرًِيا بَرغجْ
جْ يلجَْحقا بإِخوهِتَِم،  ِهجرهِتَِم إل النَّجِف األَشِف؛ لَغرِض التَّحصيِل الِعلميِّ َمَع ُكلِّ َذلَِك َل
َض إِخوهِتَِم َوَصَل إل َدرَجِة الجتَِهاِد  جْ َيُكوَنا ِف َدرجتِِهُم الِعلميِِّة واألَدبيَِّة َحيُث إِنَّ بعجْ وَل
يِِّد َصالٍح، وُها َمَع َذلَِك ِمنجْ َأكابِِر الُعلمِء، َل ِمَراَء ولكنَُّهم ُدوَن إِخوهِتَِم  والتَّقليِد ِمثُل السَّ
يِخ آَغا  ِن الثَّالِِث عَ�َ للشَّ َقرجْ يَعِة ِف الجْ تَهاِد، وَقدجْ َوَرَد ِف ِكَتاِب َأعلِم الشِّ ِف َدرَجِة الججْ
ِد  يِِّد ممَّ يُِّد مَحَُد بُن السَّ ُه: »ُهو السَّ ِن( َما َهذا نصَّ يجْ يُِّد محُد َكمِل الدِّ َت ُعنواِن )السَّ ُبزركجْ حتجْ

�ّي، العال، والشاعر املعروف. يجْن احِللِّ يِّد محد كمل الدِّ يِّد جعفر السَّ )1( يعني املرحوم السَّ
.6/3 )((

ر مخس��ة وثمنني  )3( ولكنَّها أغفلت تاريخ ولدة الس��يِّد محد املذكور وهي س��نة )0)1ه�، وقد عمَّ
عاًما.



156

ِن بِن َأيب  يجْ يِِّد َكمِل الدِّ يِِّد منجْصوِر بِن السَّ يِِّد َكاِمِل بِن السَّ يِِّد ِعيَسى بِن السَّ َحسِن بِن السَّ
َهاَجَر  ِة  احِللَّ ِف  َعصِه  ُفضلِء  ِمنجْ  )َزوبُع(،  ِب  ال�ُملقَّ احلُسينيِّ  َعلِّ  بِن  منجْصوِر  احلَسِن 
ِة وَتعاَقَب فِيها أولُدُه وأحفاُدُه إل اليوِم وُيعَرُفوَن- بِآِل  ُه َزوبُع ِمَن الُكوَفِة إل احِللَّ َجدُّ
ِن- وفِيهمجْ ُفقهاُء وُأدباُء وُوجهَاُء، وُتوفِّ ال�ُمتَجُم ِف َسنَِة 87)1ه� وَخلََّف  يجْ كَمل الدِّ
ِن  يجْ يُِّد ِعيسى َكمُل الدِّ َمة ال�ُمجاِهُد السَّ قُبوا بَأَجِعِهمجْ وَأصَغُرُهمجْ ِسنًّا الَعلَّ ثَمنيَة َأولٍد أعجْ
الِذي ُولَِد َعاَم َوفاِة َوالِِدِه ال�ُمتَجِم وتوفِّ َسنَة )137ه� وَقدجْ َأطلَعنِي َعل َشَجَرِة َنسبِِهُم 
َأيًضا  رآَها  الُعلمِء، وَقدجْ  ِمَن  اِف- وَغرِيِه  الصَّ آِل  النَّجفيَِّة-  األَُسِة  َجدِّ  ِم  باسجْ ال�َمبدوَءِة 
ُكوِر  يجِْخ األَكِب َكاِشِف الِغَطاِء َصاِحِب )َأنواُر الَفقاَهِة( واملذجْ يجُْخ َحسُن ابُن الشَّ َمة الشَّ الَعلَّ
يِّد ِعيَسى بِن  َح بِأنَّ ال�ُمتَجَم َحِفيُد السَّ َقها وَصَّ ِة َفصدَّ اَم إِقاَمتِِه ِف احِللَّ ف ص316 أيَّ
يُِّد  ، وِمنجْ َأنجاِل ال�ُمتَجِم السَّ َكاِمِل، وَتاِريُخ خطِِّه 49)1ه� إل َأن َقاَل الَعّلَمة الطَّهرانُّ
جنَاُه  ُر َبابِِل( املطجُْبوِع، وَقدجْ ترجْ هرُي ال�ُمتوفَّ َسنَة 1315ه�، وَصاِحُب )ِسحجْ َجعفُر احِللُّ الشَّ
ائِع  يُِّد َعلُّ َصاِحُب الِضياُء اللِمِع ِف َشِح ال�َّ ِف ُنقباِء الَبِ�، وِمنهمجْ َأيًضا الَعالِ�َمِن السَّ
بعُض  َفنََظَم  ))13ه�،  َسنََة  َواِحٍد  َعاٍم  ِف  يا  توفِّ وَقدجْ  َفاِضُل،  يُِّد  والسَّ ًدا،  ُمَلَّ  )17( ِف 
ِلَا )َقَض الَعالِ�مِن َفناَح الُدى(«)1(  عراِء لتاِريِخ َوفاهِتم ُرباعيًَّة ُكلُّ َشطٍر ِمنَها َتاريُخ أوَّ الشُّ

إِلخ.

ياَسِة، واآلَداِب، َوَل�َها  ِن َمَكاَنٌة مرُموَقٌة ِف الِعلجِْم والثََّقاَفِة والسِّ يجْ وألَُسِة آِل َكمِل الدِّ
تتداَوُلا  ِة  احِللَّ َنقاَبُة  َكاَنتجْ  وَقدجْ  فيُع،  الرَّ نيُّ  يجْ الدِّ ومقاُمها  ال�ُممتاُز،  الجتِمعيُّ  مركُزَها 
اِدُر  لُم الصَّ ها اإِلعجْ ِة َمصاِدَر َرسميٍَّة، أهُّ ُر هِذِه النَّقاَبِة ِف عدَّ َأيِدي َأبناِئها، وَقدجْ َوَرَد ِذكجْ
سميَُّة ِف َذلَِك الَوقِت  كيِة، وِهَي الُلَغُة الرَّ ِة باللغِة التَّ عيَِّة لَِقصَبِة احِللَّ َكَمِة ال�َّ ِمَن املحجْ
نا َعليِه ِعنَد سِياَدِة عبِد اهللِ  َآثاِر هِذِه األُسِة، ولِكنجْ حلُسِن احلظِّ عثرجْ ُقوًدا كَبقيَِّة  َكاَن مفجْ

.441 )1(
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كوِر ِمنجْ  يِِّد عبِد اهللِ املذجْ ر؛ وَذلَِك أنَّ َهذا اإِلعَلَم َكاَن َأماَنًة عنَد َأحِد َأجداِد السَّ بيكجْ ُمظفَّ
ِة( ل�ُمصاَهَرٍة بنَي األُستنِي وعنَد تصِفيِة َترَكِة  ُأسِة آِل عبِد الِليِل َباَشا ِمنجْ )بيَگاِت احِللَّ
محِن النَّقيِب عثُروا َعَل َصندوٍق َكبرٍي فِيه َكثرٌي ِمَن الَوثائِق  يِِّد عبِد الرَّ يِِّد مجْموِد بِن السَّ السَّ
َأفراِد  َض  بعجْ يُِّد عبُد اهللِ  السَّ َدعا  ، وَقدجْ  ال�ُمهمِّ اإِلعَلِم  بينَُهم هِذِه  نداِت  والَفرامنَي والسَّ
لِم؛ ليأجُْخُذوُه، ولكنَُّهمجْ  ندوَق، وَما فِيِه وَأطلَعُهمجْ َعَل اإِلعجْ ُأَستِنَا، وَعَرَض عَليِهُم الصُّ
رافيَِّة  ِذ صوَرِة اإِلعَلِم الُفوتوغجْ َد اكتِفاِئِهمجْ بَأخجْ ِه فَتُكوُه ِف ُصندوِقِه بعجْ آَثُروا أنجْ يبجَْقى بَِمَحلِّ
املِنواِل  ا ترَجُة اإِلعَلِم فهِذِه ُصورهُتا: »جَرى احلَاُل عَل هَذا  أمَّ ؛  َتارخييٌّ مهمٌّ َأثٌر  وُهَو 

ِة ُعِفَي َعنجُْه«. ِد ال�مَولَّ اخِللَفَة لَقَصَبِة احِللَّ ِة الَفقرِي إل الَليِل الَلِل ُممَّ ِ بَحرضجْ

ريِر الِكتاِب  ُد َعبِد الَكريِم«، َسبُب حتجْ حيِم، عبجُْدُه ممَّ محِن الرَّ اخلَتُم: »ِمنجْ ُلطِف الرَّ
آِل  تِخاُر  افجْ عاداِت،  الِعزِّ والسَّ اداِت منَبُع  السَّ الَقضاِء َفخُر  ُه َحرَضَ مِفَل  أنَّ عيِّ ُهو  ال�َّ
يُِّد َأمحُد بُن  اِف السَّ َبِة َأولِد َسيِِّد ال�ُمرسِلنَي، موَلنا َنِقيُب األَشجْ تياُر نخجْ َطه وَياِسنَي، اخجْ
ِة  ِة َأيِب الَفضاِئِل ِف احِللَّ اِكُن ِف َملَّ ِن، السَّ يجْ ِن َداَمتجْ توفِيَقاُتُه إل َيوِم الدِّ يجْ يِِّد َكمِل الدِّ السَّ
يِِّد َمُموِد إِنِّ َوهبجُْت  بِيِّ الَكبرِي السَّ لجْ ماِت ال�َمراِم َقاِئًل بِمحرَضٍ ِمنجْ ابنِِه الصُّ َفَبَسَط ُمَقدِّ

 

اِخِل ِف ُحدوِد الَقريِة  روِف بِ�: )َزِمنِي( َمزاِرِعِه الدَّ َما ُهَو ِف ِسلجِْك ُملِكي َحتَّى اآلَن املعجْ
ِرها  بنهجْ ِجَهٍة  ِمنجْ  ُدوِد  واملحجْ َل�َها  والتَّابِِع  يِف،  ال�َّ للَوقِف  التَّابَِعِة  )فنجَْهَرَة(  ِة  ال�ُمسمَّ
ِجَهٍة  وِمنجْ  َأملِح،  َتلِّ  بَأيشاِن  ِجَهٍة  ومنجْ  اخلَاصِّ  ان  البَّ النَّهِر  ُهوِر  ِجَهِة  وِمنجْ  الَقديِم، 
يِِّد سلجْمَن  لطانِّ بَجِميِع َما َأملُكُه فِيِه ِمن َنخيٍل، وُبستاِن ُنوِري، وُبستاِن السَّ بالطَّريِق السُّ
؛ فَقدجْ وهبجُْت األَرايِض وال�َمزاِرَع التِي  ليَّانجْ يِِّد َعلِّ وُبستاِن َأُبو َهواِيش)1( وعجْ وُبستاِن السَّ
يِِّد مُموِد َما َعدا  كوِر السَّ كوُر بِجميِع َتوابِعِه وَلواِحِقِه لبجْني املذجْ يشَتِمُل عَليها ُملِكي املذجْ

ين. )املؤلِّف(. فة حالًيا من جلة مرياث أسة آل كمل الدِّ )1( هذه األملك بحدودها املعرَّ
، فلحظ الصحيفتني 89  ّ أقول: لقد امتزج هنا الامش باملطبوع ف ترجة الش��يخ حس��ون احِل��لِّ  

ل من الصحيفة السابقة. و90 من املطبوع الامش األوَّ
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وَقبلُه  َقبَِضُه  اُه وُهو  إيَّ وَسلَّمُتُه  ِعيًّا،  َشجْ متجِْليًكا  اُه  إِيَّ َوَملَّكُتُه  ِهبًة َصحيحًة،  الَِديَد  النَّهَر 
ُت ِمنُه ثلثَمئة َقرًشا  ُت وَأخذجْ يِِّد َمموِد، وَأنا قبضجْ ف مجِْلِس اِلَبِة ِمنجْ ابِني ال�َمزبوِر السَّ
يِِّد مجْموِد ال�َموُهوِب َلُه  كوِر ُهو ُملُك ابجْني السَّ ِ املذجْ ًة َفبعَد اليوِم ال�ُمعنيَّ َراِئًجا، وَسيًفا فِضَّ
َق َوجاًها  َل َفَصدَّ فجْ كيَفم َيشاُء وخيجْتاُر وليَستجْ ِل َعلَقٌة بامُللجِْك املذُكوِر، وَل َدخجْ َفليتصَّ
ِف  الَواِقِع  َكَتَب،  الطَّلِب  بَذلَِك وَعَل  فَحَكَم  ِشَفاًها  قُه  َأمحَد، وَحقَّ يِّد  السَّ َمجْموُد  يُِّد  السَّ

لِم: ال لَسنَِة إِحدى وَماَئٍة وَألٍف. ُشهوُد اإِلعجْ ابِع َعَ�َ ِمنجْ َشهِر َشوَّ الَيوِم السَّ

يِّد أمحد.. 1 يِّد مراد ابن السَّ اإلمام السَّ

ملَّ مصطفى.. )

احلاّج مراد اخلطيب.. 3

دده جعفر بن سدي.. 4

عثمن جاووش بن مصطفى.. 5

داود جاووش وغريهم.. 6

َسنََة  ِج��واِرِه  إل  اهللُ  ��ت��اَرُه  واخجْ )0)1ه���،  َسنَة  َجِة  التَّ َصاِحِب  ولَدُة  َكاَنتجْ 
لِح واإِلصلِح، وَحلِّ َمشاِكِل النَّاِس  87)1ه� َعنجْ )85( َعاًما َقضاَها ِف الِعلجِْم والصَّ

، وامُليضِّ َعل ُسنِن آبَاِئِه امُلصِلِحنَي. وُخصوَماهِتِمجْ

ُّ )َحيًّا َسنَة1292هـ( وُن احِللِّ ْيُخ َحسُّ 95. الشَّ

ِمنجْ  وُهَو  َسنَة )9)1ه�  ُحدوِد  ِف  َكاَن حيَّا  احِللِّ  َعلٍّ  َعبِد  بُن  وُن  َحسُّ يجُْخ  الشَّ هو 
ِف  الَعاملُّ  األَمنُي  ُمسُن  يُِّد  السَّ حوُم  املرجْ َعليِه  َأثنَى  لَقدجْ  َفاِضٌل،  َفقيٌه  األُدب��اِء،  نواِدِر 
َشيًئا  أحواله  ِمنجْ  َلُم  نعجْ »َل  َقاِئًل:  واألََدِب  بالِعلجِْم  ووَصَفُه  يَعِة(  الشِّ )َأعياُن  موسوَعتِِه 
داديِّ  ِد َحسنجْ كبَّة البغجْ ُضوا ِرحَلَة احلَاجِّ ُممَّ ُه ِمنجْ ُجَلِة الُعلمِء واألُدباِء الِذيَن َقرَّ ِسَوى أنَّ
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�يَُّة، الِتي نَظَمَها َسنَة )9)1ه�«)1(... إل آِخِرِه. حلُة املكِّ ِة الرِّ املنُظومِة ال�ُمسمَّ

َدُه  كوَرِة تغمَّ ُه َكاَن حيًّا ِف ُحدوِد تِلجَْك الَسنَِة املذجْ يِّد ُمسُن بأنَّ وِمنجْ ُهنا َحَكم السَّ
اهللُ بَرمَحتِه الَواِسَعِة.

)2( )1298هـ()3( ِد َصالِِح الَفلُّوِجيِّ 96. َشْيُخ َحَسُن بُن حُمَمَّ

التَّاريِخ  ُكتِب  ِف  َلا  لتجْ  ُسجِّ التِي  ِة  احِللَّ ُبيوتاِت  ِمنجْ  َعريٌق  َبيٌت  الفلُّوجيِّ  َبيُت 
هِذِه  َأفناِن  َأَحُد  َحَسِن  يجِْخ  الشَّ بِن  َصالِح  ِد  ُممَّ بُن  َحسُن  يجُْخ  والشَّ ُمضيَئًة،  صَفحاٍت 

ِمَعِة. جرِة الَكريَمِة، وِمنجْ َأعياِن هِذِه األُسِة، وَأَحُد َكواِكبها اللَّ الشَّ

ضوها بخمس��ة ع� تقريًضا ما ب��ني نظٍم ونثٍر،  ��ة الكلم: »وهم مخس��ة ع� ش��خًصا فقرَّ )1( تتمَّ
ا  ام إقب��ال الدنيا عل ناظ��م الرحلة، أمَّ ولس��ت أدري أكان تقريض��ه نظ��ًم أم نث��ًرا، وكان ذلك أيَّ
بع��د إدباره��ا عنه فل يظنُّ أنَّه ل��و نظم خرًيا منها كان يقرضها هذا الع��دد، وإن كان بعد إدبارها 
ار«. أعيان الش��يعة: 408/5، وف الذريعة:  ق��د صار من أفاض��ل العلمء وقبله من أغني��اء التجَّ
د حس��ن كبَّة البغدادّي، وهي مخسة  363/4 »تقاريظ الرحلة املكية: من نظم الفقيه الش��يخ ممَّ
ع��� تقريًظا نظًم ونثًرا ألدباء العص املش��اهري، وجلُّهم من أع��لم العلمء ف زمن نظم الرحلة، 
، والشيخ حسن بن الشيخ مسن  ّ أعني ))9)1(، وهم: الش��يخ عّل بن احلسني آل عوض احِللِّ
، والشيخ عبَّاس بن امللَّ عّل النجفّي  ّ ��ون بن عبد اهلل احِللِّ ب ب�)مصبِّح(، الش��يخ حسُّ ّ امللقَّ احِللِّ
د  ، والش��يخ ممَّ ّ د بن محزة احِللِّ ، والش��يخ ممَّ ّ املع��روف ب�)البغدادّي(، والش��يخ عبد عّل احِللِّ
د سعيد احلبُّويّب  ، والس��يِّد إبراهيم بن الس��يِّد حسني آل بحر العلوم، والس��يِّد ممَّ ّ التبيزّي احِللِّ
��د الزائرّي النجفّي، والش��يخ جابر  النجفّي، والش��يخ صادق األعس��م النجفّي، والش��يخ ممَّ
الكاظمّي، والس��يِّد حس��ني بن الس��يِّد رايض البغدادّي، والش��يخ صالح البغ��دادّي الزائرّي، 
د سعيد بن الشيخ ممود سعيد نائب كليد دار النجف، كّلها ملحق بآخر الرحلة«.  والش��يخ ممَّ

والتقريظ بالظاء ل بالضاد. قارن بني النقلني.
د حسن كبَّة املتوفَّ سنة 1336ه�. أقول: الشيخ ممَّ  

))( ترجت��ه ف: معارف الرج��ال: 5/1)) الرقم: 103، أعيان الش��يعة: 55/5)، الكرام البرة: 
7/1)3 الرقم 658، موسوعة طبقات الفقهاء: 06/13)-07).

)3( ف مصادر التجة أعله: ذكرت سنة وفاته: 99)1ه�، من دون ِذكر لسنة الولدة.
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يُِّد ُمسُن َأمنِي الَعاملِّ إنَّه: »َكاَن َعالِ�ًم  يَعِة( املرُحوُم السَّ ياُن الشِّ َقال فِيِه َصاِحُب )َأعجْ
الطَّواِئِف،  َجِيِع  ِمنجْ  ِة  احِللَّ ِف  ال�ُمسلمنَي  ُعموِم  عنَد  َعظيَمٌة  منِزَلٌة  وَلُه  ًسا،  ُمدرِّ َعابًِدا، 

َل))(، ومَدَحُه. َد ال�ُمفصَّ ني[ الَعقجْ يُِّد َحيدٌر ِف ِكَتابِِه«)1(؛ ]يعجْ َذَكَرُه السَّ

ِر ال�ُمنِ�ِح: ِّ يمدُحُه، ِمنجْ بحجْ يجُْخ مُحَّاِدي ُنوح احِللِّ وَقاَل فِيِه الشَّ

ال� احلَسن  َشيِخي  احلَ��ُب  ُمنهُم  ِري��ًس��اَمنجْ  ���م��ن��َه��ُل ُل���بُّ ال��ُع��ُل��وِم َت��دجْ
ِه���داي���َت���ُه َق�����وِم�����ِه  ِف  ؤوَس���اوب������ثَّ  وَرَف���َع���تجْ ق���وُم���ُه بِ���ِه ال���رُّ

إل  منُهم  َأقرُب  الَعاميَِّة  إل  وُها  ِكيَكنِي،  الرَّ الَبيتنِي  بَذيِن  ُيريُد  َماذا  َأعِرُف  َوَل 
حى. الُفصجْ

ولُِصدوِر  ِن؛  يجْ الدِّ َكمِل  آِل  َوبيِت  الَفلُّوِجي  َبيِت  َبنَي  ٍة  َقويَّ َصداَقٍة  َعلَقُة  وُتوجُد 
ُأدباِئهم َمراٍث)3( وَمداِئَح ِف ُشيوِخ ُأَستِنا َكَم أنَّ لِذِه األُسِة ال�َجليَلِة َعلَقُة ُمصاَهرٍة 
َمَع آِل ُكبَّة وترِجُع األُسَتاِن ال�ُمتَصاِهَرَتاِن إل َقبيَلِة َربيَعَة؛ وِمنجْ َأفاِضِل ُأسِة الفلُّوجّي 
عراِء  ا ِمَن النَّاِحيِة األَدبيَِّة َفنراُه ِمَن الشُّ َوِرٌع َصالٌِح، َفقيٌه، أمَّ َصاِحُب التَجِة؛ فهَو َعاِلٌ 
سَمكة  َمموُد  يجُْخ  والشَّ  ، الُقزوينيِّ املهديِّ  يِِّد  السَّ َأولِد  ُض  بعجْ َلُه  تتلجْمَذ  وَقدجْ  ال�ُمقلِّنَي، 

از)4(. والَكوَّ

ُعمِرِه،  آِخَر  بُصُه  ُكفَّ  وَقدجْ  ياضاِت)5(،  الرِّ ِعلِم  ِف  َطويٌل  َباٌع  َجِة  التَّ ولِصاِحِب 
يجِْخ َعبِد  وَكاَن إِماَم َجاَعٍة َتثُق بِِه النَّاُس، وتأجْتمُّ ِف َصلهِتَا بِِه، وهَو ُمعاِصٌ لِصديِقِه الشَّ

)1( أعيان الشيعة: 55/5).
ل، السيِّد حيدر احِللِّ�ّي، ف ذكر هذا العال. ))( ُينظر: العقد املفصَّ

)3( ف املطبوع: )مراثي(.
)4( موسوعة طبقات الفقهاء: 07/13).
)5( موسوعة طبقات الفقهاء: 07/13).
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َمٌة  ِة ُملَّداٍت، وُطفيُل َعشرَيٌة مَتَ )1( َشاِرِح ِكَتاِب )الستِبجَْصاُر())( ِف ِعدَّ ضا الطُّفيلِّ الرِّ
هرِي  والشَّ هِد  بالزُّ روِف  املعجْ الطُّفيلِّ  ِرَضا  ِد  ممَّ يجِْخ  الشَّ َغرُي  وهَو  ِة،  احِللَّ ِمَن  َمقُربٍة  َعل 

. بالنَّجفيِّ

َسنَِة  ُحدوِد  ِف  الطَّاِهَرِة  بِروِحِه  اهللُ  استأجْثَر  وَقدجْ  َحسِن،  يِخ  للشَّ آَثاٍر  َعل  نِقفجْ  ولجْ 
98)1ه�، »َو« َعَفا َعنُه«.

ْيُخ َحيدٌر الطُّهاَمزيُّ 97. الشَّ

َمتاٍت  ُكيلو  ِستَِّة  ُبعِد  َعل  الطِّينيَِّة  لِقريِة  ُملِصَقٌة  ِة  احِللَّ بِِجواِر  َقريٌة  ُة  الطُّهمزيَّ
ُطهمِسب  اِه  الشَّ إل  نِسبًة  ِم  السجْ َبذا  يتجْ  ُسمِّ ُعوِف  َشيَعِة  َطريِق  َعل  ِة  احِللَّ ِمَن  ريًبا  تقجْ
َقنَُه وَماَرَس اأَلدَب؛  ِم فأتجْ يجُْخ َحيدُر َأحُد َأبناِء هِذِه الَقرَيِة اشتَغَل بالِعلجْ )3(، والشَّ فويِّ الصَّ
عراِء ال�ُمقلِّنَي، َكثرُي احلََسنَاِت، وَقدجْ َكاَن َعَل�ًم ِمنجْ  ُه ِمَن الشُّ فَأحسنَُه فهَو َعاِلٌ َشاعٌر إِلَّ أنَّ
ُحوِم  املرجْ اخلَطيِب  َصِديقي  ِمنجْ  ُت  سمعجْ َعَ�  الثَّالَِث  ِن  َقرجْ الجْ ِف  األَفاِضِل  الُعلمِء  َأعلِم 
ِد  يِِّد ُممَّ يِِّد مَحِد السَّ لِم السَّ ِة اإِلسجْ ِّ أنَّ ال�ُمومَأ إِليِه ِمنجْ ُجلِة َتلِمَذِة ُحجَّ يجِْخ َقاسٍم احِللِّ الشَّ
َحتَّى  َج  وتدرَّ ماِت،  ال�ُمَقدِّ َعليِه  َدَرَس   ، الظِّ�لِّ ُملَزَمَة  لَزَمُه  ُه  وإِنَّ ِن،  يجْ الدِّ َكمِل  َحسِن 

)1( َكاَن حيًّا ف سنة 1305ه�.
))( الذريعة: 84/13، وف: 5/13)3 ذكر له )شح ال�ائع(.

�ا جاء الس��لطان الش��اه طهمس��ب الصفوّي املولود ف )919ه�( واملتوفَّ�ى ف )984ه�( إل  )3( ل�مَّ
ه اإلمام أمري املؤمنني وذلك ف حدود )980ه�(، رأى ما يعانيه  النجف األشف لزيارة جدِّ
أه��ل النجف وعلمؤها من العطش وقلَّة املاء، فأمر بحفر نر م��ن الفرات وإيصاله إليها، فحفر 
إل أن وصل إل قرية )نمرود(، فامتدَّ طول ستَّة فراسخ ف عرض ع�ة أذرع، وبرغم ما بذله من 
ي )نر  ة والهود والنفقات ل يصل املاء إل النجف؛ لرتفاع أرضها، وقد ُنِس��ب إليه وس��مِّ المَّ
ة(، وموقعه بني احِللَّة وقرية النمرود  ف من كثرة الس��تعمل إل )الطهمزيَّ الطهمس��يَّة(، ثمَّ ُصحِّ
املعروف��ة عن��د العوام اليوم بقب إبراهيم اخللي��ل، والظاهر أنَّ املتَجم منس��وب إل تلك القرية. 

ُينظر: الكرام البرة: 959 )الامش1(.
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يُِّد مهديُّ الُقزوينيُّ  َدرَس َعليِه الُعلوَم العقليََّة، والِفقَه واألُصوَل، وَكاَن ُهو وَزميُلُه السَّ
يِِّد مَحٍد؛  ريساِت السَّ ُكوِر، وإنَّه اكَتفى بَِم َناَلُه ِمَن الُعلوِم منجْ تدجْ يِِّد املذجْ ِمنجْ ُجَلِة َتلِميِذ السَّ
َب الَعاَدِة  صيِل الِعلميِّ حسجْ مِل التحجْ فلمجْ جَيِِد احلَاَجَة إل هجَرتِِه إل النَّجِف األَشِف؛ إلكجْ
ِق  َكُه لِِكتاِب الَواِف للُمَحقِّ : »رَأيُت متلَّ يجُْخ آغا ُبزركجْ الطَّهرانُّ ُق الشَّ املأُلوفِة؛ وَقاَل املَحقِّ

.)1(» يِِّد إِبراِهيَم الَعاِملِّ َد متلُِّك السَّ الَفيِض بعجْ

ِمَن  َأمثالِِه  َتراُجِم  كَضياِع  َضاَع  وَقدجْ  َبيَّناُه،  َما  ِسوى  َأحوالِِه  ِمنجْ  ِرُف  نعجْ ل  ُن  ونحجْ
النَّاِبنَي.

)2( ]ُتويِف يِف ُحدوِد 1290هـ[)3( 98. الَقاَقَعايِنُّ

، َكاَن ِمنجْ ُوجوِه ِرجاِل  ويِّ الَعاملِّ الَقاَقَعاِنِّ ِد احِللَّ يجِْخ ُمَمَّ يجْخ ِرَضا بِن الشَّ ُهَو الشَّ
اُجِم  َ جْ َأِجدجْ ِف التَّ ، وِمَن الَبارزيَن ِمنجْ ُفقهاِئِه، ولكنَُّه َمَع َغايِة األَسِف َل ن الثَّالَِث عَ�َ َقرجْ الجْ
ِلَع َعَل َمزاَياُه وَمواِهبِِه،  هاٍب؛ لنَطَّ َجَة َهَذا الَعاِلِ الَفاِضِل الَِليِل بإِسجْ َأَحًدا َقدجْ َبَحَث ِف َترجْ
وآَثاِرِه شأجُْنُه ِف َذلَِك شأجَْن الَكثرييَن ِمنجْ َأمثالِِه الِذيَن غَمرُهُم النِّسياُن ِسوى ُنتٍف ُهنا وُهناَك 
ِض، وِمنجْ َهِذِه  َجًَة؛ وإنجْ َكاَن الُوُجوُد النَّاِقُص َخرًيا ِمَن الَعَدِم ال�َمحجْ ى َترجْ كُن َأنجْ ُتسمَّ َل يمجْ
ِة، وُفَقهاِئها األََفاِضِل، وإنَّه  َجَِة َكاَن ِمنجْ ُعَلَمِء احِللَّ نا َأنَّ َصاِحَب َهِذِه الَتجْ النُّتِف َقدجْ عِلمجْ
ُه ُتوفِّ�ي ِف ُحدوِد َسنَِة 90)1ه�، ول ِمَراَء  )4(، وإنَّ ويِّ يجِْخ َعلِّ احِللَّ ِمنجْ َأجداِد الَفاِضِل الشَّ

)1( ُينظر: الكرام البرة: 959.
د حلوة العامّل القاقعاّن... كان من  ))( ف أعيان الش��يعة: 19/7 »الش��يخ رضا ابن الش��يخ ممَّ
وّي العامّل القاقعاّن املعاص،  أهل العلم والفضل وهو من أجداد العال الفاضل الشيخ عّل حلَّ
وآل حلوة طائفة كبرية ف جبل عاملة منهم ف قاقعية ال� من قرى الشقيف، ومنهم ف مدينة 

صور«.
)3( كذا ذكره ف أعيان الشيعة:19/7.

 )4( الظاهر أنَّ الرجل حّلوي من آل حلوة العامليِّني، واملؤلِّف قرأ ترجته ف أعيان الشيعة وجعله= 
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ا حوَل َصاِحِب َهِذِه  ُن رأجًْيا َخاصًّ طِي فِكرًة واِضَحًة، وَل تُكوِّ َجَِة َل ُتعجْ أنَّ ِمثَل َهِذِه الَتجْ
ُموريَن، والتمنِّي رأجُْس  َجَِة، وَكمجْ كنَّا نتمنَّى أنجْ َنِقَف َعَل َتراُجِم هؤَلِء الُفضلِء املغجْ الَتجْ

ِلسنَي. َماِل ال�ُمفجْ

)1( ]1226هـ[ د ِرَضا النَّحويُّ 99. حُمَمَّ

َم  ِة، وتعلَّ احِللَّ ِوَلَدُتُه ِف  يجِْخ َهاِدي َكاَنتجْ  ، وَأُخ الشَّ النَّحويِّ ََد  َأمحجْ يجْخ  ُهَو نجل الشَّ
ِف، وَقض َشطجَْر ُعمِرِه الثَّاِن فِيَها، ولِ�َم فِيِه مَن  َب فِيها؛ ُثمَّ َهاَجَر إل النَّجِف األشجْ وتأدَّ
ه واألُُصوِل، وأتقَن  الِفقجْ ِف  إِخوانِِه وَأقرانِِه  َبنَي  َبرَز  ٍة  لٍت َخاصَّ داٍد فِطريٍّ ومؤهِّ استعجْ
ِة  يًدا لكافَّ َعَراِء النَّاِبنَي، ُمِ ِر؛ فَكاَن ِمَن الشُّ عجْ َض الشِّ الُلغَة الَعربيََّة والَعروَض، وَعاَلَج َقرجْ
ديِّ  يِِّد مهجْ لتُه منزلُِتُه الِعلميَُّة واألدبيَُّة؛ لعتِمِد السَّ روَفِة ِف َعِصِه َحتَّى أهَّ ِر املعجْ عجْ ُفنوِن الشِّ
فِيها، وَكاَن  رأجْيِه  هيَِّة لستِطلِع  الِفقجْ ُأرجوَزتِِه  ِف ُملَحَظِة  َعليِه  الطَّبَطبائيِّ  الُعلوِم  ِر  بحجْ
رَكُة  املعجْ تِلجَْك  ُروَفِة،  املعجْ النَّجِفيَِّة  اخلَِميِس())(  َرَكِة  )معجْ ُفرساِن  َأَحَد  بِجداَرٍة  ِرَضا  ُد  ُمَمَّ

. ّ وّي العامّل«، فلحظ. أمحد احِللِّ ا؛ ألنَّ األمني قال: »هو جّد عّل حلَّ ويًّ =حلَّ
)1( ُينظر ترجته ِف: طبقات أعلم الشيعة- ق13-: 545، بابليَّات اليعقويّب: )/3.

))( معركة اخلميس وأعضاؤها: السيِّد بحر العلوم وفريق من تلميذه، وهم: الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء، الش��يخ حس��ني نجف، الس��يِّد صادق الفحام، والس��يِّد أمحد العطار، والشيخ عّل زين 
د رضا األزرّي،  د عّل األعس��م، واحلاج ممَّ د رضا النحوّي، والش��يخ ممَّ الدين، والش��يخ ممَّ
د بن يوس��ف الامعّي، والس��يِّد  وملَّ يوس��ف األزرّي، والس��يِّد إبراهيم العطَّار، والش��يخ ممَّ
د زيني البغدادّي. ُينظر: الفوائد  اّن، والسيِّد ممَّ أمحد القزوينّي، والش��يخ مس��لم بن عقيل الصَّ
ة بني فحول  الرجالي��ة: 81/1. وف الذريع��ة: 1)/64) »معركة اخلميس: مراس��لت ش��عريَّ
الش��عراء املعاصين، وهم مخس��ة من أعاظم العلمء والسادات: الس��يِّد بحر العلوم الطباطبائّي 
د الزيني بن أمحد بن زين احلس��ينّي احلسنّي النجفّي  النجفّي املتوفَّ س��نة )1)1ه�، والس��يِّد ممَّ
د رضا النحوّي، والش��يخ  ام، والش��يخ ممَّ البغدادّي املتوفَّ س��نة 16)1، والس��يِّد صادق الفحَّ
د بن  ها بذا السم السيِّد بحر العلوم، وأخرجها الشيخ ممَّ د بن يوسف آل ميي الدين، سمَّ ممَّ

الشيخ طاهر ف )الطليعة ف شعراء الشيعة(«.
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زاِت انتِعاِش األَدِب ِف الُفراِت، ومَع  الِتي َكاَنتجْ َميداًنا للُمساَجلِت األَدبيَِّة، وِمنجْ ُمفِّ
وَيِة  وتقجْ األَدِب،  وإِحياِء  اخلَواطِِر،  قاِظ  وإيجْ الَقراِئِح  ِذ  َشحجْ ِف  ِخدَمًة  َأدَّتجْ  َسببِها  َتفاَهِة 
َفُر  يجُْخ جعجْ ُر الُعلوِم، والشَّ اُم، وبحجْ يُِّد َصاِدُق الَفحَّ لِت الجتِمعيَِّة، وِمنجْ َأبطاِلَا السَّ الصِّ
َأنجْ  بَِغريٍب  فَليَس  ؛  ِن، وَأضاُبُمجْ يجْ الدِّ ُمي  ُد  وُمَمَّ  ، َزينيِّ ُد  ُمَمَّ يُِّد  والسَّ الِغَطاِء،  َكاِشُف 
ُشعراِء  ُفحوِل  ِمنجْ  فُهَو  ِه،  ِ ُشعراِء عصجْ ِمنجْ  األُوَل  الطَّبَقِة  ِف  النَّحويُّ  ِرَضا  ُد  ُمَمَّ َيُكوَن 
ٌة  ِرقَّ رِه  شعجْ ِف  التَّعبرِي،  َقويَّ  الِعَباَرِة،  َرِصنَي  يباَجِة،  الدِّ َنقيَّ  الَباِع،  َطويَل  الَعهِد  َذلَِك 
ِه إِرهاٌف َعميٌق  دانِِه طَهاَرٌة وَنقاَوٌة، وِف ِحسَّ َعٌة، وِف ِوججْ وَظراَفٌة، وِف َأخلِقِه َشَمٌم وِرفجْ

 

َه  الِفقجْ َدَرَس  النَّجِف  إل  سَفِرِه  َد  وبعجْ ِة  احِللَّ ِف  إِليِه-  نا  أملجْحجْ كَم  األوليََّة-  ُعلوَمُه  ى  تلقَّ
ولَزَم  الَكبرِي،  َفِر  جعجْ يجِْخ  والشَّ  ، الطَّباطبائيِّ ديِّ  مهجْ ِد  ُمَمَّ يِِّد  السَّ َمة  الَعلَّ َعَل   واألُُصوَل 
َكثرَيٍة؛  لِعواِمَل  ََد؛  َأمحجْ يجِْخ  الشَّ َوالِ��ِدِه  َوفاِة  َد  َبعجْ ِسيم  َل  اِم  الَفحَّ َصاِدِق  يِِّد  السَّ ُمَصاَحبَة 
لشَتاِكِهَم  َواِحٍد  ولَغَرٍض  َواِحَدٍة،  َدٍة  بلجْ وِمنجْ  َواِحَدٍة،  بلجْدٍة  إل  ُمَهاِجَريِن  َكوُنُم  ِمنها 

 

ٌة ومبٌَّة، وَقدجْ َدعاُه اهللُ إل َداِر الَبقاِء  ِر، وَكاَنتجْ بينَُهم- لَذلَِك ولِغرِيِه- َمودَّ عجْ بَصنجَْعِة الشِّ
 

ننَي َخِريًفا. َرمِحَُه اهللُ، وأسَكنَُه َبحُبوَحَة ِجنَانِِه)1(. َسنََة 6))1ه� َعنجْ ُعمٍر ُيناِهُز الُثمَّ

�اة ب�:   )1( وكان أح��د اخلمس��ة الذي��ن كان بح��ر العل��وم يع��رض عليه��م منظومت��ه الفقهية املس��مَّ
ة( فيصلحون��ا م��ن جه��ة األدب والعروض، وم��ن مدائحه ألس��تاذه املذك��ور أن مخَّس  )ال��درَّ
)املقصورة الدريديَّة( وجعلها ف مدحه، ويقال: إنَّ أس��تاذه سأل: كم أجاز ابن ميكال ابن دريد؟ 
 فقي��ل له: بألف دين��ار ذهًبا، فأعطى ش��اعره ألف توم��ان ذهًبا، وذلك ف س��نة 04)1ه�، وكان 
��ة(، و)بانت س��عاد(، و)البدة  ��س جلة م��ن القصائد، منه��ا: )الدريديَّ ُمي��ًدا للتخمي��س، فخمَّ
��ة(، و)ميميَّ��ة اب��ن الف��ارض(، ول��ه ختاميس وتش��طريات كث��رية ف مم��وع ف مكتبة   البوصرييَّ
د الس��موّي ديوان��ه، وديوان أخي��ه هادي،   ع��ّل كاش��ف الغطاء، الرق��م 58 مامي��ع، وجع ممَّ
��ة تراثنا: 60/  ودي��وان أبيه أمح��د. ُينظ��ر: البابليَّات: )/3، طبق��ات أعلم الش��يعة: 547، ملَّ

.306
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القَْرُن الثَّالَِث عََشرَ اهلِْجِريُّ

اُم)1( 1124هـ-1204هـ)2( يُِّد َصاِدٌق الَفحَّ 100. السَّ

هرِي  الشَّ  ، األَعرجيِّ َهاِشِم  يِِّد  السَّ بِن  احلََسِن  بِن  َعلِّ  يِِّد  السَّ بُن  َصاِدُق  يِّد  السَّ ُهَو 
َكريُم  تِِد،  ال�َمحجْ َطيُِّب  األَُروَمِة،  َزكيُّ  نِجيٌب  َبيٌت  وهمجْ  ِة،  احِللَّ َأعَرَجيَِّة  ِمنجْ  اِم(  ب�)الَفحَّ
َل�ِحَق  َغِر)3(، وَقدجْ  رِج بِن احلُسنِي األَصجْ األَعجْ يُف إل ُعبيِد اهللِ  ينجْ�َتِهي َنسُبُه ال�َّ الُعنِص، 
َلُم َسبَب َهَذا الَلَقِب، وال�ُمناَسبِة  نا نعجْ يَِّد َعلَّ ُثمَّ َشاَع ِف َعِقبِه، ولسجْ اُم( َأباُه السَّ لَقُب )الَفحَّ
والَكاظِميَِّة  ِف،  َ األَشجْ النَّجِف  ِف  ِة  ال�ُمنتِ�َ َعلِّ  يِِّد  السَّ ِة  لِذريَّ َلقًبا  َفصاَر  َعتجُْه  استدجْ التِي 
َم، َأوجْ أنَّه َأفَحَم َأحَد ُمناظِريِه  ُه َكاَن َيبيُع الَفحجْ َداَد؛ ولعلَّ َأباُه َأو َجدَّ اِميِة، وبغجْ ِة، والشَّ واحِللَّ
يِِّد َصاِدٍق  ِف مسَأَلٍة َما َأوجْ َجاَء اعتِباًطا، ولَقدجْ َكاَن َهَذا الَلَقُب َسبًبا ل�ُمساَجَلٍة َأدبيٍَّة َبنَي السَّ
ِة  باألُزريَّ روَفَة  املعجْ اخلالَِدَة  الَائيََّة  َقصيَدَتُه  َأنشَد  ِحينم  األُزريَّ  أنَّ  وَذلَِك  ؛  األُزريِّ وَبنَي 
َت�َجَل  اِعَر َفارجْ اُم َشيًئا َعَل َقولِِه )َموُزوٌن( مِمَّا َأثاَر َحِفيَظَة الشَّ جْ ُيِزِد الَفحَّ نِسَبًة إل َناظِمها َل

َقوَلُه:

ة: 10)،  مة(، الفوائد الرضويَّ )1( ترجت��ه ِف: الفوائد الرجاليَّة )رج��ال بحر العلوم(: 68/1 )املقدِّ
مع��ارف الرج��ال: 365/1 الرق��م 176، أعيان الش��يعة: 360/7، ريان��ة األدب: 97/4)، 
الذريعة: 4/13)3 الرقم )119، الكرام البرة:)/640، األعلم: 186/3، معجم املؤلِّفني: 

316/4، معجم رجال الفكر واألدب ف النجف: 159/1، طبقات الفقهاء: 300/13.
ام ف رس��الة ماجس��تري نوقش��ت عام )00)م ف جامعة  ))( توجد ترجة وافية للس��يِّد صادق الفحَّ
القادس��يَّة للدكت��ور ناص دوش عن شحه ل�)ش��واهد قط��ر الندى وبّل الصدى( لبن هش��ام 
األنصارّي، وقد ثبَّت س��نة وفاته 05)1ه�؛ قال بعضهم إنَّه توفِّ ف ش��عبان 04)1ه�، وآخر ف 
خ وفاة الس��يِّد مرتض بحر  رمضان 05)1ه�، وهو كان حيًّا س��نة 04)1ه�، إذ ف هذه الس��نة أرَّ
ا 05)1، أو بعد  د باقر الزار املتوفَّ سنة 05)1ه�، فتكون وفاته إمَّ خ وفاة العال ممَّ العلوم، وأرَّ
هذا التاريخ. واهلل العال. ُينظر: أعيان الش��يعة: 366/7، البابليَّات: 1/)18، وف نسخة مكتبة 
مة... املتوفَّ 09)1ه�(،  اإلمام احلكيم ذات الرقم )1010( مكتوب )هذا ش��واهد القطر للعلَّ

واهلل العال.
)3( ُينظر: كتاب آل األعرجّي، للسيِّد حليم األعرجّي.
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َجِهُلوا َمنجْ  ِعنجَْد  نَِظاِمي  ُدرَّ  ُت  موِقَعُهَعَرضجْ ��ِل  الَ��هجْ َظ��لِم  ِف  َفضيَُّعوا 
ُأع��اتِ��ُب��ه��ا ��ِس  ن��فجْ لِئ���ًم  َأزلجْ  ضيََّعُهَف��ل��مجْ  اِم  الَفحَّ َع��َل  ا  ُدرًّ َب��اَع  َم��نجْ 

اُم  ا الفحَّ اِم واألُزريِّ َقدجْ جتنَّى َعَل َزميِلِه، َأمَّ يِِّد َصاِدٍق الَفحَّ واحلَقيَقُة أنَّ ُكلًّ ِمَن السَّ
األَدبيََّة؛  ِقيَمَتها  جَيجْهَل  َأنجْ  ُيمِكُن  َل  وِمثُلُه  اِئَعِة،  الرَّ الَقصيَدِة  َهِذِه  اَه  جِتَ لبيِّ  السَّ فِلموِقِفِه 
ا األُزريُّ  ُدو َكوُنُه َظالِ�ًم حلَ�قِّ َهِذِه اخلَريَدِة الَفريدِة، وأمَّ فَعَدُم استِجاَدتِِه واستَعاَدتِِه ل يعجْ
اِم َجاِهًل َفمنجْ ُهَو إَذنجْ  اَم ِحنَي نعَتُه بالَهِل، وإِذا َكاَن ِمثُل الَفحَّ يَِّد الَفحَّ فإِنَّه َقدجْ َظلَم السَّ
اَم إل  يَِّد الَفحَّ رُف الَباِعَث احلَقيقيَّ الِذي َدعا السَّ ؟ ول أعجْ األَديُب الَفاِهُم ِف نظِر األزريِّ
ُسُن َأنجْ َتُكوَن  ِليِميَُّة التِي َل حتجْ وُح اإِلقجْ موِقِفه َهَذا ِمنجْ َهِذِه الَقصيَدِة الَعصَمِء، ولعلَّها الرُّ

ِة)1(. ِة ال�ُمهمَّ ِض َمشاِغِلِه اخلَاصَّ ًرا، وُشوُد ِذهنِِه ِف بعجْ ُمبِّ

الُفراِت  ِة  ِة الَنوبيَِّة َعَل ِضفَّ احِللَّ َقرَيٍة ِمنجْ َرساتِيِق  ََد ِف  َأُبو َأمحجْ َأوجْ  النَّجاِة،  َأُبو  ُولَِد 
ُن َساَمة( وَكاَنت وِلَدُتُه َسنََة 4)11ه�،  رُف َقديًم بِ�)ِحصجْ عى: )احلُصنِي(، وتعجْ ى ُتدجْ  الُي�جْ
ول�مَّ َشبَّ َعِن الطَّوِق َقَصَد احِللَّة، وانجْتهَل ِمنجْ َمناِهِلَها الِعلميَِّة واألدبيَِّة، وَقدجْ َكاَن لَذكاِئِه 
َم ال�َمباِدَئ الِعلميََّة،  ِليِمِه فَقدجْ تعلَّ َدِة الَفضُل ِف ُسَعِة تثجْقيِفِه وتعجْ اِر وفِطنَتِِه ال�ُمتوقِّ الفوَّ
ل�مَّ وَجَد  ُثمَّ  َأتَقنها؛  الِعلجِْم، وَقدجْ  َطلَبِة  َب اصطَِلِح  طوَح( حسجْ يها )السُّ ُنسمِّ التِي  وِهي 

)1( ف أعي��ان الش��يعة: 360/7 »وم��ن أخباره مع م��ّل كاظ��م األزرّي أنَّ األزرّي حرض يوًما إل 
النجف لزيارة أمري املؤمنني فاجتمع أدباء النجف ومعهم املتَجم ف إيوان الذهب لستمع 

قصيدة األزرّي التي نظمها ف أمري املؤمنني، فلمَّ قرأ مطلعها:
ق��ب��اه��ا ق����ب����اب  ف  ال���ش���م���س  ضياهامل����ن  ب����روح  ال��دج��ى  ج��س��م  ش���فَّ 

قال املتَجم موزون، وجعل كلَّم قرأ بيًتا منها يقول له موزون، حتَّى أمتَّها، وهذا يدلُّ عل عنجهيَّة   
ل نفس��ه عل املتنبِّي، وأخرى يقول عن ش��عر الش��يخ ملَّ كاظم  كانت ف املتَجم، فهو تارًة يفضِّ

األزرّي- أشعر شعراء عصه- إنَّه موزون، فكتب إليه األزرّي بذين البيتني:
جهلوا م��ن  عند  نظامي  درَّ  م��وق��ع��هع��رض��ت  ال��ه��ل  ظ����لم  ِف  ف��ض��يَّ��ع��وا 
ل��ا أق������ول  ن���ف���س  لئ������ًم  أزل  ض��يَّ��ع��ه«ول  ��ام  ال��ف��حَّ ع��ل  ا  درًّ ب���اع  م��ن 
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األَشِف  النَّجِف  إل  فَهاَجَر  ِدراَساتِِه؛  ُطموُحُه إلمتاِم  َدَفعُه  األََدِب  َة  وَلذَّ الِعلجِْم  َحلَوَة 
( فدَرس ِمَن الُعلوِم املنطَِق  ِث اخلَارجيِّ ُعوها ب�: )الَبحجْ طِة، وِهَي ما ندجْ راَسِة ال�ُمبسَّ للدِّ
َمَة، وَقدجْ َكاَن حتصيُلُه الِعلميُّ ِف ُدوِر اِلجرِة الِعلميَِّة  َه واألُُصوَل، واحِلكجْ والَكلَم والِفقجْ
يجِْخ ِخرِض بِن  َفُر بُن الشَّ يجُْخ جعجْ بلَء والنَّجَف األَشَف، وِمنجْ َأشَهِر تلِميِذِه الشَّ َة وكرجْ احِللَّ
فِر الَكبرِِي، ومنجْ َأبرِز  يجِْخ جعجْ روِف بالشَّ ِّ املعجْ ِن ال�َملكيِّ الَناِجيِّ احِللِّ يجْ يجْيى بِن َسيِف الدِّ

. ُد الطَّباطبائيُّ يُِّد ُمَمَّ ، والسَّ يجُْخ ِخرُض الَناجيُّ َأساتَذتِِه الشَّ

وِمنجْ  َعِصِه،  ُشعراِء  ججْهرِة  َبنَي  األَوائِل  َعَراِء  الشُّ ِمَن  َكاَن  فَقدجْ  األَدبيَُّة  َناِحيُته  ا  أمَّ
، وفِيِهم َتوريٌة َجيَلٌة، وُها: شِعرِه بيتاِن ِف ِرثاِء ُأستاِذه الَناجيِّ

وَم��نجْ َحويَت  َم��نجْ  َداٍر  َأن��َت  َه��لجْ  َق��ُب  َي��ا 
ُو واحلَ���رُض َع��ل��ي��ِه َح��وَل��ُك َض���جَّ ال��ب��دجْ

َعجٌب! ول  َمرُموًسا  اخِلرُض  بَِك  حى  َأضجْ
)1( ُ ي��ُم��وُت َق��ب��َل ق��ي��ام ال��ق��ائ��م اخِل�����رضجْ

.) ًضا ِف )َحرض وِخرضجْ ًل عمَّ فِيِهم ِمنجْ َتوريٍة؛ َفِفي الَبيتنِي ِجناٌس َأيجْ وَفضجْ

َعنجْ  َنَقُلوا  وَقدجْ  األَدواِر؛  تِلجَْك  شَعراُء  َعليَها  َيتهاَلُك  مِمَّا  الَبديعيَُّة  الّصنعُة  وَهِذِه 
جْ يجْصلجْ َعَل املرجعيَِّة  َه َناَل ُرتَبَة الجتَهاِد، ولكنَُّه َعَل ُكلِّ َحاٍل َل َجَِة أنَّ َصاِحِب َهِذِه الَتجْ
الُعظجْمى ِف التَّقليِد؛ ألَنَّ ُهنالَِك َمنجْ ُهَو َأرَسُخ ِمنُه َقدًما ِف الِعلجِْم، وَليَس للَقَمِر ُشعاٌع إَِذا 

مُس، وِمنجْ ِشعِرِه: طَلَعِت الشَّ

َصنََعتجْ بِ��َم  رى  ُي���دجْ ل  ُت��َق��بَّ��َل  بالُقبِلي��ٌد  الَقطجَْع))(  َأبدُلوها  َدَروا  وَلوجْ 
ِبا النَّجاَة  جو  َترجْ ِعصَمٌة  َل�ها  )3(َليستجْ  َع��ِلّ ِمننَي  ال�ُمؤجْ َأم��رِي  َولء  إِلَّ 

)1( ديوانه: 350، وفيه: )ما حويت(، و)ظهور القائم(.
(. الديوان: 364. ))( ف الديوان: )العضِّ

)3( ديوانه: 364.
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ِل نظجِْمِه، وُها َغلٌط؛ ألنَّ َموُضوَعُهم النَّقَمُة َعَل َمنجْ  سُب هَذيِن الَبيتنِي ِمنجْ أوَّ وَأحجْ
د َذلَِك أنجْ َيُقوَل: »وَلوجْ َدَروا َأبدُلوها الَقطجَْع  لُم بِم َصنعتجْ َفل َيصحُّ بعجْ ُتقبَُّل َيُدُه، َول يعجْ
بالُقبِل«؛ ألنَّ َهَذا ُيِفيُد َأنَّ يَدُه َشيَفٌة ل ُتقطُع؛ وإنَّم جَيُب أنجْ تستبِدَل الَقطجَْع بالُقبِل وُهَو 
َدُلوا الُقبَل بالَقطجِْع«، ومَع  ه َأنجْ َيُقوَل: »َأبجْ ِخلُف َمبنى الَبيتنِي، وُمالٌِف مَلوُضوِعِهَم، وحقُّ

اِعِر: َذلَِك؛ فَمعناَها مَأُخوٌذ ِمنجْ َقوِل الشَّ

َك��راَه��ٍة َع��نجْ  قبَّلُتها  َي��ٍد  ِم��نجْ  ��ُن)1(وَك���مجْ  ُأم��كَّ َل��وجْ  َقطُعها  بِ��ودِّي  وَك��اَن 
بِواِسَطِة  إلَّ  َغرُي جيٍِّد  َشٌء  الَيِد  إل  النَّجاِة  وَرجاَء  والِعصَمِة،  الَولِء  نِسبَة  َأنَّ  َكم 
نا  نا َأطجْلقجْ قبِة، وَلوجْ َأنَّ ُه ِمنجْ َباِب إِطجْلِق الُزِء وامُلراُد بِِه الُكلُّ كَعتجِْق الرَّ التأجْويلِت؛ َفنُقوُل إنَّ
َعَراِء ال�ُمِجيديَن ِف  رنا َعنجْ إحِلاِقِه بَقاَفلِة الشُّ َجِم َلُه ل�َم تأخَّ ِر ال�ُمتجْ َنظرًة َفاِحَصًة َعَل ِشعجْ

ِرِه: وى َأنجْ َنَضَع َبنَي َيديَك َهِذِه النَّمِذَج احليََّة ِمنجْ شعجْ عجْ ِد َهِذِه الدَّ ِفينا لَعضجْ َعِصِه، ويكجْ

ًدا ُمقلِّ َلسَت  الَهِل))(  ُأَهيُل  َزُعُموُهيَقوُل  َما  َس��اَء)3(  اجتَِهاٌد  َذا  َول 
ينِسُبوَنُه ال���ِذي  أنَّ  َع��ِل��ُم��وا  َن��س��ُب��وُهَأم���ا  َق���دجْ  �������َح���اِد  اإِللجْ لَ����َذا إل 
ال��ِذي ُع��ذِره��ا  َأُب��و  أنِّ  َعِلُموا  َب��نُ��وُهأَم��ا  ال��ُع��ق��وِق  ِف  َع��ل��ي��ِه  مَت����اَل 
َمدَرًكا ِرُف  يعجْ َليَس  َجهًل  ُف���وُهَيُقوُلوَن  َذلِ����َك  َق����اَل  مِمَّ����نجْ  ُف���ضَّ  أَل 
وتنجْ�َتِمي إلَّ  للُحكِم  ُم��درٌك  وُوج������وُهوه��لجْ  َل�����ُه  َت���ف���اِص���ي���ٌل  إِلَّ 

�ر ف وجوه أقوام  )1( ف بدائع السلك ف طبائع امللك: 147/1 »ما روي عن أيب الدرداء... إنَّا نكشِّ
وقلوبنا تلعنهم، قال ابن العريّب: هذا عل زهده وصامته قوله:

ع���ن ضورة ق��بَّ��ل��ت��ه��ا  ي���ٍد  م���ن  ��ُنوك���م  أم��كَّ ل��و  قطعها  اخ��ت��ي��اري  وك����ان 
أح��س��ُن«ول���ك���ن ع���ل ح��ل��و ال����زم����ان وم����ّره ه��ي  ب��ال��ت��ي  ع����دّوي  أداري 

وهو هنا ل ينسبه، فضًل عن )ضورة( بدًل من )كراهة(.  
ال«، وف ش��عراء احِللَّة: 83/3 »يقول ُأهيل الهل«. والس��يِّد  ))( ف الديوان: 367 »يقول ل الهَّ

كمل الدين نقلها عن شعراء احِللَّة.
)3( ف الديوان: 367 )بئس(.
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َفضيَلٍة ِف  ينجْتِمي  َم��نجْ  فِيُهُم  َأُب����وُهوه��لجْ  ِس�����واُه  ُي��ل��َف��ى  َوالِ������ٍد  ال 
يعلُموَنُه ال��ِذي  َوج��َه  َس��َتوا  مِس إِنجْ َستوُه)1(لَقدجْ  جْ خُيجَْف َضوُء الشَّ وَل

وُهَو  ُملِحٌد،  ال�ُمجتِهِد  أِو  ِد  ال�ُمقلِّ َغرَي  أنَّ  َم  َتوهَّ ُه  فإنَّ ؛  دِّ للرَّ َمواِرُد  األَبياِت  وِف 
لِعدِم  َعاٍص))(؛  فُهَو  وإِلَّ  ِجَهٍة،  ِمنجْ  َهَذا  تياِط  بالحجْ َعاِمًل  َيكوُن  فَقدجْ  الَواِقِع؛  ِخلُف 
اخلَالِ�ِق  بِوُجوِد  فجْ  يعَتِ جْ  َل َمنجْ  ال�ُملِحِد  نى  ومعجْ ُملِحًدا،  وَليَس  الُعَلَمِء،  ألََحِد  تقِليِدِه 

:ريَّنِي ُسبَحاَنُه وتَعاَل، وِمنجْ ِشعِرِه ال�ُمستساِغ، َقوُلُه بِحرضِة الَعسكجْ

وى ها فَقدجْ َواَفتجْ بَِك الَغاَيَة الُقصجْ هتجَْوىَأنِخجْ َمنجْ  َمرابَِع  ِف  ا  َيديجْ َقتجْ  وألجْ
َمٍه َمهجْ َد  بعجْ َمًها  َمهجْ َتفِري  بَِك  ُيطجَْوىَأَت��تجْ  الَفل  بِ��َس��اُط  بَأيِديا  َيظلُّ 
َفتغَتِدي ال�ُملحُّ  ��وُق  ال��شَّ ُكها  وايرِّ َشعجْ َغ��اَرًة  الَفل  َجيِش  َعَل  َتشنُّ 
وَراَم���ٍة وى  ب��ُح��زجْ احلَ���اِدي  ُلها  وىُيعلِّ ُح��زجْ َول  َل  َراَم��ٌة  هيَّجتجْها  وَم��ا 
َرأى( َمنجْ  )ُس�رَّ  إل  حنَّتجْ  َفجاَءتجْ َكم َشاَء الََوى َتسبُِق اخلُطجْواولكنَّها 
َضا الرِّ ُتنبُت  َساَحاهُتا  َروَض��ٍة  واإل  الَعفجْ َأغصاُنا  للَجاننَِي  وتُثمُر 
ِعراِصَها ِف  التِي  ِس  الُقدجْ وىإل َحرضِة  ُبحوُر َنًدى ِمنجْها ِعطاُش الَورى ُترجْ
ل ُمتوسِّ َخ��اِض��ًع��ا  َذلِ��ي��ًل  ه��ا  وىَف��ُزرجْ كجْ الشَّ َل��ا  ُث��مَّ  هللِ  ��ِه��ًرا  ُم��ظجْ ��ا  ِبَ
��ُه ُك��لَّ َم���راَم���َك  ن��ي��ا  ال��دُّ ِف  امَلأجَْوىلِ��ت��ب��ُل��َغ  َجنَِّة  إل  رى  األُخجْ ِف  وتأجْوَي 
ِذك��ُره��ا م��رَّ  م��ا  اهللِ  َس���لُم  هِر َل ُيطجْوى)3(عليَها  وَذلَِك َمنشوٌر َمدى الدَّ

:ساَلِة ِح َصاِحِب الرِّ وقوُلُه َأيًضا ِف َمدجْ

الَعزائِم َجيَش  ُت  زجْ جهَّ وَق��دجْ  بِ��ُم��س��اِلِ!)4(َع��َلَم  ِل  َليَس  ���ًرا  َدهجْ َأَس���اِلُ 

)1( ديوانه: 367.
))( ف املطبوع: )عايص(.

)3( ديوانه: )9.
)4( أخذ هذا املعنى السيِّد حيدر فقال:=
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تِي ِهَّ َناِعَس  َأيقظجُْت)1(  وَقدجْ  بِنَاِئِموفِيَم  َليَس  ه��ِر  ال��دَّ ُف  وَصجْ َأن���اُم 
يِم واألَذى؟ وال�َمكاِرِمَأِمثَل َمنجْ ُيغجْيض َعَل الضَّ الُعل  َكسِب  َعن  ويقُعُد 
ُه َهَّ امَلجِد  إل  َي��ِصفجْ  جْ  َل امل��رُء  بِ��َظ��اِلِ))(إِذا  الَقضاِء  َصُف  َل��ُه  فليَس 
الُعل َطَلَب  ِف  م  باحلزجْ َيطِرجْ  جْ  َل بَِحاِزِموإنجْ  َفليَس  الُقصوى  الَغايِة  إل 
بِلحظِِه َطموُح  َط��رٌف  ِل  َزاَل  مَتاِئميوما  َع��لَّ  نِيَطتجْ  م��دٌّ  ال��ِع��زِّ  إل 
نَني َيُعقجْ اخلُ��ط��وِب  ُت  ُم��ل��مَّ َمناِسمي)3(وَل��ول  اِت  النريِّ َهاَم  ألوط��أجُْت 
ف��إنَّ��م ال���َع���لَء؛  ����ُت  ُرمجْ إَِذا  َأك���اِرِموأنِّ  ِرَج���اٍل  ِم��نجْ  ٍب  بنُججْ َأُم���تُّ 

َهاِشِم)4(ب��آَب��اِئ��ي ال��ُغ��رِّ ال���ِذي���َن َس���م ِبِ���مجْ ُذؤاَب��ِة  ِمن  َفرٌع  ِد  امَلججْ إل 
َم��اِج��ٍد ُس��لل��ِة  ِم���نجْ  أنِّ  ة َخ���اتِ���ِموحسبِي  َك���ري���ِم نِ���ج���اٍر ل��ل��ن��ب��وَّ
َف��ض��ِل��ِه َأح���ك���اَم  اهللُ  َأب�����اَن  ب��ُم��ح��ك��ِم آَي����اٍت وَن����صِّ َع��زاِئ��ِمن��ب��ٌي 

تجْ ِد َما َسَ شِد ِمنجْ بعجْ َن��اِئ��ِمهَدانا َطريَق الرُّ َأح���لُم  ال��ِغ��يِّ  َط��ري��ِق  ِف  بِنا 
ُمعجٍز َأك���ِب  ب��ال��ُف��رق��اِن  َقاِئِموَن��اِه��ي��َك  احلَ��ِ�  إل  ُب��ره��اٍن  وواُض���ِح 
ُن���وِرِه َس��اطِ��ُع  ال�ِميلِد  َليَلَة  األَعاِجِم)5(س��َم  َناَر  الُعرِب  ُنوَر  فَأمخَد 

س��ل��م��وام�������ال أس���������ال ع����ن����ده����م ت���رث���ى إن  األي�����ام  ي���د  س��امل��ت��ن��ي  ل 
)1( ف املطبوع: )أيقظت(.

�ه عنه يسامله الدهر، وهو خلف مراد  ))( الظاهر من معنى البيت أنَّ الذي يتك الدَّ ويصف ه�مَّ
ه عن املجد ثمَّ نكبه الدهر بس��بب ذلك فإنَّ  الش��اعر؛ فأنَّه يقصد أنَّ هذا الرجل الذي صف هَّ

الدهر ل يكن له ظال�ًم ف نكبته.
)3( ل معنى لقوله: )مناس��مي( فاملناسم جع منس��م، وهو خفُّ البعري، وليس للرجل مناسم وإنَّم 

له أقدام. )املؤلِّف(.
)4( ف الديوان: 68 بيت غري موجود ف النص أعله:

ق��واع��د أّي  ل��ل��ع��ز  أس���س���وا  دع��ائ��م«»ه����م  أّي  ال��ع��ل��ي��اء  م��ن  وش�����ادوا 
وغريها سقط أيًضا عن السيِّد كمل الدين. ُينظر: الديوان: من 67 إل 74 والقصيدة ف 93 بيًتا.  

)5( ديوانه: الديوان: من 67 إل 74.
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101. َعبُد اللِ ُشـبَّـر)1( ]1188هـ-1242هـ[)2(

وَن  ُمنتِ�ُ وَأبناُؤُه  والُوجهاُء،  واألُدباُء،  الُعَلَمُء  فِيِه  َعلويٌّ َشيٌف،  َبيٌت   ٍ ُشبَّ َبيُت 
وِمنجْ  والُكوِت،  ِة،  النَّاصيَّ ولِواِء  والَكاظميَِّة،  داَد،  وبغجْ بلَء،  وَكرجْ والنََّجِف،  احِللَّة،  ِف 
يُِّد  يُِّد َجعفٌر، والسَّ ٌد، والسَّ يُِّد ُمَمَّ يُِّد َكاظُِم، والسَّ اَدُة األَماِجُد السَّ ِة السَّ وجَهاِئِهمجْ ِف احِللَّ
د شبَّ  يِّد ُمَمَّ يُِّد َعبُد األَِمرِي السَّ يُِّد ُعبيٌد، والسَّ يُِّد َجاِعٌد، والسَّ يُِّد لِف، والسَّ َسعيٌد، والسَّ
ِة ُأسِة  ِة األَكراِد، وَلُه ِقيَمُتُه الجتِمعيَُّة، وَقدجْ نََج نجَْج آباِئِه الِكراِم ِف ُمناَصَ اِكِن ِف ملَّ السَّ

ُثُه األَبناُء. ، وتأجْييِدِهمجْ كَم ِقيَل، َما ِف اآلَباِء تتورَّ ِن، وال�ُمباَلَغِة ِف ُحبِِّهمجْ يجْ آِل َكمِل الدِّ

 ِّ احِللِّ احلُسينيِّ   ِ ُشبَّ ِرَضا  ِد  ُمَمَّ يِِّد  السَّ بِن  اهللِ  َعبُد  يِّد  السَّ فُهَو  َجَِة  الَتجْ َصاِحُب  ا  أمَّ
الَكاظِميِّ ال�ُمتوفَّ َسنََة )4)1ه�، وَكاَن ِمنجْ َأبَرِز ُعَلَمِء َهِذِه الَعاِئَلِة النَّبيَلِة.

ُصوِمنَي(  املعجْ ِة  األِئمَّ ُعلوِم  َأبواِب  َفتِح  ِف  ال�ُمبنُي  )الُبهاُن  ِكَتاُب  ِمنَها:  َتآلِيُف  َلُه 
َة َشهِر َرجٍب ِمنجْ َسنِة 3))1ه�، كَم  وُهَو ِكتاٌب َضخٌم َقدجْ َفرَغ ِمنجْ تأليِفِه َيوَم األَربَعاِء ُغرَّ
أنَّ للسيِِّد َعبِد اهللِ ِكتاًبا)3( آَخَر ُهَو )ُبغيُة الطَّالبنَي ِف َحقيَقِة ال�ُمجتِهديَن(، وِكَتاُب )ُمنيُة 

لنَي()4(. ال�ُمحصِّ

)1( ترجت��ه ف: تكمل��ة نجوم الس��مء: 448/1، روض��ات النَّات: 61/4) الرق��م 393، تنقيح 
ة: 49)، الكنى واأللقاب: )/)35، س��فينة  املق��ال: )/)1) الرق��م 7046، الفوائ��د الرضويَّ
البح��ار: )/137 و 78/6، أعيان الش��يعة: 8/)8، ريان��ة األدب: 175/3، مصفى املقال: 
38)، الذريعة: 86/1) الرق��م 1499، األعلم: 131/4، معجم املؤلِّفني: 118/6، معجم 
، بقلم  ف��ني العراقيِّ��ني: )/7)3، طبق��ات الفقهاء: 370/13، ترجة الس��يِّد عبد اهلل ش��بَّ املؤلِّ

تلميذه القطيفّي، تقديم: د. حسني عّل مفوظ.
))( ترجة السيِّد عبد اهلل شبَّ�ر، بقلم تلميذه القطيفّي، حتقيق: عبد الكريم الدبَّاغ، تقديم: د. حسني 

عّل مفوظ.
)3( ف األصل: )كتاب(.

)4( حياة السيِّد عبد اهلل شبَّ�ر بقلم تلميذه القطيفّي: من )4 إل)5.
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هيِد، وَقدجْ َكاَن ِمنجْ ُمشتِغليها ِف الُعلوِم  وَهِذِه األُسُة ُحسينيَُّة النَّسِب، تتَّصُل بِزيٍد الشَّ
يِِّد  السَّ َكاظِِم  يِِّد  السَّ َجواُد  يُِّد  السَّ ُعلمِئها  وِمنجْ   ، ِّ احِللِّ ُموسى  يِِّد  السَّ ِرَضا  يُِّد  السَّ نيَِّة  يجْ الدِّ

.)1( ابِِع عَ�َ ِن الرَّ َقرجْ مِة ِمن ُعَلَمِء الجْ َة امُلكرَّ نيَُّة ِف مكَّ هيِد قتلتجُْه احلُكوَمُة الُعثمَّ ُمِسِن الشَّ

ْيُخ َعلٌّ الِعَذاريُّ )1200هـ-1281هـ()2( 102. الشَّ

ِر  شمَّ َقباِئِل  ِمنجْ  غرياِت  الدِّ َعشرَيِة  إل  ِل  باألصجْ ترِجُع  َكريَمٌة  َعشرَيٌة  الِعَذاريُّوَن 
طانيَِّة  َيِة ِمنجْ ُبطوِن مِحرَي الَقحجْ كيَمِة ِمَن الَعشاِئِر العربيَِّة الصَّ ِة البأجِْس والشَّ روَفِة بقوَّ املعجْ
)3( ِف َنجٍد، وَجبِل َحاِئٍل، والِعراِق وُسوريا وَغرِي َذلَِك  ٌف، وِصيٌت ُمَدوٍّ لَا َتاِريٌخ ُم�ِّ
ُخيوَل�ها  َأتجْعَبتجْ  َطاَل�م  ِب  والرضَّ الطَّعِن  صنَعِة  جُتيُد  َكبريٌة  َعشريٌة  ُر  وَشمَّ األَقطاِر،  ِمَن 
ًحا  بال�َمغاِزي َبنَي َنجٍد واحلََسا والَقطيِف، وَخَضعتجْ َل�َها الَزيَرُة ِمنجْ صنَعاَء إل َهَجَر ردجْ
ُر ِمنجْ َنجٍد إل َجزيَرِة الِعراِق ل�ُمحٍل وَقحٍط َأصاَب َنجًدا،  مِن، وَقدجْ نزَحتجْ َشمَّ ِمَن الزَّ
ًها إل َجزيَرِة  ر إل ُمغاَدَرِة نجٍد ُمتوجِّ ]ف�[اضُطرَّ )شيُخ َفاِرس الَربة( ]ِمن[ ُرؤساِء شمَّ
َعِر، وَجاَوَر َعشاِئَر )الُعبيِد( وَقدجْ َأوجَستجْ َهِذِه  بعنَي َبيًتا ِمنجْ ُبيوِت الشَّ الِعراِق بُِصحَبِة َأرجْ
يجِْخ َفاِرس وَأصحابِِه، والَغدَر ِبِمجْ َقبَل َأن  ر ِخيَفًة، وَحاوُلوا الَفتَك بالشَّ الَعشاِئُر ِمنجْ شمَّ
ُم احلَاَلُة ويستفِحُل اخلََطُر، ولكنَّ َدهاَء َشيِخ  ٍر الَكثرَيِة الَعَدِد وتتأزَّ تلجَْحَق بِِه َجاَعاُت شمَّ
َأنجْ  ر  شمَّ عشاِئِر  ِمنجْ  ا  ِسًّ وطَلَب  الَكاِرَثَة،  يتجنََّب  َأنجْ  اسَتطاَع  احلَكيَم  برَيُه  وتدجْ َفاِرس 

)1( ف تعداد تلمذته: ُينظر: حياة الس��يِّد عبد اهلل ش��ب بقلم تلميذه القطيفّي: 53-60. وف تعداد 
أولده: 65-66، وف ولدت��ه ووفاته: 70-76، وتعداد مش��اخيه: 39-41، ومصنَّفاته: )4-

.5(
))( ف شعراء احِللَّة )اخلاقاّن(: 1/4))-7)) هو الشيخ عّل بن حسني بن عبد اهلل بن الكاظم بن 
عّل بن تريبان الش��هري ب�)العذارّي(، عال أديب، وشاعر رقيق، ولد باحِللَّة عام 00)1ه�، وتوف 

ة عام 81)1ه�.  با ف 6) ذي احلجَّ
ي(. )3( ف املطبوع: )مدوِّ
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تلجَْحَق بِِه؛ ِلوَدِة ال�َمراِعي، ولبَّت طلَبُه وتَكاَثَرتجْ تَكاُثًرا أدَّى إل الصطَِداِم ال�ُمسلَِّح 
وحليَفاهِتَا  بيِد،  العجْ َجلِء  َعنجْ  َأسَفَر  وطيِّ  والُبوِر،  بيِد،  العجْ َعشاِئِر  ِجرياِنَا  وبنَي  بينَها 
، وَحل َل�َها امَلقاُم ِف َأماِكِن الَعشاِئِر املنَهِزَمِة ومتَّتجْ سيطَرُة  ر؛ َفَخل َل�َها الوُّ وانتَِصاِر شمَّ
ِم )اخلاَوِة( َتأجُْخُذها ِمنجْ  اِئُب باسجْ ر َعَل الَزيَرِة وَأطرافَِها، وَنواِحيها؛ فُفِرَضِت الرضَّ شمَّ
َد استِيلِء  ، وَلِسيم بعجْ ٍر ِف َتكاُثٍر مستمرٍّ جْ َتزلجْ َعشاِئُر شمَّ ُكلِّ َعشرَيٍة تنِزُل منطَقَتها، وَل
بة(  الرجْ ر  )شمَّ كَعشرَيِة  َأفخاُذ  وهمجْ  َحاِئٍل،  َجبِل  َعَل  ِة  عوديَّ السُّ الَعربيَِّة  َلَكِة  املمجْ اِم  حكَّ

وَأقساُمها َثلَثٌة)1(:

َعشرَيُة )اخلرصة وسنجاره(.. 1

ايح.. ) والصَّ

وعبدة واألسلم.. 3

مَر  الستعجْ أنَّ  إِلَّ  َحاِئٍل،  ُأمراِء  شيِد  الرَّ آلِل  إلَّ  ٍة؛  عامَّ بَزعاَمٍة  تعَتُف  ل  ر  وشمَّ
َطريِق  َعنجْ  الوهابيَِّة  بَمذَهِب  ُهمجْ  وأمدَّ للِحجاِز،  اًما  ُحكَّ ُعوٍد  سجْ آَل  َب  َنصَّ الِبيطانَّ 
َهَذا  َل�ُهُم األُموُر إل يوِمنا  فَقِد استَقاَمتجْ  اِب))(؛ وبَذلَِك  الوهَّ َعبِد  ِد ]بِن[  ُمَمَّ َصنيَعتِِه 

 

احِلنَي واألَولياِء،  ابيَِّة اخلَارِجِة َعِن اإِلسلِم، وهَدُموا ُقبوَر الصَّ َهَب الوهَّ ُُم اعتنَُقوا مذجْ إِلَّ أنَّ
التَّهديِم والعتِداِء وبثُّوا  َهَذا  بيتِِه بشكٍل َخاصٍّ ِمنجْ  النَّبّي)3(، وَأهُل  َقُب  ولجْ يسَلمجْ 
ِض اخلَاِرجنَي َعِن اإِلسلِم بِاسِم ِرجاِل  َفتاَوى ِمنجْ بعجْ الِفرَقَة بنَي ال�ُمسلِمنَي، وإِصداِر 

)1( البادية: لعبد البار الراوّي: 193.
رات مست هفر، وتأسيس املذهب الوهايّب. ))( ُينظر: مذكِّ

��ان نادران من مكتب��ات النج��ف األشف(، النص الثان: قداس��ة النجف  )3( ُينظ��ر: كتابن��ا )نصَّ
د حسني كاشف الغطاء، فيه اس��تقصاء عن هجمت الوهابيَّة عل العراق،  وعظمتها للش��يخ ممَّ

.ة البقيع والتي ختمها األوغاد بدم قبور أئمَّ
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اِخِل، وهؤلِء  ِن ِمَن الدَّ يجْ ِديِم الدِّ مِر، واستَلُموا ُأجوَرُهمجْ بتهجْ ِن، وُهم َصناِئُع الستِعجْ يجْ الدِّ
كَفَرٌة  َفُهمجْ  إِيمًنا  وَليَس  وُجبجْنًا،  َخوًفا  اإِلسلِم؛  لُِدخوِل  ُأجِبوا  ممَّنجْ  اِر  الكفَّ َأحفاُد  ُهمجْ 
عاَمُة ال�ُمطلَقُة  ُة والزَّ شيِد الِرئاَسُة العامَّ ا وَحقيَقًة، وَقِديًم ولِحًقا؛ فَقدجْ َكاَنتجْ آلِل الرَّ حقًّ
ِد بِن عبِد اهللِ  ر ُمَمَّ َقاِعَدًة إِلماَرهِتا، وِمنجْ َأعياِن ُأمراِء شمَّ ذتجْ َجبَل َحاِئٍل  اِمَلُة، اختَّ الشَّ
ِب بَأكثِر ِمنجْ ألِف  روِف بَشجاَعتِِه، وُمقاَرَعِة األَبطاِل َحتَّى َكاَن ُيَعدُّ بال�َحرجْ شيِد)1( املعجْ الرَّ
التَّاريُخ  لُه  ل  سجَّ الِذي  ِمتعٍب))(  بِن  الَعزيِز  َعبُد  األَمرُي  َأخيِه  ابُن  َدُه  بعجْ ويأجْيِت  فارٍس، 
ٌة َأكيدٌة،  ِّ صَداَقٌة َصاِدَقٌة، ومودَّ يِّد جعفٍر احِللِّ نا السَّ ُهَورًة، وَكاَنتجْ َلُه مَع جدِّ ُبطولٍت مشجْ
فٍر بَقصيَدٍة يمَدُحُه  يِِّد جعجْ وُمتباَدَلٌة َكتباُدِل ال�َمداِئِح َما بينَُهم َحتَّى َأرسَل األَمرُي إل السَّ

فٌر بِقصيَدٍة ُمثبَتٍة بِديوانِِه ِمنَها: يُِّد جعجْ ٌة َسنيٌَّة؛ فَأجاَبُه السَّ سوِل َهديَّ فِيها وَمَع الرَّ
�����ةجْ ������ن������ا ب����ال����تَّ����ح����يَّ����ةجَْوص������َل������تجْ ِم����ن����َك الَ�����ديَّ وَف������ِرحجْ
��������������������ٍل َف��ضجْ ل  أوَّ َذا  واِص�����������ٌل ِم�����ن�����ُك�����مجْ إِل����ي����هجَْل���ي���َس 

َصديَقُه  ديُق  الصَّ َدُح  يمجْ كَم  َعاِمَرٌة  َقصاِئُد  فِيِهمجْ   ِّ احِللِّ فٍر  جعجْ للسيِِّد  َكاَنتجْ  وَقدجْ 
ٍة، وَشمٍم َهاشميٍّ َرفِيٍع، وِهَي ِصَفٌة لَزَمتجْ كلَّ آِل َكمِل  ٍة َعلويَّ وَمديُح الندِّ للنِّدِّ ِف ِعزَّ
فلمجْ  ديِق(؛  و)الصَّ و)الَعزيِز(،  )األَِخ(،  ِظ  بَلفجْ ُماَطبَتُهمجْ  مدِحِهمجْ  َأثناَء  ينجَْس  جْ  وَل ِن،  يجْ الدِّ

)1( املتوفَّ�ى سنة 1315ه�. األعلم: 5/4).
))( عب��د العزي��ز بن متعب بن عبد اهلل الرش��يد: من أمراء آل رش��يد، أصحاب حائ��ل وما حولا، 
د بن عبد اهلل الرش��يد( س��نة 1315ه�. كان أش��جع العرب ف  ه )ُمَمَّ بنج��د. ولَِيها بعد وفاة عمِّ
عصه، وأصلبهم عوًدا، له وقائع وغارات كثرية، تألَّب عليه ابن صباح صاحب الكويت، وابن 
س��عود )عبد العزيز بن عبد الرمحن( ف صباه، وأمري املنتفق، وف أيامه استجع ابن سعود مدينة 
)الرياض( س��نة 1319ه�، ف خب مشهور، وظلَّ ابن رش��يد يصاول خصومه، ويقابل الغارات 
بمثله��ا، إل أن ُقتِ��ل ف روضة املهنَّا )من ملحقات القصيم، شق��ي بريدة( ف غارة فاجأه با ابن 
س��عود. األعلم: 5/4). ولغة العرب، املجلَّد الثالث، ودائرة املعارف اإلس��لميَّة: 176/1، 
وقل��ب جريرة الع��رب: 345 وفيه: مقتله ف الطرفية بقرب بريدة، وف الكتب املصنَّفة ف س��رية 

ابن سعود، تفصيل حروبه وأخباره معه.
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ِة  الَّ ِظ: )َمولَي( الدَّ ِرفجْ أنجْ خُياطَِبُهمجْ بلفجْ جْ يعجْ ينحطَّ انِحطاَط املمُدوِح َعنجْ ُرتَبِة امَلاِدِح، وَل
ِض  بعجْ َعَل  للُحصوِل  املتملِّقنَي  َعَراِء  الشُّ ُض  بعجْ يفَعُل  كَم  َعِة  والضِّ واخلُنوِع،  ِة  الذلَّ َعَل 

ِح األَمرِي عبِد الَعزيِز بِن ِمتعٍب: ِرِه ِف مدجْ اِلباِت، وِمنجْ شعجْ

َأًخا الَعزيِز  َعبِد  كالَفتى  َأِج��دجْ  جْ  ريبِيوَل وتغجْ يِقي  بِت�جْ ��ُت  َأط��لجْ وَل���وجْ 
رى: ويُقوُل فِيِه ِمنجْ َقصيَدٍة ُأخجْ

ل َفليَس  الَعزيِز  عبَد  َيا  اخلَ��رُي  ُي��ذَخ��ُرلَك   ِّ وال����َّ للَخرِي  َأٌخ  ِس���واَك 
مُم  والشَّ العريبُّ  واإلَباُء  ُة،  الَعلويَّ ُة  الِعزَّ وَهِذِه  بالنَّفِس،  الَعظيُم  تداُد  العجْ وَهَذا 
تاَرَها اهللُ للَعلوينَي تَوارُثوها َأًبا َعنجْ َجدٍّ وَكابًِرا َعنجْ َكابٍِر،  فاِت التِي اخجْ الَاشميُّ ِمَن الصِّ

ياَدِة: ِض ُضعفاِء النُّفوِس يشَحُذ، وعَليِه َشاَرُة السِّ وَقدجْ ُقلُت ُمرجَتًِل ِف بعجْ

س���يِّ���ٍد َع�������َل  اهللِ  ���ن���َة  ل���عجْ ���داَءُه َع����اَدةجْي����ا  َق����دجْ َج��ع��َل اس���ت���ججْ
����داُؤه ش���اِه���ٌد ����م اس����ت����ججْ �����اَدةجْف����إِنَّ ����ُه َل����ي����َس ِم������َن ال�����سَّ ب����أنَّ

َراُد. نا َعنجْ َصميِم ال�َموضوِع َدعاَنا إِليِه الستطجْ وَقِد ابتَعدجْ

ِة َسَكنُوا  ريَّ وَحِة الشمَّ نرجعجْ إل ُصلِب امَلوضوِع: إنَّ العذارينَي فرٌع َكريٌم ِمَن الدَّ ولجْ
ََذها  واختَّ ِة  احِللَّ إل  َأفراِدها  ُض  بعجْ نزَح  ُثمَّ  َكُر،  يذجْ شأجٌْن  فِيها  لمجْ  وَكاَن  ال�َمحاويِل،  قريَة 
َكاَن  وَقدجْ  وُأدب��اٌء،  ُعَلَمٌء  َبَرَز  الَعشرَيِة  َهِذِه  وِمنجْ  واألَدبيَِّة،  الِعلميَِّة  للستِفاَدِة  كنًا  مسجْ
يجُْخ  الشَّ وُهَو  الَعاِئَلِة  َهِذِه  ُعيوِن  ِمنجْ  الَكبرِي  الِعذاريِّ  َعَلّ  يجُْخ  الشَّ َجَِة  الَتجْ َهِذِه  َصاِحُب 

 

ُل  أوَّ ُهَو  َهَذا  وَتريباُن  َتريباِن،  بِن  َعلِّ  بِن  َكاظِم  بِن  اهللِ  َعبِد  بِن  ُحسنِي  يجِْخ  الشَّ بُن  علُّ 
ُثمَّ  ِن؛  يجْ الدِّ َكمِل  آِل  ِمنجْ  ُعلمِئها  لِ�ُمجاوَرِة  اَدِة(  )السَّ َقريَة  وَسَكَن  الِعراِق،  إل  َنزَح  منجْ 
ُم  ِة، وِمنجْ ُهنا حِلَقها اسجْ ساتيِق ال�ُمجاِوَرِة إل َمدينَِة احِللَّ ُة َتريباِن ِف الُقرى والرَّ قتجْ ُذريَّ تفرَّ
ساتِيِق  والرَّ الُقرى  َهِذِه  اَن  ُسكَّ َعَل  َعاَدًة  النَّاُس  ُيطلُقُه  الِذي  السُم  وُهَو  ذارينَي(  )العجْ
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َعَل  َجَِة  الَتجْ َهِذِه  َصاِحُب  َأكبَّ  وَقدجْ  بالَعذاِر،  بِيًها  تشجْ الُفراِت  َنجِْر  تي  ِضفَّ َعَل  الَواِقَعِة 
روَس  ِم يتقبَُّل ِذهنُُه الدُّ تِعداٌد فِطجْرّي[، َسيُع التعلُّ الِعلجِْم واألَدِب، وَكاَن ]لُه اسجْ ِدَراَسِة 
ِة ُحدوَد َسنَِة 00)1ه�، وَقِد اسَتفاَد ِمنجْ َذلَِك  بِدوِن إِجهاِد فِكٍر، وَكاَنتجْ ِولَدُتُه ِف احِللَّ
النَّجِف  إل  َهاَجَر  الثَّقاِفِّ  نَِمِه  باِع  بإِشجْ ِمنُه  َبًة  ورغجْ َكبرَيًة  استِفاَدًة  ال�ُمعطَِّر  الثَّقاِفِّ  الَوِّ 
َأساتَذهِتا  ِمنجْ  فاسَتفاَد  الِعلجِْم  طَلِب  َأجِل  ِمنجْ  إِسلميٍَّة  َجاِمَعٍة  َأعظُم  وِهَي  األَشِف، 
ُد بني الُعَلَمِء الُفضلِء ِف َأندَيِة الِعلِم واألَدِب فتعلََّم  َد ُبرَهٍة َصاَر اسُمُه يتدَّ وُعلمِئها، وبعجْ
؛ بلجْ  ِو َذلَِك عَطَشُه الِعلميَّ رى، ول َيرجْ عيََّة األُخجْ َه واألُُصوَل والُعلوَم ال�َّ ال�َمباِدئ َوالِفقجْ
ِم النُّقَطِة والِكيمياِء،  وَنُه بِعلجْ رى كاحِلَساِب، والفلِك والتَّنِجيِم، وَما ُيسمُّ تعلَّم ُعلوًما ُأخجْ
َبِعيٌد  َصحيٌح  ِعلٌم  وُهَو  داِم؛  بالستِخجْ عهِدِهمجْ  ِف  عنُه   ِ ال�ُمعبَّ األَرواِح  ِضرِي  حتجْ وِعلجِْم 
َهَذا  ُم ُيسيُئوَن إل  اُلوَن؛ فإِنَّ وُذوَن الدجَّ ال�ُمشعجْ ملُه  إَِذا استعجْ إِلَّ  َجِل  عوَذِة والدَّ َعِن الشَّ
ِم  الِعلجْ َهَذا  َة  قيُّوَن َصحَّ الَغربيوَن وال�َّ الُعَلَمُء  ، وَقِد امَتَحَن  وذهِتِمجْ الِعلِم بَدجِلِهمجْ وشعجْ
َمة  الَعلَّ َبَا  ا، وَجرَّ كا وغرِيِهَ ُأورّبا وَأمريجْ ِف  وحيَِّة  الرُّ النَّفسيَِّة وال�َمحافِِل  ِف المعيَّاِت 
اآلَخروَن،  روَن  وال�ُمفكِّ الُعَلَمُء  بِا  آَمَن  كَم  بِا  وآَمَن  ِسِه،  بنفجْ ُلودج()1(  )ُأوليَفر   الَكبرُي 

تِه، وإنَّ الُقرآَن ال�َمجيَد  ِة َعَل َصحَّ وَما ِعلُم التَّنويِم املِغناطيسِّ إِلَّ َدليٌل ِمنجْ ُجَلِة األدلَّ
يِف  ُقتُِلوْا  الِذيَن  َسَبنَّ  حَتْ َقاِئٍل: ﴿َوالَ  ِمنجْ  َعزَّ  َقولِِه  ِمثِل  ِف  النَّفِس  بِبقاِء  يُقوُل  فُهَو  دُه؛  يؤيِّ
يَفُة  ُة ال�َّ دُه اأَلحاديُث النَّبويَّ ِْم ُيْرَزُقوَن﴾))(، كم تؤيِّ َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِّ َسبِيِل اللِّ 
سوِل األَعظِم لقتجْل )بدر(: )َهْل َوَجْدُتم  ِمنجْ ِقيامِة ال�َميِت وُمناداتِِه ل�ُمَشيِّعيِه، وَقوُل الرَّ

 

)1( س��ري أوليف��ر لودج: ع��ال فيزيائي نابغ، كان مدي��ًرا لامعة برمنجهام، وعض��و المعية امللكيَّة 
فاته من  م العلوم. وُيعدُّ س��ري أوليفر من أبرز علمء الروحيَّ��ة ف القرن الع�ين، وتعتب مؤلَّ لتقدُّ
فات��ه: ما يل الفيزياء، العل��م والدين، الدران  أث��رى املؤلَّفات ف م��ال العلم الروحّي. من مؤلَّ
الوهيَّة، العقل والعتقاد، اإلنس��ان والكون، حياة اإلنسان بعد املوت، حقيقة عال الروح. ولد 

ة. عام )185 وتوفِّ عام 1940. املوسوعة احلرَّ
))( آل عمران: 169.
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َويِف  الَْفاِق  يِف  آَياتِنَا  ﴿َسنُِرِيْم  َتعاَل:  قوُلُه  منُه  واألصُح  َحقًّا؟()1(  ُكْم  َربُّ َوَعَدُكْم  َما 
.)((﴾ ُه اْلـَحقُّ َ َلـُهْم َأنَّ َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

ًل، وكلُّ َما ِف األَمِر الَقوُل باستبَعاِد ُحصولِِه وال�ُمستبَعُد  وليَس َهَذا الِعلُم مُمَتنًعا َعقجْ
َأِو  َماَل لإلنجْكاِر  َفَل  َنِة  ال�ُمتمدِّ عوِب  الشُّ ُة  بِِه كافَّ َقِد اعتَفتجْ  ِعلٌم  الُوقوِع، وُهَو  ممِكُن 
األَرواِح  ضاِر  استحجْ علَم  َماَرَس  َقدجْ  َجَِة  الَتجْ َهِذِه  َصاِحَب  وإنَّ  َصحتِِه،  ِف  التَّشكيِك 

لنَي وال�ُمشعوِذيَن. ة جَتاربِِه الَكثريوَن ممَّنجْ ل تنجْطِل عَليِهمجْ ِحيُل املدجِّ وَشِهَد َلُه بصحَّ

َليلَة  يجُْخ علٌّ إل َرمحِة اهللِ  َب َفضاِئَلُه ومَكاِرَمُه، وَقِد انتَقَل الشَّ للُمتَجِم َعِقٌب تعقَّ
َعبُد  يجُْخ  الشَّ فَأفضُلُهُم  ؛  َعلٍّ يجِْخ  الشَّ َأولُد  ا  أمَّ ه�،   1(81 َسنَة  ِة  احِلجَّ ِذي   (6 الثننِي 
يِِّد َفاِضٍل َكمِل  يجُْخ علُّ الِذي َدرَس الُعلوَم ِعنَد الَعّلَمة السَّ اهللِ)3(، وِمنجْ َأحفاِدِه سميُُّه الشَّ

.)4( يجِْخ اخلَاقانِّ ِن َكم َورَد َذلَِك ِف ُشعراِء احِللَّة لأُلستاِذ الشَّ يجْ الدِّ

الُعَلَمء،  َبنَي  َعليًّا  َمَكاًنا)5(  ُه  أتجْ بوَّ ُشهرًة  وَناَل  واألَدِب،  بالعلِم  اتَّصَف  َجُم  وال�ُمتجْ
�َي- رمحه اهلل وَأسكنَُه َفسيَح َجنَّاتِِه- َسنَة 81)1ه� َعنجْ ُعمٍر َناَهَز 81 َعاًما َقضاَها  توفِّ

وى. بالِبِّ والتَّقجْ

)1( صحيح البخارّي: 98/5، مسند أمحد: )/38.
لت: 53. ))( فصِّ

)3( جاء ف الذريعة: 9/ق697/3 »ديوان الشيخ عبد اهلل العذارّي من شعراء احِللَّة الفيحاء، ترجه 
اخلطيب اليعقويّب ف البابليات: )/)18، وذكر أنَّه ابن العال الَِليل الشيخ عّل بن الشيخ حسني 
ابن عبد اهلل بن كاظم بن عّل بن تريبان، سكن جّده األعل قرية )السادة( قرب احِللَّة وتوفِّ والده 
الع��ال حدود 81)1ه���، وقام مقامه ولده هذا الذي تلمذ بعد والده عل أس��تاذه الس��يِّد مهدّي 

القزوينّي الذي رثاه بقصيدة طويلة، وتوفِّ هو ف 1307ه�«.
)4( شعراء احِللَّة: 463/5.

)5( ف املطبوع: )مكان(.
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يُِّد َمْهديُّ الُقْزِوينِيُّ )1222هـ-1300هـ()1( 103. السَّ

ِة  َواَها َما ِف احِللَّ رى ُبيوَتاٌت أَتتجْ َعنجْ َطريِق اِلجَرِة استهجْ ِة كَم ِف الُبلداِن األُخجْ ِف احِللَّ
َيوَم َذاَك ِمنجْ نجَْضٍة ِعلميٍَّة وَأدبيٍَّة َقاِئَمٍة َعَل َقَدٍم َوساٍق، وِمنجْ َهِذِه الُبيوتاِت بيُت الُقزوينيِّ 
يِِّد ُحسنِي، يتَّصُل نسُبُه  ََد السَّ يِِّد َأمحجْ يِِّد َحسِن السَّ يُِّد َمهديُّ السَّ َجُم ُهَو السَّ امُلحَتُموَن، وامُلتجْ
روِف ب�: الُغراِب بِن يجْيى الَعنِب بِن َأيِب الَقاِسِم بِن َعلِّ َحتَّى  يُف بِعلِّ بِن َزيِد بِن َعلِّ املعجْ ال�َّ
ِة  ينجْتِهَي إل اإِلماِم َزيِد بِن َعلِّ بِن اإِلماِم احلُسنِي، ُولَِد َسنََة )))1ه� وانتقَل إل رمحجْ
ِة َيوَم َذاَك ِمنجْ نجَْضٍة ِعلميٍَّة  تهَواَها لِ�َم ِف احِللَّ َة، واسجْ طَن احِللَّ ِه سنَة 1300ه�، وَقِد استوجْ َربِّ
))(، وِكَتاِب )الُكنَى واأَللقاُب(  ُقويبِّ اليعجْ يِخ  ِكتاِب )الَبابليَّاُت( للشَّ وَأدبيٍَّة، وَقدجْ َورَد ِف 
يَِّد  ّي)3( إِنَّ َجدَّ وعميَد َهِذِه األُسِة الَكريَمِة الَعالِ�َم الَكِريَم السَّ يجِْخ َعبَّاِس الُقمِّ َمة الشَّ للَعلَّ
ُمنُذ  األَشَف  النَّجَف  الِعراِق، وقطَن  إل  ُقزويَن  ِمنجْ  انتَقَل  مِن  ُل  أوَّ ُهَو  الُقزوينيَّ  ََد  َأمحجْ
غيَلِة، وَأكثُرُهمجْ  ِة والرِّ َة، وآَخروَن ِف اِلنديَّ ٌض ِمنجْ َأفراِدها احِللَّ َثلَثِة ُقروٍن؛ ُثمَّ سَكَن بعجْ
الَوظاِئَف  َأبناِئِهُم  ِمنجْ  َد  وَتَقلَّ النَّاِس،  َبنَي  طيَِّبٍة  ُسمَعٍة  َذوي  ِديٍن  وِرجاِل  الُفضلِء  ِمَن 
، وِمنهُم  ال�َملكيِّ الَعهِد  اِب ِف  النُّوَّ َناِئًبا ِف مِلِس  فٍر؛ َحيُث أصبَح  يِِّد جعجْ الَعالِيَة، كالسَّ
�ريَفِة،  الشَّ األُسِة  َهِذِه  أبناِء  َأغلِب  َعَل  نيَُّة  يجْ الدِّ الِصَفُة  والُقضاُة، وتغِلُب  ال�ُمحاموَن)4( 

ة: 174، معارف  )1( ترجته ف: مس��تدرك الوس��ائل )اخلامتة(: )/7)1 الرقم 3، الفوائ��د الرضويَّ
الرجال: 110/3 الرقم )47، أعيان الش��يعة: 146/10، الذريعة: 48/1 الرقم 41) و)/6 
الرقم 10 و3)/38) الرقم 8796، مصفى املقال: 475، األعلم: 114/7، معجم املؤلِّفني: 
)56/1، معج��م املؤلِّفني العراقيِّني: 53/3)، طبق��ات الفقهاء: 9/13)6، وانظر: ترجتنا له 
ف حتقيق كتابه )أسمء القبائل والعشائر وبعض امللوك( فيه ترجة وافية، وقد استدركت عل كلِّ 

من ترَجم له، والكتاب قيد الطبع.
.11/( )((
.54/3 )3(

)4( ف املطبوع: )املحامني(.
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اإِلسلميََّة،  يَعَة  ال�َّ َخدمِت  َخطيٌَّة  آَثاٌر)1( علميٌَّة، وَتصانِيُف  امَلرُحوِم  َجِم  امُلتجْ وللسيِِّد 
يُِّد  َجَِة، وَأولُدُه السَّ ويُعوُد الَفضُل لتثجْبيِت ِدعاَمِة ووَجاَهِة َهِذِه األُسِة إل َصاِحِب الَتجْ
يُِّد ُحسنٌي، وُكلُُّهمجْ ِمنجْ َكريمِة  يُِّد َأُبو ال�ُمعزِّ ]ممد[، والسَّ زا َصالٌِح، والسَّ َفٌر وِمريجْ زا جعجْ ِمريجْ

يجِْخ علٍّ َكاِشِف الِغَطاِء، َصاِحِب ِكَتاِب )احلُُصوُن ال�َمنيَعُة(. الشَّ

َقِد  الُقزوينيُّ  عّل  ُد  ُمَمَّ يُِّد  السَّ األُسِة  َهِذِه  َأفراِد  َأحَد  أنَّ  إل  اإِلشاَرِة  ِمَن  بدَّ  ول 
اِح  فَّ السَّ ال�ُمجرِم  بِقياَدِة  ِك  التُّ ُماَصِة  عنَد  ِة  احِللَّ َأبناِء  ِمنجْ  َطلَب  عنَدما  فَأخطَأ  اجَتهَد 
َل  ِة ممَّا سهَّ ّينَي َعدَم ُماَرَبِة األَتراِك وَجيِشِهُم ال�ُمحاِصِ للحلَّ )َعاِكٍف(، وطَلَب ِمَن احِللِّ
يُّوَن))(  سَفِة، ولوجْ محَل احِللِّ ِة والَكاِرَثِة املؤجْ للُغزاِة اجتِياَح البلَدِة، وُحدوَث النَّ�كبِة املأجْساويَّ
لَح لنَجُحوا ِف طرِد الُغزاِة كَم َفعُلوها ِف ُمناَسباٍت َسابَِقٍة، ولتخلَّصِت ال�َمدينُة ِمنجْ  السَّ

ة َعاِكف()3(. ُة )َدكَّ ، واحلَاِدَثُة ال�ُمسمَّ ِكيِّ ُشوِر الَيِش التُّ

مريَن اإلنجْكليِز، وُمباَركتِِه انتَِخاَب )ُكوكجْس(  وكَذلَِك اجتهاُده بَعدِم ُماَرَبِة ال�ُمستعجْ
بِِه،  قلجْ َصميِم  ِمنجْ  َذلَِك  يودُّ  َأظنُُّه  ول  َخاطَِئٌة،  الجتِهاداِت  َهِذِه  وِمثُل  للِعراِق،  مِلًكا 
ال�ُمدِن  بقيَِّة  َعنجْ  احِللَّة  َعَزَل  َهَذا  وبموِقِفه  إَِليها،  ُيوفَّقجْ  وَل�مجْ  ال�َمصَلَحَة،  يقِصُد  ولكنَُّه 
الِعراقيَِّة، وَحاَل بينَها وبنَي اشِتاِكها ِف َشِف اِلهاِد ِضدَّ الحتِلِل ِف َثورِة الِع�يَن 
ِة ال�ُمجاِهديَن َخاَلُفوا  ًضا ِمنجْ ُعَلَمِء احِللَّ اخلَالَِدِة ُأسوًة بال�ُمدِن الِعراقيَِّة الثَّائرِة إلَّ أنَّ بعجْ
ِة  مريَن، وَناُلوا َشَف ال�ُمساَهَ يِِّد، وَرَفُعوا َرَايَة الِكفاِح ال�ُمسلَِّح ِضدَّ ال�ُمستعجْ موِقَف السَّ

نيِة، وَأبناِئها الَبَرِة. يجْ َب َأواِمِر امَلرجعيَِّة الدِّ لَتحريِر الِعراِق حسجْ

َوَفاُتُه
مَوِة عنجَْد عوَدتِِه  زا َجعفٍر َسنََة 1300ه� بالسَّ َد َوفاِة ولِدِه ِمريجْ اخَتاَرُه اهللُ إل ِجواِرِه بعجْ

)1( ف املطبوع: )آثاًرا(.
))( ف املطبوع: )احللِّيِّني(.

)3( وذلك ف آب 1915م.
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ٌع مؤِلٌ َعَل ُنفوِس ُمبِّيِه  ُدُه َخَسارًة للِعلجِْم واألَدِب، ووقجْ ، وَكاَن َفقجْ منجْ َأداِء َفريَضِة احلَجِّ
الَفاِضَل  جَل  َهَذا الرَّ نًة  بِه، وَقدجْ ُنظَمِت الَقصاِئُد وُألقيِت اخلُطُب مؤبِّ وال�ُمتعلِّقنِي 

ظِم َأقضَيِة احِللَّة ومرَكِزَها)1(. كَم ُأقيمِت الَفواتُِح َعَل ُروِحِه الطَّاِهَرِة ِف معجْ

د ْبُن ُيوُنس)2( ]...- حدود 1240هـ[ ْيخ حُمَمَّ 104. الشَّ
 ، ُد بُن ُيوُنس)3( احَلاجِّ َرايِض بِن ُشويي الظُّويريِّ ال�َحميديِّ يجُْخ َأُبو الَقاِسِم ُمَمَّ الشَّ
َكثرَِي  ُمتتبًِّعا  َوِرًعا  َكاَن   ، وَأجّلئِهمجْ األُدباِء،  ومَهَرِة  الُعَلَمِء،  َأفاِضِل  ِمنجْ   ، ِّ احِللِّ بيعيِّ  الرُّ
ِفنَي، وِمنجْ  روِس الِعلميَِّة واألَدبيَِّة، وَكاَن ِمَن املؤلِّ امُلطاَلَعِة والتِّصاِل بالُعَلَمِء، َشُغوًفا بالدُّ
ُر ال�ُمِحيُط ِف  ِم امَلنطِِق، وِكَتاُب )الَبحجْ ى ب�)ِميَزاُن الُعُقوِل()4( ِف ِعلجْ ِكَتاُبُه ال�ُمسمَّ تأجْليِفِه 
ِمنجْ  َفرَغ  الُعُقوِل()6( ِف األُصوِل،  )َبراِهي�ُن  َثلَثِة مُلَّداٍت، وِكتاُب  ِف  ِه()5(  الِفقجْ ُأُصوِل 

ُة اخِلَصاِم()8(. تأجْلِيِفِه َسنَة 9))1ه�، وِكَتاُب )ُمتَلُف األَنجْظاِر()7( وِكتاُب )حجَّ

فٍر  يجِْخ جعجْ ِة اإِلسلِم الشَّ ا حلُجَّ ن الثَّالَِث َعَ� الَباِرزيَن، ُمعاِصً َقرجْ وَكاَن ِمنجْ ُعَلَمِء الجْ

)1( ُينظر: معارف الرجال: 110/3 الرقم )47، أعيان الشيعة: 146/10.
))( أعيان الش��يعة: 40/9) و101/10، مايض النج��ف وحاضها: 565/3، الذريعة: 81/3 
الرق��م 47) و 61/6) الرقم 3)14، األع��لم: 160/7، معجم املؤلِّفني: )1/)14، معجم 

رجال الفكر واألدب ف النجف: 80/3)1، طبقات الفقهاء: 517/13.
د بن جعفر بن  د بن يونس، والثانية بعنوان ممَّ )3( له ف أعيان الش��يعة ترجتان: األول بعنوان ممَّ

يونس. ُينظر: 40/9) و101/10من أعيان الشيعة.
)4( واس��مه الت��ام )مي��زان العقول ف كش��ف أسار غوامض حقائق مس��ائل املعق��ول(. الذريعة: 

.316/(3
)5( الذريعة: 45/3.

ة املعقول واملنقول، شح لتهذيب الوصول  ة العنوان )براهني العقول ف كشف أسار أئمَّ )6( وتتمَّ
(. الذريعة: 81/3. ّ مة احِللِّ إل علم األُصول تصنيف آية اهلل العلَّ

)7( ف الذريعة: 0)/17) )متلف األنظار ومطرح األفكار ف أصول الفقه، ف ستِّ ملَّدات(.
ة اخلصام ف أصول األحكام، يعني به أصول الفقه. الذريعة: 61/6). )8( حجَّ
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َمَذ َعليِه، واسَتفاَد ِمنجُْه ِف حتصيِلِه الِعلميِّ وَقدجْ َصَاهَرُه  الَكبرِي ال�ُمتوّف َسنََة 7))1ه�، وتتلجْ
َدًما  إِليِه  بنَي  ال�ُمقرَّ يجِْخ، وِمَن  الشَّ َأولِد  َخاَل  َجَة  الَتجْ َهِذِه  فَكاَن َصاِحُب  يجُْخ األَكُب؛  الشَّ
ريظِه)1( ال�ُمثبِت َعَل َظهِر ِكَتاِب )َبراِهي�ُن  يجِْخ َجعفٍر بتقجْ يجُْخ علُّ بُن الشَّ َ الشَّ وُروًحا، وَقدجْ َبنيَّ
َجَِة َخاُلُه وترَجَُه ِف ِكتابِه )ُموِقُظ الَراِقِديَن( ِف  ُه عنُه آنِفًا بأنَّ َصاِحَب َهِذِه الَتجْ الُعُقوِل( املنوَّ
لِيِم  ُت ِف تعجْ ِضِه َقوُلُه: »وَشعجْ ال�َمواِعِظ كَم ُيوحي بَذلَِك ُعنواُن الِكَتاِب، وَقدجْ َجاَء ِف بعجْ
داِن، وَساِئِر الُقرى َسنََة 11)1ه�،  ِة واحلََسَكِة، واملِعجْ ِظ ِف احِللَّ لِة، واألَحكاِم، والَوعجْ الصَّ
فُت األَكَب ِمنُه ال�َموسوَم  َدُه َألَّ اِمغ())(، وبعجْ فُت ِحينَئٍذ ال�َمواِعَظ امَلوسوَم ب�)احلََجر الدَّ وألَّ

اِقِديَن( َهَذا«)3(. فُت )ُموِقُظ الرَّ بِ�)َحياة الُقُلوب(؛ ُثمَّ َأّلفُت )ُسوَر الَواِعظنَي(، ُثمَّ ألَّ

يجِْخ َعلٍّ أنُه ِمنجْ َذِوي الِعلِم، ولكنجْ لجْ َيرَتِق إل َدرَجِة  َبياِن الشَّ ويظَهُر ِمنجْ ُأسلوِب 
ا إل الَعاميَِّة؛  ؛ فلهجُتُه َقريبٌة ِجدًّ ُه َقال َذلَِك َقبَل إِكمِل حتجْصيِلِه الِعلميِّ الُعَلَمِء الِكباِر، َأوجْ إنَّ
ِد ُحسنِي  يجَْخ ُمَمَّ ََد، والشَّ يجِْخ َأمحجْ ُه اكَتفى بِعلِم َوَلديِه الَعالِ�َمنِي الَِليَلنِي الَفقيَهنِي، الشَّ لعلَّ

ُن واإِلسلُم()4(. يجْ َصاِحِب ِكتاِب )الدِّ

ٌد َكاِشُف الِغَطاِء )ت1247هـ( ْيُخ حُمَمَّ 105. الشَّ
يجِْخ َجعفٍر الَكبرِي، يتمتَُّع  اِئَفِة ِف َعصِه الشَّ يجْخ الَفاِضل ُهَو َنجُل َرئيِس الطَّ َهَذا الشَّ

)1( جاء ف الذريعة: 3/)8 »وقرظه جع من علمء عصه بخطوطهم منهم الش��يخ حس��ن بن عّل 
د املعروف ب�: )ملَّ كتاب(، وأولد  د تقّي بن ممَّ القفطان، والشيخ مسن األعسم، والشيخ ممَّ

يجْخ عل وغريهم«. د، والشَّ يجْخ ُمَمَّ يجْخ موسى، والشَّ أخته أبناء الشيخ األكب الشَّ
))( ف املطبوع: )الدافع(. والتصويب من املصدر.

)3( ُينظر: الذريعة: 46/3.
د رضا  د حسني بن الشيخ عّل بن الشيخ ممَّ )4( ف الذريعة: 93/8) »الدين واإلسلم للشيخ ممَّ
لم ف فلسفة الدين اإلسلمّي وإثبات الصانع والتوحيد والعدل  آل كشف الغطاء ف جزأين، أوَّ
ى أيًضا  ة طبع )1331ه�(، ويسمَّ ة اخلاصَّ وما يتعلَّق بم، طبع )1330ه�(. وثانيها ف إثبات النبوَّ

ب�)الدعوة اإلسلميَّة(«.
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ا ِف العلِم وَحصاَفِة الرأجْي والَورِع واألَرييَِّة؛  بِصَفاِت مَحيَدٍة، وَسجاَيا َعربيٍَّة َعاليٍة، أمَّ
لتُه َهِذِه امُلميزاُت  ِة ألغَلِب ِرَجالِت َهِذِه األُسِة، وَقدجْ َأهَّ فاِت)1( العامَّ َفهَي ِمنجْ جَلِة الصِّ
وُنفوٌذ  ُروحّيٌة  ُسلطٌة  َلُه  فَكاَنتجْ  وَأقراُنُه؛  ُزملُؤُه  َعليها  يغبطُه  َرفِيَعًة  َمنزَلًة  يتلَّ  ألنجْ 
َمِد  ُأسِس  ِف  األُوَل  الَلَبنَة  َوضَع  الِذي  الطَّائَفِة  َشيِخ  َأبيِه  َمواِريِث  ُجَلِة  ِمنجْ  ِهي  ِدينيٌّ 
َهِذِه األُسِة الَعربيَِّة األَصِل، الَكريَمِة امُلحتِد، قاَل فِيِه سبُطُه ِف ِكَتاِب ]احلصون املنيعة 

 

ُمطاًعا  َمِهيًبا،  َجليًل،  ًم،  َشهجْ كاِمًل،  َفاِضًل  »َعالِ�ًم،  َكاَن:  ُه  إنَّ يَعِة(  الشِّ )َطبَقات  ف[ 
 

اكتسَح  الِذي  الَعامِّ  بالطَّاُعوِن  اهللِ  َرمحِة  إل  انتقَل  إل��خ...  َأبيِه«))(  َي��َديجْ  َعَل   تتلَمَذ 

ِخدماٍت  رِة  املوقَّ العائلِة  ل�َهِذِه  وأنَّ  47)1ه���)3(،  َسنَة  باحِللَّة  وفاتُه  وَكاَنت  الِعرَاَق 
ال�ُمنصِفنَي  ِمَن  َأحٍد  يمِكُن أليِّ  ِن والَعرِب واإِلسلِم، ل  يجْ الدِّ ِخدَمِة  ِف  بَذُلوَها  َكثريًة 

 

األُِس  َكباِقي  الِغَطاِء  َكاِشِف  وُأسُة  للتَّشِكيِك،  َقابَِلًة  جيعَلها  َأوجْ  يَتجاَهَلها  َأنجْ 

 

امُلناوئِة  السياسيَِّة  اهاِت  بالجتِّ رجْ  يتأثَّ جْ  َل الِذي  ِر  ال�ُمتنوِّ باِب  الشَّ ِمَن  فِفيها  الِعراقيَِّة؛ 
ِمنهمجْ  نيِة، وَكثرٌي  يجْ الدِّ ُمعتَقداتِِه  َعاَداِت متمِعِه وِقيمِه، وعنجْ  َعنجْ  ينحِرفجْ  لإِلسلِم، ولجْ 

ُفضلُء وُصلحاُء.

ْيُخ َحسٌن َأُبو الِويْص 1270هـ-1331هـ 106. الشَّ

ِب ب�: َأيب الِويِص، َأصُلُه ِمنجْ  ِد َصالٍح امللقَّ ُهَو َحسُن بُن َحاجِّ ُعلواِن بِن ُحسنِي بِن ُمَمَّ
 

ِة التَّعيِس ِف عِصنا؛ وَسَبُب َهَذا اللَقِب إنَّ  ِهيٍت، وُهَو َخاُل عبُّوِد احلَاجِّ ُعلواِن ُمتاُر ملَّ

)1( ف املطبوع: )صفاة(.
))( نقل��ه الس��يِّد عن أعيان الش��يعة: 00/9)، ويق��ول العامّل: »وكانت رجال احلكومة خيش��ونه 
ويرجونه، وإذا س��مع بتعدٍّ عل بعض الفقراء يغضب وخياطب احلاكم بقوله: )نذر ندر( فريتدع 
ب با، توفِّ عن بنت واحدة، وللش��يخ صالح  احلاكم و)ندر( بالتكية كلمة اس��تفهام فلذلك لقِّ

التميمّي وغريه، فيه أشعار كثرية، وكان جييز الشعراء ويصلهم«.
)3( ُينظر: العراق بني احتللني، للمحامي عبَّاس العزاوّي.
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نِججْ َميجَْخلِّيني  َد َصالح َكاَن يَتضاَيُق ِمنجْ ُصاِخ وَلِدِه البِكِر؛ فِيقوُل لَزوَجتِِه: »ابجْ ُه ُمَمَّ جدَّ
َجم  ال�ُمتجْ َكاَن  اللقُب،  َهَذا  َفلِزَمُه  الطِّفِل  ُصاَخ  يقِصُد   » ِويصجْ ِويصجْ  الليِل  ُكلِّ  أنام 
َكاَن   ،�َسنََة 1331ه َسنََة 70)1ه� وتوفِّ  فِيها  احِللَّة، ولَِد  ِف  التَّعيِس  َة  يسُكُن ملَّ
َشديُد  َذلَِك  مَع  وُهَو  الرأجِْي،  مَتزعزَع  املِزاِج،  َسوداويَّ  اسيَِّة،  َشديَد احلسَّ كاِء،  الذَّ َحادَّ 
بَقِة الُوسَطى؛  ا شعُرُه ِضمَن الطَّ احِلرِص، وَقدجْ َحَاَز َعَل َدرجٍة ِعلميٍَّة وَأدبيٍَّة مرُموَقٍة، أمَّ
لوِم أنُه موَلٌع باقتِناِء  لنِشغالِِه بالِعلِم َأكثَر ِمَن األَدِب، ولجْ ُيطبعجْ لُه ِديواُن ِشعٍر، وِمَن املعجْ
وبعَد  نيَِّة،  يجْ الدِّ الُعلوِم  طلبِة  َعَل  أوَقفها  وَقدجْ  وقّيَمٌة،  َعاِمَرٌة،  مكتَبٌة  َلُه  َكاَنتجْ  الُكتِب، 
ه  طوَح وَشيًئا ِف الِفقجْ َجُم السُّ ، وَقدجْ َقرَأ ال�ُمتجْ يُِّد ُمسُن الُقزوينيُّ َم املكتَبَة السَّ وفاتِِه تسلَّ

واألُُصوِل، وَأصبَح ِمَن الُعَلَمِء الَعاِملنَي.

َسَبُب َتظاُهِرِه بِالتَّسنُِّن

مسِجِدِه  ِف  الَمَعِة  َصلِة  إِقاَمَة  َجِم  ال�ُمتجْ ِمَن  َخواَجة  ُحسنُي  ال�ُمختاُر  َطلَب 
لِة  الصَّ َعِن  امتِناُعُه  فَكاَن  ِة؛  املهديَّ محَّاِم  ِف  ٌل  ُعمَّ َجِم  ال�ُمتجْ َطلبِة  َأكثَر  وألنَّ   ، اخلَاصِّ
ُدُه  تتصَّ َأصحابِِه  ِمنجْ  َجاعًة  لُه  وبعَث  بقتِلِه،  همَّ  َحتَّى  فتأثَّر  اخلَوَاَجِة؛  حلُسنِي  ُمِغيًضا 
َتأى َأنجْ يَتظاَهَر بالتَّسنُِّن ألَجِل  لغتِيالِِه، وَكاَن للشيِخ َحسٍن َأٌخ اسُمُه سلجْمُن، َقدجْ ُقتَِل فارجْ
نيِة، ول�مَّ َقاربتجْ َساَعُة َوفاتِِه َأظهَر ألَقاِربِِه سَّ تسنُّنِه، وإنَّه  َت ظِلِّ احلُكومِة الُعثمَّ مِحايتِِه حتجْ
كيَّ َناظَِم َباَشا)1( َأصدَر َأمَر  نَُه ِف النَّجِف األَشِف، ولكنَّ احلَاِكَم التُّ ِشيعيٌّ وطَلَب دفجْ
َجِم َولًدا اسُمُه  فِن َفَأطلَق َساَحُهم، إِنَّ للَمرحوِم ال�ُمتجْ توِقيِفِهمجْ َحتَّى متَّتجْ َمراِسيُم الدَّ

َر واألَدَب. عجْ نتاِن تتَعاَطياِن الشِّ َد َقليٍل ِمنجْ َوفاِة والِدِه، ولُه ابجْ َشِهيٌد، َماَت بعجْ

د احلس��ني كاش��ف الغطاء ف مقدم��ة الفردوس األعل، مقدم��ة الكتاب: 5،  ��يجْخ ممَّ )1( ذكره الشَّ
د بن الس��يِّد مهدّي القزوينّي هذين  وحترير املجلَّة: 109/5، وهو الذي إليه أرس��ل الس��يِّد ممَّ

البيتني:=
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وم����ض����ت ع���ن���ه أه���ال���ي���ه ش���ت���اتجْق��ل ل����وال األم����ر ق��د م���ات ال��ف��رات
ع��ط��ًش��ا ي���م���وت���وا  أن  ف������تض  ���ي���ك ج������رى م������اء احل����ي����اةجْأ  وب���ك���فَّ

ة املوجودة علي��ه اآلن، وكان الفراغ منها س��نة )133ه���. ُينظر: أعيان  فأم��ر ال��وال ببناء الس��دَّ  
الشيعة: 10/)7.
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ُمَلَحَظٌة

  يُِّد ُمسُن األمنُي الَعاملُّ َمُة السَّ ِض الِعلجْمِء، وِمنهُم الَعلَّ نا ُخَطى بعجْ مجْ لَقدجْ ترسَّ
ُث  الَبحجْ إِليِه  جَيُرُّ  َما  ِسَوى  تى  ال�َموجْ َتَراُجِم  َعَل  والقتَِصاِر  األَحياِء،  َتَراُجِم  إِغفاِل  ِف 
يِِّد مَحِد؛  َلِم السَّ ِة اإِلسجْ َمة ُحجَّ بُِصوَرٍة َعرضيٍَّة، وَقِد استثجْنَيُت ِمنجْ َهَذا َتَراُجَم َسمَحِة الَعلَّ

راُه. وفاًء منِّي لَفضِلِه ِف ِخدَمِة الِعلجِْم، وخَتِليًدا لِذكجْ



َمتجْ  َتصَّ وَقدجْ  اآلَن،  فِيِه  َنحُن  َنِعيُش  الِذي  ُن  َقرجْ الجْ ُهَو  اِلجريُّ  َعَ�َ  ابَِع  الرَّ ُن  َقرجْ الجْ
ِر الَعاَلِ، ووقَفتجْ  ِمنُه َثمُنوَن َسنًة، وَأَشَف َعَل ِناَيتِِه، وَقدجْ َشاَهَد النَّاُس فِيِه َكيِفيََّة َتطوُّ
الِعلجْميَّ  َم  التََّقدُّ وَعَرَفِت  احلَياِة،  َبحِر  ِف  ال�ُمتلطَِمِة  ِر  التَّطوُّ َهَذا  َموَجاِت  ُتشاِهُد 
َض َعنُه ِمَن اكتِشاَفاٍت واخِتاَعاٍت ُمدِهَشٍة َساَرَعتجْ َعَل ُسَعِة َهَذا  ، وَما متخَّ ال�ُمستمرَّ
ُضُه، وُهَو  ِر الِذي َشِمَل َحتَّى النَِّظاَم الجتِمعيَّ وَصدَمُه َصدماٍت َعنيَفًة َفثبَت بعجْ التطوُّ
ُض اآلَخُر الِذي انَاَرتجْ ِمنُه ال�ُمقاَوَمُة ول َزاَل الَباِقي موِضًعا  م البعجْ الُِح للَبقاِء، وهتدَّ الصَّ
أنَّ  َكم  بالَبقاِء  َخِليًقا  َكاَن  ال�ُمنهاِر  َض  بعجْ أنَّ  ننجْسى  َل  نا  أنَّ َعَل  َعنيَفٍة  َقاِسَيٍة  لختِباَراٍت 
دماِت َكاَن َجديًرا باخلُُلوِد، ولكنَّنا َنحُكُم ِمنجْ َحيُث الُكلِّ  َليَس ُكلُّ َما َثبَت َأماَم تِلجَْك الصَّ

 

 ، ايتِّ راطيَِّة َأيجْ ُروُح احلُكِم الذَّ يُمقجْ اِغَبِة ِف الدِّ ساِط الرَّ ِة األَوجْ زاِء، وَقدجْ َراَجتجْ ِف َكافَّ ل لأَلججْ
كتاتوريِّ  ِة ُشعوِب الَعاَلِ، ولجْ َيسعجْ َحتَّى النِّظاِم الدِّ عوُة َأنصاًرا ِف َكافَّ ووَجدتجْ َهِذِه الدَّ
ِة الَمجيَِّة  يوعيَِّة، وَماكِمها البولِتاريَّ ِة الشُّ كتاتوريَّ غبَة كالدِّ الَعنيِف َأنجْ يتَجاَهَل َهِذِه الرَّ
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تِها  ِدكتاتوريَّ َعَل َوجِه  ُتلِقيِه  راطيَِّة كِغَطاٍء  يُمقجْ بالدِّ ُتناِدي  رى َذهبتجْ  َفهَي األُخجْ البِدائيَِّة؛ 
َغرِي  َدماِغ  ِف  إِلَّ  الّشيوعيَُّة  ُة  كتاتوريَّ والدِّ يمقراطيَُّة  الدِّ َكيَف جتَتِمُع  رُف  أعجْ َوَل  الظَّاملَِِة، 
تِلجَْك  تِمعيَِّة،  الججْ الَيَئِة  راِت  تطوُّ َنتاِئِج  ِض  بعجْ منجْ  راطيَِّة  يُمقجْ الدِّ إل  عوُة  والدَّ ٍر،  ُمفكِّ
َمة،  نيََّة؛ فَقدجْ َكاَن للَقِب الَعاِلِ َأِو الَعلَّ يجْ تجْ ُكلَّ َشٍء َحتَّى األَلقاَب الدِّ راُت التِي َمسَّ التَّطوُّ
ِد  َطى ُجَزاًفا لِ�مجرَّ ٌ ُهَو َغرُي مَفاهِيِمها اآلَن؛ َفالَعاِلُ َلَقٌب ل ُيعجْ ُهوٌم ُمعنيَّ ِق مفجْ َأِو ال�ُمَحقِّ
ا  أمَّ الُعلمِء األَفذاِذ؛  ِمَن  الَعباِقَرُة  إِلَّ  بِِه  ُب  ُيلقَّ َمة ل  الِقراَءَة والِكتاَبَة، والَعلَّ منجْ يعِرُف 
ُه  أنَّ الَلَقُب َرسميًّا)1( إل ُكلِّ َقاٍض))(، وَلوجْ  ، وَأصبَح  َمة ُيعَطى للَعوامِّ اليوَم َفلقُب الَعلَّ
َغرِي  وإل  يها،  ُمستحقِّ إل  األَلقاِب  َهِذِه  َمنِح  ِف  َكبرَيًة  ُصعوَبًة  أجُد  ولَذلَِك  )َفايِض(؛ 
مرِي،  يها؛ فهلجْ َأترُك َما َكاَن َعَل َما َكاَن، والَقديُم َعَل ِقَدِمِه، وُهنالَِك َعذاُب الضَّ ُمستحقِّ
ُض إل ُخصوَماٍت َأنا ِف ِغنًى عنجْها،  ٍد َلِذٍع، وَأتعرَّ ؛ فُأستهَدُف إل نقجْ َأمجْ َأقوُل َكلمَة احلَقِّ
: )َما َترَك ِل احَلـقُّ ِمْن َصديٍق()3(؛ َفبقيُت ُمَتحيِّ�ًرا  ِمننَي َعلٌّ نا َأمرُي املؤجْ وَقِديًم َقاَل َجدُّ
ِجناَيٌة  وإِغفاُل�ُهم  ؛  َعَ�َ ابَِع  والرَّ  ، َعَ�َ الثَّالَث  ننِي  َقرجْ الجْ ِفُلهم:  أَأغجْ َأصنَُع  َما  َأدِري  ل 
َب َعاِميًّا  ُغ ِل َضِمريي وَأمانُة التَّاريِخ أنجْ ُألقِّ َتارخييٌَّة؟!!، َأم أكتُب وَماذا أكتُب فَهلجْ يُسوِّ
بُه  َلقَّ علميًَّة  َوكاَلًة  منُهم  وَأَخَذ  ال�ُمجتِهديَن،  ِض  بعجْ َعَل  احَتاَل  شخصيًَّة  معِرَفًة  َأعرُفُه 
َمة  الَعلَّ ُهَو  فأيَن  َعِن األَرِض؛  مِء  السَّ َد  ُبعجْ َبعيٌد عنجْها  ُه  أنَّ َلُم  َيعجْ َفِخمٍة، اهللُ  بَألَقاٍب  فِيَها 
ِق؛ بلجْ ِجيُئون  ، وابِن إِدريٍس، وال�ُمَحقِّ ِّ َمة احِللِّ الَديُر َبَذا الَلقِب؟ ِجيُئوِن بِمثجِْل الَعلَّ
َمة، وَضِمريي َل خَيُِزن َكثرًيا،  َبُه بالَعلَّ ؛ ألُلقِّ ِمَئِة ُجزٍء ِمَن علِمِهمجْ بَِمنجْ يِمُل ُجزًءا ِمنجْ 

)1( ف املطبوع: )رسمي(.
))( ف املطبوع: )قايض(.

د عن الواقدّي عن موسى بن عبيدة عن عبد اهلل بن   )3( ف أنساب األشاف: 544/5 »حدثني ممَّ
خ��ّراش الكعب��ّي قال: وج��دت أبا ذّر بالربذة ف مظلَّة ش��عر فق��ال: ما زال يب األم��ر باملعروف 
والنهي عن املنكر حتَّى ل يتك احلّق ل صديًقا«، ومعظم املصادر توثِّقه إل أيب ذّر وتنسبُه إل أمري 

املؤمنني. انظر: الغدير: 1/8)3، علًم أنَّه روي بألفاظ متلفة.
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وَقدجْ َرأيُت َأِخرًيا أنجْ ُأبجْقي َهِذِه األَلقاَب الَكيِفيََّة َعَل َحاِلا، وَمسؤوليَُّة َمنجِْحها تُعوُد َعَل 
َمَرى  ِف  وانِحرافاٍت  وَخيمٍة،  َنتاِئَج  ِمنجْ  تتُكُه  َغافًِل عمَّ  قاٍق؛  استِحجْ بُِدوِن  َمنََحها  َمنجْ 

التَّاريِخ، وَما َأصدَق َقوِل:

ك��اِء ُي��ك��ابِ��ُدوَن مُخ��وَلُ��مجْ وَأُخ���و ال��َغ��ب��اِء َل��ُه ال��ِغ��نَ��ى والَ���اُهَأه���ُل ال��ذَّ
َك��واِك��ٍب وِه���َي عقُد  ��ا  ال��ثُّ��ريَّ ِس��واُهولِ���ذا  ُدوَن  ال��ثَّ��وِر  لُعنِق  َك��اَن��تجْ 

)1( 1276هـ-1315هـ)2( ُّ يُِّد َجْعَفٌر احِللِّ 107. السَّ

َكمِل  آِل  َحسِن  ِد  ُمَمَّ بِن  مَحِد  يِِّد  السَّ الثَِّقِة  َمة  الَعلَّ بُن  َفُر  َجعجْ يُِّد  السَّ َيجْيى  َأُبو  ُهَو 
َتَفاَوَتتجْ  وإنجْ  والَفضِل،  الِعلجِْم  َأهِل  ِمنجْ  وكلُُّهمجْ  َسبَعٌة،  إِخوٌة  َفٍر  َجعجْ وللسيِِّد  ِن  يجْ الدِّ
ُه ِمنجْ ُمتِهدي الُعَلمِء؛ ولكنَُّه بَرغِم  ِر َمَع أنَّ عجْ تهَر بالشِّ َمنَاِزُلم الِعلجْميَِّة والثََّقافِيَِّة، وَقِد اشجْ
دجْ َلُه َطريَق  ا؛ األَمُر الِذي لجْ يمهِّ يًّ ريِّ َكاَن َضعيَف احلَاِل َمادِّ عجْ ِقِه الِعلجْميِّ وُنبوِغِه الشِّ تفوَّ
ناُر  يجْ رهُم والدِّ هُوَمها الدِّ ها بِواِسَطِة األَبواِق املأجُْجوَرِة التِي َل َيزيُد مفجْ َتِحقُّ هرِة التِي َيسجْ الشُّ
إل  دوَد ورَفعاُه  السُّ َهِذِه  َفٍر  َجعجْ يِِّد  بالسَّ اقَتحَم  اللَذاِن  ا  ُهَ الِعلجْميَّ  َقُه  ُنبوَغُه وتفوَّ أنَّ  إِلَّ 
فوَن املَتَملِّقوَن ال�ُمتاِجروَن  فِيَعِة، وَلوجْ َكاَن َلُه َماٌل َوفرٌِي َلَباَدَر املؤلِّ اِمَيِة الرَّ تِلجَْك املَكاَنِة السَّ
اِعُر الَغنيُّ  لنَي واآلِخريَن؛ فالشَّ عراِء األَوَّ َوَرَفُعوُه مَكاًنا ِعليًّا ُدوَنُه ال�ُمتنبِّي وِمهَياٍر، والشُّ
َقصاِئِدِه  بعِض  إل  سُه  نفجْ ال�ُمفلُس  اِعُر  الشَّ يعَمُد  ربَّم  بلجْ  َغرِيِه؛  ِشعَر  هؤَلِء  َنحَلُه  ربَّم 
لَيَس  فاٍت  مؤلَّ وَتابِعيِهمجْ  واألُمراَء  ال�ُملوَك  َنحُلوا  َكم  َنواٍل  َرجاَء  َأو  ًقا  متلُّ اها  إيَّ فِينحُلُه 

)1( ترجت��ه: طبقات أعلم الش��يعة: 88/1)، 89)، ش��عراء احِللَّة )اخلاق��اّن(: 193-180/1، 
معج��م املطبوع��ات: 699-700، مقدمة ديوان ش��عره، العامّل، أعيان الش��يعة: 401/15-
��ة: 3/)18، األعلم: )/4)1،  411، العراقيَّ��ات: 155-168، فه��رس دار الكت��ب املصيَّ
ف��ني: 138/3، الذريع��ة: )151/1، مع��ارف الرج��ال: 171/1 )م��ن زيادات  معج��م املؤلِّ

ق(، فهرس التاث: )/))). املحقِّ
))( ف الذريعة: )151/1 َذَكر ولدته 15 شعبان 77)1ه�.
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عٍل  خزجْ يجِْخ  الشَّ إل  ُفها  مؤلِّ َنسَبها  التِي  اخلَزَعليَُّة()1(  ياُض  ك�)الرِّ َنِقرٍي  وى  َشجْ فِيَها  لُم 
ال�ُملوِك واألُمراِء، وُهمجْ  ِم  باسجْ الكتَّاُب وُتذاُع  التِي يكتُبها  رِة، وكالَكلمِت  ال�ُمحمَّ َأمرِي 

 

ِحكاياٍت  منجْ  امُلتملِّقوَن  خيتُعُه  َما  ونحَو  إِنشاِئها،  َعنجْ  ًل  َفضجْ إِلقاِئها  َحتَّى  جُييُدوَن  َل 
َونواِدَر ظريَفٍة ينِسبوَنا إل هَؤلِء وِهَي َأقرُب إل األَساطِرِي منجْها إل الَواِقِع، وُهَو عكُس 

 

َماٍل؛  ِمنجْ  َثروًة  األَدبيَُّة  ُكنوُزُهُم  حَتجْمي  َل  الِذيَن  امُلبدعنَي  َعراِء  الشُّ مَع  مَتاًما  يفعُلوَنُه  َما 
بوِع َمَع  نَِة ِف َهِذِه الرُّ تِمعيَِّة امُلتوطِّ راِض الججْ لَيسيَل َلُه ُلعاُب ال�ُمتملِّقنَي، وَهَذا ِمَن األمجْ

ديِد. األََسِف الشَّ
اِعِر:  ُر ال�ُمحيُط إل َنوابِغِه َعَل حدِّ َقوِل الشَّ َوُهناَك َمرٌض َآخُر َوبيٌل وُمؤِلٌ ُهَو تنكُّ
وَقدجْ  ُبُه  تغرُّ لَ  لوجْ الَواِسَعِة  بُِشهرتِِه  َظ  يجْ لَجْ  احِللِّ�يُّ  فالصِفيُّ  ُتطِرُب«))(؛  َل  احلَيِّ  »ُمغنيُة 
جْ تطَِّلعجْ إلَّ  َل َأمثاُل الصِفيِّ ِف َزواَيا اإِلهاِل  زتجْ ُشهرُتُه َخاِرَج بِلِدِه، وهناَك ِمئاٌت  تركَّ
؛  َة كَم َغادَرها الصِفيُّ جْ ُيغاِدُروا احِللَّ م َل بُب إنَّ َعَل َشٍء َقليٍل ِمنجْ حياهِتُِم األَدبيَُّة؛ والسَّ

)1( ف معجم املطبوعات العربية: 1/))8 »الش��يخ خزعل خان معز السلطنة سدار أرفع، حاكم 
رة التابعة لدولة الفرس، الرياض اخلزعليَّة ف السياس��ة اإلنس��انيَّة )أدب(،  ش��ط العرب واملحمَّ
��ة 1)13، ص403«، وف الذريع��ة: 4/11)3 »الري��اض اخلزعليَّ��ة ف السياس��ة  م��ط. هنديَّ
ين  ب من ناص الدِّ اإلنس��انيَّة كتب باس��م خزعل خان الكعبّي العامرّي حاكم خوزس��تان وامللقَّ
ل أربع ع�ة  ش��اه بال�دار األرفع. ُطبع بم��ص 1319 ف 739 ص، ف جزأين، ف جزئه األوَّ
د ابن الش��يخ عيس��ى النجفّي، وهو من ترتيب الفاضل األديب الشيخ  فه الش��يخ ممَّ روضة. ألَّ
ح به صدر الكلم.  له: أحسن ما يوشَّ عبد املجيد البصّي البهبهائّي اإليراّن ومباشته لطبعه. أوَّ
مرتب عل أربعة موارد: 1. الطبائع اللزمة للنفس، ). العقل وأحكامه، 3. السياس��ة العقليَّة، 

4. السياسة النفسيَّة«.
))( عجز بيت لبن الوزي املتوفِّ�ى 557ه�، وهو ف قصيدة لطيفة خياطب با أهل بغداد:

وق�������ول ال����ق����ري����ب ف�����ل ي��ع��ج��ُبي�����رون ال��ع��ج��ي��ب ك����لم ال��غ��ري��ب
ب��خ��ري ت  ت�����ن�����دَّ إن  ت���ق���ل���ُبم���ي���ازي���ب���ه���م  ج������ريان������م  غ������ري  إل 
ُت�����ط�����رُبوع�������ذره�������م ع����ن����د ت���وب���ي���خ���ه���م ل  احل����������يِّ  م���غ���ن���ي���ة 

هذه األبيات وترجته ف: وفيات األعيان: )/1)3، الروضات: 1)6.   
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َفٌر َواِحٌد ِمنجْ َهؤلِء النَّوابِِغ، ولكنَُّه  يُِّد َجعجْ َناَلُه ِمنجْ ُشهرٍة وِصيٍت بِعيٍد، والسَّ َما  لِيناُلوا 
يَضَع  َأنجْ  اسَتطاَع  الَليلِة  وَبيجُْتوتِيَّتِه  الَغزيِر  وِعلِمِه  ال�ُمرَهِف  ِه  وِحسِّ الطَّاِغيِة  تِِه  لَشاِعريَّ
احلَاِسُدوَن  َأماَمُه  التِي وضَعها  ِة واحلَواِجِز  ال�َمديَّ الَعواِئِق  بُرغِم  اخلُلوِد  َباِب  َعَل  َقَدمُه 
فرضتجُْه  الِذي  ال�ُمغَتَصِب  بال�َمدِح  ُخصوِمِه  ألدَّ  ُتُه  َشاعريَّ َأنطَقتجْ  بلجْ  ال�ُمغِرُضوَن؛ 
ُحَسنيجْ  ُد  ُمَمَّ يجُْخ  الشَّ ُحوُم  املرجْ وِعلِمِه  بَفضِلِه  َأشَاَد  وَقدجْ  َعِة،  ال�ُمتنوِّ ال�ُمتَجِم  َكفاءاُت 
)بِتوِقيِع  ُمستعاٍر  باسٍم  الَبلبِِل(  وَسَجُع  َبابَِل  )ِسحُر  ِديواَنُه  َنَ�  الِذي  الِغَطاِء  َكاِشُف 
اتِِه فَأصبَح اسُمه: )ِسحُر  يواِن ِمنجْ ِعنديَّ ًم للدِّ يواَن، وَأَضاَف اسجْ (، ولجْ ُينِصِف الدِّ النَّجِفيِّ
موَدٍة،  مجْ َغرُي  إِضاَفٌة  وَهِذِه  واألَماثِل()1(،  األَعياِن  َجُة  )ترجْ َأو  الَبلبِل(،  وَسَجُع  َبابَِل 
مَتِن َعَل الحتِفاِظ بِدواِوينِِه  ويتَّضُح بِل َشكٍّ أنَّ ال�ُمتَجَم ُهَو َصديٌق مَحيٌم للنَّاِشِ واملؤجْ
ُكوًرا،  بَأداِء األَماَنِة مشجْ الِغَطاِء  َكاِشُف   ِ د ُحَسنيجْ ُمَمَّ يجُْخ  الشَّ النَّاِشُ  َل  طوَطِة، وتفضَّ املخجْ
اِعِر ال�ُمتَجِم  ُجو َأنجْ َيكوَن بُحسِن نيٍَّة إل اعتِمِد ِقسٍم ِمنجْ َقصاِئِد الشَّ وَلِكنَُّه َأخطَأ، ونرجْ

ِرِه كالَقصيَدِة اللميَِّة التِي مطلُعها: ها َبنَي شعجْ ودسِّ

ُه���بِّ���ي حِل�����لِّ َه�������ِذِه امَل���ش���اِك���لجَْي���ا َع���زم���اَت ال���ُع���رِب األَوائ�����لجْ
وكالَقصيَدِة التِي مطلُعها:

َوع�������دجَْح������اك������ٌم َج����������اَر واس����ت����ب����دجْ ب������ال������ِذي  ي����ِف����ي  ل 
إل  وعَمَد  اَنُة،  نَّ الرَّ الَقصاِئُد  ُتنِ�  فلمجْ  موفٍَّق؛  َغرُي  للَقصاِئِد  النَّاِشِ  َترتيُب  وَكاَن 
ريِظ ِكتاِب  ثاِء َأوجْ تقجْ تياِر َقصاِئِد ال�َمديِح َأِو الرِّ ِل َنظِم ال�ُمتَجِم واخجْ َنِ� الَقصاِئِد ِمنجْ أوَّ

)1( ف الذريعة: )151/1 »)س��حر بابل وس��جع البلبل( أو )تراجم األعيان واألفاضل( ديوان 
ّ املولود 15 شعبان 77)1ه�، واملتوفَّ  د حسن احلسينّي احِللِّ أش��عار السيِّد جعفر بن محد بن ممَّ
3) ش��عبان 1315ه�، جعه أخوه الفاضل السيِّد هاشم، ورتَّبه حسب التتيب الذي ُطبع عليه، 

د حسني كاشف الغطاء املتوفَّ 1373«. وقد باش طبعه الشيخ ممَّ
إًذا فالمع والتتيب ألخ املؤلِّف ل الشيخ كاشف الغطاء.  
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وُعزوفِِه َعنجْ َنِ� الَقصاِئِد الَعصمِء ِمثِل َقصيَدتِِه التِي مطلُعها:

��َت َق���رارا ��ُش��و ُف����ؤاَدَك َن��اراَن���مجْ َي��ا َع���دوُّ ف��َق��دجْ َن��ِع��مجْ َم���اَت ال���ِذي يجْ
ٍق؛ فيجَعَل  فَق ِف َتبويِب الَقصاِئِد، وَنِ�ها بِشكٍل ُمبعَثٍر وَغرِي منسَّ كَم أنَّ النَّاِشَ أخجْ
تجْ بِشكٍل َعشوائيٍّ  ثاُء َأِو احلَمَسُة ُكلٌّ ِمنجْها َباٌب َل كَم ُنِ�َ َه ِف َباٍب، وَكذا الرِّ َح كلَّ املدجْ
َدها ص198  يواِن قصيَدُة ِرثاٍء، وَبعجْ ٍش َبِعيًدا َعِن التَّنظِيِم؛ َفمَثًل ص193 ِمَن الدِّ ُمشوَّ
ُل ِمنجْ َباٍب إل َباٍب بِدوِن تنجْظيٍم مِمَّا  مدٌح، ص199 هتنَِئٌة، و ص)0) ِرَثاٌء، وهَكذا يتنقَّ
يواِن  َذ ِمَن الدِّ ُروَف لَدينا اختَّ يواِن، وممَّا ُيلَحُظ أنَّ النَّاِشَ ال�ُمستَت واملعجْ ُيقلُِّل ِمنجْ ِقيَمِة الدِّ
َد لآلَخريِن ُسلوَك َهَذا الطَّريِق  َماًل للثَّناِء، وال�َمديِح لنَفِسِه وَذويِه األَكاِرِم؛ بحيُث مهَّ
فحاُت 100، 101، )10، 31)، 39)، 41)،  َغرِي ال�ُمحبَِّب، وِمنجْ َأمثَلِة َذلَِك: الصَّ
َناُه َكاَن ِمَن الَفواِت، واإِلنجْساُن َغرُي معُصوٍم؛  يواِن؛ ولعلَّ َما ذكرجْ 49)، 377، ِمَن الدِّ
اِعُر  الشَّ َناِقٌص، وَقدجْ َأحسَن  الِعصَمِة  ُدوَن  َما  املطَلُق هللِ ُسبحاَنُه وَتعاَل، وكلُّ  فالَكمُل 

بَقولِِه:

كلُّها َسجاَياُه  ض  ُترجْ الِذي  َذا  )1(وَمنجْ  َمعاِيُبهجْ ُتعدَّ  َأنجْ  ُنبجًْل  َء  ال�َمرجْ كَفى 
َلُه وألُستِِه، وهمجْ ل يجْتاُجون  ِدعاَيٍة  َباَب  يواَن  الدِّ النَّاُش  يتَِّخَذ  َأنجْ  وِمَن املؤِسِف 
ُن ل نتَّفُق َمَع النَّاِشِ  روَفِة الَعريَقِة، ونحجْ ل�ِمثِل َهَذا األُسلوِب؛ ألنَّ ُأسهَتُمجْ ِمَن األُِس املعجْ
َد وال�َمشُهوَر أنَّ  روَف واملؤكَّ ِمنجْ أنَّ بيَتُه الَكريَم َأقدُم َبيٍت ِف النَّجِف األَشِف؛ ألَنَّ املعجْ
َوبيُت  الُعلوِم،  َبحِر  ِن وآُل  يجْ الدِّ َكمِل  آُل  النَّاِشِ ِهي  َعاِئَلَة  التِي سبَقتجْ  الَعريَقَة  الَعواِئَل 
، وَغرُيها))( ِمَن الَعواِئِل الَقديَمِة التِي ل�َها شأجٌْن َكبرٌي ِف النَّجِف  احلُلو، وَبيُت ال�ُح�رِّ الَعاملِّ

ل، وقد رثاه بعد وفاته أبلغ رثاء. توفَِّ�ي ببغداد  د املهلَّبّي، وهو ش��اعر املتوكِّ )1( البيت ليزيد بن ممَّ
سنة 59)ه�. ُينظر: زهر اآلداب: 93/1.

 ))( ُينظ��ر: بح��ث الدكت��ور حس��ن احلكي��م ف ملَّة ت��راث النجف احلض��ارّي والدين��ّي: بيوتات 
النجف.
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َفٍر  يِِّد َجعجْ )1( َأحُد َأقاِرِب النَّاِشِ بأنَّ للسَّ َفريُّ األَشِف، وَقدجْ َأوضَح األُستاُذ َصالٌِح الَعجْ
ُد ِرَضا  يجُْخ ُمَمَّ َمة الشَّ َد الَعلَّ ٍم مجْطوٍط، ومجْفوٍظ ِف مكَتبِة النَّاِشِ كَم أيَّ ِديواُن ِشعٍر ضخجْ
يُِّد َصالٌِح  يُِّد ُمسُن الُقزوينيُّ َما َذهَب إِليِه السَّ حوُم السَّ َكاِشُف الِغطاِء َذلَِك، وكَذلَِك املرجْ
َورَثِة  يواِن إل  الدِّ َهَذا  إِعاَدِة  ِمنجْ  ُبدَّ  َل  ِلَها(  َأهجْ إَِل  وا األََماَناِت  َباِب )ُردُّ ، وِمنجْ  َفريُّ الَعجْ

ِه ِخدمًة للِعلجِْم واألَدِب. َفٍر لطبِعِه ون�جْ يِِّد َجعجْ السَّ

ِعْلُمُه

ُد  يجُْخ ُمَمَّ َمة الشَّ َذكرِت ال�َمصاِدُر أنَّ ال�ُمتَجَم ِمَن الُعَلمِء األَفاِضِل؛ فَقدجْ َذكَر الَعلَّ
َفٍر بعلجْمِه َأكثُر ِمنجْ َفخِرِه بِشعِرِه، وَشهَد  يِِّد َجعجْ ِحرز))( ُمَصنِّف ِكَتاِب )الَغيجَْبة( إِنَّ َفخَر السَّ
ِعِه بالِفقِه واألُصوِل،  يجُْخ َهاِدي َكاِشُف الِغطاِء)3(، وَغريُه بعلِمِه وَتَضلُّ َمة الثِّقُة الشَّ الَعلَّ
َلِم  َة اإِلسجْ َض الَقواِعِد الِعلجْميَّة كَقولِِه خُياطُِب ُحجَّ ُن بعجْ وُينجْبُِئ َعنجْ َذلَِك شعُرُه ال�ُمَتَضمِّ

اًل: بيانَّ ارجِتَ ُأستاَذُه ال�ِّ

ًثا َبحجْ َت  َأك��ث��رجْ َق���دجْ  ال��ُك��لِّ  ب����َأص����ِل َب��������راَءٍة وب���إِح���تِ���ي���اِطَأش��ي��َخ 
وُن����وٍط اٍر  ُزوَّ َف���ص���ُل  ف��ب��اح��ثجْ��ن��ا بِ���ت���نجْ���ِق���ي���ِح امَل���ن���اِطوَه������َذا 

وقوُلُه ِف علِم املنطِِق:

��ُه ب��ال��نَّ��اِس وال���َف���رُق َب��اٍد الِقياِسل ت��ِق��سجْ ُشوِط  ِم��نجْ  ال��َف��رِق  َع��دُم 
ِة: عيَِّة إلَّ ِقياَس منجْصوِص الِعلَّ وقوُله ِف َعدِم م�وعيَِّة الِقياِس ِف األَحَكاِم ال�َّ

)1( ُتنظر ترجته ف: مستدركات أعيان الشيعة: 34/5).
))( ترجت��ه ف: معارف الرج��ال: )/340 الرقم )38، مايض النجف وحاضها: )/166 الرقم 

4، شعراء الغرّي: 513/10، معجم رجال الفكر واألدب: 406/1.
اوّي- رمحهم اهلل- بعنوان )الفاجعة الشجيَّة(،  )3( صاحب املقبولة احلس��ينيَّة، شحها الش��يخ الغرَّ

وهي عندي قيد التحقيق.
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��َف��ٍر بِ��س��واُه َنِقيسال ت��ِق��سجْ ع��ل��َم َج��عجْ َأنجْ  ��َف��ٍر  َج��عجْ َشُع  نَ��ى  َق��دجْ 
وقوُله ِف ِعلِم النَّحِو:

ال��َوَرى ��لُم  وَأعجْ اِمي  السَّ باإِلَضاَفةجْواسُمَك  خُتَفضجْ  فِيَك  ها  َنقسجْ إِنجْ 
وقوُله:

َأعلَّنِي ب��َع��اِرَض��ي��َك  ال��ِع��ذاُر  للتَّعليِلَلَم  ال���لَم  تِ��ل��َك  ِخ��ل��ُت  َم��ا 
ُمبجْتٍل اخلَ��ِف��ي��َف��ِة  َح��اِج��ب��َك  َث��ِق��ي��ِلوبِ��ن��وِن  ال����َغ����راِم  ِف  ِب����مٍّ  َق��ل��بِ��ي 
وَأن��َت وجنَتيَك  َص��ح��اِئ��َف  باإِلنِجيِلَأت��ُل��و  َت��دِر  جْ  َل با  الصَّ ُسكِر  ِف 

وقوُلُه:

َماِضيِهَفالعطُف َأشكَل َأمِري َنصَب َعاِمِلِه فِعُل  َحاِل  عّذَب  والطَّرُف 
الَكلِم،  وِعلِم  وال�َمنطِق،  واألُص��وِل،  الِفقِه  ِف  َثمينٌَة  فاٌت  مؤلَّ َفٍر  َجعجْ وللسيِّد 
- أَعَل اهلل  ِّ َمة احِللِّ والنَّحِو؛ ومنجْها ِرساَلٌة بخطِّ يِدِه ِف َشِح الَباِب احلَاِدي َعَ�َ للَعلَّ
ساَلُة ال�َموسوَمُة بِ�ِح الَباِب احلَاِدي َعَ�َ  ِت الرِّ مقاَمُه- وَجاَء ِف خامِتتِها َما َيل: »َت�مَّ
يِِّد مَحٍد َكمِل  حوِم الَعاِلِ السَّ َفٍر َنجِل املرجْ ِه َجعجْ َو َربِّ اِجي َعفجْ ِفها الرَّ َعَل َيِد األَذلِّ األَحقِر مؤلِّ

ِم َسنَة 97)1ه�«)1(. ابِِع ِمَن ال�ُمحرَّ ِن احلَُسيجْنيِّ ِف السَّ يجْ الدِّ

َنْظَرٌة يِف ِشْعِرِه

َعراِء  الشُّ وِمَن  حَك،  الضَّ َتثرَي  َيسجْ وَلكنَُّه  ُيطِرَب؛  َأنجْ  ُيريُد  َماٍر  مزجْ َنافُِخ  َعراِء  الشُّ ِمَن 
ُيبِصُ َمنجْ  َفَل َيدُعُه  َيَتطاَيُر َحوَل َعينَيِه؛  ماَد  َناًرا، ولِكنَّ الرَّ َأنجْ ُيرِضَم  َنافُِخ َرماٍد ُياِوُل 
املَهندُس  َعراِء  الشُّ وِمَن  َأحٌد،  بِمُرورِه  َيشُعُر  َفَل  ُيمرُّ  َطريٍق  َعابُِر  عراِء  الشُّ وِمَن  َحوَلُه، 
املَ�ِح؛  إِقاَمَة  وجُييُد  الَلبنِة،  َموِضَع  وَيعِرُف  ال�ُمخطََّط،  ويرِسُم  التَّصميَم  َيضُع  البنَّاُء 

نات الببلوغرافيَّة، يبدو أنَّه من ممتلكات األسة. )1( ل أعثر عل من ذكر هذا ال�ح ف املدوَّ
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يُِّد  والسَّ ِة،  واألُمَّ عِب  الشَّ وإِحساَساِت  النَّفِسيَِّة،  النِفعاَلِت  َأدواِر  متجْثيَل  َعليِه  لُيجيَد 
ِر، والنُّكَتِة وارجِتاِل الَواِب  عجْ ٍة ِف ارجِتاِل الشِّ َفٌر ِمَن النَّوِع األَِخرِي يتمتَُّع بِقابليٍَّة َخاصَّ َجعجْ
روَفَة ِمنجْ َزمانِِه منجْ َغزٍل وَنِسيٍب  ُه َسَلَك ِف شعِرِه الطَّريَقَة املعجْ ال�ُمفِحِم ال�ُمسِكِت كَم أنَّ
توَحٌة إل  ِر، وِهَي مفجْ عجْ إل ِرَثاٍء وِمنجْ َمديٍح إل مَحاَسٍة، وَدَخَل ِف ُكلِّ َباٍب ِمنجْ َأبواِب الشِّ
َِة ُسلطانِِه وَجلَلِة شأجْنِِه َغرُي  خوُل؛ َفُدخوُل ال�َمِلِك بأبَّ عراِء، ولكنجْ خيَتِلُف الدُّ ِة الشُّ َكافَّ
اِرِق؛ فال�َمِلُك يدُخُل بِجلَلٍة َوما َعليِه ِمنجْ طِيٍب يمأُل  اِذ، والسَّ علوِك والشحَّ ُدخوِل الصُّ

ِكُم األُنوَف. خلوَن، وَنتاَنُة َعرِقِهمجْ ُتزجْ الَفضاَء َأرجًيا، وهؤلِء ل يدجْ

َآراُء األَفاِضِل فِيِه

يجُْخ اليعقويبُّ ِمنجْ َبابليَّاتِِه)1(؛ َفقَاَل: »َوإِليَك َما َكتَبُه َعنجْ َصديِقِه الَعّلَمة الَكبرِي  َنقَل الشَّ
ناُه َعنجْ مُموَعتِِه املَخُطوطِة بَقَلِمِه َسنة 1318ه�«  يجِْخ َهاِدي آِل َكاِشِف الِغَطاِء، وَقدجْ نقلجْ الشَّ
نِي َعِن التَّعريِف، َربيُع الَفضِل، َأُبو  يُف، والَعَلُم ال�ُمستغجْ يُِّد الَكاِمُل ال�َّ ُه: »السَّ َهَذا نصُّ
ُتعرفجْ  جْ  َل وإِليِه  ِمنُه  وَكاِمٌل والَكملُت  ُبرَديِه،  ِمُل  َفاِضٌل والَفضاِئُل   ، ُّ احِللِّ َفٌر  َجعجْ يجْيى 
ُطُر َظراَفًة وَلطاَفًة، وَتكاُد  َمكُرمٌة إِلَّ وَقدجْ َحاَزها، ول غَاَيُة َشٍف إِلَّ انجْتهى وَجاوَزها، يقجْ
بالطَّارِف  ِم  الِعلجْ ِمَن  الَبعيَد، وَأخَذ  وَط  الشَّ الَفقاَهِة  ِف  َبلَغ  لَفُة،  السُّ ِمنجْ َأخلِقِه  تعتِصُ 
َليَلُه ونَاَرُه،  ِم  الِعلجْ ِف  ِشعاَرُه، وَشاِعٌر وإنجْ َصَف  ُر  عجْ الشِّ َصاَر  َعاِلٌ، وإنجْ  فُهَو  والتَّليِد؛ 
جْ تكَتِحلجْ بِمثجِْلِه ُعيوُن  كباُن َما َل اًما َهاِشِميًّا، لُه ِديواٌن َسارتجْ بِه الرُّ وَكاَن ِمقداًما َجريًئا، وُهَ
ماِن َكاَن ِمَن ال�ُملزِمنَي لِدروِس الَوالِِد ِف َليِلِه وَناِرِه، والنَّاِزلنَي بِساَحِة ِجواِرِه؛  ُأدباِء الزَّ
نا، وَزهرُه  ُو َنديِّ ِقي بُمنري ُخلٍق َغرِي آٍس، وَكاَن زهجْ َتسجْ نا ِمنُه َروضَة َماِسٍن، َتسجْ وَقدجْ جاورجْ

وشمُسُه وبدُرُه، وَقدجْ َأجاَب َداِعي احلَقِّ ال�ُمبنِي، ولجْ يبُلغجْ ِسنَُّه األَربِعنَي...« إلخ.

ل، الزء الثالث. )1( الصحيفة: 7 من القسم األوَّ
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يجِْخ  ِق مُسِن َأمنِي الَعاملِّ َعَل لِساِن الشَّ يعِة()1( للُمَحقِّ وَقدجْ وَرَد ِف ِكَتاب )َأعياُن الشِّ
ِة  بِمُعاَشَ َر  عجْ والشِّ األَدَب  »وتعلَّمُت  َقاِئًل:  ِسِه  لنفجْ ترَجتِِه  َأثناِء  ِف  األَصفهانِّ  ِرَضا  آَغا 
ُه  فإِنَّ  ِّ احِل��لِّ َفٍر  َجعجْ يِِّد  السَّ حوِم  املرجْ وصِديِقي  َصاِحبي  َلِسيم  وُفقاِئَها  النَّجِف  ُأدب��اِء 
َل بِه  ُق لِ�م تفضَّ َهَف َحِديَد َطبِعي َحتَّى َغدا ُمرَهًفا َقاطًِعا...« إلخ، وَل َيسُعنا التَّطرُّ َأرجْ
يجُْخ  : الشَّ ِر َأسمِئِهمجْ ا بِِه، ونكَتِفي بِذكجْ ياَدِة، وَسنُفِرُد َلُه ِكتاًبا َخاصًّ َأصحاُب الَفضيَلِة والسِّ
َآَغا ُبزركجْ  يجُْخ الَعّلَمة  يُِّد األَِمينيُّ ِمنجْ َأعيانِِه))(، والشَّ ِ َكاِشُف الِغَطاِء، والسَّ ُد ُحَسنيجْ ُمَمَّ

يَعِة)3(. الطَّهرانُّ ِمنجْ ِكَتابِِه َطبقاِت َأعلِم الشِّ

َوَفاُتُه

َلِم  اإِلسجْ ِة  ُحجَّ َأبيِه  َقِب  ِعنَد  األَشِف  بالنَّجِف  وُدفَِن  1315ه�،  َسنََة    ُتوِفَ
 ، يِِّد مَحٍد ِف الَانِِب الَغريبِّ ِمَن التَّلَعِة التِي ِهَي َعنجْ َيمنِي َمقاِم اإِلَماِم ال�َمهديِّ السَّ
يَعِة، وُزعمِئها  َبِة ِرثاِئِه؛ َفِمنجُْهُم الَعاِلُ الَفاِضُل َأحُد َأعلِم ال�َّ َعراِء ِف َحلجْ وَقدجْ َتباَرى الشُّ

َلٍة مطلُعها: ِ إِبراِهيِم الَعاِملِّ بِقصيَدٍة مطوَّ يجِْخ َعبِد احلَُسنيجْ ِف َجبِل َعاِمٍل َسمَحُة الشَّ

ُة املدى أوجْ ِحزَّ ِر  مجْ السُّ ِز  ِمثِل وخجْ َدىَعَل  دى بَِك الرَّ َطويُت ُضلوِعي َيوَم َأوجْ
ُد َحسنجْ ِسميسمجْ بِقصيَدٍة َعصمَء مطلُعها: يجُْخ ُمَمَّ ُحوُم الشَّ وَرثاُه املرجْ

��ُل َط���اَح ِع����مُدُه وَع��ِم��ي��ُدُه وَت��ل��ي��ُدُهال��َف��ضجْ َط��ري��ُف��ُه  َراَح  ���ُد  وامَل���ججْ
ومنجْها:

بَرغِمِه )ُمرَتضاُه(  َض  ق��وَّ ُم  )ُمِفيُدُه(والِعلجْ وَم��اَت  قُه(  )ُمقِّ وَق��َض 

.48/3( )1(
.401/15 )((

.(88/1 )3(
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ومنجْها:

الُدى ِم��َن  الُبنوُد  ُتطَو  َل  ��َن ُب��ن��وُدُههَيهاَت  ( َق���دجْ َخ��َف��قجْ وَع���َل )ع���لٍّ
ِع��ب��اَدًة ال��طَّ��وي��َل  الَليَل   َ ق��صَّ م��ذجْ َط���اَل فِ��ي��ِه ُرك��وُع��ُه وُس��ج��وُدهَم��نجْ 

ومنجْها:

��ُه أنَّ ���ًدا  َوججْ الَفضِل  ُع���وَد  ِو  ي���ذجْ َع��وُدِهَل  َأوَرَق  األَق��راَن  )بالَفاِضِل( 
َه��اِش��ٌم امَل��ق��اَل��ُة  ُتلَقى  ��ق��ى ل��ل��نَّ��دى إِق��ل��ي��ُدهو)ِل���اِش���ٍم(  َأب�����ًدا، وُي��لجْ
َصالٌح ج��ّوَد  األَع��مِل  ل��ل��َوف��ِد َس���لجْ ختجْ���بَك َع��ن��ُه وُف���وُدهو)لَِصالِِح( 

َفوَقُهمجْ ُي��رضُب  ِم  الِعلجْ ِضياُء  أب����ًدا، وُه����مجْ َأط��ن��اُب��ُه وَع���م���وُدُهَق��وٌم 
هرِي بابِن ال�ُملَّ ومطَلُع َقصيَدتِِه: يجِْخ مَحَزَة الشَّ ُد بُن الشَّ يجُْخ ُمَمَّ ورَثاه امَلرحوُم الشَّ

ًن����ا ُأف�����ُق ال�����َم��ج��ِد ��ع��ِدَأظ���ل���َم ُح����زجْ ُم����ذجْ َغ�����اَب َع���ن���ُه َق���م���ُر ال��سَّ
ومنجْها:

َم���ًة ث���ي ِم��ن��َك َع���لَّ ���رجْ ��م ُيَ ن����ِدف��ال��ِع��لجْ ال����زَّ َث����اِق����َب����ِة  فِ����ك����َرة  َذا 
وال���َع���ق���ِدوال��نَّ��ظ��ُم ي��نجْ��ع��ى ِم��ن��َك ِم��ه��ي��اَرُه احلَ������لِّ  ِف  ُم���ت���ق���نِ���ٌة 

ومنجْها:

ُه َع���الِ�������ًم َف���اِض���ل ���ُه جت�����دجْ الَ���دَِّس���لجْ ِذي  )ال���َف���اِض���ِل(  ك��ِص��ن��وِه 

َه��اِش��مجْ ُي��نجْ��م��ى إل  )َف���اِض���ًل(  ���ِدَي��ا  ����روِف وامَل���ججْ ُم��ن��ت��َج��ِع امل����عجْ

لتجْ َفصِّ ال���ِذي  ��ُم  ال��ِع��لجْ َي�������داَك ِم����نجْ����ُه َب����اِه����َر ال��َع��ق��ِدي��ش��ك��ُرَك 
امُلجاِهُد  َمُة  الَعلَّ ومنُهُم  وَقصاِئَد  بِكلَمٍت،  واألُدب��اِء  الُعلمِء  ِمَن  َكثرٌي  َرثاُه  وَقدجْ 
َعالِ�ٍم  لِتأجْبنِي  نيَُّة  يجْ الدِّ ، وَكثرٌي غرُيُه دفعتجُْهمجْ َغريهُتُُم  َسِعيٍد احلّبويبُّ ُد  ُمَمَّ يِّد  السَّ ال�ُمجتِهُد 

َشاِعٍر، َجزاُهُم اهللُ َخرًيا، وَأسكنَُه َفسيَح َجنَّاتِِه.
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ْيِن احُلَسْينِّي[ يِِّد َعّل ]آُل َكاَمِل الدِّ 108. ُحَسنْيٌ السَّ

ِع(؛  يُِّد َعلٌّ ب�: )ال�َّ َب َأبوُه السَّ يِِّد مَحٍد، ُلقِّ يِِّد َعلِّ السَّ ِ السَّ يِِّد ُحَسنيجْ ُهَو َأُبو َعلٍّ السَّ
 ٌ ُحَسنيجْ يُِّد  والسَّ الِفقهيَِّة،  ال�َمساِئِل  نيَّ حلَسِم اخلُصوَماِت وَأجوَبِة  يجْ الدِّ املرِجَع  َكاَن  ُه  ألنَّ
بيتِِه  إِل  ُماِوٍر  َمسِجٍد  ِف  الَمَعِة  َصلَة  ُيقيُم  َكاَن  َجواِمِعَها  ِة  أئمَّ ومنجْ  ِة  احِللَّ ُفقهاِء  ِمنجْ 
ٌ بِطيِب النَّفِس، وَسلَمِة الَقلِب وَكَرَم  يُِّد ُحَسنيجْ ُيعرُف بمسِجِد آِل َعلوٍش، ويتَّصُف السَّ
ًة وُهَو ِمَن  يِِّد َعلٍّ وَرًعا وَذكاًء وِعفَّ ٌ َشبٌه بَأبِيِه السَّ يِِّد ُحَسنيجْ لِق، والتَّواُضِع، وِف السَّ األَخجْ
ُموِع، وَيزيُدُه احِتاًما كوُنُه َفرَع ُأسِة آِل  ِل املججْ النَّاِس الَقلِئِل الِذيَن ُينِكروَن َذاهَتُمجْ ألججْ
ِم ِف  جْ يتَّفقجْ ألُسٍة َغرِيها أنَّ َتسلُسَل الِعلجْ هريِة، والتِي َل ِن، األُسِة الِعلجْميَِّة الشَّ يجْ َكمِل الدِّ
مننَي، والتِي َصحَّ  َأبناِئها َخلًفا َعنجْ َسلٍف ِمَن الَعِص احلَاِل إل َعِص اإِلَماِم َأمرِي املؤجْ

فِيها َقوِل:

يت ُأسجْ ِم��ث��ُل  ُأسٍة  ِم��نجْ  َح��الوهيهاَت  َفضاِئلَها  ِف   ٍ ع��صجْ ُك��لُّ  َغ��دا 
َداِئ���م وال�َمجَد  الَعلياَء  ث��ِت  ِمَن امُلصطَفى الَاِدي إل َعِصنا احلَالت��ورَّ

جْ خَيُل ِجيٌل ِمنجْ َأحِد ُعلمِئها، وَهِذِه إِحَدى  َم َكابًِرا َعنجْ َكابِِر؛ بِحيُث َل وتوارَثِت الِعلجْ
ميزاهِتَا: ﴿َذلَِك َفْضُل اللِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللُ َواِسٌع َعلِيٌم﴾)1(.

موسوَعتِِه  منجْ  ُبزركجْ  بآغا  هرُي  الشَّ الطَّهرانُّ  ُمسُن  يجُْخ  الشَّ ُق  ال�ُمحقِّ اَثُة  البحَّ قاَل 
يَعِة( َما َيِل: الَليَلِة )طبقاُت َأعلِم الشِّ

، َعاِلٌ  ِّ ِن احلَُسيجْنيِّ احِللِّ يجْ يِِّد مَحٍد آِل َكمِل الدِّ يِِّد َعّل بِن السَّ ُ بُن السَّ يِّد ُحَسنيجْ »ُهَو السَّ
ِف  ائِع  ال�َّ ِف َشِح  اللِمُع  ياُء  الضَّ ِمنَها  آثاٌر  َلُه  الُفقهاِء،  الُعلمِء  ِمَن  َكاَن والُدُه  َفاِضٌل 
ريَعِة ُتوفِّ ِف َسنِة ))13ه�،  ِه ِمنجْ َأجزاِء الذَّ ًدا وَغرُيه ممَّا ذكرَناُه ِف مظانِّ سبَعَة َعَ�َ ُملَّ

)1( املائدة: 54.
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فاُتُه مُفوظًة عنَده ُتوفِّ ِف  وَكاَن ال�ُمتَجُم َلُه ِمَن الُعلمِء َأيًضا، وَكاَنتجْ ُكتُب والِِدِه ومؤلَّ
ُحدوِد َسنِة 1358ه�«)1(.

ِ معاضَدَتُه  يِِّد ُحَسنيجْ ُحوِم السَّ ُت َأنجْسى للمرجْ ُه ُتوفِّ سنََة 1367ه�، وَلسجْ وَعَل َما َأظنُّ أنَّ
نيَِّة؛  يجْ رَسِة الُعلوِم الدِّ نا اسَمها بمدجْ لجْ عيَِّة، والتِي بدَّ يَفَة ملدَرَستِي، مدرَسِة الُعلوِم ال�َّ ال�َّ
سُتها َسنَة 1944م؛ لُِتِعيَد  رَسِة التِي َأسَّ َل َمنجْ لبَّى طَلبِي للتَّدريِس ِف َهِذِه املدجْ فَقدجْ َكاَن أوَّ
الَغياَرى؛  ِض  بعجْ بِمعاوَنِة  جهِدي  ُقصاَرى  َبذلُت  فَقدجْ  ال�َمجيَد؛  الِعلجْميَّ  ُتراَثها  ِة  للحلَّ
ِة الِعلجْميَِّة واألدبيَِّة،  َيليُق بُسمَعِة احِللَّ لَعِلها ُتؤدِّي ِرساَلتها اإِلنسانيََّة َعَل الَوجِه الِذي 
يِّد  ني بِه السَّ ِس َيعجْ برَي ال�ُمديِر ال�ُمؤسِّ تِِه األُوَل: )إنَّ تعجْ وَكاَن للمدَرَسِة نِظاًما جاَء ِف َمادَّ
َداِئًم(،  رَسِة  َهِذِه املدجْ ِن، ولُه َحقُّ الحتِفاِظ بإَِجاَزِة تأجْسيِس  يجْ الدِّ يِّد مَحٍد َكمِل  َهاِدي السَّ
وَرى؛  سنَي، ومِلَس الشُّ اِدَسُة أنَّ للمدَرَسِة َمِلسنِي، مِلَس ال�ُمدرِّ ُة السَّ ُن ال�َمدَّ وتتضمَّ
قيَقُة ملاليَِّة املدَرسِة والطِّلُع َعَل َسرِي التَّدريَساِت، وَينصُّ َهَذا النِّظاُم  َغايُتُه ال�ُمراَقَبُة الدَّ
ِة، وَقدجْ  هريَّ َعَل َأنَّ َماليََّة املدَرسِة توَدُع لَدى لنٍَة َماليٍَّة، وِهَي ملزَمٌة بتقِديِم التَّقريراِت الشَّ
رَسِة  ِة ِمنجْ َطريِق الثَّقاَفِة، وَقدجْ َكاَن افتِتاُح َهِذِه املدجْ قاِت َعَل ِخدَمِة احِللَّ َستجْ رغَم امُلعوِّ
ُف  يَن، وَحرَض ُمَتَصِّ ُعوِّ واِرُع باملدجْ َأشبُه بال�َمهرجَاِن؛ فَقِد اكتظَّتجْ َساَحُة احلَُسيجْنيَِّة والشَّ
ِة ُمهنِّئنَي،  واِئِر، وَحشٌد َكبرٌي ِمنجْ َأبناِء احِللَّ (، وَعدٌد َكبرٌي ِمنجْ ُرؤوَساِء الدَّ ِة )األُزريُّ احِللَّ
عبيَِّة، كَم ُتِلَيتجْ  وُمباِركنَي، وَقدجْ ُتليتجْ ِف حفَلِة الفتِتاِح َقصاِئُد بالُلغَتنِي الُفصَحى والشَّ
حُف الِعراقيَُّة كلمِت  فِيها ُخطٌب وَكلمُت ُعلمِء النَّجِف ال�ُمجتِهديَن، وَكتبتجْ عنجْها الصُّ
اِعِر بلند احلَيدريِّ َقصيدٌة َراِئَعٌة اسُتِعيدتجْ ِمراًرا،  جِيٍع، وُتِلَيتجْ لأُلستاِذ الشَّ ِديٍر، وتشجْ َتقجْ

مطلُعها:

ُمندِحُر ���َو  وهجْ ولَّ  الَ��ه��اَل��ِة  َي��ا َقمُرَل��ي��ُل  ب��َع  وع��مَّ ن���وُرَك َه���َذا ال��رَّ

)1( طبقات أعلم الشيعة: ق)/ج633/1.
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تِنا ُأمَّ إِص��لِح  ِف  سَك  نفجْ يَترِضَُأضويَت  وُه��َو  َفجًرا  ُي��ولِ��ُد  كالَليِل 
َدقاِئُقها تجْ  درَّ َك��م  ال��ُغ��رُّ  ��اُم��ُك  ��ُب��و لَ��ا ال��َب��ُ�َأيَّ ِع��ل��ًم وم��ع��رفِ��ًة ي��صجْ
ُمنبِعٌث يَك  كفَّ وِم��نجْ  ِجئَت  َكَفُرواواليوَم  َمنجْ  فِيِه  يجْ��ِدي  اِلداَيِة  َفجُر 

ًبا: ومنجْها ِهجاُء َمنجْ َوقَف َسلجْ

َضِمئُرها جفَّتجْ  َقدجْ  اإِلثِم  ِمَن  احلَُفُرَموَتى  َأشلِئها  ِم��نجْ  وت��أجْن��َف  تأجْبى 
ثمَّ يُعوُد خُياطُِبني بِقولِِه:

َشبيَبتِنا ِف  دجْ  َج���دِّ ال��َع��زِم  َم��وِق��َد  احلََذُريا  ِبا  ُيوِدي  ِم  َفكجْ النَّشاِط  ُروَح 
ومنجْها:

َتِديا مهجْ ِر  بالِفكجْ م  للسَّ َس��م  َم��نجْ  ��ه��ا َق��َم��ُريا  ����َت َأن����َت َس����مٌء ك��لُّ ألنجْ
رسًة مدجْ والِعلجِْم  للُهدى  ُمنِشًئا  الِفَكُريا  ��ا  ِبَ َحامتجْ  م��دَرس��ٌة  ألَن��َت 

َمة الَكبرِي  رها بَقولِِه: )َفجُر الُدى ُمهداٌة لَصديِقي الَعلَّ وحتَتوي َعَل )1)( بيًتا صدَّ
عيَِّة ِف  ِن، بُمناَسَبِة تأجِْسيِسِه مدرَسَة الُعلوِم ال�َّ يجْ يِِّد مَحٍد َكمِل الدِّ يِِّد َهاِدي السَّ األُستاِذ السَّ
 ، ِد َجواِد الَزائريِّ يجِْخ ُمَمَّ ُحوِم الشَّ َمة ال�ُمجاِهِد املرجْ احِللَّة(، كَم ألقيتجْ َقصيدٌة كاملٌة للَعلَّ

يجِْخ َقاِسِم اخلَطيِب، والتِي يُقوُل فِيها: ُحوِم الشَّ وَقصيدٌة عصَمُء للمرجْ

���َلِم اإِلسجْ َدوَل���ُة  بعلِمَك  َف���تجْ  ��ُل َع���اَد ُم��ن��ك��سَّ األَع���لِمَشُ وال��هجْ
���َك َم���اِج���ٌد َم���ا ِم��ث��ُل��ُه وُياِميثِ���ق���ًة ب���َأنَّ الُدى  يِمي  َمنجْ  النَّاِس  ِف 
َض ل��إِلس��لِم رق���َدَة َخ��اِم��ٍل ��لِملجْ ت���رجْ اس��ت��سجْ ����َة  وِذلَّ اخلُ��ن��وَع  َريَض 
َم��اِج��ٍد َهاشميٍّ  نجْ��َض��َة  َت  ُم��ت��ج��ل��بِ��ٍب ب���ال���ِع���زِّ واإلق������داِمَفنهضجْ

َيُكنجْ جْ  وَل قيَل  الصَّ َصاِرَمَك  ����لِموسللجَْت  َأب����ًدا ِس���وى َق��ل��ٍم ِم���َن األَقجْ
بُِشعَلٍة ال��ِع��راِق  فَيحاَء  ����اَج����ٍة َت���أجْب���ى َب����َق����اَء َظ����لِموَأض���أجَْت  وهَّ
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َفٍل بَجحجْ الُعلوِم  ُغرِّ  ِمنجْ  َت  خُتجْ��ش��ى ُف����واِرُس����ُه بِ���ي���وِم ُزح����اِموَزِحفجْ
ُربوِعنا َب��نَي  الَ��ه��َل  َه��َذا  ِس��ه��اِموقتلجَْت  َخ���رُي  اآلراِء  وَص���واِئ���ُب 
���ُه َف���إنَّ ال���نَّ���ب���ي���ُل  م���وِق���ُف���َك  ����اِمهللِ  َق���دجْ َك���اَن م��ف��َخ��رًة َم���دى األَيَّ
بِبابٍِل الُعلوِم(  )َم��درَس��َة  امُلتَعاميَأسسَت  ُه��َو  أوجْ  َأع��م��ى  وِس���واَك 
ِه��داَي��ٍة َسبيِل  ِف  ًم��ا  ُق��دجْ اِموَمضيَت  ل���وَّ وِم����نجْ  َل����وٍم  ِم���نجْ  ���َش  ختجْ جْ  َل
��ن��ي ���ِة إنَّ ����َلِمت���اهللِ ي��ا )َه������اِدي( ال���بيَّ بِ��َك ُم��ع��َج��ٌب َي��ا َك��ال��َئ اإِلسجْ
ِمِه علجْ ِمنجْ  َجرى  َوَل��ٍد  ِمنجْ  َت  �����مِمبوركجْ ������واِل واألَعجْ بِ��م��ن��اِه��ِج األَخجْ
ك���اُم الَ��اِم��يَأح��ي��ي��َت آَث�����اًرا لُ���مجْ م��ط��ُم��وَس��ًة ��ي��ي��ِه ال���رُّ ك��امُل��ح��ِل يجْ
وَخالُفوا الُعيوِن  َسهَر  َحالُفوا  ِمَقدجْ  ال���َع���لَّ َط���اَع���ة  ِف  أه����َواَءُه����م 
علوَمُه َأبيِك  )مَح��ٍد(  ِم��نجْ  َن��اه��ِي��َك َه����َذا ِم���نجْ ُس��م��وِّ م��ق��اِموورث��َت 
ُم��ب��اِدًرًا الطَّريِف  بالَفخِر  األَوه���اِموَأت��ي��َت  َع��َل  ُمعتِكٌف  وِس����واَك 
َفخاَرها ِزدَت  يجْن(  الدِّ )َك��مِل  امُلتساِميوَبنو  َع��لَءه��ا  وِزن���َت  َشًف���ا 
َجى مصاِمَقدجْ ُكنَت َكوكَبها امُلشعَشَع ِف الدُّ كالصَّ احلَ��رِب  وَي��وَم  ��ًم،  ِس��لجْ
َم��اِج��ٍد ��ِة  بِ��مَّ ال��ف��ي��ح��اُء  ��ِة ُم��ش��ب��ٍل ُضَغ����اِمفلتفَخِر  ُت�����زِري ب��مَّ
يٍم بَعلجْ ِم��ن��ُه  ��ِن  يجْ ال��دِّ َأزِر  ُش��دَّ  ���د وِع���َص���اِمَق��دجْ  ي��ِن َخ����رُي م���ؤيَّ ل��ل��دِّ
بظلِّه ال��ُع��ل��وِم(  رَس��ُة  )م��دجْ ����ظ����اِمولتبَق  مجْ���ف���وَف���ًة ب���ال���ِع���زِّ واإِلعجْ

تِنَا  ُحُف الِعراقيَُّة فمدَعاٌة لعتِزاِزَنا؛ فَقدجْ َكاَنتجْ ُمتفاِئَلًة بِنجاِح َمهمَّ ا َما كتبتجُْه الصُّ أمَّ
ِف  األُوَل  سنَتَِها  ِمنجْ   )34( َبَعَدِدَها  مُموٍد  ِن  يجْ الدِّ لنُوِر  ُة  داديَّ البغجْ )النِّداُء(  َجريَدُة  منجْها 
اِدِر ِف 4  الصَّ بالَعدِد )39(  النَّجِفيَّة  )الَاتُِف(  ل 1944م، وكتبتجْ َجريدُة  أوَّ 3 ت�ين 
َهاِدي  يِِّد  السَّ بعُضُه: »إنَّ َفضيَلَة  َهَذا  َما  ِدينيٍَّة(  ُعنواِن )فتُح مدَرسٍة  َت  آب 1944م حتجْ
ِدينيٍَّة  مدَرسٍة  تأجْسيِس  ِف  التَّفِكرِي  َعَل  ِم  الِعلجْ وِخدَمُة  الثَّقاَفِة،  َنُ�  محَلُه  َقدجْ  محِد  يِِّد  السَّ
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ِف  بال�ُمساَهِة  الُفضلِء  ِمَن  َجٌع  َلُه  َد  تعهَّ وَقدجْ  ِة،  احِللَّ ِف  عيَِّة  ال�َّ الُعلوِم  مدَرَسِة  ِم  باسجْ
َطة،  يجُْخ َعبِد الَكريِم ِرضا امَلاشجْ َمة الشَّ متِهُم الَعلَّ َهَذا ال�َم�وِع ُمساَهًة فِعليًَّة، وِف مَقدَّ
ريِم كنَّوَنة، وال�ُمحاِمي  كتوُر بالَفلسَفِة َعبُد الكَّ ُع، والدُّ ِن ال�َّ يجْ ُ َكمُل الدِّ يُِّد ُحَسنيجْ والسَّ
ِبََذا املُ�وِع ال�ُمهمِّ  للِقياِم  ...« إلِخ، وَقدجْ وفَّقنِي اهللُ  َناِجي اإِلبراِهيم، وَغرُيُهمجْ َصالُِح 
ٍس فِيها  َل مدرِّ يجُْخ َميُد ال�ُملَّ مَخِيس أوَّ ِة الَفيجَْحاِء، وَأبناِئها الَبرِة، وَكاَن الشَّ ِخدَمًة للحلَّ
َدعِم  ِف  ُل  الفضجْ وَلُه  با،  ٍة  َخاصَّ بِناَيٍة  استئجْجاِر  َقبَل  د(  )الُومرجْ َمسِجِد  ِف  َكاَنت  ِحنَي 
نا  وَأصدرجْ األُميَِّة  ل�ُمكاَفَحِة  ُشعَبٍة  لَفتِح  َرسميٍَّة  ُمواَفَقٍة  ألَخِذ  اهللُ  َقنا  وفَّ وَقدجْ  َرَسِة،  املدجْ
ِة ِمنجْ ِجهٍة  رَسِة ِمنجْ ِجهٍة، ولِساَن احِللَّ َصحيَفًة بِاسِم )التَّوِحيُد(؛ لِتُكوَن لِساَن َحاِل املدجْ
َثانِيٍة، وتنُ�ُ بجريَدهِتا التَّوِحيِد ُكلَّ َما ينَفُع ال�ُمواطِننَي وَهَذا اخلَطُّ َل ينسِجُم َمَع ُخطَِّة 
عيِد َأشدَّ ُمطاَردٍة؛  مِر ُنوِري السَّ احلُكوَمِة َفطارَدتجْني ُمطاَرَدًة َشديَدًة بِقياَدِة َعميِل الستعجْ
يوانيَِّة، وَسَجنتجْنِي  الدِّ ِف  الُعرفيَِّة  ال�َمجالِِس  امَلحاِكِم، وال  طِة وال  عتجْني إل ال�ُّ فاستدجْ
باِت ِف نجِْر بنجَْشَة الِذي  سُّ رَستي وَأهَلتجْ تطجِْهرَي التَّ نِي إل ال�َموِصِل، وَأغلَقتجْ مدجْ رتجْ وَسفَّ
وآَلتِِه  مِر  الستعجْ مَن  الِعدائيَِّة  لِ�مواِقِفي  َذلَِك  كلُّ  التَّوحيُد،  ِت  وُسدَّ مزاِرِعي  َيسِقي 
ِف ِمَن التَّلِميِح  مرِي وال�َّ َد أنجْ فشِلتجْ ُماولتِِه ال�ُمغرَيِة التِي ِهَي َبيُع َثمِن الضَّ وَأذنابِِه َبعجْ
ِمَن  املدَرَسِة ونحِوَها  ُمنَحِة  بِزياَدِة  َأوجْ  النِيايبِّ  ال�َمجلِس  ِة  َأوجْ ُعضويَّ الَقضائيَِّة  بالَوظاِئِف 

ال�ُمغرياِت.

يِِّد  ُ السَّ يُِّد ُحَسنيجْ َمُة السَّ رَسِة َكثريوُن ِمنُهُم الَعلَّ ريساِت َهِذِه املدجْ وَقِد اشَتَك ِف تدجْ
علُّ  ُد  ُمَمَّ يُِّد  والسَّ مَخيس،  ُملَّ  َميُد  يجُْخ  والشَّ ُع،  ال�َّ ُد  ُمَمَّ يُِّد  والسَّ ِن،  يجْ الدِّ َكمِل  علِّ 

يجُْخ َعبُد الَكريِم ال�َمشطة، وُيوسُف َكركوُش. اُر، والشَّ النجَّ

ُ عريبي،  يُِّد ُحَسنيجْ ا األَساتَِذُة ال�ُمنتَدبوَن ِمنجْ َوزاَرِة ال�َمعاِرِف؛ َفمنُهُم الَفاِضُل السَّ أمَّ
يُِّد  السَّ والَفاِضُل  الوَهيِب،  َعّل  احلَاج  اِب  الوهَّ وعبُد  له،  الشَّ َعبُّوُد  يُِّد  السَّ والَفاِضُل 
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َرستِي  ملدجْ اها  أدَّ َخدماٌت  طة  ال�َمشجْ الَكريِم  َعبِد  يِخ  وللشَّ  ، وَغرُيُهمجْ َعبِد،  يِِّد  السَّ  ُ ُحَسنيجْ
رَسة ألَشغاِلا بَرغِم  ِم بِناَيِة املدجْ ِة لنَِة المتِحاِن، َأوجْ بتسلُّ َسواٌء بالتَّدرِيساِت، أوجْ بُعضويَّ
معاَرَضِة َأخيِه احلَاجِّ عبِد احِلليِم كَم أنَّه َكاَن يتقبَُّل توِجيهايِت واعِتاَضايِت َعَل َما ُيلِقيِه 

رِس بِصدٍر َرِحٍب. ِة الدَّ ِمنجْ َمادَّ

يُِّد  يُِّد َهاِدي، والسَّ ٌد، والسَّ يُِّد ُمَمَّ ، والسَّ يُِّد َعلُّ ُحوِم ال�ُمتَجِم َأولٌد هُم: السَّ وللمرجْ
اِعُر  يُِّد َكريٌم، وَلُه أٌخ ُهَو الشَّ يُِّد َهاِدي، والسَّ ٌد، والسَّ يِّد ُمَمَّ اِعُر السَّ َكريُم، وَلٌه َأٌخ ُهَو الشَّ
ٌ انتظَمِت  يُِّد ُحَسنيجْ ِن، ول�مَّ ُتوفِّ السَّ يجْ كتوِر َرسوِل َكمِل الدِّ ُد َحسن والُِد الدُّ يُِّد ُمَمَّ السَّ
نَُه بَقصيَدٍة مطلُعها: َعراُء إل ِرثاِئِه، وُكنُت ممَّن أبَّ ِة وانجَْبى الشُّ ال�َمواِكُب احلَُسيجْنيَُّة ِف احِللَّ

َعضيَدا الِكفاِح  َي��وَم  ِل  ُكنَت  م��اُن َوِح��ي��َدا َق��دجْ  ��ق��اِن ال��زَّ َف��ال��ي��وَم َأبجْ
ومُحَل نعُشُه إل النَّجِف األَشِف، وُدفَِن بالَغري، َرمحُه اهللُ رمَحًة َواِسَعًة.

ْيِن 1257هـ-1322هـ يُِّد َفاِضٌل َكامُل الدِّ ُة اإِلْساَلِم السَّ 109. ُحجَّ

يِِّد مُحوٍد، وَأحُد َأشبالِِه الثَّمنَِيِة، َبَلَغ ُرتبَة الجتَهاِد، وَكاَن  يُِّد َفاِضٌل َنجُل السَّ ُهَو السَّ
روِف  ِة وَنواِحيها، وَكاَن ُيقيُم َصلَة الَمَعِة ِف مسجِدِه املعجْ نيَِّة ِف احِللَّ يجْ ِمنجْ أهمِّ ال�َمراِجع الدِّ

 

ِد  يجِْخ ُمَمَّ ِة، وُهَو ِمنجْ َتلِمَذِة الشَّ ِة األَكراِد ِمَن احِللَّ (، والَواِقِع ِف ملَّ ِ ب�: )مسِجِد َباِب احلَُسنيجْ
ُه  كاِء لِدرَجٍة أنَّ ِة الذَّ ا، َكاَن آيًة ِف ِحدَّ ، وَغرِيِهَ يجِْخ َهاِدي الطَّهرانِّ ، والشَّ ِ الَكاظِميِّ ُحَسنيجْ
ِض َأصدقاِئِه؛  َأوجْ َلدى بعجْ تباِت  َما ُيطالُِعُه َعرًضا ِف املكجْ َما قرَأ؛ بلجْ يعتِمُد َعَل  ل ينجْسى 
الُعَلمِء:  َقاَل َأحُد  الَلوِح املحُفوِظ َحتَّى  ِة، وَكأَنُه ُخطَّ ِف  َذاكرتِِه القويَّ فِينَتِقُش ِف لوحِة 
يُِّد َفاِضٌل ُذو َذكاِء َخاِرٍق  )إنَّ ل َأقول بِوُجوِد َمنجْ يُفوُقُه َذكاًء إِلَّ اإِلَماَم املعُصوَم(؛ فالسَّ
ولكنَّ  باألَساطِرِي،  فُيلحُقها  الَقاِرُئ  ُقها  يصدِّ َل  َقدجْ  َذكاِئِه  وَأمثَلُة  َغوِرِه،   َ َسبجْ يِص  َتعجْ ُيسجْ
دوَن َهِذِه احلَقيَقَة؛ وَقدجْ َمنحُه اهللُ َتعال ِخَلًل، وَمواِهَب  وُه يؤكِّ الِذيَن َعاُصوُه وَعاَشُ
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 ، والَدِّ الَيِد  ِف  وَكرٍم  الِعباَدِة،  ِف  ًوى  وتقجْ ٍس،  نفجْ وَسلَمِة  َطبٍع،  ُهدوِء  ِمنجْ  ٍة؛  َعاديَّ َغرَي 
اِمي بُِمجاَراِة  ِدي النَّاِس، ول ُأرِيُد اإِلفاَضَة بِسجاَياُه الَليَلِة ُمتحاِشًيا اهتِّ ٍع عمَّ ِف َأيجْ وترفُّ
بلجْ  الَعاطَِفِة؛  ِمنجْ ُصوِر  ُكلِّ ُصوَرٍة  التَّامَّ َعنجْ  ِدي  َيرى جترُّ ال�ُمنِصُف  َكاَن  الَعاطَِفِة، وإِنجْ 
ِضِهُم اآلََخَر  ، وُحبِّي لبعجْ ِضِهمجْ يِض لبعجْ َأِزَن َمنجْ ُأترِجُُهمجْ بِميزاِن احلقِّ َرغَم ُبغجْ ُأحاِوُل َأنجْ 
َأحسُبُه  َما  ُهَو  َكتَبُه  وَما   ، احلَقِّ َكلَمُة  َتروُقُهمجْ  ل  الِذيَن  ياطِنِي  الشَّ َبمزاِت  ُمكِتٍث  َغرَي 
وأشكُرُه  لطِي،  َأغجْ ُح  ُيصحِّ َمنجْ  َدي  َبعجْ َيِجيَئ  ولجْ هللِ  َمُة  فالِعصجْ َأخطأجُْت؛  َفإَذا  َصواًبا؛ 
ِة  اخلَاصَّ راِض  األَغجْ َعِن  ًدا  ُمرَّ َنقًدا  الِكتاِب  نقِد  ِف  َشيَفًة  َنبيَلًة  َأهداُفُه  َكاَنتجْ  إَِذا  َسلًفا 

 

وَشواِئبَها.

التَّفرَقِة  وَعدِم  باألُلَفِة  َشغِفِه  ِة  بِشدَّ تاُز  َيمجْ َجِة  التَّ َهِذِه  َصاِحَب  َفاِضَل  يَِّد  السَّ إِنَّ 
ريٍق،  تفجْ بِدوِن  الطَّاِئفتنِي  ِمَن  بِِه  لِطلَّ ًسا  ُمدرِّ َكاَن  َحتَّى  الطَّائِفيَِّة  بِنوازِع  ديِد  الشَّ وكرِهِه 
ِ الِعلجِْم والثَّقاَفِة َبنَي  يَبِة انَدَفَع بَِحراَرٍة إل َن�جْ وِح الطَّ وَقدجْ َرفَع َراَيَة اإِلصلِح؛ وَبِذِه الرُّ
لِم َخطيِب وإِماِم الَاِمِع  يِِّد َعبِد السَّ ثاُل السَّ َأبناِء بلجْدتِِه وُماِورَيا؛ فَكاَن ِمنجْ تلِمَذتِِه َأمجْ
يِِّد َرؤوِف بِن َجابِِر  يِِّد إِبجْراهيَم، والسَّ الَكبرِِي، وَعبِد الستَّاِر، وَأمحَد ابِن ُملَّ ُمسٍن، والسَّ
يِِّد إِبراِهيِم اِليتيِّ ِدراَسَتُه َعَل َيِد رؤوِف َأفنِدي  يُِّد َخليُل السَّ تِي، وَقدجْ َأتمَّ السَّ َأفنِدي ال�ُمفجْ

َجِة)1(. ُكوِر تِلميِذ َصاِحِب َهِذِه التَّ املذجْ

بِن  َلطيِف  يجِْخ  والشَّ ِهنِدي،  يجِْخ  الشَّ َأمثاُل  َفكثرِيوَن  نِحلتِِه  َأهِل  ِمنجْ  َتلمذُتُه  ا  أمَّ
يِِّد  والسَّ الَقاِسِم،  َأُبو  ابِن  ِرَضا  يِِّد  والسَّ ُمباَرٍك،  َسعيِد  يجِْخ  والشَّ عيِد،  السَّ اهللِ  َعبِد  يجِْخ  الشَّ
ُموَقِة، وِمنجْ  املرجْ الِعلجْميَِّة  تَبِة  والرُّ الَفاِئِق  بال�ُمستَوى  َفاَز  َمنجْ  َهؤلِء  وَبنَي   ، مَحٍد، وَغرِيِهمجْ
حابِنَا الُقَداَمى())(، وِكَتاُب ِف الردِّ َعَل ِكَتاِب  َتَراُجِم َأصجْ ُ اخلَُزامى ِف  َآثاِرِه ِكَتاُب )َن�جْ
َشَحُه   ِّ احِللِّ َمِة  للَعلَّ َعَ�َ  احلَاِدي  الَباِب  وَشُح  َحَجٍر،  لبِن  ال�ُمحرِقِة  واِعِق  الصَّ

)1( لحظ كتاب )لبُّ األلباب( للسيِّد صالح السهروردّي.
))( الذريعة: 4)/158.
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َكم  ُكتِب  ُجَلِة  َعَل  ليَقاٍت  وتعجْ وُمطالَعاٍت  وَحواٍش  وهَواِمَش  َرصنٍي  ِعلميٍّ  بُأسلوٍب 
فحاِت األَخرَيِة ِمنجْ ِكَتابِِه )نُ� اخلُزاَمى(، وإنَّ َلُه كتاًبا)1( آَخَر  َناُه ِف الصَّ نا مِمَّا وجدجْ استفدجْ
رِقتجْ  ُأحجْ الُقَدماِء(، وكلُّها مجْطوَطٌة  َتَراُجِم َأصحابِنَا  ِف  رقاِء  الزَّ اخلَُزامى  )َنُ�  ِم  باسجْ َلُه 

دٍة. اٍت ُمتعدِّ لطِة لِداِرِه مرَّ فاتِِه َأثناَء ُمداَهاِت السُّ معَظُم مؤلَّ

َسنَِة ))13ه�  ِمنجْ  َربيِع اآلَِخِر  ِمنجْ  الَيوِم ))  ِف  وانِِه  َفراِديِسِه وِرضجْ إل  اختاَرُه اهللُ 
يِِّد َعلِّ ِف َيوٍم َواِحٍد وَكاَن يوُمهَم  ُحوِم السَّ بالطَّاُعوِن الَكاِسِح )الُكولريا( ُهَو وَأُخوُه املرجْ

 

َبَذا  باإِلَصاَبِة  ِض  التعرُّ ِمَن  اخلَوِف  بَرغِم  الَعزائيَُّة  ال�َمواِكُب  فِيِه  انتَظَمتجْ  مشُهوًدا 
َمثيٌل  َلُه  يسبقجْ  جْ  َل َحافٍِل  ييٍع  بِتشجْ ال�َمواِكِب  َبِذِه  وَن  اِليَتاويُّ واشَتَك  الفتَّاِك،  ال�َمرِض 
َحتَّى ُنِقَل ُجثمُنُه َعَل َأصابِِع الَيِد وُدفَِن ِف النَّجِف األَشِف َرغَم َمنِع احلُكوَمِة الُعثمنيَِّة 
ُحوُم  عراُء إل تأجْبينِِه وِمنُهُم املرجْ حيِّ )الكرنتيَلِة(، وَقدجْ َتساَبَق الشُّ ووضُعها احلَجِر ]ِف[ الصِّ
ِة، وَأحُد َمشاِهرِي ُشعراِئها،  يجُْخ َقاِسٌم َشيُخ ُخطباِء احِللَّ ُحوُم الشَّ يجُْخ َعلٌّ ِعوُض، واملرجْ الشَّ
، وَهِذِه  ، وَغرُيُهمجْ ال�ُملَّ ِن  بابجْ روُف  ٌد املعجْ ُمَمَّ يجُْخ  ، والشَّ الَكربلئيُّ ال�ِهرُّ  يجُْخ ُموَسى  والشَّ

ُكوِر: يجِْخ َقاِسٍم املذجْ ُحوِم الشَّ َقصيَدُة املرجْ

َدى ِم���نجْ َه��اِش��ٍم ب��تَّ��اَره��ا وَن��ح��ا إِراَك���َت���ه���ا وج����ذَّ ثِ��مَره��اف��لَّ ال����رَّ
التَُّقى ��اِح  َوضَّ ِك  النُّسجْ َب��دِر  َج��ع��َل ال��نِّ��ي��اَح ِش��ع��اَره��ا وِدَث��اَره��اوبِ��ُرزِء 
التِي ِم  الِعلجْ بِ��روَض��ِة  احِل��مُم  دى  ه���اَره���اَأوجْ ���َرتجْ ب��َأرجِي��ه��ا َأزجْ َق���دجْ َع���طَّ
الُعل ���داِء  ب���َأنجْ َل���ُه  ال��نَّ��ع��يُّ  ف���َأس���اَل َأع��ي��نَ��ه��ا بِ����ِه وَأط���اَره���اه��َت��َف 
َب����ٍد َأرجْ َل��ي��ٍل  ��ِع  ِق��طجْ ِف  وَم��ن��اَره��اوَأَع���اَده���ا  َس��نً��ا  ه��ا  ُ ن��ريِّ َك����اَن  إِذجْ 
ل األُوجْ ال��َغ��الِ��ب��يِّ��نَي  َع��م��ي��ُد  ه��ا ونِ��زاَره��اينجْعى  َف��َج��َع ال���َغ���داَة م��ع��دَّ
ِرِه ِل )َفاِضَل( َدهجْ ياَرهاينجْعى َحِليَف الَفضجْ َأخجْ َش��َأى  َق��دجْ  ا  َحقًّ بالنُّسِك 

)1( ف املطبوع: )كتاب(.
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ي���ِه وبِ��نُ��س��ِك��ِه َره��ا(َن����َ� اإلل�����ُه ب���دجْ اَده��ا( )ع��مَّ )س��ل��َمَن��ا( )م��َق��دجْ
��ج َن��اَره��اَأَزعيُم )فِهٍر( شبَّ يوُمَك ِف احلََشى ج����َذوات َأح����زاٍن ي��ؤجَّ

��َك ِم���َن احِل����مِم َم��ع��اِشٌ شاَرهاه��ّل ف��دتجْ معجْ الُعَل  ِف  َلك  َأدرك��تجْ  َما 
لِ��ك��راَم��ٍة َأع����مِرِه����مجْ  ِف  ُم���دَّ  ل��ك��نَّ��م َك������ِرَه اإِلل������ُه ِج���واَره���اَم���ا 
س��يَّ��ٍة ُق��دجْ ُت���رب���ٍة  َأشَف  اختاَرهايجْ��ن��ي��َك  الَغريَّ  ِف  امَلواِهِب  ُذو  لُك 
احلَيا َس���اِرَي���ُة  َح��يَّ��ت��َك  َضَي���ه  ِعَشاَرهاَأ  النَّسيِم  َم��َع  إِليَك  ِجي  ُتزجْ
َأدُمًعا احلَشاَشَة  َل��ك  َن  نضحَّ اَره��اَف��ل  وُأذي��َل��ه��ا ِم���نجْ ُم��ق��َل��تِ��ي غ��زَّ
الُعل َأن����داِء  َر  َص����دجْ وألَلِ��ب��س��نَّ ِم��َن ال��نِّ��ي��اِح َص��داَره��اوألَن��ُدب��نَّ��َك 
َغ��َدا َم��نجْ  ألمَح��َد  )مح��ٍد(  ِف  ِك��ِره َأش��ع��اَره��ايجْنيَك  ُت��ب��ِدي احلُ����داَة ب��ذجْ
��ف��ت��ُه ِع���ل���ًم ُي���ط���بِّ���ُق ن��ع��َت��ُه مجْ����ًدا ب��َأل��ِس��نَ��ِة ال��ثَّ��ن��ا َأم��ص��اَره��اخ��لَّ
َعل َقمر  ِكلُها  س��وُل(  )ال��رَّ و  ب��ال��نُّ��وِر َض��وِئ��ِه��َم َع���ل َأق��مَره��اُهَو 
َبٍة بِنكجْ األَث��ي��ِل  ال�َمجِد  َبنِي  إِظ��ه��اَره��اَص��ًبا  حلُ��رَق��ت��ي  َأس��ت��طِ��ي��ُع  َل 
��ِوي َع���نجْ َع���لٍّ وِص��ن��ِوِه وَل����ِو امَل��ن��يَّ��ُة َأن��ش��َب��تجْ َأظ��ف��اَره��ابِ��ُك��ُم س��لجْ
)الَفا َق��بجْ  ِل  الَفضجْ َسحاُب  ِضِل( البِّ الِذي َأنجْسى الَورى َأبراَرهاوَسقى 
��اِش��ٍم( وِبَ )بِ��َص��الِ��حجْ  ال��َع��زاُء  َق���وٌم َع���َل ِك��ي��واِن ت��رَف��ُع َداَرَه����اولنَا 
وبِ��َح��اَره��اف��ُه��م الَ������واَداِن ال���َل���ذاِن َن��داُه��ا سحَبها  ُبخل  ب��الُ��وِد 
ُه��داِه��ا ِع��ل��ٍم ِف َص��ب��اِح  َأن��واَره��اع��ل��َمِن  م  السَّ ِدي  وتستججْ نجْ��دي 

لنُفوِسِهمجْ الُعَل  خطُبوا  َس��اَدٌة  ُث فِ��ي��ه��ُم َأخ��ب��اَره��اهمجْ  ف���ِل���َذا حُت�����دِّ
: وَهِذِه َقصيَدٌة للسيِِّد ُمسُن األَمنُي الَعاملُّ

َهجَعا َدما  َبعجْ َط��رِف  ب��احلُ��زِن  َت  َأس��ه��رجْ
َوَج��َع��ا َأوج��اِع��ن��ا  ِف  خ��ط��ُب��َك  وَزاَد 
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��ا ِبَ ���ض  َأمجْ َق���دجْ  ��ل  َث��كجْ ي��َع��َة  ال���َّ َأرى 
َجَزعا َقض  َقدجْ  ي  ِ وَص��بجْ امُلصاِب  ُل  ه��وجْ

َسٍة ُمنكَّ األَع�����داِء  ِم���َن  ُرؤوٍس  ف��ك��مجْ 
ُرفَِعا َق��دجْ  النَّعِش  َغ��داَة  ؤوِس  ال���رُّ ف��وَق 

ِت اآلَم������اُل َخ��اِئ��ب��ًة ����َدَك ارت������دَّ وَب����عجْ
ف��ل��مجْ ن��ُع��دجْ ن��ع��ِرُف اآلَم�����اَل وال��طَّ��م��َع��ا

جزًعا األَسى  ِع  وقجْ ِمنجْ  األَرُض  ِت  واهتزَّ
َوَق��َع��ا َق��دجْ  َه���َذا اخلَ��ط��ِب  ِم��ث��َل  َف��م رَأتجْ 

بِ��َش��َب��ا َط��امَل��ا  َس��ي��ًف��ا  ه���ُر  ال���دَّ ف��ّل��َك  إِنَّ 
ُقطَِعا َق���دجْ  امَل��س��نُ��وِن  امُل��ره��ِف  َغ�����راَرِة 

ُموِحَشٌة اليوَم  َكيَف  امَل��ح��اِري��ُب  ه��ِذي 
َوَرع���ا َذا  َق��ب��ِل  ِم���نجْ  نِ��ُس��ه��ا  ت��ؤجْ وك��ن��َت 

ل��َق��دجْ َذه��ب��َت َن��ِق��يَّ ال��ثَّ��وِب ِم���نجْ َدن��ٍس
ُم��ن��َخ��ِدَع��ا �����اِم  َم���ا ك��ن��َت ِف َه����ِذِه األَيَّ

وانَدَرستجْ الِفقِه  ُدروُس  َعليَك  ناَحتجْ 
ُمنصِدَعا ��ِم  ال��ِع��لجْ ُرك���ُن  ��َدَك  َب��عجْ وَع���اَد 

ٌم ي��ا َده����ُر وَي����َك َم����اذا َأن����َت ُم����َتِ
َصنََعا َقدجْ  الَيوَم  ماذا  َخطبَك  ِري  ت��دجْ هلجْ 

َق����دجْ َغ����ال س��يَّ��َد ع���َدن���اٍن وم��َف��خ��َره��ا
�����ِة َس��ُب��َع��ا ���ُه اخ��ُت��طِ��َف��تجْ ِم���نجْ َأججْ وك���فُّ

َدُدُه س���ؤجْ امَلشُهوُر  الَفاِضُل  )ال��َف��اِض��ُل( 
طَلعا اضجْ َق���ِد  وب��ال��َع��ل��ي��ا  األَن�����اِم  َب���نَي 
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���ِق امَل���ع���اِل َك�����اَن م��ط��ل��ُع��ُه ب����دٌر ب���ُأفجْ
َطَلَعا َق���دجْ  اخلُ��ل��ِد  ُغ��رَف��اِت  ِف  وال��َي��وَم 

نِ��س��ب��ُت��ه ����ِن(  يجْ ال����دِّ َك�����مِل  )آلِل  َب�����دٌر 
اجَتَمَعا ال��ُع��َل  َش��م��ُل  فِطنَتِِه  بُحسِن 

َذوى؟ َكيف  والَعلياِء  امَل��ع��اِرِف  ُغصُن 
وُرك����ُن َم���ٍد َرك����نٍي َك��ي��َف َق���دجْ وَق��ع��ا

ُ��م ���ِن وال��تَّ��ق��َوى َف��إِنَّ يجْ ي��ا َض��ي��َع��َة ال���دِّ
ُف��ِج��َع��ا ���َدانِ���ِه  ُف���قجْ ِف  َي��ت��ي��َم��نِي  َص�����اَرا 

َف��ِم��ِه َب ِف  ال�����تُّ َل��ي��َت  َن��اِع��ي��ِه  َن���ع���اُه 
َنَعى ِح��نَي  للنَّاِس  َنَعى  َم��نجْ  َدرى  َفهَل 

ِسيَِّدنا ��واَر  املِ��غجْ )ال��َف��اِض��َل(  الَفتى  َنعى 
وَلَعا التُّقى  َخ��بِّ  ِف  َه���اَم  ال���ِذي  َنعى 

َن��ع��ى َل��ن��ا َع��ل��ي��ًم ب����الُ����وِد م��تَّ��ِص��ًف��ا
َت��َف��ع��ا ارجْ هى  السُّ َن��ج��ِم  إل  م��ٍد  وَط���وَد 

َن��ع��ى َأب����ا )مَح�����ٍد( امَل���ي���م���وَن ط��الِ��ُع��ُه
��َم وال���َوَرَع���ا َث ِم��ن��ُه ال��ِع��لجْ وم���نجْ ت����ورَّ

ن��ي��ا وُب��ُرِج��َه��ا ى َع���ِن ال��دُّ ف��ًت��ى ت��ع��رَّ
��ش��وق��َة ال��َوَض��ع��ا ل�����مَّ رآَه����ا َغ����دتجْ م��عجْ

َزاَل�����تجْ ألُستِ����ِه َل  ���ِن  يجْ ال���دِّ ِرَئ���اَس���ُة 
ف��ف��نَّ��دتجْ ُش��ب��ه��اِت الَ���ه���ِل وال��بِ��َدع��ا

َأع���ظِ���مجْ بِ���ِه ِم���نجْ َع��م��ي��ٍد ل ُي��ض��اِرُع��ُه
َع����ا َضَ َم����ا  اهللِ  لِ���غ���رِي  َع�����لٍء  َأخ����و 
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ث����وُب ال��َف��خ��اِر َج��ي��ٌل ِح����نَي ي��ل��ُب��ُس��ُه
َح��ي��ُث اس��َت��ح��اَل َع���َل َأع���داِئ���ِه ُرَق��ع��ا

ينكُرها ال��َي��وَم  َل��ي��َس  علياُه  َأوَص����اُف 
����ا اَخ���تَع���ا( ُخ�����وا )م���ا ِبَ ِح��ه أرَّ ب��م��دجْ

)))13ه�(

بلَء ال�ِهرِّ يرثِيِه ِبَا، وإليَكها: اِعِر كرجْ وهناك قصيدٌة لشَّ

��ِم بِ��ِف��ي��ك ال��ثَّ��رى األَطجْ��ه��راَي���ا َن��اِع��ي ال��ِع��لجْ )ال��َف��اِض��َل(  َنعيَت  ل��َق��دجْ 
���يِّ���َد امُل��نجْ��ت��ق��ى ال���َق���دجْ َن��ع��ي��َت ال���سَّ ل���َق���دجْ َن��ع��ي��َت ال���َق���َم���َر ال���نَ���ريِّ
ال��َق��دجْ َن��ع��ي��َت امَل���اِج���َد امُل��ف��ت��َدى ل���َق���دجْ َن��ع��ي��َت ال��������َوِرَع اخلَ�����ريِّ
احلَشى م��ى  َأدجْ ��َلِم  اإِلسجْ ِمَن  ُمقِفراَخطٌب  الُ���دى  َروُض  َغ���دا  وَق���دجْ 
ن��ي��ا ملِ��ا َق���دجْ َج��َرىوَغ����اَب ِم���نجْ ُأف���ِق ال��ُع��َل َك��وك��ٌب ِت ال��دُّ ف���اس���ودَّ
جى الشَّ ِط  ل��َف��رجْ األَرُض  ِت  راواه��ت��زَّ وال����َب����دُر َع����نجْ ه����َالتِ����ِه ُك����وِّ
التُّقى َق��ل��َب  َف���تَّ  َع��ظ��ي��ٌم  ����راِرزٌء  ���َع���ُه َأمحجْ �����رى دمجْ �����ًدا وَأججْ َوججْ
اوال���نَّ���اِئ���ب���اُت َأخ���رَس���تجْ ِم��ق��ول َم���ِع���ي َع����بَّ ل���ك���نَّ ع��نجْ��ه��ا م���دجْ
َف��اِض��ل )َف���اِض���ٍل(  ِم��ث��َل  َأَر  جْ  َت��َرى؟َل َعينِي  ���ِق  األُفجْ ك��َب��دِر  وَه���لجْ 
اس���ت���أجَْث���راَق����َض احلَ���ي���اَة َزاِه�������ًدا َص���احِلً���ا ب�����ِه  اهللُ  ل�����َذلِ�����َك 
الثََّرى؟ف������أيُّ َب�������دٍر لِ���َب���ن���ي َه����اِش����ٍم ِف  َض��وِئ��ِه  َد  َبعجْ َغ��اَب  َق��دجْ 
َم���رَق���ٍد ِف  َغ�����اَض  ب��ح��ٍر  والَ���وَه���را؟وَأيُّ  ال����درَّ  إِلَّ  ض���مَّ  م��ا 
ُح��ف��رٍة ِف  َس�����اِخ  َط�����وٍد  َرى؟وأيَّ  ال��ذُّ َساِمي  الظِّلِّ  َمديَد  َك��اَن 
���ِدِه َل��ي��َس َي���لُّ ال��َك��رىَأت��س��ت��ِح��ي��ُل ُم��ق��ل��ت��اَي ال��َك��رى؟ ِم���نجْ َب���عجْ

َم��نجْ ��ِد  َب��عجْ ِم��نجْ  ����َلَم  ��رال��َق��دجْ َعفا اإِلسجْ ��������َلِم َق����دجْ ع��مَّ �����س اإِلسجْ ألُسِّ
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الُعرىبِ���م���وتِ���ِه ُزل�������ِزَل ُرك�����ُن الَ����دى ��لِح  ال��صَّ ِم��َن  وانفصَمتجْ 
ِه ج����وِّ ِف  ع����ُد  ال����رَّ َن����ع����اُه  ��َط��رام����نجْ  وَق����دجْ َب��ك��اُه ال��َغ��ي��ُث ُم���ذجْ َأمجْ
َع���بٍة ِف  ����ُن  يجْ ال����دِّ َب���ك���اُه  ���َخ���َرال���ِئ���نجْ  �����ُه َك�������اَن َل������ُه م���فجْ َف�����إنَّ
فا الصَّ ع��نِّ��ي  ال��َي��وَم  ي  ُي��ع��زِّ ���َع���راف��م��نجْ  واحل���َج���َر األَس���ع���َد وامَل���شجْ
ي ال���َي���وَم ع��نِّ��ي اب��نَ��ُه ىوم���نجْ ُي��ع��زِّ م���نجْ َف����اَق ب��الَ��ي��ب��ِة ُأس����َد ال����َّ
���ه���راَخ���رُي ال��تُّ��ق��اِة )مح�����ًدا( َم���نجْ َغ��دا ب��امُل��ك��رم��اِت ال��َع��َل��َم األَشجْ
�����ث أَم�����ا َت������راُه ب���ال���ُع���َل ُم���ث���ِم���َرا؟ب�������راُه ك���ال���نَّ���ب���ِع ل���نَ���ا َربُّ
ِب����ا َن������داُه َق�����دجْ َج�����رى ك���وَث���راوَأزل������َف������تجْ َأخ�����لُق�����ُه ج���نَّ���ًة
م���اِن ِم��ث��ُل��ُه َل���ن َت��رىِم���ث���ُل َأب���ي���ِه )َف����اِض����ٍل( فِ��ط��نَ��ًة َع����نُي ال���زَّ
��ب��ي َأص��ب��َح��تجْ َم��َم��راَش���مئ���ٌل َف����اَح����تجْ ل���نَ���ا َم���ن���ِدل ُم���ذجْ َن���اُر َق��لجْ
َه�������ٍر َأزجْ إل  ُي���نجْ���م���ى  َه�����راوَأزه��������ٌر  َه������ُر األَزجْ َأع���َق���َب فِ��ي��ن��ا األَزجْ
اس������اَر َع������َل َم���ن���ه���ِج آب����اِئ����ِه َق�����صَّ ول  فِ����ي����ِه  َوِن  ف�����َم 
ه���ِر ال�����ِذي ِع��ل��ُم��ُه ُي��ذك��َراع���ّلَم���ُة ال���دَّ َأنجْ  َأج����لُّ  ال�����َورى  َب����نَي 
ُس�����وِل( وب����َأع����مِم����ِه ����ُزوِن ع���مَّ َج���َرىو)ب�����ال�����رَّ َت��س��ل��ي��ُة امل����حجْ
��ث��ن��تجْ ُغ���ص���وُن ال��ثَّ��ن��ا امُل��ض��َم��راع��ل��ي��ُه��ُم انجْ ُه  ِسَّ َأَب����اُن����وا  وَق�����دجْ 
��َراُدون���َك���ُم���وَه���ا َس�������اَديت َن��ف��َث��ًة ���ا ُس��عِّ ��ًرا ِبَ َل���وجْ َص���اَدَف���تجْ َب��حجْ

فضِلُكمجْ ِف  ي��ش��َه��ُد  ُم��ِل��ٍص  َف��َراِم���نجْ  إذجْ  ��ًك��ا م��دُح��ُه  ِم��سجْ َف���اَح  َق���دجْ 
ال�ُمنى ���ص  َأقجْ ��َي  ف��هجْ بُلوها  تقجْ ���َذراإِنجْ  ُي���عجْ َأنجْ  ��ب��وُب  امل��حجْ وَع������اَدُة 

روِف َقصيَدٌة َبديعٌة ِف رثاِئِه،  اِعِر الَفحِل املعجْ ِد ابِن ال�ُملَّ الشَّ يجِْخ ُمَمَّ ُحوِم الشَّ وللمرجْ
وكلُّ بيٍت ِمنَها َتاِرخَياِن ُنِقَش منجْها َبيتاِن َعَل صخرِة َقِبِه الطَّاِهِر، وُها:

���رجْ َوَم�����نجْ ِري ال���َف���خجْ �����ُل�����وا ال���َغ���َم���مجَْي����ا َص��������دجْ َع�����ل ك�����َم جَيجْ
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خ����������ُت����������ُه ي���س���ِق���ي���ُك���م َف����ي����َض ال���نِّ���َع���مجَْن�����������داُك�����������َم َأرَّ
)))13ه�(

َكِر اسَم َصاِحبها، ومطلُعها: ( لجْ ُيذجْ وُهناَك َقِصيَدٌة بِتوِقيِع )الَعبِد األذلِّ

مِس َقدجْ َسطَعا َهَعاَصفاُء ُروٍح َكنُوِر الشَّ َقدجْ  الَغيِث  كَقطِر  ٍس  نفجْ وُطهُر 

اقَتبَستجْ َأخلِقِه  ِمنجْ  الَفجِر  واُح���ن���ا َوَل��َع��اونسمُة  ُع��ذوَب��ًة ف��َه��َف��تجْ َأرجْ
وُهناَك الَكثرُي ِمَن اخلُطِب والَقصاِئِد ل يتَِّسُع امَلقاُم لذِكِرَها، وَسوَف ُتنَ�ُ ِف ِكتاٍب 

. ُمستقلٍّ

- 1372هـ- يِِّد ُحَسنْيِ يِّد َناِصِ السَّ يُِّد مُحوُد السَّ 110. السَّ

اِم  عزَّ بِن  َهاشِم  بِن  َعلِّ  بِن   ِ ُحَسنيجْ يِِّد  السَّ َناِصِ  يِِّد  السَّ محوُد  يُِّد  السَّ ُحوُم  املرجْ ُهَو 
ِعلجِْم واألََدِب  ََذ الَوعَظ وِخدمَة الجْ اِم الَكبرِي، رجُل علٍم وَفضٍل اختَّ ِد بِن عزَّ غرِي بن ُمَمَّ الصَّ
يِر ُكلِّ َمنجْ عَرَفُه، وَكاَن بيُتُه ملًّ للَفتجْوى،  َطريًقا َسلَكُه بِنجاٍح َحتَّى َحاَز َعَل احِتاِم وتَقدجْ
جُل  ، وَحلِّ بعِض النِّزاعاِت َبنَي النَّاِس، ويتَّصُف َهَذا الرَّ شاَد النَّاِس إل ُأُموِر ِدينِهمجْ وإِرجْ
الَمَعِة  ِة  َأئمَّ ِمنجْ  وَكاَن  ّيِة،  لِّ ِ احلجْ َس��اِط  األَوجْ ِة  َكافَّ َبنَي  ٌم  ومَتَ اخلُُلِق،  وَدماَثِة  بالتَّواِضِع 
َن الِذيَن  يجْ َلِم َكساِئِر الُوَكلِء، ورِجاِل الدِّ ُعَلَمِء األَعجْ ِليِد الجْ ِض َمراِجِع التَّقجْ ووِكيًل عنجْ بعجْ
تاِء  ُلُهمجْ لإِلفجْ مجْ َعَل ِدراَسٍة ِدينيٍَّة تؤهِّ يا ال�ُمقلَّديَن، ول�ِحُصوِلِ ُهمجْ َملُّ ثَقِة ال�َمراِجِع الُعلجْ
يِِّد الَليِل محوِد، وَقدجْ سَأَلُه َساِئٌل  ُت َمَع السَّ دى ال�ُمناَسباِت اجتمعجْ َبنَي النَّاِس، وِف إِحجْ
َهلجْ جَيوُز النَّظُر إل َفتاٍة َغرِي ُمسلمٍة َكأَن َتُكوَن َمسيحيًَّة؟ فَأجاَبُه بَأنَّ النَّظَر إل َوجِه املرَأِة 
ِق  جْ َيَتَحقَّ ًحا بأنَّ النَّظَر إل األَجنبيَِّة ُمقيٌَّد بُِ�وٍط، وإَِذا َل لُت ُموضِّ األَجنبيَِّة َحراٌم؛ فتدخَّ
وَطًة بِكوِن املنُظوِر  ُ وُط، ول�مَّ َكاَنِت احلُرَمُة ِف َهَذا املوضوِع م�جْ ِق ال�َم�جْ ُط َل َيَتَحقَّ ال�َّ
ِة  الذمَّ ُشوَط  ألَنَّ  ِذميًَّة؛  ِهَي  وَل  ُمسِلَمًة،  َليجَْستجْ  الَفتاُة  وَهِذِه  ِذميًَّة،  َأو  ُمسلَمًة  إَِليها 
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الَكريِم،  الُقرَآِن  ِم  بُحكجْ تعمُل  ُمسِلَمًة  احلُكوَمُة  تُكوَن  َأنجْ  وِط  ال�ُّ َهِذِه  وِمنجْ  دوَمٌة،  معجْ
ُلو  وِط َأنجْ َل يعجْ طاُء اِلزيِة ِمنجْ َيٍد وُهمجْ َصاِغُروَن، وِمنجْ َهِذِه ال�ُّ وِط إِعجْ ُ وِمنجْ َهِذِه ال�ُّ
َغرُي  وِط  ال�ُّ َهِذِه  وُكلُّ  امُلسِلِم،  َداِر  َعَل  َداُرُه  وَل  امُلسِلِم،  َصوِت  َعَل  يِّ  الذمِّ ُصوُت 
ا َوطُء َهِذِه الَفتاِة؛ فَهَذا َحراٌم  وُط، أمَّ ِق امل�جْ جْ يتحقَّ ُط َل ِق ال�َّ جْ يتحقَّ نا إَِذا َل قٍة، وَقدجْ ُقلجْ ُمقَّ
ِع  نفجْ َأوجْ  ِر  الرضَّ كَخوِف  رى  ُأخجْ لَعناويَن  وإنَّم  الُعنواِن؛  لِذلَِك  َليجَْستجْ  الَوطِء  ُحرَمَة  فإنَّ 

ِة وَأمثاِل َذلَِك. ِة الَسديَّ رِة َعِن اللذَّ الَكفرِة بإِعطاِئَها األُججْ

ُحوِم  يِِّد الَليِل وَعائلتِِه َعنجْ َطريِق َوالِدِه املرجْ ِن تتَّصُل َبَذا السَّ يجْ وإِنَّ ُأسَة آِل َكَمِل الدِّ
يِّد  يِِّد ِعيجَْسى السَّ ِد َحسِن السَّ يِِّد ُمَمَّ ُه بِنَت الَعاِلِ الَليِل السَّ ، والِذي َكاَنتجْ ُأمُّ يِِّد َناِصٍ السَّ
الَعاِلِ(، وُيراُد  بِنِت  )ابِن  َلقُب  ِبمجْ  َق  حَلِ ُهنا  ِن، وِمنجْ  يجْ الدِّ َكَمل  بِن  َمنجُْصوِر  يِِّد  السَّ َكاِمٍل 
ِن  يجْ نا؛ وللُمتَجِم َولداِن َفاِضلِن ِمنجْ ِرجاِل الدِّ كوَر وُهو جدُّ َد َحسن املذجْ يِّد ُمَمَّ بِِه السَّ
َرَسِة ال�َمقاِصِد  يُِّد ُمسلُم، واألَِخرُي َكاَن ُمديًرا ملدجْ يُِّد َهاِدي والسَّ حوُم السَّ واألََدِب ُها: املرجْ
اَءُه  ُقرَّ لُيتِحَف  املَحِليَِّة؛  ُحِف  الصُّ ِض  بعجْ ِف  ال�َمقاَلِت   ِ بنَ�جْ وَساَهَم  داَد،  بغجْ ِف  ِة  اخلرَييَّ
ِعلجِْم واألََدِب، وَملًّ  يَِّديِن َهاِدي وُمسلَم ِمنجْ ِرَجاِل الجْ ، واحلَاِصُل أنَّ السَّ بُمنتوِجِه األََديبِّ

يجِْن-َرمحهم اهلل-. َمِة الدِّ ًة للَجمَعِة خلَُّفوا والَدُهمجْ خلدجْ وى، وَأئمَّ للتَّقجْ

يُِّد َأمْحَد )1845-1930م املوافق ]1349هـ[( 111. سيُِّد ُحَسنْيُ السَّ

بو)1( سيِِّد ِعيجَْسى، وَآلُبو سيِِّد أمحَد، ويتَّصُل  ا آلجْ ُع َفرعاِن ُهَ ِن يتفرَّ يجْ ِمنجْ آِل َكَمِل الدِّ
يِِّد  َأبناُء السَّ يجْن كَم يتَّصُل  الدِّ َمنجُْصور بن َكَمل  يِّد  هم األَعَل السَّ ِعيجَْسى بجدِّ يِِّد  َأبناُء السَّ
يِِّد ِعيجَْسى فتنَقِسُم إل َفخَذيِن:  ُة السَّ ا ُذِريَّ ِن؛ أمَّ يجْ يِِّد َناِصِ َكَمِل الدِّ َل السَّ ِهُم األَعجْ َأمحَد بجدِّ

. يِِّد َكاظِمجْ ُبو السَّ يِِّد مَحٍد، وآلجْ ُبو السَّ آلجْ

)1( ه��ذه اللفظة: )آلب��و( أصلها: )آل أيب(، ول�ّم كان��ت اللغة املحكيَّة ُتس��قط العلمات اإلعرابيَّة 
)حركاٍت وحروًفا( ُأدمج اللفظان مع البقاء عل حالة الرفع.
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يِِّد  السَّ بِن  ِد  ُمَمَّ يِّد  السَّ بِن  َأمحَد  يِِّد  السَّ بَن   َ ُحَسنيجْ يَِّد  السَّ َجَِة  جْ التَّ َهِذِه  َصاِحَب  إنَّ 
 

اَدِة)1(، وَسَكَن  ِن، ُولَِد َسنََة 1845م ِف َقريِة السَّ يجْ يِِّد َكَمِل الدِّ يِِّد َناِصِ بِن السَّ علِّ بِن السَّ
زا  َلِم ِمريجْ ُة اإِلسجْ حوُم حجَّ ِض ُعلمِئَها ِمنجْ َذِوي َرمِحِِه، وَأناَبُه املرجْ َة، وتتلجْمَذ َعَل َيِد بعجْ احِللَّ
1338ه�  َسنََة  بال�ُمسيَِّب  َوِكيًل  َعنُه  يَن  الِع�جْ َثوَرِة  َصاِحُب  رياِزيِّ  الشِّ تِقي  ]ممد[ 
منِعَم  املرُحوَم  ابنتِِه  َعَل  َصاَهَر  وَقدجْ  ًزا،  ُمعزَّ ًرا  ُموقَّ َجاَعٍة  إَِماَم  امَلدينَِة  َهِذِه  ِف  َفاستَقاَم 
بالَوَقاِر  َموُصوًفا  وَكاَن  َعاًما،  الثَّمننَِي  عمَرُه  بلَغ  وَقدجْ  ال�ُمسيَِّب،  ُوجهاِء  َأَحَد  الَعلجْوِش 
ِد والِعَباَدِة، وَقبَل  هجْ بالزُّ النَّاِس  َبنَي  تَهَر  َكاِرِه؛ فاشجْ َأوراِدِه وَأدِعيتِِه وأذجْ والَوَرِع، وتطجْويِل 
ِجِد )َبيت علجْوٍش(،  تِِه )الَاِمَعنِي( ِف مسجْ ُيقيُم َصلَة الَمَعِة ِف ملَّ َكاَن  َة  احِللَّ ُمغاَدَرتِِه 
 ، َعلِّ يِِّد  السَّ  َ ُحَسنيجْ يَِّد  السَّ ُحوَم  املرجْ ِجِد سميَُّه  املسجْ َهَذا  ِف  َدُه  َبعجْ الَمَعِة  َأقاَم َصلَة  وَقدجْ 
 ، ديُّ يُِّد مهجْ َطفى، والسَّ يُِّد ُمصجْ ٌد، والسَّ يُِّد ُمَمَّ ، والسَّ يُِّد َعلٌّ وللُمتَجِم َلُه َأوَلٌد: ُهُم السَّ
ٌه،  ُمفوَّ ِمنَبيٌّ  َخطِيٌب  وُهو  والَفضيَلِة،  ِعلجِْم  الجْ ِرَجاِل  ِمنجْ  ٌد  ُمَمَّ يُِّد  والسَّ َعبَّاٌس،  يُِّد  والسَّ
َجَِة  جْ التَّ ولَصاِحِب  عيََّة،  ال�َّ ُعُلوَم  الجْ رستِنا؛  مدجْ ِف  الُقرآَن  َس  َدرَّ وَقدجْ  النَّاُس،  بِِه  َوثَِق 
َما  وَنَُبوا  الَاِمَعنِي،  ِف  ا  َداَرُهَ األَتجْراُك  رَق  َأحجْ َحتَّى  َوطنيٌَّة  َمواِقٌف  َعلٍّ  يِِّد  السَّ وَأِخيِه 
ا  ُطرَّ َسنََة 1916م واضجْ ال�ُموافِق  َسنَة 1335ه�  املشُهوَرِة   ) َعاِكفجْ ةجْ  فِيَها ِف موِقِعِة )َدگَّ
َجِم  �ُمَتجْ يُِّد مَحٌد ابُن ُأخِت الجْ حوُم السَّ ِف، وَكاَن املرجْ َ َأنجْ يُربا وعاِئَلَتُهم إل النََّجِف األَشجْ
 - ُ يُِّد ُحَسنيجْ ِمريَن الَغاِدريَن، وَقدجْ سنَّ السَّ َقدجْ َذَهَب بِعاِئَلتِِه مَعُهم َهاِرًبا ِمنجْ َوطَأِة ال�ُمستعجْ
َد الَفراِغ  ًعا؛ فَقدجْ َكاَن َبعجْ ثُر نفجْ َدُه لَكاَنتجْ َأكجْ بَعَها َمنجْ َجاَء َبعجْ َجُم- ُسنََّة َخرٍي َلِو اتَّ �ُمَتجْ الجْ
ِله وُيرِشُدُهمجْ إل َمواطِِن  ِمنجْ َصلِة الَمَعِة يرَتِقي املِنجَْب ويِعُظ النَّاَس بِقولِِه كَم يِعُظُهمجْ بِفعجْ
والتَّذكرَي  الَوعَظ  َيتَِّخِذ  جْ  َل ُه  ألنَّ وذلَِك  النُّفوِس؛  ِف  حِر  السِّ َأثُر  لِ�مواعظِِه  وَكاَن  اخلرَِي، 
َكاَن  ِة  ال�َمدَّ َعِن  الَواِعُظ  َد  جَترَّ وإَِذا  نيا،  الدُّ فِخاِخ  ِمنجْ  ا  وَفخًّ الَعيِش،  َوساِئِل  ِمنجْ  َوسيَلًة 

ادة  )1( هي قرية من قرى الطريق الس��ياحّي الرابط بني احِللَّة واملدحتيَّة، معظم من يس��كنها من السَّ
العميديِّني، منهم أخي وصاحبي السيِّد عبَّاس أمحد العميدّي.
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نيِّ َل َزاَل يذُكُرُه  يجْ َأثُر َوعظِِه َبليًغا؛ ولَذلَك َكاَن للُمتَجِم َلُه ِذكًرى َحَسنٌَة ِف التوِجيِه الدِّ
جَل الَصالَِح إِلَّ َواقجْتَن  َم َهَذا الرَّ جْ ُيذَكِر اسجْ ٍة، وَل باٍر وجَتلَّ َأهُل ال�ُمسيَِّب الِكَراِم بُِكلِّ إِكجْ

ِحيِم. ظيِم والتَّ بالتَّعجْ

ِدَراَسُتُه

َدرَس  ُه  أنَّ ُأستِنا  ُعلمِء  ِمنجْ  َأدرَك��ُه  مِمَّنجْ  ُت  َسِمعجْ وَقدجْ  ريَن،  ال�ُمعمَّ ِمَن   َكاَن
النََّجِف  ِن، وَساَفَر إل  يجْ َكَمِل الدِّ َفاِضِل  يِِّد  ال�ُمجَتِهِد السَّ َيِد  َماِت وال�َمباِدَئ َعَل  ال�ُمَقدِّ
ِليِد  والتَّقجْ الجتَِهاِد  َدرَج��َة  َيبُلغجْ  جْ  َل ولكنَُّه  واسَتفاَد،  َف��َدَرَس  ِدَراَستِِه  ��اِم  إِلمتجْ ِف  َ األَشجْ

 

قاٍق: عي الجتِهاِد بُِدوِن استحجْ ِض مدِّ وَما َأصدَق َقوِل ِف بعجْ

َسُه نفجْ ��َب  ل��قَّ �����َلِم  اإِلسجْ ��ِة  ُح��جَّ ��ق��اِبِف  األَلجْ ِقيَمَة  َخ���َص  َف���َأرجْ ���ٌد  َوغجْ
َغريَزٌة النُّفوِس  ِف  الِرئاَسِة  باِبُح��بُّ  األَسجْ َعِن  َفابجَْحثجْ  َوَه��تجْ  َف��إَِذا 

 ، ديٍّ يِِّد مهجْ ٍد، والسَّ يِِّد ُمَمَّ َجَِة ُكُتٌب وَآثاٌر َخطيٌَّة َلدى َوَلَديِه: السَّ جْ ولَِصاِحِب َهِذِه التَّ
ُهوًدا  يوًما مشجْ فَكاَن  لَسنَِة 1930م،  ال�ُموافَِق  َسنََة 1349ه�)1(،  ال�ُمسيَِّب  ِف   توف
اِن، وُنِقَل ُجثمُنُه الطَّاِهُر وَسَط  جى األحَلجْ ُد َأشجْ انجْتظمِت ال�َمواِكُب الَعزائيُِّة فِيِه، وِهَي ُتَردِّ

ييٍع َمِهيٍب َكبرٍِي ِمَن ِقَبِل األََهاِل. َتشجْ

ٍد اخَليَّاط)2( )1285-1351هـ( ُد ُحَسنْيِ بُن مَحَ 112. حُمَمَّ

ِ بُن مَحٍد اخلَيَّاِط بِن ُشهيِب، َأصُلُه ِمنجْ َمدينَِة )َجبٍَّة(، وِقيَل  ُد ُحَسنيجْ َأُبو الَواِد ُمَمَّ

)1( املوجود ف املطبوع )1449ه�(، وهو خطأ طباعّي.
))( ترجته ف: معارف الرج��ال: )/58) الرقم 343، البابليَّات: 108/4 الرقم 3)1، الذريعة: 
168/10 الرق��م 4)3، نقباء الب�: )/)57 الرقم 996، األعلم: 106/6، معجم املؤلِّفني 
العراقيِّني: 151/3، معجم املطبوعات النجفية: 195، معجم رجال الفكر واألدب: 330/1.
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ِة؛ َحيُث َسَكنَها َقوٌم ِمنجْ  ِة الَبَّاِوينَي ِف احِللَّ (؛ لَِكونِِه ِمنجْ َسَكنَِة َملَّ ل�ِحَقتجُْه نِسبُة )البَّاِويِّ
راِد،  ِة األَكجْ نَي، وِهَي اآلَن ُجزٌء ِمنجْ َملَّ َة اِليتاِويِّ َأهِل َجبٍَّة َكم َسَكَن َبعُض َأهاِل ِهيٍت َملَّ
يجِْخ  الشَّ َعَل  َماِت  وال�ُمَقدِّ ال�َمباِدَئ  فِيَها  َم  وتعلَّ 85)1ه�  َسنَة  ِة  احِللَّ ِف  َجُم  �ُمَتجْ الجْ ُولَِد 
ِف َسنََة  َ ِم النََّجِف األَشجْ ِعلجْ راَسِة َهاَجَر إل َمدينَِة الجْ ، وإِلمتاِم الدِّ ّ ِد بِن َنَظِر َعلِّ احِللِّ ُمَمَّ
ِعلجْميَِّة واألََدبيَِّة، وتتلجْمَذ فِيَها ِلُمَلٍة ِمَن ُعلمِء َعِصِه؛  1303ه�؛ َفرشَف ِمنجْ َمناهِلَها الجْ
ابيانُّ َوَكاَن ِمَن  يجُْخ َعّل َرفِيش، والَفاِضُل ال�َّ ، والشَّ ُد َحسِن ال�َمَمقانِّ يجُْخ ُمَمَّ ِمنُهُم الشَّ
ثالِِه َحتَّى  َه إل النَّاِحَيِة األََدبيَِّة، وانجْجَرَف ِف تيَّاِر بِن َزيزاٍن، وَأمجْ َ ُه اجتَّ يَن إِلَّ أنَّ الطَّلَبِة الَادِّ
ِة، وهُم ُأناٌس َماُلوا إل الظَّراَفِة والنَُّكِت والُفَكاَهِة، بُِصوَرٍة فِيها  َ َكاَن َأَحَد الَعَ�ِة املب�َّ

َشٌء ِمَن اخلُروِج َعِن اللياَقِة)1(.

وِح والطَّبِع؛ ولكنَُّه  د ُحَسنيجْ ُمتناِقُض املِزاِج؛ فَقدجْ ]َكاَن َذا[ ُخلٍق َخِفيَف الرُّ وُمَمَّ
َر؛ فَكاَن َشاِعًرا  ُة َداٌء، وَقدجْ َأحبَّ األََدَب والِشعجْ ا؛ واحِلدَّ ِت َذاتِِه َكاَن َحادَّ ال�ِمَزاِج ِجدًّ بالَوقجْ
جْ  جْ يبُلغجْ َدرَجَة الجتَِهاِد، وَل وَكاتًِبا َعَل الطَّريَقِة املأجُْلوَفِة الَقِديَمِة؛ فهَو َعاِلٌ َشاِعٌر، ولكنَُّه َل
ِعلجِْم، وَكاَن  ره ِمَن الطَّبَقِة األُوَل، وَمَع َذلَِك فَلُه َفضٌل ِف األََدِب وَفضيَلٌة ِف الجْ يُكنجْ ِف ِشعجْ
ِة  يُِّد مَحُد ]آل كمل الدين[ ِف مِلِسِه ِف َملَّ َلِم السَّ ُة اإِلسجْ ِة، ومنُهمجْ ُحجَّ َيُزوُر ُعلمَء احِللَّ
ِف  الَمَعِة  َصلَة  ُيقيُم  وَكاَن  احلَاِضيَن،  ُتِفيُد  ِعلميٌَّة  ُمناقشاٌت  بينَُهم  وَتدوُر  راِد،  األَكجْ
َد َوفاِة  ِة التَّعيِس، وُيقيُم ِف َداِرِه وَماَت َبعجْ ( ِف ملَّ مسِجٍد ُيعرُف ب�)مسِجِد ال�َمصُلوخيِّ
ُه األَخرُي، وُكنُت ِمَن  ِف؛ حيُث َمقرُّ َ ولِدِه َجواِد- رمحهم اهلل- وُشيُِّع إل النََّجِف األَشجْ

ُت أوَلَها ِف َداِرِه، ومطلُعها: تِها بَِقصيدَتنِي َتَلوجْ يَن؛ َفرثيُتُه ِف وقجْ ال�ُمشيِّعنَي وال�ُمعزِّ

والنَّجاَبهجَْق�����دجْ َدَع��������اُه إِلُ�������ُه َف���أَج���اَب���هجْ التَّقى  ِف  ال��ي��وَم  فَمَض 

د ع��ّل اليعق��ويّب ف: 109/4 من بابلياته، وكان- كم س��معت من  )1( أش��ار إل ذلك الش��يخ ممَّ
مه ف الشهرة. ة أثر عل تقدُّ رين- انتظامه ف سلك الع�ة املب�َّ املعمِّ



(16

ومنجْها:

��بِ��ي ق��لجْ ���د  ُأج���لِّ َأنجْ  ُرم�����ُت  ��م  التِهاَبهجْك��لَّ جوِن  الشُّ ُشعلُة  َضاعفجْتجْ 
ومنجَْها:

وَذك���������اًء وفِ���ط���ن���ًة وُدَع�����اَب�����هجْه���َو َش��ي��ٌخ َق���ِد اس��َت��ح��اَل َك���َمل
ومنجْها:

ِحينًا ل��ل��نَّ��اِس  َأض����اَء  َم���ٍد  احتِجاَبهجْب���دُر  نا  َشكوجْ َق��دجْ  الَيوَم  لنَا  َما 
ِسنيُُّه ُأطيَلتجْ  َق��دجْ  َل��وجْ  َأرُج��و  ال��نِّ��ي��اَب��هجْكنُت  ُي���ن���اَل  َأنجْ  ق���لَّ  َزم���نً���ا 
َض��ِم��رًيا ال��ُع��ل  َأس���ُط���ِر  ِف  ���راَب���هجَْك����اَن  ���ُر ب��ال��ثَّ��ن��ا إِعجْ هجْ َح�����اَوَل ال���دَّ
َط��وي��ل َب��ك��اُه  إِنجْ  ��ب��اَن  َش��عجْ َق����دجْ َب��ك��تجْ��ُه آَداُب�������ُه واخِل���َط���اَب���هجَْش��ه��ُر 
َي��وًم��ا َي���رِم  جْ  َل م��اِن  ال��زَّ َك���فُّ  َأص��اَب��هجُْش���لَّ  إِلَّ  ال��نَّ��اِس  ِف  َك����َمٍل  َذا 
فِ��ي��نَ��ا اهللِ  ُس���نَّ���ُة  ال�������َم���وُت  ����م  ��ٍس ل ُب���دَّ َت����ُب َص��اَب��هجْإنِّ ُك���لُّ َن��فجْ
ًث����ا َق���رَاب���هجَْق����دجْ َأت���َان���ا ِم����َن األَواِئ�������ِل إِرجْ لِ���َغ���رِي  َأَت����ى  إِرٍث  ُربَّ 
ل�م بِال�َموِت  واُح  األَرجْ نِ��ص��اَب��هجْسُتزّكى  ال��ُع��م��ُر ِف احلَ��ي��اِة  ي��ب��ُل��ُغ 
َمهل احلُ����زِن  َع���َل  ال��لئ��ِم��ي  ���ا  ؟أيُّ ��ش��ى َط��نِ��نَي ُذب���اَب���هجْ َأت�����راِن َأخجْ
نا فَقدجْ َم��نجْ  َع��اِرًف��ا  ُكنَت  َل��وجْ  ���َت  ���َت ال��ُب��ك��اَء َل���ُه وال��َك��آَب��هجَْأنجْ ألََط���لجْ
ُوج��وٌب ِعنِدي   ) ِ )احلُ��َس��نيجْ َباَبهجُْفبكاُء  استحجْ َي��رى  َغ��رُين��ا  َي��ُك��وَن  َأنجْ 

: ُلوخيِّ ومطلُع الَقصيَدِة الثَّانِيِة التِي ُتليتجْ ِف مسِجِد املصجْ

��ُم امُلحَكُمال�����َم��وُت َح���قٌّ واحلَ���ي���اُة ت��وهُّ الِكَتاُب  َن��زَل  َق��دجْ  وبَذين 
َمنيٍة لُ���رِح  َف��م  ��ب��ي��ُب  ال��طَّ البلجَْسُمك���َذَب  ُيِفيُد  وَل  ُت��ِف��ي��ُد،  )ُأَب����ٌر( 
ُمعلِّل احلَ��ي��اِة  ُك��ن��ِه  ِف  ُت  ��ُمون��ظ��رجْ ُس��لَّ ال�����َم��ن��يَّ��ِة  إل  احلَ��ي��اُة  وإَِذا 
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ومنجْها:

ًبا ومهذَّ ال���َوَرى  ِف  ��ًدا  وغجْ ُب ُي��ع��َدُمورَأي���ُت  ��ُد ب���اٍق، وامل��ه��ذَّ ل ال��َوغجْ
ٌب مهذَّ احلَ��ي��اِة  ِف  يبجَْقى  َك���اَن  ُمل��وجْ  امُلتكلِّ الَفاِضُل   ) ُ )احلُ��َس��نيجْ َبِقَي 
��اُه ال��ُك��س��وُف وَط��ال���َ��م ال�ُمظَلُمب���دٌر ت��غ��شَّ اس��ت��ن��اَر  م��ع��اِرفِ��ِه  بَِسنا 

ومنجْها:

)َمالٍِك( َأسبُق  ��َت  َأنجْ الَفضاِئِل  ُم(فإل  )ُمتمِّ ال��َك��َمِل  ِف  َنقٍص  ولُكلِّ 
ُه  بأنَّ ُقويِبُّ  الَيعجْ يجُْخ  الشَّ َذَكَر  وَقدجْ  1351ه�،  شعبان   (7 اخلَميِس  َيوَم  َوفاُتُه  وَكاَنتجْ 

ُتوفِّ َسنَة )135ه�، وهَو اشتِباٌه)1(.

آَثاُرُه

ِض إِخوانِِه  َعٍة َيِصُف با ِرحَلَتُه َمَع بعجْ ثرجْ َلُه َعَل آثار ِسوى ِرَساَلٍة َصِغريٍة ُمسجَّ جْ نعجْ َل
ِر  ٌة بال�ُمناَسباِت وَشواِهٌد ِمَن الِشعجْ ريَّ ، وتتخلَّلها َأبياٌت ِشعجْ ِ إل ِزياَرِة اإِلَماِم احلَُسنيجْ

الَقديِم، وَقدجْ خَتَمها بِقصيَدٍة َعينيٍَّة ِمنجْ نظِمِه مطلُعها:

َمِعي َلُكم  َوق��َف��ٍة  ِم��نجْ  َه��لجْ  َأدُم��ِع��يَخليلَّ  َص��بَّ  َأسِقيِه  َج��دٍث  َع��َل 
جْ نطَِّلعجْ َعليها))(. نا َل فاتِِه؛ فإنَّ ا َما ِقيَل َعنجْ ُمصنَّفاتِِه ومؤلَّ أمَّ

يٌد الـُمالَّ َخِيْس 113. جَمِ

ِة َعَل  َماِت ِف احِللَّ وهَو َرجُل ِديٍن، وإِماُم َجاَعٍة ُذو َأخلٍق َعالِيٍة، وَقدجْ َدرَس املَقدِّ

)1( ف موسوعة طبقات الفقهاء:14/ق)/678، ذكرها )135ه�. 
))( ف موس��وعة طبقات الفقهاء:14/ق)/679 »وترك من اآلثار: تقريرات أس��اتذته ف أصول 
ًرا(،  ة )ِش��عجْ الفقه، رس��الة ف التجويد والقراءات، الرحلة احلس��ينيَّة )مطبوعة(، والرحلة إل مكَّ

.»ومن شعره قصيدة ف رثاء سيِّد الشهداء احلسني
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ِف، وَعاَد إل احِللَّة يؤمُّ ال�ُمصلِّنَي ِف مسِجِد  َ َيِد ُعلمِئها، وأتمَّ ِدراسَتُه ِف النََّجِف األَشجْ
ِة، وهَو ِمَن َموالِيِد  لَّ ِ عيَِّة- ِف احلجْ ُعُلوِم ال�َّ سنَي ِف مدَرستِي- الجْ الُومرِد، وهَو َأحُد املدرِّ
ِكَتابِه ُشعراُء  َورَد ِف  ُه َشاِعٌر كَم  يجُْخ اخلَاقانُّ بأنَّ سنِة 1304ه�، وَقدجْ َوصَفُه األُستاُذ الشَّ
ِر واألََدِب، ويتَّصُف بُِ�َعِة الَبدَيِة كَم  يجَْخ مَيَد َطويُل الَباِع ِف الِشعجْ ِة)1( ِمنجْ أنَّ الشَّ احِللَّ
ِر، وَلُه  ِ بِن مَخيس بنَظِم الِشعجْ يجُْخ َناِجي بِن محَّاِدي بِن ُحَسنيجْ ُحوُم الشَّ يتَّصُف َشقيُقُه املرجْ
الَعالَِيِة،  َعِة  مجْ السُّ َذِوي  األَفجْذاِذ،  الَصاحِلنَي  جاِل  الرِّ ِمَن  ُه  أنَّ كَم  َعليَها،  نطَِّلعجْ  جْ  َل َدواويُن 

ِة النَّاِس. وَدَماَثِة اخلُُلِق، وُمتٍم لَدى عَامَّ

ـّي[ 1283هـ- ــيُِّد ]حممد[ ِرَضا َأُبو الَقاِســِم)2( ]األَْسرتآَبادّي احِللِّ 114. السَّ
1346هـ

ِعلجِْم واألََدِب، َأخَذ ِمنجْ ُكلِّ َفنٍّ بنَِصيٍب، َجَع  َمموَعُة َكَمٍل وَفضاِئَل، وَبحٍر َزاِخٍر بالجْ
اِعُر اللَّوَذعيُّ  ِر الشَّ َأشتاَت املعرَفِة؛ فهَو ِف الطبِّ الَطبيُب النََّطايسِّ احلَاِذِق، وهَو ِف الِشعجْ
كرِي وال�َمواِعِظ  نيِّ الَعاِلُ الَعاِمُل الَوِرُع، وهَو ِف اخِلطاَبِة والتذجْ يجْ ِم الدِّ ِعلجْ املطُبوُع، وهَو ِف الجْ

ِجِه. َوِحيُد نسجْ

َفتِح اهللِ احلَُسيجْنيِّ  يِِّد  َأيِب الَقاِسِم بِن السَّ هرُي ب�: ابِن  َضا الشَّ ُد الرِّ َأُبو الَكَمِل ُمَمَّ هَو 
ِة ُأسوٌة  تآَباَد( إل احِللَّ َكُن والنَّشَأُة، َهاَجَر َأبوُه ِمنجْ )أسجْ ُّ املسجْ األستآباديُّ األَصُل، احِللِّ
ِة الَوِحيَد ِف َعِصِه  َجَِة الِذي َكاَن َطبِيَب احِللَّ جْ يِِّد ُمرَتض َعمِّ َصاِحب التَّ بِجَرِة َأِخيِه السَّ
َفِصيًحا؛  َعربيًّا  َجُم  �ُمَتجْ الجْ فَأصبَح  لِساَنُه؛  َمتجْ  وقوَّ مَواِهَبُه  َصقلتجْ  الَفيَحاُء  اكتنفتجُْه  فلمَّ 
ال�ُمقَتيِض  وُوجوِد  ال�َمنِِع  ولنتِفاِء  داٍد؛  استعجْ ِمَن  فِيِه  لِ�َم  البِيَئِة  َبواِعِث  إل  فاسَتجاَب 

)1( ف الصحيفة 469 من شعراء احِللَّة للخاقاّن.
))( ُينظر ف ترجته: الذريعة: 473/1، األعلم: 7/6)1، معجم املؤلِّفني: 163/4، معجم أدباء 
األطبَّاء: 168/1-171، اخلاقاّن، ش��عراء احِللَّة:)/395-)40، مصفى املقال: 175، أعيان 

الشيعة: 349-348/44
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َفدرَس  نيَِّة؛  يجْ الدِّ َراَسِة  ِالدِّ ل�َمباِدئ  َأمِرِه  َل  أوَّ ُمتِقنًا  احِلسِّ  ُمرَهَف  َأِديًبا،  َظريًفا  َأصبَح 
يجِْخ محَّاِدي، وَدرَس ال�َمنطَِق وشيًئا)1( مَن  َكة، والشَّ ٍد سمَّ يجِْخ ُمَمَّ َف َعَل الشَّ النَّحَو والصَّ
ِعلجْم  يِِّد َفاِضِل؛ ُثمَّ هاَجَر إل َمدينَِة الجْ َمِة السَّ ِه واألُصوِل وِعلِم الَكلِم َعَل الَعلَّ الِفقجْ
بِقليٍل،  َدها  َبعجْ َأوجْ  1300ه�  َسنَة  الَفضيَلِة  واستَكَمِل  ِدَراستِِه،  إِلمتاِم  ِف؛  َ األَشجْ النََّجِف 
 ، ِد َعل َشاهجْ َعبِد العظيميِّ يِِّد ُمَمَّ ِعلجْميَِّة الَكبريِة؛ كالسَّ خصيَّاِت الجْ ِض الشَّ وتتلجْمَذ هنَاَك لبعجْ

ا. ، وَغرِيِهَ يجِْخ َهاِدي الطَّهرانِّ والشَّ

آَثاُرُه

يِِّد ِرَضا ُجَلُة ُكتٍب؛ منجْها ِكَتاٌب َضخٌم ِف تلجْخيِص وَشِح ِكَتاٍب طبِّيٍّ  ُحوِم السَّ للمرجْ
( عدُد صَفحاتِِه 09)  ))( اسُمُه )ُزبدُة الطبِّ ِ احلَُسيجْنيِّ الُرجانِّ أليَِب إِبراِهيِم بِن ُحَسنيجْ

ِمَن الَقطِع الَكبرِي، وبخطٍّ َواِضٍح َمليٍح ومرتٍَّب َعَل َشكِل َجداِِوَل.

ِمنجْ  تقُرُب  جاِل  الرِّ ِعلِم  ِف  منُظوَمٍة  َعنجْ  ِعَباَرٌة  اآلَماِل()3(، وهو  )ِنَاَيُة  ِكَتاُب  ولُه 
ُل�ها: جِز، أوَّ ِر الرَّ ثمنَمَئِة َبيٍت ِمنجْ بحجْ

َأع���ط���اَن���ا ال�������ِذي  هللِ  �������ٍر وبِ������ِه َح��ب��َان��ااحلَ����م����ُد  لِ����َس����اَن ِذكجْ
َي���زلجْ جْ  َل ���لُم  وال���سَّ ���لُة  ال���صَّ َع���َل َم���ِن ال��ِك��َت��اُب فِ��ي��ِه َق���دجْ َن��زلجْث���مَّ 

تهرجْ اشجْ َق��ِد  ال���ِذي  فالَعبُد  ��ُد  ��ِة ِم���نجْ َغ���رِي َأَث���رجْوَب��عجْ ��لَّ ِ ��ِم ِف احلجْ ��ِع��لجْ ب��الجْ

النَّسبجْ احلُ��َس��يجْ��ن��يُّ  ال��َك��َملُّ  انجَْتسبجِْرض��ا  ِحينم  ال��َق��اِس��ِم  َأيب  اب���ُن 

)1( ف املطبوع: )شء(.
))( زبدة الطب للخوارزمش��اهّي: هو لزين الدين إس��معيل ابن احلسن احلسينّي الرجاّن الطبيب 
املت��وفَّ س��نة 531، وهو ملَّد يش��تمل عل حقائ��ق األبدان الظاه��رة ودقائقها الباطنة. كش��ف 

الظنون: )/)95.
)3( ُينظر: الذريعة: 473/1.
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ومنجْها:

َه��را الَ��وجْ َه���َذا  ُت  َنظمجْ َق��دجْ  ��راَي��ُق��وُل  �������ُه ُم��ش��هِّ ل�������َم���نجْ َأط�������اَع َربَّ
���ي���ُت���ه���ا ِنَ������اَي������ُة اآلم������اِل ج����اِلس���مَّ لِ���َط���ال���ٍب َم���ع���ِرَف���َة ال����رِّ
ه��ا إِل��ي��َك َش���اِك���ًرا ل��ل��َه��اِدي ش����اِدُخ��ذجْ وال����رَّ احلَ������قِّ  َس���ب���ي���ِل  ال 

ُل�ها: يجْن َدعاَها بِ�)ُجَاُن األَبُحِر()1( أوَّ رى ِف ُأصوِل الدِّ ولُه منُظوَمٌة ُأخجْ

الَعَدمجْ ِد  َبعجْ ِم��نجْ  َأوج��َد  لِ�َمنجْ  ل��ل��َك��َرمجْمحجْ��ًدا  ِوزاًن�����ا  ��م  ��ِع��لجْ الجْ َدراِرَي 
وَلُه  واألََدِب،  الظَّرائِف  ِف  األَرواِح())(  وِم��َراُح  األَف��راِح  )َكنُز  ِكَتاُب  آَث��اِرِه  وِمنجْ 
وِكَتاب:  التَّجويِد()4(،  ِعلِم  ِف  الَفريُد  ُد  )العقجْ ِرَساَلُة  وَلُه  الَعدِد)3(،  ِعلِم  ِف  ج��وَزٌة  ُأرجْ
، وهَو َموُجود  نيا واآلِخَرة()5(، وِكَتاٌب ِف ِعلِم الطبِّ الُيونانِّ اِهَرُة ِف َزاِد الدُّ )احلَدائُق الزَّ

وانُِح الَبابليَُّة()6(. ِف، وَلُه ِكَتاُب )السَّ َ ِة ِف النََّجِف األَشجْ ِف مكتبِة الُششتيَّ

ضاعيََّة للُمرَتض َعلِم ال�ُهدى، وَكتَب ِف ِختاِمها َما يِل: »متَّتجْ  َساَلَة الرِّ واستجْنسَخ الرِّ
ِن  يجْ ِد ِرضا ابِن َأيب الَقاِسم بِن َفتِح اهللِ بِن َنجِم الدِّ َعَل َيِد كاتِبِها َأفَقِر الِعباِد لربِّ الِعباِد ُمَمَّ

)1( الذريعة: 130/5.

))( األعلم: 7/6)1.
)3( معجم املؤلِّفني: 163/4. 

د  د بن مم��ود بن ممَّ ��ه يوجد كتاب بالعنوان نفس��ه ملحمَّ ف��ني: 316/9، عل��ًم أنَّ )4( معج��م املؤلِّ
ه روح املريد. كشف الظنون: )/)115، وأيضا لعبد احلسني بن  السمرقندّي... ثمَّ شحه وسمَّ
نعمة بن علء الدين بن أمني الدين بن ميي الدين األسدّي الطريّي، النجفّي املتوفَّ 95)1ه�. 
ُينظ��ر: الك��رام ال��برة: )/0)7 الرقم )131، مع��ارف الرجال: )/36 الرق��م 14)، مايض 
النج��ف وحاضها: )/445 الرق��م 3)، معجم رجال الفك��ر واألدب ف النجف: )/834، 
أعي��ان الش��يعة: 451/7، الذريعة: 369/3 الرق��م 1340، 81/4) الرقم 1789، 100/6 

الرقم 536، معجم املؤلِّفني العراقيِّني: )/30)، شعراء الغرّي: 157/5.
)5( األعلم: 7/6)1، معجم املؤلِّفني: 316/9.

)6( ل أعثر لِذكر هذا الكتاب.



((1
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ِر َرجٍب َسنَة  َة شهجْ آباديِّ يوَم الثننَِي ُغرَّ زا احلَُسيجْنيِّ الَكَم�الِّ األستجْ ِب ب�: َآغا ِمريجْ ال�ُملقَّ
1343ه� َعَل َصاِحبها ألُف َألِف َصلٍة َوسلٍم وحتيٍَّة«)1(.

رِه: يجْن())( كتب َعَل ِغلفِِه بَخطِِّه، وِمنجْ ِشعجْ ولُه ِكَتاُب )َطريُق ال�ُمبتدِئنَي إل ُعلوِم الدِّ

ُحبُّكُم ��ِن  يجْ ال��دِّ َك���َمِل  َب��ي��ِت  آَل  ُأخِفيِه َي��ا  لسُت  َقلجْبِي  ألَع��مِق  َم��ض 
م��ك��ُرَم��ٍة ُك����لِّ  ِف  ��ك��ُم  خ��صَّ تِ��ي��ِهاهللُ  ي��ؤجْ ��ل  ال��َف��ضجْ َأي���َن  ي��ع��َل��ُم  واهللُ 
َعزيُمُته ُتثجْنى  ل  بٍذ  جهجْ ُك��لِّ  آَللِيِهم��نجْ  ِف  ري  ُيغجْ ِم  ِعلجْ الجْ ِف  كالَبحِر 

��ِم��ِه وَم���س���اِع���ِي���ه َأع����اِدي����ِهيكِفيكُم )محُد( املحُموُد َمنجْ َشِهَدتجْ ب��ع��لجْ
َأروَمتِِه ِمنجْ  َأبِيِه  ِمنجْ  )َفاِضٍل(  فِيِهِمنجْ  إِذنجْ  َخرجْ  فلنفجْ ��َم  ��ِع��لجْ الجْ َث  َت���ورَّ

رِه َماِدًحا: وِمنجْ ِشعجْ

���ؤَدُد ِة فِ��ي��ك��ُم وال���سُّ ول���ِذك���ِرُك���مجْ َأب����ًدا ُي���َق���اُم وُي��ق��ع��ُدك���رُم ال��نُّ��ب��وَّ
َأَتى( ب�)َهلجْ  اإِلل��ُه  لِفضلُكُم  َمنجْ  ��ُدَيا  ُك���ُم ال��نَّ��ب��يُّ ُمَ��مَّ ح����ى، َوج���دُّ َأوجْ
ُأل��وَك��ٌة الَ�����واِد  َأَب����ا  إلَّ  ��َه��ُدواَف����تجْ  وت��شجْ ب��ال��َق��ب��وِل   ُ ُت��ب���ِّ منكمجْ 
���م ��ِري َم��ا َرج����وُت وإِنَّ )األَب��َج��ُد(َه���َذا ل��ع��مجْ ترجتجُْه  امَل��ق��اِص��ِد  َخ��رُي 

د بن عّل بن إبراهيم األحس��ائّي  )1( وكذل��ك: األقطاب الفقهيَّة عل مذهب اإلماميَّة، تأليف: ممَّ
ة آلية اهلل العظمى  املعروف ب�: ابن أيب جهور من أعلم القرن التاس��ع، املحفوظة ف املكتبة العامَّ
د رضا بن أيب القاسم ف يوم الثلثاء من  السيِّد املرعيّش النََّجفّي، وقد كتبها بخطِّ النسخ ممَّ
ل س��نة 86)1ه�، وهي مذكورة ف فهرس املكتب��ة: 180/9 حتت رقم 3394،  ش��هر ربيع األوَّ

وتقع ف 87 ورقة.
د بن  َمة احلَافِ��ظ ُمَمَّ واملستش��د ف إمام��ة أم��ري املؤمنني ع��ّل بن أيب طال��ب، َتألِي��ُف الَعلَّ   
جرير بن رس��تم الطبّي اإلمامّي املت��وفَّ أوائل القرن الرابع الجرّي. ُينظ��ر: الصحيفة 66 من 

الكتاب.
))( وله: لوامع الدرر ف منهج احلقِّ والظفر. الذريعة: 366/18، وله أيًضا: الصوارم احلاسمة ف 

مصائب الزهراء فاطمة. الذريعة: 15/)9 الرقم 614.
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فِيُكُم ال�����َم��داِئ��َح  إِلَّ  َت����يِض  َأرجْ ُيسَعُدل  ل  َم��دِي��ُك��ُم  َف��غ��رُي  ��نً��ا  ُي��مجْ

ِشْعرُه

َتتفاَوُت َحسَب  رِه  ِشعجْ أنَّ جوَدَة  إِلَّ  اِل  جِتَ الرجْ اخلَاطِِر، َسيُع  َنبيُه  َأملعيٌّ  َشاِعٌر  ُهَو 
َبٍة نفسيٍَّة كالِذي يقوُلُه إِلحلاٍح  مِن؛ فَليجَْس َما يُقوُلُه استِجابٌة لرغجْ الَبواِعِث، وَحسَب الزَّ
َملِِه  َد استكجْ ِر الِذي نَظَمُه َبعجْ ره كالِشعجْ ِل ِشعجْ ليِف، وَليجَْس َما يُقوُلُه ِف أوَّ ِف اللتِمِس والتَّ�كجْ
َجَِة َليجَْس َعَل  جْ َر َصاِحِب َهِذِه التَّ ِر وَغوِرِه َعَل َمعانِيِه؛ ولذلَِك َترى أنَّ ِشعجْ َأدواِت الِشعجْ
َض  بعجْ منجُْه  نقلجُْت  َمجْطوٍط  ِديواٍن  َعَل  َلُه  ُت  َواِحَدٍة، وَقدجْ عثرجْ َمرتَِبٍة  ِف  َواِحٍد، ول  َنسٍق 
الِقسِم األَغلِب  أنَّ  املأجْلوَفِة إلَّ  ِر  الِشعجْ َأبواِب  َعَل  َتِوي  ُهو اآلَن يجْ َأيَن  َأعِرُف  َل  رِه  ِشعجْ
وال�َمواِعِظ  شاِد  اإِلرجْ ِف  ا  ِجدًّ َجيِّدٌة  َطاِئَفٌة  وفِيِه  وِرَثاًء،  َمِدًيا،   الَبيِت َأهِل  ِف  ِمنُه 
ُعُلوِم، ولكنجْ َذلَِك  ي الجْ ِف؛ لَِتَلقِّ َ نَاَء إِقاَمتِه ِف النََّجِف األَشجْ ِة َأثجْ بَِدوافَِع ِمنجْ صنَعتِِه ال�ِمنبيَّ
َس بيتنِي ِقيَل ِف َحرَضِة  ٍة وَقدجْ خ�مَّ َ لَديَّ ِمنجْ نَغمٍت َقيثاريَّ َل َيوُل بيجْنِي وَبنَي تقِديِم َما َتي�َّ
 ِّ يِِّد َعلٍّ الُقزوينيِّ احِللِّ ُم ِقيَل ِف َداِر السَّ يجُْخ اخلَاقانُّ َأنَّ ؛ فَحِسَب األَِديُب الشَّ ِ احلَُسنيجْ
( وَغرُي  اُم، وَكِلَمُة الطَّفِّ نا، وُخدَّ ياَرِة وَكِلَمِة )ُلذجْ َغافًِل َعِن الَقراِئِن ِمنجْ َصلِة َركَعتي الزِّ

ِميِس: َذلَِك، وإِليَكُهم َمَع التَّخجْ

َرَمتجْ َفَأحجْ ًسا  نفجْ محُن  الرَّ َس  َق��دَّ وسلََّمتجْلَقدجْ  اِح  بالرضِّ وَطاَفتجْ  ولّبتجْ 

متجْ فِيمَّ كعَتاِن  الرَّ َعليَها  َسَمتجْوف��رٌض  إِذجْ  الَفاطميَِّة  َداِر  ألَعتاِب 
ياِء َجمُّ ال�َمناِقِب  وَحاَزتجْ لَدى الَعلجْ

جلُّنا بالطفِّ  محُن  الرَّ َدَم  استخجْ ��نَ��اِبَا  ���ا ُج���وًدا َع��َل اخلَ���رِي َدلَّ ��ا َوِبَ ِبَ
��ن��ا ناف��ُه��م بِ��نَ��ا َخ��ط��ٌب َع����را َف��أذلَّ لعلَّ ُذراَه�����ا  ِف  ن��ا  َف��ُل��ذجْ َأَت��ي��ن��ا 

اِم َب��نَي األَج��انِ��ِب ُت��َع��دُّ ِم��َن اخلُ����دَّ
اِك: حَّ ياِت ابِن الضَّ ُقويِبُّ قوُلُه ُماِرًيا َأبجْ يجُْخ الَيعجْ رِه َما َرواُه َعنُه الشَّ وِمنجْ ِشعجْ
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وللَجوى َه��واَك  ��ِدي  ُأبجْ بأنجْ  َوِج��ي��ُبَأخ��اُف  َل���نَّ  ��بِ��ي  َق��لجْ ِف  َت��ب��اِري��ُح 
َسل َقدجْ  النَّاُس  قاَلِت  َحتَّى  ُتَك  َرقيُبتَركجْ ينمَّ  أنجْ  َخ��وًف��ا  احلُ���بِّ  َع��ِن 
احلَشى ِم��َن  َشظاَيا  إِلَّ  ِل  َتبَق  جْ  �����نَّ َك���ل���وِم َم����ا ل����نَّ َط��بِ��ي��ُبوَل ِبُ

:هراَء ثِي الزَّ وَلُه، وَأحسُبُه يرجْ

ن���نِيَص���اَح���تجْ وَن����اَح����تجْ واألََس�����ى َخ����َل����َط احلَ����ن����نَي َم�����َع ال���رَّ
َه���نَ���ا َل  ������َدَك  َب������عجْ ُج��ُف��ونَأَب������ت������اُه،  رَق������َدتجْ  وَل  َع���يجْ���يِش، 
���م ُظ���لجْ ال����َق����وَم  إِنَّ  ُي����ن����ِص����ُف����ونَأب�����َت�����اُه،  جْ  َل ُم�����ن�����ُه�����ُم 
َع��ل��ي��َك ����ِك����ي  َأبجْ َأنجْ  َم���ِع���ي الَ����اِم����ي الَ����ُت����وِنم���نَ���ُع���وِن  ب���َم���دجْ

يِِّد مَحٍد: َلِم السَّ ِة اإِلسجْ َمِة ُحجَّ ُة العتَِقاِد( لَسمَحِة الَعلَّ ًضا ِكتاَب )مجَّ ولُه ُمقرِّ

��ِة َم���زوَن���ٌة ��ق��ا َداِم����َغ����ةجِْك����َت����اُب ال�����َم��ح��جَّ بِ�����ِه ُح���ج���ُج ل��ل��شَّ
�������ًة ِهَّ َأِخ����������ي  درُّ  َأف�����اَض بِ����ِه احِل��ك��َم��َة ال��َب��الِ��َغ��ةجَْف����ل����ل����ِه 

: ِن َقوُلُمجْ يجْ يِِّد ِرَضا ِف آِل َكَمل الدِّ ِر ال�َمرُحوِم السَّ وِمنجْ ِشعجْ

دٌد ُس��ؤجْ النَّاِس  ِف  ِن  يجْ الدِّ َك��َمِل  َأق����رَّ بِ���ِه َح��تَّ��ى أش���دُّ احلَ���واِس���ِدآلِل 

النَّاِس مُدُهمجْ ِف  روُف  املعجْ النَّفُر  وَم��ا َم��َل��ُك��وُه ِم��نجْ َط��ري��ٍف وَت��الِ��ِدُهم 
��رًدا ُم��فجْ َج��اَء  علِمِه  ِف  َعليٍم  الَفراِئِدفِمنجْ  َج��مُّ  ِر  كالَبحجْ َشاِعٍر  وِم��نجْ 
بَِجاِحِدع����لَّ لُ����مجْ َف���ض���ٌل َك���ب���رٌي وم��نَّ��ٌة لَفضٍل  ِمثِل  َما  وهيَهاَت 
)فاِضٍل( ِشبجَْل  بِه  ني  َأعجْ )مَحٍد(  الَقصاِئِدوِف  ِج��ي��َد  َع��ل��ي��اُه  ِف  ����ُن  ُأزيِّ

يِِّد مَحٍد: َمِة السَّ ِح الَعلَّ ولُه ِف مدجْ

��ٍم �����َك َب��ح��ُر ِع��لجْ َم��َك��اِنأب���ا الَ�����اِدي وإِنَّ ��م��ى  َأسجْ ال��ُع��ل  ِم���َن  بلغَت 
ِحَساُب اِمي  السَّ ل�َمجِدَك  َب��ي��انفَليجَْس  َأع���ج���َزِن  ���ُت  ح���اولجْ وإِنجْ 



((4

َقلجْبي ��ي��اِء  ال��َع��لجْ أخ���ا  َي���ا  َج��نَ��انَأَح���بَّ���َك  ِف  ُح��بِّ��َك  َغ���رَي  أَر  ف��ل��مجْ 
ري ِشعجْ إِل��ي��َك  بعثجُْت  َق��دجْ  ُج���اِنل��ذلِ��َك  ال���تُّ م���َك���اِن  ِف  ل��ُي��ص��بِ��َح 
��دي ِم���نجْ َزَم���انب���ُروِح���ي َأف��ت��ِدي��َك وُك����لِّ َغ���اٍل ���َك أن���َت َق��صجْ ألنَّ
��َك اخلَ���ي���اُل َأم�����اَم َع��ي��نِ��ي َف���س���يَّ���اُن ال���تَّ���ب���اُع���ُد وال����تَّ����داني��م��ث��لُّ

يا؛  نجْ ِن للدُّ يجْ َذ آلَة الدِّ جْ يُكنجْ ممَّنجْ اختَّ يُِّد ِرَضا ِمنجْ أولئَك األَتِقياِء الَبرِة الَصاحِلنَي َل والسَّ
والِِه وَل ينجِْفُقها إلَّ ِف َمواضِعها  ِصِه َعَل الَكسِب احلَلِل َكاَن َمِسيًكا حِريًصا َعَل َأمجْ وحِلرجْ
تِِه األَخرَيِة َأخَذ ِف ِمنديٍل ِمئاِت الَلرياِت  ُه ِحنَي يِئَس ِمنجْ ِشفاِئِه ِمنجْ علَّ ُر أنَّ الَواِجَبِة وأتذكَّ
ُثُلُث  ؛ ولعلَّها  النَّائينيِّ  ِ زا ُحَسنيجْ ِمريجْ ِة  احلُجَّ ليِدِه  تقجْ إل َوصيِِّه ومرِجِع  هبيَِّة وَأعطاَها  الذَّ
ِة ِف  شتيَّ ىص بإِيداِع ُملَّفاتِِه ِمنجْ ُكُتبِه ِف املكَتبِة الشُّ َأموالِِه َأخرَجها ِف َحياتِِه بِيِدِه، وَقدجْ َأوجْ
ِفيَّتِها  ِعًرا بوقجْ كوِر َعَل ُكلِّ ِكَتاٍب ِمنجْ ُكتبِِه ُمشجْ ِف، وَقدجْ رَأيُت َخطَّ َوصيِِّه املذجْ َ النََّجِف األَشجْ
ِة َسنَة  رياِت َشهر ِذي احِلجَّ َجَِة، وَقدجْ توف ِف ُأخجْ جْ َد َعاٍم َواِحٍد ِمنجْ َوفاِة َصاِحِب التَّ َبعجْ
 ، النَّاِئينيُّ َلِم  ُة اإِلسجْ َد أنجْ صلَّ َعليِه وصيُُّه ُحجَّ َبعجْ ِف  َ النََّجِف األَشجْ 1346ه� وُدفَِن ِف 
ِض َما َأسداُه  ا لبعجْ ُت َوفاَتُه بستَِّة َتوراِيَخ وفاًء لِ�ُحقوِقِه وردًّ خجْ وَقدجْ رثيُتُه بَِثلِث َقصاِئَد وَأرَّ

لنَا ِمنجْ َجيٍل، وِمنجْ َهِذِه التَّواِريِخ َقوِل:

َض��ا( )ال��رِّ  َ َع��نيجْ الُعيوُب  َتنجُْظِر  جْ  اِئ����ِمَل ِف ال����دَّ َ ��ِل��َه��ا ب����ال�����َّ ل��ُش��غجْ
بيجْنَنا َق���ض  ال�����َم��ج��ِد  ��ُر َب��نِ��ي َه��اِش��ِمإِن����ُم����وَذُج  َب���لجْ َق���دجْ َق��ض َف��خجْ
���ِر َل�����ُه َن���اِئ���ٌح َس���اِج���ِمال���ط���بُّ ك���ال���ِش���عجْ َل����ُه  َدم�����ٍع  ِف  َي��بجْ��ك��ي��ِه 
���ُدُه ��بِ��ي ِم���نجْ َج���وى َظ���اِلِل�������مَّ َق�����َض َأح����َزَن����نِ����ي ف���قجْ َف����ذاَب َق��لجْ
ُخ�����وا أرَّ ج���نَّ���اتِ���ِه  ِف  ال��َق��اِس��ِمِرض�������واُن  َأيِب  اب���ُن  َض���ا  ال���رِّ آَوى 

)1346ه�(
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ْين ]1270هـ-1341هـ[)1( يُِّد َصالُِح َكاَمِل الدِّ 115. السَّ
الَبرِة  األَتجْقياِء  ُعَلَمِء  الجْ ِمَن  ِن  يجْ الدِّ َكَمِل  مَحٍد  يِِّد  السَّ َصالُِح،  يُِّد  السَّ َلِم  اإِلسجْ ُة  ُحجَّ
رانُّ ِف موُسوعتِِه النَِّفيَسِة  ك الطهجْ يجُْخ آَغا ُبزرجْ اَثُة الَكبرُي الشَّ جتِِه الَبحَّ ِديَن، قاَل ِف ترجْ ال�ُمقلَّ
بِن  َحسِن  د  ُمَمَّ يِِّد  السَّ بِن  مَحٍد  يِِّد  السَّ بُن  َصالُِح  يُِّد  السَّ »هَو  يَعِة(:  الشَّ لِم  َأعجْ )َطبَقاُت 
وَفقيٌه  َجليٌل  َعاِلٌ   ، النََّجفيِّ  ِّ احِللِّ احلَُسيجْنيِّ  ِن  يجْ الدِّ َكَمِل  بِن  َمنجُْصوِر  بِن  َكاِمِل  بِن  ِعيجَْسى 
ُر َبابَِل( ِف ترجتِِه،  هرِي َصاِحِب )ِسحجْ ِّ الشَّ َفٍر احِللِّ يِِّد َجعجْ َم الَكلُم عنجْ َأِخيِه السَّ َفاِضٌل، تَقدَّ
َكاظِِم  ِد  ُمَمَّ ال�َموَل  شيِخنا  َعَل  النََّجِف  ِف  َحرَض  َلِم  األَعجْ ِء  األجلَّ ِمَن  َلُه  َجُم  �ُمَتجْ والجْ
 ، ابيانِّ ِد الَفاِضِل ال�َّ ، واملوَل ُمَمَّ ِد َطَه نَجفجْ يجِْخ ُمَمَّ هرِي باآلُخنِد، والشَّ اخلُراَسانِّ الشَّ
ِف   ُتوف قاَل  َأنجْ  إل  وَغرِيِهمجْ  ِس  ال�ُمَقدَّ ب�:  روِف  املعجْ الطَّهرانِّ  َتقيِّ  ِد  ُمَمَّ يجِْخ  والشَّ
هرِي  َواِلُد َصديِقنَا األَِديِب الَفاضِل واألستاِذ الشَّ ِف سنََة 1345ه�، وهَو  َ النََّجِف األَشجْ

داَد«))( إلِخ... ِن ال�ُمحاِمي ببغجْ يجْ يِِّد َسعيِد َكَمِل الدِّ السَّ

ُه توفِّ َسنَة 1341ه�)3(. والَواِقُع إِنَّ

عاَمِة  والزَّ ِليِد  التَّقجْ َنوَبَة  َحاَز  ال�ُمقلَّديَن  ال�ُمجتهديَن  ِمَن  َجَِة  جْ التَّ َهِذِه  َصاِحَب  إنَّ 
ِف  الَمَعِة  يقيُم َصلَة  َكاَن  اهللُ،  اُه  وتوفَّ َيسريًة،  ًة  مدَّ إلَّ  مُن  الزَّ ُه  يمهلجْ جْ  َل ولكنجْ  نيَِّة،  يجْ الدِّ
ُة  ٌة وُأقيمتجْ َلُه ِعدَّ ِف، وعنَد وفاتِِه حدَثتجْ ضجَّ َ ِة احلُويِش ِف النََّجِف األَشجْ مسجِدِه بمحلَّ
ِر والنَّثِر؛ وممَّا ُتِلَ ِف الَفواتِِح ال�ُمقاَمِة ِف  فواتَِح ِف َكثرٍي ِمَن امُلدِن ُت�ِل�َي فِيها َكثرٌي ِمَن الِشعجْ

عيِد وإِليجَْكها: اِق السَّ يجِْخ َعبِد الرزَّ اِعِر الشَّ ِة َقصيَدُة األَِديِب الشَّ احِللَّ

)1( ترجت��ه ِف: أعيان الش��يعة: 377/7، نقباء الب�: )/885، موس��وعة طبقات الفقهاء: 14/
ق79/1).

))( ج1/ق)/885.
)3( ما ذكر ف أعيان الش��يعة: 377/7، نقباء الب���: )/885 )1345ه�(، والصواب هو املثبت؛ 

ألنَّ املتَجم هو أخو املصنِّف.
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ا َت ال��نَّ��اِع��ي وِح���نَي ك��بَّ ِء )َص���الِ���ٍح( ُم��ب��َت��ِك��َراَق���دجْ ص���وَّ َج���اء بِ�����رزجْ
ا ���ُه ال���َك���وِن َق���دجْ ت��غ��ريَّ ال��َورىن��َع��ى َف���وججْ َح��ُ�  َدن��ا  َق��دجْ  نا  فِخلجْ ُحزًنا 
ِط األََسى ِن ِمنجْ َفرجْ يجْ ُس الدِّ َرانَعى فشمجْ ُر َق���دجْ ت��ك��وَّ َق���دجْ ك��َس��َف��تجْ وال���َب���دجْ
��َب��ُه َأَث��رال��َق��دجْ َق���ض َأب����و َس��ِع��ي��ٍد ن��حجْ ��ق��ى  َأبجْ ����َلِم  اإِلسجْ حَشى  وِف 
راال���َع���اِلُ ال��َع��اِم��ُل واحلَ�����ُب ال���ِذي ي��ِن احلَ��ن��ي��ِف م��وزَّ َق��دجْ َك���اَن ل��ل��دِّ
����تجْ ب������آِل َأمح������د َن�����اِزَل�����ٌة الُقرىج����لَّ ُأمُّ  َأشفَقتجْ  وِمنها  ح��َل��ّتجْ 
َدهشًة الَعتيَق  الَبيَت  ِت  احلَجراواض��ط��رَّ امَل��ق��اَم  ى  ع��زَّ وَق���دجْ  ِمنجْها، 
��َخ��َراوُزل����زلِ����تجْ َأط������واُد ِع����زِّ َه��اش��ٍم وامل��فجْ ال��ُع��َل  ِمنَها  وَأث��ك��َل��تجْ 
الُعل َعمُرو  ِمنجْ  احلَتِف  كفُّ  َرىَأطاَح  ال��ذُّ اِمي  السَّ وَط��وَده��ا  ِع��مَده��ا 
الُ��َدى ��ِم  َرغجْ َع��َل  ًفا  َخسجْ ��ت��َخ��راوَساَمها  افجْ ال���َك���َمُل  بِ����ِه  َس���يِّ���ٍد  ِف 
���َده ول��ل��تُّ��ق��ى؟ وال��ِق��را؟َم���نجْ ل��ل��ُع��ُل��وِم َب���عجْ وال��نَّ��واِل  ؟  للَكَمِل  َم��نجْ 

��َده ي��أجُْم��ُر ب��ال��ُع��رف وَم��نجْ امُلنجَْكرا؟َم���نجْ َب��عجْ وُيِميُت  ��لَح  ال��صَّ ُيجْيي 
الُفَقرا؟َمنجْ ُيسِعُف الَعاِن ُبَعيَد )َصالٍح( إل ُيِغيُث  َذا  َم��نجْ  أمجْ  ُل؟  ع���مَّ
لفقِدِه الُ���دى  َط���رُف  َب��ك��ى  ف��ق��ل��ُب��ه ِم�����نجْ َج������زٍع ت��ف��طَّ��را؟ل��ِئ��نجْ 
َعويَصٍة ِمنجْ  ِعلجْم  الجْ ِف  ُأشِكَلتجْ  ��َم��راَما  امُل��ضجْ وَأب������اَن  َج���له���ا  إلَّ 
ُغ���َرراوك������مجْ َل������ُه َم����آث����ٌر م����ُم����وَدٌة م���اِن لَح����تجْ  ال���زَّ ة  ُغ����رَّ ِف 

َفَكمجْ ��ِم،  ��ِع��لجْ الجْ ِم��ن  ٌر  بحجْ ص��دِرِه  ُدرَراِف  ��الِ��ب��وَن  ال��طَّ اس��َت��ف��اَد  ِم��نجْ��ه��ا 
َب���نَي ال����َورى َم��ث��ي��َل��ُه َل��يجْ��َس َن��رىَل��يجْ��َس َن���رى م��ث��ي��َل��ُه َب���نَي ال���َورى
َفاحلَُجى بال�َمثيِل  َث  ����دِّ حُتَ ��َتىوإنجْ  ُم��فجْ احلَ���دي���َث  أنَّ  ِف  ي��ُك��ُم 
َدنا َقدجْ  ِمنُه  ال�َموُت  َكيَف  ىعجبُت  وَق����اَد ِم���نجْ َغ��اَب��ت��ِه َل��ي��ُث ال���َّ
َهاِشٍم َب��دَر  اخلَسُف  َغ��اَل  الثََّرىوكيَف  ِم َغاَض ِف  ِعلجْ الجْ َأمجْ َكيَف َبحُر 
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: حوِم احلَاجِّ مهديِّ الفلُّوجيِّ اِعِر الَليِل املرجْ وِمنجْ َقصاِئِد تأجْبينِِه َقصيَدُة الشَّ

ال�ُمقلجْ م���ى  َأدجْ ؤَك  رزجْ ��ِن  يجْ ال��دِّ الُقللجِْم��َن  َح��طَّ  ��ِد  امَل��ججْ ُه��ُض��ِب  وِم���نجْ 
الثَّابَِتاِت األَع��ُم��ِد  ِق��َوى  الِكللجْوَواِه���ي  َأن��اُط��وا  ف��ه��ٌر  ال��نَّ��ِ�  َع���َل 
غ��اِم ���َت ال��رُّ وملَّ����ا َي���ِغ���بجْ ِم��ن��ُه َض����وُء امُل��َح��لجْفِ��ي��ا ق��َم��ًرا َغ����اَب حتجْ
���ُه ال��تُّ��ق��ى ظِ���لجْوَي�����ا َع����َم����ًدا ش���يَّ���دتجْ ل��ل��نَّ��اِس  اهللِ  ِم����َن  ف���َك���اَن 
��ُع��ُل��وِم ��ًرا َغ��زي��َر الجْ َشاي�����ُع�����ُه ل���ل���ُه���دى ُم��ن��َت��ه��لجْل��َق��دجْ ُك��ن��َت ب��حجْ
ان��ت��َق��لجَْك�����أنَّ ال��تَّ��ق��ى ش��ّي��ع��تجْ َزوَج���ه���ا ��َت  ُن��ِق��لجْ ُم���ذجْ  الُ����دى  وإنَّ 
ال�ُمشِكلِت ِف  َق(  )ال�ُمَحقِّ والُ��َم��لجْوكنَت  بتفجْصيِلها  )ُم���ِف���ي���ًدا( 
م���اِن ��َت ِع���ن���اَن ِزَم�����اِم ال���زَّ ى ُزَح���لجْم��س��كجْ َت وُدوَن�����َك َم����جْ فِ�����جْ
��ت��ه��ا ال��ُك��ت��َب ال���َب���اِه���راِت َن����زلجْف��أل��فَّ ������ٍي  وحجْ آَي  ف��ت��ح��س��ُب��ه��ا 
ه����ُر ل�����مَّ َق��ف��ل��َت َك������أنَّ ُوج������وَد ال����َباَي����ا َق���َف���لجَْأع����لُم����ُه ال����دَّ
��ش��َك احلَ��اِم��ُل��وَن ن���ا َق����دجْ مُحِ����لجْوم���ذجْ مَحِ��ُل��وا ن��عجْ َك�����أنَّ م������َداَر ال���دُّ

ومنجْها:

لِح الصَّ َع��نَي  كنَت  )َص��احِلً��ا(  ��لِح َص���لُح ال��َع��َم��لجَْفيا  ب����َذاَك ال��صَّ
م���اِن ش��اِد لِ�����َم��نجْ َع��ن��ُه َض��لجَْأن����اَب����َك فِ��ي��ن��ا إَم������اُم ال���زَّ َدل��ي��ُل ال��رَّ
ال�����ُم��رِج��َف��اِت َزم����ِن  ِف  ��َك  ال�َمحلجْأح��لَّ بِ����ذاَك  األم����اَن  َف��ك��ن��َت 

ومنجْها:

اإِلل����ِه ��وى  ب��ت��قجْ إلَّ  ال���ِع���زُّ  َذلجْوَم����ا  اهللِ  ِرَض����ا  ُي�����اِولجْ  جْ  َل وَم����نجْ 
��ِب ِم���نجْ َغ��الِ��ٍب وَي����ا وَج�����َد َغ���الِ���ب ل�����مَّ َأَف����لجَْف��ي��ا َق��م��َر ال��ُغ��لَّ
��َج��ب��نَي ��َس َم���درَك���ِة األَنجْ ���َت ال���ُع���ي���وَن ِدَم�������اًء هَتِ����لجْوَي���ا َش��مجْ ت���ركجْ
��ٍم ُت��َع��دجْ َل��دي��ِه َوَش���لجْوَي���ا َل���َك ِم���نجْ َب��ح��ِر ِع��لجْ ال��َق��ري��ِض  ُب��ح��وَر  ُد 
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ال�َمسيِح )ِعيجَْسى(  َك  ُأمِّ ابُن  ل  ؟ولوجْ َنستظِلجْ بِ��َم��نجْ  َح��ي��اَرى،  ن��ا  ل��ُع��دجْ
تِ����ِه َش������عَّ ُن�������وُر الُ�����دى ��َق ِج��ي��َد امَل��ع��اِل ال��ُع��َط��لجْب����ُغ����رَّ ف��َل��مجْ ن��لجْ
���ُع���ُل���وَم ن اإِلل�����ِه الجْ ��ي��ا ب�����إِذجْ وَأب���رَأه���ا ِم���نجْ ُص���ن���وِف ال��ِع��َل��لجْف��َأحجْ
َوَش��لجْف��َل��يجْ��َس )إي�����اٌس( جُي����اِري َذك����َاُه ُدو  يغجْ )أح��نَ��َف(  احِللجِْم  وِف 
ع��ل��ِم��ِه ِف  ��ُق(  )ال�����ُم��َح��قِّ ��َم  ل��دي��ِه )امل��ِف��ي��ُد( َرِه�����نُي اخلَ��َط��لجْل��ن��عجْ

ومنجْها:

الَفقيِد َذاَك  َق��ب  َع���َل  ُف���ي���وُض اإِلل������ِه ب��ُل��ط��ٍف هَتِ����لجْوَداَم�����تجْ 
نِلُتُموا ل  ال��َوح��ي  َب��ن��ي  ا  ً ��َت��بِ��لجْف��ص��بجْ امُل��قجْ الَ��ن��ا  إِلَّ  ه��ِر  ال��دَّ َم���دى 

ترجتِه،  ِف  ستجُدها  ِعوٍض  َأِمنِي  ِد  ُمَمَّ يجِْخ  الشَّ ُحوِم  للمرجْ َراِئَعٌة  َقصيَدٌة  وُهناَك 
ومطلُعها:

عَمَدها؟ ُعُلوِم  الجْ ِمَن  َأط��اَح  َذا  َأطواَدها؟َمنجْ  احِلجى  ِمَن  َأساَخ  َذا  منجْ 
هرِي ب�: ابجِْن  ِد الشَّ يجِْخ ُمَمَّ يجُْخ َقاِسُم الشَّ ُه الشَّ بِِة ِرثاِئِه اخلَطيُب ال�ُمفوَّ وممَِّن انَبى إل َحلجْ

ال�ُملَّ ِمنجْ َقصيَدٍة َراِئَعٍة َطويلٍة:

��َك َي��ا ده���ُر؟ فيا َق����دجْ ث��ك��ل��َت بِ����م َج���ن���تجْ َب��ن��ان��اَم���اَذا َج��نَ��تجْ ك��فُّ
َهتَّاَناي��ا َن��اِع��ي احلَ����ِب أب���ا )س��ِع��ي��ِده��ا( الُ���دى  َع��نِي  ِم��نجْ  ��َت  َأس��ب��لجْ
نِ��رياَن��اَق��اَم��تجْ َل��ا ِق��ي��اَم��ُة احلُ����زِن، وَق��دجْ َأح��ش��اِئ��َه��ا  ِف  َأوري�����َت 
َم��وِئ��ٌل ال�ُمشِكَلِت  ألَه���ِل  ���ا ِج���َراَن���افمنجْ  ���ت���اِبَ ُت��ل��ِق��ي َع����َل أعجْ
َرك��ب��ُه��م َأن������اَخ  إِنجْ  ُي��ن��س��ي��ُه��م��و ب���بِ���ِ�ه ب���ل���َداَن���ا؟ول���ل���وُف���وِد 

َط���َرَق���تجْ َم���ا  إَِذا  ِت  ��س��ى ال����َورى ِم��زب��رُه ِس��ن��اَن��ا؟ول���ل���ُم���ل���مَّ َأنجْ
ُب��ن��ي��اَن��اَرَس����تجْ بِ���ِه َق���واِع���ُد ال����َ�ِع وَق��دجْ ُع���ل���وِم���ِه  ِف  َأح����ك����َم 
بِ���ِه ظ��م��آَن��ا؟وك���مجْ ل��ُه ب��الُ��وِد ِم���نجْ )َشاِئ����ٍع( ي����رِوي َن���ِم���رَي ع���ذجْ
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���ا ف��خ��ِرتجْ )ف��ه��ٌر( بِ��ِه ُسبحاَنا؟َل َغ���رَو أمَّ َأن���ش���َأُه  َم���نجْ  ُس��ب��ح��اَن 
ِك��ي��واَن��اَب���اَه���تجْ بِ���ِه وَف����اَخ����َرتجْ َأثِ���رَيه���ا مجْ�����ِدِه  ِف  وَط����اَوَل����تجْ 

ومنجْها:

َنًدى حِب  السُّ َعَل  بتجْ  َأرجْ َراَحٍة  َأمتناَناُذو  ال��نَّ��دى  ِج��ي��َد  َق��تجْ  َف��ط��وَّ
َمكينَها ال��ُع��ل  َب��ن��و  ت  ف���َق���دجْ م��َك��اَن��ام��ا  ف���َق���دتجْ  َق����دجْ  َول  فِ��ي��ه 
���ٍة ُعنواَناَص���ًبا َأب���ا )الَ�����اِدي( َع���َل َرزيَّ َغ���دا  َق���دجْ  ِم��ن��ُك  ��ُب  َف��ال��صَّ
امُلصطَفى ِدي���ِن  َك��ال��َئ  ي��ا  ��َت  ُق���رآَن���اف��َأنجْ ال������َوَرى  إل  وَح���افِ���ًظ���ا 
��ٍر َق���دجْ َغ���دا لِ��َس��اَن��اَي��ا )مح���ُد( امل��ُح��م��وُد ِف َأوص��افِ��ِه َي���ا َم���نجْ ل��َف��هجْ
التُّقى وِم��ص��ب��اُح  ه��ِر  ال��دَّ َم��ُة  الُ���دى َح��رياَن��اَع��لَّ َه���دى إل  وم���َن 
��َت ِم���نجْ َه���ِذي امل��َع��اِل ُرت��َب��ًة َق���دجْ ع��ّظ��م��تجْ ُك���لُّ األَن�����اِم ش��اَن��اب��ل��غجْ
نا َسلوُّ )َف���اِض���ِل(  ���َن  ابجْ ي��ا  ُسلواَناوفِ��ي��َك  ���ا  ِبَ ��ن��مجْ  واغجْ َل��ن��ا  َف��اس��ل��مجْ 
َسابًِقا َج��ري��َت  ��ِم  ��ِع��لجْ الجْ بِة  حلجْ َأق���راَن���اِف  َم���ي���دانِ���ِه  ِف  َف���ُج���زَت 

َقدجْ  عبيِّ  الشَّ ِر  الِشعجْ ُشَعراَء  وأنَّ  كَم  َسعيٍد  سيِِّد  نجِلِه  لَدى  ُأخَرى  َقصاِئُد  وُهناَك 
، مطلُعها: ِّ ِ احِللِّ َلِة التأجْبنِي، وَكاَنتجْ َأحسُن الَقصاِئِد لَعبِد احلَُسنيجْ َشاَرُكوا ِف حفجْ

َعدجْ السَّ بدر  ِعِلمجْ  الجْ َأه��ِل  ِم��نجْ  َح�َمدجْغ��ابجْ  سيِّدجْ  ابِ��نجْ  األع���ملجْ  َص��الِ��ح 
استعدجْ ناعي  يا  صيح  املياتم  جدجَْب��لجْ  بالنوح  ِعلجْم  الجْ ل  أهجْ َعّزي  وكومجْ 
منفجدجْ أص��ب��حجْ  األع���مل  إل��ا وضمدجَْص��الِ��ح  ��داي��د ج��ان ع��زِّ  إل��بِ��شِّ

والح��ك��امجْ مهد  ج��ان  وج��دجْبال�يعة  أب  م��ن  ��م  ��ِع��لجْ الجْ ح��از  حيث 
ومنجْها:

َلمجْ وجان بارض النََّجف خيمة َعَل اإِلسجْ

ون���ور وج��ه��ه ل��و س��ط��ع جي��ل ال��ظ��لمجْ
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يجُْخ  والشَّ احلُلُو،  اِحِب  الصَّ عبُد  يُِّد  والسَّ  ، الَفرطويسُّ  ُ ُحَسنيجْ يجُْخ  الشَّ َتلِميِذِه  وِمنجْ 
سوِل  الرَّ َعبُد  يجُْخ  والشَّ  ، الَواهريُّ غنيُّ  وَشيُخ   ، َنجفجْ َعَلُّ  وسيُِّد  اهللِ،  فرج  َفاهُم 

. مجْ الَواهريُّ وَكثرٌي ِمنجْ َأمثاِلِ

الِعراقيَِّة)1(،  بالثَّورِة   َصالٌِح يُِّد  السَّ اشَتَك  فَقِد  الَوطنيَِّة؛  بالَقضاَيا  ُمساهُتُه  ا  أمَّ
َتِقي  ِد  ُمَمَّ يجِْخ  الشَّ َلِم  اإِلسجْ ِة  حلُجَّ وُمستشاًرا  َوِزيًرا  وَكاَن  اَلًة،  فعَّ ُمساَهًة  فِيَها  وَساَهَم 
كَم  خنَي  املؤرِّ ُض  بعجْ بالثَّوَرِة  تِِه  ُمساَهَ ِف  َبحَث  وَقدجْ  الِع�يِن،  َثوَرِة  ِر  ُمفجِّ ريازيِّ  الشِّ
َوَرَد ِف ِكَتاب )احلَقاِئُق النَّاِصَعُة())( لأَلديِب َفريِق ال�ِمزهر آلجْ فِرعون، ورَد ذكُرُه كبقيَِّة 
َأُبو  يِِّد  السَّ وتلميِذِه   ، اخلَاليصِّ مهديِّ  يجِْخ  الشَّ ال�ُمرحوِمنَي  ُزملِئِه  َأمثاِل  زا  املرِيجْ ُوزراِء 
زا َأمحَد  ، وِمريجْ ريازيِّ ِد ِرَضا الشِّ يجِْخ ُمَمَّ ، والشَّ هرستانِّ ِن الشِّ يجْ ، وِهَبِة الدِّ الَقاِسِم الَكاشانِّ
َعَل  الَقباِئِل  َحثِّ  ِف  الِع�يَن  َثوَرِة  ُر  ُمفجِّ َعليِهمجْ  اعتَمَد  الِذيَن  ُعَلَمُء  الجْ ا  أمَّ ؛  اخلُراسانِّ
َوكيُلُه ومعتَمُدُه  ، وهَو  َأبرَزُهمجْ مَحَُد  يُِّد  السَّ َلِم  اإِلسجْ ُة  ُحجَّ َكاَن سَمَحُة  َفَكثريوَن  اِلَهاد 
تَك بالثَّورِة  ِة َقِد اشجْ َجَ رَد ِكَتاُب )احلَقاِئُق النَّاِصَعُة()3( أنَّ َصاِحَب التَّجْ ِة، وَقدجْ أوجْ لَّ ِ ِف احلجْ
َع بَمضبَطِة َتوكيٍل َبتاريِخ 15 رمضان 1338ه�، وَكاَن  َلِم َفوقَّ َمَع ُزملِئِه ُحجِج اإِلسجْ
ِة  ُحجَّ توِقيُع  يأجْيت  َده  وَبعجْ يَعِة،  ال�َّ َشيِخ  َلِم  اإِلسجْ ِة  ُحجَّ َد  َبعجْ الثَّان  التَّوِقيَع  هَو  توِقيُعُه 
َجَِة لَدى  جْ َكِز َصاِحِب َهِذِه التَّ يِِّد َأبو احلََسِن األَصفهانِّ ممَّا ُيشِعُر بَأهيَِّة مرجْ َلِم السَّ اإِلسجْ
َذكرتجْ  وَقدجْ  يَعِة،  ال�َّ َشيِخ  َد  َبعجْ الثَّانيِة  رجِة  بالدَّ اعتُبوُه  َحتَّى  املضبَطِة  َهِذِه  مي  ُمَقدِّ
َت ُعنواِن )َتاِريُخ  اِدِر ف30 آذار سنة 1961م حتجْ َجريَدُة الَعهِد الَديِد بَِعَدِدها )90( الصَّ
َلِم  األَعجْ ُعَلَمِء  الجْ ِمَن  ُماِهديِمجْ  َمشاِهرِي  »وِمنجْ  ُماِهديِه(:  وَمشاِهرُي  ِف  َ األَشجْ النََّجِف 
ُد  زا ُمَمَّ يَعِة، واملرِيجْ ، وَشيُخ ال�َّ ديِّ ُد كاظِم اليزجْ يُِّد ُمَمَّ َلِم اآلخونجُْد، والسَّ وُحجِج اإِلسجْ

يجْن ودورهم الوطنّي، رسالة ماجستري. )1( ُينظر: آل َكَمل الدِّ
))( كم ف170/1.

)3( احلقائق الناصعة: 170/1.
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وآُل  َحيدٍر،  يِِّد  السَّ وآُل  اماُد،  والدَّ  ، واحلبُّويبُّ  ، واخلَاليصُّ  ، والَكاشانُّ  ، ريازيُّ الشِّ َتِقي 
َلِم َمواِقُف َمشهوَرٌة  ُعَلَمِء األَعجْ ُعُلوِم، إنَّ لُِكلِّ َواِحٍد ِمنجْ هؤلِء الجْ ِن، وآُل َبحِر الجْ يجْ َكَمِل الدِّ

ووَقاِئُع معُلوَمٌة« إلخ...

َل َلُه ِف َتاريِخ  ِن، وَقدجْ ُسجِّ يجْ َجَِة ِف َطليَعِة آِل َكَمِل الدِّ جْ وَل َشكَّ أنَّ َصاِحَب َهِذِه التَّ
وحيُّوَن  رِة َكتَب ُزعمُء الثَّوَرِة الرُّ ريازيُّ َعَل الججْ اُء َخالَِدٌة، ول�مَّ َعَزَم الشِّ الثَّوَرِة صَفَحٌة َغرَّ
ُة آيِة  َ َلِم، حرضجْ ُة اإِلسجْ ، ُحجَّ ِكَتاًبا لَسمَحتِِه، وَهِذِه ُصورُتُه: »مفَزُع الَِميِع، َعِميُد الكلِّ
َهِذِه األّياِم األَخرَيِة  َما َجرى ِف  ِب  َبركاُتُه، شقَّ َعليجْنا ِجلَباُب الصَّ َداَمتجْ  ريازيِّ  اهللِ الشِّ
َل واخلَطجِْب الِذي مسَّ  تجْ َلُه مرآُة َخاطِرَك األَعجْ ِر الِذي اغبَّ سِة ِمَن األَمجْ بلَء امُلَقدَّ ِف كرجْ
ِس العصَمِة،  َر ِف نفجْ َلِم، وأثَّ ُه َمسَّ ُروَح اإِلسجْ َمقاَم َشفَِك األَقجْدِس، ونحُن ل َنشكُّ أنَّ
أّنى  ُناِجُر  ُن  فنحجْ ُم  العزجْ َق  فإِذا حتقَّ ياِر؛  الدِّ َهِذِه  ِمنجْ  اِلجَرِة  َعَل  َت  أََّنَك عزمجْ َبلَغنا  وَقدجْ 
َعنجْ  لنَا  ِشَف  تكجْ َأنجْ  َدَك، اآلمل  َبعجْ طاٌر  َأوجْ طاِن  باألَوجْ َت، وَما  َأقمجْ َحيُث  وُنقيُم  َت،  َهاجرجْ
الِكَتاِب  َهِذا  ِر ُوصوِل  إِثجْ َعَل  ل�ُمَصاَحبتَك  كاِب  الرِّ لِنُكوَن هتجْيأة  َذلَِك؛  ِف  الَعال  رأجْيَك 

لُم َعليُكمجْ ورمحُة اهللِ وبرَكاُتُه«)1(. ًدا، والسَّ َلديَك، وُدمجْ مؤيَّ

األَختاُم

)1( مقتبسة من ِكَتاب احلقائق الناصعة:1/)17.

األقل
يجْن َصالِح َكَمل الدِّ

الداعي لكم َعَل الدوام
موسى بن شيخ تقي ابن زاير

]دهام[

األقل
يجْخ شبيب جواد الشَّ

)جواد الشبيبّي(

األقل
عبد الكريم الزائرّي
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َأفراِدها  ، وَقِد اشتَك الَكثرُي ِمنجْ  وهَكذا َحَازتجْ ُأسُتنا َعَل َشِف اِلهاِد الَوطنيِّ
لِح ِضدَّ ال�ُمستعِمِر الَغاصِب، وَقدجْ َورَد ِف ِكَتاِب )احلَقاِئق النَّاِصَعة()1( أنَّ  بِحمِل السِّ
 ُ يِّد ُحَسنيجْ ِن، والسَّ يجْ يُِّد َسعيُد َكَمِل الدِّ َض َأفراِد َهِذِه األُسِة، وهَو األَِديُب األُستاُذ السَّ بعجْ
تِب َتنظِيٍم للثَّورِة  يُِّد سعُد َصالِح ال�ُمحاِمي اشَتُكوا ِف مكجْ يجْن ال�ُمحاِمي، والسَّ َكَمِل الدِّ
ِر  ِد علِّ بحجْ يِِّد ُمَمَّ بلَء َمَع ُكلٍّ ِمنجْ السَّ داَد ِف كرجْ تمَع َمندوُب بغجْ الِعراقيَِّة، وفِيه َقاَل: »واججْ
يجِْخ  يجِْخ َعبِد الَكريِم الَزائريِّ والشَّ ِد َجواِد َصاِحِب الَواِهِر، والشَّ يجِْخ ُمَمَّ ُعُلوِم، والشَّ الجْ
اِف  ِد ِرَضا الصَّ مَّ يِِّد مَُ ِن، والسَّ يجْ يِّديِن َسعيٍد وُحَسنيجٍْ َكَمِل الدِّ ، والسَّ بيبيِّ َضا الشَّ َعبِد))( الرِّ
َضتجْ  الثَّورِة ومتخَّ َمَع ُزعمِء الَعشاِئر للتَّداُوِل ِف ُأموِر  النََّجِف وَأشافِِه  وُهمجْ ِمنجْ ُعلمِء 

َيا«)3( إلخ... َعنجْ َقراٍر َخطرٍي، َهو ُمقاومُة بِريطانجْ

َعَل  الَوطنيَِّة  ِم  باسجْ َحصُلوا  النُّفوِس  ُضعفاِء  منجْ  ًضا)4(  بعجْ أنَّ  ا  حقًّ ِسِف  املؤجْ وِمَن 
اِمي النَكليزيِّ  بَل املنُدوَب السَّ هاويِّ الِذي استقجْ قي الزَّ وَلِة ِمثُل َجيِل ِصدجْ مناِصَب ِف الدَّ
ل 0)19م، وألجْقى َقصيَدًة  داَد َيوَم 11 ت�ين األوَّ اَن الثَّورِة الِعراقيَِّة ِعنَد ُوصولِِه إل بغجْ إِبَّ

مِر ِمنَها: ِحيبيًَّة بُِممثِل الستعجْ ترجْ

فَسدا َما  ِمنُه  وَأصِلحجْ  للِعَراِق  َغداُعدجْ  نحجْ َأهَلُه الرَّ وابَعثجْ بِِه الَعدَل وامجْ
ُمعَتِمٌد الَيوَم  َعليَك  فِيه  عُب  َتمَداالشَّ معجْ َك��اَن  َق��دجْ  َك��م  َيكُون  َم��ا  ِف 

ليَلُة مَحلًة َعَل الثَّورِة الِعراقيَِّة وتثبِيًطا لَعزاِئِم  وَقدجْ َكاَنت َهِذِه الَقصيَدُة الَوجاُء الذَّ
تِجيُب لَا إلَّ ضَعاُف النُّفوِس  جْ جَتِدجْ َمنجْ يسجْ ال�ُمجاِهديَن األَحراَر؛ ولكنَّها َذهبتجْ َهباًء، وَل
كتوُر َداوُد  مِر، َخونُة األَوطاِن، وَقدجْ َأورَد الَباحُث الَليُل الدُّ ال�ُمرمَتنَِي بَأحَضاِن الستعجْ

.8(/1 )1(
د(. أمحد احِللِّ�ّي. ))( الظاهر أنَّ اسمه: )ممَّ

.103/1 )3(
)4( ف املطبوع: )بعض(.
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َرِة واألُسلوِب()1( املطجْبوِع سنََة 1955 وَأورَد بيجًْتا ِمنجْ َقصيَدٍة  ُر الِفكجْ سلُّوٍم ِف ِكَتابه )تطوُّ
مَر، مطلُعها: هاويِّ التي يمَدُح ِبَا الستعجْ للزَّ

َع���دٍل ِرج����اُل  اإلن��ِج��ل��ي��َز  ال��َك��لِموَوال  وِف  ال��ِف��َع��اِل  ِف  وص���دٌق 
هاويَّ َقدجْ أَبدى  فَحِة: »ولكنجْ كَكلَمِة َحقٍّ ُتقاُل للَحقيَقِة إنَّ الزَّ كَم َورد ِف َهِذِه الصَّ
ٍة، وَقدجْ َنظَم َقصاِئَد  ًة لإلنِكليِز، وَكاَن َراِضًيا ِخلَل الحتِلِل بُِصوَرٍة َعامَّ َعاطَفًة َخاصَّ
َد الثَّورِة الِعراقيَِّة ِف َعاِم 0)19م وَليجَْس  لطِة البيطانيَِّة ِف الِعراِق َبعجْ ِح السُّ رى ِف مدجْ ُأخجْ
بِه  ا  خاصًّ إيمًنا  ِسها  نفجْ ِة  اإلنكليزيَّ لطاِت  للسُّ وإنَّ  الَقصاِئِد،  تلَك  َنظِم  ِف  َلُه  ُعذٍر  ِمنجْ 
: ُثمَّ نَض َشاِعُرنا َجيُل  مُلوُه َكبوٍق ينِفخوَن فِيِه ِسياسَتُهم، َقاَلتجْ »املسجْ بِيلجْ فَقِد استعجْ
هاويُّ ِخلَل الحتِلِل َما قاَساُه  - وكَذلَِك َل ُيقاِس))( الزَّ - إل أنجْ َقالتجْ هاويُّ ِصدقي الزَّ

َ ِخلَل الحتِلِل ُعضًوا ِف الَمعيَِّة«)3(. لطِة ِف الثَّورِة، وُعنيِّ الَوطنيُّوَن ِمَن السُّ

ي  والَوعجْ ِم  التَقدُّ ِة  بُحجَّ ِن؛  يجْ الدِّ بُِمحاَرَبِة  مِر  الستعجْ إل)4(  عَز  أوجْ جِل  الرَّ َهَذا  فِمثُل 
صاِفِّ  ُيلبِّي َما يأُمُرُه ال�ُمستعِمُر كَزِميِلِه الرُّ ريِر املرَأِة، وَكاَن  ِة حتجْ وَحاَرَب احِلَجاِب بُحجَّ

ُدوَن َفرٍق بينَُهم.

د َأِمني َعلُّ ِعَوض ]1862-1932م[)5( 116. حُمَمَّ

يَِّة الَقِديَمِة، لُمجْ ُمصاَهَرٌة َمَع  ُد َأِمني َعلُّ بُن احلُسنِي بِن َعلِّ ِمنجْ ُأسِة آِل ِعَوٍض احِللِّ ُمَمَّ

 

بى إل ُأَمراِء آِل َمزيٍد  ِة)6(، وُيقاُل: إنَّ�ها متَّتجْ بِصَلِة الُقرجْ ُرؤساِء َقبيَلِة َبنِي ِحَسٍن ِف اِلنديَّ

)1( تطّور الفكرة واألسلوب: )8.
))( ف األصل: )ل يقايس(.

)3( تطّور الفكرة واألسلوب: )8.
)4( ف املطبوع: )إليهم(.

)5( ُينظر: ترجته ف: أسة آل عوض ف احِللَّة: 103.
)6( ُينظر: أسة آل عوض ف احِللَّة: 1).
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فِة  ِض الُكُتِب املؤلَّ ِض َأعلِمها ِف بعجْ ِة؛ وَقدجْ َورَد ِذكُر بعجْ لَّ ِ س احلجْ ِمنجْ َقبيَلِة َبنِي َأسٍد؛ ُمؤسِّ
ِمنجْ  يجُْخ ِعَوٌض  الشَّ َأبوُه  َكاَن   ،)1( الَعبَّايِسِّ ال�ُمستنِصِ  ِد  َعهجْ ِف  ابِِع  السَّ ِن  َقرجْ الجْ ِف ُأخرياِت 
ِة َسنَة 5)13ه�))(، وُدفَِن ِف النََّجِف  ِة، وَفاِضل ُشعراِئَها، توفِّ ِف احِللَّ لَّ ِ َمَشاِهرِي ُأَدَباِء احلجْ
َصاحِلًَة؛  تنشَئًة  َجَِة  جْ التَّ َهِذِه  َصاِحِب  وَلِدِه  تنجِْشَئِة  َعَل  َحرَص  لَثقاَفتِِه  وَنظًرا  ِف؛  َ األَشجْ
مَحٍد،  يِِّد  السَّ َلِم  اإِلسجْ ِة  ُحجَّ َسمَحِة  َيَديجْ  َعَل  َدَرَس  ُثمَّ  وال�َمباِدَئ؛  َماِت  ال�ُمَقدِّ نُه  فلقَّ
َة؛  ريَّ عجْ ِم الَكلِم، وَكاَن َقدجْ َوِرَث ِمنجْ َأبيِه املَلَكَة الشِّ املنطَِق والِفقَه واألُصوَل، وَشيًئا ِمنجْ ِعلجْ
ِّ آِل َكَمِل  يِِّد َصالٍِح احِللِّ َلِم السَّ ِة اإِلسجْ نا ُحجَّ فهَو َشاِعٌر َنبيٌه ُتليتجْ َلُه َقصيَدٌة ِف ِرثاِء جدِّ

يجْن، وُدوَنَكها: الدِّ

ِعَمَدَها؟ الُعُلوِم  ِمَن  َأَط��اَح  َذا  َأطجْواَدها؟َمنجْ  احِلَجى  ِمَن  َأساَخ  َذا  َمنجْ 
َصم ِمعجْ يَعِة  ال�َّ نى  ُيمجْ ِمنجْ  َشلَّ  اَده���ا؟َمنجْ  ُورَّ ِعلجِْمها  بِصيِِّب  َأرَوتجْ 
آس��اَده��اَم��نجْ َذا َأغ���اَر َع��َل َع��ري��نِ��ِه َه��اِش��ٌم ���فجْ  خَيَ جْ  وَل ال��ُف��ؤاِد؟  َث��ِل��َج 
وانجْثنى )َسعيٍد(  َأب��ا  َأص��اَب  ��مَده��اَعجًبا  َأغجْ ل��ُه  ُت��ش��ِق��قجْ  جْ  َل وال��بِ��ي��ُض 

َفتجْ تقصَّ الطِّواُل  ُر  مجْ السُّ وَل  ��ب��اَده��اَك��لَّ  وال��نَّ��بجْ��ُل َم��ا َف��ري��تجْ َل���ُه َأكجْ
َع��ل ُح��زًن��ا  َفلُتنِحجْ  يَعِة  لل�َّ إِرشاَدهاُق��لجْ  للَوَرى  ُيوِضُح  َك��اَن  َمنجْ 
َقض فلَقدجْ  َأقفِري  للَمداِرِس  وَأش��اَده��اقلجْ  ُع��ًل  َأحكُمها  َك��اَن  َم��نجْ 
���ًم َع��ل ��ي��ا ال���ِذي ُرغجْ نجْ َم��ُة ال��دُّ ِقياَدهاَع��لَّ إِل��ي��ِه  ��ق��تجْ  َألجْ ال��ِع��َدى  ���ِف  َأنجْ
َحديُثُه الَفلِح  َعِن  لَح  الصَّ وي  ناَدهاَيرجْ إِسجْ ال���َوَرى  ق��ف��ِت  َأوجْ وَعليِه 
َقدجْ وَعليِه  حشتجْ  َأوجْ ال�َمساِجُد  اَدهاِمنُه  َسجَّ َف��اَرَق��تجْ  إذجْ  َأس��ًى  حنَّتجْ 

)1( وقد ورد اس��م عّل عوض ف قصة إس��معيل الرقّل، صاحب التوث��ة، ول نعلم أنَّ املذكور ف 
: 98/3)، ونقلها أيًضا عنه  ّ ة هو منهم أو ليس منهم، فلحظ. ُينظر: كشف الغمة لإلربلِّ القصَّ

ف: البحار: )5/)6 وما بعدها. وانظر: حلية األبرار: )/9)7.
ب بالدرويش لعتزاله. ))( أسة آل عوض: 0)، وفيه ذكر أنَّه كان يلقَّ
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وُع��ل��وِم��ِه م�����ِدِه  ِف  س���يِّ���ًدا  َس��اَدَه��اَي���ا  وبال�َمفاِخِر  األَن���اَم  َف��اَق 
الذي الَفضِل  بَمحاِمِد  َذاِه��ًب��ا  اَدهاَي��ا  ُحسَّ ال��َورى  ِم��َن  َأَغ���اَظ  فِيَها 
اسبلت حزًنا  عليك  األن��ام  مح��ر ال���دم���وع وات��ب��ع��ت��ه س��واده��اه��ذي 
وُمذجْ َلطجًْم  ُصدوَرها  َعليَك  م��تجْ  ��راَده��اَأدجْ َأبجْ ق��تجْ  َخ��رَّ ِدَك  بفقجْ ش��َع��َرتجْ 
���ا َب��غ��ت��ًة ����ِة َف���اج���أهتجْ زيَّ ��ب��اَده��اوم����ِذ ال����رَّ ُق ِم��نجْ أس��ًى َأكجْ َك���اَدتجْ مت���زِّ

َقتجْ فتفرَّ َربيَعها  ال��ُع��ف��اُت  ُف��ؤاَده��اف��َق��َد  َأي���ِدي سبا واحلُ���زُن ف��تَّ 
محَّلَتها ف��َق��دجْ  ِع��ي��َس��ى  أَخ���ا  َأك��ت��اَده��اِرف��ًق��ا  ب��ح��م��َل��ِه  َأضَّ  ِع��ب��ًئ��ا 
دى ��ا ال��رَّ ل َأُب��و الَ���اِدي حَل��لَّ ِبَ ه��ُر اخلَ���ؤوُن ُم��راَده��ال��وجْ وخل��يَّ��َب ال��دَّ
ِه ُضِّ وَكاِشُف  اللِجي  ِعصُمة  ِعمَدهاُهَو  َش��اَد  ِل  بالَفضجْ للُعَل  ُه��و 
َداَرُه ِي��م��مجْ  ���س���اِن  اإِلحجْ َط��ال��َب  َجواَدهاَي��ا  س��وِل(  )ال��رَّ ِصنَو  ِبا  تلَق 
الِذي والَفضُل  روِف  املعجْ َبُة  كعجْ ًم���ا َأب����وُه ل��ل��َم��ك��اِرِم َش��اَدَه��اِهَي  ُق���دجْ
��َورى ��ِن َأن��ُت��م ل��لجْ يجْ َرش��اَده��اَأَب��ن��ي َك���َمِل ال��دِّ َتستِميُح  وِمنكمجْ  ٌث  غ��وجْ
َسحاَبٌة عيِد  السَّ َأيِب  َضي��َح  ِعهاَدهاَحيَّتجْ  فِيِه  ض��واَن  ال��رِّ طُِر  يستمجْ

يِِّد َفاِضٍل: يِِّد مَحٍد السَّ َلِم السَّ ِة اإِلسجْ ِح َسمَحِة ُحجَّ وَلُه ِف مدجْ

َفضِلِه ِف  َف��اِض��ٌل  َف��اِض��ِل  ب��ُن  َف���اَق األَن���اَم ب��ُرغ��ِم َأن���ِف احلَ��اِس��ِدمَح��ُد 
ن��ي��ا وَب����دُر ُس��ع��وِده��ا ال�َمِجِدَع���ّلَم���ُة ال��دُّ ��ُن  وابجْ موُد  املحجْ وال�َمِجُد 
ِس���نِّ���ِه ِف  َق���ارب���ُت���ه  وإِنجْ  ������رُه ك���ُرت���َب���ِة َوال�����ِديإِنِّ  ل��ك��نجْ أوقِّ
بِ���ولِئ���ِه لَم���نِ���ي  َق����دجْ  ال����ِذي  َب��ارِدإنَّ  َح��دي��ٍد  ِف  ي���رِضُب  َراَح  َق��دجْ 

ُض األَُدَباِء: ولُه ِف الَغزِل َبيتاِن َرواُها ِل بعجْ

َقلجْبي َحبيَب  ال��َع��ذوُل  اقَتض  ���رَم���ن���ي ال���ِوَص���الإَِذا  ُم���اَدع���ًة وَأحجْ
ف���إنَّ ال��َك��ل��َب ي��ق��ت��نِ��ُص ال��َغ��زالَف���ل َع��ج��ٌب بِ����َم َق����دجْ َك����اَن ِم��ن��ُه



(36

ُلُه ويعَتنِي  ي الُعُلوَم، ووالِدي يِتُمُه ويبجِّ وَكاَن يرَضُ ِف ملِس َسمَحِة الَوالِِد؛ لتلقِّ
وى  لِح والتَّقجْ بِِه وَكاَن َكثرَي الَكلِم، وجلُّ َكلِمِه َلطاِئُف وَظراِئُف، وَقِد اشَتَهر بالصَّ
فِيُهمجْ  الُبيوَتاِت امُلحتَمِة الَليَلِة؛  ِمَن  ِة  لَّ ِ فِيِع، وبيُت ِعَوٍض ِف احلجْ الرَّ كاِء، واألَدِب  والذَّ
َهِذِه  َأفراِد  َأحَد  شَحَه  قويبُّ  اليعجْ يجُْخ  الشَّ ُيِسِن  جْ  وَل وُأَدَباٌء،  وَصاَغٌة،  وُمهنِدسوَن،  اٌر  جُتَّ
الُعصوِر  ِف  اأُلسِة  َهِذِه  ِمنجْ  َأحٌد  ينبغجْ  لَ  بأنَّه  َبابليَّاتِِه)1(  ِف  َزعِم  ِحنَي  الَكريَمِة  األُسِة 
َد َأِمني اقَتفى َأثَر َأبيِه َأدًبا وَفاَقُه  يجَْخ ُمَمَّ يجِْخ َعلِّ ِعَوٍض؛ فإنَّ ولَدُه الشَّ األَخريِة ِسَوى الشَّ
ُه عدَّ  حيَفِة )0)1( َحيُث إنَّ ِم َوقوُلُه َهَذا ُيناِقُض َما َقاَلُه ِف الصَّ َحيُث َقرَن األَدَب بالِعلجْ
ِعَوض  َعلُّ  يجُْخ  الشَّ مخَّسُهم  َبيتنِي  َلُه  وَنَسَب  َعَراِء،  الشُّ ِمَن  ِعَوٍض  بِن  ُيوُسَف  بَن  َعلَّ 

ميِس: وَأورَدُها َمَع التَّخجْ

��������ا ال�������ُم���ض���ط���رُّ َص������ًبا اأيُّ ُع������جْ ه�����ُر  ال�����دَّ َأل��������حَّ  إِنجْ 
ا ُضًّ احلَ���������اُل  ����������راواس�����َت�����ح�����اَل  َأمجْ ل��������َك  �������ُر  ت�������دبِّ ل 

���ك���ى ف�����ُأوُل�����و ال����تَّ����دب����رِي َه���لجْ
َل�������دي�������ِه اهللِ  َي�����دي�����ِهِح��������ك��������ُم  ِف  وَق������ض������اَه������ا 
������������ِل األَم��������������َر إِل�����ي�����ِهف����اع����ت����ِم����دجْ َوي���������َك َع���ل���ي���ِه وكِّ

ِم���نجْ���ك���ا بِ�������َك  ل  َأوجْ َف�����ه�����َو 
ُموِقنَي،  ِة ِمَن األَُدَباِء املرجْ َجَ ِد َأمني َصاِحِب َهِذِه التَّجْ مَّ يجَْخ َلطيف))( َشقيَق مَُ كَم أنَّ الشَّ
ُه ُمقلٌّ ِمَن النَّظِم،  ِم التَّاِريِخ وامَلنطِق، وَلُه اطِّلٌع َواِسٌع ِف األَدِب الَعريبِّ إلَّ أنَّ وَقدجْ ألَّ بِعلجْ

وِمنجْ شعِرِه:

��ِم��ِه ���ُل مجْ���م���وٍد َغ����دا ك��اسجْ ���اِه���ِروف���عجْ ���ِف���ِه َك���ن���ج���ِرِه ال���طَّ ك���وصجْ

)1( البابليَّات: 1/ق110/3.
د لطيف(. ))( ذكره ف كتاب أسة آل عوض: )10 باسم: )ممَّ
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ال���َب���اِه���ِرب����رأجْي����ِه َف�����اَق َع����َل آِص�����ِف ال��� بِ�����رِيِه  ت�����دجْ ِف  �����َوزي����ِر 
َف�����اِض�����ٍل َم�����اج�����ٍد  َدرُّ  ���اِئ���ِرهللُ  َع���ل���ي���اُه ِم���ث���ُل امَل���ث���ِل ال���سَّ

يِِّد مهديِّ  ُحوِم السَّ ريِظ ِكتاٍب للمرجْ يجِْخ َعلِّ ِعَوض َبيتنِي ِف تقجْ نا ألَبيِه الشَّ وَقدجْ َأوردجْ
َجتِِه. الُقزوينيِّ جتُدُها ِعنَد ترجْ

)1( )1299هـ-]1375هـ[( ُّ ْيُخ َعبُد الـُحسنِي احِللِّ 117. الشَّ

يجُْخ َعبُد احلُسنِي بُن احلَاجِّ َقاِسِم بِن َصالِِح بِن َقاسِم بِن  ُحوُم ال�َمبوُر الشَّ ُهَو املرجْ
 :)(() ِد َعلِّ بِن َهليِل الِذي تنجَْتسُب إَِليِه األُسُة، َقاَل فِيه َصاِحُب ِكَتاِب )ُشعراُء الَغريِّ ُمَمَّ
وَذكرُه  الَعربيَِّة«،  عُلوَم  فِيَها  وَقرَأ  1301ه�،  َعاَم  احلَراِم  م  مرَّ  10 ِف  ِة  احِللَّ ِف  »ُولَِد 
ِف َسنَة  َ ، َهاَجَر إل النََّجِف األَشجْ َصاِحُب احلُصوِن؛ َفقاَل: »َفاِضٌل َأديٌب َشاِعٌر ُمعاِصٌ

:ِمننَي 1314ه�، وَقرَأ فِيها وارجتَل َهِذِه األَبياَت ِف َمدِح َأِمرِي املؤجْ

َه����داَن����ا اهللُ ال���َف���خ���اُر  َع����لُّ  ��ب��ي��ِلَي����ا  ���َد ال��َع��م��ى َس������واَء ال��سَّ ب���عجْ
َم��ِق��ي��لف��م��نجْ ُم��ِق��ي��ل ِم���َن ال��َع��ث��اِر َف���إِن مِح����اَك  َث����رى  ِف  َج���اِع���ٌل 
ًفا كهجْ ���ذُت���َك  اختَّ وَق����دجْ  ُأب�����اِل  َجليِلَل  َخطٍب  ُك��لِّ  ِم��نجْ  ِل  َع��اِص��ًم 
��ريي َدلِ���ي���لَأن���َت ِم��نجْ َلِع���ِج احلَ��ِم��ي��ِم ُمِ ال���نَّ���ِع���ي���ِم  َن����افِ����ِح  وإل 
��َ�ٍ وَق��بِ��ي��ِل ال��نَّ��زي��ِل«)3(َأن����َت ِم���نجْ َخ���رِي م��عجْ َذم���اُر  ُيجْمى  بِحمِهمجْ 

َة  جيلُّ ِف ِكتابِِه )ُشعراُء النََّجِف( َفقاَل: »هَجر احِللَّ وذكَرُه األُستاُذ َعبُد الَكريِم الدِّ

)1( ترجته ف: أعيان الشيعة: 450/7، الذريعة: 8/)9) الرقم )8)1 و10/10) الرقم )57، 
نقب��اء الب�: 1069/3 الرق��م 1575، مكارم اآلث��ار: 1818/5 )الامش(، ش��عراء الغرّي: 
66/5)، فهرس��ت كتاب��اى چاپ��ى عرب��ى: 965، معجم رج��ال الفك��ر واألدب:446/1، 

املطبوعات النجفية: )37، موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق314/1.
))( شعراء الغرّي: 6/5)).
)3( أعيان الشيعة: 450/7.
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َف؛ َحيُث الِعلجُْم  َ مهبَِط رأجِْسِه، وَملَّ ُأستِِه، وُهو ِف 13 ِمنجْ ِسنيِِّه، وَقَصَد النََّجف األَشجْ
الَعربيَِّة  الُعُلوِم  ِمَن  رَأ  يقجْ َأنجْ  اهللُ  َشاَء  َما  َفقرَأ  والتَّدريُس؛  ُس  الَدرجْ وَحيُث  وال�َمعاِرُف، 
ِمَن  َذلَِك  وَغرِي  واحلَِديِث،  والتَّفسرِي،  واحِلكمِة،  والَكلِم،  وُأصولِِه  والِفقِه،  واملنطِِق، 

َتاُج إل ِذكِرَها وتِعداِدها«)1( إلخ... الُعُلوِم التِي َل َنحجْ

واآلُخنجِْد   ، اليزديِّ َكاظٍِم  يِِّد  والسَّ يَعِة،  ال�َّ َشيِخ  َس  َدرجْ َجُم  ال�ُمتجْ حرَض  وَقدجْ 
اخلُراسانِّ وَغرِيِهِم، وَكاَن ُحلَو الُفَكاَهِة، َلطيَف الظَّراَفِة، وَقدجْ َورَد ِف ِمنجْ ُشعراِء الَغريِّ 
اِخُر ِف  ُه »َأِخرًيا آَل الِعراَق بَأَجِعِه أنجْ َل يَتِضَن َهَذا الَعلَم الَفرَد َحتَّى َرماُه الَقدُر السَّ بأنَّ

عيَِّة فِيَها«))(. ريِن كُمميٍِّز ألَحَكاِم ال�َمَحاِكِم ال�َّ َجزيَرِة البحجْ

ٌة، وَلُه َعلقاٌت َجيَِّدٌة  ينا، وَكاَنتجْ ِل َمَعُه ُصحَبٌة وَمودَّ َجُم ِمنجْ ُمعاِصِ وَكاَن ال�ُمتجْ
َحاَوَل  وَقدجْ  مَحٍد،  يِِّد  السَّ ��َلِم،  اإِلسجْ ِة  ُحجَّ وَسمَحِة  ِعيسى،  يِِّد  السَّ َمِة  الَعلَّ َسمَحِة  َمَع 
إل  احلَاَجِة  بَأمسِّ  عيَُّة  ال�َّ ال�َمحاِكُم  َكاَنِت  ِحنَي  عيِّ  ال�َّ الَقضاِء  بِِسلجِْك  النِخراَط 
إِلَّ  ُه الَقضاُء الِعراقيُّ  َفَخِ�َ ُيفِلحجْ  جْ  َل الِعلجِْم والَكفاَءِة والَفضيَلِة؛ ولكنَُّه  َأمثالِِه ِمنجْ َذِوي 
ريِن َقايِض ُقضاٍة؛ َفنجَح ُهناَك َنجاًحا َباِهًرا ُمنَقطَِع النَّظرِي َحتَّى َأدرَكُه  َ ِف البحجْ ُه تعنيَّ أنَّ
ُض الثُّقاِت بالجتِهاِد،  َة، وَقدجْ َوصَفُه بعجْ األَجُل املحُتوُم، وُهو يشَغُل تِلجَْك الَوظيَفَة امُلهمَّ
وَقدجْ َجرتجْ َبينِي وبينَُه ُمساَجلٌت َأدبيٌَّة َمنظوَمٌة ومنجُْثوَرٌة، وَقدجْ َكاَنتجْ للُمتَجِم َجولٌت 
ِف  لِكَتاِب )َت�يُح األَفلِك()3(  تأجْليِفه َشُحُه  ُحِف، وِمنجْ  الصُّ ِف  بالتَّأجْليِف، وَصوَلٌت 
َعبِد  بِن  ُحسنِي  ِن  يجْ الدِّ ِعزِّ  يجِْخ  الشَّ بِن  ِد  ُمَمَّ ِن  يجْ الدِّ َباِء  يجِْخ  الشَّ ُمصنَّفاِت  ِمنجْ  الَيَأِة  ِم  ِعلجْ

. مِد احلَارثيِّ الَعاملِّ الصَّ

)1( الصحيفة 4.
))( شعراء الغرّي: 7/5).

)3( الذريعة: 147/13.
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ِف  سيَُّة  الُقدجْ و)النَّفحاُت   ،)1( يضِّ الرَّ يِف  ال�َّ احلُسنِي  بِن  ِد  ُمَمَّ جِة  ترجْ ِف  وِكَتاٌب 
كاِم())( ِف األُصوِل، وَغي�ِرِه�َم)3(. ِه(، و)ينَابِيُع األَحجْ الِفقجْ

اَء)4(: ِف َقِصيَدًة َغرَّ َ وَقدجْ َكتَب إِلَّ ِمَن النََّجِف األَشجْ

َوَهنا َقدجْ  الَعظُم  ِمنِّي  َهجِرَك  َوَهنالَِفرِط  ��َوًة  س��لجْ َيوًما  َأع���ِرُف  ُت  َفلسجْ
َنصًبا َداِئ���ًم  ِمنِّي  الَقلجَْب  رَث  جنَاف���أوجْ والشَّ ال��مَّ  إِلَّ  َأع���ِرُف  ُت  فلسجْ
َكبِِدي َسل  ُمذجْ  َعنُه  للَقلجِْب  َسل  ُأرهتِنافَم  بِِه  قلجْ ِف  َحشى  يسُلو  وَكيَف 
َلوافَِحه؟ نو  ترجْ َأم��ا  َمصيٌف  امُلزناقلبِي  ُينِشئ  َرب��ي��ٌع  َعينِي  ��َك  وتِ��لجْ
ِه ِ َتصبُّ ِف  ُف��ؤاِدي  َص��ِبي  َخ��اَن  مَتَناَقدجْ  مؤجْ لواِن  السُّ َعَل  قلجْبِي  َك��اَن  َما 
َط��اَق��تِ��ِه َف���وَق  قلجْبي  محَّ��ل  والَقنَنااحل���بُّ  ��لَم  األَعجْ يوِهَن  َأنجْ  ك��اَد  َما 

َطرقتجْ َق��دجْ  الَعمياُء  الِفتنُة  الِفَتناوَه���ِذِه  ��ِرُف  ن��عجْ نا  لسجْ َج��اُل��َك  َل��وَل 
ُم���بَّ���أٌة اٌر  َأسجْ َعلنَاول���ل���َم���لَح���ِة  للَورى  َلحتجْ  الَيوَم  َك  خدِّ ِف 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق314/1.

))( موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق314/1.
ف��ات كثرية، منها: النفحات  )3( ف موس��وعة طبقات الفقهاء: 14/ق315/1-316 »وترك مؤلَّ
ة ف  ن مس��ائل كثرية من مش��كلت الفق��ه، شح )الثني ع�يَّ ��د ضخم يتضمَّ القدس��يَّة ف ملَّ
الصلة( لبهاء الدي��ن العامّل، وينابيع األحكام ف أصول الفقه، ودين الفطرة، وهو كتاب ديني 
فلس��فّي يلئم روح العص، يقع ف جزأين، ومنظومة ف األخلق واآلداب، والشجرة امللعونة، 
ّد عل النص��وّل ف كتابيه،  ل ال��رَّ ��ن مثالب بني أميَّ��ة، ويتكفَّ وه��و كت��اب تارخيّي فلس��فّي يتضمَّ
��ة، وحياة ال�يف  والنق��د النزي��ه )مطبوع(، ومصارع الك��رام ف وفيات النبّي واألئمَّ
مة ال��زء اخلامس من )حقائق  ال��ريّض، واختصت��ه لنة علميَّة ف منتدى الن��� فن�ته ف مقدِّ
التأويل( للريّض، وشح )ت�يح األفلك( لبهاء الدين العامّل، ورسالة ف ترجة شيخ ال�يعة 

األصفهاّن، وديوان شعر، وغري ذلك«.
د حسن حيدر نائب سوق  )4( توجد صورهتا ف كتاب املساجلت األدبيَّة لدى املرحوم الشيخ ممَّ

الشيوخ.
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َك��م ال���َغ���راِم  ب�����َأساِر  َخ��ب��رٌي  لنَاإِنِّ  ال�ُمكرَماِت  بِسنِّ  َخبرٌِي  )َهاِدي( 
َلُه الّثناِء  َح��قَّ  َوصِفِه  ِم��نجْ  رك��ُت  وَثناأدجْ َف��اِئ��ٍق  ِح  ب��َم��دجْ ل  َأوجْ وَك����اَن 
ُمنتِسٌب ��ِن(  يجْ ال��دِّ َك��َمل  )آلِل  األَُمناَشهُم  اَدُة  والسَّ واحِلجى  الُعَل  َأهُل 

َأملُعُهمجْ ��ِن(  يجْ ال��دِّ َك��َمل  )َه��اِدي  َعناوإِنَّ  ب��امَل��ك��ُرم��اِت  َأك��ث��ُره��م  َوَك����اَن 
ُيضاِرُعه الَفيحاِء  ِة  احِللَّ ِف  وَدن��اوَليَس  َن��َأى  ممَّ��نجْ  الُعل  ِف  ُم��ض��اِرٌع 
بِجَدهِتا ابُن  َأمجْسى  فَقدجْ  الُعُلوَم  ��ا فِ��ي��ِه َق���دجْ َن��اَل��تجْ ُب��ل��وَغ ُمنىسِل  ف��إنَّ
ُدرَرا َصاَغها  َقدجْ  التِي  الَقواِف  ه��َش��ن��اوِذي  ب���الرجِت���اِل َت����راُه ال��َي��وَم َأدجْ
فَعها ِل َأرجْ وَمنجْ َحوى الَفضَل َأمجْسى بالثَّنا َقِمنَافًتى َحوى ِمنجْ َسجاَيا الَفضجْ
ابتِساَمتِِه ِف  َلطِيٌف  امُلحيَّا  ُرِكنَاطلُق  َق��دجْ  ��س��اَن  اإِلنجْ ي��رَف��ُع  َم��ا  لِكلِّ 
َمشاِكُلُه َزاَدتجْ  مَتى  ابتِساًما  َحُسنازاَد  َقدجْ  الَليلِء  الَليَلِة  ِف  كالَبِق 
ِم��نجْ َشٍف َح��اَز  َق��دجْ  بِم  َأب��اُه  الَفطِنَاَحكى  ُيدِهُش  وَفضٍل  ُعلوٍم  وِمنجْ 
ِقيَمَتُه الَفيحاُء  ��ُة  ��لَّ ِ احلجْ ��ِرُف  ت��عجْ َحِسنَاَل��و  َل��ُه  مِتثاًل   ِ التِّبجْ ِم��َن  َصاَغتجْ 

وَقدجْ َأجبُتُه بَقِصيَدٍة، مطلُعها:

ي��َع��ِة َث��ابِ��ُت النَّاِعُتَع��َل��ٌم بِ���ِه ُرك���ُن ال���َّ يكلُّ  ُس���ؤَدِدِه  َنعِت  َع��نجْ 
منجْها:

ُح��بِّ��ِه َط���لِئ���ُع  ���ُزوِن  ت���غجْ َزاَل  ُمباِغُتلَ  ه���َواُه  ِم��نجْ  قلجْبِي  وَي���روُع 
ومنجْها:

ُم��س��اِم��ُتَع��ب��ُد احلُ���س���نِي َأُخ����و ال��َف��ض��اِئ��ِل ل��ل��َف��رَق��دي��ِن  َم����ِدِه  ِف 
ومنجْها:

َم��اِق��ُتول���ك���لِّ َف������رٍد َم����اِق����ٍت ل��ك��نَّ��م ُي��وَج��ُد  َل��ي��َس   ) )َع���لِّ أليَِب 
وِهي ُمثبتٌة ِف ِديواِن )الَكَمليَّاُت(.
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ِّ ]ت1329هـ[ 118. سِعيُد ُمباَرٍك احِللِّ

ِد َصالِِح بِن َحاجِّ ُمباَرِك بِن  ِد ِرَضا بِن ُملَّ ُمباَرِك بِن ُمَمَّ يجُْخ َسِعيُد بُن ُمَمَّ ُهَو الشَّ
ِة َجباٍن  َحاجِّ َمُموِد بِن َحاجِّ َأمحَد بِن َحسِن َباَشا، َعاِلٌ َفاِضٌل، ووِرٌع، َفقيٌه، يسِكُن ملَّ
 ،ِن يجْ يِِّد َفاِضِل َكَمِل الدِّ َلِم السَّ ِة اإِلسجْ عيََّة َعنجْ ُأستاِذِه ُحجَّ ِة، وَأخَذ الُعُلوَم ال�َّ لَّ ِ ِف احلجْ
 ، يِخ ُحسنِي َقِلّ الَمَدانِّ ِف، وتتلجْمَذ للشَّ َ ُثمَّ هاَجَر لستِكَمِل الَفضيَلِة إل النََّجِف األَشجْ
يجُْخ َسعيُد  ، والشَّ ُه َكاَن باألّول َألصُق، وَلُه َأميُل، وبِِه َأخصُّ ديِّ إلَّ أنَّ يِِّد َكاظِِم اليزجْ والسَّ
ًل عنجْ َكونِِه ِمَن الُفقهاِء الُفضلِء َشاِعٌر  ُمباَرٍك َجََع َبنَي َفضيَلتِي الِعلجِْم واألَدِب؛ َفُهَو َفضجْ
ِة نظجِْمِه، وَقدجْ َجَع  افِِه إل الِعلجِْم َسبٌب ُمباَشٌ ِف ِقلَّ ِر؛ ولنِصَ عجْ ُه ُمقلٌّ ِمَن الشِّ َكاتٌِب إلَّ أنَّ
داَد َسنَة َوفاِة  احِلنَي()1( ُطبَعتجْ ببغجْ ِدي ِرَسالًة وسَمها ب�)َذِخرَيُة الصَّ يِِّد اليزجْ ِمنجْ َفتاَوي السَّ
طَن الُكوَفَة،  ًة يرَضُ الُبحوَث اخَلاِرجيََّة؛ ُثمَّ استوجْ َجِم َلُه))(، وَقدجْ َمكَث ِف النََّجِف ُمدَّ ال�ُمتجْ
ِف َسنَة 9)13ه�،  َ ِة َجباٍن، وُدفَِن ِف النََّجِف األَشجْ تِه ملَّ ِة وَمات ِف ملَّ لَّ ِ وَرجَع إل احلجْ
يِِّد مَحِد َكَمِل  َمِة السَّ َلِم وال�ُمسِلمنَي الَعلَّ ِة اإِلسجْ عيِد َمَع سَمَحِة ُحجَّ يِخ السَّ وَكاَنتجْ للشَّ

َبٌة َحسنٌَة، وَقدجْ َأرسَل إِليِه ِمَن النََّجِف َأبياًتا نحَفُظ ِمنَها َقوَلُه: ٌة َأِكيَدٌة َوُصحجْ ِن َمودَّ يجْ الدِّ

ِف َهوى )مَحٍد( ُفؤاِدي  َمنِّي  َراح  والََلِدَقدجْ  ِب  الصَّ ِض  ببعجْ ُت  ظَفرجْ فَم 
ومنجْها:

َن��اِئ��ي��ٌة؟ وال��َف��ي��ح��اُء  بُلقياِه  ِل  بَلِديَم��ن  ن��َأى  َما  عنِّي  َليَت  فِيا  عنِّي 
َن )َفاِضٍل( َمنجْ َساَرتجْ َمناِقُبه َأح��ِدَأعنِي ابجْ َع��َل  ف��َم ختجْفى  َق��ط��رٍة  ُك��لِّ  ِف 
َشمِئُله ���ل  َأحجْ َم��ا  اِت  ال���ذَّ ُب  ل�ُمجَتِهِدم��ه��ذَّ ُينجْمى  ُمَتِهًدا  َك��اَن  َق��دجْ 
ُم��ش��ِك��َل��ٍة َل��ي��ُل  َعلينا  ادل����مَّ  َأن���������اَرُه ب����َذك����اٍء ِم���ن���ُه م��تَّ��ِق��ِدإَذا 

)1( الذريعة: 16/10.
))( سنة: 9)13ه�، وف حياة اليزدّي املتوفَّ�ى سنة 1337ه�.
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َجا منجْ  ترجْ فِيم  لُه  َفلمجْ يتِجا  لُه  قويبَّ أهجْ يجْخنِي اخلَاقانَّ واليعجْ الشَّ أنَّ  املؤِسِف  ومَن 
ِض الُكتَّاِب كَغرِيِه ِمنجْ ُفحوِل  ُه ل ُيِسُن ِشاَء َضمِئِر بعجْ ِر؛ ألنَّ عجْ ِة وَجهَلِة الشِّ ُشعراِء احِللَّ
ل  يجَْخ َسِعيَد أوجْ َع، وَغرَيُها َعَل أنَّ الشَّ يَِّد ُحسنَي ال�َّ يجَْخ َنافَِع والسَّ ل الشَّ َعَراِء كَم َأهجْ الشُّ
يجِْخ آَغا  ِق الشَّ َجتِِه الَفاِضِل ال�ُمَحقِّ ى لِ�ُموَجِز ترجْ خوَن، وَقدجْ َتَصدَّ َجتِِه ال�ُمؤرِّ بِأن ُيعَتنى بتجْ
ٍف  ُطٍر ونِصجْ يَعِة()1( بنحِو ستَِّة أسجْ ُبزركجْ الطَّهرانِّ ِف موُسوَعتِِه الَليَلِة )طبَقاُت َأعلِم الشِّ
ل�ُملَّ  ترَجتِِه  عنَد  َراًدا  استطجْ ُقويبُّ  اليعجْ يجُْخ  الشَّ وَذكَرُه  َة،  الُغلَّ َينجَْقُع  وَل  َة  الِعلَّ ِفي  يشجْ َل  بِم 
يجُْخ  َناُه وُهو الشَّ بيديِّ فلمجْ ُيِزدجْ َعَل َقولِِه: »وِمنجْ َأحفاِدِه الَعاِلُ التَّقيُّ الِذي َعاصجْ ُمباَرٍك الزُّ

ِة«))(. ِف واحِللَّ َ ِل ِف النََّجِف األَشجْ دوًدا ِف طَبَقِة َأهِل الِعلجِْم والَفضجْ َسعيٌد؛ فَقدجْ َكاَن معجْ

نا  قجْ ُكرجْ َغرَي َذلَك عنُه، وِمنجْ َهِذِه األسِة َحسُن َباَشا ابُن ُمصطَفى بِكجْ الِذي تطرَّ ولجْ يذجْ
ُة َجديِد  ُة الَكبريُة )ملَّ َجَِة ِمنجْ َذِوي الثَّراِء والَيساِر، وِمنجْ َأملِكِه ال�َمحلَّ جْ ِل التَّ إل ِذكِرِه ِف أوَّ
لِكه الَاِمُع الَكبرُي ِف  ديِد عَمرهِتا، وِمنجْ َأمجْ داَد؛ وإنَّم ُدِعيتجْ بِجديٍد لتججْ َحسنجْ َباَشا( ببغجْ
اِئَعِة  لتُه ِمَن األَوقاِف الضَّ نيََّة اغَتصبتجُْه وسجَّ ُسوِق الَبِل َمَع َحوانيتِِه إلَّ أنَّ احلُكوَمَة العُثمَّ
ِة؛ بِسبِب تشيُِّعها، وَكاَنتجْ للطَّائِفيَِّة ِحينذاَك َصولٌة بينَُه َواِضَحٌة، وِف  ريَّ بُرغِم ُوجوِد الذُّ
ِد َصالِح بِن احلَاجِّ ُمباَرِك بِن َمُموِد بِن َأمحَد  َهِذِه األُسِة ُفضلُء منجُْهم ُملَّ ُمباَرُك بُن ُمَمَّ
ا، َلُه  ُه: ُحسينًا، وُملَّ ُمباَرٌك َشاِعٌر ٌمقلٌّ ِجدًّ )4( فسمَّ قويبُّ يجُْخ اليعجْ ابِن َحسٍن، وَقدجْ َسها)3( الشَّ
جُع َنسُب آِل ُمباَرٍك إل َعشرَيِة َزبيٍد، وِهَي الَقبيَلُة الَعربيَُّة  ، ويرجْ ِصَلٌة ُوثَقى بآِل الُقزوينيِّ

روَفُة)5(. املعجْ

)1( ُينظر: 1/ق)/811.
))( البابليَّات: 3/ق)/)1).

)3( ف املطبوع: )سهى(.
)4( البابليَّات: 3/ق)/)1).

ق للسيِّد القزوينّي: )أسمء القبائل(. )5( ُينظر: كتابنا املَحقَّ
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الِم احَلافُِظ ]1291هـ-1351هـ[ يُِّد َعبُد السَّ 119. السَّ

َلميَِّة؛  قيِق الَوحَدِة اإِلسجْ يُِّد َفاِضٌل ُقَصاَرى َجهِدِه ِف حتجْ َلِم السَّ ُة اإِلسجْ َلَقدجْ بَذَل ُحجَّ
َكبريًة  َطاقًة  بذَل  وَقدجْ  َلِم،  اإِلسجْ َراَيِة  َت  حتجْ الَكلَمِة  ِع  ِلمجْ وإِمَكانيَّاتِِه  ُقواُه  َة  كافَّ َفحشَد 
ُت  َفبذلجْ يُِّد مَحٌد، وتأثَّرُت بَِم؛  السَّ َلِم  اإِلسجْ ُة  ابنُُه ُحجَّ َنَج  التَّقاُرِب، وَقدجْ  َهَذا  ِف َسبيِل 
َلِم  ِعي ِف احلُصوِل َعَل َهِذِه األُمنيِة الَغالِيِة التِي ِهَي ُأمنيُة كلِّ ُمسلٍم َصِحيِح اإِلسجْ ِوسجْ
نا َقدجْ  ُقوْا﴾)1(، وَقدجْ َكاَن جدُّ مَتًِرا بقولِِه تَعاَل: ﴿َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل اللِ َجِيعًا َوالَ َتَفرَّ مؤجْ
، والِذي زرعتجْ  ِك الجتِمعيِّ روِف بالتَّفكُّ ِه املعجْ َدَعا))( إل األُلَفِة، وَنبِذ التفِرَقِة ِف عصجِْ
َتِوي  يجْ مِلُسُه  فَكاَن  ()3(؛  َتُسدجْ قجْ  )َفرِّ َقاُنوِن  َعَل  الطَّائِفيَِّة  ُبذوَر  الُعثَمنيَُّة  احلُكوَمُة  بِِه 
طاِئفَتي  ِمنجْ  َكبريًة  َجاَعًة  ُس  يَدرِّ َأخَذ  ُه  أنَّ كَم  وِجواِرِه  َداِرِه  موِقِع  ِم  بُحكجْ الَفريَقنِي  َعَل 
نَِّة؛ َفَدَرَس ِعنَدُه َكثريوَن، َأمثاُل الَعاِلِ الَكبرِِي َرُؤوِف َأفنِدي بِن َجابِر َأَفنِدي  يَعِة والسُّ الشِّ
يجِْخ َأمحَد  يجِْخ َعبِد الَواِحِد، والشَّ ِة، وَعبِد الستَّاِر احلَافِِظ، والشَّ موَقِة ِف احِللَّ خصيَِّة املرجْ الشَّ
َجَِة،  جْ َهِذِه التَّ ، وُكلُّ هؤَلِء ِمنجْ َأهِل السنَِّة والَمَعِة، ومنُهمجْ َصاِحُب  ال�ُمهنَّا، وَغرِيِهمجْ
ِة، وِمنجْ  لَّ ِ وهو َخطِيٌب َجريٌء ويتهيَُّب املوظَّفوَن تعريِضَه وُهو إَِماُم الَاِمِع الَكبرِي ِف احلجْ
جَيوُز  َل  ُه  إنَّ َفحواُه:   سالِة الرِّ َصاِحِب  عنجْ  َحِديًثا  ال�ِمنَبِ  َعَل  قرَأ  ُه  إنَّ ُجرَأتِِه  َأمثَلِة 

)1( آل عمران: 103.
))( ف املطبوع: )دعى(.

ل��ه: اللتين��ي  األص��ل  اقتص��ادّي،  عس��كرّي  س��يايّس  مصطل��ح  ه��و   : َتُس��دجْ ق  َف��رِّ  )3( 
ة،  قة لتصبح أقّل قوَّ ة اخلصم الكبرية إل أقس��ام متفرِّ )Divide et Impera(، ويعن��ي تفري��ق قوَّ
ق املصطلح للقوى  ل التعامل معها، كذلك يتط��رَّ وه��ي غ��ري متَّحدة مع بعضها البعض ممَّا يس��هِّ
ة كبرية يصعب التعامل  اد وتشكيل قوَّ دت والتي ُيراد منعها من الحتِّ قة التي ل يس��بق أن احتَّ املتفرِّ
ق تُسد( ليس��ت بسياس��ة جديدة، بل هي قديمة ِقدم السياسة نفسها، حيث  معها. وسياس��ة )فرِّ
طبَّقها الس��ومريُّون واملصيًّون واليونانيُّون القدماء لتفكيك ق��وى أعدائهم، وحتييد هذه القوى 

ق َتُسد(. ة )فرِّ من خلل توجيهها داخليًّا واحدة ضدَّ األخرى. املوسوعة احلرَّ
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ا؛  َحاِضً اخلُبثاِء  النَّواِصِب  أحُد  وَكاَن   ، َعلٍّ ِمنجْ  َصكٌّ  بِيِدِه  َمنجْ  إلَّ  اِط  الصِّ َعَل 
لِم؛ َفقاَل َلُه سيََّدنا: »َحتَّى َصاِحِب  يِِّد َعبِد السَّ راَج السَّ ظَم َهَذا احلَديَث َفَأراَد إِحجْ فاستعجْ
ساَلِة؟!!«، فَأجاَبُه وُهَو َعَل املنِب بَِجواٍب َضاَعَف َغيَظُه: ﴿ُقْل ُموُتوا بَِغْيظُِكْم﴾)1(،  الرِّ
وَكأنَّ النَّاصبيَّ لجْ يسَمعجْ َحديَث )علٌّ منِّي بِمنزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى(؛ فُهم َواِحٌد َل ينجْبِغي 

 
ِكَتابِِه:  ِف  لِم  السَّ َعبِد  َعنجْ  الَعبَّايِسُّ  هرورديُّ  السَّ يُِّد َصالٌِح  السَّ َكتَب  اثجْننِي، وَقدجْ  ُها  عدُّ
يُِّد َعبُد  )ُلبُّ الُلباِب( املطجْبوِع بمطجْبَعِة ال�َمعاِرِف ِف بغداَد َسنَة 1351ه� َفقاَل: »هَو السَّ
َجُم َسنَة  يِِّد َعبِد احلَافِِظ، ُولَد ال�ُمتجْ يِِّد َعبِد اهللِ بِن السَّ يِِّد َعبِد اهللِ بِن السَّ لِم بُن السَّ السَّ
ِة  احِللَّ إل  ُكوِر  املذجْ احلَافِِظ  َعبُد  ُه  َجدُّ َجاَء  َقدجْ  َكاَن  ِة  باحِللَّ راِد  األَكجْ ِة  ملَّ ِف  ُروميَّة   1(91

بانتَِقالِِه ِمنجْ بلَدِة ِهيٍت«))(.

ِن  يجْ الدِّ َكَمَل  َفاِضًل  يَِّد  َمَة السَّ الَعلَّ هرورديُّ َأساتَذَتُه وعدَّ ِمنجْ ُجلتِِهُم  َد السَّ ُثمَّ عدَّ
ِة  ًسا وَخطِيًبا وإَِماًما، وواِعًظا ِف احِللَّ َ ُمَدرِّ َد أنجْ َحصَل َعَل ِعلجٍْم جمٍّ ُعنيِّ ُثمَّ َقاَل: »وبعجْ
ُة الَواِعظنَي(، وَلُه َكشكوٌل، وَماِميٌع أَخُر  فاٌت ِمنها ِكَتاُب )ُدرَّ وهَو َرجٌل َفاِضٌل وَلُه مؤلَّ
يجُْخ َجاِسٌم  ِة َرثاُه الشَّ توفِّ َسنَة 1351ه� ِف َأواِخِر َصفِر اخلرَِي، وُدفَِن بالَاِمِع الَكبرِي باحِللَّ

ُلا: بَقصيَدٍة ُنونيَّة أوَّ
حَل�����اِن؟ بِ������رزٍء  َلٍح  ���ل���ُم  ب�������َأنِّ َط�������وُع َي����دي����ِه ِع����نَ����انَأي���عجْ

َخ َوفاَتُه بَقولِِه: وَأرَّ
������لَم إِل����ي����ِه ������ِدي ال������سَّ َع��ب��ُد َس���لٍم بِ����روِض اِل���ن���اِن«)3(ف������َأهجْ

هرورديُّ وَتاِريُخ َوفاتِِه ينُقُص َسنًة َواِحَدًة، َرمِحَه اهللُ وَأسكنَُه  ناُه َعِن السَّ انتَهى َما نقلجْ
َفسيَح جنَّاتِِه.

)1( آل عمران: 119.
))( لب اللباب: )/440.
)3( لب اللباب: )/440.
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ُع)1( )1251هـ-1311هـ()2( يُِّد َعلٌّ الرشَّ 120. السَّ
َياُء اللِمُع  ِكَتاِب )الضِّ ِن َصاِحُب  يجْ الدِّ َكَمِل  يِِّد مَحِد  السَّ يُِّد علُّ  السَّ َأُبو احلُسنِي  هَو 
اِئِع()3(، َفقيٌه، َجِليٌل مَُتِهٌد ِمنجْ َأكابِِر مُتِهدي َعِصِه، وَأعاظِِم ُصلحاِئِه،  ِح ال�َّ ِف شجْ
َب ب�: َأيِب َذرِّ َزمانِِه، ولكنَُّه َلجْ يَصلجْ َعَل َما َيِليُق بِِه ِمنجْ ُشهرٍة؛ لُِوجوِد  اشَتهَر بالَوَرِع َحتَّى ُلقِّ
دِة؛ ولُِسلوِكِه  َقاٍت ِمنجْها: ِضيُق َذاِت اليِد، ولكنَُّه بِسبِب ِكَفاياتِِه الِعلجْميَِّة واألَدبيَِّة ال�ُمتعدِّ ُمعوِّ

 

الَعامِّ ال�ُمريضِّ اسَتطاَع َأنجْ َيشقَّ َلُه َطريًقا َواِضَح امَلعاِلِ ِف التَّاِريِخ بُرغِم َما اعتضتجُْه ِمنجْ 
َقاٍت. ُمثبَِّطاٍت وُمعوِّ

 ، زا َصالِِح الُقزوينيِّ يِِّد ِمريجْ كاِء اسَتفاَد ِمنُه َكثرٌي ِمنجْ َطلَبِة الِعلجِْم؛ كالسَّ َكاَن آيًة ِف الذَّ
ماِت وال�َمباِدِئ وَهاَجَر  َض ال�ُمَقدِّ َر بِِه ُزهًدا وَوَرًعا، وَناَل بعجْ يجِْخ َعلِّ احلموِد؛ فتأثَّ والشَّ
جْ يُكنجْ َلُه َنصيٌب َكبرٌي ِف الِعلجِْم؛ وإنَّم َكاَن َزاِهًدا وِرًعا؛ ولُزهِدِه  ِف، وَل َ إل النََّجِف األَشجْ
َفُه، وفِيهُم الُعَلمُء واألَفاِضُل، وملَّا  ووَرِعِه، وثَِق النَّاُس بِِه فَكاَنوا يؤدُّوَن َصلَة الَمَعِة خلجْ
ي  َب الَعاَدِة، والُعرِف الَعامِّ ِم إَِماِم الَمَعِة حسجْ ًة َعَل ِعلجْ َكاَنتجْ إِقاَمُة َصلِة الَمَعِة َقرينًَة دالَّ
َطلِب  ِف  جِيدُّ وجيَتِهُد  »أخَذ  َفقاَل:  ؛  اليعُقويبِّ ِد عّل  ُمَمَّ يجِْخ  كالشَّ خنَي  املؤرِّ ُض  بعجْ اشتَبَه 
اِمَيِة وَأصبَح ُيعدُّ ِف َطليَعِة ُعلمِء النََّجِف ِف َعصِه،  َق لِنيِل ال�َمراتِِب السَّ ِم َحتَّى ُوفِّ الِعلجْ
وِمنجْ َأعلِم َأهِل الَوَرِع والتُّقى فِيَها وهَو وإِنجْ َكاَن ُمبتِعًدا َعنجْ َعاَلِ الظُّهوِر وُحبِّ الشتِهاِر 
مؤثًِرا للُعزَلِة والنِزَواِء َعليِهم غرَي أنَّ أهَل الَفضِل َعَل اختِلِف طبقاتِ�ِهمجْ ُمِمُعوَن َعَل 

َة َحياتِِه ِف َأداِء الَفراِئِض خلجْفُه«)4(. إَلخ. تَِمِم بِه مدَّ الُوثوِق بِورِعِه وَعداَلتِِه والئجْ

)1( ترجت��ه: نقباء الب�: 4/4)14 الرقم 1937، موس��وعة طبقات الفقه��اء: 14/ق)/971، 
الذريعة: 8/15)1.

))( ورد ف: الذريعة: 8/15)1، وف موس��وعة طبقات الفقهاء: 14/ق)/971: أنَّ ولدته سنة 
55)1ه�.

)3( الذريعة: 8/15)1.
)4( 3/ق)/8).
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يِِّد علِّ  ِة السَّ ماِت َعِن احلُجَّ يجَْخ َعّل احلمود َدَرَس املَقدِّ وَقدجْ سبَق الَقوُل ِمنجْ أنَّ الشَّ
جْ َيُكنجْ عاميًّا مجًْضا؛ بلجْ  َجَة، وَلجْ يَصلجْ َعَل َدرَجٍة َكبرَيٍة ِمَن الِعلجِْم، وَل جْ َصاِحِب َهِذِه التَّ
يِِّد  ، والسَّ ِّ ِد ُحسني علجْوش احِللِّ يجِْخ ُمَمَّ لنَي َأمثاِل الشَّ يِِّد َعلِّ ال�ُمحصِّ ُهَو ِمنجْ تَلِمَذِة السَّ
ٌة  ، وللسيِّد َعلِّ َرغبٌة ِف التَّأليِف وِهَّ ِد الُقزوينيِّ يِِّد ُمَمَّ ، وَأِخيِه السَّ زا َصالِِح الُقزوينيِّ ِمريجْ
ياُء اللِمُع( َشًحا وافًِيا بِسبَعَة َعَ�  اِئَع بِكتابِِه )الضِّ َعالِيٌة ِف التَّصنيِف؛ فَقدجْ َشَح ال�َّ
ِمنجْها َعَل  ة عاِكف-، وَل�مجْ يسَلمجْ  َدكَّ احِللَِّة-  بِة  تَآليُفه اأُلخرى ِف نكجْ ًدا)1(، وَضاَعتجْ   ُملَّ
رِه ِف الِعلجِْم واجتهاِدِه، وللسيِِّد  ِة تبحُّ ياُء اللِمُع( الِذي يدلُّ َعَل ِشدَّ َما َأظنُّ ِسوى )الضِّ

يُِّد عبَّاٌس. ُد َحسنجْ والسَّ يُِّد ُمَمَّ يُِّد ُحسنٌي، والسَّ يُِّد َأمحُد، والسَّ َعلِّ ُجلُة َأولٍد ُهُم السَّ

ِه َسنَة ))13ه� ِف الَيوِم الِذي ُتوفِّ فِيِه  َجُم َسنَة 51)1ه�، ولبَّى نِداَء ربِّ ُولَِد ال�ُمتجْ
َر )71( َعاًما  ى )َأُبو ُزوَعة(، وَقدجْ ُعمِّ يُِّد َفاِضٌل ِف َمرِض الَيَضِة ال�ُمسمَّ ُة السَّ َأخوُه احلُجَّ

َتِِه. دُه اهللُ برمحجْ تغمَّ

ْيِن)2( )1286هـ-1372هـ()3( يُِّد ِعْيَسى مَحٍد َكاَمِل الدِّ 121. السَّ

َفاِضٌل،  َعاِلٌ  ِن،  يجْ الدِّ َكَمِل  َحسن  ِد  ُمَمَّ يِِّد  السَّ مَحِد  يِِّد  السَّ بُن  ِعيجْسى  يُِّد  السَّ ُهَو 
والَفضِل  الِعلجِْم  ِرَجاِل  ِمنجْ  وكلُُّهمجْ  الثَّمنَِيِة،  إِخوتِِه  َأصَغُر  وُهَو  ُماِهٌد،  َكبرٌِي  وُمصِلٌح 
يِِّد  السَّ ِمثُل  ِه  والِفقجْ نيَِّة،  يجْ الدِّ باألُموِر  بالتَّضلُِّع  تَفى  اكجْ َمِن  وِمنهمجْ  ياَسِة،  والسِّ واألَدِب 
ِعيَسى َحيُث َكاَن َعالِ�ًم وِسياسيًّا َباِرًعا؛ َحيُث اشَتَك ِف َكثرٍي ِمَن احلَرَكاِت الَوطنيَِّة ِضدَّ 
َلِت احلَمَلُة َحتَّى  يجِْخ َخزعٍل، وتوغَّ ناِبا ِمثجِْل إِثاَرِة َعرِب عربجْستان َعَل الشَّ بِريطانجْيا، وَأذجْ

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق)/971.
))( ترجت��ه ف: الذريعة: 11/)19-193، معجم املؤلِّفني: 3/8)، أعيان الش��يعة: )30/4)-

31)، الكرام البرة: 441.
)3( ف الذريعة: 193/11 ذكر أنَّ ولدته سنة 87)1ه�.
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اِعُد األَيمُن للُمجاِهِد  يُِّد ُحسنٌي السَّ َمُة السَّ اقتحَمتجْ ُحدوَد بجْبهاَن، وَقدجْ َكاَن ولُدُه الَعلَّ
َمَر بأنجْ َحصَل الُكويِت  ا َما عمَلُه ِف الُكويِت؛ فَقدجْ َأثجْ كاتِِه، أمَّ والِدِه وَشاَرَكُه ِف ُكلِّ حترُّ
َجِم ال�ُمناِضِل َسيِِّد ُحسنٍي ِمنجْ َوجِه  اِم فِراِر ابِن ال�ُمتجْ َعَل تأجْسيِس ال�َمجلِس الَبلديِّ أيَّ

ِف. َ كيِل احِلزِب الَعريبِّ ِف النََّجِف األَشجْ اإلنِكليِز، َكم َوساَهَم ِف تشجْ

ًرا ِف َجِيِع األُموِر  ِه وُمتبحِّ َجُم َعَلًم ِمنجْ َأعلِم اِلَهاِد، وَعالِ�ًم بالِفقجْ لَقدجْ َكاَن ال�ُمتجْ
ِسَوى  الطَّبِع  إل  َطريَقها  تأجُْخذجْ  جْ  َل َكثريٌة  فاٌت  مؤلَّ وَلُه  للَفتجْوى،  دًرا  َمصجْ وَكاَن  عيَِّة،  ال�َّ

الَقليِل ِمنجْها.

َهَذا  انتِقاُل  َذاَع  إِنجْ  وَما  )137ه�،  َسنَة  َربِّه  َرمحِة  إل  وانجْتقَل  86)1ه�،  َسنَة  ولَِد 
يَِّة  ال�َمحلِّ حِف  الصُّ َجِيُع  َساَرَعتجْ  َحتَّى  تِها  وقجْ ِف  اإِلذاَعِة  َطريِق  َعنجْ  َبارِئِه  إل  الَهبِذ 
َعَراُء،  ِء الَعاِملنَي، وَرثاُه َجاَعٌة ِمَن الُعَلمِء والشُّ نتجُْه تأجْبِينًا َيليُق بالُعلمِء األَجلَّ اليوميَِّة وَأبَّ
ِه(؛  ِن َلبَّى نَِداَء َربَّ يجْ َمُة َعِميُد آِل َكَمِل الدِّ ا بُعنواِن )الَعلَّ ُة الَغريِّ َعدًدا َخاصًّ وَأصدَرتجْ َملَّ
فتعطَّلِت األَسواُق، وَعمَّ احلُزُن ُمعظَم َطبقاِت ال�ُمجتَمِع، وممَِّن اشَتَك بالتأجْبنِي َنظًم َأوجْ 
ِد  يجِْخ ُمَمَّ ، والشَّ ِ األَساتَِذُة واألَُدَباُء كالِعصاميِّ َنثجًْرا َعَل َسبيِل ال�ِمَثاِل َل َعَل َسبيِل احلَصجْ
ِد  مَّ يجِْخ مَُ )1( والشَّ يجِْخ َعبِد املهديِّ ال�ِمطريِّ ، والشَّ يجِْخ َغنيِّ اخِلرضيِّ ، والشَّ قويبِّ علِّ اليعجْ
كتوِر  والدُّ  ، احلَيدريِّ وَطالِِب   ، اخلَاقانِّ يجِْخ  والشَّ  ، الَاشميِّ َجاِل  ِد  ُمَمَّ يِِّد  والسَّ  ، اخلَليلِّ
 ، ٍ ُشبَّ َجواِد  سيِِّد  الَباِرِع  احلُسينيِّ  واخلَطيِب   ، الَواهريِّ وَحسِن   ، الَوائلِّ َأمحِد  َمِة  الَعلَّ
يِِّد  اِن، والسَّ ، واألَِديِب َعبِد الَاِدي الطعَّ وادنِّ يجِْخ َكاظِِم السُّ يِِّد عبَّاِس َرِشيٍد، والشَّ والسَّ
وَهِذِه  وَتاِريٍخ،  َقصاِئَد  بَِثلِث  َرثيُتُه  وَقدجْ   ، َغرِيِهمجْ َكبرٍي  وَعدٍد  ِوتوت،  ران  ِعمجْ ُموَسى 

ُصورُتُه:

)1( ل أعرف نسبة ف احِللَّة أو غريها ب�)املطرّي(، ويبدو أنَّه املطريّي.
.) ّ الشيخ عبد املهدّي مطر هو هو، ويعبَّ عنه ب�)املطرّي(. )أمحد احِللِّ  
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ُمفَتَجَعاُمصاُب ِعيَسى بِِه ُركُن الُدى انجْصَدعا ��َلُم  واإِلسجْ ُن  يجْ الدِّ وَأصبَح 
ٌب بِ��َم��ع��الِ��ي��ِه وفِ��ط��نَ��تِ��ِه والبَِدعام���ه���ذَّ األَضلَل  َعِصِه  ِمنجْ  َأماَت 

ُسِمعا(َفسوَرُة )النُّوِر( َرغَم اخلَصِم َقدجْ ُكتَبتجْ )َق��دجْ  اهللِ  َأم��ُر  مذجْ  َوجِهِه  ِف 
َق���طُّ ول��ك��نجْ ِف م��آث��ِرِه َم����اَت  رفِعاَم���ا  ]قد[  الُقرآُن  َذَكَر  كَم  )عيسى( 
َخ��الِ��دٌة؟ َعلياُه  فًتى  يُموُت  مَلَعاوه��لجْ  َق��دجْ  األُف��ِق  َشمِس  ِمثُل  وم��ُدُه 
ُس�����ؤَددُه َض����مَّ  َق����ًبا  أه��نّ��ئ  َمَعاإنَّ  بِه واملكُرماُت  ِعيسى  َحيُث  ِمن 
َلُه واإلل��ُه  دى  َأوجْ النَّاِس  َواِح��ُد  اخِلَلعا(َذا  َر  وفَّ َقدجْ  َعفِوه  )ِمنجْ  خُت  أرَّ

))137ه�(

ًخا  ِة امَلعاِرِف النََّجفيَِّة مؤرِّ ُد َحسِن الطَّالقانُّ َصاِحُب ملَّ يُِّد ُمَمَّ َل األُستاُذ السَّ وتفضَّ
ِن: يجْ يِِّد ِعيَسى َكَمِل الدِّ َلِم السَّ ِة اإِلسجْ وَفاَة ُحجَّ

َفساَدُه األَغ��رَّ  النََّجف  َدَهى  جىَخطٌب  كالدُّ ِمنُه  بُح  الصُّ وَع��اَد  ُح��زٌن 

الرَّ َملِئُك  مِء  للسَّ بِعيسى  َشَجىعرجتجْ  ِف  حى  َأضجْ لُح  َفاإِلصجْ محِن 
ُخ�����وا أرِّ بِ���ي���ع���ُرَب  َن�����اِزَل�����ٌة  احِلجى(هللِ  َع��نُي  َل�ها  مؤّرقًة  )َب��اَت��تجْ 

يُِّد  يُِّد ِعيَسى ُجَلَة َأولٍد، وَأوفُرُهمجْ َثقافًة َكبرُيهمجْ َأُبو َباِقٍر السَّ حوُم السَّ قَب املرجْ وَقدجْ َأعجْ
َب ُخطَّتِنا املرُسوَمِة  عيَِّة وَجديٌر بِنا أنجْ نتَجُه بإجِياٍز حسجْ )ُحسنٌي( الَقايِض بال�َمحاِكِم ال�َّ
رَع  ِف َسنَة 1308ه�، وَنشَأ وترعجْ َ يُِّد ُحسنٌي بالنََّجِف األَشجْ ِف َهَذا الِكتاِب؛ فَقدجْ ُولَِد السَّ
راَك َما النََّجُف؟ مغِرُس الِعلجِْم ومنَبُت اآلَداِب،  َت َسمِئها، والنََّجُف وَما َأدجْ ِف أفياِئها وحتجْ
ُف الَكَملِت، بَرَز فِيَها ِمَن الُعلمِء األَعلِم ِمَئاٌت، وِمئاٌت، وَنبَغ فِيَها  ومنَبُع الَفضِل، وكهجْ
َبِة بِكلجْتا  يُِّد ُحسنٌي ِمنجْ َهِذِه امَلناِهِل العذجْ تَف السَّ ؛ فاغجْ َعَراِء َما َل ُيمِكُن َحُصُهمجْ ِمَن الشُّ
ياَسِة  متُهم، ولكنجْ َرغبُتُه ِف األَدِب والسِّ َه واألُصوَل ومَقدِّ َتوى؛ فَدَرَس الِفقجْ يَديِه َحتَّى ارجْ
جْ َيُكنجْ ِف آخِرَها ولعلَّ َأكَب َأسباِب انِعَطافِِه َعِن  ِل الَقافَِلِة، ولكنَّه َل َعاقتجُْه ِمَن الَلحاِق بأوَّ
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َسُه وعنَدُه تِلجَْك  مريَن؛ َفوجَد نفجْ تَل بِه وطنُُه ِمنجْ َقسوِة املستعجْ ًرا وَنثجْرا ُهو َما ابجْ األَدِب ِشعجْ
ل ِمنجْ ُجنوِدِه الَبواِسِل؛  عيِل األَوَّ وِد َعنجْ ِكياِن بِلِدِه فَكاَن ِف الرَّ ال�َملَكُة األدبيَُّة مَكاًنا للذَّ
َد الرَياَع، َوصاَل َصولٍت َهاشميٍَّة، وَجاَل  َفقاَرَع الستعَمَريِن الُعثمنِّ والبيطانِّ وَجرَّ
ياَسِة َمواِقٌف َخالَِدٌة َراِئَعٌة، وَقدجْ  روَفًة، وَلُه ِف السِّ ِف َمياِديِن الِكَفاِح الَوطنيِّ َجولٍت معجْ
ِة  ِر ُنِ�َ ِف َملَّ عجْ ُحُف الِعراقيَُّة ُصوًرا ِمَن ُبطولتِِه ونَِضالِِه، ولُه َكثرٌي ِمَن الشِّ نَ�تجْ َلُه الصُّ
لِل. ِة النََّجِف، والنَّهضِة والستقجْ َظِة، وملَّ الِلَساِن، ولغِة الَعرِب، وِدجلَة، وَجريَدِة اليقجْ

َرَسِة الَغريِّ التِي َساَهَتجْ ُمساَهًة  وللسيِِّد ُحسنٌي َفضٌل َكبرٌي بُمشاَرَكتِِه ِف تأجْسيِس مدجْ
املسؤوَل  ُمديَرَها  وَكاَن  َفٍة،  ُمثقَّ َطبَقٍة  ويِن  وتكجْ هِن،  الذِّ وتنجْويِر  الثَّقاَفِة  ِخدَمِة  ِف  فِعليًَّة 
موقُفه  األَعمِل  َهِذِه  َطليَعِة  َفِفي  ِة  الثَّوريَّ احلَركاِت  ِف  ُمشاركُتُه  ا  أمَّ الَقِديَر،  وال�ُمريبِّ 
الطَّرياِن  َقاِئُد  َقصَدها  َيوَم  ِف  َ األَشجْ بالنََّجِف  احلُكوَمِة  َساي  ِف  وَقَفُه  الِذي  ُف  ال�ُم�ِّ
، وبُِصحَبتِِه 4) َضابًِطا بِريطانِيًّا، وَطلَب ِمَن النََّجفينِي إِبداَء رأيِمجْ ِف َقضيَِّة  البيطانِّ الَعامِّ
لَب َوردَّ َعَل الَقاِئِد  ال�َموِصِل، والنِّزاِع فِيَها َبنَي ُترِكيا والِعراِق؛ فوَقَف َأُبو َباِقٍر موِقَفُه الصُّ
ُه  )1(، وَكاَن ردُّ ُة الَقاِئِد الِبيطانِّ َختجْ ُقوَّ ا للِعراِق ِف َقضيَّتِِه الَعاِدَلِة؛ فاستجْ ا َعنيًفا ُمنَتِصً ردًّ
رى التِي َزاَرها الَقاِئُد وبِطاَنُتُه فعبَّ  َسبًبا ل�َمنجِْع اخلُطباِء اآلَخريَن ِف ال�ُمدِن الِعَراقيَِّة األُخجْ
ُه َساَهَم ِف َأكثِر احلَرَكاِت الَوطنيَِّة التِي َخاَضها  برٍي، كَم أنَّ ُه َعنجْ رأجْي الِعراِقينَي َأحسَن تعجْ ردُّ
يُِّد ُحسنٌي  ِب الُعظجْمى ضدَّ بِريطانجْيا وَأذَناِبَا؛ فَكاَن السَّ يُِّد ِعيسى ِف احلَرجْ َمُة السَّ أُبوُه الَعلَّ

َعل. يجِْخ َخزجْ َساِعَدُه األَيمُن ِف ُكلِّ َمواِقِفِه، وِمنجْها إَِثاَرُة )َعربستان( َعَل الشَّ

: وِمنجْ ِشعِرِه الثَّوريِّ

����ُرَب ل��ل��ُع��ل َن���وَض ال��َغ��ي��وِر ُن���وَض احلَ��ِم��يُن���وًض���ا َب���نِ���ي ي����عجْ
َرى ال��ذُّ َو  َنحجْ ِم  للِعلجْ ال��َغ��رُب  َم��نجْ��ج��ِمَنحا  ِف  ���ِل  الَ���هجْ ِم���َن  وَأن���ت���مجْ 

)1( ُينظر: مستدركات أعيان الشيعة: )/334.
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����ُج����ِم؟م��َت��ى َت���ش���ع���ُروَن وِج���رَياُن���ُك���مجْ األَنجْ إل  ال���رق���يَّ  َت������روُم 
��������َدِم؟م���َت���ى ت���ش���ُع���روَن َوه�����ا ُت��رِك��ي��ا األَقجْ َم���ِده���ا  إل  َت���س���رُي 
��َت��ِدي ����ُت����ِموَف�����ارٌس َق���دجْ َأخ�����َذتجْ ت��قجْ ������ا لِ���ُت���ع���ي���َد ُع������َل ُرسجْ ِبَ
ب��ي��نَ��ُك��م؟ َم����ا  ال���تَّ���ن���اُزُع  َم  ب���األَس���ُه���ِم؟إل  اُش����ُق  ال����تَّ َم  إل 
األَع��َج��ِم��ي؟ل��َق��دجْ َذه��َب��تجْ ِرُي���ُك���مجْ ب��اخِل��لِف َح����وَزِة  إل  ف��ُع��دُت��مجْ 
��ف��َق ال��نَّ��اُس َح��تَّ��ى الُ��ن��وُد ���ُه( )ال���بَهِ���ي()1(َق���ِد اتَّ ُي��ص��افِ��ُح )ب���وِذيُّ
������ًة َأث��خ��ن��تجْ��ه��ا اخلُ���ط���وُب تلجَْحِمَأي����ا ُأمَّ َل  ه��ِر  ال��دَّ وَم���دى  ِج��راًح��ا 
ل��ل��ِع��َدى َت��رَض��ِخ��ي  َأنجْ  ��م��ي  حُتَكِمي))(.ب��رغجْ أن  َد  َبعجْ حَتُكمي  وَأنجْ 

يِِّد َفاِضٍل)3( 1295هـ-1383هـ/1878م-1963م يُِّد مَحٌد السَّ 122. السَّ

يَعِة(؛  الشِّ َلِم  َأعجْ )َطَبَقاُت  َموسوَعتِِه  ِف  ُبزركجْ  آَغا  يجُْخ  الشَّ اَثُة  َبحَّ الجْ َمُة  الَعلَّ َجَُه  َترجْ
ِد َحَسِن بِن ِعيجَْسى بِن  يِِّد ُمَمَّ يِِّد مَحِد بِن السَّ يِِّد َفاِضِل بِن السَّ يُِّد مَحُد بُن السَّ َفقاَل: »هَو السَّ

، َعالِ�ٌم َفاِضٌل َورٌع َصالٌِح. ِّ ِن احلَُسيجْنيِّ احِللِّ يجْ َكاِمِل بِن منجُْصوِر بِن َكَمل الدِّ

َسه  َسَن َأبوُه َتوِجيَهُه، وَكاَن ِمَن الُعَلَمِء َأيًضا، وَدرَّ ِة ِف َسنِة 95)1ه� فَأحجْ ُولَِد ِف احِللَّ
َمِة  الَعلَّ ِه  َعَل عمِّ فأمتَّها  ميِل؛  للتَّكجْ األَشِف  النَّجِف  إل  َبعَثُه  ُثمَّ  َماِت؛  ال�ُمَقدِّ ِمَن  ِقسًم 
ِه ال�ُمجتِهِد  ِن، وَدَرَس ُسطوَح الِفقِه واألُصوِل َعَل عمِّ يجْ يِِّد ِعيجَْسى َكَمِل الدِّ ُحوِم السَّ املرجْ

)1( يقصد البوذة والباهة.
 ))( ذك��ر ل��ه ف الذريع��ة: 11/)19-193، )الرس��الة الرضاعيَّة(، وف معج��م املؤلِّفني: 3/8) 
ة، جدول ف الفرائض،  ��ادات، كتاب ف مواريث الثني ع�يَّ »... كتاب ضخم ف أنس��اب السَّ

رسالة ف الرضاع، ونظرات ف العقائد«.
ف��ني العراقيني: 371/1، األع��لم: )/73)،  )3( ترجت��ه ف: رج��ال الفكر: 379، معج��م املؤلِّ
طبق��ات أع��لم الش��يعة: 681/14، فهرس ال��تاث: )/460، موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 

ق345/14/1.
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 ، وَغرِيِهمجْ الِغَطاِء،  َكاِشِف  ََد  َأمحجْ يجِْخ  والشَّ احلُلجْو،  اِحِب  الصَّ َعبِد  يِِّد  والسَّ َصالِِح،  يِِّد  السَّ
ا  وَغرِيِهَ  ، اليزديِّ َكاظٍِم  ِد  ُمَمَّ يِِّد  والسَّ  ، اخلُراَسانِّ َكاظٍِم  ِد  ُمَمَّ يجِْخ  الشَّ َث  َبحجْ َحرَضَ  ُثمَّ 
ِة ولُه آَثاٌر ِمنجَْها  ِة الََمعِة ِف احِللَّ ِه واألُصوِل، وهَو اليوَم ِمَن الُعَلَمِء وأئمَّ حتَّى َبَرَع ِف الِفقجْ
ا  ًضا، وَلُه َغرُيُهَ ُة العتِقاِد(؛ ُطبَِع ِف النَّجِف َسنََة 1351ه�، و)َتنبِيُه الَغافِِل( ُطبَِع َأيجْ )مجَّ

فاٌت مجْطوطٌة«)1(... إَِلخ... مؤلَّ

َيوَم  اِدُر  الصَّ ابُع  الرَّ الَعدُد   ، احلََسنيِّ اِق  الرزَّ عبجِْد  لَصاِحبَها  الَفيحاِء  بَجريَدِة  وورَد 
ِة، قاَلِت الَريَدُة: »ُثمَّ الَعاِلُ الَفاِضُل  باَن 1345ه� ِعنجَْد ِذكِر ُعلمِء احِللَّ اخلَميِس 14 شعجْ

ِن«. يجْ يُِّد مَحٌد َكَمل الدِّ السَّ

ِمنجْ  َجِم  �ُمَتجْ الجْ َسمَحَة  إِنَّ  ِة،  اإِلجياِزيَّ ُخطَّتِها  َق  ِوفجْ َجَِة  جْ بالتَّ ُتسِهبجْ  َل�مجْ  ولكنَّها 
َزا  بُن ِمريجْ  ُ زا ُحَسنيجْ َلِم ِمريجْ ُة اإِلسجْ ، َأجاَزُه بالجتَِهاِد ُحجَّ اإِلَماميَِّة وُصلحاِئِهمجْ ُمَتهِدي 
ِد َكاظٍِم الطَّباطِبائيِّ بَِتاِريِخ )1  يِِّد ُمَمَّ رى ِمَن السَّ َخِليٍل بِتاِريِخ 6 َرجب 3)13ه�، وُأخجْ
احلََسِن والنَّاِئينيِّ  َأُبو  يِِّد  السَّ َلِم  اإِلسجْ ُحَجِج  ِمنجْ  َوكالٌت  َدِة، 6)13ه� وَلديِه  الِقعجْ ِذي 
ِد َطَه َنجفجْ  يجِْخ ُمَمَّ يَعِة والشَّ ِ َرِة الِعراقيَِّة، وَشيِخ ال�َّ ريازيِّ َصاِحِب الثَّوجْ زا َتِقي الشِّ وِمريجْ
ريازيِّ الَقاِئد األَكِب  زا َتِقي الشِّ يِخ ِمريجْ ، وِمنجْ َأهمِّ ُمشاَرَكاتِِه ُمؤاَزرُتُه الِفعليَُّة للشَّ وَغرِيِهمجْ
َكَمِل  َصالَِح  يَِّد  والسَّ  ، اخلَاليصَّ َمهديَّ  يجَْخ  الشَّ َلِم  اإِلسجْ ُحجَج  باِعِه  واتِّ الِعراقيَِّة  للثَّورِة 

. مِر البيطانِّ ِن ِف ُمكاَفَحتِِه لُِقواِت الستعجْ يجْ الدِّ

َل  املتجوِّ والَوِكيَل   ،- ريازيِّ الشِّ الِع�يَن-  َثوَرِة  ِر  ُمفجِّ ُمساِعَد  حوُم  املرجْ فَكاَن 
ُر ِف إَِثاَرِة ِشُعوِرِهُم الَوطنيِّ  َهموَنُه َفيؤثِّ َرِة بُأسُلوٍب يفجْ َبنِي َظهراِن الَعشاِئِر يثُُّهمجْ َعَل الثَّوجْ
ُب َل�ُهُم األَمثَلَة النَّافَِعِة بَأسالِيَب َعِجيبٍة، وَل َزاَل الَكثرُيوَن ِمنجْ ُرؤساِء  ِ ، ويرضجْ نيِّ يجْ والدِّ
يَن وِمَن الَعشاِئِر التِي حثَّها  نَاَء َثورِة الِع�جْ روَن َمواِقَفُه الَوَطنيََّة َأثجْ الَعشاِئِر وَأفراِدِهمجْ يتذكَّ

)1( ق)/681/1، نقباء الب� ف القرن الرابع ع�.
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بو ُسلطاِن،  َرِة َعَشرَيُة األَيساِر)1(، وآِل َفتَلة وال�ُجبوِر، وَخفاَجٍة، وآِل ُبديٍر، والجْ َعَل الثَّوجْ
َق إِليَها َفريُق  رَكِة )بنجَْشة(، وَقدجْ تطرَّ َرة ِف معجْ ، وِمنجْ ُجهوِدِه البَّاَرِة انتَِصاُر الثَّوجْ وَغرِيِهمجْ
اِر ِف َقرَيِة بنجَْشَة())( إِنَّ اَليَش  �ُمزِهر ِف كتابِِه )احلََقاِئُق النَّاِصَعُة( بُعنواِن )انتَِصاُر الثوَّ الجْ
َجِم، وهَو الَعاِمُل  �ُمَتجْ اإلنكليزيَّ َكاُنوا فِيها َأكثَر ِمنجْ َثلَثِة آلِف ُجنديٍّ ولجْ َيرِد اسُم الجْ
حُفوَن  ل ِف َهذا النتَِصاِر، وتفجْصيُل احلَاِدِث إنَّ سمحَتُه َقدجْ َشاَهَد ُجنوَد الحتِلِل يزجْ األوَّ
لَغرِض  الُفراِت؛  َنِر  ِمنجْ   -اِدِق الصَّ فٍر  جعجْ َبساتنِِي  األَيَمِن-  اطِئ  الشَّ بُمحاَذاِة 
تطجْويِق َجيِش ال�ُمجاِهديَن ال�ُمعسِكِر ِف ُمقاطَعِة )بنجَْشَة( ِف الَانِِب األَيِ� ِمَن الُفراِت؛ 
وَطلَب  الُبوِر،  َعشاِئِر  ِمنجْ  َغضّيِب  آِل  هُوُد  هدجْ يجَْخ  الشَّ ال�َمحاِمَدِة  َعَشرَيِة  فَقَصَد شيَخ 
ًل َأنجَز َهذا احلُ�رُّ َما َوَعَد؛  يُِّد وفِعجْ تبجَْ�َ السَّ يُِّد ِمنُه ُماَبََة اإلنِكليِز، ووعَدُه َخرًيا فاسجْ السَّ
اُر، وَعاُثوا بالَيِش  ففِشَلتجْ َحرَكُة اللتَِفاِف ال�ُمباِغَتِة التِي َحاَوَلا اإلنِجليُز، وانَتَص الثوَّ
ِة َذَهَب  ِة بانِدَحاٍر ُمريٍع، وإمِتاًما للَمهمَّ البيطانِّ َقتًل، وَهَرَب َمنجْ َسِلَم مَن الَقتِل إل احِللَّ
اِر  ، وحثَُّه َعَل ُمعاَضَدِة الثوَّ َهشجْ سمحُتُه إل َعَشرَية آِل ُبديٍر واجتَمَع برئيِسَها َشعلِن الدَّ
اَدِة َمَع َعَشرَية الُبو ُسلطاٍن،  ِس وال�ُمراَبَطِة ِف َقريِة السَّ ِف َأداِء الَواِجِب الَوطنيِّ ال�ُمَقدَّ
ول�مَّ َحاَوَل النِكليُز تطويَق ال�ُمجاِهديَن َعنجْ َطريِق ُعبوِرِهمجْ )ِعبَة بتَّة( وُوصوِل َهذا 
م كلَّفُه األَمُر َعَل  َرٍة ِمَن الَليِل َفَعَزَم مهجْ َجِم ِف َساَعٍة ُمتأخِّ �ُمَتجْ اخلَبِ إل َمساِمِع ال�ُمجاِهِد الجْ
دوَن َرئيُس  يجُْخ ِعمراُن احلَاّج سعجْ ٍة باِرَزٍة ِف تِلجَْك امَلنطَقِة، وهَو الشَّ ُمواَجَهِة شخصيٍَّة َثوريَّ
ًذا  ٍة ُمتنفِّ ُذ أَواِمَر الُعَلَمِء بُكلِّ ِدقَّ َقبيلِة )َبني ِحَسٍن( امُلجاِهَدِة، وَكاَن َوطنيًّا َوِرًعا َغيوًرا ينفِّ
َدمُه ِف تِلجَْك  بِب الِذي َأقجْ يجُْخ َعِن السَّ ِسِه، وسَأَلُه الشَّ َمُة بنفجْ يُِّد الَعلَّ ِف عِشريتِِه فَأيقُظُه السَّ
ِل ذهَب ِقسٌم  رِة ِمَن الَليِل وَدَعاُه إل إِيقاظِِه فَأخَبُه بتفجْصيِل اخلَِب، وبالِفعجْ اَعِة ال�ُمتأخِّ السَّ
ِمِر، وُمؤاَمرتِه وَأنَقُذوا ال�ُمجاِهديَن ِف  َة ال�ُمستعجْ َكبرٌي ِمنجْ َعَشرَية َبنِي ِحَسن وَأفسُدوا ُخطَّ

)1( يبدو أنَّ�هم عشرية اليسار، إذ ل وجود لعشرية األيسار ف احِللَّة، واليسار من عشائر قبيلة طّيء.
ل: 395. ))( القسم الثان، الزء األوَّ
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القَْرُن الرَّابِعَ عََشرَ اهلِْجِريُّ

يِض َعَل هؤلِء األَبجْطاِل األَحراِر؛ َحيُث  ِة ال�ُمبيَّتِة التِي َكاَدتجْ تقجْ اخلَواصِّ ِمنجْ تِلجَْك اخلُ�طَّ
َوَهَب  فَقدجْ  َظالِ�ٌم،  التَّاِريَخ  بتَّة(، ولكنَّ  )ِعَبِة  ِمنجْ  الُعبوِر  ِمنجْ  البيطانيََّة  اِت  الُقوَّ َمنُعوا 
َرة أناًسا َكاَنوا َهاِربنَي، ولكنَّهمجْ أصحاُب َماٍل وَذَهٍب،  ِصفاُت الَوَطنيَِّة والُبطوَلِة ِف الثَّوجْ

َضاَة اهللِ. َجِم وغرِيِه الِذيَن َل َيسُعوَن إلَّ ملرجْ �ُمَتجْ وَأغفَل الَكثرَي ِمَن الثَّواِر ِمثَل َسمَحِة الجْ

 ِ احلَُسنيجْ عبُّوِد  بَواِسَطِة  ِرَساَلٍة  إرَس��اُل  للثَّوَرِة  مَها  َقدَّ التِي  النَّاِصَعِة  َأعملِِه  وِمنجْ 
َد َلديِه بأنَّ َحاميَة  ُه تأكَّ َرِة ِمنجْ ُرؤسَاِء الَعشاِئِر ُينبئُِّهمجْ فِيها بأنَّ ِّ إل َقاَدِة الثَّوجْ قوب احِللِّ اليعجْ
بور[ َعَل  لِج ]ججْ ِة الِبيطانيََّة عَزمتجْ َعَل ُمباَغَتِة َعشاِئِر َخفاَجَة والُبوَر ِف َأرِض عجْ لَّ ِ احلجْ
ِمَن  اِر  الثوَّ إِلخواِنُم  اإِلنجِليُز  يبيُِّته  ممَّا  ساَلِة  الرِّ هِذِه  ِف  رُهم  حذَّ وَقدجْ  ِة،  احِللَّ ِمَن  رَبٍة  مقجْ
ساَلُة اهتمَّ ِبَا َهؤلِء الرَؤساُء اهتِمًما َكبرًِيا، وَكتُبوا  ِر، ول�مَّ َوصلتجْ هِذِه الرِّ الَغدِر وال�َمكجْ
َهذا  ِء  لدرجْ التَّدبرُي  تمَّ  وَقدجْ  حتِذيٍر،  ِمنجْ  سالُة  الرِّ َعليِه  تنجَْطِوي  بَِم  )الَونجِْد(  ِف  إِخواِنِمجْ  إل 
زيِز موِقِف خفَاجَة والُبوِر، وِعنجَْدما التَحمِت  ٍة ِمَن ال�ُمجاهِديَن؛ لتعجْ ساِل ُقوَّ اخلَطِر؛ بإِرجْ
وهَزيَمُة  املعرَكَة  بُخ�اِنَا  ال�ُمعتدين  ُقوةُّ  باَءتجْ  الَغاِدَرُة  الَوَطنيَُّة، والحتِلليَُّة  تاِن  الُقوَّ
ُجنوِد الحتِلِل، وَقدجْ َغفَل الَفاِضُل مؤلُِّف كَتاِب )احلَقاِئُق النَّاِصَعُة( هِذِه احلَاِدَثَة؛ فلمجْ 
ِض ال�ُمخِلصنَي، وَكاَن  ساِل اخلَِب ِمنجْ بعجْ َجِم، واكَتفى باإِلَشارِة إل إِرجْ �ُمَتجْ الجْ يذُكِر اسَم 
لِصِه، وخدَمًة للَحقيَقِة. ديًرا إِلخجْ ِم َهذا ال�ُمخِلِص تقجْ َح باسجْ َواِجُب أماَنِة النَّقِل أنجْ ُيصِّ

َذَهاُبُه إىل اْلـَحجِّ

ٍة َسنَة 8)13ه� وِعنجَْد ُرجوِعِه َكاَنِت الثُّلوُج  ِل َمرَّ لَقدجْ وفَِّق ألَداِء َفرَيضِة احلَجِّ ألوَّ
َرِة(  الَوفجْ ب�)َسنِة  روَفُة  املعجْ السنَُة  وِهَي  الِعراِق،  إل  َسفرِه  ُمواَصَلِة  َعنجْ  َعاِئًقا  ال�ُمتاِكَمُة 
ِن  يجْ الدِّ َكَمِل  َصالٍِح  يِِّد  السَّ َمِة  الَعلَّ حوِم  املرجْ بِضياَفِة  َطويَلًة  ًة  ُمدَّ اِم  الشَّ َشَق  بِدمجْ فمَكَث 
ِس، وَجرتجْ ُمناَقشاٌت ِعلجْميٌَّة  رجْ ِن عمِّ الَوالِِد بالدَّ يجْ فٍر َكَمِل الدِّ يِِّد َجعجْ ، وَشيِك السَّ ِّ احِللِّ
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َض تآليِفِه ِف موُضوِع  يُِّد الَعاِملُّ بعجْ َمُة السَّ بينَُهم؛ فتوطََّدتجْ َعلَقُتُهم، وَقدجْ َعرَض الَعلَّ
ِل  َأصجْ ِمنجْ  ختجْرُج  ا  أنَّ َيرى  الُفقهاِء  ُض  فبعجْ ِخلفِيٌَّة؛  َمسأَلٌة  وِهَي  ال�َمريِض،  زاِت  ُمنجِّ
َق  وفِّ َكم  َطويٌل  ِعلجْميٌّ  نَِقاٌش  بينَُهم  وَداَر  الثُُّلِث،  ِمَن  راَجها  إِخجْ َيرى  وبعُضُهمجْ  َكِة،  ِ التَّ
فا َعَل َشخصيَّاٍت  ِف َسنََة 1359ه� وهناَك تعرَّ ًة َثانَِيًة مَع نجِلِه ال�ُمَؤلِّ َجُم للَحجِّ َمرَّ �ُمَتجْ الجْ
رُة(  ُة، وِمنجْ َأبرِزها َجريَدُة )ال�َمدينَُة ال�ُمنوَّ ُحُف احِلجازيَّ ِعلجْميٍَّة وَأدبيٍَّة وَن�تجْ لُم الصُّ
ُلوا بإَِقاَمِة الحتَِفاِل كَم ن�تجْ  يِِّد عثجْمَن َحافِظ َكلمًة شكرتجْ ِبا الِذيَن تفضَّ لَصاِحبها السَّ
َرَسِة الُعُلوِم  َُد ِرَضا ُحوُحو ُمديُر مدجْ يجُْخ َأمحجْ َمُة الشَّ جَم الَعلَّ ِر ال�ُمَؤلِِّف، وترجْ َشيًئا ِمنجْ ِشعجْ
ذيَلِة( إل  ُب َبنَي الَفضيَلِة والرَّ َة )احلَرجْ ريَّ ِة ال�َمنهِل ملحَمتِي الِشعجْ عيَِّة وَصاِحُب ملَّ ال�َّ
ِمَن  َكبرَيٍة  بيجْنَنا، َوبنَي َجاعٍة  داَقِة  َمًة لِديواِن، وتوثَّقتجْ ِصَلُة الصَّ ُمَقدِّ الَفرنسيَِّة، وَوَضَع 
وِس  الُقدُّ َعبُد  َتاُذ  األُسجْ منُهُم  َمِة؛  ال�ُمكرَّ َة  َمكَّ وِف  رِة  ال�ُمنوَّ امَلدينَِة  ِف  واألَُدَباِء  الُعَلَمِء 
اُس،  النحَّ ُمصطَفى  وَشيُخ  ناق،  ُبوشجْ َُد  وَأمحجْ الُقَرى(،  )ُأمُّ  َجريَدِة  َصاِحُب  األَنصاريُّ 
َف  َت�َّ َسمحَتُه  أنَّ  كَم  وَغرُيُهمجْ  ُحوُحو،  ِرَضا  َُد  وَأمحجْ َحافِظ،  وُعثجْمُن   ، آباديُّ والَفيُض 
لِة  ُة َقصاِئَد هتنئًة ِف حفجْ ضا َسنَة 1347ه� وِعنجَْد َعوَدتِِه ُألِقيتجْ ِعدَّ بِزَياَرِة اإِلَماِم الرِّ
روِف  ٍد املعجْ يجِْخ ُمَمَّ يجِْخ َقاسِم بِن الشَّ ُحوِم اخلَطيِب الَكبرِي الشَّ باٍل منجْها َقصيَدٌة للمرجْ استقجْ

: ِن ال�ُملَّ ب�: ابجْ

���مِئ���لجْ �������ًل بِ�����ِه ُح���ل���َو ال���شَّ َس��اِئ��لجَْأهجْ ���ِه  ال���َوججْ ِف  ال��َب��َه��ا  َم����اُء 
���َه���ٌف لُّ َم���اِئ���لجَْث����ِم����ُل ال�����ِق�����واِم ُم���ه���فجْ ��ِن فِ���ي���ِه ال������دُّ ك��ال��ُغ��صجْ
ل َدلِئ�����لجَْغ�����نِ�����ُج ال����ِل����َح����اِظ ول���ل���دَّ َلَح�����تجْ  َق����دجْ  َع��ل��ي��ِه  ِل 
ال��َل��ح��ا  ِ اخلَ�������صجْ ِف  َج��اِئ��لجْوَأِج����ي����ُل  ُي�����زاُن  ال����ِوَش����اُح  بِ����ِه  َظ 
����ِل����ٌن ُم����عجْ َه����������واُه  ِف  َع����اِذلجَْأَن���������ا  ِل  ُع�����ذجْ ِف  َع�������ِوي  َأرجْ َل 
ق���ي���ُب ال���رَّ ولَّ  إِذجْ  َزاَر  ���ِع َواِص�����لجَْق�����دجْ  ���َد ال���َق���طجْ وَع�����اَد َب���عجْ
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ومنجْها:

(َف����رِح����ي )َط�����وي�����ٌل( )َوافِ��������ٌر( ال��وص��ِل )َك��اِم��لجْ )ُم��ت��ق��اِرٌب( ِف 

(َق�����دجْ ش����َاب����تجْ َف����رِح����ي بِ���َع���وجْ َف��اِض��لجْ ب��ِن  )مَح��ِد  التُّقى  َأِخ��ي  ِد 
����م ال��ع��ل��ي��م ����يِّ����د ال����ِع����لجْ وال���ف���واض���لال����سَّ ال���ف���ض���ائ���ل  أيب 
بِ����ِه ى  َسَ ال����َف����خ����اِر  األَم���اثِ���لجَْم����َث����ُل  َب����نَي  َم���ا  ���ِم  ال���ِع���لجْ ِف 
ال���ثَّ���را ال�����نَّ�����اُس  َأش����غ����َل  َح��اِئ��لجْإنجْ  ال��َق��ص��ِد  ُدوَن  َوح����اَل  ُء 
َش����اِغ����لجْف�������َث�������راُؤُه َك�����س�����ُب ال���ُع���ل���و ع���ن���ُه���نَّ  َف�����مَل�����ُه  ِم 
إِذجْ ����������لُم  األَقجْ َل������ُه  �����ق�����تجْ ِق�����ي�����اًدا ل����ألَن����اِم����لجْش����ِه����دتجْ  َألجْ
َرغ���ب���ٍة ِف  َض������ا(  )ال������رِّ �������ِر َرافِ������لجَْزاَر  ِد األَججْ وَأت������ى بِ������بجْ
����ب����� اإِلقجْ إِق����ب����الِ����ِه  ِف  ��������اُل وال������نَّ������ُص امُل������ط������اِولجُْأولُه 
ب������ُع فِ���ي���ه َع�������اَد آِه�����لجْض�������اَء ال������ِع������راَق بِ����وج����ِه����ِه وال������رَّ
بِ�����َع�����اِج�����ٍل ِم�����ن�����ُه وآِج��������لجْف������األَج������ُر َق�������اِئ�������ُدُه إِل����ي����ِه
َف������اَق األَواِخ����������َر واألواِئ��������لجَْع�����َل�����ٌم َأب����������وُه )َف������اِض������ٌل(
��ل��ِه��ُم ال��َق��ب��اِئ��لجْوك�������َذلِ�������ُك�������مجْ َأع�������مُم�������ُه ���وا ب��ِف��ضجْ ع���مُّ
���ًم ن��ج��ُل��ُه )الَ�����اِدي( �����ٍر ِم������ن������ُه َط������اِئ������لجْي��ق��ُف��وُه ِع���لجْ ب�����َف�����خجْ
ال���َف���ض���ِل ِف  ���روُف َل��ي��َس ل���نَّ َس��اِح��لجْف����ب����ح����وُرُه����م  وامل���عجْ
َم��اثِ��لجْي����ا اب������َن األَك�����������اِرِم َه���اَك���ه���ا احلُ����بِّ  ِف  )َق���اِس���ٍم(  ِم���نجْ 
ك����َر الَ��م��ي��َل ال�������َم���ح���افِ���لجْي��ت��ُل��و َل�����َك ال����ذِّ �����رِت  ت�����وقَّ إَِذا 
لِ���ق���اِئ���لجْف����ت����ق����بَّ����ُل����وه����ا َس������������اَديت َشٌف  ف���ب���ِذك���ُرُك���مجْ 

ياَرَة بَِقوِل: خُت هِذِه الزِّ وَقدجْ َأرَّ

ُمَتِسًبا َض��ا(  )ال��رِّ َزاَر  مِح��اَي��تِ��هوَوالِ����دي  ِف  احلَ�����ِ�  بِ���ي���وِم  َف��ه��و 
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ُخ����وا َأرَّ ُم���ذجْ  َوالِ�����ِدي  فِ��ي��ِه  ِزي���اَرتِ���ه(َشف  ِف  ال���ثَّ���واَب  َأيِب  )َن����اَل 
)1347ه�(

خُته بَِقوِل: كم أرَّ

)ُط��وٍس( ِف  َمات  َقدجْ  َضا(  )الرِّ بَذهإِنَّ  الرَّ ِض  ب���َأرجْ َذِر(  )َك��أيِب  َغريًبا 
َزاِئ��������ِرِه إل  اهللُ  َك���ت���َب  ��ق��َذهجَْق�����دجْ  َث���واَب���ُه، وِم���نجْ َل��ًظ��ى َق���دجْ َأنجْ
ًب��ا ت��ق��رُّ َزاَرُه  َق�����دجْ  َض���ا( ُم��بَّ��َذهجْووال�������ِدي  َح��ي��ُث ِزي�����اَرُة )ال���رِّ

َأخ���َذتجْ َم��ا  َض��ا  ال��رِّ اِر  ُزوَّ خ����وا َم��ا َأخ���َذهجْف��ك��لُّ  ِم���َن ال���ثَّ���واِب َأرِّ
)1347ه�(

َأداِء َفريَضِة  َجِم بَعوَدتِِه ِمنجْ  �ُمَتجْ الجْ َقِصيَدٌة َعصمُء ِف هتنَئِة  َقاِسٍم اخلَطيِب  يِخ  وللشَّ
ِق َصداَقتِِه: احلَجِّ الَثانَيِة َتدلُّ َعَل ُسموِّ َنفسِه وكثجْرِة َوفاِئِه، وِصدجْ

����ي����دجْ َخ��������دجَْح�������يِّ َق��������اِن اخلَ��������دِّ َأغجْ ����ب����اَء َصجْ ����ه����ا َص����هجْ زفَّ
ُم������َذاًب������ا َي�����اُق�����وًت�����ا  َج�����دجَْزفَّ  بِ������ُك������ؤوٍس ِم������نجْ َزب�����رجْ

ومنجْها:

����دجَْوَص�����ف�����ا ال�����َع�����يجْ�����ُش إِل���يجْ���ن���ا �����َدم�����ا َك����������اَن ُم����ن����كَّ َب�����عجْ
����ا ُ َح����قًّ َ��������دجْوَأع������������اد ال�������بِ��������جْ )مَح���������ٌد( وال������َع������وُد َأمحجْ
�������ُن دجَْف�����ُه�����َو ال�����َف�����اِض�����ُل وابجْ ُ امُل���س���دَّ )ال����َف����اِض����ِل( احلَ������بجْ
َش���ا إَِذا  ال����ُي����م����ُن  �����َج�����دجْم�����َع�����ُه  َأنجْ �������������َوَر  َأغجْ َأوجْ  َم 
اهللِ ِم���������َن  احلَ�����������جَّ  ُأُج���������������وًرا َم�������ا َلَ��������ا َح�����دجَْن�����������اَل 
ح�������دجَْط��������اَف َس����بجْ����ًع����ا ُث�������مَّ ل��بَّ��ى اِع������ي ووَّ َدع���������وَة ال������دَّ
�����ُه ِع������نجْ������َد اس�����تِ�����لِم ����َع����دجْح�����ظُّ احلَ����ج����ِر األَس�����ع�����ِد َأسجْ
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واَل������دجَْن�����������اَل ب�������الَ�������دِّ َم����ق����اًم����ا األَِب  َم����ق����اِم  ِم������نجْ 
�����َدى ِم������نجْ )َزم���������َزٍم( ����دجْوال�����صَّ ����ف����ى َم������ا َت����وقَّ ب������لَّ ف����َأطجْ
��������دجْ)ب�����ِم�����ن�����ًى( َن����������اَل ُم�����ن�����اُه ول�������َغ�������رِض احلَ����������جِّ َأكَّ
وَأوردجْوبِ�����������������َواِدي )ع�������َرف�������اٍت( ����َن  ال����ُي����مجْ ����������دَر  َأصجْ

������ذا)1( َف�������اَح بِ������ِه ِم����نجْ (وال������شَّ ����دجْ َم�����رَق�����ِد )الَ����������اِدي ُمَ����مَّ

َق�����دجْوَب�������دا َع����ن����ُه )َب����ِق����ي����ُع ال���َغ���رجْ َف�����رجْ ِف  َ األَشجْ َق��������ِد( 
َواَف��������������ى ال����َف����ي����ح����اِء  �����دجْوإل  ِ َق�����لَّ ولَ����������ا ب������ال������بِ�������جْ
�����ِم َع���ل���ي���ِه ����ِك ُي��ع��َق��دجَْع������َل������ُم ال�����ِع�����لجْ ب���ال���تُّ���َق���ى وال����نُّ����سجْ
�����َد اِل������ي������َد ام����تِ����ن����اًن����ا (ق�����لَّ �����دجْ ف�����َغ�����دا فِ����ي����نَ����ا )ُم�����ق�����لَّ
ِ ����َع����دجِْم����نجْ َأبِ���ي���ِه )ال���َف���اِض���ِل( احلَ����بجْ ����ِم َم����صجْ َس������م ب����ال����ِع����لجْ
اهللِ ����م  ِع����لجْ ُن������ور  ِم������نجْ  ��������دجْس����ّي����ٌد  ��������سَّ ب������ال������ُل������ط������ِف جَتَ
ال����َي����دجْك�������مجْ َل��������ُه َأع�����������مُم َف����ض����ٍل ال�������َع�������اَلِ  ِف  لَ��������ُم 
������ًم وِح����ل����م دوا ِع������لجْ دجْع������������وَّ ول��������ُك��������لٍّ َم���������ا ت������ع������وَّ
س���وِل( ال��طَّ��رُف ������دجْق���رَّ فِ��ي��ِه )ل���ل���رَّ ُم������س������هَّ َب����������������اَت  ل 
ل����ل����َم����ع����اِل َب�������اُع�������ه َم������دجَْح���س���ب���َي ِم���ن���ُه ِص���ن���ُو َف��ض��ٍل
ِص����ب����اُه ِف  ������ًل  طِ������فجْ ����َخ����ًرا َج�������لَّ وُس����������ؤَددجَْن��������ال  م����فجْ
��ح��ِب واألَح���ب���ا َ����������دجْوالَ����ن����ا ل��ل��صَّ َأمحجْ م�������َق�������َدِم  ِف  ِب 

ُة العتَِقاِد( و)َتنبيُه الَغافِِل(، وَغرُي  ا آَثاُرُه َفكثرَيٌة؛ ِمنَها املطجْبوُع ِمثُل: ِكَتاُب )مَجَّ أمَّ
الطَّلِق  ِف  و)رَسالٌة  األَخلِق(،  ِف  و)ِكَتاٌب  الِغَراِب(،  )َأحكاِم  ِكَتاُب  مثُل  مطجْبوَعٍة 

ِليَقاٌت))(. ( وَحواٍش وتعجْ اخلُلعيِّ

)1( ف املطبوع: )شذى(، والصواب ما أثبتناه؛ ألنَّ�ها ذات جذر واوّي.
م=  ))( ف موس��وعة طبق��ات الفقه��اء: ق345/14/1: »ل��ه مؤلَّفات، ُطب��ع منها: وس��يلة التفهُّ
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فاتِِه متجْتاُز بُأسُلوٍب َسهٍل يفهُمُه حتَّى الُبسطاِء. وُكلُّ مؤلَّ

َمِهيًبا مُحَِل َعَل ُرؤوِس األَصابِِع ِف ُكلِّ َمدينٍَة مرَّ  الطَّاِهُر تشييًعا  ُشيَِّع ُجثمُنُه  وَقدجْ 
َسبيِل  ِف  الَعاِملنَي  وُكلَّ  اهللُ  رمِحَُه  األَشِف،  والنَّجِف  والُكوَفِة  ِل  الِكفجْ ِمثِل  ِبَا  ُن  الُثمجْ

َلِم. لِء َكلَمِة اإِلسجْ إِعجْ

ْيُخ َعبُد الَكريِم الـاَمِشَطة 123. الشَّ

ِن  ابجْ ب�:  هرِي  الشَّ َضا  الرِّ َعبِد  احلَاجِّ  الَصالِِح  ال�َمرُحوِم  ابُن  الَكريِم  َعبُد  يجُْخ  الشَّ هَو 
�َحليم، واحلَاجُّ َعبُد الَعظِيِم، ولجْ يشَتِهرجْ منجْ  ُء ِمنهُم احلَاجُّ َعبُد الجْ ال�َمشَطِة، وَلُه إِخوٌة َأِجلَّ
ٍم َدَرَس  َجِم َلُه؛ فَقدجْ َكاَن َطالَِب ِعلجْ �ُمَتجْ َم َأِو األَدَب ِسَوى الجْ هذِه األُسِة َأحٌد زاَوَل الِعلجْ
ِة  ِة َعَل َيِد ُعَلمِئها، وَأَتمَّ حتصيَلُه ِف النَّجِف األَشِف، وَعاَد إل احِللَّ نيََّة ِف احِللَّ يجْ الُعُلوَم الدِّ
ِة، وَقِد  ساِط احِللَّ ُدوَن َأنجْ يُصَل َعَل َدرَجٍة ِعلجْميٍَّة َعالَِيٍة، وَكاَن َرُجًل َوُقوًرا ُمَتًما َبنَي َأوجْ
ل( َل�مجْ يصُدرجْ ِمنجْها ِسَوى َعَدٍد  ِة )الَعدجْ تِياِز َملَّ َحاَفِة، وَحصَل َعَل امجْ َه إل األََدِب والصَّ َ اجتَّ
َجِم َجولٌت ِعلجْميٌَّة وَأدبيٌَّة وَأفضُل ما َأنتَجُه  ِقَها وللُمتجْ بَب ِف َغلجْ رُف السَّ َواِحٍد، ول نعجْ
َل َكِلَمَة  ُه بدَّ ساِئِل الَعمليَِّة إِلَّ أنَّ ِه والرَّ خصيَِّة اقَتبَسُه ِمنجْ ُكتِب الِفقجْ واِل الشَّ ِكَتاَبُه ِف األَحجْ
نجْ  جْ يتمكَّ ٌة(، وَليَس َلُه ِف َهذا الِكَتاِب َأيُّ َرأجٍْي، وَل )َمسأَلٌة( ال�ُمتعارُف َعليَها بَِكِلَمِة )َمادَّ
ًل؛ والَغريُب  تِِه اقتَِباًسا، ونقجْ ِمَن اإِلشاَرِة إل َدلِيٍل َواِحٍد ألَيِّ َمسأَلٍة، وإِنَّم َأخذُه َعَل ِعلَّ
يٍف َقليٍل، كَم َنَ�َ ِف  ٍف َأوجْ بَِتصجْ ظِها ُدوَن تصُّ َض هِذِه ال�َمساِئِل َأخَذها بِعنِي لفجْ أنَّ بعجْ

َملََّتي التَّوِحيِد)1(، وِهَي اآلَن َجريَدُة التَّوِحيِد وَغرِيَها ِمَن هِذِه األَبحاِث املنُقوَلِة.

رة املهجة  ة العتق��اد ف وصية ثمَّ ��م، وتنبيه الغافل ملا ينجي��ه ف اآلجل، ومجَّ غات التيمُّ =ملس��وِّ
والفؤاد، وإرش��اد ذوي األلباب إل أحكام الغراب، وأضواء البدر املشعش��ع ف أحكام املختلعة 

بعد متام اخللع، واخلطب الكملية ف الثورة العراقيَّة«.
)1( ف العدد الثان من التوحيد، الصحيفة: 5.
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ِد النَّقِل فَقدجْ  وِح(َ فلمجْ خيرججْ بُجمَلتِِه وتَفصيِلِه َعنجْ ُمرَّ ِمنجُْه َما َنَ�ُه بُعنواِن )ُخلوُد الرُّ
ِد النَّفِس  ا بتَجرُّ ذَكَر- َفِضيَلُتُه- اعتَِقاَد الَفلِسَفِة الُقَدماِء ِمَن الُيوَنانِينَي والُفرِس وَغرِيِهَ
َد ال�َموِت وخُلوِدَها؛ ُثمَّ َذَكَر ُمواَفَقَة َفلِسَفِة ال�ُمسلِمنَي  ِة وبَقاِئَها َبعجْ اإِلنسانيَِّة َعِن ال�َمدَّ
ريَكا  ا وَأمجْ وفِيَِّة وَجاَعٍة ِمنجْ ُعَلمِء الَكلِم)1(، وَأكثِر النَّصاَرى وَكثرٍِي ِمنجْ َفلِسَفِة ُأوربَّ والصُّ
ِة  الُقوَّ بتبعيَِّة  الطَّبيعينَي  الَفلِسَفِة  َقوِل  وبنَي  اآلَراِء،  لتِلجَْك  يَن  وال�ُمعاِصِ ال�ُمحِدثنَِي 
َد  الَعاِقَلِة ِمَن اإِلنجْساِن ل�َمزاِجِه، وإنَّ�ها تبُطُل بُبطجْلنِِه وتنَعِدُم بانِعَداِمِه؛ َفَل ُخلوَد لَا َبعجْ
يجُْخ َعَل َسبيِل اإِليضاِح َأقواَلُمجْ وآراَءُهمجْ ِف هِذِه ال�ُمعتَقداِت َفنقَل  املوِت؛ ُثمَّ َأورَد الشَّ
ِسينا،  ابِن  ئيِس  الرَّ يجِْخ  الشَّ ورأجْي   ، الَفارايبِّ ورأجْي  باَبويِه،  ابِن  دوِق  الصَّ يجِْخ  »الشَّ قوَل 
 ، ِّ لِّ احلجِْ والَعّلَمِة   ، الطُّويسِّ ِن  يجْ الدِّ وَنِصرِي   ، واألَب��ريِّ  ، هرورديِّ والسَّ  ، الَغزالِّ ورأجْي 
 ، والتَّفتاَزانِّ ال�َمواِقِف،  وَصاِحِب   ، والَبيضاويِّ اِزي،  والرَّ  ، واللهيجيِّ  ، والَقوشجيِّ

.)((» بزواريِّ رَد َأبياًتا للسَّ وَأوجْ

هذا كلُّ َما بَذَلُه ِمنجْ َمجْهوٍد، وَليَس لُه َبنَي هِذِه اآلَراِء َرأجٌْي ُمستقلٌّ َأبًدا، وإِنَّم َعرَضها 
ُء الِذي ُنؤاِخُذُه َعَل َفضيَلتِِه هَو  ا اليشَّ ينَم؛ أمَّ وُر َعَل َشاَشِة السِّ ًضا كَم ُتعَرَض الصُّ َعرجْ
يجِْخ  ُظُه بُحروفِِه: »واَلعجُب ِمَن الشَّ اِئَفِة ال�ُمِفيِد؛ َفقاَل: ما َهذا لفجْ َتوهينُُه لِشيِخ الطَّ
ِحِه لعقائِدِه وانتَقَدُه َأعظَم انتَِقاٍد، ومَع أنَّ  دوِق ِف شجْ ُه َأنكَر هَذا الرأجَْي َعَل الصَّ امُلِفيِد أنَّ
ُه لجْ يعِرِف امُللَزَمَة َبنَي  ِة وَبساطتِها؛ فكَأنَّ وِح َعِن املادَّ ريِد الرُّ هوَر عنجُْه أنَّه يعتِقُد بتججْ املشجْ

ِدها وَبساطتِها وَبنَي َدواِمها وُخلوِدَها«)3(. جترُّ

بَقولِِه  ال�َم�اِشَطُة  يجُْخ  الشَّ َعليِه  َب  عقَّ الِذي  دوِق)4(  الصَّ يجِْخ  الشَّ َقوُل  ا  أمَّ ]َأُقوُل[: 

)1( الصوفيَّة وعلمء الكلم ليسوا قسًم مقابًل للمسلمني ليضع التعداد بأداة العطف. )املؤلِّف(.
))( العدد الثان: 5.

)3( ف العدد الثان من التوحيد، الصحيفة: 5 وما بعدها.
)4( ُينظر: العتقادات: 47.
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َبٌة؛  َمٌة، ومنجْها ُمَعذَّ جْ خُتَلقجْ للَفناِء؛ فِهَي َباقَيٌة؛ ِمنجَْها ُمنعَّ َفهَو إنَّ األَرواَح ُخِلَقتجْ للَبقاِء، وَل
: )َما ُخلْقُتْم للَفنَاِء َبْل ُخلقُتْم للَبقاِء؛ وإنَّام ُتنقُلوَن ِمْن َداٍر إىل َداٍر()1(،  لَِقوِل النَّبيِّ
اِئَفِة الِذي  ُكورَة، ولجْ يعِرفجْها َشيُخ الطَّ ِرَف ال�َمِشَطُة امُللزَمَة املذجْ ا َأنجْ يعجْ وِمَن ال�ُمفاَرَقِة حقًّ
َسِن َوصِفِه  نِّيُّ بأحجْ انتَهتجْ إِليِه ِرَئاسُة اإِلَماميَِّة ِف َزمانِِه، وَمنجْ َوصَفُه ِمثُل ابِن النَّديِم السُّ
َهِب  مذجْ َعَل  الَكلِم  ِصنَاَعِة  ِف  ٌم  مَقدَّ إِليِه،  يَعِة  الشِّ ُمتكلِِّمي  ِرَئاَسُة  »انتَهتجْ  فِيِه:  َقاِئًل 

ُتُه فرَأيُته َباِرًعا«))( إلخ. َأصحابِِه، َدقيُق الِفطجْنِة، َمايِض اخلَاطِِر، َشاهدجْ

: َسَن َقوَل املعريِّ وَما َأحجْ

َم��اِدٌر بالُبخِل  الطَّاِئيُّ  ُوِص��َف  ��ا ب��ال��َف��ه��اَه��ِة َب��اِق��ُلإَِذا  َ ِق��سًّ وَع�����ريَّ
َخِفيٌَّة َأن��ِت  مِس  للشَّ هى  السُّ َحاِئُلوَق��اَل  َلوُنَك  ُصبُح  َيا  جى  الدُّ وَقاَل 
َسفاَهًة مَء  السَّ األَرُض  والنَاِدُلوَط��اوَل��ِت  احلَص  هَب  الشُّ وَفاَخرِت 
َذِم��ي��َم��ٌة احلَ��ي��اَة  إنَّ  ُزرجْ  َم���وُت  َهاِزُل)3(فيا  َعيَشِك  إنَّ  ي  ُس جدِّ نفجْ ويا 

نَقَلُه  َما  ال�ُمِفيِد ِخلُف  يِخ  للشَّ ُة()4(  )النَُّكُت العتَِقاديَّ ِكَتاِب  ِمنجْ  ِل  يظَهُر  والِذي 
َح  وِح، ومَالفتِها للَبَدِن؛ فإنَُّه صَّ ِريِد الرُّ يجُْخ ال�ُمِفيُد يعتِقُد بتججْ طة عنجُْه؛ فالشَّ يجُْخ ال�َمشجْ الشَّ
ِس  نفجْ ِف  ُخلوِدَها  ِف  َح  كَم صَّ َدليٍل  َسِن  بأحجْ َذلَِك  َعَل  استدلَّ  وَقِد  َجوهٌر،  ا  أنَّ هناَك 
�لُُّل الَعَدِم ِف ُوجوٍد َواِحٍد؛ فِيُكوُن  دوِم ُماٌل، وإِلَّ لَزَم خَتَ دِر؛ فَقدجْ َقاَل: »إِعاَدُة املعجْ املصجْ
زاُء َأبداِن ال�ُمكلَِّفنَي،  َدَم َأججْ ا، وَجَب أنجْ ل ُتعجْ ساِد حقًّ ُ األَججْ الَواِحُد اثننَِي، ول�مَّ َكاَن َح�جْ

ُل التأجْلِيُف وال�ِمزاُج، والَفناُء ال�ُمشاُر إِليِه ِكنَايًة عنجُْه...«)5(.. إلخ. ، بلجْ ُيبدَّ وَأرواُحُهمجْ

ـهــا يف األرض غريبة، ويف األبدان مســجونة(. ُينظر: البح��ار: 59/6)،  ��ة احلدي��ث: )وأنَّ )1( تتمَّ
.78/58

))( الفهرست، ابن النديم: 66).
)3( ُينظر: سقط الزند: )/533.

)4( كم ف ص41.

)5( كم ف ص43.
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ي الَعذاِب بالنَّاِر)1(. ي الثَّواِب بالنَِّة، وُمستحقِّ ويُقوُل ِف ُخلوِد ُمستحقِّ

َمواِقُفُه

َجُم ِمنجْ ُمؤاَزَريِت ِحنَي ُقمُت  نا ِف موِضٍع ِمنجْ َهذا الِكتاِب َما َقاَم بِِه ال�جُْمَتجْ لَقدجْ ذكرجْ
َة التَّوحيِد، وَدعا  ُه َساَنَد َملَّ نيَِّة ِف احِللَّة ُمؤاَزَرًة مشُكورًة كَم أنَّ يجْ َرَسِة الُعُلوِم الدِّ بتأجِْسيِس مدجْ
ِة  كتوِر َعبِد احلَميِد شلش َرئيِس َصحَّ ُت َأنجْسى َلُه ُمعاَضَديِت ِف ُوقوِف ضدَّ الدُّ لَا ولسجْ
ِة  احِللَّ أبناِء  ُهَو موِقُف  ال�ُمؤيِّديَن كَم  َطليَعِة  ِف  فَكاَن  ُمطَلًقا؛  تأجْييًدا  ِة وتأجْييِدي  احِللَّ لِواِء 
ِه الَوزيِر ُمجِْسِن شلش  ِة وعمِّ ، وَقِد استَجاُبوا لَطَلبِي ِف موِقِفي ضدَّ َرئِيِس الصحَّ ُكلِِّهمجْ
ِن َأخيِه مَحيِد شلش؛ فَم اسَتطاَع أنجْ يثبَِت للَعاِصَفِة؛  ِد ابجْ ِد َعضجْ ِة بَقصجْ الِذي َحرَض للِحلَّ
فَقدجْ َحَدَث ِف الِعَراِق َدويٌّ َهائٌل، ووقَفتجْ ُصحُف الَعاِصَمِة وَغرُيها بَجانِبي حتَّى اضُطرَّ 
ِة طلَب إِجاَزٍة َخاِرَج الِعَراِق َفذهَب إل ُسوريا، ولجْ يسَتطِعجْ وكيُله ال�ُمحاِمي  َرئيُس الصحَّ
َبًل  ُمستقجْ بالَزيَمِة  الَغنيَمِة  ِمَن  فاكَتفى  ي  ضدِّ التيَّاَر  هَذا  يصِدَم  َأن  الظَّاِهِر  اِق  الرزَّ َعبُد 
ُة التَّوِحيِد استقلَّتجْ ِمنجْ َوكالِتي َعنجْ َعبِد احلَميِد شلش َنظًرا لطِّلِعي  ها: »َملَّ ببقيٍَّة نصُّ

َعَل احلَقاِئِق«.

للُفقراِء  فِيها  ُت  انتصجْ التِي  ال�ُمناَسَبِة  لِذِه  ملَّتي  ِمنجْ  ا  َخاصًّ َعدًدا  ُت  َأصدرجْ وَقدجْ 
مَع  ِة  الصحَّ ِجَهاِز  لَِتطجِْهري  جهِدي  وعِملجُْت  والَفاَقِة،  ال�َمرِض  َأَسى  ِمنجْ  عفاِء  والضُّ

 

يجُْخ  ِة، وَكاَن الشَّ يُت َبا للَمصلَحِة العامَّ ٍة ووَشاِئَج ضحَّ كتوِر ِمنجْ َعلقٍة وديَّ َما َلنا مَع الدُّ
اضطرَّ  حتَّى  ال�َمجالِِس  ِف  وَينجْقُلُه  كتوِر  الدُّ ِضدَّ  أنظُمه  أو  أكتُبُه  ل�َم  اِويُة  الرَّ ال�َمشطُة 
ِف، ومنجْها  َوى َجزائّيًة بتوِجيٍه ِمنجْ ُماِميِه؛ منجْها بُعنواِن الَقذجْ ي 16 َدعجْ كتوُر أنجْ ُيقيَم ضدِّ الدُّ
ُل َجريَمًة َحسَب  َف ال�ُموظَِّف إَِذا َثبَت ل ُيشكِّ تِم، وَغاَب عنُهم أنَّ قذجْ بِّ والشَّ بُعنواِن السَّ
كتوَر ووكيَلُه،  عوى بَفَشٍل َذريٍع َأصاَب الدُّ ، وَقِد انتَهِت الدَّ داديِّ َقاُنوِن الُعقوباِت البغجْ

)1( كم ف ص 44 نفس املصدر.
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ايِت؛ ولريِجعجْ إليجْها َمنجْ  وَقدجْ َن�تجْ َجريَدُة )َصوُت األَحراِر( َكثرًيا ِمنجْ َقصاِئِدي وُماَضَ
َأراَد الطِّلَع.

ْيِن- 1334هـ- يِِّد مَحِد َكاَمِل الدِّ يُِّد ُموَسى السَّ 124. السَّ

ِن، ُولَِد وَنَشَأ ِف َقريِة  يجْ ِد َحَسٍن َكَمِل الدِّ يِِّد ُمَمَّ يِِّد محِد بِن السَّ ُهَو أُبو الَاِدي ُموَسى السَّ
بَح  رى؛ فَأصجْ عيََّة األُخجْ اَدِة، وتربَّى تربيًة ِدينيًَّة وَدَرَس الِفقَه واألُصوَل والُعُلوَم ال�َّ السَّ
؛ فَلمجْ  يُِّد َهاِشٌم للسيِِّد مهِديِّ الُقزوينيِّ َذ ُهَو وَأخوُه السَّ َلِم، وَقدجْ تتلمجْ ُيعدُّ ِمَن الُعَلَمِء األَعجْ
َر َمرٍض  إِثجْ َسنََة 1334ه�  امَلنيَُّة  امُلجتهِديَن وامُلقلَّديَن، وَقدجْ َعاجلتجُْه  إِخوهِتُِم  َدرَجَة  يبُلَغا 
الِع�يَن اخلَالَِدِة، وَلُه  َثوَرِة  ِف  بِسبِب اشِتاِكِه  فاتِِه؛  َآثاِرِه، ومؤلَّ َعَل  نِقفجْ  ُعَضاٍل، ول 
نيَِّة،  يجْ راَساِت الدِّ ا األّول َفلمجْ ُيوفَّقجْ إل الدِّ يُِّد َهاِدي؛ أمَّ ٌد، والسَّ يُِّد ُمَمَّ َولداِن َفاِضلِن السَّ
يُِّد َهاِدي؛ فهُو َعاِلُ َفاِضٌل، وِرٌع  ا الثَّاِن السَّ َه إل ِسلجِْك التَّوظِيِف لَدى احلُكوَمِة، وأمَّ واجتَّ
قَب َولَديِن  ِة، وإَِماَم َجاَعٍة فِيَها، وَلُه ُهناَك َصوٌت وِصيٌت، َأعجْ َكاَن َوِكيَل الُعَلمِء ِف العزيزيَّ
طاِن ِف ال�َمثاَنِة؛  ري، وَقدجْ توف بَمَرِض ال�َّ يُِّد َفخجْ يُِّد ُنوِري، والسَّ َجليلنِي ُها السَّ
ِة، وِف الُكوَفِة، وِف احِللَّة َأقاَمها ابُن  تاِن بالَعزيزيَّ زَن فقُدُه ُكلَّ ُمبِّيِه، وُأقيمتجْ َلُه َفاحِتَ فأحجْ
يِِّد  َلِم السَّ ِة اإِلسجْ سوِل()1( َشقيُق ُحجَّ يُِّد )َعبُد الرَّ َلِم السَّ ُة اإِلسجْ ه الَعاِلُ الَفاِضُل ُحجَّ عمِّ
وتتلمَذ  َسنَة 1307ه�))(،  ِة  احِللَّ ِف  سوِل(  الرَّ )عبُد  يُِّد  السَّ ُولَِد  وَقدجْ  َفاِضٍل،  يِِّد  السَّ مَحٍد 
ِد ِمَن  ِف للتزوُّ َد َذلَِك إل النَّجِف األَشجْ يِِّد َفاِضٍل، وهاجَر َبعجْ ألَبيِه الَعّلَمِة الَفاِضِل السَّ
َلِم الُعَلَمِء وَحَصَل َعَل َوكالٍت ِعلجْميٍَّة، وَأصبَح  ِض َأعجْ ، وَدَرَس َلدى بعجْ نيِّ يجْ ِم الدِّ الِعلجْ

)1( ُينظر ف ترجته: نقباء الب�: )/681 الرقم 1118، معجم املطبوعات النجفيَّة: 306، معجم 
رج��ال الفكر واألدب: 3/)109، املنتخب من أعلم الفكر واألدب: 144، 35)، موس��وعة 

طبقات الفقهاء: 14/ق344/1.
))( ف موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق344/1 »ولد سنة 99)1«، وهو ليس صواًبا، والصواب 

ما أثبته السيِّد ف املتن.
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كَحاِشَيٍة  ِعلجْميٌَّة  ِرَساَلٌة  وَلُه  الُكوَفِة،  ِف مسِجِد  َجاَعٍة  وإَِماَم  الُكوَفِة،  ِف  الَفتجْوى  مرِجَع 
َألِفيَِّة ابِن َمالٍِك ِف الَعربيَِّة، وِكَتاُب  ، ولُه َحاِشيٌة َعَل  ِّ َمِة احِللِّ َعَل ِكَتاِب التَّبَصِة للَعلَّ
ِف  ُبحوٌث  متِها  مَقدِّ وِف  ب�)اِلداَيِة(،  َدعاَها  وجيَزٌة  وِرَسالٌة  ال�َمنطِق،  ِم  ِعلجْ ِف  ُمَتِص 
َسِة َكم أنَّ َلُه َحاِشيًة َعَل ِكَتاِب )َمَعاِلُ األُصوِل(، وهَو ِكَتاٌب منهجيٌّ  ِن اخلمجْ يجْ ُأصوِل الدِّ
ِف ِعلجِْم األُصوِل، ولُه َغرُي َذلَِك ِمنجْ َآثاِر كلُّها مجْطوَطٌة)1(، وهَو َظريٌف َلطيُف الِع�ِة، 
ِة  ا، وُمتٌم ِف َكافَّ ُه َجِريٌء ِجدًّ اِكَرِة ل تفوُتُه النُّكتُة ول يفّوهُتا كَم أنَّ قويُّ ال�ُملحَظِة، والذَّ
َرِة الِعراقيَِّة  ساِط، وَلُه َمواِقٌف ِسياسيٌَّة يعِرُفها َأهُل الُكوَفِة الِكراُم، وَقِد اشَتَك ِف الثَّوجْ األَوجْ
اِليتاِوينَي  َأَرايِض الُبوِر، وَألجْقى ُخطبًة محاسيًَّة مؤثِّرًة ِيثُّ ِبا َعَل اِلَهاِد ِف َجاِمِع  ِف 
َناِر  اشتِعاِل  َقبَل  ال�ُمبارِك  َشهِر َرمضاَن  ِف  الَكبرِي، وَذلَِك  الَاِمِع  ِف  رى  ِة، وُأخجْ احِللَّ ِف 
يِِّد َسعيٍد َأحُد َأصحاِب  يُِّد لِف السَّ حوُم السَّ َد إِلقاِء َهاتنِي اخلُطبتنِي َأخَبُه املرجْ َرِة، وَبعجْ الثَّوجْ
ِفرِي  يِِّد الُقزوينيِّ أنَّ اإلنجْجِليَز سيُقوُموَن بتسجْ ِه َسِمَع مَن السَّ ِد علٍّ الُقزوينيِّ بأنَّ يِِّد ُمَمَّ السَّ
ِف  يَقَع  لِئلَّ  ليًل؛  ِة  احِللَّ ِمَن  فَخرَج  ؛  ُجلتِهمجْ ِمنجْ  سوَل  الرَّ َعبَد  يَِّد  السَّ وإنَّ   ، ُمعاِرضيهمجْ
َليَلَة الثَّانيَة  َلُه بَذلَِك، وَكاَن ُخروُجُه  يِِّد َلِف  قبَضِة ال�ُمستعِمريَن َعَل َضوِء َنصيحِة السَّ
لِكِه ُهناَك، وِف  ِة؛ لُوجوِد َأمجْ اٍل سنة 1338ه� إل َعَشرَية ُطفيٍل ِمنجْ عَشائِر اِلنديَّ ِمنجْ شوَّ
يِِّد  َُد السَّ يُِّد َأمحجْ ِة، منُهُم السَّ َصبيَحِة تِلجَْك الليَلِة تمَّ إِلقاُء الَقبِض َعَل َجاَعٍة ِمنجْ ُوجهاِء احِللَّ
يُِّد عبُد  ، والسَّ ديُّ ، وعلُّ احلمَّ انُّ ، وجبَّاُر العلُّ احلسَّ يُِّد َخريي اِلنداويُّ َسالِ وتوت، والسَّ
، وَتمَّ تسِفرُيُهمجْ  لِم احلَافُظ، وَرؤوُف األَِمنُي، وَعاِرُف آَغا بُن عبِد اهللِ آَغا وَغرُيُهمجْ السَّ
يُِّد َعبُد  َرِة َساهَم السَّ بالِقطاِر إل الَبصِة، ومنجْها إل هنجَْجاَن))(، وِعنجَْدَما اندَلَعتجْ نرِياُن الثَّوجْ
يِِّد مَحِد،  يَف كَم محلُهم َسمَحُة َأِخيِه السَّ سوِل فِيَها ُمساَهًة فِعليًَّة، ومَحَل الُبندقيََّة، والسَّ الرَّ
( التِي يتأَُّسها ُدوهاُن احلََسن، وَكاَن  وَخاَض ِف موِقَعِة )التَّاجيَِّة( مَع َعَشرَية )َعمرجْ لنجْكجْ

)1( ف مصنَّفاته ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق344/1.
ى. ))( كذا، ول أعثر عل بلد بذا املسمَّ
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َرِة،  يجُْخ سكطجْري، وِعيداُن، وَكريُم( وَبِقَي حتَّى نَايِة الثَّوجْ اٍك، وُهُم )الشَّ لُد عرَّ إل جنجْبِه َأوجْ
يِِّد  السَّ َجِم  �ُمَتجْ الجْ ُحوِم  املرجْ تأجْبنِِي  لِة  حفجْ ِف  ُألِقيتجْ  التِي  واخلُطِب  الَقصاِئِد  َعَل  ثرجْ  َأعجْ جْ  وَل

بعينيتِِه ِسَوى هذِه الَقِصيَدِة ألََحِد ُمبِّيِه: ُموَسى، وَأرجْ

َم��نِ��ي��ُعَه����َوى ِم���نجْ َه���اِش���ٍم َع��َل��ٌم رفِ��ي��ُع مِحً���ى  ُس����وُر  ال��ي��وَم  وُدّك 
ُرم���ٍح؟ َأيُّ  ��َف  ت��ق��صَّ َق���دجْ  وُف����ّل ال���ي���وَم س��ي��ُف��ُه��ُم ال��َق��طِ��ي��ُعوم��نجْ��ه��ا 
َسطِيُعون���ج���ٌم خ���رَّ ِم����نجْ ُع��ل��َي��ا نِ�����َزاٍر َق��َم��ٌر  ه���َوى  َق���دجْ  وم��ن��ُه��مجْ 
إَِم��اًم��ا منجُْهم  َدى  ال����رَّ َص���َدَع  وح���لَّ فِ��ن��اَئ��ُه��مجْ َخ��ط��ٌب َف��ظِ��ي��ُع)1(ل��َق��دجْ 
����ٍن ري��ُعَوَغ���اَل���ُم���وا ف��ه��دَّ أج����لَّ ُركجْ وح���لَّ ُع��روَش��ُه احلَ����َدُث ال��ذَّ
)َكِليًم( َقلجْبِي  َغ��دا  َق��دجْ  )مُل��وَس��ى(  م���وُع  وِم����نجْ َع��يجْ��نِ��ي ت��ن��َه��ِم��ُل ال���دُّ
ال�َمَعال َب��َك��ِت  إَِذا  َع��ج��ٌب  ����َو لَ���ا رفِ��ي��ُعوَل  ��ري َك����اَن وهجْ ل��َع��مجْ
فِ��ي��ِه ل��ل��َق��ِب  وا  َسَ ُم����ذجْ  ب��وُعب��ك��يجْ��ن��ا  َربِ��ي��ًع��ا َق���دجْ َخ��َل��تجْ ِم��ن��ُه ال��رُّ
َث����راُه ِف  ت��غ��يَّ��ّب  م����ذجْ  ���ن���ا  َوُل�����وُعوُن���حجْ َم���ك���اِرِم���ِه  ِف  َس���َح���اًب���ا 
َلَقوِمي َي��ا  ؟  ����ِبُ َأصجْ َعليِه  َضِجيُعوك��ي��َف  َل���ُه  وه���َو  َب���اَت  ي  وَص���بجْ
��ي��ا َق�����راٌر؟ ُص���دوُعوَك���ي���َف ي��ق��رُّ ل��ل��ُع��لجْ ���س���تجْ  َأمجْ بقلبِها  وِم��ن��ُه 
وت���دف���ُع���ُه بِ��س��ط��َوهِت��ا الُ���م���وُعف��ل��وجْ َك�����اَن احِل�������َمُم ُي�����ردُّ ع��نجْ��ُه
دى ع���نجْ���ُه ِرَج������اٌل ع ل���ل���رَّ روُعت������درَّ ول���ك���نجْ َل���ي���َس مت��ن��ُع��ُه ال�����دُّ

َأمجْستجْ الَفضِل  َسِليَل  َيا  ��ِم م��دم��ُع��ُه��ا َه���وُعخلَطبَِك  ُع���ي���وُن ال��ِع��لجْ
�����َن َط���َه ���ِدَك َي���ا ابجْ الُ���ج���وُعف��َع��ي��نِ��ي ل���ف���قجْ ����ا  ِبَ ي��م��رَّ  َأنجْ  َح�����راٌم 

���ًم ول��ِك��نجْ ن��ا ل��ل��ُه��دى ِع���لجْ ��ٌم رفِ��ي��ُعف��َق��دجْ ل��نَ��ا ِم���نجْ )َص���الِ���ٍح( ِع��لجْ
ي��َع��ِة وال��ُف��روُعإَِم����اٌم ل��ل��َوَرى ُك��ِش��َف��تجْ َل��دي��ِه األُ ِ ُص���وُل ِم���َن ال���َّ

)1( ف املطبوع بالضاد، والصواب ما أثبتناه.
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َش��ِف��ي��ُعو)َه��اِش��ُم��ن��ا( ال��َع��ِل��ي��ُم بِ����ِع َط��َه ج��بجْ��ه��تِ��ِه  ُن�����وِر  ِف  ل��نَ��ا 
ُمنَتهاَها الَفِضيَلُة  )ِعيجَْسى(  َم����َك����اِرُم ُخ��ل��ِق��ِه طِ��ي��ًب��ا َت��ُض��وُعوِف 
��َوى َس��لجْ َخ���رُي  ِز  امُل����بَّ )مَحَ����ِد(  الَِميُعوِف  َف  اع����َتَ ��ِم��ِه  ِع��لجْ ِف  َف��ت��ًى 
���ِن َح���قٌّ َع���َل ال��َباَي��ا يجْ ؤك����ُم َف��ِج��ي��ُعُه���داة ال���دِّ ع����زاؤُك����ُم؛ َف����رزجْ
��ي��اِء َص���ًبا ا َي���ا َب��نِ��ي ال��َع��لجْ ً َف���آُل ال��َب��ي��ِت َل��ي��َس ِبِ���مجْ َج���ُزوُعَف���ص���بجْ
وُك�����لٌّ َف���ض���ُل���ُه َف���ض���ٌل َوِس���ي���ُعوك���لٌّ ِم��ن��ُك��ُم َخ��ل��ٌف )مُل��وَس��ى(
���ًرا ا وَب���حجْ ًق���ا َط����َوى َب����رًّ نيُعَأي����ا َب���رجْ الشَّ اخلَ����َبُ  ��ِك��ه  بِ��ِس��لجْ َوس����اَر 
خجْ وَأرِّ )ع��ي��س��ى(  َف��ل��ُت��ن��ب��ئ��نَّ  ُط��ل��ُوُع(أَل  َل��ُه  َليَس  َغ��اَب  )ِه��لُل��َك 

احِللَّة 1334ه�/م.م.ك

ْيِن)1( )1268هـ-1341هـ()2( يُِّد َهاِشٌم َكاَمُل الدِّ 125. السَّ

ِن، َعاِلٌ َشاِعٌر، َفِقيٌه َأِديٌب،  يجْ ِد َحَسِن َكَمِل الدِّ يِِّد ُمَمَّ يِِّد مَحٍد السَّ يُِّد َهاِشٌم السَّ ُهَو السَّ
قويبُّ  يجُْخ اليعجْ ، وغرُيُها، وممَّا َقاَلُه الشَّ يجُْخ آَغا بزركجْ ، والشَّ قويبُّ يجُْخ اليعجْ َجَم َلُه الشَّ َناثٌِر، ترجْ
اَدِة  يُِّد مَحٌد ِمنجْ َقرَيِة السَّ ِف َبابليَّاتِِه: »ُهَو َأحُد إِخوتِِه الثَّمنيِة الِذيَن َأرسلُهمجْ َوالُدُهُم السَّ
 ِّ ِد َصالِِح احِللِّ يجِْخ ُمَمَّ ِة؛ لِدراَسِة َمباِدِئ الُعُلوِم فِيَها، وَكاَن َأكثُر ُحضوِرِه ِعنجَْد الشَّ إل احِللَّ
فٍر إل النَّجِف؛  ِن املايِضِ َهاَجَر َمَع َأخيِه جعجْ َقرجْ ِن الَعاِلِ()3( وِف ُأخرياِت الجْ روِف بِ�: )ابجْ املعجْ
ِه  ِ ِف ِعلجْمي الِفقجْ َمِل الَفضيَلِة، وَحرَضَ ُدروَس َجاَعٍة ِمنجْ َمشاِهرِي ُعلمِء َذلَِك الَعصجْ لستِكجْ

)1( مع��ارف الرجال: 3/)7) الرق��م 533، أعيان الش��يعة:48/10)، البابليَّات: 66/4 الرقم 
116، الذريعة: 451/1 الرقم 64)) و0)/33) الرقم 9)7)، ش��عراء الغرّي: )413/1، 
ف��ني العراقيِّ��ني: 434/3، معجم رج��ال الفك��ر واألدب: 1094/3، موس��وعة  معج��م املؤلِّ

الفقهاء: ق889/14/3.
))( ف موسوعة الفقهاء: ق889/14/3 َذَكره )69)1-1341ه�(.

)3( الصواب: )ابن بنت العال(.
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الُكوَفِة،  إل  َد سنَتنِي  َبعجْ انجْتقَل  َسنََة 1315ه�  َجعفٌر  يُِّد  السَّ َأُخوُه  ُتوفِّ  ول�مَّ  واألُُصوِل، 
وَذلَِك ِف الَعاِم الِذي َبدَأ النَّاُس فِيِه بإِنجْشاِء الِعمَراِت الَديَدِة ِف ِجِ� الُكوَفِة َحواَل َسنَة 
َجُم َأَحَد َأَفاِضِلها الِذيَن يرِجُع إِليِهُم النَّاُس ِف ال�َمساِئِل  �ُمَتجْ يُِّد الجْ 1318ه�)1(؛ فَكاَن السَّ
اِريَن(،  ِة الَمَعِة ِبَا ِف َمسِجٍد َقريٍب ِمنجْ َداِرِه ُيعرُف ب�)مسِجِد النجَّ عيَِّة، وَأحُد أئمَّ ال�َّ
َمِهيًبا ِف مِلِسِه، وَحديثِِه، وِف َسنَِة 1339ه�  املنجَْظِر،  الطَّلعِة، بيَّ  وَكاَن وُقوًرا، َحَسَن 
الِعراقيَِّة؛  َرِة  الثَّوجْ انتَِهاِء  ِر  إِثجْ َعَل  لَا  اإِلنجْكليِز  ِحَصاِر  َد  َبعجْ ِف  َ األَشجْ النَّجِف  ِمَن  َخرجُت 
ُماَلَستِِه  ِمنجْ  ُت  فاستفدجْ َداِرِه؛  ِف  عليِه  ُد  أتردَّ وكنُت  سنَتنِي،  ِمنجْ  ثَر  َأكجْ الُكوَفَة  فتوطَّنُت 
ِة َسنَة 68)1ه�؛ فهَو َأكُب  اَدِة ِمنجْ َأعمِل احِللَّ بن أنَّ مولَِدُه ِف َقريِة السَّ َكثرًيا، وَأخجْ
ُكوِر فِيِه َمداِئُح، وَلُه مَعُه ُمراَسلٌت ُمثبَتٌة  يِِّد َجعفٍر بَثَمِن ِسننَي، وألَِخيِه املذجْ ِمنجْ شقيِقِه السَّ

يواِن: ِة كَم ِف الدِّ بِديوانِِه ِمنجْها َقوُلُه وَقدجْ َبَعَث ِبا إِليِه ِمَن النَّجِف إل احِللَّ

��ِف��ي��ُت��ه ���ا ال�����َم��وَل ال���ِذي َأصجْ َساِئ��ريَي��ا أيُّ َو  وَصفجْ ��ليِص  وإِخجْ ِودِّي 
َهاِشٍم ِم��نجْ  الُعَل  َوِرَث  َه��اِش��ًم  ال��َوَرى واحلَ��اِضَِي��ا  َب��اِدي  َع��َل  َقسًم 
����وى لِ���َق���اَك وب��ي��نَ��ن��ا َب���ي���داُء ل ب��احلَ��افِ��ِرَأهجْ وَل  نقطُعها،  ب��اخلُ��فِّ 
���رى إَِل���ي���َك َم��بَّ��ًة كجْ ن ال���ذِّ َط��اِئ��ِروهت����زُّ َج��ن��اَح��يجْ  ِف  قلجْبي  ف��َك��أنَّ 

باٍن َسنَة 1341ه�، وَلُه َأراِجيُز ومنُظوَماٌت َعديَدٌة  وَكاَنت وَفاُتُه ِف الُكوَفِة آِخَر َشعجْ
اإِلَجاَزِة  ِف  َمشاخِينا  َشيُخ  ذَكَرَها  َذلَِك،  وَغرِي  واِت  األَمجْ كاِم  وَأحجْ كالطَّهاَرِة،  ِه  الِفقجْ ِف 
ِة  َمادَّ ِف  ريَعِة  الذَّ ِكَتاِب  ِف  ُبزركجْ  آغا  ب�:  روُف  املعجْ الطَّهرانُّ  ُمجِْسُن  يجُْخ  الشَّ الَليُل  الَعاِلُ 
َفٍر الِذي ُطبَِع ِف َصيَدا َسنََة  يِِّد جعجْ )أرج(، وِمنجْ َحَسناتِِه املشُكوَرِة جُعُه لِديواِن َأِخيِه السَّ

1331ه�))(، انجَْتهى َموِضُع احَلاَجِة ِمنجْ ِكَتاِب الَبابِليَّات.

)1( كيف يكون حوال سنتني بعد وفاته مطابقا لسنة 1318ه�، وإنَّم هو يطابق سنة 1317ه�.
))( ق66/3/1.
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ِن، َأكثُر حتصيِلِه الِعلجْميِّ َكاَن َعَل  يجْ يَِّد َهاِشَم َكاَن ِمنجْ مَفاِخِر آِل َكَمِل الدِّ واحلَقُّ إنَّ السَّ
يِِّد  ِد السَّ َس َكثرًِيا واسَتفاَد َكثرًِيا ِمنجْ َأِخيِه املقلَّ ُه َدرَّ ِ الَكاظميِّ كَم أنَّ ِد ُحَسنيجْ يجِْخ ُمَمَّ َيِد الشَّ
، ومنجْها َما  قويبُّ يجُْخ اليعجْ َق إل ذكِرَها الشَّ ِن، وَلُه تآليٌف َكثرِيٌة منجْها َما تطرَّ يجْ َصالٍِح َكَمِل الدِّ
ِف  ال�َمَعاِد)1(  َيوِم  اِد إل  الزَّ ُت  ُة: ملَّ ال�ُمسمَّ ماِء، ومنظوَمُتُه  الدِّ ِف  ها كمنُظوَمٍة  جْ يذكرجْ َل
نا  َرِة الِعراقيَِّة، وعثرجْ ِة اإلنِكليِز إل الُكوَفِة ِف الثَّوجْ نَاَء ُماَصَ ٍر َضاَع َأثجْ ِه، وَلُه ِديواُن ِشعجْ الِفقجْ

َحِة َلُه، ِمنجَْها: َعَل ُموشَّ

َه����ب����تجْ فِ��ي��َه��ا احلُ��م��ي��ا َح���َزنَح�����يِّ َل����ي����لِت َح��َب��تجْ��ن��ا ب��الَ��ن��ا أذجْ

ج���اج���اُت ُل���نيجْ َع��نيجْ ِه����َي تِ����ٌب وال���زُّ ُك���لُّ  حلظتجْها  َش��م��ٌس  ِه���َي 

َق��دي��نجْ َدَن����اه���َي َن�����اٌر ب��ل��َغ��تجْ ل��ل��َف��رجْ ِم���نجْ���ه���ا  ��ي��ُس��ه��ا  ق��سِّ وإَِذا 
���ظِ���ي���ًم لَ����ا ك���ال���َوَث���ِن خ����رَّ ت���عجْ

��م َح��َب��بجْ ����ٌق لَ��ا ال��نَّ��ججْ ألَبجْك��أُس��ه��ا ُأفجْ ع��ى  ت��دجْ َع��ج��ًب��ا  أمٌّ  وِه����َي 

انسَكبجْ ال��نَّ��اِس  ل��َدى  منجْها  �����دى إِل��ي��ن��ا ال��َوَس��نَ��اف���إَِذا  ب��ع��ُض��ه��ا َأهجْ
ال�����َوَس�����ِن غ������َمر  ِف  ف�����َتان�����ا 

ا: ومنهجْ

ُه ���رُب حت��ِم��ي َخ����دَّ ُهه�����ِذِه ال���ع���قجْ وَأف����اِع����ي ال���َف���رِح حت��ِم��ي َق����دَّ
ج���ع���َدُه ت���ف���يَّ���أجْ  ظِ�����لًّ  ت���ش���أجْ  امُل��ن��ىإنجْ  ����ص  َأقجْ الَ����وى  ِف  ول���َدي���ِه 

َتنِي؟ ُل�مجْ َق���دجْ  َع����اِذِل  فِ��ي��ِه  َك��ي��َف 
ومنجْها:

ة مؤلَّفات، منها: منظومة ف  )1( ف موس��وعة طبقات الفقهاء: ق)/890/14 »... وقد وضع عدَّ
ها ملة الزاد وذخرية املعاد، تقع ف أكثر من ثلثة آلف  أحكام األموات، منظومة ف الفقه س��مَّ
بيت، منظومة بغية املرتاد ف رياض ذخرية املعاد ف اختصار املنظومة الس��ابقة، رس��الة ف أحكام 

الطهارة، منظومة الشهاب الثاقب والشواظ اللهب ف اإِلمامة«.
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��تجْ ب��ال��نَّ��َدى ه��ِر َغ��صَّ ���َق���ى أب����ُرَداوُث��غ��وُر ال��زُّ وَع��َل��ي��َه��ا ال���َط���لُّ َألجْ
��اِق��ي َل����ُه َق����دجْ َش��َح��نَ��اوس��نَ��ا ال��نَّ��اِدي ِم���َن ال��َك��أجِْس َب��دا ��م ال��سَّ ك��لَّ

ط�����اَب َج���الِ���ي���ِه ب�����درٍّ ُم��ث��َم��ِن
، فَقاَل: ِمننَي علٍّ ِح َأمرِي املؤجْ ُثمَّ ختلََّص فِيها إل مدجْ

ال�ُمدامجْ تِلجَْك  ِم��ن  َسعُد  َي��ا  �����ِر َف���ت���اٍة وُغ����لمجَْخلِّني  وأل����ُه َع����نجْ ِذكجْ

األَن��امجْ َف��اَق  َم��نجْ  ِح  م��دجْ ِف  تِني  ِمنىوائجْ َح���لَّ  َم���نجْ  اُر  ال���ك���رَّ َح��ي��دُر 
مَتَ����ِن ����َد َط�����َه ِص����ن����ُوُه امل����ؤجْ َب����عجْ

ال��َق��وي��مجْ ����َن  يجْ ال����دِّ بِ����ِه  اهللُ  �����َد  امُلستِقيمجْأيَّ اُط  ال���صِّ للَخلِق  وه��َو 

َج��نَ��ىك��لُّ َم���نجْ َواص���َل���ُه َج���اَز الَ��ِح��ي��مجْ فِ���ي���َم  حل���َظ���ًة  ُي���ن���اَق���شجْ  جْ  َل
��ك��ِن ���ى َم��سجْ َ ��ِد ب���َأبجْ وه����َو ب��اخلُ��لجْ

يفجْ ال�َّ َك��اَن  وَق��دجْ  الَبيَت،  َف  احلَنِيفجَْشَّ ��ِن  يجْ ال��دِّ إل  ال��نَّ��اَس  سبَق 
َضِعيفجْ َك��اَن  وَق��دجْ  ��ُن  يجْ ال��دِّ نَافَقوى  السَّ َب����اِدي  َغ���دا  ُك  ال�����ِّ وم���ُذ 

َت���بِ���ِن جْ  َل ج����رُت����ُه  ����ب����َح����تجْ  َأصجْ
نيَِّة منجْ إِفتاٍء وَصلِة َجاَعٍة، وتأجْليٍف  يجْ يُِّد َهاِشٌم بالَوظاِئِف الدِّ ُحوُم السَّ ولَقدجْ َقاَم املرجْ
ِسِه فِيَم عمَّ  واُه، وُعزوِف نفجْ وَغرِيَها َخرَي ِقَياٍم، وَقدجْ وثَِق بِِه النَّاُس؛ لُشهرتِِه بَِصلِحِه وتقجْ
نيَِّة مَكاَنًة يسُدُه عَليها الَكثريوَن،  يجْ سَاِط الِعلجْميَِّة والدِّ ِدي النَّاِس حتَّى َكاَنتجْ َلُه ِف األَوجْ أيجْ
اِل، وَضاَع ِقسٌم َكبرٌي منجْها  جْ ُيكتبجْ لَا النَُّ�؛ َفبقيتجْ ِف َزواَيا اإِلهجْ ولُه آَثاٌر َكثريٌة، ولكنجْ َل

يَن. ِف َثوَرِة الِع�جْ

نِة  ِدِه ُقلوَب الَكثرييَن ِف السَّ َأَل�ُم فقجْ ُهوًدا َقدجْ َأصاَب  وَقدجْ توف فَكاَن يوُمُه مشجْ
، وَقدجْ َرثيُتُه بِقصيَدٍة مطلُعها: قويبُّ يجُْخ اليعجْ التِي َذكرَها الشَّ

��لُح ِع���مَدُه ُك��ِر ال��تَّ��اِري��ُخ ِم��نجْ��ُه ج��َه��اَدُهال��ي��وَم َق���دجْ ف��َق��َد ال��صَّ ف��ل��ي��ذجْ
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خُته َقاِئًل: وأرَّ

عودجُْأف����ُق ال���ُع���َل ال���َي���وم َب����َدا ُم��ظ��ِل��م السُّ ُر  ب��دجْ ال��َي��وَم  عنجُْه  َغ��اَب  إِذجْ 
َدِه��ي؟ ��َد )َه��اِش��ٍم( ي��زجْ َي��ُع��ودجْوك��َي��َف َب��عجْ َل���نجْ  ُن�����وَرُه  أنَّ  َه��ي��َه��اَت 
خ����ُت����ُه ���ي وَأرَّ اخلُ���ُل���ودجْبِ��ُم��ن��َت��ه��ى ال���نَّ���عجْ َداُر   ِّ �������لِّ ِ احلجْ لَ����اِش����مجْ 

1341ه�

ُكوًرا، وهَو مطجْبوٌع منُشوٌر  قويبُّ مشجْ يجُْخ اليعجْ ِرِه َما َذَكَرُه ُمتِجُوُه، ومنُهُم الشَّ وِمنجْ ِشعجْ
َكنَُه َواِسَع جنَّاتِِه)1(. َفل َحاجَة إل ِذكِرِه وَتكراِرِه، َرمِحَُه اهللُ وَأسجْ

 )1(
ـاِب اكتمَل حَتقيُق هذا الكتاِب بعوِن الـَملِِك الـوهَّ

 

فـي ِذكـرى اليـوِم الـذي بـاهـَل بِـِه رســوُل الل
 

 نصارى نجـران، وهـو اليـوم نفسه الــذي
ق بِــِه أميــُر املؤمنني بخاتـمه يف  تصــدَّ

 الرابع والعرشين مــن شهـر احلـجِّ
 لسنة 1437هـ، يف أرِض أميــِر

ـدين سـاَلُم الل عليـه  الـموحِّ
 أســأُل اللَ سبـحـانـــه أْن

 يـرزقنـا حّبـه وواليته
ـه نِـْعَم الـَمـوىل  إنَّ

 ونِْعَم النَّصري
***** 

*** 
** 
*











(73



فهر�س الآيات

الصفحةرقم اليةالسورةالية

الِة اْلُوْسَطى﴾ َلَواِت َوالصَّ 23844البقرة﴿َحافُِظوا َعىَل الصَّ

ُقوا﴾ 103243آل عمران﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللِ َجـِمْيًعا َوال َتَفرَّ

119244آل عمران﴿ُقْل ُموُتوا بَِغْيظُِكْم﴾

ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه...﴾ 132، 144133آل عمران﴿َوَما حُمَمَّ

َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اللِ َأْمَواتًا...﴾ 169176آل عمران﴿َوال حَتْ

54198املائدة﴿َذلَِك َفْضُل اللِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللُ...﴾

3732هود﴿َواْصنَْع اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا﴾

43133هود﴿َقاَل َسآِوي إىَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمْن اْلـاَمِء...﴾

5932الفرقان﴿ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش﴾

53177فصلت﴿َسنُِريِْم آَياتِنَا يِف الَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم...﴾

ٌء﴾ 1132الشورى﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ

1032الفتح﴿َيُد اللِ َفْوَق َأْيِديِْم﴾

ا َناظَِرٌة﴾ َ ٌة * إىَِل َربِّ 2232-23القيامة﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ

635الكافرون﴿َلُكْم ِدينُُكْم َوِلَ ِديِن﴾
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فهر�س الأحاديث

الصفحةالقائلاحلديث الرشيف

59 اإلمام عّل »أال وإّنه يلك يفَّ حمٌب مطٍر... «

)13الرسول األكرم »إنك التدري ما أحدثوا بعدك إّنم ارتّدوا...«

44اإلمام الصادق»خٌب تدريه خرٌي من ألٍف ترويه «

188اإلمام عّل »ما ترك احلق ل من صديق« 

)06الرسول األكرم »ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء...« 

89الرسول األكرم»من مات ول يعرف إمام زمانه  فقد مات...«

59 اإلمام عّل»هلك يفَّ رجالن حمٌب غاٍل ومبغٌض قاٍل « 

59الرسول األكرم»يا عل، يلك فيك اثنان حمب غال، وعدو...«

133الرسول األكرم»يري فيكم ما جرى يف األمم  السابقة...« 

59 اإلمام عّل »يلك يف رجالن حمبُّ مفرط وعدوٌّ مبغض« 
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فهر�س املع�سومني عليهم ال�سلم

الصفحةاسم املعصوم

د 31، )3، 33، 36، 43، 44، 59، 70، 89، النبّي األكرم ممَّ
(43 ،176 ،173 ،169 ،15( ،133 ،90

5)، 31، 36، 38، 70، 76، 90، 91، اإلمام أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب ،((
 ،((1  ،198  ،188  ،166  ،161  ،134

(68 ،(44 ،(37

1)، 5)، 61، )6، 113، 17)اإلمام احلسني بن عّل

د الصادق 44اإلمام جعفر بن ممَّ

76اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

54)اإلمام عّل بن موسى الرضا

ة املهدّي 5)، 33، 149اإلمام احلجَّ
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)حرف األلف(
89   آدم
آغا بُزرك مسن الطَّهراّن النجفّي        18، 7)، 54، 
 ،147 ،113 ،11( ،110 ،84 ،80 ،65 ،55 
 ،((5 ،198 ،196 ،16( ،156 ،155 ،149 

(66 ،(65 ،(50 ،(4(
196 آقا رضا األصفهانّ  
81 آقا التستّي  
(9   إبراهيم اخلليل
16( إبراهيم العامّل، السيِّد  
163 إبراهيم العّطار، السيِّد  
العلوم،  بحر  آل  حسني  السيِّد  بن   إبراهيم 
159 السيِّد  
إبراهيم بن سليمن القطيفّي، الشيخ             78، 81
(1 إبراهيم بن عّل الشريازّي  
(04 إبراهيم، السيِّد  
ابن أيب عذيبة = صاحب إنسان العيون      130، 

134 ،133
150 ابن إدريس احِلّلّ  
1(8 ابن األثري  
40 ابن الميزّي  

17 ابن الوزّي  
((( ابن الضّحاك  
133 ابن العاص  
168 ابن العريبّ  
ابن العرندس  45، 46، 47، 48، 50
13 ابن العلقمّي الوزير  
13 ابن العودّي  
34  ،33 ابن الفارض                   
40 ابن املقري  
(60 ابن النديم السنّّي  
ابن بركٍة = حامي بن بدر األسدّي احِلّلّ         79، 80
84 ابن جهور  
13( ابن حجر، الناصبّي  
174 ابن رشيد  
40 ابن رواج  
65 ابن زنبور  
ابن سايا = صفّي الدين = الُسنبّس     3)، 4)، 69
(59 ابن سينا  
60 ابن شدقم املدنّ  
174 ابن صباح = صاحب الكويت  

فهر�س الأعلم
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ابن طاووس ، ريض الدين        1)،17، )4، 63، 95
ابن عذاقة = عّل بن القاسم     45، 78، 80
1(9 ابن ِعنَبة  
17 َسائّي   ابن فهد األحجْ
 ابن َفَهٍد احلّلّ       13، 14، 15، 16، 17، 18، 
 ،59 ،57 ،56 ،55 ،4( ،(7،37 ،(6 ،(5 ،19 

60
1(8 ابن كثري  
165 ابن هشام األنصارّي  
66 ابن وشاح  
(1 ا بن نم  
14   ابن يعقوب = يوسف
(59 األبرّي  
أبو إبراهيم بن حسني احلسينّي الرجاّن                 19)
الفهرّي  الغني  عبد  ب��ن  ع��ّل  إس��ح��اق   أب��و 
(( احلصّي  
(30 أبو احلسن األصفهانّ  
(51 أبو احلسن، السيِّد  
168 أبو الدرداء  
188 أبو ذرّ  
 ،94 أبو الضيا توفيق  
 ،(60  ،137  ،41 أبو العلء املعّرّي  
114  ،113 د احلسينّي احِلّلّ   أبو الغنائم ممَّ
13 د   أبو الفتح ممَّ
املنفلوطّي،  وهب  بن  عّل  بن  د  ممَّ الفتح   أبو 

40 الشيخ تقّي الدين  
ال��س��يِّ��د  ال���ف���ائ���زّي،  اهلل  ن���ص  ال��ف��ت��ح   أب���و 
احلائرّي                              1)1، ))1، 5)1
أبو القاسم الكاشاّن، السيِّد          30)، 31)
د بن يونس، الشيخ          180، 181 أبو القاسم ممَّ
أبو املعّز بن مهدي القزوينّي، السيِّد                        179
13 أبو الوفاء راجٌح  
أبو جعفر عبد الواحد الثقفّي، القايض  58
(( أبو سعيد الصاجّي  
1(8 أبو شامة  
54 أبو عبد اهلل، الشيخ  
أبو عبداهلل احلسني العودّي األسدّي احِلّلّ     77
د بن ُمَعيَّة = ابن ُمَعيَّة  67 أبو عبداهلل ممَّ
109 د احلسن األسمر   أبو ممَّ
58 د القاسم بن احلريرّي   أبو ممَّ
133 أبو هريرة  
أبو القاسم بن السيِّد فتح اهلل الستآبادّي           18)
د النيّل = ابن املعلِّم احلّلّ             80 أبو عبداهلل ممَّ
د األسمر بن النقيب شمس الدين            109 أبو ممَّ
58 اب   د بن اخلشَّ أبو ممَّ
الشيخ= ال��ن��ح��وّي،  ح��س��ن  ال��ش��ي��خ   أمح���د 
اخلّياط                              0)1، 1)1، ))1، 163
 أمحد احِلّلّ             13، 16، 19، 1)، 7)، 8)، 54، 

(47 ،(3( ،163 ،130 ،70 ،60
 (30 أمحد اخلراساّن، مريزا  
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40 امحد عبد الدائم  
99 أمحد الرازي، الندّي  
(54 أمحد رضا حوحو ، الشيخ  
(63 أمحد السيِّد سال وتوت، السيِّد  
(54 أمحد بو شناق  
(( أمحد شوقّي  
37 أمحد بن عبد  
163  ،1(4 أمحد العّطار احلسينّي  
(46 أمحد بن عّل ال�ع ، السيِّد  
181 أمحد بن عّل، الشيخ  
178  ،163 أمحد القزوينّي، السيِّد  
(51 أمحد كاشف الغطاء، الشيخ  
أمحد بن كمل الدين األبزر احلّلّ        113، 157
د جواد=مّل كتاب             147 أمحد بن الشيخ ممَّ
(04 أمحد ابن مّل مسن  
(43 أمحد املهنّا، الشيخ  
(30 اآلخوند  
17  ،16 أسبند التكمنّ  
78 ل   إسمعيل األوَّ
(34 إسمعيل الرقلّ  
101 أسيل سامي العبيدّي  
(74 عبد املهدّي املطرّي، الشيخ  
(8 األعور الدّجال  
114 أكب شاه = ملك الند  
61 أم اخلُليعّي  

14 األنبارّي  
176 ُأوليفر لودج، العّلمة الكبري  

)حرف الباء( 
70 بجري بن زهري  
68 باء الدين عّل النسابة احلسينّي  
4(  ،17 البهائّي                               
(59 البيضاوّي  

)حرف التاء( 
(4 تاج الدين، الشيخ  
175 تريبان  
77 تقّي الدين بن عبد اهلل احلّلّ  
18 توفيق احلّجاج  

)حرف اجليم( 
159 جابر الكاظمّي، الشيخ  
(44 جاسم، الشيخ  
171 جاعد شب، السيِّد  
 (63 جّبار العّل احلسانِّ  
(6 الباعّي  
جعفر القزوينّي، مريزا           150، 151، 178، 179
جعفر بن أمحد املوسوّي اخلراساّن                   ))1
املالكّي=جعفر  خ��رض  ال��ش��ي��خ  ب��ن  جعفر 
الكبري=كاشف الغطاء       148، 155، 163، 

181 ،180 ،167 ،164
، السيِّد=جعفر  جعفر بن محد كمل الدين احلّلّ
، الشاعر          70، 144، 154، 155،  احِلّلّ
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 ،194  ،193  ،191  ،189  ،174  ،156
(66 ،(65 ،(53 ،((5 ،196 ،195

171 جعفر شب، السيِّد  
اللّل، السيِّد                        86، 95
57 جال الدين ابن األعرج  
الدين  زي��ن  الشيخ  ب��ن  احلسن  ال��دي��ن  ج��ال 
139 العامّل=ابن الشهيد الثان  
امل��ازن��دراّن،  أشف  الغّفار  عبد  السيِّد   جال 
36 السيِّد  
جيل صدقي الزهاوّي                     ))، )3)، 33)
39 جنيد البغدادّي  
جواد الشيخ رضا األسدّي احلّلّ                      147
(47 جواد شب، السيِّد اخلطيب  
جواد الشيخ شبيب=جواد الشبيبّي           31)
جواد السيِّد كاظم السيِّد مسن، السيِّد                )17
د بن حسني بن محد اخلّياط                15) جواد بن ممَّ

)حرف احلاء ( 
حاجي خليفة                       90، 95
136 حبيب ابن مظاهر األسدّي    
88 حبيبي احلّلّ  
58 احلّجاج بن يوسف الثقفّي  
183  ،18( حسن أبو الويص، الشيخ  
احلسن أمحد الشيخ حسن النحوّي                  1)1، 5)1
 حسن بن الشيخ األكب كاشف الغطاء، العّلمة 
156 الشيخ  

41 حسن البصّي  
(47 حسن الواهرّي  
1(1 حسن الشاعر  
18 در   َحَسن الصَّ
(4( حسن باشا مصطفى بك  
59 حسن بن بدر النيلّ  
احلسن بن راشد           0)، 1)، 3)،))، 4)، 

65 ،55 ،(5
احل��ّلّ  الدين  شمس  بن  ع��ّل  عبد  بن   حسن 
108 املحاويّل، الشيخ   
181 حسن بن عّل القفطاّن، الشيخ  
الشيخ   = احل����ّلّ ال��ش��ي��خ م��س��ن  ب��ن   ح��س��ن 
159 مصبَّح  
د حسني التبيزّي الرورودّي            5) حسن بن ممَّ
���د ص���ال���ح ال��ف��لَّ��وج��ي،  ح��س��ن ب���ن م���مَّ
160  ،159 الشيخ                          
1(1 حسن عيسى احلكيم  
158  ،157 حّسون بن عبد عّل احلّلّ  
159 حّسون بن عبداهلل احلّلّ  
(13  ،(1( حسني السيِّد أمحد، السيِّد  
13( احلسني ابن محدون  
183 حسني اخلواجة، امُلختار  
حسني بن السيِّد رايض البغدادّي                      159
(03 حسني السيِّد عبد  
 ،(0( حسني عريبي، السيِّد  
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الدين= آل كمل  السيِّد محد  عّل  السيِّد   حسني 
ال�ع                  198، 199، )0)، 03)، )4)
(14  ،(13 حسني السيِّد عّل، السيِّد  
(30 حسني الفرطويّس، الشيخ  
حسني املجتهد الَكرَكّي           58، 77، 78، 

85 ،83
ح��س��ني ب��ن ع��ب��د ال��ص��م��د احل��ارث��ي=وال��د 
 140  ،139 البهائّي                         
(46 حسني بن عّل ال�ع، السيِّد  
حسني بن عّل الكاشفّي=الواعظ البيهقّي                  95
حسني عّل مفوظ           85، 93، 94، 96، 

171 ،103 ،99 ،97
ال��س��يِّ��د= ال��دي��ن،  ك���مل  عيسى  ب��ن   ح��س��ني 
القايض                           47)، 48)، 49)
(41 حسني قل المدانّ  
احلسينّي،  األب��زر  بن  الدين  ك��مل  بن  حسني 
السيِّد            107، 108، 110، 111، )11، 

113
111  ،110 حسني بن كمل الدين األنورّي  
(3(  ،((5 حسني كمل الدين املحامي  
حسني بن مهدي القزوينّي، السيِّد                    179
حسني بن مريزا خليل، مريزا              144، 51)
163 حسني نجف   
165 حليم األعرجّي  
(19  ،114 مّحادي، الشيخ  
160 مّحادي نوح احلّلّ  

(43 محد عبد السلم احلافظ، السيِّد  
محد السيِّد فاضل، السيِّد           50)، )5)، 

(63 ،(6( ،(54 ،(53
 محد كمل الدين = شيخ ال�يعة          144، 187، 
(51 ،(38 ،(30 ،((3 ،(15 ،196 ،194
ال��دي��ن= ك��مل  حسن  ��د  م��مَّ السيِّد  ب��ن   مح��د 
ال��زوب��ع        84، 113، 154، 155،156، 
 ،(36 ،(35 ،(34 ،(30 ،(04 ،16( ،161 

(65 ،(41 ،(38
محزة الشيخ ممود الطريّي احلّلّ                  )11
 محود السيِّد ناص السيِّد حسني بن عّزام الكبري، 
(11 السيِّد  
محيد، الشيخ                                   59، 60
، السيِّد         99، 100، 153، 169 حيدر احلّلّ
حيدر الطهمزّي، الشيخ                155، 161، )16

)حرف اخلاء( 
17 ُخدابنده  
أم����ري   = ال����ش����ي����خ  خ��������ان،  خ����زع����ل 
(49  ،(46  ،190 املحّمرة                   
167 خرض الناجّي  
(04 خليل السيِّد إبراهيم اليتّي  
(63 خريّي النداوّي، السيِّد  

)حرف الدال( 
(31 الداماد  
146  ،143 داود باشا  
158 داود جاووش  
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(3( داوود سّلوم  
158 دده جعفر بن سّدّي  
81 د نجفّي   درويش ممَّ
(63 دوهان احلسن  

)حرف الذال( 
1(8 الذهبّي  

)حرف الراء( 
(59 اِزّي   الرَّ
رجب البيّس  17، 9)، 30، 31، )3، 
 ،44 ،43 ،4( ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33

77 ،45
ال��دي��ن،  ��د حسن ك��مل  ال��س��يِّ��د م��مَّ  رس���ول 
(03 الدكتور  
40 الرشيد العّطار  
(33 الرصافّ  
(04 رضا ابن أيب القاسم، السيِّد  
رضا الشيخ زين العابدين األسدّي                     147
د احلّلوّي العامّل = القاقعاّن،  رضا بن الشيخ ممَّ

 
16( الشيخ  
17( ، السيِّد   رضا السيِّد موسى احلّلّ
رؤوف أفندي بن جابر أفندي               04)، 43)
(63 رؤوف األمني  
70 رينيه باسيه  

)حرف الزاي( 
40 الزكّي املنذرّي  

70 زهري بن أيب ُسلمى  
 ،108              زيد الشهيد=زيد بن عّل بن احلسني 

178 ،17( ،154
زين الدين عّل بن حسن ابن عللة  )5
60 زين الدين عّل بن عبد املجيد  
40 الزين خالد  

)حرف السني( 
سام مريزا ابن الشاه إسمعيل الصفوّي  98
(59  ،95 السبزوارّي  
5( سحيم بن وثيل الرياحّي  
41 السخاوّي  
(3( سعد صالح املحامي  
 ،58 سعيد بن أمحد بن مّكّي املؤّدب  
171 سعيد شب، السيِّد  
(3(  ،((9 سعيد السيِّد صالح كمل الدين  
سعيد مبارك احلّلّ                  41)، )4)
 (04 سعيد مبارك، الشيخ  
 (64 سكطري، الشيخ  
76 السلطان سليم الثان  
76 ل   السلطان سليم خان األوَّ
183 سلمن أبو الويص  
سليمن باشا القانوّن=السلطان العثمّن        76، 

143 ،9(
سليمن فّضولّ                    87، 88، 94
(3 سيف الدولة  
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)حرف الشني( 

شاه- بيك خانم=والدة طهمسب  78
الشاه إسمعيل الصفوّي=ملك إيران  76
107 شاه عّباس  
80 شف الدين عّل الستآبادّي  
70 ال�يف الريّض  
ال�يف املرتض=َعَلم الدى         70، 137، 0))
4( الشعرانّ  
(5( شعلن الدهش  
(( الشفهينّي احلّلّ  
108 شمس الدين، النقيب  
94 شهاب الدين سليمن  
150 الشيبانّ  
83 د المدانّ   شري ممَّ

)حرف الصاد(
((  ،(1 صاحب المنة البهّية  
(59 َصاِحب امَلواِقِف  
159 صادق األعسم النجفّي، الشيخ  
18 صادق اخلويلدّي، الشيخ  
 صادق الفّحام            1)1، 4)1، 163، 164، 

167 ،166 ،165
159 صالح البغدادّي الزائرّي  
18( صالح التميمي، الشيخ  
193 صالح العفرّي  
صالح السيِّد محد كمل الدين احلّلّ          144، 

(53 ،(51 ،(34 ،(31 ،(30 ،((5
��د ح��س��ن=ال��س��يِّ��د  ص��ال��ح ب��ن مح��د ب��ن م��مَّ
(51  ،155 صالح                      
صالح السهروردّي العّبايّس           44)، 59) 
ص����ال����ح ب�����ن م����ه����دي ال����ق����زوي����ن����ّي، 
املريزا                     179، 45)، 46)
(0( صالح ناجي اإلبراهيم  
58 صاحب ابن هبرية الوزير  
4( صدر الدين الشريازّي  
صدقة بن منصور=سيف الدولة  13
(59 الصدوق ابن بابويه، الشيخ  
املزيدّي  الدين  ج��ال  بن  د  ممَّ الدين   صفّي 
108 احلّلّ  
كتاب  شاكر=صاحب  بن  د  ممَّ الدين  صلح 
الواف بالوفيات                          58، 59

)حرف الضاد( 
60 ضياء الدين، السيِّد   

)حرف الطاء(
148 طارق احلمدانّ  
(47 طالب احليدرّي  
147 طاهر احلجامّي  
68 طراد بن الشيخ مسن  
161  ،78 مسب الصفوّي   طهجْ

)حرف الظاء(
ظهري الدين عّل بن يوسف، الشيخ  59



(86

)حرف العني(
145 عادل زعيت  
(63 عارف آغا بن عبداهلل آغا  
(13 عّباس أمحد العميدّي، السيِّد  
عّباس الّراخ، الدكتور                         46، 48
 ع����ّب����اس ب����ن ح���س���ني ال���س���يِّ���د أمح����د، 
(13 السيِّد  
(47 عّباس رشيد، السيِّد  
عّباس العّزاوّي، املحامي           0)، 56، 95، 151
(46 عّباس بن عّل ال�ع ، السيِّد  
ع����ّب����اس ب����ن م������ّل ع������ّل ال���ن���ج���ف���ّي، 
الشاعر                          96، 97، 159
179 عاكف، السّفاح  
رياض  األصفهاّن=صاحب  أفندي  اهلل  عبد 
العلمء                    15، 19، ))، 5)، 8)، 31، 

85 ،78 ،77 ،57 ،36 ،33
41 عبد اهلل ابن إدريس الشافعّي  
151 عبد اهلل ابن أيب الثناء اآللويّس  
30 عبد اهلل بن احلسن البيسِّ  
ع��ب��داهلل ب��ن مح���زة ب��ن م��م��ود ال��ط��ري��ّي، 
11(  ،108 الشيخ                         
عبد اهلل شبَّ                       171، )17
144 عبد اهلل املازندراّن، الشيخ  
131 عبد اهلل املنصورّي  
157 عبد اهلل بيك مظّفر  

178 عّباس القّمّي، الشيخ العّلمة  
171 ، السيِّد   عبد األمري شبَّ
عبد الباقي الُعَمرّي                     40، 44
(44 عبد احلافظ ، السيِّد         
عبد احلسني احلّلّ               9))، 37)، 38)
147 عبد احلسني الطهرانّ  
عبد احلسني بن أيب القاسم بن زنبور النيلّ        65
(03 عبد احلليم املاشطة  
17 عبد الرمحن بدوّي  
(51 عبد الرّزاق احلسنّي  
((6 عبد الرّزاق السعيد  
(61 عبد الرّزاق الظاهر، املحامي  
137 عبد الرّزاق كّمونة، السيِّد  
عبد الرسول، السيِّد                         )6)، 63)
(30 عبد الرسول الواهرّي، الشيخ  
عبد الرسول الطريّي                     119، 0)1
113 عبد الرسول بن يونس  
د الشبيبّي              )3) عبد الرضا الشبيبّي=ممَّ
161 عبد الرضا الطفيّل، الشيخ  
(04 عبد السّتار  
(43 عبد السّتار احلافظ  
(04 عبد السلم ، السيِّد  
عبد السلم احلافظ                   43)، 44)، 63)
عبد السميع بن فياض األسدّي       45، 56، 

79 ،57
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 ع��ب��د ال��رس��ول ك���مل ال��دي��ن، ال��س��يِّ��د=ع��م 
145 املؤلِّف   
عبد الصاحب احللو، السيِّد               30)، 51)
عبد الطيف احلسينّي الكوهكمرّي  53
9( عبد العزيز سمني البيايتّ  
عبد العزيز بن عبد الرمحن، ابن سعود             174
174 عبد العزيز بن متعب، األمري  
 159 ، الشيخ   عبد عّل احلّلّ
 57 عبد عّل بن الشيخ فّياض  
، الشيخ     107،  د بن محاد احلّلّ عبد عّل بن ممَّ

113
151 د جيل   عبد الغني ممَّ
 (54 عبد القّدوس األنصارّي  
عبد الكريم الزائرّي                31)، )3)
101 عبد الكريم الهيمن  
171 عبد الكريم الدبَّاغ  
(37 عبد الكريم الدجيلّ  
املاشطة           33، )0)،  الكريم رضا  عبد 

 (61 ،(60 ،(59 ،(58
(0( عبد الكريم كنونة  
عبد اهلل بن عّل بن احلسني العذاري، الشيخ           177
190 عبد املجيد البصي البهبهائّي  
81 عبد النبي = الشيخ  
16 عبد النبي الكاظمّي، الشيخ  
(47 عبد الادي الطعان، األديب  

(43 عبد الواحد، الشيخ  
عبد الوهاب احلاج عّل الوهيب               )0)
 47 عبد الوهاب احلّلّ  
51 عبد الوهاب قاسم  
د عّل الطريّي     69 عبد الوهاب بن الشيخ ممَّ
 ع���ب���ود احل������اج ع����ل����وان=م����ت����ار م��ل��ة 
18( التعيس  
(53 عبود احلسني اليعقوب احلّلّ  
(0( عبود الشله، السيِّد  
عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر                  165
171 عبيٌد شب، السيِّد  
158 عثمن جاووش بن مصطفى  
(54 عثمن حافظ  
58 العدل بن مزروع النيّل الدباس  
عّز الدين احلسن بن احلسني الُعود، الشاعر             59
عّز الدين حسن بن عّل بن األبزر                     110
 40 عّز الدين بن عبد السلم  
(47 العصامّي  
70 عقبة بن كعب  
(47 العّلمة أمحد الوائلّ  
(59  ،41 العّلمة التفتازانّ  
العّلمة احِلّلّ        8، 17، 13، 4)،))، 

(59 ،188 ،(5
81 العّلمة الدزفولّ  
(54 العّلمة السيِّد العاملّ  
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العّلمة السيِّد مهدي                   154، 155
علم بن سيف بن منصور النجفّي احِلّلّ       80 

81
(13 عّل بن السيِّد أمحد  
 (0 عّل بن أمحد الرميلّ  
 109  ،13 عّل بن أسامة = ابن أسامة  
138 عّل تقي الطباطبائّي، مريزا  
181 عّل بن الشيخ جعفر، الشيخ  
148 عّل جواد األسدّي  
عّل بن حسني السيِّد أمحد، السيِّد                  13)
عّل السيِّد حسني آل كمل الدين                  03)
عّل بن احلسني العذارّي، الشيخ             )17، 

177 ،175
، الشيخ   159،  عّل بن احلسني آل عوض احِلّلّ

(05
16( عّل احِلّلوّي، الشيخ  
(63 عّل احلّمدّي  
198 عّل السيِّد محد آل كمل الدين  
عّل ابن محدون الكاتب                  130، 131، 136
عّل احلمود، السيِّد                     45)، 46)
16 عّل ابن اخلازن  
عّل اخلاقان، الشيخ           69، 0)1، 3)1، 

 (47 ،(4( ،(37 ،((( ،(18 ،1(5
معصوم= بن  السيِّد=عّل  امل��دّن،  خان  عّل 

صاحب السلفة           111، )11، 114 

 147 عّل اخلليل، الشيخ  
(15 عّل رفيش، الشيخ  
178 عّل بن زيد بن عّل = الُغراب  
163 عّل زين الدين  
عّل ال�ع، السيِّد                45)، 46)
108 عّل شجاع الدين احلّلّ  
156 عّل صاحب  
165 عّل الفحام، السيِّد  
 ، ع���ّل ب��ن ع��ب��د احل��س��ني امل���وس���وّي احل����ّلّ
السيِّد                                84، 85
عبد  بن  النيّل=عّل  احلّلّ  احلميد  عبد  بن  عّل 

 16 الكريم    
عّل بن عبد العزيز ، جال الدين اخلُليعّي 

64  ،63  ،6(  ،61                         
عّل بن عبد الكريم = باء الدين  13
177 عّل بن عبداهلل بن عّل العذارّي  
الدين  باء  الكريم  عبد  الدين  غياث  بن   عّل 
60  ،57 النيلّ                          
عّل بن فضل ابن هيكل احلّلّ        18، 19، 6)
ع���ّل ك��اش��ف ال��غ��ط��اء=ص��اح��ب احل��ص��ون 
املنيعة                             151، 164، 37)
 144 عّل كمل الدين احلّلّ  
كمل  ف��اض��ل  ال��دي��ن=أخ  ك��مل  السيِّد   ع��ّل 
 (05 الدين       
77 عّل بن مسيح اهلل رضا  
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39 عّل موسى الكعبّي  
13 عّل بن ييى ابن بطريق  
ع��������ّل ب������ن ي�����وس�����ف ب������ن ع������وض، 
الشيخ                     34)، 36)، 37)
137 عمر أبو النص  
(5( عمران احلاج سعدون، الشيخ  
األع���رج  اب���ن  امل��ط��ل��ب  ع��ب��د  ال��دي��ن  عميد 
احلسينّي                                    5)، 60
ين، السيِّد                                13، 60 عميد الدَّ
عهدي البغدادّي                       86، )10
70 العوام = حفيد كعب بن زهري   
(61 عبد احلميد شلش  
(64 عيدان عّراك  
(38 عيسى، السيِّد العّلمة  
عيسى بن السيِّد محد كمل الدين، السيِّد   156، 

(50 ،(49 ،(48 ،(46
)حرف الغني(

(59 الغزال  
(30 غني الواهرّي، الشيخ  
 (47 غني احلرضّي، الشيخ  
145 ُغوستاف ُلوبون  
13 يِن النيلّ   غياث الدِّ

)حرف الفاء(
(59 الفارايبّ  
17( فارس الربة، الشيخ  

61 فارس احلسون  
9( فاروق فائق كوبرلو  
الفاضل ال�ابيانّ                       15)، 5))
فاضل كمل الدين احلّلّ                                   144، 

(44 ،(19 ،(14 ،(05 ،(03،(04
(30 فاهم فرج اهلل، الشيخ  
13 َفَخار الَدين بجْن َمعد املوسوّي  
فخر الدين الطريّي                        69، 119 
60 فخر الدين بن العّلمة احلّلّ  
بعي األحسائيِّ  37  د السَّ فخر الدين بُن ممَّ
فخر املحققني                     13، 1)، 55، 59، 60
الدين= كمل  محد  السيِّد  موسى  هادي   فخري 
(6( السيِّد فخري  
فرج اهلل بن سال البّكاء الزائرّي  84
(30 فريق املزهر آل فرعون  
الفضول=مؤرخ  سليمن  بن  د  ممَّ بن   فضل 
الكون                                       101، )10، 103
4( الفريوز آبادّي  
144 فيصل األّول  
(54 الفيض آبادّي  

)حرف القاف(
، الشيخ            136، 161،  قاسم اخلطيب احلّلّ

 (05 ،(00
د امللَّ                     51، 54) قاسم ممَّ
قتادة بن إدريس احلسينّي           8)1، 9)1
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153 قس بن ساعدة اإليادّي  
39 القشريّي  
القطيفّي                                   171، )17
(( القمراوّي  
(59 القوشجيِّ  

)حرف الكاف(
144 كاظم اخلراساّن، الشيخ املّل  
(47 كاظم السودان، الشيخ  
كاظم اليزدّي                        38)، 41)
171 كاظم شب، السيِّد  
4( كامل الشبيبّي  
كريم السيِّد حسني آل كمل الدين                      03)
كريم السيِّد عّل آل كمل الدين                         03)
(64 كريم عّراك  
70 كعب بن زهري بن أيب سلمى  
35 الكفعمّي=صاحب املصباح  
160 از   الكوَّ
179 كوكس، ملك العراق  
(63 لف السيِّد سعيد، السيِّد  
171 لقّي شب، السيِّد  
(59 اللهيجّي  
لطيف بن الشيخ عبداهلل السعيد، الشيخ          04) 
د لطيف                       36)  لطيف عّل عوض=ممَّ
املتنبي                            111، 189
=ابن املتوج          17، 37، 55 ج البحرانِّ املتوَّ

19( املتوّكل  
165 ابن هشام األنصارّي  
66 ابن وشاح  

حرف )امليم(
18 متبى العراقي، الشيخ  
146 ميد العّطار  
ميد املل مخيس                            )0)، 17)
135 مب الدين النّجار  
الطبيس=الشيخ  ال��ن��وري  حسني  امل��ح��ّدث 
النوري                                  63، 150
 م��س��ن األم����ني ال��ع��ام��ّل=ص��اح��ب أع��ي��ان 
الشيعة           1)، ))، 8)، )3، 158، 159، 

196 ،18(،187 ،160
مسن القزوينّي، السيِّد            183، 193
(61 مسن شلش، الوزير  
املحّقق احلّلّ                     8، 147، 188
د، الشيخ=ابن املّل           05)، 8)) ممَّ
د بن إدريس الشافعّي=ابن إدريس      41،  ممَّ

 188
د أمني عّل عوض=الدرويش       33)، 36) ممَّ
150 ، الشيخ   د األيروانِّ ممَّ
د باقر األصفهاّن، املجلّس            16، 8)،  ممَّ

81 ،54 ،34 ،3( ،31
165 د باقر الزار   ممَّ
= زين العلمء          136، 137 د باء الدين احلّلّ ممَّ
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د بن تاويت الطنجّي                   88، 90، 96 ممَّ
159 ، الشيخ   د التبيزّي احلّلّ ممَّ
د تقي الشريازّي، أية اهلل            144، 13)،  ممَّ

(51 ،(30
((5 س   د تقّي الطهراّن = املقدَّ ممَّ
144 د تقّي الكركاّن، الشيخ   ممَّ
(5 د الباعّي   ممَّ
159 د الزائري النجفّي، الشيخ   ممَّ
(47 د جال الاشمّي، السيِّد   ممَّ
45 د ابن أيب جهور األحسائّي   ممَّ
151 د جيل بن عبدالليل   ممَّ
 ،148 د جواد األسدّي   ممَّ
(00 د جواد الزائرّي   ممَّ
مفتاح  ال��ع��ام��ّل=ص��اح��ب  ج����واد  ��د   م��مَّ
147 الكرامة  
=شف الكتاب  58 د بن جيا احلّلّ ممَّ
د بن الشيخ عز الدين احلارثّي العامّل، باء   ممَّ
(38 الدين  
193 د حرز، الشيخ   ممَّ
أمل  العامّل=صاحب  احلر  احلسن  بن  د  ممَّ
اآلمل                15، 19، 5)، 33، 67، 111
(48 د حسن الطالقان ّ  ممَّ
ال��دي��ن،  ك��مل  آل  ع��ّل  ال��س��يِّ��د  حسن  ��د   م��مَّ
(03 الشاعر     
د حسن بن عّل ال�ع، السيِّد                   46) ممَّ

د حسن بن عيسى بن كامل=والد محد               155 ممَّ
د حسن السيِّد عيسى بن كمل الدين              )1) ممَّ
د حسن كّبة البغدادّي             158، 159 ممَّ
(15 د حسن املامقانّ   ممَّ
د حسن النجفّي=صاحب الواهر                147 ممَّ
د السيِّد حسني آل كمل الدين                    03) ممَّ
د بن حسني السيِّد أمحد، السيِّد           13)، 14) ممَّ
د حسني األصفهاّن= أبو املجد الرضا            70 ممَّ
د بن حسني بن محد اخلّياط                14)، 15) ممَّ
181 د حسني بن عّل، الشيخ   ممَّ
، الشيخ                       46) د حسني علوش احلّلّ ممَّ
د حسني كاشف الغطاء                     154،  ممَّ

196 ،191 ،183
د حسني الكاظمّي، الشيخ             03)، 67) ممَّ
 70 د حسني نجف   ممَّ
، أبو احلسن                   13، 63 د بن محَّاد احلّلّ ممَّ
159 ، الشيخ   د بن محزة احلّلّ ممَّ
1(0 د خليل املرادّي الدمشقّي   ممَّ
(47 د اخلليّل، الشيخ   ممَّ
68 د داغر النايّب احلّلّ   ممَّ
��د ال��رض��ا ال��ش��ي��خ أمح���د ال��ش��ي��خ حسن   م��مَّ
النحوّي                    1)1، 6)1، 163، 164
163 د رضا الزري، احلاج   ممَّ
70 د رضا األصفهانّ   ممَّ
د رضا التستّي=املحّدث الزائرّي  54 ممَّ
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د رضا ابن جلل الدين األصفهانّ    54 ممَّ
(30 د رضا الشريازّي   ممَّ
(3( د رضا الصاف، السيِّد   ممَّ
����د رض������ا ال���ط���ف���ي���ل، ال���ش���ي���خ=  م����مَّ
161 النجفَي  
السيِّد=األستآبادّي  القاسم،  أبو  رضا  د  ممَّ
احلّلّ                         18)، 19)، 0))، 3))
�����د رض�������ا ك�����اش�����ف ال����غ����ط����اء،   م�����مَّ
193 الشيخ  
د الزينّي البغدادّي                       0)1، 163، 164 ممَّ
د بن حسن العامّل                 113 د السبط=ممَّ ممَّ
د بن سليمن الفضوّل            9، 85، 86، 87،  ممَّ
 ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،9(  ،88،89،90 

101 ،100 ،99 ،98
د السموي                    1)، 65، ))1، 6)1، 164  ممَّ
د بن شجاع القّطان = ابن القّطان             53، 54 ممَّ
د بن شف الدين ييى بن ليث احلسينّي،   ممَّ
45 السيِّد  
(0( د ال�ع   ممَّ
163 د بن الشيخ طاهر، الشيخ   ممَّ
167 د الطباطبائّي   ممَّ
د سعيد احلبويّب ، السيِّد   70، 159، 197،  ممَّ

(31
1(0 د سعيد السويدي البغدادّي   ممَّ
د سعيد بن الشيخ ممود سعيد                  159 ممَّ
(19 د سمكة، الشيخ   ممَّ

143 د شاكر   ممَّ
171 ، السيِّد   د شبَّ ممَّ
8( د صادق بحر العلوم، السيِّد   ممَّ
د صالح = جد حسني أبو الويص                           183 ممَّ
(65 = ابن العال   د صالح احلّلّ ممَّ
د طه نجف                      144، 5))، 51) ممَّ
174 د بن عبد اهلل الرشيد   ممَّ
157 د عبد الكريم   ممَّ
173 د بن عبد الوهاب   ممَّ
(6 د بن علّ   ممَّ
 (3( د عّل بحر العلوم   ممَّ
(19 د عّل شاه عبد العظيمّي   ممَّ
د بن عّل اليعقويّب التبيزّي     3)، 4)، 6)،  ممَّ
 ،151 ،150 ،146 ،1(8 ،1(0 ،115 ،69 
 ،(45 ،(4( ،(36 ،((( ،(17 ،195 ،15( 

(69 ،(68 ،(67 ،(65
(03 د السيِّد عّل آل كمل الدين   ممَّ
د بن عّل الرجانّ                 ))، 4) ممَّ
(63 د عّل القزوينّي، السيِّد   ممَّ
(0( ار   د عّل النجَّ ممَّ
= اليكلّ              108، 115 د بن عواد احلّلّ ممَّ
191 د ابن الشيخ عيسى النجفّي   ممَّ
 39 د فائز   ممَّ
181 د كاشف الغطاء، الشيخ   ممَّ
د كاظم اخلراساّن=اآلخوند   5))، 38)،  ممَّ
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(51

(51 د كاظم الطباطبائّي   ممَّ
د كاظم اليزدّي                           30)، 51) ممَّ
د ابن أيب سعيد الروّي  37 د بن ممَّ ممَّ
1(9 د بن مكثر بن فليتة   ممَّ
���د ب����ن م���ك���ي ال��ع��ام��ّل=ال��ش��ه��ي��د  م���مَّ
األّول              16، 5)، 54، 55، 60
95 د بن مليار   ممَّ
37 د ملك، مريزا   ممَّ
د بن السيِّد مهدي القزوينّي              183، 46) ممَّ
د موسى السيِّد محد كمل الدين                     )6) ممَّ
(15 ، الشيخ   د بن نظر احلّلّ ممَّ
د بن ييى الذّل=صفّي الديّن                     1)،  ممَّ

190 ،88 ،69
د بن يوسف آل مي الدين                163، 164 ممَّ
163 د بن يوسف الامعّي   ممَّ
157 ممود، الصلبي الكبري  
ممود بن السيِّد أمحد كمل الدين                       113
160 ممود سمكة، الشيخ  
ممود بن السيِّد عبد الرمحن النقيب         157، 158
مراد ابن السيِّد أمحد، اإلمام السيِّد                 158
158 مراد اخلطيب، احلاج  
10( مراد باشا  
مرتض، السيِّد = عّم الستآبادّي                    18)
150 مرتض األنصارّي  

165 مرتض بحر العلوم  
(33 املس بيل  
(34 املستنص العبايّس  
(1( مسلم بن محود بن عزام الكبري  
163 انّ   مسلم بن عقيل الصَّ
(4 مصطفى جواد  
مصطفى بن حسني السيِّد أمحد، السيِّد                   13)
(54 مصطفى النّحاس، الشيخ  
(5 معاوية  
30 املعتضد  
، أبو سلمى  68 مغامس بن داغر احلّلّ
133 املغرية بن شعبة  
أو  ال��ص��ي��م��ريِّ  رش��ي��د  ب��ن  حسن  ب��ن   مفلح 
19 الصعبيُّ  
املفيد، الشيخ                        59)، 60)
13 مفيد الدين ابن جهم  
30 امُلقتدر  
املقداد السيوري احلّلّ      ))، 47، 53، 54، 55
144 مّل كاظم، الشيخ  
ِة         165،  مّل كاظم األزرّي=صاحب األُزريَّ

166
(4( املّل مبارك الزبيدّي  
(4( د صالح   مّل مبارك بن ممَّ
158 مّل مصطفى  
54 منذر احلكيم ، السيِّد  
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1(8 املنذرّي  
منصور بن كمل الدين األبزر احلّلّ        113، )1)
(13 منعم العلوش  
139 مهدي األعرجّي، السيِّد  
مهدّي اخلاليّص، الشيخ     144، 30)، 31)، 

(51
مهدي الشيخ عّل كاشف الغطاء                 150
6( مهدّي الفلوجّي احلّلّ  
م���ه���دّي ب��ح��ر ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ّي، 
السيِّد                     137، 163، 164
السيِّد=مهدّي  القزوينّي،  حسن  السيِّد  مهدّي 
القزوينّي           100، 154، 160، )16، 

(37 ،179 ،178
مهدي بن حسني السيِّد أمحد، السيِّد      13)، 14)
((7 مهدي الفلوجّي، احلاج  
58 مهذب الدين بن ردة  
 م��ه��ذب ال��دي��ن ال��ش��ي��ب��اّن=م��م��ود ب��ن سال 
66 الشيبانّ  
(8 امُلهّلب بن أيب صفرة  
(9  ،(8  ،(7 امُلَهلَّبيُّ احلّلّ  
189 مهيار=مهيار الدمشقّي  
موسى السيِّد محد كمل الدين        )6)، 64)
(05 موسى الر الكربلئّي  
د حسن=السيِّد موسى           155 موسى بن محد بن ممَّ
موسى بن شيخ تقي ابن زاير=دهام          31)

موسى بن شيخ شيف العامّل، الشيخ           147
(47 موسى عمران وتوت، السيِّد  
11( املول حيدر  
مريزا حسني النائينّي                            4))، 51)
164 ميكال ابن دريد  

)حرف النون(
(18 ناجي بن محادي بن مخيس  
88 ناجي مفوظ، السيِّد  
ناص السيِّد حسني بن عزام الكبري، السيِّد           )1)
165 ناص دوش  
الناص العبايس                          9)1، 130
ناص بن عبد عّل احللوّي، الشيخ  77
ناص بن كمل الدين األبزر احلّلّ            113، )1)
(4( نافع، الشيخ  
183 ناظم باشا، احلاكم التكّي  
39 ناهضة ستار، الدكتورة  
محدان،  ابن  عبداهلل  القاسم  أبو  الدين  نجم 

السيِّد  66، 67، 68
نجم الدين بن النقيب شمس الدين                       109
الرازّي= الدين  شمس  ابن  خرض  الدين   نجم 
اوي اللودّي                                                      8) الرَّ
، اخلواجه                  17، 59) نصري الدين الطويسِّ
60 نظام الدين أيب القاسم علّ  
احلميد  عبد  ب��ن  د  ممَّ ب��ن  ع��ّل  ال��دي��ن  نظام 
60 النيّل=نظام الدين النيلّ  
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108 نعمن األعرجّي  
78 ، السيِّد   نعمة اهلل احلّلّ
60 نعمة اهلل بن خواتون العاملّ  
81 د النجفّي   نعمة اهلل بن ممَّ
(9 النمرود  
 ،133   نوح
(01 نور الدين ممود  
نور اهلل املرعيش التستّي                  17، 61
(0( نوري سعيد  
 نوري هادي موسى السيِّد محد كمل الدين السيِّد 
 (6( نوري            

)حرف اهلاء(
هادي الشيخ أمحد النحوّي             1)1، 6)1، 163
هادي السيِّد حسني آل كمل الدين              03)
هادي السيِّد عّل آل كمل الدين، الشاعر      03)
هادي الطهراّن، الشيخ                      03)، 19)
هادي بن محد كمل الدين، السيِّد            19، 47، 
 ،177  ،168  ،148  ،110  ،109  ،51  ،48 

(59 ،(56 ،(11 ،(00،(01 ،199
(1( هادي بن محود بن عزام الكبري  
193 هادي كاشف الغطاء، الشيخ  
هادي موسى السيِّد محد كمل الدين                           )6)
133 هارون  
 ،155،(6( هاشم السيِّد محد كمل الدين   

(68 ،(67 ،(66 ،(65

(30 هبة الدين الشهرستانّ  
58 هبة اهلل ابن الشجرّي النحوّي  
(5( هدهود آل غضيب  
(04 هندي، الشيخ  

)حرف الياء(
108 ييى بن أمحد األعرجّي  
 13 ييى ابن بطريق  
ييى بن سعيد احلّلّ                         110، 111
19( د املهلبّي   يزيد بن ممَّ
133 يوذا  
163 يوسف الزري، املّل  
يوسف البحران =صاحب لؤلؤة البحرين            15
يوسف بن املخزوم األعور املنجْصورّي  7)
يوسف كركوش                                  33، )0)
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)حرف األلف(
87 أذربيجان غاغاوزيا  
(63 أرايض البور  
أردبيل                           5)، 51، 76
أرض حرَكة                          9)، 30
95 استانبول  
(18 استآباد  
70 أصفهان  
(59 أمريكا  
أنقرة                                88، 96
(59 أوربا  
78 األوزبك  
98  ،78  ،76 إيران                         
157 أيشان تل أملح  

)حرف الباء(
بابل                           30، 55، )15
البحرين                        69، )8، 38)
ُبرس نمرود=برج البلبلة                   9)، 30
بريطانيا                          75، )3)، 46) 49)
(5(   بساتني جعفر الصادق

(0 بستان أبو فهد = باغ أبو فهد  
157 بستان أبو هوايش  
157 بستان السيِّد سلمن  
157 بستان السيِّد علّ  
157 بستان نورّي  
(63  ،84 البصة                          
بغداد  8، 58، 59، 78، 84، 88، )9، 
 ،11(  ،108  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93
 ،165 ،151 ،1(0 ،119 ،115 ،114 ،113 
 ،(41 ،(3( ،(30 ،((5 ،(1( ،190 ،171 

(44 ،(4(
143 بلد الرافدين  
(( بلدة القريوانّ  
87 البلقان  
37  ،36 بمبي                        
بنيشيا = بنّشة                        84، )0)، )5)
(46 ببهان  
95 بولق  

)حرف التاء(
(63 التاجّية  

فهر�س الأماكن والبلدان
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78 تبيز  
87 تركمنستان  
تركيا                              76، 87، 98، 49)
101 تكية البكتاشّية  
(( تونس  
77 تيمجان  

)حرف اجليم(
الامع الكبري  )4)، 43)، 44)، 63)
10( جامع املرادية  
(63 جامع اليتاويني  
19 جامعة البصة  
165 جامعة القادسّية  
176 جامعة برمنجهام  
جبل حائل                      173، 174
جبل عامل                     16، )16، 196
(38 جزيرة البحرين        
(66 ج� الكوفة  
96 جَعيَّة التاريخ التكّية  

)حرف احلاء(
 احل���ائ���ر احل���س���ي���ن���ّي=احل���رضة احل��س��ي��ن��ّي��ة 
ال�يفة                      101، 1)1، )))
احلجاز                          110، 8)1، 9)1، 173
17( احلسا  
166 احلصني  
169   حرضة العسكريَّني

77 حلب  
 احللَّة الفيحاء  7، 8، 9، 10، 13، 14، 
 ،45 ،31 ،30 ،(9 ،(8 ،(7 ،(3 ،(0 ،17 ،16 
 ،63 ،61 ،58 ،57 ،55 ،5( ،51 ،50 ،47 ،46 
 ،81 ،80 ،77،79 ،75 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 
 ،1(5 ،94 ،93 ،9( ،87 ،86 ،85 ،84 ،8(
 ،156 ،151 ،150 ،146 ،145 ،144 ،131 
 ،166 ،165 ،163 ،16( ،161 ،159 ،157 
 ،18( ،179 ،178 ،175،176 ،171 ،167 
 ،(03 ،(0( ،(00 ،199 ،198 ،190 ،183 
 ،(41 ،(37 ،(34 ،(18 ،(15 ،(13 ،(01 
 ،(5( ،(51 ،(50 ،(46 ،(44 ،(43 ،(4( 
(65 ،(64 ،(63 ،(6( ،(61 ،(58 ،(53
183 محام املهدّية  

)حرف اخلاء(
(9 اخلزانة الرضوّية  
95 اخلزانة املرادّية  

)حرف الدال(
((( دار السيِّد عّل القزوينّي احلّلّ  
95 دار الكتب الرضوّية  
دائرة املعارف اإلسلمّية                   93، 98
(53  ،40 دمشق                        
78 الدولة الصفوّية        
الديوانّية                            )13، )0)

)حرف الراء(
178 الرغيلة  
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174 الرياض  
13 ن املجْرَكزي ِف احِللَّةِ   ججْ السَّ

)حرف السني(
179 السموة  
(61  ،17( سوريا                           
(4( سوق البل          

)حرف الشني(
الشام                        )13، 151، 53)
165 الشامية  
161 شيعة عوف  
16( الشقيف  

)حرف الصاد(
17( صنعاء  

)حرف الطاء(
(( طنجة  
161 ة   الطهمزيَّ

)حرف العني(
(53  ،(5( عبة بتة                        
العتبة العّباسّية املقّدسة                    18، 45
 العراق  16، 17، )5، 55، 69، 75، 76، 
 ،109 ،108 ،107 ،101 ،9( ،87 ،84 ،8( 
 ،17( ،151 ،144 ،143 ،1(9 ،119 ،110 
 ،(53 ،(49 ،(38 ،(33 ،18( ،178 ،173 

(61
عرب عربستان                       46)، 49)

(6( العزيزّية  
50 عقد امُلفتي  
113 عَكد الُبلوش  

)حرف القاف(
(5 القاهرة  
161   قب إبراهيم اخلليل
87 قبص الشملّية  
148 قرى الِعَذارِ  
148 قرية الدبلة  
قرية السادة  175، 13)، 65)، 66)
161 قرية الطينّية  
175 قرية املحاويل  
65  ،60  ،58 قرية النيل                         
قرية جناجة = قناقية                     148، 149
55 قرية سيور ف احللة = سورا  
16( قرية قاقعية ال�  
161 قرية نمرود  
178  ،56 قزوين                         
148 قضاء الاشمّية  
17(  ،8( القطيف                            
قم املقّدسة                          18، 54، 83

)حرف الكاف(
الكاظمّية                       81، 165، 171
كربلء  17، 0)، 1)، 61، )6، 63، 85، 
 ،147 ،146 ،1(5 ،113 ،101 ،100 ،94
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171،(3( ،167
(58 الكفل  
171 الكوت  
الكوفة        108، 9)1، 156، 41)، 58)، 

(67 ،(66 ،(63 ،(6(
(46 الكويت  
77 گيلن  

)حرف امليم(
95 املتحف البيطان  
157 مّلة أيب الفضائل  
مّلة األكراد            171، 03)، 15)، 44)
مّلة التعيس                         )18، 183، 15)
مّلة الامعني                            63، 13)
(15 مّلة الباويِّني  
((5 مّلة احلويش  
47 مّلة الطاق  
املحّلة الكبرية = مّلة جديد حسن باشا                 )4)
(15 مّلة اليتاويِّني  
مّلة جبان                            50، )8، 41)
(0 امُلخيَّم احلسينّي  
(13 املدحتيَّة  
16 املدرسة الزينيَّة  
(1( ة   مدرسة املقاصد اخلرييَّ
العلوم  مدرسة   = ال�عيَّة  العلوم   مدرسة 
199 الدينيَّة  

(54 رة   املدينة املنوَّ
(14 مدينة جبةّ  
100   مرقد سيِّد الشهداء
18 مركز تراث احِللَّة  
11( مسجد الشمس = رّد الشمس  
198 مسجد آل علوش  
مسجد الومرد                        )0)، 18)
فياض  ب��ن  ال��س��م��ي��ع  ع��ب��د  ال��ش��ي��خ  مسجد 
80  ،79 احلّلّ                              
(63 مسجد الكوفة  
مسجد املصلوخّي                           15)، 16)
(66 ارين        مسجد النجَّ
(03 مسجد باب احلسني  
(13 مسجد بيت علوش  
امُلسيَّب                          )6، 13)، 14)
95 مشهد  
81 املشهد ال�يف الغروّي  
10( مشهد الكاظمنّي  
40  ،36 مص                               
(45 مطبعة املعارف  
58 مطري آباذ  
63   مقام اإلمام جعفر الصادق
196 ،16            مقام صاحب الزمان
101 مقبة الدده الكبري  
مّكة                               9)1، )17، 54)
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95 مكتبة األوقاف ببغداد  
165 مكتبة احلكيم  
77 مكتبة السموّي  
(6 مكتبة السيِّد حسن الصدر  
مكتبة الششتية                        37 ، 0))، 4))
80 مكتبة املرعيّش  
88 املكتبة املستنصّية  
83 مكتبة املفيد  
د عّل اخلوانسارّي  81 مكتبة الول ممَّ
مكتبة سيِّدنا احلسن صدر الدين  81
143 اململيك = الُكولِت  
173 اململكة العربّية السعودّية  
لمعة  التابعة  اإلس��لم��ّي  ال��ن���  سة   مؤسَّ
18 سني   املدرِّ
(49  ،61 املوصل                             

)حرف النون(
148 ناحية القاسم  
171 ة   الناصيَّ
نجد                                  70، )17
النجف األشف  30، 37، 77، 81، )8، 
 ،1(9 ،1(5 ،1(( ،1(0 ،119 ،97 ،96 ،95 
 ،163 ،16( ،161 ،150 ،149 ،146 ،144 
 ،178 ،175 ،173 ،171 ،167 ،166 ،165 
 ،(13 ،(05 ،(03 ،199 ،196 ،19( ،183 
 ،((4 ،((( ،((0 ،(19 ،(18 ،(15 ،(14 
 ،(41 ،(39 ،(38 ،(37 ،(34 ،(3( ،((5 

(66 ،(58 ،(50 ،(49 ،(48 ،(46 ،(45
161 نر الطهمسيَّة  
نر الفرات             63، 84، 161، 176، )5)

)حرف اهلاء(
17( َهَجرَ  
(63 هنجان  
الند                                  37، 114، 115
الندّية                                    178، 33)
18( هيت  

)حرف الواو(
(53 الوند  

)حرف الياء(
1(8 اليمن  





303



)حرف األلف(
آل األعرجّي                            13، 165
آل الرشيد                                173، 174
(31 آل السيِّد حيدر   
156 آل الصاف    
119 آل الطريّي  
13 آل املطهر  
آل بحر العلوم                                )19، 31)
(5( آل بدير   
151 آل جيل   
16( آل حلوة العاملّيني    
173 آل سعود   
(36  ،(33 آل عوض                           
(5( آل فتلة  
آل كاشف الغطاء                       148، 149، )18
160 آل كبة    
(4( آل مبارك  
آل مزيد                                        4)، 33)
108 ابن أسامة   
109 ابن شكر = بنو شكر  

13 ابن طاووس  
13 ابن ُمَعيَّة  
75 التراك السنة  
146 اإلستانة   
157 أسة آل عبد الليل باشا   
أسة كمل الدين       110، 154، 156، 157، 
 ،198  ،19(  ،175  ،174  ،171  ،160

(67 ،(31 ،((3 ،(1(
133 أصحاب عيسى  
133 أصحاب موسى  
(1( آلبو السيِّد أمحد  
(1( آلبو السيِّد محد  
(1( آلبو السيِّد عيسى  
(1( آلبو السيِّد كاظم  
90  ،41 اإلمامّية                         
144 اإلنجليز  
(15 أهال هيت  
أهل البيت = عتة النبي         15، 7)، 30، 
 ،88 ،80 ،77 ،64 ،61 ،59 ،58 ،47 ،31

((( ،135

فهر�س البيوتات والقبائل والفرق
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أهل السنَّة             17، 41، 76، 89، 131، 
(43 ،13(

(15 أهل جّبة  
(64 أولد عراك  
75 اإليرانيون الشيعة  

)حرف الباء(
بنو أَسد = أسة أسدية                       13، )5
(5 بنو أمية  
111 بنو محزة  
(5( البو سلطان  
19( بيت احلر العاملّ  
95 بيت الطريّي  
160 بيت الفلوجّي  
بيت القزوينّي                              178، )4)
19( بيت احللو  
التكمن                           76، 78، 87، 88، 90
(15 تيار بن زيزان  

)حرف اجليم(
جبور                             173، )5)، 53)
17( مِحرَي القحطانّية  

)حرف اخلاء(
خفاجة                                  145، )5)، 53)

)حرف الدال(
17( الدغريات  
19 دولة اخلروف األبيض  

)حرف الراء(
78 رجال القزلباش  

)حرف السني(
(13 السادة العميدّيون  
87 السلجقة  
(43 السومرّيون  

)حرف الشني(
شمر                          )17، 173، 175
الشيعة                                    )13، 136، 43)

)حرف العني(
173  ،17( عبيد                          
العثمنيون = آل عثمن                    76، 78، 87، )9
العذاريون                                    )17، 175
(63 عشائر الندّية           
(4( عشرية زبيد    
(5(  ِ عشرية اليسار 
87 عشرية البّيات  
عشرية النابيني                             9)، 68
(5( عشرية املحامدة  
(5( عشرية األيسار  
عشرية ُطفيل                           161، 63)
145 عشرية عقيل  
(63 عشرية عمر لنك  
علمء الشيعة                          16، 76
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)حرف الفاء(

الفرس           75، 76، )9، 119، 190، 59)
157 فنهرة  
1(5 الفيثاغورّيني  

)حرف القاف(
(34 قبيلة بني أسد  
قبيلة بني حسن                          33)، )5)
160 قبيلة ربيعة  
قبيلة طيِّ = الطائّي                                  173، )5)

)حرف امليم(
املتصّوفة = الصوفّية         15، 16، 33، 39، 

4( ،41 ،40
املخزومّي                                      3)، 3)
88 املذهب العفرّي  
40 املذهب الشافعّي  
40 املذهب املالكّي  
(43 املصّيون  
90 املعتزلة  
8 املغولّية  
17 مقام َأُبو َفَهدٍ  

)حرف اهلاء(
(05 اليتاوّيني  

)حرف الياء(
اليونانّيون                             43)، 59)
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)حرف األلف(
(57 أحكام الغراب  
98 إحياء الداثر  
95 األربعني حديًثا )تركّي(  
أمري  كلم  من  املستقبلة  احل��وادث   استخراج 
18   املؤمنني عّل
استقصاء األخبار                        107، 113
55 األسئلة املقدادية  
منهج   = العتقاد  واج��ب  شح  ف   العتمد 
55 السداد  
155 أعلم الشيعة  
يعة                   1)، ))، 158، 196 أعيان الشَّ
80 األعيان من آل عدنان  
(5 ألفّية الشهيد  
31 األلفني  
81 النتخاب  
 إنسان العيون ف مشاهري سادس القرون       131، 

136 ،133 ،13(
 النصاف والنكت اللطاف ف الردِّ عل صاحب 
57 اف   الكشَّ

األنوار البدرّية ف رّد شبه القدرّية              7)، 8)
95 أنيس القلب )فاريّس(  

)حرف الباء(
البابلّيات=بابلّيات الشيخ اليعقويّب         3)، 
 ،(36  ،178  ،155  ،150  ،115  ،69  ،(6

(66
69 بابلّيات عّل اخلاقان  
بحار األنوار                         8)، 81
180 البحر املحيط ف أصول الفقه  
براهني العقول                    180، 181
األئّمة  علوم  أب��واب  فتح  ف  املبني   ال��به��ان 
171 املعصومني  
(6 بغية الراغبني  
بغية الطالبني ف حقيقة املجتهدين                   171
صاحب  ان��ح��راف  تبيان  ف  ال���زاف   ب��ي��ان 
57 الكّشاف  

)حرف التاء(
ة                      18، 6) تاريخ األئمَّ
(0 تاريخ العراق بني احتللني  
تاريخ النجف األشف ومشاهري ماهديه       30)

فهر�س املوؤلَّفات املذكورة ف املنت
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80 تأويل اآليات الباهرة  
16 تتّمة الرجال  
18 التحرير  
حتفة الطالبني ف معرفة أصول الدين  56
98 حتفة سامي  
79 تذكرة العّلمة احلّلّ  
د بن احلسني ال�يف الريّض             39) ترجة ممَّ
(3( تطور الفكرة واألسلوب  
تعلّيقات عل شائع املحقق احلّلّ  83
بمنازل  وتشخيصها  الليل  س��اع��ات   تعيني 
18 القمر  
81 تكملة نقد الرجال  
150 التلويات الغروّية  
(57 تنبيه الغافل  
التنقيح الرائع ف شح متص ال�ائع  53
شبه  لِدفع  ال��واردة  باحلجج  األن��ور   التوضيح 

(8 األعور  
)حرف اجليم(

1(6 جذوة الغرام ومزنة النسجام  
(58 جريدة التوحيد  
(51 جريدة الفيحاء  
(54 جريدة املدينة املنورة  
(49 جريدة اليقظة  
(54 جريدة أم القرى  
(6( جريدة صوت األحرار  

(5 جانة البهية  
)حرف احلاء(

(63 حاشية عل ألفية ابن مالك  
حاشية عل كتاب التبصة للعّلمة احلّلّ           63)
63 احلبل املتني  
180 حّجة اخلصام  
181 احلجر الدامغ  
احلدائق الزاهرة ف زاد الدنيا واألخرة                   0))
حديقة السعداء ف ترجة روضة الشهداء                       95
96 ُحسٌن وِعشٌق )فاريّس(  
151 احلصون املنيعة  
احلصون املنيعة                           47، 69، )18
احلق اليقني ف تصويب رأي املجتهدين            149
احلقائق الناصعة                          30)، )3)، 53)
181 حياة القلوب  

)حرف اخلاء(
69 اخلريدة ف الفقه  

)حرف الدال(
دار السلم                         63، 150
18 الدر الفريد ف التوحيد  
الدر النضيد ف تعازي اإلمام الشهيد               18، 57
درر الكلم ويواقيت النظام                 111، )11
181 الدين واإلسلم  
1(6 ديوان شعر أمحد النحوّي  
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)حرف الذال(

(41 ذخرية الصاحلني  
الذريعة                               54، 147، 66)

)حرف الراء(
رسالة ) العقد الفريد ف علم التجويد(            0))
56 رسالة أسامي املشايخ  
(63 رسالة الداية  
83 رسالة ف الشكوك  
83 رسالة ف الصوم  
(57 رسالة ف الطلق اخللعي  
18 رسالة ف املسائل البحرانّيات  
18 رسالة ف املسائل الشامّية  
رسالة ف تعقيبات الصلة وأدعيتها وآدابا               18
رسالة ف معان الصلة وترجة أذكارها            18
96 رند وزاهد )فاريّس(  
151 الروض الميل ف آل جيل  
66 روضات النّات  
الروضة النرضة ف علمء املائة احلادية ع�ة       )11
190 الرياض اخلزعلّية  
11( رياض العلمء  

)حرف الزاي(
(19 زبدة الطب  

)حرف السني(
96 ساقي نامه )بالتكّي(  
156 سحر بابل  

األعيان  ترجة   = البلبل  وسجع  بابل   سحر 
191 واألماثل  
83 ال�اج الوّهاج  
114 سلفة العص  
((0 السوانح البابلية  

)حرف الشني(
83 شح أسمء اهلل احلسنى  
18 شح األلفّية للشهيد  
54 شح الباب احلادي ع�  
، شح   شح الباب احلادي ع� للعّلمة احلّلّ
194 جعفر احلّلّ  
، شح   شح الباب احلادي ع� للعّلمة احلّلّ
(04 فاضل آل كمل الدين  
شح البيع من قواعد العّلمة احلّلّ              149
53 شح الفية الشهيد  
د مّكّي العامّل     83 شح ألفية الشهيد األول ممَّ
149 شح املصابيح  
1(5 شح املقصورة لبن دريد  
147 شح شائع املحّقق احلّلّ  
شح فصول اخلواجه نصري الدين  53
18 شح كتاب الرشاد  
شح كتاب األفلك ف علم اليأة                 38)
شح كتاب طهارة ال�ائع للمحّقق احلّلّ        149
53 شح مبادئ األصول  
83 شح مرمات الذبيحة  
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شح نج املستشدين ف أصول الدين  53
شعراء احللَّة                     150، 177
(37 شعراء النجف  

)حرف الصاد(
13( صحيح البخارّي  
19 صفات العارفني  
83 صلة المعة  
(46 الضياء اللمع  

)حرف الطاء(
طبقات أعلم الشيعة         196، 198، 5))، 

(50 ،(4(
((1 طريق املبتدئني ال علوم الدين  

)حرف العني(
18 عّدة الداعي  
149 العقائد العفرّية  
(63 علم املنطق  
109 عمد الطالب  
غرر الفوائد ف شح قصيدة احلسن بن راشد        5)

)حرف الفاء(
فضول البغدادّي  94، 96، 97، 99، 103
9 فقهاء الفيحاء  
81 ف مقدمات املقاييس  

)حرف القاف(
98 قاموس األعلم  
القرآن الكريم         )3، )13، 133، 176، )1)

)حرف الكاف(
17 كتاب اإِلرشاد  
69 كتاب الُدرر اللوامع  
كتاب الرجال                          111، )11
كتاب الرسائل والرسالة الرضاعّية  84
193 كتاب الغيبة  
83 كتاب تعيني الفرقة الناجية  
(57 كتاب ف األخلق  
149 كتاب ف الرد عل الوهابية  
 كتاب ف الرّد عل كتاب الصواعق املحرقة لبن 
(04 حجر  
108 كتاب منية اللبيب  
19 كتب التحصني  
4( ك� الصنام الاهلّية  
 ك��ش��ف ال��غ��ط��اء ع���ن م��ب��ه��مت ال���ي��ع��ة 
149  ،148 الغّراء                      
98 الكشكول  
((0 كنز األفراح ومراح األرواح  
53 كنز العرفان ف فقه القرآن  
81 كنز الفوائد ودافع العاند  
81 الكنوز ف حّل الرموز  
178 الكنى واأللقاب  

)حرف الالم(
فهينّي                       1)، ))، 3) لمّية الشُّ
(44 لب اللباب  
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18 اللمعة اللّية  
53 اللوامع ف الكلم  

)حرف امليم(
98 املباحث العراقّية ل�كيس  
(5 مبادئ األصول  
68 املثان واملثالث  
مّلة التوحيد                          58)، 61)
(58 مّلة العدل      
(46 مّلة الغري  
(49 مّلة اللسان  
(48 مّلة املعارف النجفّية  
(54 مّلة املنهل  
(49 مّلة النجف  
(49 مّلة النهضة والستقلل  
(49 مّلة دجلة  
(49 مّلة لغة العرب  
98 ممع اخلواص  
69 مموعة عبد الوهاب الطريّي  
(51 مّجة العتقاد  
(57 مّجة األعتقاد  
((3 مّجة األعتقاد  
18 امُلحّرر  
33 متص تاريخ احِلّلة  
180 متلف األنظار  
(67 مّلت الزاد إل يوم املعاد  

77 مروج الذهب  
مع  الفقه  مسائل  ف  ومناظرات  مساجلت 
معاصه الشيخ عّل الكركّي العاملّ  84
85 مسالك الفهام  
98 املستدرك  
مشارق أنوار اليقني                       31، 33، 37، 77
(1 مصباح الطويّس  
18 مصباح املبتدي  
مصباح املهتدين ف أصول الدين  5)
املطالب املظفرية ف شح العفرّية                       )11
مطلع العتقاد ف علم التوحيد            88، 90، 96
53 معال الدين ف فقه آل ياسني  
املعال للشيخ حسن ابن الشهيد الثان  54
30 معجم البلدان  
18 املقتص  
95 امللهوف  
18 منافيات احلّج  
(4 مناقشات ومداعبات  
159 منظومة الرحلة املّكّية  
(67 منظومة ف الدماء  
149 منهج الرشاد  
171 منية امُلحصلني  
َتَصِ النَّافِعِ  18 ِح املخجْ امُلهذب الَبارُع ِف شجْ
18 امُلوجز احلاوي  
181 موقظ الراقدين  
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180 ميزان العقول  
)حرف النون(

54 النافع يوم احل�  
 ن���� اخل���زام���ى ال���زرق���اء ف ن���� األدب����اء 
(05  ،46 والفقهاء                           
ُ اخلزامي ف تراجم أصحابنا القدامى    30،  َن�جْ

(05 ،(04 ،136 ،81 ،68 ،45
83 نفحات الفوائد  
(39 النفحات القدسّية ف الفقه  
(60 النكت العتقادّية  
(19 ناية اآلمال  
85 النور املنجي من الظلم  

)حرف اهلاء(
18 هداية املهتدي  

)حرف الواو(
65 واجب العتقاد  
18 واجبات الصلة  
16( الواف للمحّقق الفيضِ  

)حرف الياء(
(39 ينابيع األحكام  
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فهر�س الأ�سعار

الصفحةالشاعرآخر البيتالبيت الشعري

قافية األلف

91 ممد بن سليمن فضولاحتشىُأباهي بوجد قد متكن ف احلشا 

35)ممد أمني عل عوض  الِوصالإذا اقتض العذول حبيب قلبي 

)6مهدي الفلوجّيفبيناأراك بحرية مألتك رينا 

06)مسن األمني العامّلّوجعاأسهرت باحلزن طرف بعدما هجعا 

47ابن العرندسحل أضحى يميس كغصن بان ف حل 

88ممد بن سليمن فضولمنثورا أعني لسانا سقيم من تصفه 

41عبد الباقي العمرّيذكرا أقال اهلل صفق ل وغن 

169صادق الفّحام هتوى أنخها فقد وافت بك الغاية القصوى 

189هادي كمل الدين الاه أهل الذكاء يكابدون مخولم 

)6غري منسوبشينا أيا من قلبه قد فاض رينا 

10غري منسوبكملأيا القارئ ف تأليفنا 

36) عل بن يوسف عوضع�اإيا املضطر صبا 

46ابن العرندسمهدابات العذول عل احلبيب مسهدا 
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91ممد بن سليمن فضول العشابخديه نوٌر لو خيالط بعضه 

19)ممد رضا الستآبادّيحبانا احلمد هلل الذي أعطانا 

48)ممد حسن الطالقاّنكالدجىخطب دهى النجف األغر َفسادهَ ُ

9)) غري منسوبأمتنانا ذو راحة أربت عل السحب ندى 

11) غري منسوبهعاصفاء روح كنور الشمس قد سطعا

)3) جيل صدقي الزهاويالرغداعد للعراق وأصلح منه ما فسدا 

66 ابن وشاحالشعراء عز العزاء ولت حني عزاء 

113 محد بن ممد حسن كمل الدينترمىعزيز علينا كتبنا بعد فقدنا 

196 عبد احلسني إبراهيم العامّل الردى عل مثل وخز السمر أو حزة املدى 

3)1 أمحد النحوّي املثلفالزم مديح فضله حقًا  ول 

6)) عبد الرزاق السعيد مبتكراقد صوت الناعي وحني كبا 

03)هادي كمل الدين وحيداقد كنت ل يوم الكفاح عضيدا

0)) ممد رضا الستآبادّيمشهرا قد نظمت هذه الواهر 

05) قاسم اخلطيبثمرها فل الردى من هاشم بتارها 

90 ممد بن سليمن فضول مشوشافلول مدار الدهر مركز طاله 

194جعفر احلّلّنقيسا ل تقس علم جعفر بسواه 

39)عبد احلسني احلّلّ وهنا لفرط هجرك مني العظم قد وهنا 

166 كاطم األزريضياها ملن الشمس ف قباب قباها 

170 السيد حيدر سلموا مال أسال عندهم ترثى 

8))قاسم الشيخ ممد أبن املل بناناماذا جنت كفك يا دهر؟ فيا 
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48) هادي كمل الدين مفتجعا مصاب عيسى به ركن الدى انصدعا 

8))غري منسوببنانا من ذا أطاح من العلوم عمدها 

34) ممد أمني عل عوض  أطوادهامن ذا أطاح من العلوم عمدها؟

160السيد حيدر احلّلّتدريسًا من منهم احلب شيخي احلسن 

)19 جعفر احلّلّنارانم يا عدو فقد  نعمت قرارا 

153  جعفر القزوينّيذاهُتا وإن يقل الدينار ليلك مشمُس 

68) السيد هاشم كمل الدينأبرداوثغور الزهر غصت بالندى 

8غري منسوبعفيفاوثل ل تلوثه الدنايا 

99 حيدر احلّلّ فضولا وقل لعوادي احلتف شأنك والورى 

8غري منسوبسخيفاومن هزل الزمان بأن مثل 

09) موسى الر األطهرايا ناعي العلم بفيك الثرى 

قافية الباء

3))ممد رضا الستآبادّيجيب أخاف أن أبدي هواك وللجوى 

3)1أمحد النحوّي ُأنتخبالود واملجد إليه ينتسب 

14)هادي كمل الدين األلقابف حجة اإلسلم لقب نفسه 

111حسني بن كمل الدين بن األبزرأب وما سودتني هاشم عن وراثة 

190ابن جوزييعجبيرون العجيب كلم الغريب 

قافية التاء

148جواد األسدّيوجيزة قد أبرتني هذه األرجوزة

15) هادي كمل الدين النجابة قد دعاه إلُه فأجابه 
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184 ممد بن السيد  مهدي شتات قل لوال المر قد مات الفرات 

40)، هادي كمل الدين ُمسمت عبد احلسني أخو الفضائل 

3))ممد رضا الستآبادّيدامغة كتاب املحجة مزونٌة

40)هادي كمل الدين ُمباغت ل زال تغزون طلئع حبه 

)))ممد رضا الستآبادّيسلمت لقد قدس الرمحن نفسًا فأحرمت 

65اخلليعّي النكرات ل أبِك ربًعا َداِرَس العرصات 

194جعفر احلّلّباإلضافة واسمك السامي وأعلم الورى 

174جعفر احلّلّ بالتحية وصلت منك الدية 

40)هادي كمل الدين ماقُتولكل فرد ماقٍت  لكنم

))1أمحد النحوّيّ غفلة ول فتاة رنت باملقلة 

175هادي كمل الدين عادةيا لعنة اهلل عل سيد 

قافية احلاء

139والد البهائّيفصيحيا من سأل الفقيه ف فتواه ال�ع الفسيح 

قافية الدال

69)هادي كمل الدين السعود أفق العل اليوم بدا مظلم 

191جعفر احلّلّ الوعدحاكم جار واستبد 

35)ممد أمني عل عوض  احلاسد محد بن َفاِضِل َفاِضُل ف فضله 

56)قاسم اخلطيب صخد حي قان اخلد أغيد 

197غري منسوبالد سله جتده عال�ًم فاضًل 

110جعفر كمل الدين احلّلّ التَّليُدسادة نحن واألنام عبيد
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9)) عبد احلسني احلّلّمحد غاب من أهل العلم بدر السعد 

197غري منسوبالزند فالعلم ُيرثى ِمنك علمة 

41)سعيد مبارك احلّلّ الََلِدقد راح مني فؤادي ف هوى )محد( 

1))ممد رضا الستآبادّيّ يقعد كرم النبوة فيكم والسؤدد 

3))ممد رضا الستآبادّيّاحلواسد آلل كمل الدين ف الناس سؤدٌد

5)1 غري منسوبواحد ليس عل اهلل بمستنكٍر

137مهدي بحر العلوم الزاهد ماذا يقول السيد املاجد 

111املتنبي الطريدوبم فخر كل من نطقوا الضاد 

56)غري منسوبمنكد وصفا العيش إلينا 

138هادي كمل الدين بالرديا طالب الورد بل حاجة 

137أبو علء املعّرّي دينار يٌد بخمس مئني عسجد أديت 

قافية الراء

137 أبو علء املعّرّيالناِرتناقض مالنا إل السكوت به 

138عل تقي الطباطبائّيتعذررمضان شهر واجُب صومه 

154السيد حيدر احلّلّ يبأيا خري من يرتاده أمل الورى 

91ممد بن سليمن فضولقادِرسوري وذوقي من جالك صادر

91ممد بن سليمن فضول زاير َشميُمك فواح كأنك دائم 

138هادي كمل الدين أمحر ُطعنت من صدغك ف خنجر 

47،48 العرندسنُ�طوايا نظامي ف الزمان لا ن� 

154السيد حيدر احلّلّأكبلديك رمت نفس كبار هومها
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175 جعفر احلّلّ يذخر لك اخلري يا عبد العزيز فليس ل 

199بلند احليدرّي قمُر ليل الهالة ول وهو مندحر

138 غري منسوبَأخُبمسألة أتعبني حلها 

00) بلند احليدرّياحلفرموتى من األثم قد جفت ضمئرها

36) لطيف بن عل عوض الطاهر وفعل  ممود غدا كاسمه 

139 مهدي األعرجّيخنجر يا أيا املطعون من صدغ من 

167صادق الفّحام احلرضيا قب هل انت داٍر من حويت ومن 

00) بلند احليدرّي قمريامن سم للسم بالفكر مهتديا 

00) بلند احليدرّي احلذريا موقد العزم  جدد ف شبيبتنا 

قافية السني

193جعفر احلّلّالقياسل تقسه بالناس والفرق باٍد

قافية الطاء

193جعفر احلّلّ باحتياطأشيخ الكل قد أكثرت بحثًا 

114أبو الغنائم النقط أنا الذي شهدت باملعجزات له 

قافية العني

8)1، 9)1 قتادة بن إدريس رجوع بلدي وإن جارت عليه عزيزٌة 

139أبن الشهيد الثان الطالع أنبت وردًا ناظرًا ناظري 

140غري منسوبالبارع زرعت ف الوجنة ورد الوى 

140حسني بن عبد الصمد احلارثّي الواسع ألن أهل احلب ف حينا 

41ممد بن إدريس الشافعّيتتبعمتى سمع الناس ف دينهم 
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64)غري منسوبمنيع هوى من هاشم علم رفيع 

قافية الفاء

110هادي كمل الدينكسوفنسبي بنور املجد ملتمع بدا 

137مهدي بحر العلوم النجفيا ناظًرا ف الكتاب طاملا سهرت 

قافية القاف

43احلافظ رجب البيّس املنطق أضاء بك األفق امُلِ�ُق 

44عبد الباقي العمرّيخيلقختريك اهلل من بني آدم 

44رجب البيّسَم�ُقولولك ل ختلق الكائنات 

قافية الالم

41أبو العلء املعّرّيمستحيل أرى جيل التصوف ش جيل 

60) املعّرّي باقُلاذا وصف الطائي بالبخل مادٌر

54)قاسم بن ممد ابن امللسائلأهل به حلو الشمئل 

115 اليكّلالبل غدا مثًل بني امللوك عطاؤه 

55) غري منسوب)كامل( فرحي )طويل( )وافر(

7))غري منسوبالعمل فيا صاحلا كنت عني الصلح 

194، جعفر احلّلّللتعليل لم العذار بعارضيك أعلني 

))1  أمحد النحوّيّ كحيل هلل كم أعرب عن نحول 

3)غري منسوبسليُللا ُحسُن املخزوم عبدكم َأٌب

115 اليكّلاألول مليك  حكى بالود معنى وحاتم

7)) احلاج مهدي الفّلوجّي القللمن الدين رزؤك أدمى املقل
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8))غري منسوبهتل ودامت عل قب ذاك الفقيد 

7)) غري منسوبذلوما العز إّل بتقوى اإلله 

153 جعفر القزوينّيَخالجْ إل  اخلال الذي ف وجنِة 

37) الشيخ عبد احلسني احلّلّالسبيل يا عل الفخار  هدانا اهلل

191 جعفر احلّلّاملشاكل يا عزمات العرب األوائل

167صادق الفّحام بالُقبل يد تقبل ل يدرى بم صنعت 

قافية امليم

)11 حسني بن كمل الدين األبزرالَرم أتى الزمان بنوه ف شبيبته 

110 هادي كمل الدين املجامع أولئك أبائي فجئني بمثلهم 

0)) ممد رضا الستآبادّيّللكرم محدًا ملن أوجد بعد العدم 

68) السيد هاشم كمل الدينغلم خّلني يا سعد من تلك املدام 

00) قاسم اخلطيب األَعلِمشفت بعلِمك دولة اإلسلم 

17) هادي كمل الدينمتممفإل الفضائل أنت أسبق  )مالٍك( 

169 صادق الفّحام بمسال عل َم وقد جهزت جيش العزائم 

4)) هادي كمل الدين الدائم ل تنظر العيوب عني )الرضا( 

16)هادي كمل الديناملحكم املوت حٌق واحلياة توهم 

139 غري منسوببكلم هذا رمضان كلنا نخشاه من أجل صيام 

17) هادي كمل الدينيعدم ورأيت وغدا ف الورى ومهذبا 

9)) غري منسوبالظلموجان بارض النجف خيمة اإلسلم 

170 صادق الفّحامدعائم وهم أسسوا للعز أي قواعد 
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33)جيل صدقي الزهاوّيالكلم ووال النجليز رجال عدل

10)ممد أبن املّل الغمميا صدري الفخر ومن 

قافية النون

3))ممد رضا الستآبادّيّمكان أبا الادي  وإنك بحر علٍم

)6غري منسوباخلافقني إذا ُرمَت النجاة فزر ُحسينًا

)6 اخلليعّيّعني إذا ُرمَت النجاة فزر ُحسينًا

134 ابن أيب عذيبةالسنني أصف السيد الذي يعجز الواصف

136 أبن محدون بأمني أيوّل عل البية من ليس

64 اخلليعّيّللقرينسجعت فوق الغصون 

134 ابن أيب عذيبةضنني سل )براءة( عمن تولت وفكر

135 بن أيب عذيبةللضغون سيف صدق ل يأل ف اهلل  جهًدا

3)) ممد رضا الستآبادّيّالرنني صاحت وناحت واألسى 

40) هادي كمل الدين الناعت علم به ركن ال�يعة ثابت 

6)1 أمحد النحوّيّ كمني عيون لا فوق اخلدود عيون 

44)الشيخ جاسم النان فأهدي السلم إليه 

168 غري منسوبُأمكُنكم من يد قبلتها عن كراهٍة

168 ابن العريب أمكن وكم من يد قبلتها عن ضورة 

قافية اهلاء

56) هادي كمل الدين الَربذهإن  )الرضا( قد مات ف )طوس( 

16) هادي كمل الدين احتجاجه بدُر مد أضاء للناس حينا 
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166 صادق الفّحام موقعهعرضت در نظامي عند من جهلوا 

194 جعفر احلّلّماضيه فالعطف أشكل أمري نصب عامله 

4)1 أحد النحوّيّ يساميه فرقان أمحد إعجاز مثانيه 

59 عل باء النيّل بذمامه قمر أقام قيامتي بقوامه 

196مّمد حسن سميسم تليده الفضل طاح عمده وعميده 

151 جعفر القزوينّيمائه كالبحر ُيمطره السحاب وما له 

16)هادي كمل الدين التهابهكلم رمت أن أجلد قلبي 

)19 يزيد بن ممد املهّلبّي معايبه من ذا الذي ترض سجاياه كلها 

197 غري منسوب عوده ل يذو عود الفضل وجدًا أنه 

67)السيد هاشم كمل الدين قده هذه العقرب حتمي خده 

16)هادي كمل الدين ُدعابه هو شيخ قد استحال كمل 

197غري منسوببنوده هيهات ل تطَو البنود من الدى 

135 مب الدين النجارخصه ومهفهٌف جع النحول بأسه 

196غري منسوبمفيده والعلم قوض )مرتضاه( برغمه 

55) هادي كمل الدين محايته ووالدي زار )الرضا( متسبا 

1)) ممد رضا الستآبادّيأخفيه يا آل بيت كمل الدين حبكم 

168 صادق الفحام زعموهيقول ُأهيل الهل لست مقلدا

68)هادي كمل الدين جهاده اليوم قد فقد الصلح عمده 

قافية الياء

70مغامس احلّلّ ليال أتطلب دنيا بعد شيب قذال 
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7)1 أمحد النحوّيوجدي أمانا يا صبا نجد 

44)، الشيخ جاسم ِعنانأيعلم لح برزٍء حلان 

70 كعب بن زهري مكبولبانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

67)السيد هاشم كمل الدين حزن حي ليلت حبتنا بالنا 

17) ممد حسني بن محد اخلياط أدمعي خليل هل من وقفة لكم معي 

90 ممد بن سليمن فضولالُعلصفا شهد ذوقي من ممازجة الوى 

153 جعفر القزوينّي الُبلغاء عجزت دون وصفك الشعراء 

97، عّباس بن مّل النجفّي ديني عديني وامطل وعدي عديني 

137، ال�يف املرتّضالباري عز األمانة أغلها، وأرخصها 

111املتنّبيبجدوديل بقومي شفت بل شفوا يب

71مغامس احلّلّ عنان لعمرك يادنيا دنيت عنان 

41) سعيد مبارك احلّلّ  بلديمن بلقياه والفيحاء نائية؟ 

110هادي كمل الديناللنسب كمثل الشمس أشق نوره 

49)حسني بن عيسى كمل الديناحلمينوضًا بني يعرب للعل 

175جعفر احلّلّ تغريبي ول اجد كالفتى عبد العزيز أخًا 

71 مغامس احلّلّ جان ول عنده يوم النشور وسيلة 

198 هادي كمل الدين حال وهيهات من أسة مثل أسيت 

134 ابن أيب عذيبة يدينييا غزالً  غازلت فيه غزال 

66)جعفر احلّلّسائري يأيا املول الذي أصفيته 

146  غري منسوب---وليلة ميلد الرسول تولدا

))القريواّن---ياليل الصبِّ متى غدُه 
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• النتصار: العامّل، دار املي�ة، بريوت، ط1، ))14ه�.	
• د محيد اهلل، دار املعارف، مص، د.ط، 1959م.	 أنساب األشاف: أمحد بن ييى التبيزّي، تح: ممَّ
• د، مطبعة النعمن، النجف، 1377ه�.	 د عّل ممَّ أنوار البدرين: عّل البحران، تح: ممَّ
• د شف الدين، رفعت بيلكة الكلبيّس، دار إحياء 	 إيضاح املكنون: إسمعيل باشا البغدادّي، ممَّ

التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.
• البادية: عبد البَّار الراوّي، مطبعة العاّن، بغداد، د.ط، )197م.	
• سة الوفاء، بريوت، ط)، 1403ه�/1983م.	 بحار األنوار: املجلّس، مؤسَّ
• ط1، 	 ب���ريوت،  ال��ع��ريّب،  ال���تاث  إح��ي��اء  دار  ش���ريّي،  ت��ح:ع��ّل  كثري،  اب��ن  والنهاية:  البداية 

1408ه�/1988م.
• د أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى 	 بغية الوعاة ف طبقات اللغويِّني والنحاة: السيوطّي، تح: ممَّ

البايّب احللبّي، ط1، 1384ه�/1964م.
• بجة اآلمال ف شح زبدة املقال: حسني بن رضا بروجردّي، تح: جعفر احلائرّي، بنياد فرهنك 	

إسلمّي، طهران، د.ط، 1371ه�.
• ف والتشيُّع: هاشم معروف احلسينّي، دار التعارف للمطبوعات، لبنان، ط1، 006)م.	 بني التصوُّ
• تاج العروس من جواهر القاموس: مّب الدين الواسطّي الزبيدّي احلنفّي، تح: عّل شريّي، دار 	

الفكر للطباعة والتوزيع، بريوت، د.ط، 1414ه�/1994م.
• النجف، 	 ة،  احليدريَّ املطبعة  ر،  املظفَّ بن  عمر  الدين  زين  تح:  ال��وردّي،  ابن  ال��وردّي:  ابن  تاريخ 

1969م.
• تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	
• تاريخ اإلماميَّة وأسلفهم من الشيعة: عبد اهلل فيَّاض، مطبعة أسعد، بغداد، 1970م.	
• تاريخ اخللفاء: السيوطّي، تح: نخبة من العلمء، مطابع معتوق، بريوت، د.ط، د.ت.	
• سة األعلمّي، بريوت، ط4، 1403ه�/1983م.	 تاريخ الطبّي: الطبّي، تح: نخبة من العلمء، مؤسَّ
• تاريخ العراق ف العص السلجوقّي: حسني أمني، مطبعة الرشاد، بغداد، د.ط، 1965م.	
• تاريخ اليعقويّب: اليعقويّب، دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• بريوت، 	 العلميَّة،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  البغدادّي،  اخلطيب  بغداد:  تاريخ 

1417ه�/1997م.
• د عّل األنصارّي، مطبعة اخليام، قم، د.ط، 	 تاريخ حص الجتهاد: آغا بزرك الطهراّن، تح: ممَّ
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1401ه�.
• د مهدّي شمس الدين، د.ت، .ط1.	 م الب�ّي ونظرة السلم: ممَّ التاريخ وحركة التقدُّ
• اإلعلم اإلسلمّي، 	 العامّل، مطبعة  أمحد حبيب  تح:  الطويّس،  الشيخ  القران:  التبيان ف مسائل 

ط1، 1409ه�.
• د حسن، دار املعرفة الامعيَّة، ط1، 1996م.	 جتريد العتقاد: نصري الدين الطويّس، تح: عباس ممَّ
• سة آل البيت، قّم، ط1، 	 ، تح: مؤسسة آل البيت، مؤسَّ ّ مة احِللِّ تذكرة الفقهاء: العلَّ

1414ه�.
• تعليقة أمل اآلمل: عبد اهلل األفندّي، تح: أمحد احلسينّي، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، ط1، 	

1410ه�.
• د.ط، 	 ب��ريوت،  املعرفة،  دار  املرعشّل،  الرمحن  عبد  يوسف  تح:  كثري،  ابن  كثري:  ابن  تفسري 

)141ه�/)199م.
• د وأولده، القاهرة. د.ط، د.ت.	 تفسري الرازّي: الرازّي، طبعة مصطفى ممَّ
• سة األعلمّي، بريوت، 	 قني، مؤسَّ تفسري ممع البيان: الشيخ الطبيّس، تح: لنة من العلمء واملحقِّ

ط1، 1415ه�/1995م.
• املحبِّني، طهران، 	 انتشارات  العلوم، مؤسسة  بحر  تح: حسني  الطويّس،  الشيخ  الشاف:  تلخيص 

د.ط، د.ت.
• تلخيص ممع اآلداب ف معجم األلقاب: مصطفى جواد، بغداد، )138ه�.	
• والن�، 	 والطباعة  التأليف  لنة  مطبعة  اق،  الرزَّ عبد  مصطفى  اإلسلميَّة:  الفلسفة  لتاريخ  متهيد 

مص، 1944م.
• ّن، منشورات جامعة احلكمة، بغداد، د.ط، 1957م.	 التمهيد: الباقلَّ
• هتذيب التهذيب: ابن حجر العسقلّن، دار الفكر، بريوت، ط1، 1404ه�/1984م.	
• الرسالة، 	 سة  مؤسَّ العرقسويّس،  نعيم  د  ممَّ تح:  الدمشقّي،  القيّس  اهلل  عبد  ابن  املشتبه:  توضيح 

بريوت، ط)، 1414ه�/1993م.
• العريّب، بريوت، ط1، 	 التاث  إحياء  دار  الطهراّن،  بزرك  آغا  القرون:  العيون ف سادسة  الثقات 

1430ه�/009)م.
• جامع أحاديث الشيعة: البوجردّي، املطبعة العلميَّة، قّم، د.ط، 1399ه�.	
• د.ط، 	 بريوت،  والتوزيع،  للن�  ة  املحجَّ دار   ، ّ احِللِّ حيدر  السيِّد  األنوار:  ومنبع  األسار  جامع 

007)م.
• دّي، د.ط، د.ت.	 جامع الرواة: أمحد عّل األردبيّل، مكتبة املحمَّ
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• سيِّد 	 انتشارات  العلوم،  بحر  د  ممَّ تح:  معد،  بن  فخار  طالب:  أيب  تكفري  إل  الذاهب  ف  ة  احلجَّ

الشهداء، قم، ط1، 1410ه�.
• احلصون املنيعة: مسن األمني، د.ط، 6)13ه�.	
• حضارة العرب: غوستاف لوبون، تر: عادل زعت، هنداوي للن� والتوزيع، مص، د.ط، )01)م.	
• د الغزاّل، دار اليل للن� والطباعة والتوزيع، بريوت، د.ط، 1987م.	 : ممَّ احلق ال�مرُّ
• احلقائق الراهنة: آغا بزرك الطهراّن، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، ط1، 1430ه�/009)م.	
• سة املعارف، 	 حلية األبرار: السيِّد هاشم البحراّن، تح: الشيخ غلم رضا مولنا البوجردّي، مؤسَّ

قم، ط1، 1411ه�.
• احلوادث الامعة والتجارب النافعة ف املائة السابعة : ابن الفوطّي، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 	

د.ط ، 003)م.
• حياة اإلمام الرضا: باقر شيف القرّش، انتشارات سعيد بن جبري، قّم، )137ه�.	
• خامتة املستدرك: النورّي الطبيّس، مؤسسة آل البيت، قّم، ط1، 1415ه�.	
• وزارة 	 األثرّي،  د بجة  تح: ممَّ الكاتب،  الدين األصفهاّن  العص: عمد  القص وجريدة  خريدة 

األعلم العراقيَّة، العراق، د.ط، د.ت.
• سة الن� اإلسلمّي، قم، د.ط، 1403ه�.	 اخلصال: الشيخ الصدوق، تح: عّل أكب الغفارّي، مؤسَّ
• خصائص أمري املؤمنني: النسائّي، تح: مَمد هادي األمينّي، مكتبة نينوى احلديثة، طهران، د.ط، 	

د.ت.
• اد، 	 د خليفة التونّس، تح: عباس ممود العقَّ اخلطر اليهودّي )بروتوكولت حكمء صهيون(: ممَّ

دار الكتاب العريّب، بريوت، ط4، د.ت.
• سة الن� اإلسلمّي، قم، د.ط، 1417ه�.	 قني، مؤسَّ اخللف: الشيخ الطويّس، تح: جاعة من املحقِّ
• سة الن� 	 سة الن� اإلسلمّي، مؤسَّ ل، تح: مؤسَّ الدروس ال�عيَّة ف فقه اإلماميَّة: الشهيد األوَّ

اإلسلمّي للن� والتوزيع، قّم، ط1، 1417ه�.
• آل 	 سة  مؤسَّ ال��تاث،  إلحياء   البيت آل  سة  مؤسَّ ط��اووس،  ابن  السيِّد  الواقية:  ال��دروع 

البيت للن� والتوزيع، قّم، ط1، 1414ه�.
• د عيتان، 1987.ط1.	 الدستور السوفيتّي: هنري لوفافر، تر: ممَّ
• دللة التاكيب ف مواقف النفري، د. هادي عطّية الكعبّي، 007)م،  الطبعة األول.	
• د بن جعفر الطبيّس، قسم الدراسات اإلسلميَّة، مركز الدراسات اإلسلميَّة 	 ة: ممَّ دلئل األئمَّ

للطباعة والن�، قّم، 1413ه�.
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• د صادق بحر العلوم، مطبعة النجف، النجف 	 دليل القضاء ال�عّي )أصوله وفروعه(، السيِّد ممَّ
األشف، 1956.

• د بن قايمز، مطبعة دار املعارف النظاميَّة، د.ط، د.ت.	 دول اإلسلم: ممَّ
• ديوان ابن املعتز: ابن املعتز، تح: عبد الباسط األنّس، مطبعة اإلقبال، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ديوان أيب فراس احلمداّن: أبو فراس احلمداّن، املطبعة األدبيَّة، بريوت، د.ط،  1807م.	
• ديوان اإلمام الشافعّي: اإلمام الشافعّي، تح: عبد الرمحن املصطاوّي، دار املعرفة، بريوت، ط3، 	

6)14ه�/005)م.
• ، دار األضواء للطباعة والن�، بريوت، د.ط، د.ت.	 ّ : السيِّد جعفر احِللِّ ّ ديوان السيِّد جعفر احِللِّ
• ، شكة األعلمّي للمطبوعات، 	 ّ ، تح: مرض سليمن احِللِّ ّ : السيِّد حيدر احِللِّ ّ ديوان السيِّد حيدر احِللِّ

بريوت، ط1، )133ه�/011)م.
• ّ )ت )75ه�(.	 ، صفيِّ الدين احِللِّ ّ ديوان الصفيِّ احِللِّ
• ديوان املتنبِّي: املتنبِّي، دار بريوت للطباعة والن�، بريوت، 1403ه�/1983م.	
• الديوان املنسوب لمري املؤمنني، تح: مصطفى زمان.	
• ديوان النابغة الذبياّن: النابغة الذبياّن، تح: عبَّاس عبد الساتر، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط3، 	

1419ه�/1996م.
• ط)، 	 النجف،  والن�،  للطباعة  النعمن  دار  العمرّي،  الباقي  عبد  العمرّي:  الباقي  عبد  ديوان 

1484ه�/1964م.
• د.ط،  	 العلميَّة،  الكتب  دار  ع��اف��ور،  ع��ّل  ت��ح:  زه��ري،  ب��ن  كعب  زه��ري:  ب��ن  كعب  دي���وان 

1417ه�/1997م.
• البصّي، بغداد، 	 العطيَّة ، مطبعة دار  إبراهيم  الدارمّي: عبد اهلل البورّي ، خليل  ديوان مسكني 

ط1، 1389ه�/1970م.
• ط1، 	 اإلس��لم��ّي،  الغرب  دار  م��ع��روف،  اد  ع��وَّ ار  بشَّ ت��ح:  ار،  النجَّ اب��ن  ب��غ��داد:  تاريخ  ذي��ل 

))14ه�/001)م.
• د مهدّي اخلرسان، دار اإلحياء، بريوت، د.ط، 	 ذيل كشف الظنون: آقا برزك الطهراّن، تح: ممَّ

د.ت.
• رحلة ابن جبري: ابن جبري، دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• اد، بغداد، د.ط، د.ت.	 رحلة بنيامني التطيّل: بنيامني التطيّل، تر: عزرا حدَّ
• ة: أبو القاسم القشريّي، تح: عبد احلليم ممود، ممود بن ال�يف، دار املعارف، 	 الرسالة القشرييَّ

القاهرة، د.ط، د.ت.
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• د حسني كاشف الغطاء، دراسة وحتقيق، 	 رسالة ف المع بني احلكم الواقعّي والظاهرّي: الشيخ ممَّ

د. عل عباس العرحي، م.م. ضحى سال نعمة)قيد الطبع(.
• ، تح: رضا الستادّي، 1413ه�.	 ّ ق احِللِّ الرسائل التسع: املحقِّ
• رسائل ال�يف املرتض: إعداد مهدّي الرجاّل، منشورات القران الكريم، قّم، د.ط، 1405ه�.	
• رسائل الشهيد الثان: مركز األبحاث والدراسات اإلسلميَّة، انتشارات دفت تبليغات إسلمّي، 	

قّم، ط1، د.ت.
• سة الن� اإلسلمّي، قم، د.ط، د.ت.	 الرسائل الع�: الشيخ الطويّس، مؤسَّ
• رسائل ف دراية احلديث: أبو الفضل حافظيان البابّل، دار احلديث للطباعة والن�، قم، 4)14ه�.	
• سة اإلمام الصادق، قم، ط1، 1419ه�.	 رسائل ومقالت: الشيخ السبحاّن، مؤسَّ
• روح املعان ف تفسري القرآن الكريم والسبع املثان: اآللويّس، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، 	

د.ط، د.ت. 
• مة اخلوانسارّي، دار إحياء التاث، بريوت، ط1، 1431ه�/010)م.	 روضات النَّات: العلَّ
• سة الن� اإلسلمّي للطباعة 	 سة الن� اإلسلمّي، مؤسَّ رياض املسائل: عّل الطباطبائّي، تح: مؤسَّ

والن�، قّم، ط1، )141ه�.
• انتشارات خيام، 	 تبيزّي،  د عّل مدرس  واللَّقب: ممَّ بالكنية  املعروفني  تراجم  ريانة األدب ف 

طهران، ط4، 1376ه�.
• ط1، 	 والتوزيع،  للن�  مرصاد  كريم،  ون  حسُّ فارس  العامّل،  البهائّي  الشيخ  األص��ول:  زبدة 

3)14ه�.
• زهر اآلداب وثمر األلباب: القريواّن، تح: زكي مبارك، دار اليل، بريوت، ط4، )197م.	
• د بن يوسف الصاحلّي الشامّي، ن� جاعة املدرسني، 	 سبيل الدى والرشاد ف سرية خري العباد: ممَّ

قم املقدسة، 1388ش، د.ط.
• سة الن� اإلسلمّي، قّم، ط)، 1410ه�.	 قني، مؤسَّ : جاعة من املحقِّ ّ ال�ائر: ابن إدريس احِللِّ
• سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار: املجلّس، دار األسوة للطباعة والن�، ط)، 1416ه�.	
• ّي، دار صادر، بريوت، د.ط، 1376ه�/1957م.	 سقط الزند: أبو العلء املعرِّ
• سقوط بغداد: يب يت رستيدو.	
• ة، د.ط، د.ت.	 سلفة العص ف ماسن الشعراء بكل مص: عّل صدر الدين املدّن، املكتبة املرتضويَّ
• ة، 	 د خليل بن عّل املرادّي أبو الفضل، املطبعة املرييَّ سلك الدرر ف أعيان القرن الثان ع�: ممَّ

بولق، مص، د.ط، 1301ه�.
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• ط1، 	 النجف،  األع��ل��م��ّي،  مطبعة  ال��س��لم��ّي،  طاهر  الشيخ  القبانجّي:  ع��ّل  اإلم���ام  سند 
1)14ه�/000)م.

• د اللحام، دار الفكر، بريوت، ط1، 	 سنن ابن داود: سلمن بن األشعث السجستاّن، تح: سعيد ممَّ
1410ه�/1990م.

• الفكر، بريوت، د.ط، 	 الباقي، دار  د فؤاد عبد  القزوينّي، تح: ممَّ د بن يزيد  ابن ماجة: ممَّ سنن 
د.ت.

• سنن التمذّي: التمذّي، تح:عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والن�، بريوت، ط)، 	
1403ه�/1983م.

• السنن الكبى: أمحد بن احلسني البيهقّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• السيِّد عّل آل طاووس: ملَّة املجمع العلمّي العراقّي، بغداد، 1969م.	
• سة الرسالة، بريوت، ط9، 1413ه�/1993م.	 سري أعلم النبلء: الذهبّي، تح: حسن األسعد، مؤسَّ
• ة: ابن كثري، تح: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة، لبنان، د.ط، 1396ه�/1976م.	 السرية النبويَّ
• الشاف ف اإلمامة: ال�يف املرتض، مؤسسة إسمعليان، قم، ط)، 140ه�.	
• شخصيات إسلميَّة: عبد الرمحن ال�قاوّي، مكتبة الفجالة، مص، د.ط.	
• شذرات الذهب: ابن العمد احلنبّل، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	
• د صالح املازندرائّي، تح: السيِّد عّل عاشور، دار إحياء التاث العريّب، 	 شح أصول الكاف: ممَّ

بريوت، ط1، 1)14ه�/000)م.
• دات النافع: الشيخ عّل بن إبراهيم، دار املصطفى، قم، ط1، 1419ه�.	 شح تردُّ
• شح صحيح مسلم: النووّي، بيت األفكار الدوليَّة، األردن، د.ط، 1)14ه�/ 000)م.	
• د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيَّة، ط1، 	 شح نج البلغة: ابن أيب حديد، تح: ممَّ

1378ه�/1959م.
• شطحات الصوفيَّة: عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط3.	
• مة عبد احلسني األمينّي )ت 1390ه�(، قم، دار الشهاب )أوفسيت(.	 شهداء الفضيلة: للعلَّ
• الشيعة وفنون اإلسلم: السيِّد حسن الصدر، طبع صيدا، 1331ه�.	
• الشيوعيَّة كفر وإحلاد: الشيخ كاظم احللفّي، مطبعة القضاء.	
• الصاحبّي ف فقه اللغة: ابن فارس.	
• د حسني شمس الدين، دار الكتب العلميَّة، 	 صبح األعشى ف صناعة اإلنشا: القلقشندّي، تح: ممَّ

بريوت، د.ط، د.ت.
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• الصحاح: الوهرّي، تح: أمحد عبد الغفور، دار العلم للمليني، بريوت، ط4، 1407ه�/1987م.	
• صحيح البخارّي: البخارّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 1401، 1981م.	
• صحيح مسلم: مسلم النيسابورّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ة، قّم، ط1، 	 د الباقر البهبودّي، املكتبة املرتضويَّ الصاط املستقيم: عّل بن يونس العامّل، تح: ممَّ

1384ه�.
• الصلت الثقافيَّة بني احِللَّة ومدن ال�ق اإلسلمّي: د. حسن احلكيم، مطبعة دار الصادق، احِللَّة، 	

ط1.
• بريوت، 	 والن�،  للطباعة  األندلس  دار  الشبيبّي،  مصطفى  كامل  والتشيُّع:  ف  التصوُّ بني  الصلة 

د.ط، )198م.
• ّي، تح: عبد الوهاب عبد 	 الصواعق املحرقة ف الردِّ عل أهل البدع والزندقة: أمحد بن حجر املكِّ

اللطيف، مكتبة القاهرة، مص، ط)، 1385ه�/1965م.
• ط1، 	 ب���ريوت،  ال��ع��ريّب،  ال���تاث  إح��ي��اء  دار  ال��ط��ه��راّن،  ب��زرك  أغ��ا  الشيعة:  أع��لم  طبقات 

1430ه�/009)م.
• ط1، 	 بريوت،  الكاثوليكيَّة،  املطبعة  شيخو،  لويس  تح:  األندلّس،  صاعد  ابن  األمم:  طبقات 

1333ه�.
• د احللو، دار إحياء 	 د الطناجّي، عبد الفتَّاح ممَّ طبقات الشافعيَّة الكبى: السبكّي، تح: ممود ممَّ

الكتاب العربيَّة، د.ط، د.ت.
• طبقات الشافعيَّة: األسنوّي، تح: كمل يوسف احلوت، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، )00)م.	
• طبقات النحاة واللغويِّني: ابن قايض شبهة.	
• د أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مص، د.ط، 	 طبقات النحويِّني واللغويِّني: الزبيدّي، تح: ممَّ

1984م.
• د.ط، 	 ب��ريوت،  الفكر،  دار  ��ار،  زكَّ سهيل  تح:  العصفرّي،  خيَّاط  بن  خليفة  خليفة:  طبقات 

1414ه�/1993م.
• طرائف املقال: السيِّد عّل البوجردّي، تح: مهدّي الرجائّي، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، 	

ط1، 1410ه�.
• ط1، 	 بريوت،  العريّب،  خ  املؤرِّ دار  البورّي،  سلمن  كامل  السموّي،  الشيعة:  شعراء  من  الطليعة 

))14ه�/001)م.
• ظرافة األحلم: السموّي، دار العلوم للتحقيق والن�، بريوت، د.ط، 007)م.	
• كمل 	 الربيعّي،  الادي  عبد  حتقيقه:  ف  شارك  الكوراّن،  عّل  ابراهيم:  وآل  إبراهيم  بلد  العراق 
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العنزي، ط1، 1431ه�/010)م.
• ض عادل، دار الكتب العلميَّة، 	 د القزوينّي، تح: علِّ معوَّ العزيز ف شح الوجيز: عبد الكريم ممَّ

بريوت، 1417ه�/1997م.
• عّل ف الكتاب والسنَّة واألدب: حسني الشاكرّي وفرات األسدّي، ط1، 1418ه�.	
• د حسن الطلقاّن، منشورات 	 عمدة الطالب ف أنساب أيب طالب: أمحد بن عّل احلسينّي، ، تح: ممَّ

ة، النجف، ط)، 1380ه�/1961م. املطبعة احليدريَّ
• عمدة القاري: العينّي، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ط1، 	 قّم،   ،املهدّي اإلمام  مدرسة   ،املهدّي اإلمام  مدرسة  تح:  البحراّن،  اهلل  عبد  العوال: 

1407ه�.
• ة: ابن أيب جهور األحسائّي، تح: أقا متبى العراقّي، مطبعة سيِّد الشهداء، قّم، 	 عوال الآلل العزيزيَّ

ط1، 1403ه�/1983م.
• العني: الفراهيدّي، تح: مهدّي املخزومّي وإبراهيم السامرائّي، دار الجرة للن� والتوزيع.	
• األعلمّي، 	 سة  مؤسَّ مطابع  األعلمّي،  حسن  الشيخ  تح:  الصدوق،  الشيخ  الرضا:  أخبار  عيون 

بريوت، د.ط، 1404ه�/1984م.
• عيون األنباء ف طبقات األطبَّاء: ابن أيب اصيبعة، تح: نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ط، 	

د.ت.
• الغدير: األمينّي، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط4، 1397ه�/1977م.	
• فتح الباري: ابن حجر، دار املعرفة للطباعة والن�، بريوت، ط)، د.ت.	
• الفتوح: ابن األعثم، تح: عّل شريي، دار األضواء، بريوت، ط1، 1411ه�.	
• الفخرّي ف اآلداب السلطانيَّة: ابن الطقطقا، دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• فرائد األصول: الشيخ األنصارّي، لنة حتقيق، ممع الفكر اإلسلمّي، قّم، ط1، 1419ه�.	
• باقر 	 د  ممَّ تح:  اخلراساّن،  إبراهيم  والسبطني:  والبتول  املرتض  فضائل  ف  السمطني  فرائد 

سة املحمودّي للطباعة والن�، بريوت، ط1، 1398ه�/1978م. املحمودّي، مؤسَّ
• فرج املهموم ف تاريخ علمء النجوم: ابن طاووس، دار الذخائر للمطبوعات، قم، د.ط، 1368ه�.	
• مكتبة 	 الطباطبائّي،  قايض  عّل  د  ممَّ تح:  الغطاء،  كاشف  حسني  د  ممَّ األع��ل:  الفردوس 

الفريوزآبادّي، ط3، )140ه�/)198م.
• د عباس، جامعة أّم القرى، ط1، 1403ه�/1983م.	 فضائل الصحابة: ابن حنبل، تح: ابن ممَّ
• الفكر التبوّي عند الشيعة اإلماميَّة: جامعة عني شمس، أطروحة دكتوراه، علء الدين القزوينّي.	
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• د جواد احلسينّي، دليل ما، قّم، ط1، ))14ه�.	 د حسني احلسينّي، تح: ممَّ فهرس التاث: ممَّ
• فهرست منتجب الدين: منتجب الدين بن بابويه، تح: سيِّد جلل الدين مدث األرموّي، مكتبة 	

آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، 1366ش.
• د، طهران، د.ت، د.ط.	 الفهرست: ابن النديم )ت 385ه�(، تح: رضا جتدُّ
• مل 	 وكتابخانه  اسناد  سازمان  درايتي،  مصطفى  )فنخا(:  إيران  خطى  هاى  نسخه  فهرستگان: 

جهوري إسلمي إيران، ط1، 011)م.
• فهرستواره دست نوشته های إيران )دنا(: مصطفى درايتي، مركز اسناد شوراي إسلمي، د.ط، 	

1389ه�.
• د صادق بحر العلوم، مكتبة الصادق، طهران، ط1، 	 الفوائد الرجاليَّة: مهدّي بحر العلوم، تح: ممَّ

1363ش.
• ّي، طبع طهران، 1367ه�.	 ة، الشيخ عبَّاس القمِّ ة ف أحوال علمء املذهب العفريَّ الفوائد الرضويَّ
• د درودي، املطبعة العلميَّة، قّم، د.ط، 	 الفوائد الطوسيَّة: احلرُّ العامّل، تح: مهدّي اللزوردّي، ممَّ

1403ه�.
• سة الن� اإلسلمّي، 	 د أمني األستابادّي، تح: الشيخ الرمحتي األراكّي، مؤسَّ الفوائد املدنيَّة: ممَّ

قّم، ط1، 4)14ه�.
• قبيلة النخع: عّل الكوراّن، ط1، 1431ه�/010)م.	
• قبيلة بني شيبان: عّل الكوراّن، ط1، 1431ه�/010)م.	
• سة الن� اإلسلمّي، قّم، ط1، 1413ه�.	 ، مؤسَّ ّ مة احِللِّ قواعد األحكام: العلَّ
• قّم، 	 املفيد،  مكتبة  منشورات  احلكيم،  الادي  عبد  السيِّد  تح:  ل،  األوَّ الشهيد  والفوائد:  القواعد 

د.ط، د.ت.
• ط1، 	 بريوت،  والن�،  للطباعة  الادي  دار  الدين،  جال  مصطفى  القياس)حقيقته/حجيَّته(: 

004)م.
• الكاف: الشيخ الكلينّي، تح: عّل أكب الغفارّي، دار الكتاب اإلسلمّي، طهران، ط5، 1363ش.	
• الكامل: ابن الثري، دار صادر، بريوت، 1386ه�/1966م.	
• كتاب األربعني: السيِّد مهدّي رجائّي املاخوزّي، مطعبة أمري، قم، ط1، 1417ه�.	
• كتاب معرفة الصحابة: أبو نعيم األصبهاّن، تح: عادل بن يوسف، دار الوطن للطباعة والن�، 	

بريوت، 1419ه�/1998م.
• كتابات متارة ف علم الجتمع والفلسفة الجتمعية: كارل ماركس، حترير: يت بومتور، ماكيميلن 	

روبل، بلتيمور، مرييلند، ط1، 1848م.
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• الكرام البرة: أغا برزك الطهراّن، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، ط1، 1430ه�/009)م.	
• كشف احلجب واألستار: السيِّد إعجاز حسني، مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش، قّم، ط)، 1409ه�.	
• التاريخ التكيَّة،  	 د بن تاويت الطنجّي، منشورات جعيَّة  كشف الظنون: حاجي خليفة، تح: ممَّ

أنقرة، 1381ه�/)196م.
• كشف الظنون: حاجي خليفة، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ، دار األضواء، بريوت، ط)، 1405ه�/1985م.	 ّ ة: األربلِّ كشف الغمَّ
• ة، النجف، د.ط، 1370ه�/1950م.	 ة لثمرة املهجة: ابن طاووس، املطبعة احليدريَّ كشف املحجَّ
• ، تح: حسني الدركاهّي، ط1، 1411ه�.	 ّ مة احِللِّ كشف اليقني: العلَّ
• العريّب، بريوت، 	 الكتاب  البغدادّي، تح: أمحد عمر هاشم، دار  الرواية: اخلطيب  الكفاية ف علم 

ط1، 1405ه�/1985م.
• ّي، مكتبة الصدر، طهران، د.ط، د.ت.	 الكنى واأللقاب: عبَّاس القمِّ
• لبُّ اللباب ف حترير األنساب: السيوطّي، دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• لسان العرب: ابن منظور، ن� أدب احلوزة، قّم، د.ط، 1405ه�.	
• سة األعلمّي، بريوت، ط)، 1390ه�/1971م.	 لسان امليزان: ابن حجر، مؤسَّ
• ف: أبو نص الطويّس، تح: عبد احلليم ممود وطه عبد الباقي، دار الكتب احلديثة، 	 اللمع ف التصوُّ

مص، 1380ه�/1960م.
• إيران، 	 الفكر اإلسلمّي،  ،  تح: ممع  ّ احِللِّ السيورّي  املسائل الكلميَّة: مقداد  اللوامع اإللية ف 

ط1، 4)14ه�.
• ق البحراّن، مطوطات مركز الفقيه العامّل إلحياء التاث.	 لؤلؤة البحرين: املحقِّ
• ط)، 	 بريوت،  والن�،  للطباعة  األضواء  دار  مبوبة،  آل  باقر  الشيخ  وحاضها:  النجف  مايض 

1968م.
• مبان الستنباط: أبو القاسم الكوكبّي، مطبعة اآلداب، مص، د.ط ، 1377ه�.	
• ، دار العلوم للطباعة والن�، مص،  د.ط، د.ت.	 ّ مثري األحزان: ابن النم احِللِّ
• ة، 	 احليدريَّ املكتبة  قّم،   ، فاخر،  شعاع  د  وممَّ املرعيّش  اهلل  نور  حتقيق:  التستّي،  املؤمنني:  مالس 

ط1، 1433ه�.
• سة الطباعة والن�، طهران، 	 د كاظم، مؤسَّ ممع اآلداب ف معجم األلقاب: ابن الفوطّي، تح: ممَّ

1416ه�/1996م.
• سة، د.ط، 1366ش.	 ة املقدَّ ممع األمثال: امليداّن، املعاونيَّة الثقافيَّة لإلستانة الرضويَّ



337


• ممع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريّي ، مرتضوّي، قّم، ط1، )136ش.	
• سة األعلمّي، بريوت، ط1، 1415ه�/1995م.	 ممع البيان: الطبيّس، لنة من العلمء، مؤسَّ
• ممع الزوائد: اليثمّي، دار الكتب العلميَّة، بريوت، د.ط، 1408ه�/1988م.	
• سة الن� اإلسلمّي، قّم، د.ط، د.ت.	 ممع الفائدة: أغا متبى العراقّي وآخرون، مؤسَّ
• املجموع: النووّي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ام بن أيب فراس املالكّي، دار الكتب اإلسلميَّة، طهران، ط)، 1368ه�.	 ام: ورَّ مموعة ورَّ
• سة الرسالة، 	 املحصول ف علم أصول الفقه: فخر الدين الرازّي، تح: طه جابر فيَّاض العلواّن، مؤسَّ

بريوت، د.ت، )141ه�.
• : ابن حزم، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.	 املحلَّ
• القفطّي، تح: حسن معمرّي وحسن الاس، كليَّة اآلداب والعلوم 	 ابن  الشعراء:  املحمدون من 

اإلنسانيَّة، باريس، 1390ه�/1970م.
• سة الن� اإلسلمّي، 	 ر، مؤسَّ ، تح: مشتاق املظفَّ ّ متص البصائر: عّز الدين احلسن بن سلمن احِللِّ

قّم، ط1، 1)13ه�.
• العلميَّة، 	 الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تح:  الذهبّي،  الدبيثّي:  ابن  تاريخ  من  املختص 

بريوت، ط1، 1417ه�/1997م.
• املخصص: ابن سيدة، لنة إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	
• سة املعارف، اإلسلميَّة، قّم، 	 ة اهلل املولئّي المداّن، مؤسَّ مدينة املعاجز: هاشم البحراّن، تح: عزَّ

ط1، 1413ه�.
• د عّل التميمّي، مطبعة دار الن� والتأليف، النجف، ط1، )137ه�.	 مدينة النجف: ممَّ
• د عبد اخلالق عضيمة، املجلس األعل للشؤون اإلسلميَّة، 	 ر واملؤنَّث: ابن األنبارّي، تح: ممَّ املذكَّ

بغداد، 1401ه�/1981م.
• د بركات وآخرون، الرسالة العامليَّة، 	 مرآة الزمان ف تواريخ األعيان: ابن سبط الوزّي، تح: ممَّ

دمشق، ط1، 1434ه�/013)م.
• البجاوّي 	 د  ممَّ عّل  تح:  البغدادّي،  احلقِّ  عبد  ابن  والبقاع:  األمكنة  أسمء  عل  الطِّلع  مراصد 

احللبّي، دار املعرفة، 1373ه�/1954م.
• مراقد املعارف ف تعيني مراقد العلويِّني والصحابة والتابعني والرواة والعلمء واألدباء والشعراء: 	

د حسني الشيخ، انتشارات سعيد بن جبري، قم، ط1، 1371ه�. د حرز الدين، تح: ممَّ ممَّ
• الروضة 	 مكتبة  اخلرسان،  مهدّي  د  ممَّ السيِّد  الشمس،  وردِّ  القمر  شقِّ  مسألتي  ف  اللبس  مزيل 

ة، )01)م. احليدريَّ
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• والن�، بريوت، 	 للطباعة  املفيد  دار  القايض،  د  السيِّد ممَّ تح:  املفيد،  الشيخ  الصاغانيَّة:  املسائل 
ط)، 1414ه�/1993م.

• البيت إلحياء التاث، قّم، ط1، 	 النورّي الطبيّس، مؤسسة آل  مستدرك الوسائل: حسني 
1408ه�/1987م.

• الن� 	 سة  مؤسَّ النمزّي،  عّل  بن  حسن  تح:  الشاهروردّي،  النمزّي  عّل  النجاة:  سفينة  مستدرك 
اإلسلمّي، قّم، د.ط، 1418ه�.

• مستدرك عل الصحيحني: احلاكم النيسابورّي، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، 	
بريوت، ط)، ))14ه�/)00)م.

• مستدركات أعيان الشيعة: حسن األمني، دار التعارف، سوريا، د.ط، 1408ه�/1987م.	
• مستدركات علم احلديث: عّل النمزّي، مطبعة شفق، طهران، ط1، )141ه�.	
• العلميَّة، 	 الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  ومصطفى  الديمياطّي  ابن  بغداد:  تاريخ  ذيل  من  املستفاد 

بريوت، ط1، 1417ه�/1997م.
• مسند أمحد: دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت.	
• ار، ط1، 006).	 مشارق أنوار اليقني: احلافظ رجب البيّس، تح: السيِّد جال السيِّد عبد الغفَّ
• مشكاة األنوار ف غرر األخبار: عّل الطبيّس، تح: مهدّي هوشمند، دار احلديث، ط1، 1418ه�.	
• سة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، ط1، 	 مصابيح الظلم ف شح مفاتيح ال�ائع: البهبهاّن، مؤسَّ

4)14ه�.
• د سور الواعظ، تح: جواد الفيومّي، مكتبة الداوري، قّم، د.ط، د.ت.	 مصباح األصول: ممَّ
• مصفى املقال ف علم الرجال: أقا برزك الطهران، حتقيق: ابن املؤلِّف، بريوت: دار العلوم، ط)، 	

1408ه�/1988م.
• البيت، قم، ط1، 	 سة آل  د حسني الرضوّي، مؤسَّ ، تح: ممَّ ّ احِللِّ ق  معارج األصول: املحقِّ

1403ه�.
• د تقي دانش، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، 	 معارج نج البلغة: عّل بن زيد البيهقّي، تح: ممَّ

قّم، ط1، 1409ه�.
• الدين، 	 د حسني حرز  تعليق: ممَّ الدين،  د حرز  العلمء واألدباء: ممَّ تراجم  الرجال ف  معارف 

مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، د.ط، 1405ه�.
• املعارف: ابن قتيبة، تح: ثروت عكاشة، دار املعارف، مص، ط)، 1969م.	
• د سور الواعظ، تح: جواد الفيومّي األصفهاّن، مكتبة الداورّي، قم، د.ط ، 	 معال األصول: ممَّ

د.ت.
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• معال التجديد ف أصول الت�يع اإلسلمّي: أحسان حلسانة، دار السلم للطباعة والن�، د.ط، 	

010)م.
• معجم األدباء: ياقوت احلموّي، دار الفكر، بريوت، ط3، 1400ه�.	
• د صنقور عّل، منشورات الطيَّار، بريوت، ط3، 007)م.	 املعجم األصوّل: ممَّ
• معجم البلدان: ياقوت احلموّي، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، 1399ه�/1977م.	
• معجم املطبوعات العربيَّة: إليان سكيس، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، د.ت، 1410ه�.	
• 1358ه�/	 ط1،  النجف،  اآلداب،  مطبعة  األمينّي،  هادي  مَمد  النجفيَّة:  املطبوعات   معجم 

1966م.
• معجم املؤلِّفني والكتَّاب العراقيِّني: صباح نوري املرزوك، بيت احلكمة ، بغداد، ط1، 000)م.	
• معجم املؤلِّفني: عمر كحالة، مكتبة املثنَّى، بريوت، د.ط، د.ت.	
• اآلداب، 	 مطبعة  األمينّي،  د هادي  عام: ممَّ ألف  النجف خلل  الفكر واألدب ف  معجم رجال 

مص، 1964م.
• د.ط، 	 ب��ريوت،  الفكر،  دار  ه��ارون،  السلم  عبد  تح:  ف��ارس،  بن  أمحد  اللغة:  مقاييس  معجم 

1399ه�/1979م.
• سة التاريخ العريّب، بريوت.	 مفاهيم القرآن )العدل واإلمامة(: الشيخ السبحاّن، مؤسَّ
• د.ط، 	 قّم،  التاث،  إلحياء   البيت آل  مؤسسة  الكاظمّي،  اهلل  أسد  الشيخ  األنوار:  مقابس 

د.ت.
• د جواد مشكور، مطبعة حيدرّي، 	 املقالت والفرق: سعد بن عبد اهلل األشعرّي القمّي، تح: ممَّ

طهران، د.ط، 1431ه�.
• د السموّي، دار أنوار الدى، إيران، د.ط، 1418ه�.	 مقتل احلسني: اخلوارزمّي، تح: ممَّ
• ط1، 	 يعرب،  دار  الدرويش،  د  ممَّ اهلل  عبد  خلدون،  ابن  الرمحن  عبد  خلدون:  ابن  مة  مقدِّ

5)14ه�/004)م.
• مة ابن صلح ف علوم احلديث: عثمن الشهرزورّي، تح: نور الدين عت، دار الفكر املعاص، 	 مقدِّ

بريوت، د.ط ، 1406ه�/1986م.
• ط1، 	 العراق،  الكفيل،  دار   ، ّ احِل��لِّ ميد  عّل  أمحد  تح:   ، ّ احِل��لِّ ق  املحقِّ املراسم:  متص  مة  مقدِّ

1437ه�/016)م.
• سة ناص، د.ط، 1958م.	 د عّل آبادّي، مؤسَّ مكارم اآلثار: ممَّ
• من كنوز اإلسلم: ممد فائز، الدار املتحدة، ط10، 1413ه�/)199م.	
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• سة الن� اإلسلمّي، قّم، ط)، 	 من ل يرضه الفقيه: الشيخ الصدوق، تح: عّل أكب غفاري، مؤسَّ
د.ت.

• مناقب أمري املؤمنني: ابن املغازل، انتشارات سبط النبّي، ط1، 6)14ه�.	
• الثقافة 	 إحياء  ممع  املحمودّي،  باقر  الشيخ  تح:  الكوّف،  سلمن  بن  د  ممَّ املؤمنني:  أمري  مناقب 

اإلسلميَّة، قّم، ط1، )141ه�.
• ط)، 	 قّم،  اإلسلميَّة،  املنشورات  مطبعة  ون،  احلسُّ د  ممَّ تح:  الشريواّن،  البيت:  أهل  مناقب 

1417ه�.
• سة الن� اإلسلمّي، قّم، ط)، 1414ه�.	 املناقب: اخلوارزمّي، تح: مالك ممود، مؤسَّ
• املناقب: ابن شهرآشوب، تح: لنة من أساتذة النجف، 1376ه�/1956م.	
• املنتخب ف تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان لبن إدريس، تح: مهدّي رجائّي، 	

مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قّم، ط1، 1409ه�.
• د.ط، 	 بريوت،  املواهب،  سة  مؤسَّ الفتلوّي،  حسني  كاظم  واألدب:  الفكر  أعلم  من  املنتخب 

1999م.
• د عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، 	 املنتظم ف تاريخ األمم وامللوك: ابن الوزّي، تح: ممَّ

ط1، )141ه�/)199م.
• ة، إيران، د.ط، 1314ه�/1333ه�.	 ، الطبعة احلجريَّ ّ مة احِللِّ منتهى املطلب ف حتقيق املذهب : العلَّ
• ة، د.ط، )199م.	 د رشاد سال، مطبعة املدّن، السعوديَّ منهاج السنَّة: ابن تيمية، تح: ممَّ
• ، تح: عبد الرحيم، إنتشارات تاعوساء، مشهد، ط1، 1379ه�.	 ّ مة احِللِّ منهاج الكرامة: العلَّ
• منهل القضاء ال�عّي وفق املذهب العفرّي، السيِّد هادي كمل الدين، مطوط.	
• د.ط، 	 النجف،  اآلداب،  مطبعة  السبزوارّي،  السيِّد  واحل��رام:  احللل  بيان  ف  األحكام  مهّذب 

1976م.
• د.ط، 	 النجف،  اآلداب،  مطبعة  ونة،  كمُّ ال���رزاق  عبد  األشاف:  نقباء  ف  اإلحت��اف   م��وارد 

1968م.
• ، مطوطات مركز الفقيه العامّل إلحياء التاث.	 ّ املوجز احلاوي لتحرير الفتاوي: ابن فهد احِللِّ
• موسوعة اإلمام عّل: الريشهرّي، تح: مركز بحوث دار احلديث، دار احلديث، قّم، ط)، 5)14ه�.	
• د شاكر.	 موسوعة التاريخ اإلسلمّي)العهد العثمّن(: ممَّ
• موسوعة تاريخ العراق بني احتللني: عبَّاس العزاوّي، الدار العربيَّة للمطبوعات، ط1، القاهرة، 	

004)م.
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• ط1، 	 قّم،  األعلمّي،  سة  مؤسَّ العلمء،  من  لنة  تح:  السبحاّن،  جعفر  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 

1418ه�.
• سة الن� اإلسلمّي، قّم، د.ط، د.ت.	 امليزان: الطباطبائّي، مؤسَّ
• اد الكتَّاب العرب، دمشق، ط1، 003)م.	 النثر الصوّف: ناهضة ستَّار، احتِّ
• ة للتأليف، مص، 	 ة العامَّ سة املصيَّ النجوم الزاهرة ف ملوك مص والقاهرة: يوسف بن تغري، املؤسَّ

د.ط، د.ت.
• 1415ه���/	 ط1،  القاهرة،  احلديث،  دار  شعبان،  صالح  أيمن  تح:  الزيعّل،  الراية:   نصب 

1995م.
• نفحات األزهار: امليلّن، تح: السيِّد عّل احلسينّي، ط1، 1414ه�.	
• ط1، 	 بريوت،  العريّب،  التاث  إحياء  دار  الطهراّن،  بزرك  أغا  ع�:  الرابع  القرن  ف  الب�  نقباء 

1430ه�/009)م.
• نقد الرجال: التفرّش، مؤسسة آل البيت إلحياء التاث، قّم، ط1، 1418ه�.	
• نكت الميان ف نكت العميان: صلح الدين الصفدّي، دار املدنية، مص، د.ط، 9)13ه�/1991م.	
• ة، القاهرة، د.ط، د.ت.	 ناية اإلرب ف فنون األدب: النويرّي، دار الثقافة واإلرشاد املصيَّ
• د.ط، 	 والطباعة،  للن�  املشعر  اوّي،  ال��ف��رَّ ماجد  ت��ح:  الصدر،  حسن  السيِّد  ال��دراي��ة:   ناية 

د.ت.
• سة اإلمام الصادق، ط1، 1419ه�.	 ، تح: فاضل العرفان، مؤسَّ ّ مة احِللِّ ناية املرام: العلَّ
• أمحد 	 د  وممَّ ال��راوّي  أمحد  طاهر  تح:  األثري،  ابن  الدين  مد  واألث��ر:  احلديث  غريب  ف  النهاية 

الطناحي، مؤسسة إسمعليان، قّم، 1364ش.
• نج البلغة: ابن أيب احلديد، تح: صبحي الصالح، بريوت، ط1، 1387ه�/1967م.	
• نج الفصاحة: إبراهيم باينده، مؤسسة جاويد للن�، إيران، د.ط، )136ش.	
• نيل األوطار: الشوكاّن، دار اليل، بريوت، د.ط، 1973م.	
• ة: احلّر العامّل، تح: قسم احلديث ف ممع البحوث، ممع البحوث 	 ة ال أحكام األئمَّ هداية األمَّ

اإلسلميَّة، قّم، ط1، )141ه�.
• سة اإلمام الادي، قّم، ط1، 	 سة اإلمام الادي، مؤسَّ الداية: الشيخ الصدوق، تح: مؤسَّ

1418ه�.
• ة العارفني: إسمعيل باشا البغدادّي، دار إحياء التاث العريّب، بريوت، د.ط، د.ت.	 هديَّ
• هشام بن احلكم: عبد اهلل نعمة، دار الفكر، بريوت، ط)، 1405ه�/1985م.	
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• ة، أصفهان، 	 الواف: الشيخ الفيض الكاشاّن، تح: ضياء الدين احلسينّي، مكتبة اإلمام عّل العامَّ
ط1، 1406ه�.

• القندورّي، تح: سيِّد عّل جال احلسينّي، دار نشوة للطباعة والن�، 	 ة لذوي القربى:  ينابيع املودَّ
ط1، 1416ه�.

ا: الدوريَّات ثانياً
• بيوتات النجف: حسن احلكيم، ملَّة تراث النجف، العراق، النجف، ع1-)، 009)/013).	
• ة 	 اخ، ملَّة مطوطاتنا، النجف، العتبة العلويَّ شعر ابن العرندس: ابن العرندس، تح: عبَّاس الچرَّ

سة، ع1، 1435ه�/014)م. املقدَّ
• ملَّة تراث احِللَّة.	
• ملَّة الرسالة.	
• اء.	 ملَّة الغرّي النجفيَّة الغرَّ
• ملَّة املصباح.	
• ملَّة تراثنا.	

ا: النرتنت ثالثاً
• املوسوعة احلرة )ويكيبيديا(.	
• سري أوليفر لودج.	
• تاريخ بغداد )1831-1917م(.	
• الثورة البلشفيَّة.	
• طهمسب الصفوّي.	
• ق تُسد.	 فرِّ
• مارتن لوثر.	
• ق.	 د مصدَّ ممَّ
• هولكو خان.	
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فهر�س املحتويات

7 مة الزء الثان   مقدِّ
11 الَقْرُن التَّاِسُع اهِلْجِريُّ  
13 ُّ )757-841ه�(   ُن َفَهٍد احِللِّ 69. ابجْ
(0 ُن َراِشٍد ]َكاَن َحيًّا 830ه�[   ِن ال�َحَسُن بجْ يجْ 70. َتاُج الدِّ
(7 -840ه�   ُّ �ُمَهلَّبيُّ احِللِّ 71. الجْ
(9 يجُْخ َرَجٌب الُبجْيسُّ ]كان حيًّا ُحُدوَد 815ه�[   )7. الشَّ
45 َعَرنجَْدس )...-ُحُدوَد 840ه�(   ُن الجْ 73. ابجْ
51 ُّ )...-6)8ه�(   ُيوِريُّ احِللِّ 74. السُّ
56 َد 918ه�[   ُن َف�يَّاٍض األََسِديِّ ]بعجْ ِميِع بجْ 75. َعبجُْد السَّ
57 َد 801ه�[   يِن النِّيلُّ ]َحيًّا بعجْ ، َب�َهاُء الدِّ 76. َعلٌّ
61   ] ن التَّاِسُع اِلجريُّ َقرجْ يِن اخلَُليعيُّ ]الجْ 77. َجَاُل الدِّ
65 ُن َزنجْبُورٍ   78. ابجْ
66 يِن ابجُْن محجَْدانٍ   ُم الدِّ يُِّد َنججْ 79. السَّ
68   ُّ يجُْخ ُمَغاِمٌس احِللِّ 80. الشَّ
73 الَقْرُن الَعارِشُ اهِلْجِريُّ  
75 جِْهيدٌ   مَت
79 ُن َبَرَكٍة )850-4)9ه�(   81. ابجْ
81   ِّ َراِهيُم ]بجُْن[ ُسَليَمَن الَقطِيفيِّ الَغَرويِّ احِللِّ يجُْخ إِبجْ )8. الشَّ
84   ُّ 83. السيُِّد َعلُّ ال�ُموَسويُّ احِللِّ
85 ولِّ ]894-963ه�[   ُد ]بُن[ ُسَليَمَن الَفضُّ 84. ُمَمَّ
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101 ولِّ   ِد ]بِن[ ُسَلي�َمَن الَفضُّ لُّ بُن ُمَمَّ 85. َفضجْ
105 الَقْرُن الـَحاِدَي َعرَشَ اهِلْجِريُّ  
107 متجِْهيدٌ  
108 ينِ   يُِّد ُحسنُي آل َكمِل الدِّ 86. السَّ
113   ُّ ٌد احِللِّ َغناِئِم ُمَمَّ 87. َأُبو الجْ
117 الَقْرُن الثَّايِنَ َعرَشَ اهِلْجِريُّ  
119 جِْهيدٌ   مَت
1(0 ويُّ )1183ه�(   َُد النَّحجْ يجُْخ َأمحجْ 88. الشَّ
130 89. ابُن مَحجُْدوَن الَكاتُِب )1186ه�(  
136   ّ د باء الدين احِللِّ 90. ُمَمَّ
141 الَقْرُن الثَّالَِث َعرَشَ اهِلْجِريُّ  
143 جِْهيدٌ   مَت
147 91. َجواٌد األَسديُّ )54)1ه�(  
148 َكبرُِي 1156ه�-7))1ه�   َفٌر الجْ يجُْخ َجعجْ )9. الشَّ
150 َفُر الِقزوينيُّ 53)1ه�/98)1ه�   زا جعجْ 93. ِمريجْ
154 ِد َحَسِن )0)1ه�-87)1ه�   يِِّد ُممَّ يُِّد مَحَُد ]بُن[ السَّ 94. السَّ
158 ُّ )َحيًّا َسنَة)9)1ه�(   وُن احِللِّ يجُْخ َحسُّ 95. الشَّ
159 ِد َصالِِح الَفلُّوِجيِّ )98)1ه�(   96. َشيجُْخ َحَسُن بُن ُمَمَّ
161 يجُْخ َحيدٌر الطُّهَمزيُّ   97. الشَّ
16( 98. الَقاَقَعاِنُّ ]ُتوِف ِف ُحدوِد 90)1ه�[  
163 د ِرَضا النَّحويُّ ]6))1ه�[   99. ُمَمَّ
165 اُم 4)11ه�-04)1ه�   يُِّد َصاِدٌق الَفحَّ 100. السَّ
171 101. َعبُد اهللِ ُشبَّ ]1188ه�-)4)1ه�[  
17( يجُْخ َعلٌّ الِعَذاريُّ )00)1ه�-81)1ه�(   )10. الشَّ
178 ِوينِيُّ ))))1ه�-1300ه�(   ديُّ الُقزجْ يُِّد َمهجْ 103. السَّ
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180 ُن ُيوُنس ]...- حدود 40)1ه�[   د بجْ يجْخ ُمَمَّ 104. الشَّ
181 ٌد َكاِشُف الِغَطاِء )ت47)1ه�(   يجُْخ ُمَمَّ 105. الشَّ
18( يجُْخ َحسٌن َأُبو الِويصجْ 70)1ه�-1331ه�   106. الشَّ
185 ابَِع َعرَشَ اهِلْجِريُّ   الَقْرُن الرَّ
187 ُمَلَحَظةٌ  
187 جِْهيدٌ   مَت
189 ُّ 76)1ه�-1315ه�   َفٌر احِللِّ يُِّد َجعجْ 107. السَّ
198 ِن احلَُسيجْنِّي[   يجْ يِِّد َعّل ]آُل َكَمِل الدِّ ٌ السَّ 108. ُحَسنيجْ
(03 ِن 57)1ه�-))13ه�   يجْ يُِّد َفاِضٌل َكمُل الدِّ َلِم السَّ ُة اإِلسجْ 109. ُحجَّ
(11 - )137ه�-   ِ يِِّد ُحَسنيجْ يِّد َناِصِ السَّ يُِّد مُحوُد السَّ 110. السَّ
(1( َد )1845-1930م املوافق ]1349ه�[(   يُِّد َأمحجْ ُ السَّ 111. سيُِّد ُحَسنيجْ
(14 ِ بُن مَحٍَد اخلَيَّاط )85)1-1351ه�(   ُد ُحَسنيجْ )11. ُمَمَّ
(17 يٌد ال�ُملَّ مَخِيسجْ   113. َمِ
(18 تآَبادّي احِللِّ�ّي[ 83)1ه�-1346ه�   يُِّد ]ممد[ ِرَضا َأُبو الَقاِسِم ]اأَلسجْ 114. السَّ
((5 يجْن ]70)1ه�-1341ه�[   يُِّد َصالُِح َكَمِل الدِّ 115. السَّ
(33 د َأِمني َعلُّ ِعَوض ])186-)193م[   116. ُمَمَّ
(37 ُّ )99)1ه�-]1375ه�[(   يجُْخ َعبُد ال�ُحسنِي احِللِّ 117. الشَّ
(41 ِّ ]ت9)13ه�[   118. سِعيُد ُمباَرٍك احِللِّ
(43 لِم احلَافُِظ ]91)1ه�-1351ه�[   يُِّد َعبُد السَّ 119. السَّ
(45 ُع )51)1ه�-1311ه�(   يُِّد َعلٌّ ال�َّ 0)1. السَّ
(46 ِن )86)1ه�-)137ه�(   يجْ يُِّد ِعيجَْسى مَحٍد َكَمِل الدِّ 1)1. السَّ
(50 يِِّد َفاِضٍل 95)1ه�-1383ه�/1878م-1963م   يُِّد مَحٌد السَّ ))1. السَّ
(58 يجُْخ َعبُد الَكريِم ال�َمِشَطة   3)1. الشَّ
(6( يجِْن- 1334ه�-   يِِّد مَحِد َكَمِل الدِّ يُِّد ُموَسى السَّ 4)1. السَّ
(65 ِن )68)1ه�-1341ه�(   يجْ يُِّد َهاِشٌم َكَمُل الدِّ 5)1. السَّ
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(71 الفهارس الفنيَّة  
(71 فهرس اآليات  
(73 فهرس األحاديث  
(75   فهرس املعصومني
(77 فهرس األعلم  
(95 فهرس األماكن والبلدان  
301 فهرس البيوتات والقبائل والفرق  
305 فهرس املؤلَّفات املذكورة ف املتن  
311 فهرس األشعار  
3(3 فهرس املصادر واملراجع  
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من�سوراُتنا

َف مركُز تراِث احِللَّة التابع لقس��م املعارف اإلس��لميَّة واإلنس��انيَّة ف العتبة العبَّاسيَّة  ت�َّ
سة بتحقيق ومراجعة ون� الكتب اآلتية: املقدَّ

معان أفعال الصلة وأقوالا.. 1

ّ )ت 841ه�(. تأليف: الشيخ أمحد ابن فهد احِللِّ

حتقيق وتعليق وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

متص املراسم العلوّية.. )

، جعفر بن احلسن ال�ُهَذّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

. حتقيق: أمحد عّل ميد احِلّلّ

راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِللَّة.

التأصيل والتجديد ف مدرسة احِللَّة العلميَّة- دراسة حتليليَّة.. 3

. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم امللَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

مدرسة احِلّلة وتراجم علمئها، ِمن النشوء إل القّمة.. 4

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احلسينّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

ّ )ت 6)7ه�( وابن داود )حيًّا سنة 707ه�( ف علم . 5 املنهج التارخيّي ف كتايَب العّلمة احِللِّ
الرجال.
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تأليف: أ.م.د. سامي محود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.

6 ..التاث احِلّلّ ف مّلة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث احِللَّة. أعدَّ

شح شواهد قطر الندى.. 7

ام )ت 05)1ه�(. تأليف: السيِّد صادق الفحَّ

دراسة وحتقيق: أ.م.د. ناص عبد اإلله دوش.

مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 8

ّ )ت 6)7ه�(. مة احِللِّ ر، العلَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن ال�ُمطهَّ

حتقيق: د. الشيخ مّمد غفوري نژاد.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

درر الكلم ويواقيت النظام.. 9

تأليف: السّيد حسني بن كمل الدين بن األبزر احلسينّي احِلّلّ )بعد 1063ه�(.

حتقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

رة.. 10 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعلم. مركز تراِث احِللَّة.

ة ف احِللَّة. )بجزئني(. 11 ر احلركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء وتطوُّ

تأليف: السّيد هادي محد آل كمل الدين احلسينّي )ت 1405ه�(.

دراسة وحتقيق: أ.م.د. عّل عبَّاس األعرجّي.
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مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

ا و�سي�سدُر قريباً
موسوعة الّلغويِّني احِللِّيِّني.. )1

تأليف: أ.م.د. هاشم جعفر حسني املوسوّي.

ّ )ت 6)7ه�(.. 13 مة احِللِّ املوسوعة الرجالّية للعلَّ

 ،وتشتمل: حتقيق كتاب )خلصة األقوال(، مع إضافة حواش كلٍّ ِمن: الشهيد الثان
والشيخ حسن صاحب املعال، والشيخ البهائّي، وحتقيق كتاب )إيضاح الشتباه(، 

ّ ف كتبه األخرى(. مة احِللِّ وتأليف كتاب بعنوان: )املبان الرجالّية للعلَّ

حتقيق: الشيخ مّمد باقر ملكيان.

ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�سبط مركز تراث احِللَّة
إجازات احلديث احلّلّية.. 14

جع وحتقيق: أ. مّمد كاظم رمحتي.

اإلجازة الكبرية.. 15

ّ )ت 6)7 ه�(. مة احِللِّ ر العلَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن ال�ُمطهَّ

حتقيق: املرحوم كاظم عبود الفتلوّي.

حتصيل النجاة ف أصول الدين.. 16

ّ )ت 771ه�(. ر احِللِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققني ممَّ

حتقيق: الشيخ مصطفى األمحدّي.

التحقيق املبني ف شح نج املستشدين.. 17

ّ )ت 850ه�(. د احلبلرودّي احِللِّ تأليف: الشيخ خرض بن ممَّ

حاشية إرشاد األذهان.. 18
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تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777ه�(.

حتقيق: السّيد حسني املوسوّي البوجردّي.

ّ )ت6)7ه�(.. 19 العّلمة احِللِّ

تأليف: د. مّمد مفيد آل ياسني.

ّية.. 0) الفوائد احِللِّ

. ّ تأليف: أمحد عّل ميد احِللِّ

كافية ذي اإلرب ف شح اخلطب.. 1)

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )كان حيًّا سنة 777ه�(.

كشف اخلفا ف شح الشفا.. ))

ّ )ت6)7ه�(. مة احِللِّ ر، العلَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

حتقيق: الشيخ ميد هادي زاده.

املختار من حديث املختار.. 3)

ّ )بعد 745 ه�(. تأليف: أمحد بن مّمد ابن احلّداد البجّل احِللِّ

حتقيق: مركز تراث احلّلة.

مزارات احِلّلة الفيحاء ومراقد علمئها.. 4)

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

منتهى السؤول ف شح معرب الفصول.. 5)

تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777ه�(.

حتقيق: الدكتور محيد عطائي نظري.

منهج القّصاد ف شح بانت سعاد.. 6)

ّ )بعد 745 ه�(. تأليف: أمحد بن مّمد ابن احلّداد البجّل احِللِّ
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حتقيق: د. عّل عّباس األعرجّي.

موصل الطالبني إل شح نج املستشدين.. 7)

ّ )ت 755ه�(. تأليف: الشيخ نصري الدين عّل بن مّمد القاّش احِللِّ

ّ سنة )677ه�( ف . 8) نج البلغة، ُيطبع بالفاكس ميل عل نسخٍة كتبها تلميذ العّلمة احِللِّ
مقام صاحب الزمان ف احِللَّة.

نج املستشدين.. 9)

ّ )ت 6)7ه�(. ر احِللِّ ّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: العّلمة احِللِّ




