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امللخ�ض

امت��ازت مدينة احللة بمكانتها العلمية والفكرية واألدبية املهمة بني بقية مدن العراق، وممَّا 
دفع تعاظم النهض��ة الفكرية والثقافية فيها حبُّ أمرائها للعلم واألدب ودعمهم وتش��جيعهم 
للعلمء والش��عراء واألدباء وممَّن عىل شاكلتهم ، وإجزال الرفد والعطاء هلم ، حتى غدت حمجة 
يتقاط��رون عليه��ا من كلِّ نح��و وصوب ، بل إن أمراءه��ا كانوا أهل علم وأدب وش��عر فكان 

لسيف الدولة صدقة بن منصور مكتبة ضخمة تضم ألوف املجلدات . 

كان للقرن��ني الس��ابع والثامن  اهلجري��ني قمة ازدهار مدينة احللة تكلَّ��ل ذلك بتجدد علم 
الفقه، وكذلك رفع راية العلم فيها.

 لق��د بيَّنُت يف ه��ذا البحث احلركة العلمي��ة ملدينة احللة، وأهم أماك��ن التدريس فيها التي 
اش��تهرت إىل جان��ب بي��وت العلمء، وما تضمنت��ه هذه البيوت��ات من علمء، وم��ا قاموا به من 
جهود كان هلا صداها يف املجتمع احليل، وبيَّنُت الس��بب يف العزوف عن إنشاء مدرسة يف احللة، 
وتن��وع طرائ��ق التدريس فيها مس��تخدمة األمثلة التي ختص كل طريقة ، وم��ا تركه لنا أعالمها 
م��ن إجازات علمية منحوها ملن تتلمذ عليهم، فتضمنت توضيح ثقافة وحضارة تلك العصور 
فأخذ طلبة العلم واملثقفون يشدون الرحال إليها طلًبا للعلم والدراسة عىل أيدي هؤالء العلمء 

األجالء.
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Abstract

The city of Hillah has been quite distinct among other Iraqi 

cities in its scientific, intellectual, and literary statuses. What have 

contributed to this distinction and the continual intellectual and 

cultural renaissance was the passion its princes had for science and 

literature and their support and encouragement for the scientists, 

poets, and literary men, the matter which made scholars and men 

of literature from all over the world travel to Hillah that had become 

their destination. Those princes were themselves men of science 

and literature: Seif ul-Dawlati (lit. the Sword of the State) Sadaqa 

bin Mansour, for instance, had a great library containing thousands 

volumes of books. During the seventh and the eighth Hijri centuries, 

Hillah reached the peak of prosperity in science and literature.

This research explains the scientific movement of Hillah and its 

most famous teaching places in addition to the scientists› houses 

which took the lead in pushing Hillah up to the peak. It also justifies 

why there was no school in Hillah during this period. It, then, elucidates 

the methods of teaching used in Hillah, exemplifying and introducing 

its main figures who licensed their students.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين 
وأصحابه الغر امليامني.

وبعد فاحِلّلة: بكرس احلاء وتش��ديد الالم. مدينة يفصح اس��مها عن شهرهتا ويغني ذكرها 
عن احلديث عنها، إال أن للتاريخ حصة البد أن تس��تعاد كشاهد يروي لألجيال املتعاقبة، حتى 
يكونوا متواصلني يف بناء جمد أس��الفهم، وس��قي ما بذروا يف أرضهم اخلصبة وعقوهلم املتنورة 
ونفوس��هم الن��رضة، من بذور اخل��ري واملعرفة. فاحلليون عش��قوا املعرفة وأحب��وا العلم فكانوا 

امتداًدا ملدينتهم احلافلة باملاء واخلرضة، جيمعهم العطاء والنمء، ويوحدهم الطبع والعقيدة.

ومم��ا دفع تعاظ��م النهضة الفكري��ة والثقافية فيها ح��ب أمرائها للعل��م واألدب ودعمهم 
وتش��جيعهم للعلمء والشعراء واألدباء وممن عىل ش��اكلتهم، وإجزال الرفد والعطاء هلم، حتى 
غدت حمجة يتقاطرون عليها من كل نحو وصوب، بل أن أمراءها كانوا أهل علم وأدب وشعر 

فكان لسيف الدولة صدقة بن منصور مكتبة ضخمة تضم ألوف املجلدات.

كان للقرنني الس��ابع والثامن اهلجريني قمة ازدهار مدينة احللة، وذتكلَّل ذلك بتجدد علم 
الفقه، وكذلك رفع راية العلم فيها.

لق��د بينت يف البح��ث احلركة العلمي��ة ملدينة احللة، وأه��م أماكن التدريس فيه��ا، وبيَّنُت 
الس��بب يف العزوف عن إنش��اء مدرسة يف احللة، وتنوع طرائق التدريس فيها مستخدمة األمثلة 
الت��ي ختصُّ كل طريق��ة، وما تركه لنا أعالمها م��ن إجازات علمية منحوها مل��ن تتلمذ عليهم، 
فتضمن��ت توضيح ثقافة وحضارة تلك العصور. ولقد اعتمدت عىل جمموعة قيمة من املصادر 

واملراجع والدوريات يستطيع القارئ التعرف عليها يف قائمة املصادر واملراجع.
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املبحث الأول

روافد احلركة الفكرية ملدينة احللة

النشاط التعليمي يف مدينة احللة كان يقام يف بيوت العلمء، واتسمت احلركة الفكرية يف هذه 
املدينة بالتطور واالس��تمرار والدليل عىل ذلك ما تركه لنا أعالمها من إجازات علمية منحوها 
ملن تتلمذ عليهم، تضمنت توضيح ثقافة تلك العصور وحضارهتا، وكذلك وجود متخصصني 
يف العملية التعليمية أسهم بشكل مبارش يف تطور احلركة الفكرية يف املدينة خصوًصا يف القرنني 

السابع والثامن اهلجريني.

اأوًل: اأماكن احلركة الفكرية

أ. بيوت العلَء
جع��ل الكثري من العلمء منازهلم أماكن للتدريس، فامتازت هذه املنازل بصفات مدرس��ية 
اقرب��ت من امل��دارس النظامية، إذ إن الصفة الغالبة عليها هي الصف��ة العلمية)1(، وكان الكثري 
من العلمء يّدرس يف بيته، منهم: مجال الدين أبو الفضل أمحد ابن املهنا )ت 682ه�/1283م( 
ونجيب الدين حييى بن حسن بن سعيد اهلندي )ت 690ه�/1291م(، والشيخ شمس الدين 
حمفوظ بن وش��اح )ت 960ه�/1291م(، وجعل غي��اث الدين عبد الكريم بن طاووس )ت 

693ه�/1293م( من بيته مكاًنا للتدريس ولقاء العلمء)2(.

ب. املشاهد واملساجد:
املس��جد يف اللغة: هو البيت الذي يس��جد فيه)1(. ومل تقتر وظيفة املس��جد عىل العبادة، 
ذ أيًضا مكاًنا  ذ موضًعا لتعلي��م العلوم)2(، واختَّ ب��ل كان من وظائفه التعليم أيًضا، وذلك أنه اختَّ
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يدرس فيه قواعد اإلسالم وأحكام الدين وجعل حمكمة للقضاء وميداًنا الجتمع اجليش، وبيًتا 
الس��تقبال الس��فراء، ومركًزا للحياة الروحية واالجتمعية والسياس��ية وقد أطلق عىل املس��جد 

)بيت اهلل( فال حيتاج أحد إىل االستئذان حينم يدخل للعبادة والدراسة أو غريها)3(.

وكان الس��الجقة ينظرون إىل تعاليم الش��يعة بأهنا مهددة لكياهنم الس��يايس، لذا مل يقلدوا 
ح لنا عدم إقامة حلقات  ش��يوخ الش��يعة وظائف التدريس واإلفتاء يف املس��اجد، وهذا ما يوضِّ

الدرس يف املساجد وخصوًصا يف مسجد احللة اجلامع)4(، ومسجد مشهد الشمس)5(.

وقد حيصل اتفاق بني األس��تاذ وطالبه عىل مكان معني لك��ي يعقدوا به حلقات الدرس، 
ويس��مى املكان الذي يدرس فيه باس��م األس��تاذ)6(. فمثاًل يقال حلق��ة درس املحقق احليل، أو 
حلق��ة درس العالم��ة احليل، وكان العامل الفقي��ه نجيب الدين حممد بن جعف��ر بن نم احليل )ت 
636ه�( قد قام بتعمري بيوت الدرس إىل جانب املش��هد املنس��وب إىل صاحب الزمان سنة 

)636ه/1238م()7(.

ويذكر الشيخ حممود بن حممد بن يار)8*( تلميذ العالمة احليل أنه كتب كتاب حترير األحكام 
الرشعي��ة ع��ىل مذهب اإلمامي��ة بخط يده يف مقام صاح��ب الزمان، وانتهى م��ن كتابته يوم 

الثالثاء سادس رجب سنة )723ه/1323م()9(.

واس��تمرت املراكز العلمية يف احللة املتمثلة ببيوت العلمء وحلقات الدرس يف رفد احلركة 
الفكري��ة يف مدينة احلل��ة، وأصبحت حلقات الدرس م��ن أهم مراكز الثقافة الس��يم يف احلقبة 

اجلالئرية)10(.

ج. دور الكتب
إن دور الكت��ب عب��ارة عن خزانات عام��ة للكتب خيصص أحد جوانبه��ا ملطالعة الكتب 
ونس��خها. وتكون الدور املذك��ورة موئاًل للعلمء والباحثني يتناقش��ون فيه��ا ويبحثون خمتلف 

املواضيع، وتقوم تلك الدور أحياًنا- وبصورة أخرى- بمهمة تعليمية)11(.
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وكان للحليني اهتمٌم كبرٌي يف اقتناء الكتب، وتأسيس املكتبات البيتية، والدليل عىل ذلك أن 
أهل احللة كانوا جيلبون األطعمة إىل بغداد ويشرون بأثمهنا الكتب النفيسة)12(، واشتهر العديد 
من العلمء احلليني باقتنائهم الكتب أمثال ريض الدين عيل بن طاووس )ت 664ه/1265م(، 
فقد احتوت مكتبته عىل ألف ومخسمئة كتاب)13(، فضاًل عن مكتبة غياث الدين عبد الكريم بن 
طاووس يف داره التي كانت مكاًنا للدرس، وإقامة حلقات الدرس ولقاء العلمء واألكابر)14(.

ومم��ا جيل��ب االنتباه ويثري االس��تغراب، عدم ورود ذكر إنش��اء مدرس��ة باحلل��ة، أو إقامة 
مؤسسة تعليمية نظامية فيها خالل القرنني السابع والثامن، والسيم القرن السابع الذي أسست 
فيه املدرسة املستنرية ببغداد سنة )631ه/1233م(، ولعل ابتعاد احللة عن التعليم املدريس 
يعود إىل طبيعة مذهب اإلمامية، وطبيعة دراساهتم الفقهية نفسها، فقد كان املذهب اإلمامي يف 
انفصال عن احلكم والسلطة، وكانت دوافع البحث والدراسة عند فقهائها بعيدة عن حاجات 

احلاكمني ورغباهتم، أو الظروف السياسية)15(.

ثانًيا: تن�ع طرائق التدري�ض

أ. السَع من لفظ الشيخ
وينقس��م إىل إمالء وحتديث من غري إمالء، وس��واء كان من حفظ الش��يخ أو كتابه، وهذا 

القسم أرفع األقسام عند اجلمهري ويقول الراوي)16(:

)َس��ِمعُت( عند س��معه احلديث من الش��يخ إذ ال ي��كاد أحد يقول: س��معت يف أحاديث . 1
اإلجازة واملكاتبة وال يف تدليس ما مل يسمعه.

ثن��ا( للداللة عىل قراءة الش��يخ علي��ه، ولكن اللفظ��ني األخريين حيتمالن . 2 ثن��ي وحدَّ )حدَّ
اإلجازة عىل رأي بعضهم بخالف َسِمعت.

)أخربن��ا( لظهور اإلخبار يف الق��ول، ولكن لفظه )أخرب(، تس��تعمل يف اإلجازة واملكاتبة . 3
.)17(

فلذلك كان استعمهلا أدون من العبارات السابقة يف رقم 1، 2 
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أما )أنبانا( و)نبَّأنا(، فإهنا لفظة غالبة يف اإلجازة. وسنورد أمثلة من هذه الطريقة:. 4

قال الش��هيد األول إنه حّدث لس��امل ابن حمف��وظ حديًثا واحًدا، وهو احلديث التاس��ع من 
أحاديث الكتاب املذكور)18(، وأيًضا سمع عيل بن العرييض من الفقيهني: احلسني بن هبة اهلل بن 
رطبة السوراوي )ت 579ه/1183م(، ورشيد الدين بن شهر آشوب )ت 588ه/1192م( 
وروى عن��ه كت��اب مع��امل العلمء، وروى الش��يخ أبو القاس��م جعفر بن احلس��ن، املحقق احليل 

)676ه/1277م( عن الفقيه عيل بن العرييض)19(.

ب. القراءة عىل الشيخ أو العرض
يقول ابن الصالح)20( تتحقق القراءة سواء »كنت أنت القارئ أو قرأ غريك وأنت تسمع، 
أو ق��رأت م��ن كتاب، أو من حفظك أو كان الش��يخ حيفظ ما يقرأ عليه وال حيفظ لكن يمس��ك 

أصله هو أو ثقة غريه«.

ويق��ول ال��راوي يف حالة الق��راءة: )قرأت( عىل ف��الن، أو )قرئ( عىل فالن، وأنا اس��مع 
فأقري��ه. وقد يقال: حدثنا فالن قراءة عليه، أو اخربنا قراءة عليه، ونحو ذلك وكذلك أنش��دنا 

قراءة عليه يف الشعر.

ويبدو أن التعليم بطريقة القراءة عىل الش��يخ أو العرض يكون فيها الطالب حًرا يف اختيار 
املوض��وع الذي يري��د قراءته عىل الش��يخ، ويعرض الطالب عند دراس��ته للموض��وع املذكور 
الكت��اب ال��ذي حيت��وي ذلك املوض��وع، ويقرأ الطال��ب أو غريه الكت��اب الذي يريد دراس��ته 
بحضور الش��يخ، وحينئذ يتحقق اطالع الش��يخ عىل املعلومات التي حواها الكتاب أو الكتب 
الت��ي تدرس بإرشافه وبحرضت��ه، وبعد أن تتم عملية التعليم يص��حُّ للتلميذ أن يروي الكتاب 
أو الكتب التي درس��ها عىل ش��يخه)21(. وس��نورد أمثله من هذه الطريقة: يقول ابن داود احليل 
)ت 740ه/1339م( يف وصف أس��تاذه املحقق احل��يل: »املحقق املدقق... قرأت عليه ورباين 
صغ��رًيا«)22(. ويذكر ابن األبرز العلوي أنه أخذ الفقه عن نجيب الدين حييى ابن س��عيد اهلذل 

)ت 690ه/1291م( وقرأ عليه كتاب هنج البالغة)23(.
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وقرأ عيل بن الفرج الس��وراوي )ت حدود 625ه/1227م( عىل الفقيه احلافظ ابن شهر 
آشوب )ت 588ه/1162م( بعض كتبه)24(، وقرأ عيل بن حييى بن احلسن بن احلسني بن عيل 
ابن حمم��د البطريق )ت 642ه/1244م( عىل أبيه حييى ب��ن البطريق )ت 600ه/1203م(، 

كتاب )عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار()25(.

وقرأ سديد الدين يوسف بن املطهر احليل )ت 662ه/1263م( عىل معمر ابن هبه اهلل بن 
ناف��ع الوراق كتاب )هتذيب األح��كام( أليب جعفر الطويس، وقرأ أيًضا عىل حممد بن جعفر بن 

هبه اهلل بن نم كتاب )الكامل( يف الفقه للقايض ابن الرباج الطرابليس)26(.

وقرأ الس��يد ريض الدين عيل بن طاووس )ت 664ه/1265م( عىل الش��يخ حس��ني بن 
أمحد الس��وراوي )كان حًيا 609ه/1212م( تفس��ري القرآن، كذلك الفهرست، وكتاب أسمء 

الرجال للشيخ الطويس يف سنة 609ه)27(.

وقرأ القاس��م بن احلس��ن بن معية )ت ق 7ه/13م( عىل الشيخ عميد الرؤساء هبة اهلل بن 
حامد بن أيوب )ت 690ه/1291م( الصحيفة السجادية)28(.

املبحث الثاين

ج. الإجازة

اإلج��ازة يف اللغة: هي إعطاء اإلذن، وهلذا املعنى أش��ار الفريوزآب��ادي)29( بقوله: »وأجاز 
له س��وغ له«. ويقول الش��هيد الثاين)30(: إن اإلجازة يف األصل مصدر أجاز وأصلها )اجوازة( 
حترك��ت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلب��ت ألًفا، وبقيت األلف الزائدة التي بعدها فحذفت 

اللتقاء الساكنني فصارت إجازة.

واإلجازة طريقة من طرائق نقل احلديث وحتمله)31(. ويقول الشهيد الثاين)32(: إن اإلجازة 
يف االصطالح »إذن وتس��ويغ، وهو املعروف، وعىل هذا فتقول: أجزت له رواية كذا كم تقول: 

غت له«. أذنت له، وسوَّ
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وللش��يخ أغا بزرك الطهراين)33( رأي يق��ول: إن اإلجازة تعني »الكالم الصادر عن املجيز 
املش��تمل عىل إنش��ائه اإلذن املش��تملة عىل ذكر الكتب التي ص��در اإلذن يف روايتها عن املجيز 
إمجااًل وتفصياًل، وعىل ذكر املش��ايخ كل واحد من هؤالء املش��ايخ طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي 

.»إىل املعصومني

ويذك��ر الزبي��دي)34(: »واس��تجاز رج��ل رج��اًل ]طل��ب اإلج��ازة أي اإلذن[ يف رواياته 
ومسموعاته، وأجازه فهو جماز واملجازات واملرويات«.

ويمنح الشيخ اإلجازة لطالبها بطريقتني:

إحدامها؛ اإلجازة باملشــافهة: فقد كانت متنح يف العصور اإلس��المية األوىل أيام الصحابة 
والتابعني، وهي أقدم من الثانية، ومل يكن اس��تخدامها موجوًدا يف املدة التي تدرس��ها الباحثة، 
وم��ن أق��دم ما ورد من اإلجازات الش��فهية عند أس��الف اإلمامية إجازة منحه��ا اإلمام جعفر 
الص��ادق ألحد تالمذته. ُرِوي أن إبان ب��ن تغلب)35*( قال إلمامه عند فراقه إياه : أحب أن 
ت��زودين. فقال: )فليأيت إبان بن تغلب فإنه َســِمَع منيِّي حديًثا كثًرا فــَ ُرِوَي لَك عنيِّي فاْرِوِه 

عنيِّي(«)36(.

ويس��تفاد من هذا اخلرب أن اإلمام جعفر الصادق أجاز إبان مش��افهة أن يروي احلديث 
عنه، كم أجاز لتلميذه أن يعدَّ ما يرويه له إبان كأنه صادر عنه، وكان إبان هذا من أشهر تالميذ 

.والصادق اإلمامني الباقر

وثانيتهَ؛ اإلجازة التحريرية: التي يعود تارخيها للقرن الثامن للهجرة)37(، واعتاد الشيوخ 
أن يكتب��وا إجازاهت��م عىل الكتاب الذي درس��ه عليهم أحد التالمذة، أو أباح��وا له روايته دون 
أن يدرس��ه عليهم، ومن أقدم ما عثر عليه من اإلجازات املس��جلة عىل كتاب معني ما رواه عبد 
الكريم بن طاووس )ت 693ه/1293م( من أنه كان حيتفظ بنسخة من مزار بن داود القمي، 
مقابلة بنسخة مكتوب عليها ما صورته)38(: »قد أجزت هذا الكتاب وهو أول كتاب الزيارات 
م��ن تصنيف��ي، ومجيع مصنفايت وروايايت، ما مل يقع فيها س��هو وال تدليس ملحمد بن عبد اهلل بن 
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عب��د الرمحن بن س��ميع أعزه اهلل فل��ريو ذلك عني إذا أحب ال حرج عليه في��ه أن يقول أخربنا، 
وحدثنا، وكتب حممد بن داود القمي يف شهر ربيع اآلخر سنة ستني وثالثمئة حامًدا شاكًرا«.

أما اإلجازة التحريرية املستقلة عن الكتاب أو الكتب، التي درسها الشيخ أو أباح روايتها 
دون تدريس��ها، فتكون عادة مفصلة فضاًل عن كوهنا مش��تملة عىل طرائ��ق الرواية، التي تلقى 

عنها الشيخ املجيز معلوماته التي أجاز روايتها لتلميذه)39(.

وس��نورد العديد من تل��ك اإلجازات التي أجازها العلمء احلليُّ��ون لتالميذهم يف القرنني 
السابع والثامن اهلجريني، بحسب التسلسل الزمني:

1. الشيخ احلسني بن أمحد السوراوي )كان حًيا 609ه/1212م(:

ق��رأ عليه يف داره الس��يد ريض الدين عيل ابن موس��ى بن طاووس تفس��ري القرآن وأجازه 
يف مجادى اآلخر س��نة )607ه/1210م)40( وكذلك كتاب الفهرس��ت وكتاب أس��مء الرجال 

للشيخ الطويس يف سنة )609ه/1212م()41(.

2. شمس الدين فخار بن معد املوسوي )ت 630ه/1232م(:

أ. حرض درس��ه الس��يد ريض الدين عيل بن طاووس، فقد ذكر الس��يد ريض الدين أنه قرأ 
عليه مجيع ما يرويه، ونال منه اإلجازة)42(.

ب. شمس الدين حممد بن أمحد بن صالح القسيني )حًيا 664ه/1265م(.

قرأ عليه يف داره، ونال منه اإلجازة سنة )630ه/1232م()43(.

3. الشيخ شمس الدين عل بن ثابت بن عصيدة السوراوي )ت بعد 633ه/1235م(:

ح��رض درس��ه ون��ال من��ه اإلج��ازة الش��يخ حمم��د ب��ن أمح��د ب��ن صالح القس��يني س��نة 
)633ه/1235م()44(.

4. الشيخ عل بن ييى بن احلسن بن احلسني بن البطريق)ت642ه/1244م(:



201

م. عطارد تقي عب�د امل��صاوي

قرأ عليه الش��يخ كمل الدين أبو العباس أمحد ب��ن إبراهيم أمحد بن العفيف املوصيل كتاب 
العم��دة وبنهاية القراءة كتب له: »قرأ عيل األج��ل األوحد... من أول هذا الكتاب وهو كتاب 
العمدة يف عيون صحاح األخبار تأليف والدي رمحه اهلل... وأذنت له أن يروي ذلك عني وعن 

والدي املصنف بالقراءة«)45(.

5. ريض الدين عل بن موسى بن طاووس )ت 664ه/1265م(:

أ. أج��از حممد بن يوس��ف بن حمس��ن وع��يل بن أمحد ب��ن الوزير وعيل بن حمم��د اللويزايت 
املعروف بابن دغيم يف داره ببغداد سنة )658ه/1259م()46(.

ب. أجاز الشيخ مجال الدين يوسف بن حاتم بن مهند الشامي:

» بس��م اهلل الرمحن وصلواته عىل س��يدنا حممد النبي وآله الطاهرين أن رأى موالنا وسيدنا 
مزيد عره ووحيد دهره، السيد اإلمام العامل الفاضل الكبري الفقيه الزاهد العابد الزكي الورع، 
س��اللة النبي ريض الدين حجة اإلسالم واملسلمني قدوة العلمء والعارفني، سلف السلف 
وبقية اخللف زين العرة الطاهرة أبو القاسم عيل بن موسى ابن جعفر بن حممد الطاووس عضد 
اهلل الكافة بطول بقائه بمحمد وآله الطاهرين )صلوات اهلل وس��المه عليه وعليهم أمجعني( أن 
جييز ألصغر خدامه وربيب نعمته يوسف ابن حاتم بن مهند الشامي مجيع ما صنفه، أو ألفه، أو 
نظمه، أو نثره، أو كان له طريق إىل روايته، أو يكون مما يعد من ساير درايته، أو يمكن أن يرويه 

أحد عن خدمته، فينعم بذلك عىل ما يليق بفضله وسجاياه«)47(.

 ت. أج��از الش��يخ ش��مس الدين حممد ب��ن أمحد بن صال��ح القس��يني )كان حًيا 664ه/
 1265م()48(، وأبنائ��ه الش��يخ عيل ب��ن حممد بن أمحد ب��ن صالح القس��يني )كان حًيا 664ه/
1265م()49( وإبراهيم بن حممد بن أمحد بن صالح القس��يني )ت ق 7ه/13م()50( وجعفر بن 
حممد بن أمحد بن صالح القس��يني )ت ق 7ه/13م()51(، فكلهم حصلوا عىل إجازة جامعة مع 

األب واألبناء.

ث. كتب ريض الدين إجازة إىل صفي الدين حممد بن بشري العلوي احلسيني)52(، ثم كتب 
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أجازة لولده سنة )664ه/1265م()53(.

بــن طــاووس  بــن جعفــر  بــن موســى  أبــو الفضائــل أمحــد  الديــن  الســيد مجــال   .6
)ت673ه/1274م(:

أجاز احلسن بن عيل بن داود )ت 740ه/1339م( فيقول:

»ق��رأت عليه أكثر )البرشى( و)املالذ( وغري ذلك من تصانيفه، وأجاز ل يف مجيع تصانيفه 
.)54(» ورواياته، وربَّاين وعلَّمني وأحسن إلَّ

ويب��دو مما ذكره ابن داود أن اإلجازة ش��املة ل��كل مؤلفات الس��يد أيب الفضائل ومل تكن 
مقترة عىل الكتابني املذكورين.

7. الشيخ أبو القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد،املحقق احلل)ت676ه/1277م(:

أ. الشيخ عيل بن حممد بن سعيد )ت ق7ه/13م(.

قرأ عليه كتاب رشايع اإلس��الم، وأرخت القراءة يف ش��عبان من سنة )675ه/1276م( 
»قرأ عيل... هذا الكتاب من أوله إىل آخره قراءة مهذبه واصفيت إىل إيراده حمتاًطا وسألني عن 
مش��كله، واستوضح عن مبهمه ومظلمه فأجبته بم انتهت إليه الطاقة، وبلغت القدرة مما اعتمد 

عليه من فتاويه ومما اختاره من مقاصده ومعانيه فأخذ ذلك ضابًطا فأذنت له يف روايته«)55(.

والقراءة الثانية كانت يف س��ادس شوال سنة )756ه()56(. وبالتاريخ نفسه قرأ عليه فضاًل 
عن احلديث كتاب إيضاح الفوائد وكتب له اإلجازة بنهاية القراءة)57(.

ب. الشيخ حممد بن مطرف )ت ق 7ه/13م(.

قرأ عليه كتاب املراس��م لس��االر ب��ن عبد العزي��ز )58*( لس��نة )672ه/1273م( وبنهاية 
القراءة كتب له املحقق اإلجازة بقراءة الكتاب وروايته)59(.

ت. الشيخ حممد بن إسمعيل بن احلسني بن عيل اهلرقيل )ت ق7ه/13م(.
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قرأ عليه كتاب رشايع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، فكتب له املحقق احليل إجازة يف 
18 ذي احلجة )يوم غدير خم( سنة )671ه/1272م( يف مدينة النجف)60(.

من املحتمل أن الشيخ اهلرقيل قد تتلمذ عىل يد املحقق احليل يف مدينة احللة، وقد أجازه يف 
النجف بمناسبة عيد الغدير أو أنه بعد إكمل دراسته يف احللة سكن مدينة النجف األرشف)61(.

ث. الشيخ احلسن بن داود احليل )ت 740ه/1339م(.

يق��ول اب��ن داود)62(: »ق��رأت عليه ورباين صغ��رًيا، وكان له عيل إحس��ان عظيم والتفات 
وأجاز ل مجيع ما صنفه، ورواه، وكّل ما تصحُّ روايته عنه فمنها: كتاب رشايع اإلسالم جملدان، 
كتاب النافع يف خمتر جملد، كتاب املس��ائل الغروية جملد، كتاب املس��ائل املرية جملد، كتاب 

املسلك يف أصول الدين جملد«.

ج. الشيخ سديد الدين أبو احلسن بن أمحد )ت ق 7ه/13م(.

ق��رأ ع��ىل املحق��ق احل��يل كت��اب )النهاي��ة(  للش��يخ الط��ويس، فكتب ل��ه إجازة يف س��نة 
)654ه/1256م( قال فيها:

»قرأ الش��يخ الفقيه العامل الصالح... قراءة تش��هد بفضله وتؤذن برياس��ته ونبله وتدل عىل 
فهمه وتدقيقه، وس��ألني يف غضون قراءته عم أهبم من مس��ألة واظلم من مش��كلة... مومًيا إىل 

دالئله موضًحا كأصله فأخذ ذلك ضابًطا ملا يلقي إليه حافًظا ملا يروي«)63(.

8. جالل الدين عبد احلميد بن فخار ابن معد املوسوي )ت 684ه/1285م(:

قرأ عليه هباء الدين أبو احلسن عيل بن عيسى فخر الدين أبو الفتح األَْربيل فيقول:

»أجاز ل السيد جالل الدين عبد احلميد بن فخار بن معد املوسوي رشفه أن أروي عنه... 
إجازة يف حمرم سنة عرشة وستمئة«)64(.

9. الشيخ نجيب الدين ييى بن أمحد بن احلسن بن سعيد اهلذل )ت 690ه/1291م(:

أ. قرأ السيد غياث الدين عبد الكريم ابن أمحد بن موسى بن طاووس )ت 693ه/1293م( 
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عىل ظهر كتاب معامل العلمء البن شهر أشوب:

»بلغ قراءة عىل شيخنا العالمة بقيه املشيخة نجيب الدين حييى بن سعيد أدام اهلل بركاته يف 
ثاين عرش ذي القعدة سنة ست وثمنني وستمئة«)65(.

ب. قرأ السيد عز الدين احلسن بن عيل بن حممد بن عيل املعروف بابن األبرز احلسيني )ت 
ق7ه/13م( وقد أجازه عىل ظهر كتاب هنج البالغة.

»قرأ عليه كتاب هنج البالغة من أوله إىل آخره السيد األجل األوحد العابد الصالح العامل 
عز الدين احلس��ن بن عيل بن حممد بن األبرز احلس��يني... وأجزت له روايته عني... فلريو متى 

شاء جتنب الغلط والتصحيف«)66(.

ت. قرأ الشيخ كمل الدين بن احلسني بن محاد الليثي الواسطي )ت 745ه/1344م( عىل 
الشيخ نجيب الدين ونال منه اإلجازة وذلك يف سنة )684ه/1285م()67(.

ث. قرأ السيد نجم الدين أبو عبد اهلل احلسني أردشري بن حممد الطربي )ت ق7ه/13م( 
عىل الشيخ نجيب الدين كتاب هنج البالغة.

»قرأ عيل السيد األجل األوحد الفقيه العامل الفاضل املرتىض نجم الدين أبو عبد اهلل احلسني 
اب��ن اردش��ري بن حممد الطربي أصلح اهلل أعمله، وبلغه آمال��ه بمحمد وآله كل هذا الكتاب من 
أوله إىل آخره فكمل له الكتاب كّله ورشحت له أثناء قراءته وبحثه مشكلة أبرزت له الكثري من 

معانيه وأذنت له يف روايته عني سنة سبع وسبعني وستمئة«)68(.

10. غيــاث الديــن عبــد الكريــم بــن أمحــد بــن موســى بــن جعفــر بــن طــاووس )ت 
693ه/1293م(:

قرأ عليه كمل الدين بن محاد الليثي الواس��طي، وكتب الس��يد غياث الدين إجازة ش��املة 
بكل ما قرأه عليه قال فيها:

»اس��تخرت اهلل وأج��زت ل��ألخ يف اهلل الع��امل الفاضل الصال��ح األوحد احلاف��ظ... كمل 
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الدين... الش��يخ اإلمام الزاهد... ولريو عني ما أجازه ل والدي وعمي ريض الدين عنهم من 
مرواياهتم مصنفاهتم وخطبهم ونثرمها وكل ما تصح روايتهم ل«)69(.

11. احلسن بن يوسف بن املطهر املعروف بالعالمة احلل )ت 726ه/1335م(:

أ. مجال الدين مظفر بن منصور األنباري )ت ق7ه/13م(.

قرأ عىل العالمة كتاب حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، وأتم القراءة يف الثامن 
من رمضان سنة )690ه/1291م( وبنهاية القراءة كتب له العالمة إجازة:

»قرأ عيل الش��يخ... اجلزء األول من كتايب هذا قراءة مرضية تشهد عىل علمه ومسائل عن 
املواضيع الغامضة له قراءته وتضاعيف ما أشكل عليه من فقه الكتاب فبينت له اخلالف الواقع 

بني علمئنا فأخذ ذلك فهًم ملا يلقي عليه، وقد أجزت له، وأذنت له يف روايته عني«)70(.

ب. الشيخ حسني بن حممد احلمرين )ت ق7ه/13م(.

ق��رأ كتاب حترير األحكام الرشعية وأتم القراءة يف ش��هر املحرم س��نة )700ه/1300م( 
فكتب له العالمة إجازة عىل ظهر هذا الكتاب)71(.

ت. الشيخ حممود بن حممد بن يار )ت ق7ه/13م(.

ق��رأ علي��ه كتاب األحكام الرشعية ع��ىل مذهب اإلمامية، وقد قرأه علي��ه بعد جمالس كان 
آخرها يف سادس عرش مجادى اآلخرة سنة )724ه/1323م(، فكتب له العالمة:

»أيده اهلل قراءة وبحًثا وفهًم وضبًطا واسترشاًحا«)72(.

ث. الشيخ فخر الدين احلسن بن حممد ابن أيب املجد اليوسفي)ت ق7ه�/13م(.

قرأ عليه يف شهر شعبان سنة )702ه/1302م( وكتب له اإلجازة)73(.

ج. السيد رشف الدين حسني بن حممد ابن عيل العلوي الطويس)ت ق7ه/13م(

فقد قرأ عليه كتاب إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، وبعد االنتهاء من القراءة يف منتصف 
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ذي احلجة سنة )704ه/1304م(كتب له العالمة اإلجازة بقراءة كتابه املذكور)74(.

ح. الشيخ حممد بن إسمعيل اهلرقيل )ت ق7ه/13م(.

قرأ عليه اجلزء األول من كتاب قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام وكتاب )خمتلف 
الش��يعة إىل أحكام الرشيع��ة( وكتاب )النهاية يف جم��رد الفقه والفت��اوى( أليب جعفر الطويس، 

وذلك يف شهر ربيع سنة )707ه/1307م()75(.

خ. الشيخ اخلواجة رشيد الدين عيل بن حممد الرشيد اآلوي )ت ق7ه/13م(.

فق��د ق��رأ علي��ه رس��الة احلس��اب للخواج��ة نصري الدي��ن الطويس يف ش��هر رجب س��نة 
)705ه/1305م( فكتب له العالمة اإلجازة بقراءة تلك الرس��الة: »قرأ هذا الكتاب الش��يخ 
األج��ل األوح��د... اخلواجة رش��يد امللة واحلق والدين ع��يل بن حممد الرش��يد االوي أدام اهلل 
أيامه وأحسن تأييده وأجزل من عارضه خطة ومزيده وبلغه اهلل تعاىل آماله، وختم بالصاحلات 
أعمل��ه، قراءة مهذبة تش��هد بفضل��ه وعلمه وتدل عىل كمل��ه ونبله، وقد أجزت ل��ه رواية هذا 
الكت��اب وغريه م��ن مصنفات املوىل املعظم الس��عيد اخلواجة نصري الدي��ن واحلق قدس روحه 

.)76(» عني ملن شاء وأحبَّ

د. املوىل تاج الدين حممود بن حممد الرازي )ت ق7ه/13م(.

قرأ عىل العالمة كتاب رشايع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، وأتم القراءة عىل العالمة 
أواخر ربيع اآلخر سنة )709ه/1309م( بمدينة السلطانية فكتب له العالمة بنهاية القراءة:

»اس��تخرت اهلل وأجزت للش��يخ العامل الفقيه... أدام اهلل تعاىل أفضاله وأنحر إقباله وختم 
بالصاحلات أعمله وبلغه اهلل تعاىل يف الدارين آماله مجيع مصنفات شيخنا اإلمام السعيد العالمة 
نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن بن سعيد مصنف هذا الكتاب ومجيع رواياته عني قدس 
اهلل روحه، فلريو ملن ش��اء وأحب، وكذا أجزت له مجيع مصنف��ات علمئنا املاضني رضوان اهلل 
عليهم أمجعني ومجيع ما صنفته وانش��أته ورويته، وأجيز روايته يف مجيع العلوم العقلية والنقلية 
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فلريو ذلك حمتاطني ل وله«)77(

ذ. الشيخ ضياء الدين أبو حممد هارون ابن احلسن الطربي )حًيا 701ه(.

قرأ كتاب مبادئ الوصول إىل علم األصول، وآخر قراءة كانت يف أواخر ربيع األول سنة 
)701ه/1301م()78(. وقرأ عليه أيًضا كتاب قواعد األحكام يف مس��ائل احلالل واحلرام وأتم 

القراءة يف السابع عرش من شهر رجب سنة )701ه/1301م()79( فكتب له العالمة:

»قرأ عيل... هذا الكتاب من أوله إىل آخره قراءة مهذبة مرضية تشهد بكمل فطنته وتعرب 
عن قرحيته، وس��أل أثناء الق��راءة وتضاعيف املباحث��ة عن معضالت هذا الكتاب ومش��كالته 
وبحث عن دقائقه وش��بهاته وأنعم النظر يف أصوله وبال��غ االجتهاد يف حتصيل فروعه، ودخل 
ببح��ث هذا الكتاب حت��ت املجتهدين واندرج يف زمرة الفقهاء الفاضل��ني... وأجزت له رواية 

هذا الكتاب وغريه من مصنفايت يف سائر العلوم العقلية والنقلية«)80(.

ر. احلسني بن إبراهيم األسرآبادي )كان حًيا 708ه/1308م(.

قرأ عىل العالمة احليل كتاب )رشائع اإلس��الم يف مس��ائل احلالل واحلرام( للمحقق احليل 
وحص��ل منه ع��ىل إجازة برواية ه��ذا الكتاب وغريه من كت��ب املحقق احليل تارخيها س��نة ثمن 

وسبعمئة)81(.

ز. إبراهيم بن احلسني بن عيل اآلميل )ت 709ه/1309م(.

قرأ كتاب إرشاد األذهان وأهنى القراءة يف املحرم سنة )709ه/1309م(، فكتب العالمة 
اإلجازة بنهاية القراءة، فقال فيها:

»قرأ هذا الكتاب املوس��وم إرش��اد األذهان إىل أح��كام اإليمن يف الفقه الش��يخ... أفضل 
املتأخرين إبراهيم بن احلس��ني بن ع��يل األميل أدام اهلل تعاىل أيامه وحفظ��ه ومزيده قراءة بحث 
وإتقان وس��أل يف أثن��اء قراءته وتضاعيف مباحثته عم أش��كل عليه يف فق��ه الكتاب وغريه من 
مصنف��ايت ورواي��ايت وإجازايت ومجيع كت��ب أصحابنا املتقدمني رض��وان اهلل عليهم أمجعني عىل 
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الرشوط املعتربة يف اإلجازة«)82(.

س. السيد حممد بن أيب طالب االوي )710ه/1310م(.

قرأ عليه كتاب هنج املسرش��دين يف أصول الدين للعالمة وبعد االنتهاء من قراءة الكتاب 
يف مستهل شهر رجب سنة )705ه/1305م( كتب له العالمة:

»ق��رأ عيل هذا الكتاب... حممد بن احلس��ن اآلوي أدام اهلل أفضاله من أوله إىل آخره قراءة 
مهذبة تشهد بفضله وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عني وغريه من مصنفايت«)83(.

ش. الشيخ مجال الدين أبو الفتوح أمحد بن عبد اهلل بلكو اآلوي )ت 723ه/1323م(.

قرأ عليه كتاب تبرة املتعلمني، وبنهاية القراءة يف منتصف رجب س��نة )705ه( كتب له 
العالمة:

»ق��رأ عيل هذا الكتاب الش��يخ الع��امل الفقيه الفاض��ل املحقق املدقق مل��ك العلمء وقدوة 
الفضالء... رئيس املحققني أدام اهلل توفيقه وتس��ديده وأجله اهلل من كل عارض خطه ومزيده، 
قراءة مهذبة تشهد بكمله وتدل عىل فضله، وقد أجزت له روايته هذا الكتاب عني ملن شاء«)84(.

ص. شمس الدين حممد بن أيب طالب اآلوي )ت 723ه/1323م(.

فق��د قرأ عىل العالمة كتاب مراصد التدقي��ق ومقاصد التحقيق للعالمة وكتب له اإلجازة 
يف مجادى اآلخرة سنة )710ه/1310م()85(.

ض. مهنا بن سنان احلسيني األعرجي املدين )ت 754ه/1354م(.

كانت أوىل قراءاته عىل العالمة يف داره سنة )717ه/1317م( وابتدأ دراسته عند العالمة 
بتوجي��ه جمموعة من األس��ئلة للعالم��ة فأجابه عنها العالمة، وتعرف تلك األس��ئلة باألس��ئلة 

املهنائية وأجازه عنها:

»وأج��زت له مجيع مصنفايت ورواي��ايت ومنقواليت وما رويته من كتب أصحابنا الس��الفني 
رضوان اهلل عليهم أمجعني بإسنادي املتصل إليهم«.
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أرخت اإلجازة يف شهر ذي احلجة سنة )719ه/1319م()86(.

وأجازه مرة أخرى يف سنة )720ه/ 1320م(:

»قد أجزت املوىل الس��يد احلس��يب... مهنا بن س��نان... أن يروي عني مجيع ما صنفته من 
الكتب يف العلوم العقلية والنقلية، ومجيع ما أصنفه وأمليه يف مستقبل الزمان إن وفق اهلل«)87(.

ط. الشيخ قطب الدين حممد بن عمر الرازي )ت 776ه/1374م(.

ق��رأ عليه كتاب قواعد األحكام وأهنى القراءة يف الثالث من ش��هر ش��عبان س��نة 713ه، 
وكتب له العالمة اإلجازة بنهاية القراءة قال فيها:

»ق��رأ عيل أكثر هذا الكتاب الش��يخ الفقيه الفاضل املحقق... حممد ب��ن حممد الرازي أدام 
اهلل أيامه قراءة بحث وحتقيق وحترير وتدقيق واس��تبان عن مشكالته واستوضح معظم شبهاته 
فبينت له ذلك بياًنا ش��افًيا وقد أجزت له رواية هذا الكتاب ورواية مجيع مؤلفايت وروايايت وما 

أجيز ل روايته ومجيع كتب أصحابنا السالفني بالطرق املتصلة مني هلم«)88(.

ظ. السيد صدر الدين حممد أبو إبراهيم الدشكني اجلد األعىل للسيد غياث الدين منصور 
الدشكني )ت 748ه/1347م(.

»قرأ عيل السيد الفقيه، الكبري الرشيف الفاضل الزاهد، الورع، العالمة أفضل املتأخرين، 
لس��ان املتقدمني، موالنا ملك األئم��ة والفضالء، صدر الدين أبو إبراهيم الدش��كني، أدام اهلل 
تع��اىل توفيق��ه، كتب العبد الفقري إىل اهلل تعاىل حس��ن بن يوس��ف عيل ب��ن املطهر احليل مصنف 

كتاب خالصة األقوال يف منتصف مجادى األوىل سنة أربع وعرشين وسبعمئة يف بغداد«)89(.

ع. أرسة بني زهرة.

أرسة مش��هورة بالعلم والتقوى، وكان آلل زهرة يف مدينة حلب موقع علمي واجتمعي، 
فأهن��م ق��د تولوا نقاب��ة العلوي��ني يف املدينة)90(، ويذك��ر البح��راين)91( يف كتابه: »أن��ه أطلع عىل 
ترمجة ألرسة بني زهرة حتت عنوان اإلس��حاقيني. نس��بة إىل إس��حاق املؤمتن اب��ن اإلمام جعفر 



210

روافد احلركة الفكرية ملدينة احللَّة يف القرنني ال�صابع والثامن الهجريني

.»الصادق

في��م يرى األفندي)92( بأن: »زه��رة هو لقب مجاعة من س��ادات آل زهرة وهو يف األغلب 
يطل��ق عىل أيب املكارم محزة ب��ن عيل ابن زهرة)93*(، وقد يطلق عىل أخي��ه حميي الدين أيب حامد 
حممد بن أيب القاس��م أس��تاذ املحقق، وقد يطلق عىل غري هؤالء الس��ادة أيًضا من أوالد جدهم 

زهرة احليل«.

ونرى أن ما ذهب إليه األفندي من ختصيص األس��مء من يطلق عليهم لقب آل زهرة جاء 
م��ن باب التمييز لبعض رجاالت هذا البي��ت املعروفني بعلمهم وورعهم فضاًل عن دورهم يف 
التواصل الفكري بني حلب وس��ائر مدن وحوارض الدولة العربية اإلسالمية وخصوًصا مدينة 
احلل��ة التي أنجبت علمء كبار ك�)ابن إدري��س احليل، واملحقق احليل، والعالمة احليل، وغريهم( 

الذين تبادلوا األدوار مع علمء بني زهرة بني تلميذ وشيخ.

وإن بيت بني زهرة ظل عامًرا بالعلم والفضل والفقه واحلديث حتى بعد وفاة أيب املكارم 
محزة بن عيل س��نة )585ه���/1189م(، فم برح هذا البيت س��اعًيا يف تربي��ة نوابغ العلم حتى 
القرن السابع والثامن. ولعل من أبرز مظاهر علوم هذا البيت ورفعته يف القرن السابع اهلجري 
هو إجازة احلسن بن يوسف بن املطهر احليل )ت726ه�/1360م( خلمسة من أعالم بني زهرة 
احلسينيني واملعروفة ب�)اإلجازة الكبرية()94( وهم كل من: أيب احلسن عالء الدين عيل بن حممد بن 
احلسن بن زهرة، وولد أيب عبد اهلل احلسني، وأخيه الكبري بدر الدين أيب عبد اهلل حممد ولولديه: 
أيب طالب أمحد أمني الدين، وأيب حممد عز الدين حسن، أجاز هلم رواية مجيع ما صنفه يف العلوم 
العقلية والنقلية أو أجيز له روايته أو س��معه من كتب الس��ابقني له، ومن بينهم أبو املكارم محزة 
اب��ن زهرة، ومجيع ما أجاز له املش��ايخ الذين عارصهم، واس��تفاد م��ن علمهم، وصدرت هذه 
سنة )723ه�/ 1332م()95(، وهلذه اإلجازة قيمتها التارخيية وهي من املصادر الرئيسة يف علم 
الرج��ال، فض��اًل عم تدّل عليه من عم��ق التواصل الفكري بني حلب واحللة يف القرن الس��ابع 
فق��د دّون فيها كثري من األس��انيد املهمة، وأورد أس��مء رجال مل يعرف عنهم ش��يًئا وقد عرفوا 
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بأسانيدهم واتصاهلا بأعالم الفريقني، مما جعلها ذات قيمة علمية وتارخيية عىل السواء، كم تربز 
ه��ذه اإلج��ازة املكانة العلمية املتميزة آلل زهرة وقدرهتم عىل اإلملام بعلوم كثرية، كم أش��ار إىل 
ذلك يف إجازته بقوله: »بلغنا يف هذا العر، ورد األمر الصادر من املوىل الكبري والسيد اجلليل 
احلسيب النسيب، نسل العرة الطاهرة، وساللة األنجم الزاهرة املخصوص بالنفس القدسية، 
والرياس��ة األسنية، اجلامع بني مكارم األخالق، وطيب األعراق....وقد أجزت له رواية مجيع 
ما صنفته يف س��ائر العلوم العقلية والنقلية أو أنش��أته أو قرأته أو أجيز ل روايته أو س��معته من 
كتب أصحابنا الس��ابقني- رضوان اهلل عليهم- ومجيع ما أجازه ل املش��ايخ الذين عارصهتم«، 

أجاز هلم يف اخلامس والعرشين من شعبان عام )719ه�/1319م()96(.

مة احلليِّ احلسن بن يوسف )771ه/1369م(: 12. فخر الدين حممد بن العالَّ

أ. إبراهيم بن احلسني االميل )ت 709ه/1309م(.

أثنى عليه فخر املحققني يف إجازاته له عىل كتاب: إرش��اد األذهان إىل أحكام اإليمن س��نة 
)709ه/1309م( فقال:

»قرأ عيل الشيخ األجل األوحد العامل الفاضل الفقيه الورع املحقق رئيس األصحاب تقي 
الدين إبراهيم بن احلس��ني اآلميل أدام فضله وأمتع ببقائه أصحاب الدين وأهله كتاب إرش��اد 
األذه��ان إىل أح��كام اإلي��من تصنيف وال��دي أدام اهلل أيامه من أوله إىل آخ��ره... وكتب العبد 
الفقري إىل اهلل ليفتي به عمن س��واه حممد بن احلس��ن بن يوس��ف ابن عيل بن املطهر احليل يف ثاين 

عرش شهر رمضان املبارك سنة تسع وسبعمئة«)97(.

ب. حمم��د ب��ن هالل ب��ن أيب طالب بن احل��اج حممد الطبي��ب بن أيب يوس��ف اآلوي )ت 
710ه/1310م(.

واحٌد من تالمذة فخر املحققني، أجازه يف سنة )705ه/1305م( وصفه يف تلك اإلجازة 
بقوله:
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»املوىل املعظم الكبري املحقق املدقق ملك العلمء رئيس الفضالء لس��ان املتكلمني واحلكمء 
أفضل املحققني املؤيد بالنفس القدس��ية واألخالق املرضية، شمس الدين أبو يوسف حممد بن 

هالل«)98(.

وأج��ازه م��رة أخرى س��نة )710ه/ 1310م( يف مدين��ة الس��لطانية)99*( )100(، ويبدو أن 
اإلجازة األخرية حصل عليها يف املدرسة السيارة.

ت. أبو سعيد احلسن بن احلسني الشيعي السبزواري )حًيا عام 718ه/1318م(.

نس��خ كتاب إرش��اد األذهان للعالمة، يف جملدي��ن وانتهى منها س��نة )718ه/1318م( 
فأجازه عليها فخر املحققني بوصفه احد تالمذته)101(.

ث. أمحد بن بلكو أيب عبد اهلل طالب بن عيل االوي )ت 723ه/1323م(.

يعد أمحد بن بلكو تلميًذا للعالمة احليل وولده فخر املحققني ففي سنة )705ه/1305م( 
حصل عىل إجازة من العالمة وأجيز يف السنة ذاهتا من فخر املحققني عىل كتاب هنج املسرشدين 

للعالمة احليل)102(.

وأجي��ز أيًض��ا ع��ىل كتاب مب��ادئ الوص��ول إىل علم األص��ول س��نة )705ه/1305م( 
م��ن العالم��ة احليل وولده فخ��ر املحققني، وال ن��دري إذا كانت هذه اإلج��ازة يف كربالء أم يف 
الس��لطانية، إذ إنه كان يف كربالء يف شهر رجب من السنة ذاهتا، وكان يف بغداد سنة )702ه�(، 

إذ نسخ كتاب هنج املسرشدين يف أصول الدين)103(.

ج. إبراهيم بن عيل احلسني الطرحيي )724ه/1323م(.

أجازه عىل نس��خه كتاب حتري��ر األحكام يف معرفة احلالل واحلرام، م��ن مؤلفات العالمة 
 احل��يل، نس��خها املرجم له وأج��ازه عليها فخ��ر املحققني يف 20 مجادى األوىل س��نة )717ه/

1317م()104(.

ح. عز الدين حسن بن قاسم بن بلبل )حًيا: 730ه/1329م(
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أجازه عىل كتاب حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، ذكر يف تلك اإلجازة قوله:

»أجزت الشيخ الفقيه الفاضل الزاهد الورع الدين حسن بن قاسم بن بلبل كتاب التحرير 
بتممه«)105(.

خ. محزة بن محزة بن حممد احلسيني )ت 736ه/1335م(.

كتب فخر املحققني إجازة عىل كتاب حتصيل النجاة يف سنة )736ه/1335م(.

» ق��رأ عيل موالنا الس��يد املعظم ملك الس��ادة ن��ارص امللة والدين محزة ب��ن محزة ابن حممد 
العلوي احلس��يني املصنف له هذا الكتاب من أوله إىل آخره قراءة بحث وتدقيق وقد أجزت له 

روايته مجيع ما صنفته وألفته ورويته وأجاز ل روايته«)106(.

وأج��از له مجيع مصنفات والده العالمة احليل)107(، واملحقق احليل، وأجازه رواية مؤلفات 
كّل الفقهاء املتقدمني الذي حصل منهم شيخه عىل إجازة)108(.

وكان للمرجم جمموعة من مس��ائل سأهلا لشيخه فخر املحققني، الذي كتب جواباته عىل 
كل مس��ألة منها وأجاز له روايته��ا عنه، واإلفتاء باألحكام الرشعي��ة، وكانت تلك اإلجازة يف 
مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف النجف)109(، ذكر األفندي)110( نّص اإلجازة بقوله 
»أجزت رواية أجوبة هذه املسائل عني للسيد املعظم العامل الزاهد نارص الدين محزة بن محزة بن 
حممد العلوي احلسيني أدام اهلل أيامه، فلريو عني ذلك ملن شاء وأحب، وليفتي بذلك جلمعة من 
املؤمن��ني، وينبغ��ي أن يقبلوا قوله فيم ينقله عنا من األحكام الرشعية، وكتب حممد بن املطهر يف 
س��ابع عرش من رجب لسنة س��ت وثالثني وسبعمئة باحلرضة املقدسة الغروية صلوات اهلل عىل 

مرشفها حامًدا مصلًيا«.

د. احلسن بن حممد بن إبراهيم بن احلسام العاميل الدمشقي )حًيا 753ه/1325م(.

ذكر األفندي)111( بأن��ه رأى إجازة بخط فخر املحققني عىل ظهر كتاب )قواعد األحكام( 
للعالمة احليل، تارخيها س��نة )753ه(، أثنى عليه بقوله: »قرأ عيل موالنا الشيخ األعظم اإلمام 
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املعظم ش��يخ الطائفة موالنا احلاج عز احلق والدين ابن الش��يخ اإلمام السعيد حممد بن إبراهيم 
ابن احلسام الدمشقي«.

ذ. حممد العالء بن احلسن امللقب بنظام الدين )ت 757ه/1356م(.

قرأ عليه كتاب إرشاد األذهان، من مؤلفات العالمة احليل)112( من أوله إىل آخره وكتب له 
فخر املحققني إجازة بخطه عىل الكتاب ذكر فيها:

»ق��رأ عيل موالنا الس��يد الفقي��ه الطاهر األعظ��م... صاحب النفس القدس��ية واألخالق 
املرضي��ة جامع املعق��ول واملنقول نظام احلق والدين... قراءة بح��ث وحتقيق وأجزت له روايته 
عن��ي عن وال��دي املصنف، وأجزت له أيًض��ا رواية مصنفات وال��دي يف املعقول واملنقول 
ومجيع ما صنفته أنا أيًضا فلريو ذلك... وكتب حممد بن احلس��ن بن يوس��ف بن عيل بن املطهر 
يف 14 ذي احلج��ة )757ه/1356م( باحللة. واحلم��د هلل وحده وصىل اهلل عىل نبينا حممد واله 

الطاهرين«)113(.

ر. حممد بن حييى بن إبراهيم بن احلسن البابيل )حًيا 760ه/1358م(.

أج��ازه فخر املحققني عىل كت��اب حترير األحكام الرشعية عىل مذه��ب اإلمامية، للعالمة 
احليل، تاريخ اإلجازة يف 5 ذي القعدة سنة )760ه/1358م()114(.

ز. عيل بن احلسن الرسابشنوي احليل )ت 763ه/1361م(.

»قرأ عىل املوىل الس��يد املعظم احلس��يب النسيب رشف آل أيب طالب العلم الفاضل الزاهد 
العابد الورع زين الدين عيل ابن احلسن بن الريض العلوي احلسيني الرسابشنوي كتاب مبادئ 
الوص��ول إىل عل��م األصول قراءة تش��هد بفضل��ه وتدل عىل علم��ه وقد أجزت ل��ه رواية هذا 
الكت��اب عنّي عن والدي املصنف أدام اهلل أيام��ه وكذلك أجزت له رواية مجيع ما قرأته ورويته 
وأجي��ز روايته فلريو ذلك عىل الرشائط املقررة. وكتب حممد ابن احلس��ن بن يوس��ف املطهر يف 

غرة مجادى األوىل سنة )715ه�/1315م(...«)115(.
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س. السيد حيدر اآلميل )ت 782ه/1380م(.

قرأ عىل فخر املحققني،وكتب له مجلة من املس��ائل الفقهية والكالمية، فأجاب عنها شيخه 
احليل، وأجاز له يف سنة )519ه/1125م( روايتها،كم أجاز له رواية املسائل املدنيات)116(.

»قرأ عيل أطال اهلل عمره ورزقنا بركته وش��فاعته عند أجداده الطاهرين وأجزت له رواية 
األجوبة عني«)117(.

ولقد كتب حيدر اآلميل أجوبة املسائل املهنائية وقرأها مع األسئلة عىل فخر املحققني فأجابه 
عنها يف أواخر ربيع الثاين س��نة )761ه/1359م( وكتب له: »أجزت ملوالنا السيد... أدام اهلل 

فضائله وأسبغ فواضله أن يروي ذلك عني عن والدي وأن يعمل بذلك ويفتي«)118(.

ش. الشهيد األول، حممد بن مكي ابن حامد بن أمحد املطلب العاميل )ت 786ه/1384م(.

ذكر الشهيد األول حممد بن مكي أنه قرأ عىل فخر الدين حممد بن العالمة يف داره باحللة ونال 
منه إجازات عدة يف أوقات خمتلفة، فأوهلا كانت يف شهر شعبان من سنة )751ه/1350م(، إذ 

أخذ عنه عدد من األحاديث النبوية)119(.

وق��رأ عليه احلديث بداره مرة أخرى يوم اجلمعة ثالث مجادى األوىل)120(، والقراءة الثالثة 
كانت يف س��ادس ش��وال س��نة )756ه/1355م()121(، وبالتاريخ نفس��ه ق��رأ عليه فضاًل عن 
احلديث كتاب إيض��اح الفوائد وكتب له اإلجازة بنهاية القراءة)122(، وكتب له اإلجازة بم قرأه 

عليه يف اخلامس عرش ذي القعدة سنة )758ه/1356م(، جاء فيها:

»أجزت له مجيع ما صنفته يف العلوم العقلية والكالمية واألصولية وغريها من سائر العلوم 
العقلية، وأجزت له مجيع ما صنفه والدي«)123(.

وأجاز عن الشيوخ الذين أجازوه وأجازوا والده العالمة)124(.

ويف ضوء نص اإلجازة يتبني لنا أنه قد الزمه مدة طويلة حتى قرأ عليه كل مؤلفات والده 
العالمة.
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لقد امتازت العالقة بني األستاذ والتلميذ بالقوة والوفاء، وتثمني األستاذ لتلميذه وحفاوته 
��س ذلك فيم قاله فخ��ر املحققني بح��ّق تلميذه األول: »اإلم��ام العالمة  ب��ه، إذ يمك��ن أن نتلمَّ

األعظم، فضل علمء العامل ، تصدى للتأليف والتدريس واالجتهاد يف سن مبكرة«)125(.

ص. السيد أبو طالب بن حممد بن زهرة احللبي.

أجازه الشيخ فخر الدين ولد العالمة:

»احلمد هلل أجزت ملوالنا الس��يد الطاهر مفخر آل طه وياس��ني سيد الطالبني رشف األرسة 
النبوي��ة فخر الع��رة العلوية، اإلمام األعظ��م، أفضل علمء العامل، اعلم فض��الء بني آدم، أمني 
الدي��ن أيب طالب بن حممد ابن زهرة احلس��يني أعز اهلل نره أن ي��روي مجيع ما يف هذه اإلجازة 
من كتب أصحابنا ورواياهتم ومجيع املشايخ عن والدي عنهم فلريو ذلك ملن يشاء وأحب، فهو 

أهل لذلك«)126(.

13. السيد تاج الدين حممد بن جالل الدين أبو القاسم بن معية )ت 776ه/1274م(:

أ. قرأ عليه يف داره الشهيد األول يوم السبت احلادي عرش من شوال سنة )756ه/1355م( 
كت��اب الروضة الذي يتناول مواعظ النبي حممد وبنهاية ق��راءة هذا الكتاب كتب له إجازة 

شاملة بكل ما قرأه عليه، وسمعه من جاء منه جاء فيها:

»س��مع هذه األحاديث من لفظي موالنا الش��يخ... حممد بن مكي... وأجزت له روايتها 
بالسند املتقدم وغريه من طريقي إىل املشايخ األجلة الذين رواها وكذا أجزت له مجيع ما تصح 
روايته من سمعايت وقراءايت ومستجازايت ومناواليت ومصنفايت وما قلته ومجعته ونظمته ونثرته 

وأجيز ل«)127(.

14. الشــيخ ســديد الدين ســامل بن حمفوظ بن عزيزه بن وشاح الســوراوي )ت منتصف 
ق7ه/13م(:

قرأ عليه يف داره املحقق احليل كتاب منهاج األصول وقلياًل من علم األوائل)128(.
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ويف ضوء ما ورد من اإلجازات نرى ما يأيت:

أوال: يظهر أن اإلجازة التحريرية كانت أكثر شيوًعا يف املدة موضوع البحث، وأحصيت طائفة 
من إجازات الشيوخ فوجدت أن عددها يبلغ )55( إجازًة، وهذا ما يدّل عىل تطور احلركة 

الفكرية فضاًل عن وجود شيوخ وعلمء كبار متخصصني يف احللة هلم شهرة واسعة.

ثانًيا: إن اإلجازة إذن ورخصة ش��خصية وال عالقة هلا بمعهد تعليمي، ويمنحها الش��يخ عادة 
بعد أن يقتنع بصالح املستجيز روايته احلديث عنه.

ثالًثا: إن تعدد اإلجازات لطالب واحد من ش��يوخ خمتلفني يدّل عىل أن الدراس��ة كانت تشتمل 
عىل موضوعات خمتلفة، كالفقه، واحلديث، والتفس��ري، والطال��ب يدرس كتًبا خمتلفة ويف 

مواضيع متنوعة وألكثر من شخص واحد عادة.

رابًعــا: يتب��ني لنا يف ضوء إجازة العالمة احليل للش��يخ مجال الدين بن منص��ور األنباري طريقة 
الق��راءة عىل األس��تاذ، وه��ي طريقة اإلق��راء أي إن التلميذ يقرأ واألس��تاذ يس��تمع إليه، 

والتلميذ يسأل أستاذه يف أثناء القراءة بم يشكل عليه من موضوعات.
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اخلامتة

توصلت الباحثة يف هذا البحث إىل نتائج عديدة منها:

إظهار الدور االجتمعي والعلمي للبيوتات احللية.

تعرف��ت يف هذا البحث أهم أماكن التدريس التي اش��تهرت إىل جان��ب بيوت العلمء وما 
تضمنت��ه هذه البيوتات من علمء، وما قاموا به من جهود كان هلا صداها يف املجتمع احليل فلهم 
األثر الفاعل لتأسيس النواة األوىل ملعاهد الدرس يف هذه املدينة عرب منازهلم، فأخذ طلبة العلم 
واملثقف��ون يش��دون الرحال إليها طلًبا للعلم والدراس��ة عىل أيدي ه��ؤالء العلمء األجالء. ثم 
توصلت إىل بيان اس��تخدام الطرق املتنوعة يف تدريس التالميذ وأمهها اإلجازات العلمية التي 
منحوها ملن تتلمذ عليهم، فتضمنت هذه اإلجازات توضيح ثقافة وحضارة تلك العصور. وال 
خيفى ما لقبور علمء احللة من أثر يف التعريف هبم، فهي ش��اهدة ناطقة، الس��يم احللة- اليوم- 

تزخر بالكثري من مراقد العلمء احلليني، التي تعّد مفاخر ودالالت عظيمت يف املجتمع احليل.

ف��كان لعل��مء احللة مكانة خاص��ة إذ اتصفوا باملوضوعي��ة إذ مل يكتفوا بإتق��ان علم واحد 
ب��ل ختصص��وا يف جماالت علمية عديدة، وه��ذا ما عكس خترج أفواج عدي��دة من معاهد العامل 
اإلس��المي ومس��اجدها، وهي حتمل خمتل��ف العلوم ويس��تند إليها اليوم الكثري م��ن الباحثني 

وغريهم يف مجيع بلدان العامل.

وأميل أن أكون قد وفقت ملا خيدم العلم والكلمة الصادقة... واهلل ول التوفيق.
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)25( اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7، ص183.

)26( املجليس، بحار األنوار، ج104، ص225-223.

)27( ابن طاووس، مجال األسبوع، ص34؛ ابن طاووس، اليقني، ص280.

)28( املجليس، بحار األنوار، ج104، ص27-26.

)29( القاموس املحيط، ج2، ص170.

)30( الدراية، ص93.

)31( اجلوهري،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ص21.

)32( الدراية،ص94.

)33( الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج1، ص131.

)34( تاج العروس، ج4، ص21.

)35()*( أبان بن تغلب: اإلمام املقرئ، أبو س��عد، هو صدوق يف نفس��ه، عامل كبري، تويف سنة إحدى وأربعني 
ومائة، ينظر: الذهبي، سري أعالم النبالء، ص176.

)36( الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص435.

)37( البهائي، الوجيزة يف الدراية،، ص180.

)38( غياث الدين، فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل يف النجف، ص140.

)39( فياض،اإلجازات العلمية، ص27.

)40( الطهراين، حر االجتهاد، ص126؛ األنصاري، املوسوعة الفقهية امليرسة، ج1، ص44، 469 و ج2، 
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ص148.

)41( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج1، ص148.

)42( ابن طاووس، الدروع الواقية، ص78.

)43( احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص103؛ البحراين، لؤلؤة البحرين، ص206.

)44( الطباطبائي، رياض املسائل، ج2، ص72؛ كركوش، تاريخ احللة، ج2، ص24.

)45( ابن البطريق، عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، ج1، ص13.

)46( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ص51-49.

)47( املجليس، بحار األنوار، ج104، ص45؛ الطهراين، الذريعة، ج1، ص233.

)48( احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص276-277؛ األفندي، رياض العلمء، ج5، ص25؛ املامقاين، تنقيح 
املقال، ج7، ص412، هامش )3(؛ الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج6، ص45.

)49( احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص198؛ األفندي، رياض العلمء، ج4، ص188.

)50( املصدر نفسه، أمل اآلمل، ج2، ص198؛ األفندي، رياض العلمء، ج1، ص27.

)51( احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص8؛ الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج7، ص2.

)52( الطهراين،األنوار الساطعة،ص106.

)53( املصدر نفسه، ص107، 117.

)54( ابن داود، الرجال، ص45.

)55( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج1، ص112.

)56( الشهيد األول، األربعون حديًثا، ص49.

)57( الطهراين، الذريعة، ج1، ص236.

)58( )*( الشيخ أبو يعىل محزة عبد العزيز الديلمي )ت 448ه( ويلقب ب�)ساالر( حتى اشتهر به كان أصولًيا 
فقيًها أديًبا نحوًيا، وكان من أجلة تالمذة الش��يخ املفيد والش��يخ املرت��ىض، وكان من الفقهاء األجالء يف 
عره، ويعد من رؤس��اء الش��يعة وقدوة اإلمامية له من املؤلفات، املراس��م العلوية يف األحكام النبوية، 
املقنع يف املذهب، التقريب، املسائل الساالريه، ساالر، املراسم العلوية يف األحكام النبوية، ص15-19؛ 
العالمة احليل، خالصة األق��وال، ص167؛ ابن داود، الرجال، ج2، ص124؛ املجليس، بحار األنوار، 

ج102، ص34.
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)59( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج1، ص174.

)60( الطه��راين، طبق��ات أعالم الش��يعة، ص179؛ الطهراين، الذريع��ة، ج1، ص164؛ اللجن��ة العلمية يف 
مؤسسة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج8، ص187-186.

)61( احلكيم، النجف األرشف واحللة الفيحاء صالت علمية وثقافية عرب عصور التاريخ، ص26.

)62( اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج5، ص29.

)63( احلسيني، تراجم الرجال، ج1، ص29.

)64( األفندي، رياض العلمء، ج4، ص167.

)65( احليل، اجلامع للرشايع، ج5، ص337.

)66( احليل، اجلامع، ص13؛ األفندي، رياض العلمء، ج1، ص267.

)67( احليل، اجلامع، ص13؛ الطهراين، الذريعة، ج1، ص203؛ األفندي، رياض، ج1، ص340-339.

)68( األفندي، رياض العلمء، ج5، ص37-36.

)69( احلر العاميل، أمل اآلمل، ج2، ص58.

)70( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص224.

)71( العالمة احليل،إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن،، ج1، ص61؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص78.

)72( العالم��ة احليل، قواعد األحكام، ج2، ص29؛ الطهراين، الذريع��ة، ج1، ص178؛ الطباطبائي، مكتبة 
العالمة، ص79.

)73( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص174.

)74( العالم��ة احل��يل، إرش��اد األذه��ان، ج1، ص148؛ العالم��ة احل��يل، قواع��د األح��كام، ج1، ص52؛ 
الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص38-35.

)75( الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج1، ص177؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص136.

)76( األفندي، رياض العلمء، ج4، ص205؛ النوري، خامتة مستدرك الوسائل، ج2، ص17.

)77( العالمة احليل، إرش��اد األذه��ان، ج1، ص46؛ العالمة احليل، قواعد األح��كام، ج1، ص28؛ العالمة 
احليل، خمتلف الش��يعة، ج1، ص28؛ املجليس، بح��ار األن��وار، ج104، ص142؛ الطهراين، الذريعة، 

ج1، ص178؛ التنكابني، قصص العلمء، ج1، ص608–609.

)78( العالمة احليل، إرشاد األذهان، ج1، ص100؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص169.
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)79( الطهراين، الذريعة، ص171.

)80( األفندي، رياض العلمء، ج5، ص291.

)81( األمني، أعيان الشيعة، ج5، ص415؛ الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ج3، ص54؛ اللجنة العلمية يف 
مؤسسة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج8، ص82.

)82( األفندي، رياض العلمء، ج1، ص14-13.

)83( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص80.

)84( النوري، خامتة مستدرك الوسائل، ج2، ص17.

)85( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص185.

)86( املجل��يس، بحار األن��وار، ج104، ص143؛ األفندي، رياض العل��مء، ج5، ص223؛ العالمة احليل، 
قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام، ص224.

)87( املجل��يس، بح��ار األن��وار، ج104، ص147؛ العالمة احل��يل، قواعد األح��كام، ج1، ص27؛ العالمة 
احليل، خمتلف الشيعة، ج1، ص27؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص224.

)88( التس��ري، نور اهلل، جمالس املؤمنني،الطبعة احلجرية األوىل، )لبن��ان: د.ت(، ص77؛ احلر العاميل، أمل 
اآلم��ل، ج2، ص301؛ األفندي، رياض العلمء، ج5، ص196؛ الطه��راين، الذريعة، ج1، ص177- 

178؛ البحراين، لؤلؤة البحرين، ص196؛ النوري، خامتة املستدرك، ج2، ص19.

)89( فياض، اإلجازات العلمية عند املسلمني، ص15.

)90( البحراين، لؤلؤة البحرين، ص202.

)91( املصدر نفسه، هامش، ص325.

)92( رياض العلمء، ج5، ص20.

)93( )*( ع��امل فاض��ل، ثقة، جليل القدر له مصنفات كثرية، منها الرد ع��ىل املنعمني وكتاب النكت يف النحو 
ونقض ش��بهة الفلس��فة وغريها، ابن شهر آشوب، معامل العلمء يف فهرس��ة كتب الشيعة وأسمء املصنفني 

فيهم قديًم وحديًثا، ص14؛ االمني أعيان الشيعة، ج6، ص249.

)94( اخلفاجي، إيضاح اإلشتباه يف أسمء الرواة للعالمة احليل دراسة وحتقيق،2001.

)95( الطه��راين، الذريع��ة، ج1، ص176؛ العالم��ة احليل، قواع��د األح��كام، ج1، ص27؛ املجليس، بحار 
األنوار، ج104، ص61-60.
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)96( العالمة احليل، اإلجازة الكبرية، 25-222.

)97( البحراين، الكشكول، ج1، ص288.

)98( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ص208.

)99( )*( مدين��ة الس��لطانية: وه��ي مدينة يف ب��الد العجم حكمها الس��لطان املغول حمم��د خدابنده )703-
716ه�( فلم يش��أ الس��لطان مفارقة العالمة احليل وول��ده فخر املحققني وطلب من��ه أن يكون معه دائًم 
وأس��س له املدرسة الس��يارة ليكون هو وتالميذه معه ينظر العالمة احليل، إرشاد األذهان، ج1، ص52؛ 
قواع��د األحكام، ج1، ص33؛ اخلوانس��اري، روض��ات اجلن��ات، ج1، ص279-290؛ الطباطبائي، 

رياض املسائل، ج2، ص78.

)100( القلقشندي، صبح األعشى، ج4، ص58.

)101( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص35.

)102( الطهراين، الذريعة، ج1، ص176؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص214.

)103( الطهراين، الذريعة، ج1، ص176؛ الطباطبائي، مكتبة العالمة، ج2، ص169-168

)104( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص79.

)105( املصدر نفسه، ص79.

)106( األفندي، رياض العلمء، ج2، ص199.

)107( للتعرف عىل مصنفات العالم��ة احليل ينظر: العالمة احليل، ترتيب خالصة األقوال، ص155-159؛ 
البحراين، لؤلؤة البحرين، ص210 – 219.

)108( األفندي، رياض العلمء، ج2، ص199؛ اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، ج8، ص87.

)109( الطهراين، الذريعة، ج2، ص74؛ اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، ج8، ص88.

)110( األفندي، رياض العلمء، ج2، ص200.

)111( رياض العلمء، ج1، ص303.

)112( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص36.

)113( الطهراين، طبقات أعالم الشيعة، ص192.

)114( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص84.

)115( املصدر نفسه، ص170.
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)116( اخلوانساري، روضات اجلنات، ج2، ص377.

)117( الطباطبائي، مكتبة العالمة، ص36.

)118( الطهراين، الذريعة، ج1، ص42.

)119( الشهيد األول، األربعون حديًثا، ص21،37، 38،40،42.

)120( الشهيد األول، القواعد والفوائد، ص61-60.

)121( الشهيد األول، األربعون حديًثا، ص49.

)122( الطهراين، الذريعة، ج1، ص236.

)123( املجليس، بحار األنوار، ج105، ص97.

)124( املصدر نفسه، ص98.

)125( القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص499.

)126( املجليس، بحار األنوار، ج104، ص59؛ ابن زهرة، غاية االختصار، ص57.

)127( املجليس، بحار األنوار، ج104، ص182؛ الطهراين، الذريعة، ج1، ص245.

)128( األفندي، رياض العلمء، ج4، ص167.
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امل�صادر واملراجع

امل�صادر
• األفندي، عبد اهلل االصبهاين )ت 1312ه/1894م(.	

رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق أمحد احلس��يني، منش��ورات مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي )قم: . 1
1403ه(.

• البحراين، يوسف بن أمحد )ت 1186ه/1772م(.	

الكشكول، منشورات الرشيف الريض، مطبعة أمري )قم: 1374ه(.. 2

لؤل��ؤة البحرين يف اإلج��ازات وتراجم رجال احلديث، حتقيق الس��يد حممد صادق بح��ر العلوم، مطبعة . 3
النعمن )النجف: 1966م(.

• ابن البطريق، حييى بن احلسن )ت 600ه/1203م(.	

عمدة عيون صمم األخبار يف مناقب إمام األبرار، مطبعة جامعة املدرسني )قم: 1407ه(.. 4

• التسري، نور اهلل )ت 1019ه/ 1610م(.	

جمالس املؤمنني، الطبعة احلجرية األوىل )لبنان: د.ت(.. 5

• اجلوهري، إسمعيل بن محاد )ت 393ه/1002م(.	

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط4، دار العلم للماليني )بريوت: 1407ه(.. 6

• حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت 1067ه/1656م(.	

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء الراث العريب )بريوت: د.ت(.. 7

• احلر العاميل، حممد بن احلسن بن عيل )ت 1104ه/1692م(.	

أمل اآلمل يف ذكر علمء جبل عامل، حتقيق السيد أمحد احلسيني، مكتبة األندلس )بغداد: 1385ه(.. 8

• اخلوانساري، حسني مجال الدين حممد )ت 1099ه/1687م(.	
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مشارق الشموس يف رشح الدروس، نرش مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الراث )قم: د.ت(.. 9

• ابن داود، تقي الدين احلسن بن عيل احليل )ت 740ه/1339م(.	

كتاب الرجال، حتقيق جالل الدين احلسيني، مطبعة جامعة طهران )طهران:1342ه(.. 10

• الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثمن بن قايمز )ت 748ه/1347م(.	

سري أعالم النبالء، حتقيق حمب الدين أبو سعيد عمر العمروي، ط1، دار الفكر )بريوت: 1997(.. 11

• الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني )ت 1205ه/1790م(.	

تاج العروس يف جواهر القاموس، حتقيق عبد الكريم الغرباوي، جممع اللغة العربية )دمشق: 1965م(.. 12

• ساالر، محزة بن عبد العزيز )ت 448ه/1056م(.	

املراسم العلوية يف األحكام النبوية، حتقيق حممد احلسيني األميني، مطبعة أمري )قم: 1414ه(.. 13

• ابن شهر أشوب، رشيد الدين حممد بن عيل الرسوي )ت 588ه/1192م(.	

معامل العلمء يف فهرس��ت كتب الش��يعة وأس��مء املصنفني منهم قديًم وحديًثا، املطبعة احليدرية )النجف: . 14
1380ه(.

• الشهيد األول، شمس الدين حممد بن مكي العاميل )ت 786ه/1384م(.	

األربعون حديًثا، حتقيق مدرسة اإلمام املهدي، مطبعة أمري )قم: 1407ه(.. 15

الدروس الرشعية يف فقه اإلمامية، حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1، )قم: 1412ه(.. 16

القواعد والفوائد، حتقيق عبد اهلادي احلكيم، مكتبة املفيد )قم: د.ت(.. 17

• الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل بن أمحد الشامي )ت 966ه/1558م(.	

الدراية يف علم مصطلح احلديث، املطبعة احليدرية )النجف: د.ت(.. 18

مس��الك اإلفهام إىل تنقيح رشايع اإلسالم، حتقيق ونرش مؤسس��ة املعارف اإلسالمية، مطبعة هبمن )قم: . 19
1413ه(.

منية املريد يف آداب املفيد واملس��تفيد، حتقيق رضا املختاري، ط1، مطبعة مكتبة األعالم )د. اس��م مطبعة: . 20
1368ه(.

• الصدوق، أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )381ه/991م(.	

من ال حيرضه الفقيه، حتقيق عيل أكرب غفاري، ط5، مؤسسة النرش اإلسالمي )قم: 1404ه(.. 21
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• ابن الصالح، أبو عمرو عثمن بن عبد الرمحن )ت 733ه/1332م(.	

مقدم��ة اب��ن الصالح يف عل��وم احلديث، حتقيق أبو عب��د اهلل عبد الرمحن صالح بن عويض��ة، دار الكتب . 22
العلمية )بريوت: 1416ه(.

• ابن طاووس، ريض الدين عيل بن موسى ابن جعفر )ت 664ه/1246م(.	

مجال األسبوع بكمل العمل املرشوع، حتقيق جواد قيومي )قم: 1371ه(.. 23

الدروع الواقية، حتقيق مؤسسة آل البيت، ط1، مطبعة يارن )قم: 1414ه(.. 24

اليقني يف أمرة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، مطبعة نمونة )قم:1413ه(.. 25

• الطباطبائي، السيد عيل )ت 1231ه/1815م(.	

رياض املسائل يف بيان األحكام والبدائل، مطبعة الشهيد )قم: 1404ه(.. 26

• العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر )ت 726ه/1325م(.	

اإلجازة الكبرية، حتقيق كاظم عبود الفتالوي، مكتبة املواهب للطباعة )النجف: 2005م(.. 27

إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن، حتقيق الشيخ فارس احلسون، مطبعة جامعة املدرسني )قم: 1410ه(.. 28

قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام، حتقيق مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1، )قم: 1413ه(.. 29

كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، دار الكتب التجارية )النجف: د.ت(.. 30

• غياث الدين، عبد الكريم بن طاووس )ت 693ه/1293م(.	

فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل يف النجف، املطبعة احليدرية )النجف: 1368ه(.. 31

• ابن الُفَوطي، كمل الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد الشيباين )ت723ه/1323م(.	

احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة الس��ابعة، منسوب إليه، حتقيق بشار عواد وعمد عبد السالم . 32
رؤوف، مطبعة رشيعة )قم: 1426ه(.

جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممد الكاظم، طبع وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي )طهران: . 33
1416ه(.

• الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي )ت 817ه/ 1414ه(.	

القاموس املحيط، مؤسسة احللبي )القاهرة: د.ت(.. 34

• املجليس، حممد باقر )ت 1111ه/1699م(.	
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بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء )بريوت: 1983(.. 35

• ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )ت 711ه/1311م(.	

لسان العرب، ط1، حتقيق عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية )بريوت: 2003م(.. 36

• اهلروي، أبو احلسن عيل بن ايب بكر )ت 611ه/1214م(.	

اإلش��ارات إىل معرفة الزيارات، حتقيق ونرش جانني سورديل طومني املعهد الفرنيس بدمشق للدراسات . 37

العربية )دمشق: 1953م(.

املراجع
• األمني، حمسن احلسيني العاميل )ت 1371ه/1951م(.	

أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات )بريوت: 1998(.. 1

• الربوجردي، عيل اصغر بن حممد شفيع.	

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق السيد مهدي رجائي، مطبعة اعتمد )قم: 1418ه(.. 2

• التنكابني، املريزا حممد بن سليمن.	

قصص العلمء، ترمجة مالك وهبي،ط1، دار احلجة البيضاء )طهران: 1992(.. 3

• حرز الدين، حممد )1365ه/ 1945م(.	

مراقد املعارف يف تعيني مراقد العلويني والصحابة والتابعني والرواة والعلمء واألدباء والش��عراء، حتقيق . 4
حممد حسني حرز الدين، ط1، مطبعة مهر )قم: 1992م(.

• احلكيم، حسن.	

الشيخ الطويس أبو جعفر حممد بن احلسن، مطبعة اآلداب )النجف: 1975(.. 5

النج��ف األرشف واحلل��ة الفيح��اء صالت علمي��ة وثقافية عرب عص��ور التاريخ، مطبعة الغ��ري احلديثة . 6
)النجف األرشف: 2006م(.

• اخلفاجي، ثامر كاظم.	

من مشاهري أعالم احللة الفيحاء، ستارة )قم: 2007م(.. 7

• اخلوئي، أبو القاسم املوسوي )ت 1414ه/1993م(.	
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معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، حتقيق جلنة التحقيق، ط5،)قم: 1992م(.. 8

• اخلوانساري، املريزا حممد باقر املوسوي األصفهاين)ت1313ه/1895م(.	

روضات اجلنات يف أحوال العلمء والس��ادات، حتقيق أس��د اهلل اس��معليان، املطبع��ة احليدرية )طهران: . 9
1390ه(.

• شلبي، أمحد.	

تاريخ الربية اإلسالمية، ط5، مكتبة االنجلو املرية )القاهرة: 1976م(.. 10

• الشيبي، حممد رضا.	

مؤرخ العراق ابن الفوطي، مطبعة املجمع العلمي العراقي )بغداد: 1958(.. 11

• الطباطبائي، السيد عبد العزيز.	

مكتبة العالمة احليل، مطبعة ستارة )قم: 1416ه(.. 12

• الطهراين، حممد حمسن )ت 1389ه/ 1969م(.	

األنوار الساطعة، دار إحياء الكتاب العريب )بريوت: 1972(.. 13

حر االجتهاد، حتقيق عيل األنصاري، مطبعة اخليام )قم: 1401ه(.. 14

احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة، حتقيق عيل فوزي، ط1، مطبعة اسمعليان )قم: 1972(.. 15

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، حتقيق عيل تقي فوزي، ط1، دار الكتاب العريب )بريوت: 1971(.. 16

طبقات أعالم الشيعة، حتقيق عيل تقي فوزي، ط1، دار الكتاب العريب )بريوت:1971(.. 17

• عواد، كوركيس.	

خزائن الكتب القديمة يف العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000ه، مطبعة املعارف )بغداد: 1948(.. 18

• فياض، عبد اهلل.	

اإلجازات العلمية عند املسلمني، مطبعة اإلرشاد )بغداد: 1967م(.. 19

• القائيني، عيل الفاضل.	

معجم مؤلفي الشيعة، ط1، مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي )طهران:1405ه(. 20

• كركوش،يوسف.	

تاريخ احللة، ط1، املطبعة احليدرية )النجف: 1965م(.. 21
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• املامقاين، عبد اهلل )ت 351ه/1932م(.	

تنقيح املقال يف علم الرجال، حتقيق حمي الدين املامقاين، ط1، مطبعة ستارة )قم: 1425ه(.. 22

• النوري، املريزا حسني الطربيس )ت1320ه�/1920م(.	

خامتة مستدرك الوسائل، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة ستارة )قم: 1415ه�(.. 23

• آل ياسني، حممد مفيد.	

احلياة الفكرية يف العراق يف القرن السابع اهلجري، الدار العربية للطباعة )بغداد: 1979م(.. 24

متابع��ات تارخيي��ة حلركة الفك��ر يف احللة منذ تأسيس��ها وألربعة ق��رون، ط1، املكتبة العري��ة )بغداد: . 25

2004م(.

الدوريات
• احلكيم، حسن عيسى.	

أرسة آل طاووس ومس��امهتها يف احلركة العلمية يف احللة، جملة الكلية اإلس��المية اجلامعة، العدد األول، . 1
السنة األوىل، 2006م.

• زعني، د. حسن فاضل ود. نوري عبد احلميد خليل.	

الثقاف��ة العربي��ة ومراكز العلم يف العراق يف الفرة اجلالئرية، جملة دراس��ات األجيال العدد 1 و 2 لس��نة . 2
.1984

• الشبيبي، حممد رضا.	

آفاق رحبة، جملة النجف، العدد الثاين، السنة األوىل.. 3

• 	.اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق

موسوعة طبقات الفقهاء، إرشاف جعفر السبحاين، دار األضواء )بريوت: 1999(.. 4

• آل ياسني، حممد حسن.	

السيد عيل آل طاووس 589-664ه، جملة املجمع العلمي العراقي مج12، بغداد سنة 1965م.. 5

الر�صائل اجلامعية
آل ياسني، حممد مفيد، العالمة احليل احلسن بن يوسف بن املطهر 645-726ه، رسالة ماجستري مقدمة . 1

إىل كلية اآلداب، جامعة بغداد، سنة 1971م.




