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احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
تأ َّلق تاريخ ِ
ٍ
بعص��ور ذهب َّي ٍة ازدانت بالعلم والعلامء ،وأينعت بقطاف
احل َّلة الفيحاء

العلمي،
يف خمتل��ف صنوف العلم ومعارف اإلس�لام ،الكاش��فة ع��ن ضخامة إرثه��م
ّ
ِ
بـ(احل يِّ ّل) ،إلاَّ
ولـم كان أولئك العلامء األعالم ُي َسمون مجيعهم
وفخامة تراثهم
ّ
الفكري ،اَّ
ِ
بأهم قرى هذه املدينة
أنهَّ م من قرى ومواضع ش��تَّى من احل َّلة ،رأينا م��ن املفيد التعريف ِّ
وأعامهلا ،تلك القرى التي شكَّلت -عىل مدى قرون -روافد فكر َّية د َّفاقة لتلك النهضة
العلم َّية العمالقة.
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املفكرين واألدباء ،جاني ًة لثامر غرس واحتها اخلرضاء ،الزاهية بنتاجاهتم وآثارهم
أقالم
ِّ

حللَّة الفيحاء
ِ خطط ا

Abstract
The History of Al-Hilla Al-Fayhaa was celebrated with golden
age, adorned with science and scientists, It was enriched with the
of the planting of its green fields, the brightness of their findings
and their effects in different types of science and knowledge
of Islam, revealing the greatness of their scientific heritage, the
great intellectual heritage, as the flags of these scientists are
called all of them (Al-Hilli), but they are from different villages
and places of Hilla , we have seen it useful to know the most
important villages and works of this city, those villages that have
formed -for centuries- tributary intellectual thinking of that giant
scientific renaissance.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

pens of intellectuals and writers, also was the picker of the fruit

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

متهيد
حممد
احلمد هلل ِّ
رب العاملني والصالة والس�لام عىل س�� ِّيد األول�ين واآلخرين نب ِّينا َّ
أن أول من عمر ِ
احل َّلة ومصرَّ ها هو األمري س��يف الدولة
املؤرخون عىل َّ َّ
َّ
فق��د اتَّف��ق ِّ

األس��دي املقتول س��نة (501ه��ـ) ( ،)1وذلك يف
املزيدي
صدق��ة بن منصور ب��ن ُدبيس
ّ
ّ

س��نة (495هـ) ،فأنش��أ فيها -بعد أن نزهلا بأهله وعس��اكره -الدور واملساكن الفاخرة،
واألس��واق العام��رة ،ومرافق احلي��اة املختلفة ،مت ً
َّخ��ذا إ َّياها عاصمة إلمارت��ه الكبرية،

والصنَّ��اع ،ورست فيها العامرة ،وازدهرت حياهت��ا االقتصاد َّية ،حتَّى
التجار ُ
فقصده��ا َّ

أضح��ت من أفخر بالد العراق وأحس��نها ،بعد أن كانت عىل ق��ول بعضهم أمجة تأوي
إليه��ا الس��باع( ،)2وقد كان الهتامم األمري س��يف الدول��ة صدقة ببس��ط األمن يف ربوع
إمارته ،ونرش العدل والطمأنينة بني أفراد رع َّيته ،مع سعيه توفري سبل العيش الرغيد هلم

وش��يوع الرخاء والنعامء يف أرزاقهم وأحواهلم ،من خالل إنعاش��ه ملواردها االقتصاد َّية
وتنمي��ة مقوماهتا املعاش��ية من جتارة وزراعة ،مع ما كان علي��ه من خصال مجيلة كإغاثته

املهل��وف وإجارته اخلائف ،وحم َّبته لصنوف العلامء واألدباءُّ ،
حافزا
كل ذلك قد ش��كَّل ً
ٍ
ٍ
مهم ساعد يف انحدار الناس نحوها وهجرهتم إليها من ِّ
وحدب،
صوب
كل
قو ًّيا وعاملاً اًّ
فس��كنوا ربوعها ونواحيها ،وتوس��عت أعامهلا و ُقراها مش��كِّل ًة بذلك رقعة البالد ِ
احل ِّل ّية
َّ
وحدودها اجلغراف َّية.
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وعىل أهل بيته الط ِّيبني الطاهرين ،وبعد..

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

وال خالف َّ
أن أمه َّية تلك القرى وأعامهلا كانت تكمن يف تشكيلها بمجموعها روافد
اقتصادية وفكرية مهمة ملدينة ِ
احل َّلة الفيحاء ،وعىل حدٍّ س��واء ،فمن الناحية االقتصاد َّية
َّ
َّ
َّ

ضخم المتهان أهلها الزراعة والتجارة ،ومن الناحية الفكر َّية
كانت تُعدُّ مور ًدا اقتصاد ًّيا
اً
إلنجاهبا العرشات بل املئات من أعالم الفكر واألدب ممَّن ُينسبون إليها ،أولئك العلامء
األعالم واألدباء الكرام الذين محلوا راية العلم واألدب وش�� َّيدوا بجهودهم ونتاجاهتم

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

رواد تلك النهضة الفكر َّية العمالقة التي أظ َّلت
رصحها
العلمي الش��امخ ،فكانوا ٍّ
بحق َّ
ّ
ه��ذه املدينة املعطاء قرابة أربعة قرون ،نارش ًة ألجنحة العلم واملعرفة يف س�مائها ،خافق ًة
بفنون اإلسالم وعلومه يف خمتلف آفاق البالد اإلسالم َّية.

وجدت عند تت ُّبعي ألس�ماء تلك القرى َّ
قسم منها ال ُيستهان به كانت قائمة
وقد
ُ
أن اً
إن منها من يرجع بناءها إىل عصور موغلة يف ِ
آهلة بالسكَّان قبل متصري املدينة ،بل َّ
القدَ م

كبلدة اإلسكندر َّية ،وقرية نِ َّفر وغريمها ،وهو ما َّ
دل عىل َّ
أن مواضع ونواحي عديدة من
الب�لاد ِ
احل ِّل ّية ،كانت عامرة متد ِّفقة باحلياة قب��ل انضوائها يف اإلمارة املزيد َّيةَّ ،
بعضا
وأن ً

منها كان ُيعدُّ من سواد الكوفة ،وبعضها اآلخر من أعامل مدينة بغداد.

َّ
إن املنه��ج املتَّبع يف بحثن��ا هذا -اعتام ًدا عىل ما أقف عليه م��ن النصوص -أن أقوم

ِ
تعرضت يف
بذكر اس��م القرية ،ومن اخت َّطها أو َع َّمرها ،وأش��هر من ُينسب إليها ،ور َّبام َّ
بعضه��ا ِ
لذكر معاين أس�مائها يف اللغة ،وأحلقت هبا -تتمي�ًم�اً للفائدة -ما وقفت عليه من
(خ َطط(ِ )3
احل َّلة القديمة ،وسميته ِ
أسامء بعض حملاَّ ت ِ
احل َّلة الفيحاء) ،راج ًيا أن أكون قد
َّ ُ
و ِّفقت يف إغناء هذا اجلانب من تاريخ مدينتنا الفيحاء وتراثها.
واهلل من وراء القصد.
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ّ

�أ َّو ًل
ثبت ب�أ�سماء القرى و�أعمالها مر َّتبة بح�سب حروف املعجم

()4

البل��دان ،فقال« :األمري َّية :منس��وبة إىل األم�ير ،من قرى النيل من أرض بابل ،ينس��ب

إليه��ا أبو النج��م بدر بن جعفر الرضير الش��اعر»( ،)6ويف مراصد اال ِّطالع البن ش�مائل
الصفدي يف
البغ��دادي« :منس��وبة إىل األمري :من قرى النيل ،من أرض باب��ل»( ،)7وعن
ّ
ّ

األمريي بدر بن جعفر بن عث�مان ،قال«:من قرية تعرف باألمري َّية
ط��ي ترمجة أيب النجم
ّ
ِّ
من نواحي النيل»(.)8

املزي��دي ،وعن ابن
 .2أم األم�ين :ورد ذكره��ا يف أخب��ار األمري ُدبي��س بن صدقة
ّ

العديم يف (بغية الطلب) ،قائلاً « :فكانت الكرسة عىل أصحاب ُدبيس وما نجا منهم إلاَّ

القليل وقتل البعض وغرق الباقون يف املاء ونجا بحشاش��ة نفسه ووصل إىل فوق مطري

أباذ إىل قرية يقال هلا قرية أ ِّم األمني ،وكانت أ ُّم األمني املذكورة فوق س��طح من أس��طح
القري��ة ،فقال��ت له حني رأته :دبري جئت فقال هلا :ويلك دب�ير من مل جيئ أين ا ُملخاض؟

ولـم رجع ُدبيس إىل العراق م َّلك العجوز أ ّم
فقالت :ه��ا هنا فخاض وعرب ...إىل قوله :اَّ
األمني القرية وهي تُعرف اآلن هبا»(.)9

اهلمذاين:
 .3اإلس��كندر َّية :قري��ة بأرض بابل ،فف��ي كتاب (البلدان) الب��ن الفقيه
ّ

احلموي َّ
أن
«ومنها اإلس��كندر َّية التي بأرض بابل»( ،)10ويف (معجم البل��دان) لياقوت
ّ
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 .1األمريي��ة ( :)5من قرى ِ
احل َّلة املزيد َّية ،من نواحي النيل .ذكرها ياقوت يف معجم
َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

املقدوين ( ،)11قائلاً «:بنى اإلسكندر ثالث عرشة مدينة
من اخت َّطها و بناها هو اإلسكندر
ّ
ٍ
ثم تغيرَّ ت أس��اميها بعده ،وصار ِّ
واحدة منها اس��م جديد،
لكل
وس�َّم�اَّ ها ك َّلها باس��مهَّ ،
فمنها اإلسكندر َّية التي بناها يف باورنقوس ...إىل قوله :ومنها اإلسكندر َّية التي بأرض

للفريوزآبادي ،قائلاً «:واإلس��كندر َّية :س��تة عرش
باب��ل»( ،)12ويف (القام��وس املحيط)
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

موض ًعا ،منسوبة إليه ،منها :ببالد اهلند ،وبلد بأرض بابل»(.)13

الفوطي يف جممع اآلداب عند ترمجته للشاعر كامل الدين
 .4قرية أ ُّيوب :ذكرها ابن
ّ
املوصل قائلاً « :كان والده من قرية أيوب من نواحي ِ
احل َّلة
اخلليعي
ع�لي بن عبد العزيز
ُّ
ّ
يِّ ّ
ّ
املزيد َّية»(.)14
(النبي
��ميت هبذا االس��م؛ نس��بة إىل وجود قرب
ّ
وليس ببعيد أن تكون هذه القرية ُس ِّ

أ ُّيوب )أو مقامه فيها ،واهلل أعلم.

 .5بابل :من قرى ِ
احل َّلة ،وتُعدُّ من أقدم مدن األرض وأعرقها ،وكانت مهدً ا ألوىل

احلضارات وأشهرها ،وقد تعاقبت عليها عرب عصور التاريخ أمم خمتلفة وممالك عديدة

كاحلض��ارات البابل َّي��ة والكلدان َّية والس��ومر َّية وغريها ،ذكرها ابن ش�مائل قائلاً « :بابل
بكرس الباء اس��م ناحية منها الكوفة ِ
واحل َّلة» ،قلت :واملشهور هبذا االسم املدينة اخلراب

ِ
تسمى اآلن بابل ،عامرة(.)15
بقرب احل َّلة ،وإىل جانبها قرية َّ

القزويني (ت682هـ) «:بابل اسم قرية كانت عىل شاطيء
حممد
ّ
وذكرها زكر َّيا بن َّ

جب
آجرها ،هبا ٌّ
هنر من أهنار الفرات بأرض العراق يف قديم الزمان ،واآلن ينقل الناس َّ

بجب داني��ال ،يقصده اليهود والنص��ارى يف أوقات من الس��نة وأعياد هلم.
يع��رف ِّ
ذهب أكثر الناس إىل أنهَّ ا هي بئر هاروت وماروت ،ومنهم من ذهب إىل َّ
أن بابل أرض

العراق كلها»(.)16
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حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

املس��عودي يف (م��روج الذهب) َّ
أن َّأول من اختَّطه��ا هو ماش بن إرم بن
وذكر لنا
ّ

النبي نوح ،قائلاً « :وولد س��ام بن نوح ماش بن إرم بن سام ونزل بابل عىل
س��ام بن ّ
وج ِ
سا ببابل
س ج رْ ً
شاطئ الفرات فولد نمروذ ابن ماش ،وهو الذي بنى الرصح ببابل َ ،رَّ َ
عىل ش��اطئ الفرات ،وملك مخسامئة سنة ،وهو ملك النَّب ِ
ط ،ويف زمانه َّفرق اهلل األلسن،
َ
عرش لس��انًا ،ويف ولد حام سبعة عرش لس��انًا ،ويف ولد يافث
فجعل يف ولد س��ام تس��ع َة َ
وتفرقت األلسن»( ،)17ويف موضع آخر
س��تة وثالثني لسانًا ،وتش َّعبت بعد ذلك اللغات َّ
ُ
هيجان الريح التي نسفت رصح النمروذ ببابل من أرض العراق ،فبات الناس
ابن نوح

فسمي املوضع
ولساهنم
تفرقت لغاهتم عىل اثنني وسبعني لسانًاِّ ،
رسياين ،وأصبحوا وقد َّ
ّ

()18
املسعودي أنَّه من أهل هذا البلد ،فيقول« :وأوسط
ثم خيربنا
ّ
من ذلك الوقت بابل» َّ ،
األقاليم اإلقليم الذي ولِدنا به ،وإن كانت األ َّيام أنأت بيننا وبينه ،وس��احقت مس��افتنا

وو َّلدت يف قلوبنا احلنني إليه ،إذ كان وطننا ومس��قطنا ،وهو إقليم بابل ،وقد كان
عن��هَ ،
عظيم ،وكانت عنايته إليهم.)19(»...
هذا اإلقليم عند ملوك الفرس جليلاً  ،وقدره اً

وممَّن ُينسب إىل بلدة بابل الشيخ أيب الفرج
الكراجكي
البابيل ( )20الذي أنفذ له الشيخ
ّ
ّ

()21
حممد بن منصور
كتابه (إذكار اإلخوان بوجوب ِّ
حق اإليامن)  ،واحلس��ن بن حييى بن َّ

ابن أيب صاعد
عالـم
العاميل
عز الدين احلسني بن موسى
البابيل( ،)22والشيخ ِّ
البابيل ،كان اً
ّ
ّ
ّ
الكفعمي ،وذكر يف مصباحه أنَّه س��أله
معارصا للش��يخ إبراهيم
حلا
ّ
فاض�ًل�اً  ،علاَّ م ًة صا ً
ً
نظم الصوم املندوب ،فنظم أرجوزةً( )23قال فيها:
ِ
األجم����د
وب���ع���د ف���امل���وىل ال��ف��ق��ي��ه

ِ
امل����ؤي����د
ال����ك����ام����ل امل����ف����ض����ل

ال���ع���امل ال��ب��ح��ر ال��ف��ت��ى ال��ع�َّل�اَّ م�� ْه
ع����ز ال���دي� ِ
��ن
أع���ن���ي ب���ه احل���س�ي�ن ّ

�ل�ي ص����اح����ب ال���ك���رام��� ْه
ال����ب����اب� ّ
ِ ()24
وم���ن رق���ى يف درج ال���ي���ق�ي�ن
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خيربنا عن س��بب تس��ميته ببابل ،فيقول« :وقد كان يف ملك النم��روذ بن كوش بن حام

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

 .6باجوا :موضع ِ
باحل َّلة املزيد َّية قرب بابل ،ذكره ياقوت يف معجم البلدان ،قائلاً :

القف»(.)25
«موضع ببابل من أرض العراق يف ناحية
ِّ

ِ
ِ
تسمى
 .7بتَّا :من قرى احل َّلة املزيد َّية ،ففي مراصد اال ِّطالع« :هي قرية ببلد احل َّلةَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِّ ()26
ثم ع َّقب قائلاً « :واليوم توجد
بتَّا
الش��ط»  ،وقد ذكر القرية الشيخ يوسف كركوشَّ ،
ِ
تسمى (بتَّه) باهلاء الساكنة يف آخرها»(.)27
قرية يف شاميل احل َّلة َّ

«البت القطع املستأصل ،يقال بتت اخلبل وأبتت .ويقال
ويف معجم مقاييس اللغة:
ُّ
كل ٍ
أعطيته هذه القطيعة بتا بتال ،والبتة اشتقاقه من القطع غري أنَّه مستعمل يف ِّ
أمر يميض
حجا بتَّ��ا أي فر ًدا وكذلك الفرد من
وال يرج��ع في��ه( ،)28قال
حج فالن ًّ
العامريُ :يقالَّ :
ّ
كل ٍ
ٌ
ِّ
بت أي فر ٌد ليس ع�لى صاحبه غريه»( .)29ويف
ب��ت أي فر ٌد،
يشء،
وقميص ٌّ
ورج��ل ٌّ
ٌ
«بت باملكان يبتو :أقام»(.)30
القاموس املحيطَّ :

البغدادي يف
 .8بربيس��يا :م��ن القرى القريبة م��ن ِح َّلة بني مزيد ،وعن ابن ش�مائل
ّ

طس��وج( )31يف كورة
مراصد اال ِّطالع« :بكرس الباء الثانية وس��كون الس�ين املهملةُّ ،
االستان األوسط ،حتت ِح َّلة ابن ُدبيس»(.)33

()32

 .9ب��رس :من ق��رى ِ
الب�لاذري يف فتوح
احل َّلة املعروفة قبل متص�ير املدينة ،ذكرها
ّ

الكويف قال :أمجة ب��رس بحرضة رصح نمروذ
محاد
البل��دان ،قائلاً « :وحدَّ ثن��ي أمحد بن َّ
ّ
هوة بعي��دة القعر يقال إنهَّ ا بئ��ر ،وكان آخر الرصح اتخّ ��ذ من طينها،
بباب��ل ،ويف األمج��ة َّ

التطي�لي ،واص ًفا بقايا رصح
ويق��ال إنهَّ ا موضع خس��ف»( ،)34وذكره��ا الرحالة بنيامني
ّ
نم��رود« :ومنه��ا (أي من ِ
احل َّلة) عىل مس�يرة أربعة أميال برس نم��رود أو برج التفرقة،

باآلجر ،ويبلغ طول
حيث بلبل اهلل األلس��نة ،مش َّيدة باحلجارة التي يسم ِّيها الناس هناك
ِّ
ِ
أساس��اته ميلني وعرضه��ا مائتني وأربعني ذرا ًع��ا وارتفاعه مائة قصب��ة وبني ِّ
عرشة
كل
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ّ

قمته يمكن رؤية
تعرج بالصاعد إىل أعىل البناء ،ومن َّ
أذرع صع��و ًدا توجد طريق مفتولة ِّ
ما حوله إىل مس��افة عرشين ميلاً ؛ َّ
ألن األرايض املحيطة به منخفضة ومس��توية ،ويقال:

َّ
انقضت عليه من السامء فأحرقت أكثره»(.)35
إن صاعقة َّ

احلم��وي يف موضعني من كتابه (معجم البلدان) ،قائ�ًل�اً يف َّأوهلام(« :أمجة
وذكره��ا
ّ

بض��م الباء املوحدة ،وس��كون الراء ،والس�ين
ب��رس) -بالفت��ح والتحري��ك -و ُبرس،
َّ

مهملة :ناحي��ة بأرض بابل ...إىل قوله :وأمجة برس بح�ضرة الرصح ،رصح نمروذ بن

بالض��م :موضع بأرض
وذكره��ا يف موضع آخ��ر بعنوان (برس) ،قائ�ًل�اً « :برس،
ِّ

يس��مى رصح الربس ،وإليه ُينس��ب عبد اهلل بن
العلو
باب��ل به آثار لبختنرص وتل مفرط ِّ
َّ
الربيس ،كان من أج َّل��ة ال ُكتَّاب وعظامئهم ،ويل ديوان بادوري��ا يف أ َّيام املعتضد
احلس��ن
ّ

وغريه»(.)37

ْ
وسيأيت
الصاغانيِ ّ وياقوت،
ويف تاج العروس
للزبيديُ « :ب ْر ُسَّ ،
بالض ِّم ،كام ضب َطه َّ
ّ
يكون بالكَس ،وه��ي َأجمَ َ ٌة معرو َف ٌة بس��واد ِ
َ
العراق ،وهي اآلن
للمصنِّ��ف ما يقت�ضي َأن
َ
َ
رْ
قري�� ٌة ،قال الصاغ��انيِ  ،بني الكُو َفة ِ
ْ
يضا يف فارس َأنهَّ اَ :قر َي ٌة بس��واد
واحل َّلة،
وس��يأيت له َأ ً
َّ
َ
ّ
ِ
بالضم إىل برس موضع ببابل»(،)39
«والربيس
للس��يوطي:
لب اللباب
الكُو َفة»( ،)38ويف ِّ
ِّ
ّ
ّ

وع��ن ابن األثري َّ
الضحاك وهو النمرود ،قائ�ًل�اً ما لفظه« :ونزل
أن هذه القرية ن��زل هبا
َّ
السواد يف قرية هلا ،برس يف ناحية طريق الكوفة ،وملك األرض ك َّلها»(.)40

أقول :ولع َّله هو الذي اخت َّطها ،وممَّن ُينس��ب إليها احلافظ رجب
الربيس( ،)41أحد
ّ
علامء ِ
احل َّلة الكبار يف أواخر املائة الثامنة ،صاحب كتاب (مش��ارق أنوار اليقني) وغريه،
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هوة بعي��دة القعر ،يقال َّ
آجر الرصح،
كنع��ان بأرض بابل ،ويف هذه األمجة َّ
إن منها ُعمل ُّ
ويقال إنهَّ ا ُخ ِسفت ،واهلل أعلم»(.)36

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

البطحاين
وممَّن ُينس��ب إليها أيضا الس ِّيد أيب عبد اهلل احلس�ين بن عبد الرمحن بن القاسم
ّ
احلسني ،من ذر َّية زيد بن اإلمام احلسن.)42(
ّ

 .10برم��ة :قرية من ق��رى ِ
البكري يف معجم
احل َّلة املط َّلة عىل هنر الفرات ،ذكره��ا
ّ

مذكور
موضع
ما اس��تعجم ،قائلاً « :بِرمة بكرس َّأوله ،وإس��كان ثانيه ،ع�لى وزن فعلة:
ٌ
ٌ
حمدَّ د يف رسم بالكث ،وهي قرية من قرى السواد ،قال األحوص« :سفن الفرات مرفع

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إقالعها أو نخل برمة زاهنا التذليل»(.)43

ِ
ِ
«والس��وا ُد ما َح يَ
س��اتيق ،وقد يقال
والر
ويف لس��ان العرب:
وال الكوفة من ال ُق َرى َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ساتيقها ،وسوا ُد
ور
وال َق َص َبتها و ُف ْسطاطها من ُقراها َ
كُور ُة كذا وكذا وسوا ُدها إِىل ما َح يَ ْ

ِ
الكوف��ة وال َبصرْ َ ةُ :قراهمُ ��ا»( .)44وال يبعد أن تكون هذه القرية هي بعينها مش��هد الربمة

الفوطي يف عدَّ ة مواضع من كتابه (جممع اآلداب) ،منها يف ترمجة أستاذه
الذي ذكره ابن
ّ
ِ ()45
تقي الدين احلس��ن بن معايل احل يِّ ّل
عيل بن ِّ
العامل األديب الش��اعر الش��يخ فخر الدين ّ
املع��روف وال��ده باب��ن الباقلاَّ ّين ،قائلاً م��ا لفظ��ه ...« :رأيته وكتبت عنه ،وكان حس��ن
األخ�لاق ،تر َّدد إ َّيل مدَّ ة مقامي بمش��هد البرُ م��ة ،وكتب يل اإلجازة اجلامعة ،وأنش��دين

لنفسه وكتبها يل»(.)46

 .11بر مالحة :ذكرها ياقوت ،قائلاً « :بر مالحة -بالفتح ،واحلاء مهملة -موضع

يف أرض بابل قرب ح َّلة ُدبيس بن مزيد رشقي قرية ُيقال هلا القس��ونات ،هبا قرب باروخ

أس��تاذ حزقيل وقرب يوس��ف الر َّبان وقرب يوش��ع ،وليس يوش��ع بابن نون ،وقرب عزرة،
أيض��ا قرب حزقيل
ولي��س ع��زرة بناقل التوراة الكات��ب ،واجلميع ي��زوره اليهود ،وفيها ً
املع��روف بذي الكف��ل يقصده اليهود من البالد الشاس��عة للزي��ارة»( .)47واليوم تُعرف

بقرية ذي الكفل.
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«ث��م رحلنا ونزلنا بئر مالحة
وه��ذه القرية ق��د ذكرها ابن ب ُّطوطة يف رحلته ،فقالَّ :

وهي بلدة حس��نة ب�ين حدائق نخل ونزل��ت بخارجها وكرهت دخويل هل��ا؛ َّ
ألن أهلها
روافض ،ورحلنا منها الصبح فنزلنا مدينة ِ
احل َّلة»(.)48
��ميت هبذا االس��م؛ كوهنا مط َّلة عىل هن��ر الفرات ،فلع َّلها
ولي��س ببعيد أن تكون ُس ِّ

كانت مرسى للسفن التجار َّية واملالحة النهر َّية.

ما اس��تعجم ،قائلاً « :برمنايا -بفتح َّأوله ،وإس��كان ثانيه ،بعده ميم ونون ،وألف ،وياء

معجم��ة باثنت�ين من حتتها ،وألف -موضع بالس��واد ،قال حييى ب��ن نوفل يف عبد اهلل بن

عتب��ة :كنت ضي ًفا بربمنايا لعبد اهلل والضيف ح ُّقه معلوم»( ،)49وع َّقب الش��يخ يوس��ف
كرك��وش بعد ِذكرها بقوله« :واآلن توجد قرية باس��م بريمانة يف جنويب ِ
احل َّلة عىل ضفة
ِ
نبطي»(.)50
الفرات ،فرع احل َّلة اليرسى ،ولفظ برمانه ّ

الطهراين (ت 1316هـ) ،وقوله:
وقد تسمى (بربمابة) كامجاء يف ديوان أيب الفضل
ّ

ول����ي� ٌ
���ل ب����ه يف ب�ب�رم���اب���ة ِح��� َّل���ة
ِ
طي ذكره لبني زريق
 .13بريس�ما :من أع�مال احل َّلة ونواحيها ،ذكرها ابن عنب��ة يف ِّ
حممد احلس��ن الفارس املنتهي نس��به إىل زيد الشهيد ،قائلاً ما لفظه« :ومنهم
من ذر َّية أيب َّ
وردنا رياض العيش مطلولة الزهر

()51

عيل بن أيب
بنو أيب الفضل املعروفون ببنى زريق بمش��هد القاسم من بريسام ،وهم أوالد ّ

عيل بن
حممد بن أيب البقاء َّ
حممد بن أيب الفض��ل َّ
حمم��د بن أيب طال��ب َّ
الفض��ل َّ
حمم��د بن ّ
حييى( ،)52وأش��ار إليها أيضا يف موضع آخر ،عند ِذكره لبيت حسن بيارى من ذر َّية عمر
األطرف بن أمري املؤمنني ،قائلاً ما لفظه« :منهم بيت حس��ن بيارى من بريسامء هم ولد

حممد بن احلس��ن بن مس��لم املذكور ،كانوا أهل ثروة وكان بيارى
حس��ن بن أيب منصور َّ
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 .12برمناي��ا :م��ن ق��رى مدينة ِ
األندل�سي يف كتابه معجم
البك��ري
احل َّل��ة ،ذكرها
ّ
ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

من بريسام ملكهم ،وهلم فيها أمالك وثروة ،وبادت ثروهتم وخرجت وهلم بق َّية»(.)53

 .14بزيقيا :من قرى ِ
احل َّلة املزيد َّية ،ذكرها ياقوت يف معجم البلدان ،وابن ش�مائل

ثم الكرس ،وياء س��اكنة ،وكرس
ّ
البغ��دادي يف مراص��د اال ِّطالع ،فق��ال« :بزيقيا :بالفتح َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

القاف ،وياء ،وألف :قرية قرب ح َّلة بني مزيد من أعامل الكوفة»(.)54

 .15ب َغ َّل��ة :من ق��رى ِ
احل َّلة املزيد َّية املتَّصلة ببلدة اجلامع�ين ،جاء يف كتاب الرسائر
األجل اب��ن إدريس ِ
ِّ
البغ�لي ،قائلاً « :وبعضهم يقولون
احل يِّ ّل ،عند ذكره للدرهم
للش��يخ
ّ
البغيل ،وهو منس��وب إىل مدين��ة قديمة ،يقال هلا بغل ،قريبة من بابل،
دون قدر الدرهم
ّ
والغس��الون دراهم
حل َفرة
َّ
بينه�ما قريب من فرس��خ ،متَّصل��ة ببلدة اجلامعني ،جت��د فيها ا َ

مها من تلك الدراهم ،وهذا الدرهم أوسع من الدينار املرضوب
واس��عة ،ش��اهدت در ً
بمدينة الس�لام ،املعتاد ،تقرب سعته من سعة أمخص الراحة .وقال بعض من عارصته،

ممَّن له علم بأخبار الناس واألنسابَّ :
«إن املدينة والدراهم منسوبة إىل ابن أيب البغل(،)55
قديم ،ورضب هذا الدرهم الواسع ،فنسب
رجل من كبار أهل الكوفة اتخَّ ذ هذا املوضع اً

البغيل ،وهذا غري صحيح؛ َّ
ألن الدراهم البغل َّية كانت يف زمن الرس��ول
إليه الدرهم
ّ

قبل الكوفة.)56(»...

للطرحيي« :بفتح الغني وتش��ديد الالم منس��وب إىل بلد اس��مه
ويف جممع البحرين
ّ
بغلة قريب من ِ
احل َّلة ،وهي بلدة مشهورة بالعراق»(.)57

ِ
مصورة خمطوطة
عيل جميد احل يِّ ّل ،عن َّ
هذا ونقل يل األخ الفاضل األستاذ املحقق أمحد ّ

عنده ما عبارته« :هذه حوايش نُقلت عن جامع حييى بن سعيد وهي من إمالئه ،وال يتوهم
أنهَّ ��ا خمتلف��ة ،قال قدَّ س اهلل روحه يف باب األنجاس « :س��عة الدره��م الكبري عبارة عن
درهم وثلث بالوس��ع ال بالوزن ،كذا قاله الش��يخ ،وقالوا  :درهم البغل كان من رضب
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قري��ة كانت حت��ت ِ
احل َّلة عند مقام الصادق ،وكان ه��ذا الدرهم(عىل) صورة البغل؛

(بغيل) ،وليست منسوبة إىل سلطان».
وهلذا قالوا
ّ

وع��ن العالم��ة اجللي��ل النس��ابة الفاضل الس��يد هباء الدي��ن عيل بن عب��د الكريم
ٍ
حكاية  ،نقلهاَّ :
أن بغل اس��م قرية كان��ت لليهود ،وكانت قبل
النييل(ح ًّي��ا 801ه��ـ) يف

منه ،فأسلموا عىل يديه ،فجلس حيث مقامه اآلن يعلمهم أحكام اإلسالم ،ومن
مجل��ة ذلك ّ
أن الدم يف الثوب أو البدن ال جيب إزالته إلاَّ إذا كان بقدر الدرهم املنس��وب

حكم من أحكام الرشيعة منسو ًبا إليه ..الخ(.)58
إىل قريتهم التي هي بغل ،فصار ذلك اً

 .16بقع��ة دورة :ذكره��ا الرحالة بنيام�ين التطيل(ت 569ه��ـ) يف طي حديثه عن

خرائب بابل واحللة ،قائال ما صورته «:وتسمى األرايض املنبسطة التي حول بابل (بقعة

دورة ) وه��ي معروفة عند اجلميع»( ،)59وس��يأيت الحقا ذك��ر أرض (الدور) من النيل،
فلع َّلها ذات األرض.

 .17بنش��يا :ذكرها الس�� ِّيد حس��ن الصدر يف تكملة أمل اآلمل ،عند ترمجته للس ِّيد
عيل بن عبد احلسني املوسوي ِ
احل يِّ ّل( ،)60وهو ممَّن ُينسب إليها ،قائلاً « :الساكن بقرية من
ّ
ّ
ِ
ِ
قرى احل َّلة يقال هلا بنشيا»( ،)61ويف الذريعة بلفظ« :نشيانة»(.)62
واليوم يف ِ
َّ
بـ(بنشة) فلع َّلها هي.
احل َّلة منطقة يف اجلانب الصغري تُعرف

 .18بنورا :قرية أس��فل ِ
البغدادي يف
احل َّلة املزيد َّية قرب س��ورا ،ذكرها ابن شامئل
ّ
مراصد االطالع ،قائلاً « :وبنورا من نواحى الكوفة ،حتت ِ
احل َّلة املزيد َّية قرب سورا»(.)63

عيل بن أيب منصور
ويف (معجم البلدان) لياقوت
ّ
احلموي« :وحدَّ ثني الرشيف أبو احلسن ّ
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ُعمر احللة السيفية متثل مقام موالنا وسيدنا االمام جعفر الصادق وما حوله من
أن ت َّ
البيوت ملزج ذلك بآخر ِ
احل َّلة  ،أس��لم أهلها عىل يد االم��ام الصادق ،لكرامة رأوها

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

ثم م��ن ناحية هنر قورا قرب
احلس��ن ابن طاووس
ّ
العل��وي أن بنورا من نواحي الكوفة َّ

العلوي»(،)64
التقي
النسابة عبد احلميد بن
ّ
ّ
سورا ،بينهام نحو فرسخ ،منها كان الرشيف َّ
كان أوحد الناس يف علم األنساب واألخبار ،مات يف سنة (597هـ)(.)65

احل َّلة وأعظمها؛ أل ا ن��واة ِ
 .19اجلامعني :وهي من أش��هر أع�مال ِ
احل َّلة وأصلها،
نهَّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ثم مصرَّ ها ،وتش�ير بعض
ومرك��ز قطرها ،التي َح َّل هبا األمري صدقة بأهله وعس��اكرهَّ ،
املص��ادر التارخيي��ة إىل أ ا كانت مأهولة قب��ل متصري ِ
احل َّلة عىل يد األمري س��يف الدولة
نهَّ
املزيدي.
صدقة بن منصور
ّ

ذكره��ا ياق��وت يف معجم البل��دان قائلاً  :اجلامع�ين« :كذا يقولون��ه بلفظ املجرور

املثنَّ��ى :هو ح َّلة بني مزيد التي بأرض باب عىل الف��رات بني بغداد والكوفة ،وهي اآلن
ِ
كثريا
مدين��ة كبرية آهلة ،قد ذكرت تاريخ عامرهتا وكيف َّيتها يف احل َّلة ،وقد أخرجت خل ًقا ً
من أهل العلم واألدب ينسبون ِ
احل يِّ ّل ،وقال زائدة بن نعمة بن نعيم املعروف باملحفحف
ُ
القشريي يمدح ُدبيسا:
ّ

وق���د َح � َك��م��ت ّ
ك���ل امل�ل�اح���م أ َّن���ه

عىل اجلانب
السعدي ،قابلك السعدُ
ّ

وق��ل��ن��ا ب����أرض اجل��ام��ع�ين وب��اب��ل،

وقد أفسدت فيها األعاريب والكر ُد

ألاَ ف��ت��ن��ح��وا ع���ن ُدب���ي���س وداره
فال بدَّ من أن يظهر امللك اجلعدُ
ِ
أيضا عن��د حديثه عن مدين��ة ِ
«واحل َّل��ة :علم لعدَّ ة
احل َّلة ،قائلاً م��ا لفظه:
وذكره��ا ً
()66

تس��مى
مواض��ع ،وأش��هرها ِح َّل��ة بني مزي��د ،مدينة كب�يرة بني الكوف��ة وبغداد كانت
َّ
اجلامعني»(.)67

وقد ينسب إليها الشيخ األجل مجال الدين أبو احلسن عيل بن جعفر بن شعرة ِ
احل يِّ ّل
ُ
اجلامعاين( ،)68أحد أج َّلة فقهاء اإلمام َّية الذي كان ح ًّيا سنة (581هـ).
ّ
322
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حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

«احلصاص��ة :بالفتح،
الـح َّصاص��ة :يف معج��م البل��دان ومراصد اال ِّط�لاع:
َّ
َ .20

وتشديد ثانيه ...وهي من قرى السواد قرب قرص ابن هبرية من أعامل الكوفة»(.)69

وه��ذه القرية ورد ذكرها يف بعض املص��ادر التارخي َّية كتاريخ
الطربي( ،)70والكامل
ّ

()71
اخلارجي ،وممَّن
التوابني ،وأخبار ش��بيب
طي خرب َّ
ّ
يف التاريخ البن األثري وغريها يف ِّ

البغ��دادي املعروف
عيل ابن ثابت
ّ
يرج��ع أصل أرسته إىل ه��ذه القرية احلافظ أمحد ب��ن ّ
باخلطيب صاحب (تاريخ بغداد)( ،)72وغريه من املصنَّفات(.)73

السياحي الذي
رتا (تقري ًبا) ،عىل الشارع
ّ
الشامل َّية ،وتبعد عنها مسافة مخس��ة عرش كيلوم ً
يربط بني ِ
احل َّلة وقضاء اهلاشم َّية ،اسمها القديم (حصن سامة) وفيها يقول املرتجم:
ي�ن
��ب ب��أك��ن��اف
ال���غ���ري ره� ُ
ِّ
وق���ل� ٌ

موثق
ويل ج��س��دٌ يف حصن س��ام��ة
ٌ

الفح��ام ،وهم الس��ادة األعرج َّية،
نص��ف عدد س��اكنيها من قبيلة الس�� ِّيد ص��ادق َّ

معظمه��م يمتهن��ون الزراع��ة ،والقس��م الباقي من الس��ادة الب��و حممود املوس��و َّية ،كام
اس��توطنها َّ
��را بعض آل س��ليامن ،هل��ا تاريخ حاف��ل يف مقارعة الطغ��اة ،ففي ثورة
مؤخ ً

اإلنكلي��زي ،كام كانت قاعدة
العرشين كان��ت قاعدة للثوار فقصفته��ا طائرات اجليش
ّ
للثوار أ َّيام االنتفاضة الش��عبان َّية ضد النظام البائد سنة (1991م)َ ،ف ُق ِصفت بالطائرات
َّ
كثريا من الش��هداء بعد أن اس��تطاعت إس��قاط إحدى الطائرات التي
واملدفع َّية فقدَّ مت ً

كانت تقوم بقصفهم(.)74

طي ذكر
 .22اخلالصة :ذكرها الس�� ِّيد ابن عنب��ة (ت828هـ) يف عمدة الطالب ،يف ِّ

حمم��د بن زيد بن
احلس��يني ،قائ�ًل�اً « :ومنهم أمحد
اخلاليص
بن��و
اخلال�صي بن أيب الغنائم َّ
ّ
ّ
ّ
حممد بن احلس��ن الزاهد املذكور ،نزل اخلالصة من الصدرين وهو
احلس�ين بن أمحد ابن َّ
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احل َّلة عىل ضفة شط ِ
 .21احلصني :إحدى قرى حمافظة بابل تقع جنوب مدينة ِ
احل َّلة

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

أحد أعامل ِ
اخلاليص ،وكان أهل بيت رياس��ة وزهد
احل َّلة فنُس��ب إليها ،ويقال لولده بنو
ّ
بسورا»(.)75

ُ .23خ َطرنِية :يف معجم البلدانُ :
ثم الفتح ،وبعد الراء الس��اكنة
«خ َطرنِية-
بالضم َّ
َّ

نون مكس��ورة ،وي��اء آخر احلروف خم َّفف��ة -ناحية من نواحي بابل الع��راق»( ،)76وذكر

ياقوت يف موضع آخر َّ
أن هذه الناحية من أعامل كورة هبقباذ األعىل س��قيه من الفرات،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وهي مع كور أخرى منس��وبة إىل قباذ ابن فريوز( )77والد أنورشوان بن قباذ العادل(،)78

ويف األخب��ار الطوالَّ :
الرازي من
«إن عامل قباذ عىل بابل وخطرنية كان اس��مه س��ابور
ّ
ولد مهران األكرب»(.)79

ل�لأولَّ :
«إن ممَّ��ن ُينس��ب إليها أبو مس��لم
الط�بري واب��ن األثري واللف��ظ
وذك��ر
َّ
ّ

اخلراس��اين»( ،)80قائلاً « :وكان أبو مس��لم فيام زعم من أهل خطرنية من س��واد الكوفة،
ّ

ثم
وكان قهرمانً��ا إلدري��س بن معق��ل
عيل َّ
العجيل فآل أم��ره ومنتهى والئه َّ
ملحم��د بن ّ
ّ
إلبراهي��م ب��ن حممد ث��م لألئمة م��ن أوالد حممد بن ع�ليِ ،
فقدم خراس��ان وهو حديث
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
للحمريي« :خطرنية يف سواد الكوفة منها أبو مسلم عبد
الس ِّن( ،)81ويف الروض املعطار
ّ
الرمحن بن مسلم صاحب الدعوة الع َّباس َّية»(.)82

حممد
 .24دارخ :أشار إليها ابن عنبة (ت 828هـ) يف عمدة الطالب ،قائلاً « :أ َّما أبو َّ

احلس��ن األسمر ابن النقيب ش��مس الدين أمحد فعقبه يرجع إىل ابنه شكر بن احلسن ،له
عقب يقال هلم بنو شكر ،هلم بقية بالرشفية من دارخ ،وهو أحد أعامل البالد ِ
احل ِّل َّية»(.)83
َّ
«بضم َّأوله ،وس��كون
ُ .25درت��ا :ذكره��ا ياقوت يف ع��دَّ ة مواضع ،قائلاً ما لفظه:
ِّ

ثانيه ،وتاء مثنَّاة من فوق :موضع قرب مدينة السالم بغداد ممَّا ييل قطربل»( ،)84وذكرها
يف موض��ع آخ��ر ،قائلاً « :والصحي��ح َّ
أن درت��ا ،بالت��اء ،يف أرض بابل ودرن��ا ،بالنون،
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بالياممة»( ،)85ويف موضع آخر فقال« :وقال هالل بن املحس��ن ،ومن خ ِّطه نقلته وضبطه
يف كتاب بغداد من تصنيفه ،قال« :ومن نواحي الكوفة ناحية درتا ،وكان فيها من الناس
األع��داد املتوافرة ومن النخل أكثر من مائة وعرشين ألف رأس ومن الش��جر املختلف

إليه��ا األصناف اجلرب��ان العظيمة ،وه��ا هي اليوم ما هب��ا نخلة قائمة وال ش��جرة ثابتة

وال زرع وال رضع وال أهل أكثر من عدد قليل من املكار َّية ،و ُينس��ب إليها أبو احلس��ن

رئيس��ا
الدرتائي ،وبعض املحدِّ ثني يقول
عيل بن أمحد
الدردائي ،كان ً
ّ
ّ
عيل بن املبارك بن ّ
ّ
الدمشقي احلافظ وغريمها ،وتوفيِّ قبل سنة 530هـ ،واهلل أعلم»(.)86
القاسم
ّ

احل َّلة من أرض النيل ،ذكرها ياقوت يف طي ذكره ملدينة ِ
 .26الدُّ ور :من قرى ِ
احل َّلة
ِّ

عمرها ونزهلا
وتأسيس��ها عىل يد االمري صدقة
ّ
املزيدي ،قائلاً ما لفظ��ه« :وكان َّأول من َّ

األسدي ،وكانت منازل آبائه
عيل بن مزيد
ّ
سيف الدولة صدقة بن منصور بن ُدبيس بن ّ
()87
بضم َّأوله،
ورِّ -
ثم ذكر ضبط لفظها يف موضع آخ��ر ،فقال« :الدُّ ُ
ال��دور من النيل» َّ ،

وسكون ثانيه -سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد»(.)88

 .27ال��دوالب :م��ن قرى ِ
عرضا يف قصة الس�� ِّيد ريض
احل َّلة وأعامهل��ا ورد ذكرها ً

الدي��ن عيل اب��ن ط��اووس( ت 664هـ) والش��يخ عبد املحس��ن مع اإلم��ام املنتظر
احلموي
املهم��ة( ،)89أ َّما ياق��وت
ّ
 ،fوظاه��ر َّ
القص��ة يوحي أنهَّ ��ا من الق��رى الزراع َّية َّ
فق��د ذكر ع��دَّ ة مواضع هبذا االس��م ،إلاَّ أنَّه مل يتع��رض ِ
لذكر هذه القري��ة ال من قريب
ِّ
وال من بعيد( ،)90واليوم تُعرف قرية هبذا االسم تقع عىل الطريق املعروف بطريق احلمزة
السياحي ،فالظاهر أنهَّ ا هي.
ّ

اخل ِص ِ
��ر َ
ي��ب :يف معج��م البلدان« :الدي��ر اخلصيب :بفتح اخل��اء املعجمة،
َ .28د ْي ُ
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األنصاري وأبو
البرسي البندار وغريه ،روى عنه أبو املعمر
متمولاً  ،سمع أبا القاسم بن
ّ
ّ
ِّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

املوحدة :قرب بابل عن��د بزيقيا وهو حصن»( ،)91ويف تاج
وك�سر الصاد املهملة ،والباء َّ
يب بِبابِل ِ
ِ
الع َر ِاق»(.)92
العروس« :و َد ْي ُر اخلَص ِ َ
 .29زاق��ف :يف معجم البلدان لياق��وت« :قرية من نواحي الني��ل من ناحية بابل،

الزاقف��ي ،قرأ األدب عىل
األعجمي
حممد ب��ن حممود
ّ
ّ
نُس��ب إليها ابن نقط��ة أبا عبد اهلل َّ
حلا»(،)93
شيخنا أبى البقاء عبد اهلل بن احلسني
ّ
العكربي ،وسافر يف طلب العلم ،وكان صا ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويف مراص��د اال ِّطالع« :قرية م��ن نواحي النيل من عمل قوس��ان»( ،)94ويف لب اللباب
ثم فاء إىل زاقف قرية بنواحي بابل ،)95(-وممَّن ُينسب إليها
للسيوطي:
«الزاقفي -بقاف َّ
ّ
ّ
أيضا ،ويف توضيح املش��تبه البن نارص الدين ،بعد أن ذكر أنهَّ ا نسبة إىل الزاقف َّية من قرى
ً

الزاقفي ،وأمحد بن يوسف
الزاقفي ،وحممود بن عيل
الس��واد« :أبو عبد اهلل بن أيب الفتح
ّ
ّ
الزاقفي»(.)96
عيل بن يوسف
ابن جعفر
ّ
ّ
الزاقفي ،وأخوه ّ

طي ترمجته للس�� ِّيد عضد الدين
 .30الزاوية :أش��ار إليها ابن عنبة (ت 828هـ) يف ِّ

حممد بن أيب س��عد احلس��ن
احلس��ني( ،)97الفارس الش��جاع ،قائلاً :
ّ
عب��د اهلل ب��ن أيب نام َّ

«وتوجه إىل السلطان غازن بن أرغون فأج َّله إجاللاً
عظيم ،وأنعم عليه وأقطعه إقطا ًعا
َّ
اً
نفيس��ا بوالية ِ
احل َّل��ة بالصدرين منه -موضع يق��ال له الزاوية فيه عدَّ ة ق��رى جليلة(،)98
ً
وعن الشيخ يوسف كركوش مع ِّق ًبا :وال يزال يف وقتنا احلارض موضع يف قضاء اهلاشم َّية
يعرف بالزاوية»(.)99

«الس��عدي
الس��عدي :يف توضي��ح املش��تبه البن ن��ارص الدين (ت 842هـ):
.31
ّ
ّ
للفريوزآبادي
موض��ع يف ِح َّل��ة بن��ي مزيد ب��أرض باب��ل»( ،)100ويف القام��وس املحي��ط
ّ

للزبيدي:
«والسعدي :موضع يف ح َّلة بني مزيد»( ،)101ويف تاج العروس
(ت 817هـ):
ّ
ّ
«والسعدَ ى كسكْرى :موضع يف ِح َّل ِة بني م ْزي ٍد ِ
بالع َراق»( ،)102كام ورد ِذكر هذا املوضع
َ َ
َّ ْ
َ َ
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حممد
ً
طي إجازة الش��يخ حس��ن ابن الشهيد الثاين للس�� ِّيد نجم الدين بن الس ِّيد َّ
أيضا يف ِّ

احلس��يني باإلجازة الكبرية املعروفة ،قائلاً « :وعندي ِّ
حممد
بخط الش��يخ ش��مس الدين َّ
ّ

العاميل ...إىل قوله :وممَّا
ابن صالح إجازة للش��يخ الفاضل نجم الدي��ن طومان بن أمحد
ّ
حممد
ريض الدين َّ
ذكره يف هذه اإلجازة أنَّه قرأ عىل الس�� ِّيد الفقيه القايض املع َّظم الزاهد ّ

احلس��يني ،وأنَّه أجاز له يف س��نة اثنتني وثالثني وستامئة بمشهد
العلوي
اآلوي
حممد
ّ
ّ
ّ
ابن َّ
السعدي ِ
باحل َّلة(.»...)103
ّ
قائلاً « :وينتهي الفرات اىل بالد س��ورى ،وقرص ابن ُه َبيرْ َ ة ،والكوفة ،واجلامعني ،وأمحد

أباد (.»...)104

ويف معجم البلدان لياقوت« :س��ورا مث��ل الذي قبله إلاَّ َّ
أن ألفه مقصورة عىل وزن

برشى ،موضع بالعراق من أرض بابل ،وهي مدينة الرسيان ِّيني ،وقد نسبوا إليها اخلمر،
وهي قريبة من الوقف ِ
القريش:
واحل َّلة املزيد َّية ،وقال أبو جفنة
ّ
�ل�ي م���ن ط����رف له
وف��ت��ى ي��دي��ر ع� َّ

����را ت���و ِّل���د يف ال���ع���ظ���ام ف��ت��ورا
مخ� ً

ممَّ����ا خت��ي�رت ال��ت��ج��ار ب��ب��اب��ل ،أو

م����ا ت���ع��� ِّت���ق���ه ال����ي����ه����ود ب���س���ورا

م��ا زل��ت أرشهب���ا وأس��ق��ى صاحبي

ح��� َّت���ى رأي�����ت ل��س��ان��ه م��ك��س��ورا

احلر يف قوله:
وقد مدَّ ه عبيد اهلل بن ِّ

وي���و ًم���ا ب���س���وراء ال��ت��ي ع��ن��د بابل

أت���اين أخ���و ع��ج��ل ب���ذي جل��ب جم� ُ�ر

ف��ث��رن��ا إل��ي��ه��م ب��ال��س��ي��وف ف��أدب��روا

والنجر
لئام املساعي وال�ضرائ��ب
ُ

وينس��ب إىل سورا هذه إبراهيم بن نرص
الس��وراين ( )105من أهل سورا ،حكى عن
ّ

حممد بن عبد الوهاب
سفيان
العبدي(.)106
ّ
ّ
الثوري ،روى عنه َّ
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املسعودي يف مروج الذهب،
 .32س��ورى أو س��ورا :قرية من أرض بابل ،ذكرها
ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

للطرحيي« :وس��ورى كطوبى ،وقد متد ،بلدة بالعراق من أرض
ويف جممع البحرين
ّ
باب��ل من بالد الرسيانيني ...ويف احلديث وقد ِ
معرتضا
س��ئل عن الفجر؟ قال :إذا رأيته
ً
ِّ

كأنَّه بياض هنر سورى يريد الفرات(.)107

عيل بن أيب
كام ويظهر من بعض األخبار املتع ِّلقة بكرامة ر ِّد الشمس ألمري املؤمنني ّ

طالب يف أرض بابل ،وجود جرس يف تلك البقعة يعرف بجرس سورا ،كان يربط بني
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ضفتي هنر الفرات.

م��ن ذلك م��ا روي عن جويرية بن مس��هر يف خرب نأخذ منه موض��ع احلاجة ،قال:

« ...فقل��ت واهلل ألتبع َّن أمري املؤمن�ين وألق َّلدنَّه صالة اليوم  ،قال فمضيت خلفه فواهلل
ما رصنا( )108جرس سورا حتَّى غابت الشمس.)109(»...

هذا وقد جاء اس��م هذا اجلرس يف بعض املصادر التارخي َّية أنَّه بالقرب من قرص ابن
هب�يرة أحد املواضع املعروف��ة ِ
للب�لاذري :وبنى القرص الذي
باحل َّلة ،ففي فتوح البلدان
ّ

يع��رف بقرص ابن هب�يرة بالقرب من جرس س��ورا( ،)110ويف كتاب البل��دان البن الفقيه
اهلم��ذاين :وق�صر يزيد بن عم��ر بن هبرية بالقرب م��ن جرس س��ورا( ،)111وعن ياقوت
ّ

احلم��وي :وبن��ى قرصه املعروف به بالق��رب من جرس س��ورا( ،)112وغريها من املصادر
ّ
ولـم كان قرص ابن هبرية يقابل مدينة اهلاش��م َّية عاصمة العباس ِّيني قبل بغداد،
األخرى ،اَّ

فقد َّ
دل ذلك عىل َّ
أن أرض س��ورا كانت أرض شاسعة من بالد بابل متتدُّ عىل جانبي هنر
الفرات صعو ًدا ونزولاً حتَّى مدينة اهلاشم َّية املعروفة يف يومنا هذا أو إىل ما بعدها ،واهلل

أعلم.

و ُينس��ب إىل ه��ذا املوضع مجل��ة من األعالم كالش��يخ اجلليل مج��ال الدين أيب عبد

()113
اللهَّ احلس�ين بن هبة اللهَّ بن رطبة
عيل بن
ّ
الس��وراوي  ،والش��يخ العامل ش��مس الدين ّ
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ثابت ابن عصيدة
الس��وراوي( ،)114وشيخ املتك ِّلمني الفقيه سديد الدين سامل بن حمفوظ
ّ

ابن عزيزة بن وش��اح
الس��وراوي( ،)115صاحب كتاب املنهاج يف علم الكالم ،وهو من
ّ
مشائخ ريض الدين ابن طاووس واملح ِّقق ِ
احل يِّ ّل (قدَّ س اهلل أرواحهم).
ّ
 .33السِّ��يب :بلدة عىل الفرات من أع�مال ِ
احلموي يف معجم
احل َّلة ،ذكرها ياقوت
ّ
«السيب -بكرس َّأوله ،وسكون ثانيه -وأصله جمرى املاء كالنهر :وهو كورة
البلدان ،قائلاً ِّ :

من س��واد الكوفة ،ومها س��يبان األعىل واألسفل من طسوج سورا عند قرص ابن هبرية،
«والس��يب ،بالكرس :جمرى املاء ،وهنر بخوارزم ،وبالبرصة،
ويف القاموس املحيط:
ِّ

��يبي من بلد
وأخ��ر يف ذنابة الفرات ،وعليه بلد ،منه»( .)117ويف توضيح املش��تبه:
«والس ّ
ِّ
السيب وهو عىل الفرات بقرب ِ
احل َّلة»(.)118
ِّ
��يب -بالكرس -جمرى املاء مجع ُه ُس�� ُيوب ،وهنر
للزبيدي:
ويف تاج العروس
«والس ُ
ّ
ِّ
بخوارزم ،وهنر بالبرصة عليه قرية كبرية .وآخر يف ذنابة الفرات بقرب ِ
احل َّلة وعليه بلد،

احلامم��ي ،وهبة اهلل بن عبد اهلل
من��ه صباح بن هارون ،وحييى اب��ن أمحد املقري صاحب
ّ
ثم ذكر مجاعة ممَّن ُينس��ب إليها ،مث��ل :أبو الربكات أمحد
م��ؤ ِّدب أمري املؤمن�ين املقتدرَّ ،

��يبي،
الس ّ
وحممد بن عب��د الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب ِّ
��يبيَّ ،
الس ّ
اب��ن عبد الوهاب ِّ

��يبي ،واملبارك بن إبراهيم ب��ن خمتار الدَّ َّقاق بن
الس ّ
وإس�ماعيل بن إبراهيم بن فارس بن ِّ
يبي ،وغريهم»(.)119
الس ّ
ِّ

عيل نقيب الدينور بن أيب احلسن
الس ّ
ومنهم كام يف عمدة الطالب :احلس��ن ِّ
��يبي بن ّ

أيضا املشايخ األجالء
الس��يب فنس��ب إليه( ،)120ومنهم ً
عيل س��كن ِّ
عيل بن أيب احلس��ن ّ
ّ
ّ
األج��ل الفقيه
��يبي( ،)121وولده
الس ّ
��يبي ،وه��م الش��يخ اجلليل أمحد ب��ن صالح ِّ
الس ّ
آل ِّ
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الشافعي»(.)116
السيبي أبو بكر الفقيه
عيل
ّ
ّ
ُينسب إليها أمحد بن َّ
حممد بن أمحد بن ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

()122
ريض
��يبي ال ُق ِّس ّ
الس ّ
حممد بن أمحد بن صالح ِّ
العامل ش��مس الدين َّ
��يني تلميذ الس�� ِّيد ِّ
��يبي
الس ّ
حممد بن أمحد بن صالح ِّ
عيل بن َّ
الدين ابن طاووس ،وأوالده األفاضل الش��يخ ّ
()123
يني(،)124
القس ّ
يبي ِّ
الس ّ
حممد بن أمحد بن صالح ِّ
��يني  ،وأخوه الشيخ إبراهيم بن َّ
القس ّ
ِّ

��يني( ،)125وهم
القس ّ
��يبي ِّ
الس ّ
حممد بن أمحد بن صالح ِّ
وأخاهم الثالث الش��يخ جعفر بن َّ
عيل ابن طاووس( ،)126وغريهم.
أيضا من تالمذة الس ِّيد
ً
ريض الدين ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويف ال��روض املعط��ارَّ :
��ايس لوزيره
«إن أرض ِّ
الس��يب ه��ذه أقطعه��ا املأمون الع َّب ّ

الفضل بن سهل»(.)127

أصل ُّ
والس��يب يف معجم مقاييس اللغة« :الس�ين والياء والباء ٌ
يدل عىل اس��تمرار
ِّ

ٍ
الس��يب وه��و العطاء كأنَّه يشء
يشء وذهابه ،من ذلك س��يب املاء جمراه ...ومن الباب ِّ
والسيوب الركاز كأنَّه عطا ٌء أجراه اهلل تعاىل ملن وجده»(.)128
أجري لهِّ ،

 .34س��يور« :م��ن قرى ِ
األفندي يف
احل َّل��ة التابعة لبع��ض نواحيها ،ذكرها امل�يرزا
ّ
ري��اض العل�ماء ،ويف تعليقت��ه عىل أمل اآلم��ل ،فقال« :والس��يور قرية م��ن توابع ِ
احل َّلة

()129
بضم الس�ين مع الياء
للقم ّي:
ّ
«والس��يوريِّ -
ونواحيه��ا»  ،ويف الكن��ى واأللق��اب ِّ
املخ َّففة التحتانية -نس��ب ًة إىل س��يور ،وهي قري��ة من قرى ِ
احل َّل��ة»( ،)130ويف تكملة أمل
َّ
أن السيوري نس��ب ًة إىل قرية قرب ِ
اآلمل نقلاً عن رس��الة مش��ايخ الشيعة َّ
احل َّلة( ،)131ويف
ّ

بضم الس�ين املهملة
تعليقة الس�� ِّيد صادق بحر العلوم عىل لؤلؤة البحرين« :وس��يورِّ -
ث��م ياء مثنَّ��اة حتتانية خم َّففة ث��م واو وراء -قرية من قرى ِ
احل َّلة كام ذكره الش��يخ حس�ين
َّ
َّ
َّ

البهائي»( ،)132وممَّن ُينس��ب إليها الفقيه األكرب يف
ابن الش��يخ عبد الصمد والد الش��يخ
ّ
زمانه الشيخ مجال الدين املقداد بن عبد اهلل بن حممد بن احلسني بن حممد السيوري ِ
احل يِّ ّل
ّ
َّ
َّ
األس��دي( )133صاحب كتاب كنز العرفان يف فقه القرآن ،وغريه من املصنَّفات ،وكذلك
ّ
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السيوري.
ولده الفاضل الشيخ عبد اهلل بن املقداد بن عبد اهلل
ّ
 .35ش��اهلا :ذكرها ياق��وت يف معجم البلدان ،قائلاً « :مدين��ة قديمة كانت بأرض

قصة»(.)134
خربتها إياد ،وهلا َّ
بابل َّ

وسيأيت بعض أخبارها الح ًقا عند ِذكرنا ملدينة اهلفة.
 .36شهراباذ :ذكرها ياقوت يف معجم البلدان ،فقال« :شهراباذ ،مدينة كانت بأرض

فنضب ماؤه عنها فبطلت ،وموضع جمراه وسمته معروف إىل اآلن»(.)135

 .37شوش��ه أو شوش��ى :م��ن ق��رى األع�مال ِ
اهلروي
احل ِّل َّي��ة ،ذكره��ا أب��و بك��ر
ّ
(ت 610هـ) قائلاً « :وحتت ِ
احل َّلة قرية يقال هلا شوشة ،هبا قرب أيب القاسم بن موسى بن
جعفر.)136(»

أيضا ٌّ
البغدادي يف مراصد
كل من ياقوت يف معجم البلدان ،وابن ش�مائل
وذكرها ً
ّ
اال ِّطالع ،واللفظ لألول« :شوش��ة ،قرية بأرض بابل أس��فل من ِح َّل��ة بني مزيد هبا قرب

القاسم بن موس��ى الكاظم بن جعفر الصادق( ،)137وبالقرب منها قرب ذي الكفل ،وهو
حزقيل ،يف بر مالحة»( ،)138ويف توضيح املش��تبه« :شوشة ،موضع يف أرض بابل أسفل
م��ن ِ
احل َّلة املزيد َّية ،هبا قرب القاس��م ابن موس��ى بن جعفر الصادق رض��وان اهلل عليهم،
النبي.)139(»
وبالقرب منه -فيام قيل -قرب ذي الكفل ّ

الطقطقي ،فق��ال« :وأ َّما العباس بن موس��ى الكاظم ،فهو
األصي�لي الب��ن
ويف
ّ
ّ

معق��ب بال خالف ،وق��ال بعضهم وه��و املدفون بشوش��ى قرية من قرى س��ور املدينة
باألع�مال ِ
احل ِّل ّية ،والناس يغ ِّلطون فيه ،واألكثر ع�لى خالف ذلك ،وأعقب الع َّباس من

ولديه موسى والقاسم»(.)140

331

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

باب��ل ،وهي مدينة إبراهيم ،وكانت عظيمة جليلة القدر راكبة البحر ،يعني الفرات،

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

ويف عم��دة الطال��ب َّ
أن ه��ذا الق�بر ه��و للقاس��م ب��ن الع َّب��اس بن اإلمام موس��ى

الكاظم ،)141(قائلاً ما لفظه« :والعقب من الع َّباس بن موسى الكاظم من القاسم
الربيس
ريض الدين حسن بن قتادة للحسني
ّ
املدفون بشوش��ى ...إىل قوله :قال الش��يخ ّ
النسابة عن
النسابة :سألت الش��يخ جالل الدين عبد احلميد بن فخار بن معد
ّ
املوسوي َّ
َّ
فخارا عنه فقال :سألت
املشهد الذي بشوش��ى املعروف بالقاسم ،فقال :سألت والدي
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الس ِّيد جالل الدين عبد احلميد التقى عنه فقال :ال أعرفه ولكنَّه مشهد رشيف وقد زرته،
أيضا زرته وال أعرفه ،إلاَّ أنى بعد موت الس ِّيد عبد احلميد وقفت عىل
فقال والدي :وأنا ً

حممد بن مع َّية وهي مجع
َّ
مشجرة يف النسب قد محلها بعض بني كتيلة إىل الس ِّيد جمد الدين َّ

النسابة وخ ِّطه ،يذكر فيها :القاسم بن الع َّباس ابن موسى الكاظم
املحسن
ّ
الرضوي َّ

قربه بشوشى يف سواد الكوفة ،والقرب مشهور وبالفضل مذكور»(.)142

الرحال��ة مرتىض نظمي زادة
َ��ر هذه القرية ً
املؤرخ َّ
أيضا بدلي��ل القرب الرشيف ِّ
وذك َ

البغ��دادي(ت 1136ه��ـ) ،ولك��ن بعن��وان قري��ة اجلربوع َّية ،قائ�ًل�اً  :ومرق��ده يف قرية
ّ
اجلربوعية ،من قرى ِ
احل َّلة الفيحاء من مضافات بغداد ،ومشهده هناك ظاهر يأوي إليه
َّ

الزوار عليه الرمحة والرضوان(.)143
َّ

البندنيجي(ت 1283هـ) ،عن��د ِذكره للمرقد
وذكره��ا أيضا صفاء الدين عيس��ى
ّ
ال  :ومدفنه يف قرية اجلربوعية ،وهي من قرى ِ
الطاهر  ،قائ ً
احل َّلة الفيحاء(.)144
َّ
وهذه القرية تُعرف اليوم بناحية القاس��م نس��ب ًة للقرب الرشي��ف ،من نواحي قضاء

اهلاشم َّية أحد أقضية حمافظة بابل.

ِ .38ش��ينور :يف معج��م البلدان« :بالكرس ،وآخ��ره راء ،صقع بالع��راق بني بابل

والكوفة»(.)145
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ِ
املؤرخني ،يف طي أخبار اإلمام احلس��ن
وهذه القرية ورد ذكرها يف بعض َّ
مدونات ِّ

األصفهاين،
السبط مع معاوية بن أيب سفيان ،منها كام يف مقاتل الطالب ِّيني أليب الفرج
ّ
()146
ثم لزم الفرات
إذ قال« :وسار عبيد اهلل حتَّى انتهى إىل شينور حتَّى خرج إىل شاهى َّ

والفالوجة حتَّى أتى مسكن»(.)147

 .39الصاعد َّية :ذكرها احلافظ ابن ش��هر آش��وب (ت 588ه��ـ) ،يف كتابه مناقب

«ومسجد الشمس بالصاعد َّية من أرض بابل شائع ذائع»(.)148

اخلاليص
طي ذكره للس ِّيد أمحد
 .40الصدرين :أشار إليها ابن عنبة (ت 828هـ) يف ِّ
ّ
حممد بن احلس��ن الزاهد( ،)149وقد
حممد بن زيد بن احلس�ين بن أمحد بن َّ
ابن أيب الغنائم َّ

مر يف (اخلالصة).
َّ

 .41رصاة جاماس��ب( :)150موضع من نواحي النيل ِ
باحل َّل��ة املزيد َّية ،قال ياقوت:

احلجاج بن يوسف مدينة النيل التي
«رصاة جاماس��ب :تس��تمدُّ من الفرات ،بنى عليها َّ
()151
ُّ
(شط النيل)،
املسمة اليوم
بأرض بابل»  ،وعن ابن شامئل يف مراصد اال ِّطالع« :هي اَّ

وأظنُّها هى الرصاة العظمى»(.)152

احلموي« :وأ َّما أهل األثر فيقولون :الرصاة
ويف ذكر الرصاة العظمى يقول ياقوت
ّ

حممد
العظمى حفرها بنو ساس��ان بعدما أبادوا النبط ،ونس��ب إليه املحدِّ ثون جعفر بن َّ
حممد بن عبد
اليامن املؤ ِّدب
املخرمي و ُيعرف بالرصا ّ
يت ،حدَّ ث عن أيب حذافة ،روى عنه َّ
ّ
اجلوزي َّ
أن الذي حفره��ا هم ملوك النبط الذين
اهلل ب��ن عت��اب»( ،)153ويف املنتظم البن
ّ

ملكوا س��واد العراق ألف س��نة ،وكان الذي حفرها هو امللك فريوز حش��ش( ،)154ويف
ٍ
قول إنَّه أفريدون(.)155
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عيل ب��ن أيب طالب:
آل أيب طال��ب  ،يف ذي��ل خ�بر رجوع الش��مس ألمري املؤمن�ين ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

اس�� َت َق ْي َت
وال�صراة يف اللغة« :صرَ َ ى ال�شي َء صرَ ْ ًيا َق َط َعه و َد َفعه ،وصرَ َ ْي ُت املا َء إذا ْ
وكل ٍ
اس��تِنقاعهُّ ،
ثم َق َط ْع َت ،والصرَّ َ ى والصرِّ َ ى :املا ُء الذي َ
ماء مجُ ْت َِم ٍع صرَ ًى ،ومنه
طال ْ
َّ
الرصاة»(.)156

 .42ال�صروات :يف معج��م البلدان« :الرصوات كأنَّه مج��ع رصوة ،وهي قرى من
ِ
عيل بن منصور بن أيب
س��واد احل َّلة املزيد َّية ر َّد إىل واحدة ،وقد نُس��ب إليها أبو احلس��ن ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الرصوي ،ولد هبا ونشأ بواسط وسكن
الربعي املعروف بابن الرطلني الش��اعر
القاس��م
ّ
ّ
«الرصوي -بتقديم
بغداد»( ،)157ويف توضيح املش��تبه البن نارص الدي��ن (ت 842هـ):
ّ
الراء ع�لى الواو مع فتحته�ما -والرصوات-بالتحريك -قرى من س��واد ِ
احل َّلة املزيد َّية

لب اللباب
عيل بن منصور بن أيب القاس��م
الرصوي الشاعر»( ،)158ويف ِّ
ّ
منها أبو احلس��ن ّ
للسيوطي (ت 911هـ)« :الرصوي إىل الرصوات قرى ِ
باحل َّلة»(.)159
ّ
ّ
 .43رصيفني :ذكرها ابن ش�مائل يف مراصد اال ِّطالع ،قائلاً « :قرية من أعامل ِ
احل َّلة

املزيد َّية»(.)160

وذكر الش��يخ يوس��ف كركوش أنَّه عثر عىل وقف َّية ألحد أفراد أرسة آل كامل الدين

املعروف��ة ،يذكر فيها موقوفاته يف رصيف�ين ،وهذه املوقوفات اليوم يف قرية الس��ادة من
ِ
ِ
ثم ع َّق��ب بقوله :فإ ًذا قرية
ق��رى احل َّلة اجلنوبية عىل ضفة الف��رات (هنر احل َّلة) اليرسىَّ ،

السادة تكون من قرى رصيفني(.)161

 .44الطهامس�� َّية :وتُع��رف اليوم بـ(الطهامز َّية) تصحي ًفا لالس��م ،نس��ب ًة إىل الش��اه
طهامس��ب األول (ت 984ه��ـ)( ،)162وه��ي قرية تقع جن��ويب ِ
احل َّلة بناها الش��اه ع َّباس
َّ
األول عىل هنر ُيعرف بنهر الطهامس َّية؛ وذلك َّ
أن الشاه
األول( )163حفيد الشاه طهامسب َّ
َّ

طهامسب بعد أن ُط َّم هنر التاج َّية( )164وآل إىل اخلراب؛ لتداول السنني واألعوام ،والذي
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ّ

كان ِّ
ثم
يغ��ذي الكوف��ة والنجف ،أمر س��نة (943هـ) بحفر هنر من الف��رات إىل الكوفة َّ
إىل النج��ف ،غري أنَّه مل يتو َّفق لذلك ،فإنَّه ق��د وصل إىل قرب املكان املعروف بالنمرود،
األول املذكور قد
وو َق َ
ف العمل ،و ُعرف النهر بنهر الطهامس�� َّية( ،)165وكان الشاه ع َّباس َّ
َ

ج��اء إىل النجف لزيارة اإلمام أمري املؤمنني س��نة (1032هـ) ،فحفر ما ُط َّم ،و َع َّم َر،
وأجرى املياه حتَّى دخل مسجد الكوفة( ،)166فكان من جهوده ومساعيه بناء هذه القرية،

وال نصادف عىل طول هذه الطريق إلاَّ الطهامز َّية ،وهي قرية كبرية بناها الشاه ع َّباس ،ونجد
فيها العديد من حدائق النخيل»(.)167

 .45العتائ��ق :من قرى ِ
احل َّلة املش��هورة ،املط َّلة اليوم ع�لى الطريق املعروف بطريق

الفريوزآب��ادي (ت 817ه��ـ) يف القاموس املحي��ط ،قائلاً :
الس��ياحي ،ذكره��ا
احلم��زة
ّ
ّ
احل َّلة املزيدية»( ،)168ويف تاج العروس« :والع ِ
«والعتائق بلدة رشقي ِ
تائ ُقْ :قريتان إحدامها
َ
َّ
بنَهر عيس��ى ،واألخرى بلدة رش ِقي ِ
احل َّلة املزيد َّية»( ،)169وعن الشيخ يوسف كركوش:
ْ
َ
ْ
جيم كام هي القاعدة املتَّبعة يف
«واليوم تُعرف هذه القرية باسم (العتايج) ،بابدال القاف اً
اللسان الدارج»( ،)170وممن ُينس��ب إليها العامل الكبري الشيخ كامل الدين عبد الرمحن بن
()171
حممد
عيل
ّ
حممد بن إبراهيم بن َّ
َّ
العتائقي (ع َّطر اهلل مرقده) ،وكذلك الشيخ َّ
حممد بن ّ
بن أمحد ابن أيب احلسن
العتايقي(.)172
ّ

ِ .46
العك َ
ْرش�� ُة :ذكرها ابن ش�مائل يف مراصد اال ِّطالع ،فقال« :باسم النَّبت الذي
ترعاه اإلبل من مياه بنى عدي ،وهى قرية من عمل الصدرين ،من أعامل بلد ِ
احل َّلة»(،)173
واد ِ
باحل َّلة املزيدية ِمن س ِ
ويف تاج العروس للزبيدي« :بلدة ِ
الع َر ِاق»(.)174
ّ
َّ ْ َ
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الرحالة األملاين كارس��تن نيبور يف رحلته املشهورة متحدِّ ًثا عن ذهابه
وممَّن أش��ار إليهاَّ ،
ِ
األول سنة 1178هـ1765/م ،قائلاً ما لفظه:
من احل َّلة إىل كربالء بتاريخ ( )26كانون َّ
ِ
توجهت إىل مش��هد احلس�ين ...إىل قوله:
«يف  26اس�ترحت يف احل َّل��ة ،ويف اليوم الثاين َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

ِ
س��ميت
 .47العمران َّي��ة :من قرى احل َّل��ة الواقعة قرب أطالل مدينة بابل األثر َّية؛ ِّ

عيل بن أيب طالب،)175(
بالعمران َّية نسب ًة إىل القرب املوجود فيها املعروف بقرب عمران بن ّ

البندنيجي (ت 1283هـ) يف كتاب��ه جامع األنوار،
ذكرها الش��يخ عيس��ى صفاء الدي��ن
ّ
ً
تسمى بالعمران َّية ،فمررت هبا
قائلاً « :ويف قرب بغداد عىل بعد أربعة عرش
فرس��خا منها َّ
فرأيت هبا مشهدً ا وعليه ق َّبة فسألت عنه بعض األكابر يف
يف بعض أس��فاري إىل وطني،
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عيل ،واليه تُنسب هذه القرية ،وقال هذا هو
الس��ن من أهاليها ،فقال :إنَّه قرب عمران بن ّ
املشهور فيام بيننا واهلل أعلم»(.)176

والي��وم تُع��رف هذه القري��ة بقرية اجلمجمة نس��ب ًة إىل مس��جد اجلمجم��ة( )177من

عيل بن أيب طالب الناطقة بكراماته.
مقامات أمري املؤمنني ّ

 .48الغامر َّي��ة :يف معج��م البل��دان« :الغامر َّية ،قرية يف أرض باب��ل قرب ِح َّلة بني

مزي��د ،منها كان أب��و الفتح بن جي��اء( )178الكاتب الش��اعر( ،)179ويف مراصد اال ِّطالع:
«قرية من أرض بابل قرب ِح َّلة بنى ُدبيس»(.)180

األصييل ،عند ِذك��ره لقرب محزة بن اإلمام
الطقطقي يف
 .49الغ ََر َب��ات :ذكرها اب��ن
ّ
ّ
موس��ى بن جعفر ،قائلاً  :وقربه بمشهد ال َغربات بالصدرين ،رستاق من بالد ِ
احل َّلة
ََ
املزيد َّية(.)181

وال َغ َر َب��ات مجع غربة بالتحريك كأنَّه واحدة من ش��جر الغ��رب ،ويظهر عند ذلك
تفسري قول ِدعبل يف تائيتَّه املعروفة:
ق���ب���ور ب��ك��وف��ان وأخ�����رى بطيبة

وأخ�������رى ب���ف���خ ن���اهل���ا ص���ل���وايت

وأخ���رى ب���أرض اجل��وزج��ان حملها
وق��ب�ر ب��ب��امخ��رى ل����دى ال��غ��رب��ات
وق�بر محزة الذي ذك��ره ابن الطقطق��ي يعرف اليوم عن��د أهل ِ
احل َّل��ة بقرب أيب يعىل
ّ ُ
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ّ

عيل بن أيب
عيل بن محزة بن احلس��ن بن عبيد اهلل بن الع َّب��اس بن ّ
احلم��زة بن القاس��م بن ّ

مهدي
حمم��د
القزويني املتوفىَّ (س��نة
ّ
ّ
طال��ب ،عىل إ ْثر رؤيا رآها العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ
مفصلة معروف��ة( .)182وال أعلم كيف أعتُم��دت رؤياه تلك كدليل
1300ه��ـ) بحكاية َّ
ع�لى معرفة صاحب القرب ،والذي أميل إلي��ه وبعض الباحثني ،بل الراجح عندنا أنَّه قرب

ِّ
ومتأخرة،
احلم��زة بن اإلمام موس��ى بن جعفر املش��ار إليه يف عدَّ ة مص��ادر قديمة،

نصه ،وكتاب تذكرة األولياء
األصييل البن
ككت��اب
الطقطقي (ت 720هـ) وقد تق��دَّ م ُّ
ّ
ّ
ومقامه مشهور هناك(.)183

البندنيجي (ت 1283هـ) يف جامع األنوار ،قائلاً :
أيضا صفاء الدين عيسى
وذكره ً
ّ

ومدفنه يف قرية الباش َّية من القرى العراق َّية(.)184

درين) املار ذكرها سل ًفا قد ُعرف فيام
ولـم كان مش��هد ال َغ َربات ُيعدُّ من قرية َّ
(الص َ
اَّ

بعد بقرية الباش َّية التي ال تزال إىل يومنا هذا تُعرف هبذا اإلسم ،وتعدُّ من ناحية احلمزة،

عيل بن أيب طالب ،)185(لذا فالراجح عندنا َّ
أن بالد
تضم ً
والت��ي ُّ
أيضا مرقد عون بن ّ
حممد مهدي
الصدرين باألمس هي اليوم ناحية احلمزة الغر ّ
يب ،واهلل اعلم .عىل يد الس ِّيد َّ

مفصلة معروفة(.)186
القزويني (ت 1300هـ) بحكاية َّ
ّ

 .50الفراش أو فراشا :قرية من قرى ِ
احل َّلة املزيد َّية ذكرها ابن جبري ،فقال« :فنزلنا

قائلني ضحوته بقرية تُعرف بالفراش كثرية العامرة يش ُّقها املاء وحوهلا بسيط أخرض مجيل
املنظ��ر ،وقرى هذه الطريق من ِ
احل َّلة إىل بغداد عىل هذه الصفة من احلس��ن واالتِّس��اع،

ٍ
ويف ه��ذه القري��ة املذكورة خان كبري حيدق ب��ه جدار ٍ
رشفات صغ��ار»( ،)187ويف
عال له
ٌ
مراصد اال ِّطالع« :فراشاء -بفتح َّأوله ،وختفيف ثانيه -وبعد األلف شني معجمة ،قرية
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رصح بالقول  :ومرقده من نواحي قرية الباش�� َّية...
لنظم��ي زادة (ت 1136هـ) ،الذي َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

للس��يوطي« :وفراش��ا قرية بني بغداد
لب اللباب
مش��هورة ىف س��واد العراق»( ،)188ويف ِّ
ّ
ِ
واحل َّلة»(.)189
ثم الكرس والتشديد ،وياء مثنَّاة
 .51قبني :يف معجم البلدان ،فقال« :قبني،
بالضم َّ
ِّ

أعجمي لنهر ووالي��ة بالعراق ،ذكر عن األقيرش واس��مه
م��ن حت��ت وآخره نون :اس��م
ّ
األسدي َّ
أن احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة املعروف بالقباع أخرجه
املغرية بن عبد اهلل
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فلم عرب عىل جرس
مع قومه لقتال أهل الشام ومل يكن عند األقيرش فرس فخرج عىل محار اَّ

أيضا يف جتارب األمم البن
سوراء نزل بقرية يقال هلا قبني»( ،)190وورد ذكر هذا املوضع ً
مس��كويه ،قائلاً « :وفيه فاض ماء الفرات عىل س��كر قبني وغرق سواد األنبار وبادوريا
وبلغ إىل املحول وقلع حيطان البساتني والسواد يف الرصاة»(.)191

أن هذه القرية كانت من أعامل ِ
ويبدو ممَّا سبق َّ
احل َّلة يف غريب الفرات املتَّصلة بمدينة

األنبار.

اهلروي يف كتابه اإلش��ارات إىل معرفة الزيارات
القس��ونات :ذكره��ا الرحالة
ّ
ُّ .52
يف ط��ي حديث��ه عن قرية شوش��ة ،بام صورته« :وحت��ت ِ
احل َّلة قرية يقال هل��ا ...إىل قوله:
ِّ

قس��ونات»( ،)192وذكرها ياقوت
يف موض��ع يق��ال له :بر مالحة رشق��ي قرية يقال هل��اُّ :

ط��ي ذك��ره لقرية (برمالحة) ،قائلاً « :قرب حلة ُدبيس ب��ن مزيد رشقي قرية يقال هلا
يف ِّ
ِ
ِ
()193
��واد ،ويف موضع آخر:
الس َ
القس��ونات»  ،ويف تاج العروس« :ال َق َّس�� ُة :الق ْر َب ُة ،ب ُل َغة َّ
ُّ
الص ِغ َريةُ»( ،)194وال يبعد أن يكون اسم القرية مشت ًّقا من هذا املعنى.
وال َق َّس ُة :ال َق ْر َي ُة َّ
 .53ق�صر اب��ن هبرية = اهلاش��م َّية :يف معجم البلدان« :قرص ابن هبرية ُينس��ب إىل

()195
يزيد بن عمر ابن هبرية
لـم
ثم قال ما لفظه« :كان اَّ
الغطفاين  ،وس��اق نس��به الكاملَّ ،
ّ
يِّ
حممد بن مروان بنى عىل ف��رات الكوفة مدينة فنزهلا ومل
ول الع��راق من قبل مروان ب��ن َّ
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ّ

حممد يأمره باالجتناب عن جماورة أهل الكوفة فرتكها
يستتمها حتَّى كتب إليه مروان بن َّ
َّ
واستتم تسقيف
فلم ملك الس َّفاح نزله
َّ
وبنى قرصه املعروف به بالقرب من جرس سورا ،اَّ

وسمه اهلاشم َّية ،وكان الناس ال يقولون إلاَّ قرص ابن هبرية عىل
مقاصري فيه وزاد يف بنائه اَّ
العادة األوىل ،فقال :ما أرى ِذكر ابن هبرية يسقط عنه ،فرفضه وبنى حياله مدينة ونزهلا
حتول
أيضا املنصور
ً
ثم َّ
واستتم بنا ًء كان قد بقي فيها وزاد فيها أشياء وجعلها عىل ما أراد َّ
َّ

وسمها مدينة السالم»( ،)196وعن ابن األثري يف كتابه اللباب يف
منها إىل بغداد فبنى مدينة اَّ
فاألول قرص ابن هبرية ،وهو منس��وب إىل أيب املثنَّى
إىل مواضع وإىل اجلد ،فأما املواضع
َّ
عيل بن
عم��ر بن هبرية أمري العراق لبني أم َّية ينس��ب إىل القرص مجاعة منهم أبو احلس��ن ّ

القرصي»(.)197
عيل بن احلسن
ّ
َّ
حممد بن ّ

القرصي الذي عدَّ ه الشيخ
وممَّن ُينس��ب إليها الشيخ إس�ماعيل بن عباد
الطويس
ّ
ّ

أيضا الس�� ِّيد أبو عبد اهلل احلس�ين
يف أصحاب اإلمام الرضا ،)198(وممَّن ُينس��ب إليها ً
احلس��ني ،وولده م��ن ذر َّية ابراهيم
الفيومي
حممد بن احلس�ين
ّ
ّ
ّ
الق�صري بن أيب الطيب َّ

الغم��ر بن احلس��ن املثنى بن احلس��ن الس��بط ،ق��ال اب��ن عنب��ة« :وكان أليب عبد اهلل
الق�صري قتله أمحد بن
عيل بن احلس�ين
احلس�ين
ّ
ّ
القرصي عدَّ ة أوالد منهم أبو احلس��ن ّ

عامر العبيد ّيل ...ومنهم النقيب ظهري الدولة أبو منصور احلس��ن بن أمحد بن احلس��ن بن
األول»(.)199
القرصي ،وهو
احلسني
الزكي َّ
ّ
ّ

أقول :وهذه املدينة التزال قائمة إىل يومنا هذا.

 .54الق��ف :قرية بأرض باب��ل ،ذكرها ياقوت يف معجم البل��دان ،فقال« :والقف

اخلارجي
األشجعي
موضع بأرض بابل قرب باجوا وس��ورا ،خرج منه شبيب بن بحرة
ّ
ّ

عيل[.)200(»]
املشارك البن ملجم يف قتل ّ
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«القرصي -بفتح القاف وسكون الصاد ويف آخرها راء -هذه النسبة
هتذيب األنس��اب:
ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

 .55القل��ج :وتع��رف اليوم بـ(الگلج) ،وه��ي من قرى ِ
احل َّل��ة املعروفة يف اجلانب

الغياثي
الصغ�ير ،ورد ذكره��ا يف تاريخ الدول اإلس�لام َّية يف الرشق ،املع��روف بتاريخ
ّ
(حيا 891هـ) ،يف طي خرب هجوم احلاكم أس��بان عىل ِ
احل َّلة سنة  835هـ ،فقال« :فجاء
ًّ
ِ
َّ
ثم انحدر إىل املزيد َّية وعرب إىل
أس��بان
وحط عىل احل َّلة من جانب القلج مقدار ش��هرين َّ
اجلانب اآلخر»(.)201

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الطقطقي (ت 720هـ) يف ذيل ترمجته
صفي الدين ابن
ُ .56قم :أش��ار إليها الس ِّيد
ّ
ِّ

للس ِّيد أيب الفضائل أمحد بن موسى ابن طاووس ،إذ أملح هلا بقوله« :واستمطر له األنعام
بقرية قم ،ضيعة جليلة من أعامل ِ
احل َّلة»(.)202
 .57قناقيا :واليوم تعرف بـ(جناجة) ،من قرى ِ
احل َّلة التي ال تزال عامرة إىل اليوم،

طي أخبار املشعشع ،وقيام نائب الر َّماح َّية (سنة 883هـ)
ورد ذكرها يف تاريخ
الغياثي يف ّ
ّ

بنهب وقتل س��كان بعض القرى ،قائلاً «وقتلهم وهنب مجي��ع تلك الدايرة ،ووصل إىل
ِ
()203
طي ترمجة شيخ الطائفة يف
قناقيا من قرى احل َّلة»  ،وذكرها الس�� ِّيد حمس��ن األمني يف ِّ
اجلناجي
املالكي
وقته ،الش��يخ جعفر ابن الشيخ خرض ابن الشيخ حييى
النجفي،)204(
ّ
ّ
ّ
«واجلناجي نس��بة إىل جناجي��ة أو جناجيا بجيم
وه��و ممَّن ُينس��ب إىل هذه القرية ،قائلاً :
ّ

مفتوح��ة ونون وألف وجيم مكس��ورة مثنَّ��اة حتت َّية مفتوحة وهاء وأل��ف قرية من أعامل
ِ
عيل املقيمني فيها وأصل اس��مها قناقي��ا ويلفظها العرب جناجيا
احل َّل��ة وأصلهم من آل ّ
اهلن��دي يف نظم الآللئ
حممد
ّ
جيم ،ولذلك نس��به الس�� ِّيد َّ
ع�لى قاعدهتم يف إبدال القاف اً
(القناقناوي)(.)205
ّ

حممد حرز الدين يف هامش ترمجته للشيخ جعفر كاشف الغطاء« :نسبة
وعن الشيخ َّ
إىل جناجة وهي إحدى ق��رى العذار يف ِ
اجلنيجاوي،
احل َّلة الفيحاء ،وكان توقيعه جعفر
ّ
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ّ

هكذا وجدناه يف ورقة بيع بخ ِّطه وخامته»( ،)206ويف تاريخ ِ
احل َّلة َّ
أن اسم هذه القرية ورد

يف بعض الصكوك القديمة(.)207

 .58القنط��رة أو حص��ن بش�ير :م��ن ق��رى ِ
احل َّل��ة املزيد َّية الت��ي ذكره��ا ابن جبري

(ت 614هـ) يف رحلته ،قائلاً « :نزلنا بقرية تعرف بالقنطرة كثرية اخلصب كبرية الساحة
متد ِّفق��ة فيها جداول املاء وارفة الظالل بش��جرات الفواكه من أحس��ن القرى وأمجلها،

وهبا قنطرة ع�لى فرع من فروع الفرات كبرية حمدودبة يصعد إليها وينحدر عنها فتُعرف
الوقت الذي هو نصف مايو»(.)208

عيل ابن طاووس املتوفىَّ (سنة
وأش��ار إليها ً
ريض الدين ّ
أيضا الس�� ِّيد الزاهد العابد ّ

طي خربه مع الشيخ عبد املحسن ،قائلاً «:فخلوت هبذا الشيخ عبد املحسن،
664هـ) يف ِّ
ٍ
ومس��تغن عنَّا  ،فس��ألته فذكر َّ
ُّ
أن
تش��ك النفس يف حديثه،
فعرفته ،وهو رجل صالح ،ال

أصله من حصن بشري.)209(»...

احلمريي (ت 900هـ) يف الروض املعطار ،قائلاً  :قرية بالعراق عىل طريق
وذكرها
ّ
احلاج بمقربة من مرس��ى ِ
احل َّلة ،وهي كثرية اخلصب كبرية الساحة ،متد ِّفقة فيها جداول
املاء ،وارفة الظالل بش��جرات الفواكه ،من أحسن القرى وأمجلها ،وهبا قنطرة عىل ترعة

أيضا بحصن
ُعرف ً
ُعرف القرية هبا ،وت َ
من ترع الفرات كبرية يصعد إليها وينحدر عنها ت َ
بشري(.)210

ثم الس��كون ،وس�ين مهملة ،وآخره
 .59قوس��ان :يف مراصد اال ِّطالع:
«بالضمَّ ،
ِّ

نون :كورة كبرية ،وهنر عليه مدن وقرى ...إىل قوله :هو ّ
شط النيل»(.)211

طي أخبار حرب
وورد اس��م هذه الكورة والنهر يف أنساب األرشاف
ّ
للبالذري يف ِّ
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أيضا بحصن بش�ير ،وألفينا حصاد الش��عري هب��ذه اجلهات يف هذا
القري��ة هب��ا ،وتُعرف ُ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

الثقفي ،فقال« :ومحل الضعفاء يف الس��فن فخرجوا يف هنر
مصعب بن الزبري مع املختار
ّ

أيضا يف (الكام��ل يف التاريخ) يف
يق��ال له قوس��ان منه إىل الف��رات»( ،)212وورد ذكره��ا ً

ط��ي أخبار األمري س��يف الدول��ة صدقة ،فقال« :وأنفذ الس��لطان يف مج��ادى األوىل إىل
ِّ

الرتكامين ،فأخرج عنها نائب صدقة ،وأ َّمن الناس ك َّلهم إلاَّ
حممد بن بوقا
واس��ط األمري َّ
ّ

فتفرق��وا ومل ينهب أحد ،وأنفذ خيله إىل بلد قوس��ان ،وهو من أعامل
أصح��اب صدقةَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

صدقة ،فنهبه أقبح هنب وأقام عدَّ ة أ َّيام ،فأرس��ل صدقة إليه ثابت بن س��لطان ،وهو ابن

ع��م صدقة ومعه عس��كر ،فل�َّم�اَّ وصلوا إليها خ��رج منها األتراك وأقام ثاب��ت هبا ،وبينه
ِّ
وبينهم دجلة»(.)213

ِ .60
القي ُلوي��ة :يف معج��م البل��دان« :قيلوي��ة -بك�سر َّأوله ،وس��كون ثانيه ،والم

عيل
مضموم��ة ،وواو س��اكنة -قرية من نواح��ي مطريآباذ قرب النيل ،إليها ينس��ب أبو ّ
القيلوي»(.)214
حممد بن إسامعيل
ّ
احلسن بن َّ
القيلوي األديب،
حممد
وعن
ّ
ّ
طي ترمجة القايض احلسن بن َّ
املنذري (ت 656هـ) يف ِّ

قائلاً  :فهو منسوب إىل َق ْي ُل ْو َية قرية بأرض بابل بني مطري آباد والنيل(.)215

«القيل��وي -بالك�سر -إىل قيلوي��ة قري��ة بنواح��ي
للس��يوطي:
ل��ب اللب��اب
ّ
ويف ِّ
ّ

أيضا :بأرض بابل بني
طرباباذ»( ،)216ويف توضيح املش��تبه البن نارص الدي��ن« :وقيلوية ً

القيلوي»( ،)217كتب عنه
حممد األديب
ّ
عيل احلسن بن َّ
مطريآباذ والنيل منها القايض أبو ّ
الزكي
املنذري (.)218
ّ

ثم الس��كون ،والث��اء مث َّلثة ،وألف
 .61كوث��ى رب��ى :يف معج��م البل��دان:
بالضم َّ
ِّ

مقص��ورة تكت��ب بالياء؛ ألنهَّ ا رابعة االس��م ،قال ن�صر« :كوث ال��زرع تكوي ًثا إذا صار
أرب��ع ورقات ومخس ورقات وهو الكوث ،وكوثى يف ثالثة مواضع :بس��واد العراق يف
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سمي هنر كوثى بالعراق بكوثى من بني أرفخشد
أرض بابل ...إىل قوله :قال أبو املنذرِّ :
بن س��ام بن ن��وح ،وهو الذي كراه فنُس��ب إليه ،وهو جدُّ إبراهي��م ،أبو أ ّمه بونا

بن��ت كرنبا بن كوث��ى ،وهو َّأول هنر أخرج بالع��راق من الفرات ،وتاب��ع ياقوت قائلاً :
وكوثى الع��راق كوثيان :أحدمها كوثى الطريق واآلخر كوثى ربى وهبا مش��هد إبراهيم
اخلليل ،وهبا مولده ،ومها من أرض بابل ،وهبا طرح إبراهيم يف النار ،ومها ناحيتان،

وسار سعد من القادس َّية يف سنة عرش ففتح كوثى»(.)219

يب :يقال هلا
وه��ي بالعراق معلومة ،وه��ي املدينة التي ولد فيها إبراهيم ،ق��ال اخلطا ّ

ثم ياء»( ،)220ويف
كوث��ى ربى ،بفتح ال��راء املهملة ،بعدها باء معجمة بواحدة مفتوح��ةَّ ،
تاج الع��روس للزبيدي« :وكُو َثى ربا :م��ن ناحية بابِ َلَ ،بأر ِ ِ
يضا ،وهبا ُولِدَ
��ر ِاق َأ ً
َ َّ
ّ
ض الع َ
ْ
لي��ل و ُط ِ
س�� ِّيدُ نا اخلَ ُ
محاد ب��ن منصور الرضير
��ر َح يف النّ��ار»( ،)221وممَّن ُينس��ب إليها َّ

الكوثاين (.)222
ّ

 .62الكويفة :يف معجم البلدان ،فقال« :الكويفة :تصغري الكوفة التي تقدَّ م ذكرها

يقال هلا كويفة ابن عمر ،منسوبة إىل عبد اهلل بن عمر بن اخل َّطاب نزهلا حني قتل بنت أيب

العبادي ،وهي بقرب بزيقيا»(.)223
لؤلؤة واهلرمزان وجفينة
ّ

 .63املباركة :يف تاريخ ِ
احل َّلة ليوس��ف كرك��وش« :قرية من قرى النيل ورد ذكرها

عرضا يف كتب التاريخ»(.)224
ً

ثم الس��كون وفتح الياء بنقطتني من
 .64املزيد َّية :يف معجم البلدان« :مزيد بالفتح َّ
حت��ت ِح َّلة بني مزيدُ ،ذكرت يف ِح َّلة»( ،)225وهي قرية من قرى ِ
احل َّلة اجلنوب َّية ،وقد جاء

طي خرب هجوم احلاكم أس��بان عىل
عرضا يف تاري��خ
اس��مها ً
الغياثي (ح ًّيا 891هـ) ،يف ِّ
ّ
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«بضم َّأوله ،وبالث��اء املث َّلثة ،ومقص��ور ،عىل وزن فعىل،
ويف معج��م ما اس��تعجم:
ِّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

ِ
احل َّل��ة س��نة  835هـ ،وقد أوردناه س��ل ًفا يف ذكر قري��ة (القلج) ،وال ب��أس بإعادته هنا:
ِ
َّ
ثم انح��در إىل املزيد َّية
«فجاء أس��بان
وح��ط عىل احل َّلة من جانب القلج مقدار ش��هرين َّ
وعرب إىل اجلانب اآلخر»( ،)226وقرية املزيد َّية ال تزال موجودة إىل اآلن.

الن��وري ،احلكاية اخلامس��ة
أيض��ا يف كت��اب جنَّ��ة امل��أوى للش��يخ
وورد ذكره��ا ً
ّ

واألربعون ،خرب اكتشاف الس ِّيد مهدي
القزويني( ت 1300هـ) لقرب الس ِّيد أيب يعىل
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وبت تلك الليلة
محزة بن القاسم
«ثم ركبت من عندهم ُّ
ّ
ايس ،قائلاً ما لفظهَّ :
العلوي الع َّب ّ

السحر جلست لنافلة الليل وهت َّيأت
فلم كان وقت َّ
يف قرية املزيد َّية ،عند بعض س��اداهتا اَّ
للصالة»(.)227

 .65املش�ترك :يف معجم البلدان« :آخره كاف ،من قرى ِ
احل َّلة املزيد َّية ُينسب إليها

املقري»(.)228
عيل
ّ
عيل بن غنيمة بن ّ
ّ

()229
مرت
 .66مطريب��اد :وق��د تأيت بلف��ظ (مطريآب��اذ  ،وثالثة بلفظ (مطارآب��اد)َّ ،

اإلش��ارة إليها عند ذكرنا لقرية القيلو َّية ،وقول ياق��وت« :إنهَّ ا قرية من نواحي مطريآباذ

عرضا يف بعض
أيضا يف قرية واس��ط ،كام ورد ذكرها ً
قرب النيل»( ،)230وس��يأيت ذكرها ً
املصادر التارخي َّية يف أحداث سنة (420هـ) ،يف خرب إغارة قبيلة خفاجة عىل بعض قرى
ِ
«فع��رف املق ِّلد احلال ومع��ه مجع من خفاجة
احل َّل��ة ،ك�ما عن ابن األث�ير ،قائلاً ما لفظه:
َّ
فنهبوا مطري آباد ،والنيل ،وس��ورا ،أقبح هنب واستاقوا مواشيها وأحرقوا منازهلا»(،)231

املزيدي ،من ذلك ما ذكره ابن
طي أخبار األمري ُدبيس بن صدقة
وورد ذكره��ا ً
ّ
أيض��ا يف ِّ
س��ت
العديم يف بغية الطلب ،قائلاً « :وخرج املسرتش��د بعد ذلك لقتال ُدبيس يف س��نة
ِّ

ِّ
ش��ط
عرشة ومل ينتظم بينه وبني ُدبيس صلح ،وخرج ُدبيس بأصحابه إىل لقائه فنزل عىل
()232
عيل
النيل حتت مطري آباذ»  ،وممَّن ينسب إليها الشيخ اجلليل والفقيه العامل زين الدين ّ
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ّ

اب��ن أمحد بن طراد ،املطارآبادي ِ
احل يِّ ّل ( ،)233أحد كبار علامء اإلمام َّية ،تتلمذ عىل العلاَّ مة
ّ
احلس��ن اب��ن املطهر ِ
احل يِّ ّل ،وأخذ عنه الفق��ه ،وروى عنه مصنَّفات��ه ( ،)234وممَّن توفيِّ فيها
ّ
عيل بن
 وق��د ُينس��ب إليها ًأيضا -العامل النحرير والرجا ّيل الكب�ير أبو العباس أمحد بن ّ

النجايش( ت450هـ) صاحب كتاب الرجال املشهور.
أمحد
ّ
 .67املهاجري��ة :قرية جليلة بأعامل ِ
(األصييل)
الطقطقي يف كتابه
احل َّلة ذكره��ا ابن
ّ
َّ
ّ
ِ
حمم��د نجم الدين ( )235أم�ير مكَّة -عقب
عن��د ذك��ره لعضد الدي��ن عبد اهلل بن أيب نمي َّ
م��ن احلجاز يف س��نة [ ]...وقصد حرضة س��لطان الع�صر ث َّبت اهلل دولت��ه ،فأنعم عليه
باملهاجرية ضيعة جليلة بأعامل ِ
الفوطي يف جممع اآلداب،
أيضا ابن
احل َّلة»( ،)236وذكرها ً
َّ
ّ
حممد بن أيب سعد
حممد عبد اهلل بن نجم الدين أيب نمي َّ
قائلاً ما لفظه« :عضد الدين أبو َّ
احلسني املك ِّّي أمري احلاج ،من بيت اإلمارة وإليهم انتهت رياسة احلجاز
العلوي
احلسن
ّ
ّ

واالستيالء عىل هتامة ،قدم العراق سنة مخس وتسعني وستامئة قاصدً ا حضـرة السلطان

ولـم حرض يف احل�ضرة اإليلخان َّية وعرض ما معه م��ن اهلدايا والتحف
حممود غ��ازان ،اَّ
أكرمه وأقطعه ضيعة سنية ِ
باحل َّلة السيف َّية تدعى املهاجر َّية»(.)237
َّ
 .68املنقوش�� َّية :م��ن ق��رى ناحية الني��ل التابعة للح َّل��ة ،ذكرها ياق��وت يف معجم

الربعي
حممد بن جعفر
ّ
البلدان ،فقال« :من قرى النيل من أرض بابل ،منها أبو اخل َّطاب َّ
ش��اعر جيد ،ق��دم بغداد وأصعد منه��ا إىل ناحية اجلزيرة فأقام عن��د امللك األرشف ابن
امللك العادل مدَّ ة وتن َّقل يف نواحي ديار بكر ومدح ملوكها»(.)238

 .69النجيمة :يف مراصد اال ِّطالع« :قرية من نواحي النيل بالعراق»(.)239

 .70هنر الدير :تنس��ب إليه قرية ،ويف مراصد اال ِّطالع« :وهنر الدَّ ير هنر بني فراش��ا
وشط النيل من بلد ِ
ّ
احل َّلة»(.)240
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حمم��د ،فقد ورد العراق
موس��ى اجلون -فقال« :وأ َّما عب��د اهلل عضد الدين بن أيب نمي َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

احلموي« :نرس -بفتح
 .71نَرس :نس��بة إىل هنر تقع عليه عدَّ ة ق��رى ،قال ياقوت
ّ

نريس بن هب��رام بن هبرام بن
أوله ،وس��كون ثانية ،وآخره س�ين مهملة -ه��و هنر حفره
ّ
هب��رام بنواحي الكوف��ة َم َ
أخ ُذه من الفرات ،عليه عدَّ ة قرى قد نس��ب إليه قوم ،والثياب

النرس َّية منه ،وقيل :نرس قرية كان ينزهلا الضحاك بيوراسب ببابل ،وهذا النهر منسوب
النريس املعروف
حممد بن عيل بن ميمون
إليها
ويسمى هبا ،وممَّن ُينسب إليها أبو الغنائم َّ
َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وحممد ابن إسحاق بن فرويه،
ُبأبيَ ّ ( ،)241س��مع الرشيف أبا عبد اهلل عبد الرمحن
احلسني َّ
ّ
املقديس وهو من شيوخه»(.)242
روى عنه الفقيه أبو الفتح نرص ابن إبراهيم
ّ

ويف تاج العروس« :اس��م هنر بني ِ
نريس بن هبرام بن
احل َّل��ة والكوفة وهو هنر حفره
ّ

النريس ،ش��يخ
هب��رام( ،)243مأخ��ذه من الفرات ،عليه عدَّ ة قرى ،منه عبد اهلل بن إدريس
ّ

الرساج»(.)244
أليب الع َّباس َّ

 .72نفاح��ة« :م��ن ق��رى ِ
التطييل (كان ح ًّيا س��نة
احل َّل��ة ،ذكرها الرحال��ة بنيام�ين
ّ

561ه��ـ) ،يف رحلت��ه ،عند ذك��ره لربس نمرود ،قائلاً « :وعىل مس�يرة نص��ف يوم منه،

هيودي ،وفيها كنيس ر .إس��حاق نفاحة ،وحوله قربه ،وهي عىل
نفاحة ،فيها نحو مائتي
ّ
مس�يرة ثالثة فراسخ من مرقد حزقيال عىل شاطئ الفرات»( ،)245أي من قرية بر مالحة

املايض ذكرها ،ومرقد حزقيال هو املعروف اليوم بذي الكفل.

 .73نِ ّفر :قرية من نواحي بابل ،ذكرها ياقوت يف معجم البلدان« :نفر :بكرس َّأوله،

وتشديد ثانيه ،وراء :بلد أو قرية عىل هنر النرس من بالد الفرس ،عن اخلطيب ،فإن كان

قديم جاز ،فأ َّما اآلن فهو من نواحي بابل بأرض الكوفة ،قال
عن��ى أنَّه من بالد الف��رس اً
ِ
نفرا؛ َّ
ألن نمرود بن كنعان صاحب النسور حني أراد أن يصعد
أبو املنذر« :إنَّام سمي ن ّفر ً
إىل اجلبال فلم يقدر عىل ذلك هبطت النس��ور به عىل نفر فنفرت منه اجلبال ،وهي جبال
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كانت هبا فس��قط بعضه��ا بفارس فر ًقا من اهلل فظنت أنهَّ ا أمر من الس�ماء نزل هبا ،فذلك

قوله﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾»( ،)246ويف موضع آخر« :نفر،
قرية من سواد العراق»(.)247

عرضا يف بع��ض املص��ادر التارخي َّية ،من ذل��ك ما رواه
وه��ذه القري��ة ورد ذكره��ا ً

عيل مع اخلريت
ّ
الط�بري يف أحداث س��نة ثامن وثالث�ين يف ِّ
طي أخبار أمري املؤمن�ين ّ

احل��ر إىل األحنف وغريه يس��أهلم الكالم ملصعب فيه ،فك َّلمه في��ه األحنف فأخرجه من
ّ
احلر ن ّفر فأخذ
ثم أتى ابن ّ
احلبس ،وأطعمه خراج كسكر ،فصار إليه فقسمه يف أصحابهَّ ،

التميمي»( ،)249وغري
ق��رة
ّ
فقس��مه وحلق بربس ،فبعث إليه املصعب األبرد بن َّ
خراجها َّ

ذلك من األخبار.

 .74هن��ر الغنم :موضع حت��ت ِ
احل َّلة عىل هن��ر كان يعرف هبذا االس��م( ،)250مقابل

الغياثي يف طي أخبار حروب
عرضا يف تاري��خ
بلدة الس��يب املايض ذكرها .ورد ذكرها ً
ّ

الرتكامين قرا يوس��ف (سنة  806-805هـ) ،بام صورته« :وحتت
التيمور ِّيني مع احلاكم
ّ
ِ
احل َّلة يف موضع يقال له هنر الغنم مقابل السيب»(.)251

 .75النوري��ة :قري��ة عىل هنر الس��يب من أع�مال ِ
احل َّلة ،ذكرها ياق��وت يف (معجم
َّ

النوري الرضير( ،)252فقال« :والنور َّية
حممد
ّ
طي ترمجة احلسني بن هداب بن َّ
األدباء) يف ِّ
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عيل معي كتا ًبا
ابن راش��د ،قائلاً بس��نده عن عبد اهلل بن وائل قائلاً ما لفظه« :كت��ب ّ
ٍ
يومئذ ش��اب َحدَ ث أ َّما بعد ،فإنيَّ كنت أمرتك أن تنزل دير أبى
إىل زياد بن خصفة وأنا
ٍ
توجه القوم وقد بلغني
أي وجه َّ
موسى حتَّى يأتيك أمري؛ وذلك ألنيَّ مل أكن علمت إىل ِّ
البالذري
أنهَّ م أخذوا نحو قرية يقال هلا :نِ َّفر فاتبع آثارهم وسل عنهم»( ،)248ومنها عن
ّ
اجلعفي ،قائلاً م��ا لفظه« :وكتب ابن
احلر
ّ
ط��ي أخبار الفارس املش��هور عبيد اهلل ب��ن ِّ
يف ِّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

قري��ة من قرى ِ
احل َّلة الس��يف َّية من س��يف الفرات ن��زل هبا أبو عب��د اهلل الرضير توفيِّ يوم

فقيها
األربع��اء ثاين عرش رجب س��نة اثنتني وس��تني ومخس�مائة كان نحو ًّيا لغو ًّي��ا مقرئًا ً

الواس��طي وأيب
حممد بن احلس�ين بن بندار
ش��اعرا متفنِّنً��ا ،ق��رأ بالروايات عىل أيب ِّ
ّ
العز َّ
ً
«والن��وري بنون،
امل��رزيف»( ،)253ويف توضيح املش��تبه:
ع�لي
ّ
ّ
بك��ر َّ
حممد بن احلس�ين بن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

قري��ة اس��مها النور َّية من الس��واد ،من س��واد النيل من أع�مال بغ��داد»( ،)254ويف الوايف
بالوفي��ات للصف��دي« :ويعرف بالن��وري نس��بة إىل النورية قرية عىل الس��يب من ِ
احل َّلة
َّ
ّ
ّ
السيف َّية»(.)255

 .76النيل« :وهي من أش��هر نواحي أرض السواد التي سبق وجودها متصري ِ
احل َّلة

بقرون ،فف��ي معجم البلدان لياقوت« :النيل -بكرس َّأول��ه -بلفظ النيل الذي تصبغ به
الثياب ،يف مواضع :أحدها ُبليدة يف سواد الكوفة قرب ِح َّلة بني مزيد خيرتقها خليج كبري
احلجاج بن يوس��ف وس�َّم�اَّ ه بنيل مرص ،وقيلَّ :
إن النيل
يتخلج من الفرات الكبري حفره َّ

الشيباين،
النييل أبو الوليد
ّ
هذا يس��تمد من رصاة جاماس��ب ،ينس��ب إليه خالد بن دينار ّ

«النييل -بكرس النون وسكون
كان يس��كن النيل»( ،)256وعن ابن األثري يف كتابه اللباب:
ّ

الياء وبعدها الم -هذه النس��بة إىل النيل وهي بلدة عىل الفرات بني بغداد والكوفة منها

الشيباين»(.)257
النييل
أبو الوليد خالد بن دينار
ّ
ّ

وعن الشيخ يوسف كركوش« :كانت بلدة النيل مركز اإلمارة املزيد َّية قبل تأسيس

ِ
احل َّل��ة ،وكان ع�لى هنر النيل أربعامئ��ة قرية آهلة بالس��كان ،واآلن ال وجود هلذه القرى،

وكان يف وسط بلد النيل من قوسان قنطرة (هايس)( )258عىل ش ِّطه حمكمة البناء وال تزال
بقايا هذه القنطرة ،وقد فحصتها مديرية اآلثار العراق َّية سنة 1945م»(.)259

هذا ،وينس��ب إىل النيل مجلة م��ن أهل العلم واألدب نذكر منهم عىل س��بيل املثال

348

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

النييل ،والشيخ سامل
عيل بن أيب زنبور إمام األدب أبو الرضا
ّ
ال احلرص :الش��يخ أمحد بن ّ

النييل املؤ ّدب
العودي
عيل بن سلامن بن عيل
ّ
ّ
التغلبي ،والشيخ سعيد بن أمحد بن مك ّّي ّ
ابن ّ
الشيعي ،والشيخ سعيد بن عبد العزيز بن عبداهلل بن طيفور النييل ِ
احل يِّ ّل ،والعلاَّ مة الفقيه
ّ
ّ
الش��يخ أبو عبد اهلل ّ
النييل ،والفاضل اجلليل
مهذب الدين احلس�ين بن أيب الفرج بن ردة ّ
النس��ابة ابن ج�لال الدين النقيب
حممـد َّ
الس�� ِّيد غي��اث الدين عبدالكريم بن أيب طالب َّ
عيل بن عبد احلميد
النييل
ّ
احلس��يني ،والش��يخ اجلليل نظام الدين أبو القاسم ّ
عبد احلميد ّ

ِ .77هرقل��ة :بالك�سر ث��م الفت��ح ،من ق��رى ِ
احل َّل��ة املزيد َّي��ة ،ذكرها ابن ش�مائل
َّ
َ
البغ��دادي يف مراص��د اال ِّطالع ،فق��ال« :هرقلة قرية مش��هورة من بل��د ِ
احل َّلة من عمل
ّ
الصدرين»(.)260

حممد بن إسامعيل بن احلسني بن احلسن بن
وممَّن ُينس��ب إليها العامل اجلليل الش��يخ َّ
عيل اهلرقيل ،)261( املجاز من العلاَّ مة ِ
أيضا والده
احل يِّ ّل س��نة (707هـ) ،وينس��ب إليها ً
ّ
إسامعيل بن احلسني
اهلرقيل الذي خرجت عىل فخذه توثة ،وكان من معارصي الس ِّيد
ّ
ريض الدين عيل ابن طاووس.
ّ

احلموي يف معجم البل��دان ،فقال« :مدينة قديمة كانت
 .78اهلف��ة :ذكرها ياقوت
ّ

لـم قتل من قتل منهم يف مدينة
يف طرف الس��واد بناها سابور ذو األكتاف وأسكنها إيا ًدا اَّ

حمبس��ا هلم ،وهنى
ش��اهلا لـ�َّم�اَّ عصوا علي��ه ،ونقل من بقي منهم إىل ه��ذه املدينة وجعلها ً
الرع َّية عن خمالطتهم وأمر أن ال تدخل العرب داخل احلصن ،فمن دخل بغري إذنه ُقتل،
وكان كل من س��خطت عليه ملوك فارس نفته إىل اهلفة ،ووس��متها بالنفي اللعن ،وكان

349

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

النييل
النس��ابة الس ِّيد عيل بن عبد الكريم بن عبد احلميد
ّ
النييل ،والعلاَّ مة الفقيه َّ
احلسيني ّ
ّ
النجفي ،وغريهم كثري.
ّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

يس��موهنا هفاطرناي ،وآثار س��ورها بينة مل تن��درس»( ،)262ويف مراصد اال ِّطالع:
النبط
ُّ
«وأثرها ٍ
باق»(.)263
أقول :واليوم يتداول يف اللس��ان الدارج لفظ (ه َّفة) يراد به قذف اليشء ،أو إبعاده

ملسافةَّ ،
فلعل أصل هذا اللفظ جاء من هذه التسمية ،واهلل العامل.

 .79واس��ط :يف معجم البلدان« :قرية قرب مطريآباذ قرب ِح َّلة بني مزيد يقال هلا

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الواسطي ،واسط هذه القرية،
واس��ط مرزآباذ ،قال أبو الفضل :أنشدنا أبو عبد اهلل أمحد
ّ

الواسطي من هذه القرية لنفسه من قصيدة يمدح
قال :أنشدنا أبو النجم عيسى بن فاتك
ّ

بعض العامل:

وم������ا ع��ل�ى ق�������دره ش����ك����رت ل��ه

ل���ك���ن ش���ك���ري ل����ه ع��ل�ى ق����دري

َّ
ألن ش��ك��ري ال��س��ه��ى وأن��ع��م��ه ال

ـبدر ،وأي��ن السهى من ال��ب��در

()264

بالواسطي ،بكرس السني والطاء املهملتني:
للسمعاين ،يف ذكر املل َّقبني
ويف األنساب
ّ
ّ

«والرابع منسوب إىل واسط مرزآباد ،وهي قرية بالقرب من مطريآباذ ،كان هبا مجاعة من

الواسطي واسط هذه القرية وأبو النجم
عيل
ّ
الفضالءَّ ،
ثم ذكر منهم أبو عبد اهلل أمحد بن ّ

الواسطي»(.)265
عيسى بن فاتك
ّ

حممد بن عمر بن
وع��ن زكي الدين
ّ
طي ترمجة أيب الفضل َّ
املنذري (ت656ه��ـ) يف ِّ

أيضا منس��وب إىل
الروباين (وفيات س��نة 623هـ) ،قائلاً :
الواس��طي
عيل
والواس��طي ً
ّ
ّ
ّ
ّ

واسط قرية بالقرب من مطريآباذ»(. )266
��ط :قريةِ ،
ويف تاج العروس للزبيدي« :وو ِ
اس ُ
باحل َّلة املزيد َّيةُ ،ق ْر َب ُم َطيرْ آبا َذُ ،ي َق ُال
َ
ّ
لهَ ا :و ِ
اس ُط َم ْرزآبا َذ»(.)267
َ َ
أقول :ويغلب عندي الظ ُّن َّ
أيضا العامل الكامل والنبيل الفاضل
أن ممَّن ُينسب إليها ً
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الواس��طي،
الليثي
محاد بن أيب اخلري
عيل بن احلس�ين بن َّ
ّ
ّ
الش��يخ كامل الدين أبو احلس��ن ّ

الفاض��ل ،الفقي��ه ،الزاهد ،من مش��ايخ ابن ُم َع َّية واملجاز من الس�� ِّيد غي��اث الدين عبد
الكريم ابن طاووس ،فتكون نسبته إىل هذه القرية ،وليس إىل مدينة واسط املعروفة.
 .80الوقف :من قرى ِ
البغدادي ،فقال :والوقف موضع
احل َّلة ،ذكرها ابن ش�مائل
ّ
حتت سوراء ،من بالد ِ
احل َّلة املزيد َّية.

التط�لي ،أنَّه يف بقعة تبعد نحو ميل واحد من ه��ذه األطالل (أطالل بابل) يقيم
بنيام�ين
ّ

النبي دانيال يؤ ُّمونه؛
عرشون أل ًف��ا من اليهود ،ولدهيم كنيس عتيق البنيان منس��وب إىل ّ

()268
َّ
س��م
إلقام��ة الص�لاة فيه ،بناؤه م��ن احلجر
امله��ذب واآلج��ر  ،إذ تع َّقبه قائلاً « :مل ُي ِّ
هذا الرحالة هذه البقعة ،وقد َأطلقت عليها اس��م اليهود َّية بالنس��بة إىل س��اكنيها ،وهم

اليهود»(.)269
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الرحالة
 .81اليهود َّية :س�ماها بذلك الشيخ يوسف كركوش ،اعتام ًدا عىل ما ذكره َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

ثان ًيا
حللَّة القدمية
حملاَّ ت ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .1حم َّلة األكراد :ذكرها الس ِّيد ابن عنبة (ت 828هـ) يف عمدة الطالب ،يف معرض

احلس��ني ،قائلاً
حديثه عن حادثة قتل الرشيف ش��هاب الدين أمحد بن رميثة بن أيب نمي
ّ

مرارا وقتل مجاعة من
توجه إىل حم َّلة األكراد وقد كان ً
«ولـم ضاق به األمر َّ
هنبها ً
ما لفظه :اَّ
لـم رأوه قد ُخذل أظهروا له الوفاء وواعدوه النرص»(.)270
رجاهلا ،إلاَّ أنهَّ م اَّ

 .2حم َّلة اجلامعني :ذكرها الس�� ِّيد ابن عنب��ة (ت 828هـ) يف عمدة الطالب الكربى

عن��د ترمجة الس�� ِّيد أمحد بن رميث��ة بن أيب نمي ،فق��ال« :فلم يكن له عليه��م اعتامد وإنَّام

حمم��د بن نرص ش��يخ من حم َّلة
اعت�ماده ع�لى أهل حم َّل��ة اجلامعني ...إىل قول��ه :وأصاب َّ
اجلامعني نشابة»(.)271

اخلراس��اين (ت722هـ) ،يف كتابه (فرائد
اجلويني
 .3حم َّلة عجالن :ذكرها املحدث
ّ
ّ

الس��مطني) عند ذكر س�ماعه للس�� ِّيد مجال الدين أيب الفضائل أمحد ابن طاووس ،قائلاً :
«قراءة عليه وأنا أسمع بداره بمح َّلة عجالن ِ
باحل َّلة السيفية املزيد َّية يوم اخلميس يف ثاين

عرش من شهر ذي القعدة سنة 691هـ»(.)272

وحم َّلة اجلامع�ين هي قطعة من أرض اجلامعني التي كانت نواة ِ
احل َّلة قبل متصريها،

محلت االسم نفسه ،وهي ال تزال موجودة إىل يومنا هذا.

رب العاملني والصالة والس�لام عىل أرشف املرس��لني
وآخ��ر دعوان��ا أن احلمد هلل ِّ

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
س ِّيدنا َّ
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هوام�ش البحث
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املزيدي
ع�لي
ّ
( )1ه��و األم�ير س��يف الدول��ة صدق��ة ب��ن األم�ير أيب كامل منص��ور ب��ن ُدبيس ب��ن ّ
احل َّل��ة الس��يفية ِ
الن��ارشي األس��دي ،راب��ع األم��راء املزيديني ،ومؤس��س ِ
(احل َّلة احلارضة) نس��ب ًة
َّ
ِّ
ّ
ّ
ِّ
كريم س��خ ًّيا،
إلي��ه ،تق َّل��د اإلم��ارة بعد وفاة أبيه س��نة (479ه��ـ)  ،وكان بط�ًل�اً ش��جا ًعا مقدا ًما ،اً
ٍ
ب��أس
طموح��ا إىل امت��داد النف��وذ وبس��ط الس��يادة ،وكان يق��ال ل��ه :مل��ك الع��رب ،وكان ذا
ً
ٍ
ٍ
وس��طوة وهيب��ة ،موصو ًف��ا بم��كارم األخالق ،وقد نش��بت مع��ارك يف عهده بني أبناء الس��لطان
ثم البصـرة،
ملك ش��اه
الس��لجوقي ،فاس��تغل هذه الفرصة واستوىل عىل الكوفة وهيت وواس��ط َّ
ّ
السلجوقي
حممد بن بركيارق ملك شاه
ّ
وانتظم له ملك بادية العراق إىل أن زحف عليه الس��لطان َّ
بجيش فيه مخس��ون أل��ف مقاتل ،دارت معارك بين��ه وبينهم انتهت بمقتله س��نة (501هــ) .تنظر
ترمجت��ه يف :الكام��ل يف التاري��خ ،440/10 :س�ير أع�لام النب�لاء ،264/19 :األع�لام:
.203/3
( )2معجم البلدان.294/2 :
(ِ )3
ِّ
باخل��ط ليعلم أنَّه قد
اخل َّط��ة بالك�سر :األرض خيت ُّطها الرجل لنفس��ه ،وه��و أن ُيع ِّلم عليها عالمة
واخل ُّط ِ
اختارها ليبنيها دارا ،ومنه خطط الكوفة والبرصةِ ،
واخل َّط ُة :األَرض ُتن َْز ُل من غري َأن ِ
ينزهلا
ً
ِ
ِ
َ
َ
ِّ
ِّ
ً
َّ
ًّ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ناز ٌل قبل ذلك ،وقد خطها لنَفس��ه خطا واخ َتطها :وه��و أن ُي َعلم عليها َعالمة باخلَط ل ُيعلم أنه قد
ِ
ِ
ِ
للجوهري ،1123/3 :ولسان
والبرصة .ينظر :الصحاح
الكوفة
دارا ،ومنه ِخ َط ُط
اح َ
ّ
ْ
تازها ل َي ْبن َيها ً
العرب.288/7 :
ِ
ِ
ـي (املزارات ،ومدرس��ة احل َّلة)  ،نقلاً
تعرضت بإجياز لذكر ه��ذه القرى وأعامهلا يف كتا َب ِّ
( )4كن��ت قد َّ
ِ
عن :كتاب تاريخ احل َّلة للشيخ يوسف كركوش ،مضي ًفا إليها يف حينها ما عثرت عليه يف غريه من
املصادر األخرىِ ،
فالحظ.
( )5معجم البلدان.256/1 :
األمريي أبو النجم الش��اعر الرضير من قرية تُعرف
األمريي بدر بن جعفر بن عث�مان
( )6أب��و النج��م
ّ
ّ
باألمري َّية من نواحي النيل ،نشأ بواسط وقرأ هبا القرآن واألدب وسمع احلديث وقال الشعر وقدم
بغداد وسكنها ومدح هبا الصدور واألعيان وصار أحد شعراء الديوان ينشد يف التهاين والتعازي،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

وكان ً
وست مائة.
شيخا حمسنًا متد ِّينًا ،ولد سنة سبع وثالثني ومخس مائة وتوفيِّ سنة إحدى عرشة
ّ
الوايف بالوفيات.56/10 :
( )7مراصد اال ِّطالع.119/1 :
( )8الوايف بالوفيات.56/10 :
( )9بغية الطلب.3486/7 :
اهلمذاين.617 :
( )10البلدان البن الفقيه
ّ
( )11هو أول ملوك اليونان ِّيني عىل ما ذكره بطليموس ،وهو إسكندر بن فيلبس بن مرصيم بن هرمس
اب��ن هردوس ،احت��وى عىل ممالك عدَّ ة كبالد ف��ارس والصني والتبت واهلن��د وغريها ،فدانت له
املل��وك ،ومحلت إليه اهلدايا والرضائب ،ورتب ببالد التبت خل ًقا من رجاله وكذلك ببالد الصني،
كورا ،وبنى مدنًا يف سائر أسفاره ،وكان معلمه أرسطا طاليس حكيم اليونان ِّيني،
وك ََّور بخراس��ان ً
وس��ار اإلس��كندر راج ًعا من سفره يؤ ُّم املغرب ،فلام صار اىل مدينة شهرزور اشتدت علته ،وقيل:
بب�لاد نصيبني من دي��ار ربيعة ،وقي��ل :بالعراق ،فعهد اىل صاحب جيش��ه وخليفته عىل عس��كره
بطليموسُ ،ج ِعل بعد أن مات يف تابوت من الذهب ،ورصع باجلوهر بعد أن طيل جسمه باألطلية
املاسكة ألجزائه.
وأخباره كثرية وتتوزع يف كونه ذي القرنَني أم ال ،وذهب أصحابنا اإلمام َّية -أنار اهلل برهاهنم -إىل
شخصا واحدً ا ،أحدمها مؤمن وهو ذو
بطالن هذا القول من وجوه عدة ،وإنهَّام ش��خصان وليس��ا
ً
الطباطبائي
القرنني واآلخر كافر وهو اإلسكندر ،ومن شاء االطالع :فعليه بتفسري امليزان للعلاَّ مة
ّ
(بترصف).
وغريه من املصادر األخرى .مروج الذهب318/1 :
ُّ
( )12معجم البلدان.183/1 :
( )13القاموس املحيط.51/2 :
( )14جممع اآلداب.202 -201/4 :
( )15مراصد اال ِّطالع.145/1 :
( )16آثار البالد وأخبار العباد.304 :
( )17مروج الذهب.53/1 :
( )18مروج الذهب.110/2 :
( )19مروج الذهب.38/2 :
( )20مل اعث��ر ل��ه عىل ترمج��ة ،إلاَّ أن ابن تغري بردي ذك��ر يف النجوم الزاه��رةَّ ، )70/5( :
أن احلاكم
يسمى أبا
الفاطمي املس��تنرص باهلل بن ال َّظاهر إلعزاز دين اللهَّ بن احلاكم بأمر اللهَّ ،اس��توزر
ً
شخصا َّ
ّ
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باملرتجم.
يب ،فال يبعد اتحِّ اده
الفرج
َ
البابيل بعد وزيره أيب الفرج ابن املغر ّ
ّ
( )21خامتة مستدرك الوسائل.127/3 :
حممد بن
( )22ذكره الس�� ِّيد أمحد
احلس��يني يف تراجم الرجال ،)161/1( :قائلاً « :احلسن بن حييى بن َّ
ّ
الط��ويس ،ولع َّله من علامء
البابيل ملك جملدً ا من كتاب (املبس��وط) للش��يخ
منصور بن أيب صاعد
ّ
ّ
القرن السابع أو الثامن».
سمها (منهج السالمة) ،املصباح أو جنَّة األمان الواقية.466 :
( )23وقد اَّ
( )24أمل اآلمل.80/1 :
( )25معجم البلدان ،314/1 :مراصد اال ِّطالع.148/1 :
( )26مراصد اال ِّطالع.160/1 :
( )27تاريخ ِ
احل َّلة.10/1 :
( )28معجم مقاييس اللغة.170/1 :
( )29معجم مقاييس اللغة.171/1 :
( )30القاموس املحيط.302/4 :
الطسوج كتنّور ،الناحية .جممع البحرين.315/2 :
(ّ )31
( )32الكورة :املدينة ،والصقع واجلمع كور .الصحاح.810/2 :
( )33مراصد اال ِّطالع.176/1 :
( )34فتوح البلدان.336/2 :
التطييل308 -307 :
( )35رحلة بنيامني
ّ
( )36معجم البلدان.103/1 :
( )37معجم البلدان.384/1 :
( )38تاج العروس.200/8 :
لب اللباب.34 :
(ُّ )39
( )40الكامل يف التاريخ.74/1 :
حممد بن رجب املعروف
اين واألديب الش��اعر
ريض الدين رجب بن َّ
العرفاين الش��يخ ّ
ّ
( )41العامل الر ّب ّ
ش��اعرا منش�� ًئا أدي ًبا ،له كتاب مش��ارق أنوار اليقني يف حقائق
الربيس .كان فاضلاً حمدِّ ًثا
بـ :احلافظ
ً
ّ
أرسار أمري املؤمنني ،وله رس��ائل يف التوحيد وغريه ،توفيِّ حدود (815هـ) .تنظر ترمجته :أمل
اآلمل ،117/2 :روضات اجلنَّات  ،337/3أعيان الش��يعة  ،465/6موسوعة طبقات الفقهاء:
 ،107/9وغريها.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة الفيحاء
خطط ا ِ

( )42عمدة الطالب.82 :
( )43معجم ما استعجم.245/1 :
( )44لسان العرب.225/3 :
الش��واوي ،الش��اعر ،عاش ثال ًثا
الباقالين،
عيل بن احلس��ن بن معايل ،األديب ،فخر الدين ابن
ّ
ّ
(ّ )45
وثامنني س��نة ،وله شعر كثري .تاريخ اإلسالم ،154/51 :الوايف بالوفيات ،222/20 :باختالف
يسري.
( )46جممع اآلداب.77/3 :
( )47معجم البلدان.403/1 :
( )48رحلة ابن ب ُّطوطة.214 :
( )49معجم ما استعجم.245/1 :
( )50تاريخ ِ
احل َّلة.11/1 :
الطهراين.280 :
( )51ديوان أيب الفضل
ّ
( )52عمدة الطالب.284 :
( )53عمدة الطالب.369 :
( )54معجم البلدان ،412/1 :مراصد اال ِّطالع.194/1 :
ايس ،توفيِّ مسجونًا
حممد بن حييى بن أيب البغل أبو احلس�ين
ّ
(َّ )55
البغدادي من وزراء املقتدر باهلل الع َّب ّ
يف حدود س��نة (299هـ) تسع وتس��عني ومائتني ،له ديوان الرسائل ،رسائله يف فتح البرصة .هد َّية
العارفني .23/2
( )56الرسائر.276-275/1 :
( )57جممع البحرين.323/5 :
( )58إيضاح املصباح ألهل الصالح ،خمطوط ،الورقة.24 :
( )59رحلة بنيامني.306 :
احلسيني ،فاضل عامل جليل
املوس��وي
عيل بن عبد احلسني بن سلطان
ّ
ّ
( )60الس�� ِّيد احلس��يب النسيب ّ
العاميل،
الكفعمي
لغوي من املعارصين للش��يخ إبراهي��م
نحوي
كب�ير فقيه حمدِّ ث ،أديب ش��اعر
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل يف ترك اإلمامة ،والنور
نظم ً
وكان بينهام مكاتبات اً
ونثرا ،له مصنَّفات منها :رفع املالمة عن ّ
املنجي من الظالم يف حاش��ية مس��لك اإلفهام .تنظر ترمجته :ري��اض العلامء ،88-87/4 :تكملة
أمل اآلمل ،16/4 :طبقات أعالم الشيعة ،165/7 :وغريها.
( )61تكملة أمل اآلمل.16/4 :
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( )62الذريعة.377/24 :
( )63مراصد اال ِّطالع.226/1 :
( )64نقيب العلو ِّيني الس�� ِّيد جالل الدين عبد احلميد بن عبد اهلل التقي بن أس��امة بن أيب عبد اهلل أمحد
النسابة ،انتهى إليه علم النسب ،املح ِّقق املكثر
احلسيني ،الس ِّيد اجلليل الكبري القدر الفاضل النبيل َّ
ّ
املش��جر امللي��ح ِّ
اخلط العظيم الضبط ،أخذ م��ن ضبط األصول وحتقيق الف��روع بحظ عظيم ،كان
ِّ
والط��ب والنجوم ،أخذ عل��م العرب َّية عن عبد
عالـم باألدب
أخبار ًّي��ا َّ
ِّ
مجاعة لألنس��اب واألخبار اً
اللغوي ،مولده س��نة (522هـ)  ،ووفاته س��نة (597هـ) ،ومحل إىل مش��هد
اهلل بن أمحد اخلش��اب
ّ
األصييل ،257 :م��وارد االحتاف ،98 -97/2 :الوايف بالوفيات:
ع�لي فدفن هناك .تنظر ترمجته:
ّ
ّ
 ،44/18تاريخ اإلسالم ،286/42 :عمدة الطالب ،276 :خامتة مستدرك الوسائل،296/2 :
طبقات أعالم الشيعة ،156/3 :وغريها.
( )65معجم البلدان.501/1 :
( )66معجم البلدان.96/2 :
( )67معجم البلدان.294/2 :
ِ
اجلامعاين ،أحد أج َّلة فقهاء اإلمام َّية ،روى
عيل بن جعفر بن شعرة ،احل يِّ ّل
ّ
( )68مجال الدين أبو احلسن ّ
عن رش��يد الدين ابن شهرآش��وب ،وله منه إجازة بجميع رواياته ومصنَّفاته ،ومجلة من مصنَّفات
الطويس ،وقد نقل صاحب الرياض
الصدوق ،املفيد ،الرشيف املرتىض،
كبار املش��ايخ:
الكلينيَّ ،
ّ
ّ
صورة اإلجازة عن ِّ
واملؤرخة يف منتصف مجادى اآلخرة سنة إحدى وثامنني ومخسامئة.
خط املجيز،
َّ
تنظ��ر ترمجته :رياض العل�ماء ،383/3 :روضات اجلنَّات ،292/6 :موس��وعة طبقات الفقهاء:
 ،184/6وغريها.
( )69معجم البلدان ،263/2 :مراصد اال ِّطالع.406/1 :
التوابني).70/5 :
( )70تاريخ
الطربي( ،457/4 :خرب َّ
ّ
( )71الكامل يف التاريخ.405/4 :
األش��عري ،احلافظ األديب املعروف
الش��افعي
البغدادي
عيل بن ثابت بن أمحد
ّ
ّ
ّ
( )72أبو بكر أمحد بن ّ
باخلطيب؛ ألنَّه كان خيطب بجامع بغداد يف اجلمعات واألعياد ،له مصنَّفات أشهرها كتاب تاريخ
تقي
ثم كتب يف ذيله أبو س��عد
حمب الدين بن َّ
بغ��داد ال��ذي قد ذ َّيله ّ
ثم احلافظ ّ
الس��معاينَّ ،
النجار َّ
ّ
الدين بن رافع إىل غري ذلك ،ولد سنة (392هـ) ،وتوفيِّ سنة (463هـ)  ،ودفن ببغداد بباب حرب
بق��رب قرب برش احلايف .تنظ��ر ترمجته :الكنى واأللقاب  ،207/2س�ير أعالم النبالء،270/18 :
املس��تفاد من ذيل تاريخ بغداد ،38 :طبقات الش��افع َّية الكربى ،29/4 :هد َّية العارفني،79/1 :
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وغريها.
( )72الكفاية يف علم الرواية( 9 :املقدِّ مة).
ِ
ِ
( )74أفادنا هبا األخ املح ِّقق األستاذ أمحد احل يِّ ّل يف هامشه عىل كتابنا مدرسة احل َّلة.35 :
( )75عمدة الطالب.262 :
( )76معجم البلدان.378/2 :
( )77قباذ ابن فريوز بن يزدجرد بن هبرام جور ،الثامن عرش من ملوك الفرس الساس��ان ِّيني وهو والد
أن��ورشوان العادلَ ،م َل َك بعد أخي��ه بالش ابن فريوز ،ويف أ َّيامه ظهر مزدك الزنديق ،وإليه تضاف
املزدك َّي��ة ،ول��ه أخبار مع قب��اذ ،وما أحدثه يف العا َّمة م��ن النواميس واحلي��ل إىل أن قتله أنورشوان
يف ملك��ه ،وكان ملك قباذ إىل أن هلك ثال ًثا وأربعني س��نة ،وله أخب��ار كثرية .تنظر ترمجته :مروج
يب ،163/1 :وغريها.
الذهب ،289/1 :تاريخ
الطربي ،519/1 :تاريخ اليعقو ّ
ّ
( )78معجم البلدان.516/1 :
( )79األخبار الطوال.65 :
أس��مرا
قصريا
اخلراس��اين عبد الرمحن بن مس��لم القائم بالدعوة الع َّباس�� َّية ،قيل كان
( )80أبو مس��لم
ً
ً
ّ
مازحا إلاَّ
عالـم باألمور ،مل ُي َر ضاحكًا وال
حلوا أحور العني خافض الصوت
ً
ً
ً
فصيحا حلو املنطق اً
يف وق��ت تأتيه الفتوحات العظ��ام فال يظهر عليه أثر الرسور ،و عندما تن��زل به احلوادث الفادحة
مر ًة واحدةً ،ويقول:
ال ُي��رى مكتئ ًبا وإذا غضب مل
ّ
يس��تفزه الغضب ،وال يأيت امرأته يف الس��نة إلاَّ َّ
مرة ،وكان من أش��دِّ الناس غرية ،ال يدخل قرصه
اجلامع جنون ويكفي اإلنس��ان أن جي َّن يف الس��نة َّ
غريه ،قيل ملا ز َّفت إليه امرأته أمر بالربذون الذي ركبته ُ
فذبح وأحرق رسجه لئلاَّ يركبه ذكر بعدها،
ربا ،قتله املنصور يف شعبان سنة (137هـ) بروم َّية املدائن بالقرب من
ُقتل يف دولته س��تامئة ألف ص ً
األنب��ار .تنظر ترمجته :الكنى واأللقاب ،157/1 :مس��تدركات علم رج��ال احلديث،452/8 :
سري أعالم النبالء  ،48/6األعالم.337/3 :
الطربي ،29/6 :الكامل يف التاريخ.361/5 :
( )81تاريخ
ّ
( )82الروض املعطار.219 :
( )83عمدة الطالب.276 :
( )84معجم البلدان.499/2 :
( )85معجم البلدان ،452/2 :بابل وخططها يف معجم البلدان ،جم َّلة تراثنا ،ع.163/131 :
( )86معجم البلدان.450/2 :
( )87معجم البلدان ،294/2 :مراصد اال ِّطالع.419/1 :
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( )88معجم البلدان.481/2 :
( )89الفوائ��د املدن َّي��ة ،87 :النج��م الثاق��ب ،467 :خامت��ة املس��تدرك  ،441/2تاريخ مق��ام اإلمام
املهدي يف ِ
احل َّلة.144 :
ّ
ِ
ِ
( )90معجم البلدان ،485/2 :وذكر هذه القرية أفادنا به األخ األستاذ أمحد احل يِّ ّل.
( )91معجم البلدان.507/2 :
( )92تاج العروس.465/1 :
( )93معجم البلدان.127/3 :
( )94مراصد اال ِّطالع.655/2 :
( )95لب اللباب.122 :
( )96توضيح املشتبه.93/4 :
حممد بن أيب سعد احلسن
( )97هو الفارس الشجاع أمري احلاج الس ِّيد عضد الدين عبد اهلل بن أيب نمي َّ
احلسني ،أحد أعالم أرسة آل أيب نمي أمراء احلجاز ،ذكرنا له
العلوي
عيل بن قتادة بن إدريس
ّ
ّ
ابن ّ
ِ
مفصلة يف كتابنا (مزارات احل َّلة الفيحاء) عند ذكر مرقده .فلرياجع.
ترمجة َّ
( )98عمدة الطالب.145 :
( )99تاريخ ِ
احل َّلة.12/1 :
( )100توضيح املشتبه.99/5 :
( )101القاموس املحيط.302/1 :
( )102تاج العروس.21/5 :
( )103بحار األنوار.18/106 :
( )104مروج الذهب.118/1 :
عيل بن احلس�ين بن
الس��وراين ،حك��ى عن س��فيان
( )105إبراهي��م ب��ن نرص
ّ
الثوري ،واحلس�ين بن ّ
ّ
يب ،حدَّ ث عن س��عيد بن أمحد ابن البنَّا ،كانت داره عند س��ور بغداد فقيل له:
خود
الس��وراين احلر ّ
ّ
السوراين .توضيح املشتبه.208/5 :
ّ
( )106معجم البلدان.278/3 :
( )107جممع البحرين.339/3 :
( )108يف بع��ض املص��ادر بلفظ (جزنا) بدل (رصنا) .ينظر :من ال حي�ضره الفقيه ،204/1 :الوايف:
 ،387/26بحار االنوار .178/41 ،440/33
( )109بصائر الدرجات .237 :
( )110فتوح البلدان .351/2
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اهلمداين.128 :
( )111البلدان ،البن الفقيه
ّ
( )112معجم البلدان.365/4 :
السوراوي ،كان من أكابر مشايخ الشيعة،
( )113احلسني بن هبة اللهَّ بن رطبة ،مجال الدين أبو عبد اللهَّ
ّ
الطويس (ت بعد 515ه��ـ) ،وقرأ الكتب
عيل بن الش��يخ
ً
ّ
فقيه��ا ،عار ًف��ا باألص��ول ،روى عن أيب ّ
ِ
حممد بن أيب
ورحل إىل خراس��ان ولقي كبار العلامء ،وصنَّف وش��غل باحل َّلة وغريه��ا ،روى عنهَّ :
الديلمي،
حممد
ال�بركات بن إبراهيم
ّ
الصنعاين ورش��يد الدي��ن أبو الربكات العبداد بن جعفر ب��ن َّ
ّ
يب بن مسافر
عيل
حممد بن حييى بن الفرج
املشهدي ،وعر ّ
ّ
ّ
السوراويَّ ،
وحييى بن َّ
وحممد بن جعفر بن ّ
العبادي ،وابنه هبة اهلل بن احلسني بن هبة اهلل وغريهم ،توفيِّ كام عن ابن حجر سنة (579هـ) .تنظر
ّ
ترمجته :فهرست منتجب الدين ،52 :أمل اآلمل ،80/2 :لسان امليزان ،316/2 :خامتة مستدرك
الوسائل ،7/3 :طبقات أعالم الشيعة ،83/3 :موسوعة طبقات الفقهاء ،95/6 :وغريها.
السوراوي ،الفاضل الفقيه ،اجلليل ،أخذ عن
عيل بن ثابت بن عصيدة
ّ
( )114الش��يخ ش��مس الدينّ ،
ِ
وحممد بن احلس�ين بن أمحد
يب بن مس��افر
ّ
حممد عر ّ
َ
العبادي احل يِّ ّل (ت بعد 580هـ)َّ ،
الفقيه�ين أيب َّ
عيل والد
املقدادي (ت حدود 580هـ) ،ومحل عنه
ابن طحال
َ
ّ
الفقيهان س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
ِ
يني
حممد
حممد ال ُق ِّس ّ
��يني ،وولده َّ
املوصل وروى عنه أمحد بن صالح ال ُق ِّس ّ
العلاَّ مة احل يِّ ّل ،وأمحد بن َّ
يِّ ّ
إجازة س��نة ثالث وثالثني وس��تامئة ،ت��وفيِّ بعد (633ه��ـ) .تنظر ترمجته :أم��ل اآلمل،177/2 :
موس��وعة طبقات الفقهاء ،162/7 :خامتة مس��تدرك الوسائل ،338/2 :طبقات اعالم الشيعة:
 ،102/4وغريها.
ِ
السوراوي احل يِّ ّل ،ويقال له
( )115ش��يخ املتك ِّلمني ،سديد الدين سامل بن حمفوظ ابن عزيزة بن وشاح
ّ
س��امل بن عزيزة ،روى عن حييى األكرب بن احلس��ن بن س��عيد اهلذيل ِ
احل يِّ ّل ،واحلسني بن هبة اللهَّ بن
ّ
شاعرا ،جليل القدر
فقيها ،أدي ًبا،
رطبة
السوراوي (ت 579هـ) ،وكان من كبار متك َّلمي اإلمام َّيةً ،
ّ
ً
عيل ابن طاووس
ريض الدين ّ
صنَّ��ف كتاب التبرصة ،وكتاب املنه��اج يف علم الكالم ،روى عن��ه ّ
ِ
وق��رأ عليه التبرصة وبعض املنهاج ،وأخذ عنه املح ِّقق جعفر بن احلس��ن احل يِّ ّل علم الكالم وش��ي ًئا
من الفلس��فة ،وقرأ عليه املنهاج وروى عنه تصانيفه س��ديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ِ
احل يِّ ّل،
ّ
توفيِّ حدود 630هـ .تنظر ترمجته :أمل اآلمل ،124/2 :رياض العلامء ،411/2 :خامتة مستدرك
الوس��ائل ،464/2 :روض��ات اجلنَّ��ات ،4/4 :أعيان الش��يعة ،180/7 :تكمل��ة أمل اآلمل، :
موسوعة طبقات الفقهاء ،83/7 :وغريها.
( )116معجم البلدان.293/3 :
( )117القاموس املحيط.84/1 :

360

احل�سيني
حيدر ال�س ِّيد مو�سى وتوت
ّ

361

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )118توضيح املشتبه.21/5 :
( )119تاج العروس.89/2 :
( )120عمدة الطالب.240 :
يني،
حممد بن أمحد بن صالح
( )121الش��يخ أمحد بن صالح
القس ّ
السيبي ِّ
ّ
الس��يبي والد الش��يخ اجلليل َّ
ّ
وزهادهم ،ترجم له الش��يخ آغا بزرك يف طبقات أعالم الشيعة ()7-6/4
كان من أفاضل العلامء َّ
وذك��ر َّ
حممد بن أمحد يروي عنه ،وهو يروي عن الش��يخ الفقيه راش��د بن
أن ولده ش��مس الدي��ن َّ
حممد
إبراهيم
البحراين يف  ،605وتوفيِّ بعد اإلجازة بأش��هر ،ويروي ً
أيضا عن الش��يخ قوام الدين َّ
ّ
السوراوي عن احلسني بن رطبة
عيل ابن فرج
حممد
البحراين يف  ،588ويروي ً
ّ
ابن َّ
أيضا عن الفقيه ّ
ّ
عيل ب��ن ثابت بن عصيدة،
ع�لي
الطويس عن أبيهً ،
وأيضا يروي عن الفقيه ش��مس الدين ّ
ّ
ع��ن أيب ّ
السوراوي.
ّ
الس��يبي
اإلمامي ،ش��مس الدين أبو جعفر
حممد بن أمح��د بن صالح ،الفقيه
ّ
ّ
( )122الش��يخ الصال��ح َّ
ال ُقس��يني ،ث��م ِ
احل يِّ ّلُ .عني منذ صغ��ره باحلديث ،وجدّ يف طلبه ،فحصل وه��و يف صباه عىل إجازة
ِّ ّ
املوس��وي يف س��نة (630هـ) وهي س��نة وفاة املجيز ،وروى عن عدَّ ة من
من الس�� ِّيد فخار بن معدّ
ّ
ِ
وعيل بن ثابت
حممد بن جعفر بن هبة اللهَّ بن نام احل يِّ ّل،
املش��ايخ ،منهم :والده أمحد ،ونجيب الدين َّ
ّ
ِ
عيل بن موس��ى ابن طاووس احل يِّ ّل ،والس ِّيد أمحد بن موسى ابن
ابن عصيدة
ّ
الس��وراوي ،والس�� ِّيد ّ
ِ
حممد
وحممد بن أيب الربكات
حممد بن َّ
الصنعاين ،والس ِّيد َّ
طاووس احل يِّ ّل ،وسمع منه أكثر تصانيفهَّ ،
ّ
اآلوي ،وغريهم ،وقرأ كتاب اجلام��ع للرشائع عىل مصنِّفه
العل��وي
حممد بن زيد بن الداعي
ّ
ّ
اب��ن َّ
ِ
حييى بن أمحد بن حييى بن احلس��ن بن س��عيد احل يِّ ّل ،وكتاب هنج الوص��ول إىل معرفة األُصول عىل
مصنِّفه جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلسن بن سعيد املعروف باملح ِّقق ِ
احل يِّ ّل (ت 676هـ) ،تف َّقه
العاميل (ت حدود  728هـ) وق��رأ عليه يف الفقه (النهاية) ،و(االس��تبصار)،
ب��ه طومان بن أمح��د
ّ
عيل
الطويس ،وروى عنه
و(املبسوط) ،وهي من تأليف أيب جعفر
َ
ريض الدين أبو احلسن ّ
الفقيهان ّ
ّ
الليثي ،ووصفه بالفقيه الصالح
محاد
ابن أمحد بن حييى
املزيدي ،وأبو احلس��ن عيل بن احلس�ين بن َّ
ّ
ّ
الد ّي��ن .تنظر ترمجته :أمل اآلمل ،241/2 :طرائف املقال ،105/1 :خامتة مس��تدرك الوس��ائل:
 ،332/2تكمل��ة أمل اآلم��ل ،385-384/4 :طبقات أعالم الش��يعة ،148/4 :معجم رجال
احلديث ،351/15 :موسوعة طبقات الفقهاء ،206/7 :وغريها.
القس��يني ،عامل
الس��ليبي
حممد بن أمحد بن صالح
ّ
ّ
عيل بن َّ
( )123يف أم��ل اآلم��ل )198/2( :الش��يخ ّ
عيل بن طاووس وعن أبيه ،وال خيفى َّ
(الس��ليبي) هو تصحيف
أن
ّ
فاضل حم ِّقق صالح ،يروي عن ّ
(السيبي).
ّ
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حممد بن أمحد بن صال��ح ،فاضل فقيه ،يروي عن
( )124يف أم��ل اآلمل )8/2( :الش��يخ إبراهيم بن َّ
حممد.
عيل بن موسى بن طاووس ،ويروي عن أبيه َّ
الس ِّيد ّ
حممد بن أمحد بن صال��ح ،فاضل فقيه ،يروي عن
( )125يف أم��ل اآلمل )53/2( :الش��يخ جعفر بن َّ
عيل بن موسى بن طاووس.
ّ
عيل بن طاووس
ريض الدين ّ
( )126وه��ؤالء األخ��وة الثالثة األجالء م��ع والدهم ،أجازهم الس�� ِّيد ّ
حممد بن أمحد بن صالح
س��نة (664هـ) ،وهي س��نة وفاته بعد س�ماعهم قراءة والدهم الش��يخ َّ
كتاب األرسار املودعة يف س��اعات الليل والنهار ،وكتاب حماس��بة املالئكة الكرام أواخر ِّ
كل هنار
ريض الدين ابن طاووس .بحار األنوار .18/106
من الذنوب واآلصار ،عىل مصنِّفهام الس ِّيد
ّ
( )127الروض املعطار.316 :
( )128معجم مقاييس اللغة.120-119/3 :
( )129رياض العلامء ،132/5 :تعليقة أمل اآلمل.319 :
( )130الكنى واأللقاب.10/3 :
( )131تكملة أمل اآلمل.71 -70/6 :
( )132لؤلؤة البحرين( 173 :اهلامش).
(ّ )133
حممد بن
الشيخ الفاضل الفقيه مجال الدّ ين ورشف املعتمدين أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اللهَّ بن َّ
ِ
السيوري والفاضل املقداد،
الغروي املعروف بالفاضل
األسدي
السيوري احل يِّ ّل
حممد
ّ
ّ
ّ
ّ
احلس�ين بن َّ
عن��د الفقهاء ِّ
الرج��ال جام ًعا بني املعقول
املتأخرين ،كان من أجلاَّ ء األصحاب ،وعظامء مش��ايخ ِّ
عالـم فاضلاً متك َّلام حم ِّق ًقا مد ِّق ًقا م��ن أعاظم الفقهاء ،قد أثنى عليه ّ
كل من عنونه بالثناء
واملنق��ول ،اً
اجلميلِّ ،
املطهر ،والس ِّيد
حممد بن مك ِّّي ،وفخر املح ِّققني ابن َّ
والذكر النبيل ،أفضل تالمذة الشهيد َّ
ضياء الدين عبد اهلل بن األعرج ،له مصنَّفات عديدة من أشهرها كتاب كنز العرفان يف فقه القرآن،
وإرش��اد الطالبني إىل هنج املسرتش��دين ،والنافع يوم احلرش يف رشح الباب احلادي عرش ،وغريها،
توف سنة (826هـ) .تنظر ترمجته :تعليقة أمل اآلمل ،319 :روضات اجلنَّات ،174-172/7
تكمل��ة أمل اآلم��ل ،73-68/6 :كنزالعرف��ان( 4 :املقدِّ مة)  ،طبقات أعالم الش��يعة،138/6 :
للزركيل ،282/7 :فهرس الرتاث ،754/1 :وغريها.
األعالم
ّ
( )134معجم البلدان ،311/3 :بابل وخططها يف معجم البلدان ،جم َّلة تراثنا ،ع.167/131 :
( )135معجم البلدان.375/3 :
( )136اإلشارات إىل معرفة الزيارات.68 :
( )137القاس��م بن اإلمام موس��ى بن جعفر ،كان س ِّيدً ا جليلاً
عالـم فاضلاً  ،وكان موضع عطف
اً
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أبي��ه اإلمام ورعايته ،وكان حي ُّبه ح ًّبا ش��ديدً ا ،وأدخله كام عن (ال��كايف )54/7يف وص َّيته.
ريض الدين ابن طاووس يف كتابه (مصب��اح الزائر )503 :يف ِذكر زيارة قبور أوالد
وذكره الس�� ِّيد ّ
وعيل بن
األئم��ة
َّ
َّ
ون��ص عىل اس��تحباب زيارته و َق َرنه بأيب الفض��ل الع َّباس ابن أم�ير املؤمنني ّ
بالطف ،وذكر هلم وملن جرى جمراهم زي��ارة ذكرها يف كتابه املذكور،
احلس�ين األكرب املقتول
ِّ
وذك��ر الش��يخ حرز الدي��ن يف (مراقد املعارف  )181/2عن��د ذكر مرقده َّ
أن أ َّم��ه أ ُّم ولد تكنَّى أ ُّم
املرشفة،
عيل بن موس��ى الرضا ،وأ ُّم فاطمة (املعصوم��ة) دفينة قم َّ
البن�ين هي أ ُّم أخيه اإلمام ّ
بسم الرش��يد توارى القاسم عن السلطة الع َّباس َّية يف سورا
ولـم استُش��هد والده اإلمام موسىِّ 
اَّ
وتوفيِّ هبا.
( )138معجم البلدان ،372/3 :مراصد اال ِّطالع.819/2 :
( )139توضيح املشتبه.209/5 :
األصييل يف أنساب الطالب ِّيني.179 :
()140
ّ
(رس السلس��لة
( )141القاس��م بن الع َّباس بن موس��ى بن جعفر ،أ ُّمه أ ُّم ولد
َّ
تس��مى علم ،كام يف ِّ
الطقطقي (« :)179وأ َّما الع َّباس بن موسى
األصييل البن
البخاري ،ويف
العلو َّية )43 :أليب نرص
ّ
ّ
ّ
الكاظم فهو معقب بال خالف ...إىل قوله :وأعقب الع َّباس من ولديه موسى والقاسم» .وذكر ابن
طباطبا يف (منتقلة الطالب َّيةَّ :)271 :
«أن بالكوفة أمحد بن القاسم بن الع َّباس بن موسى الكاظم».
عمه القاسم بن موسى عند أهل السري والتواريخ،
أقول :وال خيفى االشتباه احلاصل بينه وبني ِّ
عند ذكر قربه وبعض أخباره ،فتأ َّمل.
( )124عمدة الطالب.230 :
( )143تذكرة األولياء.351 :
( )144جامع األنوار.584 :
( )145معجم البلدان ،386/3 :بابل وخططها يف معجم البلدان ،جم َّلة تراثنا ،ع.171/131 :
عيل لقتال معاوية بن
( )146هو عبيد اهلل بن الع َّباس بن عيد امل َّطلب قائد جيش اإلمام احلسن بن ّ
أيب سفيان.
( )147مقاتل الطالب ِّيني.40 :
( )148مناقب آل أيب طالب.145/2 :
( )149عمدة الطالب.262 :
نحوا
( )150جاماس��ب بن فريوز من ملوك الفرس الساس��ان ِّيني ،ملك بعد خلع أخيه قباذ بن فريوز ً
من سنتني .مروج الذهب.290/1 :
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( )151معجم البلدان.400/3 :
( )152مراصد اال ِّطالع.837/2 :
( )153معجم البلدان.399/3 :
( )154ويف لفظ :حشنش بدل حشش .تاريخ بغداد.79/1 :
( )155املنتظم.162/1 :
بترصف بسيط.
( )156لسان العربُّ ،459/14 :
( )157معجم البلدان.402/3 :
( )158توضيح املشتبه.443/5 :
لب اللباب.161 :
(ُّ )15
( )160مراصد اال ِّطالع.839/2 :
( )161تاريخ ِ
احل َّلة.14/1 :
األول ،ولد ي��وم األربعاء يف  28من ش��هر ذي
األول ابن الش��اه إس�ماعيل َّ
( )162الش��اه طهامس��ب َّ
احلجة س��نة (919هـ) يف قرية ش��هاب آباد من أعامل أصفهان ،وكان جلوسه عىل رسير امللك سنة
َّ
(930هـ) ،وكان فيه من الرأي وحس��ن التدبري واحلزم ما ال مزيد عليه ،وكان مش��ف ًقا عىل الرع َّية،
راع ًيا ألحوال اململكة ،وكان مدَّ ة ملكه أرب ًعا ومخس�ين س��نة ،وتوفيِّ يف شهر صفر سنة (984هـ).
أخبار الدول ،117/3 :الكنى واأللقاب.424/2 :
غرة
حممد خدابنده بن طهامس��ب َّ
( )163هو الش��اه ع َّباس َّ
األول ،ول��د ليلة االثنني َّ
األول ابن الش��اه َّ
رمضان سنة (979هـ) يف هراة ،وتوفيِّ ليلة اخلميس سنة ( .)1038قام بالسلطنة يف نيف وأربعني
برات وتعمري البقاع املقدَّ س��ات،
س��نة يف كامل األهب��ة واجلاللة ،وله آثار كث�يرة من اخلريات وامل� َّ
عيل
ترشف بمش��هد الرضا ماش�� ًيا عىل قدميه من دار الس��لطنة أصفهان إىل حرضة ّ
وهو الذي َّ
املطهرة وغري ذلك .الكن��ى واأللقاب:
بن موس��ى الرض��ا يف  28يو ًما ،وأم��ر بتذهيب الق َّب��ة َّ
.425-424/2
��مي بنهر التاج َّية نسب ًة إىل يِّ
عيل ابن أمري الدين ،وكان من
(ُ )164س ِّ
املتول عىل حفره الس�� ِّيد تاج الدين ّ
احلموي
بع��ض فضالء ذل��ك العرص وأعالمهم ،وهذا النه��ر غري هنر التاج َّية الذي ذك��ره ياقوت
ّ
يف معجم��ه يف ح��رف التاء ،إذ قال« :هو هنر عليه كور بناحي��ة الكوفة؛ َّ
ألن ذلك حفر يف عرصه يف
أواخر القرن السادس أو قبل عرصه ،وهذا حفر يف أواخر القرن السابع».تاريخ الكوفة.222 :
بترصف يسري.
( )165تاريخ الكوفةُّ ،222 :
بترصف يسري ،مايض النجف وحارضها ،186/1 :باختالف يسري.
( )166تاريخ الكوفةُّ ،223 :
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( )167رحلة نيبور.219/2 :
( )168القاموس املحيط.261/3 :
( )169تاج العروس.316/13 :
( )170تاريخ ِ
احل َّلة.14/1 :
حممد
( )171الشيخ العامل الفاضل املح ِّقق الفقيه املهندس األديب الطبيب كامل الدين عبد الرمحن بن َّ
اب��ن إبراهي��م ِ
العتائقي نس��ب ًة إىل قرية العتائق
بالعتائقي وبابن
احل يِّ ّل من علامء املائة الثامنة املعروف
ّ
ّ
ِ
املطهر املعروف
التي ولد فيها باحل َّلة يف سنة تسع وتسعني وستامئة ،أخذ عن احلسن بن يوسف ابن َّ
ِ
العاميل ،وجال
حممد بن مك ِّّي
حممد
الكايش ،والشهيد َّ
األول َّ
عيل بن َّ
ّ
ّ
بالعلاَّ مة احل يِّ ّل ،ونصري الدين ّ
ثم انتقل إىل النجف،
يف بالد فارس وغريها س��نة ( 746هـ) ،وأقام يف أصبهان مدَّ ة طويلة وعادَّ ،
عيل بن
حممد بن جعفر
النباطي ،واحلسني بن َّ
ّ
أخذ عنه َّ
حممد ،وصنَّف كت ًبا كثرية منها :خمترص تفسري ّ
إبراهي��م ،رشح هنج البالغ��ة ،جتريد الن َّية من الفخر َّية ،الناس��خ واملنس��وخ ،وغريها ،توفيِّ حدود
س��نة (790هـ) .تنظ��ر ترمجته :رياض العلامء ،103/3 :طبقات أعالم الش��يعة ،109/5 :أعيان
لل��زركيل،330/3 :
الش��يعة ،465/7 :مس��تدركات علم رج��ال احلدي��ث ،499/8 :األعالم
ّ
موسوعة طبقات الفقهاء ،105/8 :وغريها.
( )172رياض العلامء.104/3 :
( )173مراصد اال ِّطالع.953/2 :
( )174تاج العروس.146/9 :
ِ
( )175ذكرنا له ترمجة مفصلة يف كتابنا مزارات احل َّلة الفيحاء ،فلرياجع.
( )176جامع االنوار.583 :
ِ
عيل يف احل َّلة ،ومن كراماته الباهرة ،وهو
( )177يع��دُّ هذا األثر اخلالد أحد مقام��ات أمري املؤمنني ّ
املوض��ع الذي خاطب فيه مججم��ة فاجابته بإذن اهلل تعاىل ،وقد ذكرناه بيشء من التفصيل يف كتابنا
مزارات ِ
احل َّلة الفيحاء ،فلرياجع.
( )178حمم��د بن أمحد ب��ن محزة بن جيا أبو الفرج م��ن أهل ِ
احل َّلة املزيد َّية يل َّق��ب رشف الكتاب ،كان
َّ
مدونة ،قدم بغداد فقرأ عىل النقيب أيب السعادات
نحو َّيا لغو ًّيا فطنًا
شاعرا مرتسلاً شعره ورسائله َّ
ً
حممد بن َّ
اخلش��اب وسمع احلديث
الش��جري
هبة اهلل بن
ّ
ّ
ثم أخذ بعده عن أيب َّ
النحوي وأخذ عنهَّ ،
الثقف��ي ،وأصله ومولده من مطريآباذ ،وصحب ابن هبرية
ع�لي القايض أيب جعفر عبد الواحد بن
ّ
ّ
عيل
حممد القاس��م بن
ّ
الوزير ،وله رس��ائل َّ
مدونة عملها أجوبة لرس��ائل أيب َّ
احلريري ،حدَّ ثني أبو ّ
القيلوي قال :أنا رأيته ومات يف س��نة تس��ع وسبعني ومخسامئة وقد نيف عىل الثامنني .تنظر ترمجته:
ّ
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الدبيثي ،10 :بغية الوعاة  ،23/1وغريها.
معجم األدباء  ،270/17املخترص من تاريخ ابن
ّ
( )179معجم البلدان.183/4 :
( )180مراصد اال ِّطالع.981/2 :
األصييل يف أنساب الطالب ِّيني.180 :
()181
ّ
ِ
ِ
( )182أفادنا هبا األخ املح ِّقق األستاذ أمحد احل يِّ ّل يف هامشه عىل كتابنا مدرسة احل َّلة.36 :
( )183تذكرة أألولياء.352-351 :
( )184جامع األنوار.585 :
( )185تذكرة األولياء ،350-349 :جامع األنوار.581 :
ِ
( )186أفادنا هبا األخ املح ِّقق األستاذ أمحد ِ
احل يِّ ّل يف هامشه عىل كتابنا مدرسة احل َّلة.36 :
( )187رحلة ابن جبري.191 :
( )188مراصد اال ِّطالع.1022/3 :
( )189لب اللباب.193 :
( )190معجم البلدان.309/4 :
( )191جتارب األمم.484/7 :
( )192اإلشارات إىل معرفة الزيارات.68 :
( )193معجم البلدان.403/1 :
( )194تاج العروس.417 ،415/8 :
ِ
الفزاري ،نائب مروان احلامر ،كان
( )195اب��ن هبرية أمري العرا َقني ،أبو خالد يزيد بن عمر بن هب�يرة
ّ
فصيحا ،خطي ًبا ،وكان من األَكَلة ،وله يف كثرة األكل أخبار ،هزمته
سائس��ا جوا ًدا،
ً
بطلاً ش��جا ًعاً ،
ثم خدعه املنصور ،وآمنه ونكث ،فدخلوا
اخلراس��ان َّية فدخل إىل واس��ط ،فحارصه املنصور مدَّ ةَّ ،
ربا وابنه داوود ،ومماليكه ،وحاجبه ،فس��جد هلل فنزلوا عليه فهربوه ،وقد كان
علي��ه داره فقتلوه ص ً
مخس��ا وأربعني س��نة .سري أعالم
ويل حلب للوليد بن يزيد ،مولده يف س��نة س��بع وثامنني ،وعاش ً
للزركيل ،185/8 :وغريها.
النبالء ،208/6 :العرب يف خرب من غرب ،177/1 :األعالم
ّ
( )196معجم البلدان.365/4 :
( )197اللباب يف هتذيب األنساب.41/3 :
الطويس.352 :
( )198رجال الشيخ
ّ
( )199عمدة الطالب.164 :
( )200معجم البلدان.384/4 :
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الغياثي.284 :
( )201تاريخ
ّ
األصييل يف أنساب الطالب ِّيني.133 :
()202
ّ
الغياثي.432 :
( )203تاريخ
ّ
النجفي ،ولد يف النجف س��نة
( )204الش��يخ األكرب الش��يخ جعفر بن الش��يخ خرض بن الش��يخ حييى
ّ
(1154هـ) ،الفقيه املش��هور ش��يخ الطائف��ة يف عرصه عن��د االمام َّية يف األقطار اإلس�لام َّية عا َّمة
والعراق وإيران خاصة ،العلم الذي اس��تظل به املسلمون يف أمر الدين والدنيا والفتاوى ،له املآثر
احلمي��دة التي ال حت�صى واألخالق الفاضل��ة التي ال تلي��ق إلاَّ بمثله .كان م��ن العلم والتقوى
والصالح والزهد والعبادة والورع بمكان عظيم ،له تصانيف عديدة أشهرها :كتابه كشف الغطاء
الغراء ،وكتاب القواعد اجلعفر َّية ،ومنهج الرش��اد ملن أراد السداد ،وغريها.
عن مبهامت الرشيعة َّ
اخلاصة.
توفيِّ يف النجف األرشف يوم األربعاء  22شهر رجب سنة (1227هـ)  ،ودفن يف مقربته
َّ
تنظ��ر ترمجت��ه :خامتة مس��تدرك الوس��ائل ،117/2 :مع��ارف الرج��ال ،157-150/1 :أعيان
الشيعة ،100/4 :موسوعة طبقات الفقهاء ،162-160/13 :وغريها.
( )205أعيان الشيعة.100/4 :
( )206معارف الرجال( 150/1 :اهلامش).
( )207تاريخ ِ
احل َّلة.16/1 :
( )208رحلة ابن جبري.191 :
( )209جم َّلة تراثنا (عدم مضايقة الفوائت).350/8 :
( )210الروض املعطار.473 :
( )211مراصد اال ِّطالع.1133/3 :
( )212أنساب األرشاف.436/6 :
( )213الكامل يف التاريخ.443/10 :
( )214معجم البلدان.423/4 :
( )215التكملة لوفيات النقلة( 113/3 :وفيات سنة 603هـ).
لب اللباب.215 :
(ُّ )216
القيلوي،
عيل
عيل
حممد بن إسامعيل بن أيب ِّ
ّ
ّ
القيلوي خازن الكتب احلسن بن َّ
عيل أبو ّ
العز بن ّ
( )217أبو ّ
ولد بالنيل ودخل بغداد وقرأ هبا األدب وجالس األدباء والفضالء ،وكان يتَّجر يف الكتب ويسافر
كثريا من اآلداب
هب��ا إىل الش��ام وبالد اجلزيرة ،وكانت له معرفة حس��نة بخطوط العلامء ،وحيف��ظ ً
اجلوهري س��ت نس��خ ،وقال
واألخبار واحلكايات وس�ير الناس ،وكتب الكثري من ذلك صحاح
ّ
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ثم إنَّه فارق بغداد وس��كن الشام وبقي يف خدمة امللك الظاهر صاحب حلب،
كتبت ألفي جم َّلدةَّ ،
بحران ودمش��ق ،وكان يت��ولىَّ خزانة الكتب هبام ،قال
واتَّص��ل بعد وفاته باألرشف وبقي معه مدَّ ة َّ
كثريا بحلب ،وتوفيِّ بدمشق سنة ثالث وثالثني وستامئة .الوايف
حمب الدين بن َّ
ُّ
النجار :ع َّلقت عنه ً
بالوفيات ،137/12 :النجوم الزاهرة.293/6 :
( )218توضيح املشتبه.30/3 :
( )219معجم البلدان.487/4 :
( )220معجم ما استعجم.1138/4 :
( )221تاج العروس.253/3 :
( )222توضيح املشتبه.346/7 :
( )223معجم البلدان.496/4 :
( )224تاريخ ِ
احل َّلة.17/1 :
( )225معجم البلدان.122/5 :
ِ
الغياثي ،284 :وعنه :تاريخ احل َّلة.17/1 :
( )226تاريخ
ّ
( )227جنَّة املأوى املطبوع بضميمة بحار االنوار ،286/53 :النجم الثاقب.320/2 :
( )228معجم البلدان.132/5 :
( )229مراصد اال ِّطالع.1140/3 :
( )230معجم البلدان.423/4 :
( )231الكامل يف التاريخ.377/9 :
( )232بغية الطلب يف تاريخ حلب.3485/7 :
املطارآبادي،
عيل بن أمحد بن طراد
ّ
( )233الشيخ الفاضل الفقيه املح ِّقق زين امل َّلة والدين ،أيب احلسن ّ
ِ
املطهر احل يِّ ّل ،وأخذ عنه الفقه ،وروى
األول ،تتلمذ عىل العلاَّ مة احلس��ن ابن َّ
من مش��ايخ الش��هيد َّ
ِ
حممد
عيل بن داوود احل�ِّل�يِّ ّ ،
عن��ه مصنَّفات��ه ،وروى ً
وصفي الدين َّ
ّ
أيضا عن ّ
تقي الدين احلس��ن بن ّ
ِ
ِ
فقيها ،حم ِّق ًقا ،ح��دَّ ث باحل َّلة ،وروى عنه
اب��ن نجيب الدين حييى بن أمحد ابن س��عيد احل�ِّل�يِّ ّ  ،وكان ً
غرة رجب
حممد بن مك ِّّي
الش��هيد َّ
العاميل ،ووصفه بالفقيه املح ِّقق واحلرب املد ِّقق ،وتوفيِّ يف َّ
األول َّ
ّ
س��نة اثنتني وستني وسبعامئة .تنظر ترمجته :أمل اآلمل ،175/2 :رياض العلامء ،344/3 :خامتة
مس��تدرك الوسائل ،328/2 :تكملة أمل اآلمل ،486/3 :موسوعة طبقات الفقهاء،131/8 :
وغريها.
( )234موسوعة طبقات الفقهاء.132/8 :
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( )235أرشنا إليه سلفا عند ذكرنا لقرية الزاوية ،فراجع.
األصييل يف أنساب الطالب ِّيني.108 :
()236
ّ
( )237جممع اآلداب.411-410/1 :
( )238معجم البلدان.216/5 :
( )239مراصد اال ِّطالع.1361/3 :
( )240مراصد اال ِّطالع.1402/3 :
النريس،
املقرى ،ويل َّقب بأيب
الكويف
عيل بن ميمون
ّ
ّ
( )241احلافظ حمدِّ ث الكوفة أبو الغنائم َّ
ّ
حممد بن ّ
حممد ابن الع َّطار
عيل بن عبد الرمحن
ّ
وحممد بن إسحاق بن فدويه وأبا طاهر َّ
العلوي َّ
سمع َّ
حممد بن ّ
وخرج لنفسه املعجم ،روى عنه
حممد بن حازم وعدة بالكوفة ،ونس��خ الكتب وصنَّف َّ
وحممد بن َّ
َّ
الكياين
والس��لفي وابن نارص ومعايل ب��ن أيب بكر
واحلميدي وابن اخلاضبة
املق��ديس
الفقي��ه نرص
ّ
ّ
ّ
ّ
والزيدي وأبو الفرج بن كليب إجازة وخلق
وحممد بن حيدرة بن عمر
ّ
ومس��لم بن ثابت َّ
النحاس َّ
كث�ير ،كان يق��ول« :ما بالكوف��ة أحد من أهل الس��نَّة واحلديث إلاَّ أن��ا» ،وكان ينوب عن خطيب
عيل بن فوالد
كثريا إىل بغداد ،مولده سنة أربع وعرشين وأربع مائة ،وقال َّ
حممد بن ّ
الكوفة ويرت َّدد ً
الطربي :سمعت أبا الغنائم احلافظ يقول« :كنت أقرأ القرآن عىل املشايخ وأنا صبي فقيل يل :أنت
ّ
ِ
َّ
��ى؛ جلودة قراءيت» .مرض أبى ببغداد فحمل إىل الكوف��ة فأدركه األجل باحللة ومحل إىل الكوفة
ُأ َب ّ
بترصف.
ميتًا فدفن هبا يف شعبان سنة عرش ومخس مائة .تذكرة احلفاظُّ ،1261/4 :
( )242معجم البلدان.280/5 :
( )243أحد ملوك الفرس ملك بعد أبيه هبرام بن هبرام بن هرمز بن سابور ،وتوفيِّ بعد سبع سنني من
ملكه .األخبار الطوال.47 :
( )244تاج العروس.10/9 :
( )245رحلة بنيامني.308 :
( )246معجم البلدان.295/5 :
( )247معجم البلدان.330/2 :
الطربي ،90/4 :ونحوه الغارات.342/1 :
( )248تاريخ
ّ
( )249أنساب األرشاف.36/7 :
( )250يف تاري��خ ِ
احل َّل��ة ليوس��ف كرك��وش ( )122/1بعن��وان (هن��ر القيم)  ،وال خيف��ى تصحيفه،
والصواب ما ورد أعاله.
الغياثي.225 ،137 :
( )251تاريخ
ّ
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النوريَ ،من ُْس��وب إِلىَ َق ْر َية تعرف
حممد بن َثابت َأ ُبو عب��د اهلل الضرَّ ِ ير
ّ
( )252الحْ ُ َس�ْي�نْ بن هداب ب��ن َّ
بالنورية من قرى ِ
الدبيثي فيِ ت َْرجمَ ته من ت ِ
َاريخ َب ْغدَ اد.
احل َّلة السيف َّية ،من سقي ا ْل ُف َرات ،ن َّبه َع َل ْي ِه ا ْبن
َّ
ّ
ِ
ِ
الص َفد ّي :س��كن َب ْغ��دَ ادَ ،وك َ
َان يقرئ الن َّْحو واللغة والقراءات ،متفنِّنًاَ ،فق ًيها ش��افع ًّيا ،عفي ًفا
َق َال َّ
صينًا ،كثري ا ْل ِعبادةَ ،قر َأ بالروايات عىل أيب ا ْل ِعز بن بنْدَ ار الو ِ
اس��طِ ّي َو َغريهَ .و َمات فيِ َي ْوم الأْ َ ْر َب َعاء
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِّني َوخمَ ْسمـائة .بغية الوعاة.542/1 :
ثامن عرش َر َجب سنة ا ْثنَ َتينْ َوست َ

( )253معجم األدباء.180/10 :
( )254توضيح املشتبه.634/1 :
( )255الوايف بالوفيات.52/13 :
( )256معجم البلدان.334/5 :
( )257اللباب يف هتذيب االنساب.342/3 :
( )258يف مراصد اال ِّطالع ،1448/3 :بلفظ (ماسى).
( )259تاريخ ِ
احل َّلة.18/1 :
( )260مراصد اال ِّطالع.1456/3 :
حممد بن إس�ماعيل بن احلس��ن
( )261الع��امل العام��ل والفاضل الفقيه الكامل الش��يخ ش��مس الدين َّ
احل�ِّل�يِّ كان من تالمذة املح ِّقق والعلاَّ م��ة ِ
اهلرق�لي ِ
احل يِّ ّل ،اعتنى بالفقه ،واستنس��خ بخ َّطه عدَّ ة كتب
ّ
ّ
فيه ،واش��تغل هبا عىل فقهاء عرصه ،قرأ عىل املح ِّقق جعفر بن احلس��ن ِ
احل يِّ ّل كتابه (رشائع اإلسالم
خم) س��نة (671هـ).
يف مس��ائل احلالل واحلرام)  ،فكتب له إجازة يف  18ذي َّ
احلجة (يوم غدير ّ
ِ
األول م��ن كتابه (قواعد األحكام يف
املطهر احل يِّ ّل اجلزء َّ
وقرأ عىل العلاَّ مة احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
جمرد الفقه
مسائل احلالل واحلرام) ،وكتابه (خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة) ،وكتاب (النهاية يف َّ
ِ
األول س��نة (707هـ) .تنظر
والفت��اوى) أليب جعف��ر
الطويس ،وقد أجاز له العلاَّ مة احل يِّ ّل يف ربيع َّ
ّ
ترمجت��ه :أمل اآلمل ،245/2 :خامتة مس��تدرك الوس��ائل ،18/2 :الكن��ى واأللقاب،291/3 :
تكملة أمل اآلمل ،414/4 :موس��وعة طبقات الفقه��اء ،186/8 :وغريها ،وله ترمجة ضافية يف
مس��تقل بقلم األخ األستاذ املح ِّقق أمحد عيل جميد ِ
ٍ
ٍّ
اهلرقيل
احل يِّ ّل بعنوان :الشيخ شمس الدين
بحث
ّ
ّ
ِ
الغراء ،ع ،126-93 :2فمن شاء اال ِّطالع،
(إجازاته -مستنس��خاته) ،منشور يف جم َّلة تراث احل َّلة َّ
فلرياجع.
( )262معجم البلدان.408/5 :
( )263مراصد اال ِّطالع.1462/3 :
( )264معجم البلدان.353/5 :
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امل�صادر واملراجع
* القرآن الكريم.
اجلزري (ت 630هـ).
الشيباين
حممد بن عبد الكريم
ّ
حممد بن َّ
عيل بن أيب الكرم َّ
ّ
ابن األثري :عز الدين ّ
 -الكامل يف التاريخ ،دار صادر للطباعة والنرش ،دار بريوت للطباعة والنرش1386 ،هـ1966/م. -اللباب يف هتذيب األنساب ،حتقيق إحسان ع َّباس ،نرش دار صادر ،بريوت ،لبنان.احل يِّل :حممد بن إدريس العجيل ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ).
ْ
ابن ادريس ّ َّ
املوسوي اخلرسان،
حممد مهدي الس ِّيد حسن
ّ
 -الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،تح :وتقديم الس ِّيد َّنرش العتبة العلو َّية املقدسة ،ط1429 ،1هـ2008/م.
عيل بن عبيد اهلل (ق 6هـ).
ابن بابويه :الشيخ منتجب الدين أيب احلسن ّ
 -فهرست أسامء علامء الش��يعة ومصنِّفيهم املعروف بكتاب (الفهرست) ،حتقيق الس ِّيد عبد العزيزالطباطبائي ،دار األضواء ،بريوت ،ط1406 ،2هـ1986/م.
ّ
الطنجي (ت 779هـ).
يت
حممد بن إبراهيم اللوا ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن َّ
ابن ب ُّطوطةَّ :
 -رحلة ابن بطوطة ،دار الرتاث ،بريوت ،لبنان1388 ،هـ1968/م.األتابكي (ت 874هـ).
بردي
ابن تغري بردي :يوسف بن تغري
ّ
ّ
املؤسسة املرص َّية
 -النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،نرش وزارة الثقافة واإلرش��ادالقوميَّ ،
ّ
العا َّمة للتأليف والرتمجة والطباعة والنرش.
األندليس (ت614هـ).
الكناين،
حممد بن أمحد بن جبري
ابن جبريَّ :
ّ
ّ
 -رحلة ابن جبري ،نرش دار صادر للطباعة والنرش ،بريوت1384 ،هـ1964/م.عيل (ت 597هـ).
ابن
ّ
اجلوزي :أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
حمم��د ومصطفى عبد القادر عط��ا ،دار الكتب العلم َّية،
 -املنتظ��م يف تاري��خ امللوك واألمم ،حتقيق َّبريوت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ.
العسقالين (ت 852هـ).
عيل
ّ
ابن حجر :احلافظ شهاب الدين أمحد بن ّ
األعلمي ،بريوت1390 ،هـ1971/م.
مؤسسة
ّ
 -لسان امليزان ،نرش َّاحلسامي (ت 749هـ).
الدمياطي :احلافظ أمحد بن أيبك بن عبد اهلل
ابن
ّ
ّ
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 -املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان،ط1417 ،1هـ1997/م.
احلنبيل (ت 739هـ).
البغدادي،
القطيعي
احلق
ابن شامئل:
صفي الدين عبد املؤمن بن عبد ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 -مراصد اال ِّطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع ،دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ.املازندراين (ت588هـ).
الرسوي
عيل
ّ
ابن شهر آشوب :مشري الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
 -مناق��ب آل أيب طال��ب ،تصحي��ح ورشح ومقابل��ة :جلن��ة من أس��اتذة النج��ف األرشف ،املكتبةاحليدرية ،النجف األرشف1376 ،هـ1956/م.
احلسني (ت 664هـ).
عيل بن موسى بن جعفر
ابن طاووس :الس ِّيد
ّ
ريض الدين ّ
ّ
 -مصباح الزائر ،حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط1417 ،1هـ.النسابة إبراهيم بن نارص (ق5هـ).
ابن طباطبا :الرشيف َّ
حممد مهدي اخلرسان ،املكتبة احليدر َّية ،قم املقدسة ،ط،1
 -منتقلة الطالب َّية ،حتقيق العلاَّ مة الس�� ِّيد َّ1377هـ.
احلسني (ت حدود سنة 720هـ).
عيل
الطقطقي:
ابن
ّ
صفي الدين َّ
ّ
ّ
حممد بن تاج الدين ّ
املرعيش،
الرجائي ،نرش مكتبة
األصييل يف أنس��اب الطالب ِّيني ،مجع وترتيب وحتقيق الس ِّيد مهدي
-ّ
ّ
ّ
قم املقدَّ سة ،ط1418 ،1هـ.
احللبي (ت 660هـ).
العقييل
ابن العديم :عمر بن أمحد
ّ
ّ
مؤسس��ة البالغ ،ب�يروت ،لبنان،
 -بغي��ة الطل��ب يف تاري��خ حلب ،حتقي��ق الدكتور س��هيل زكارَّ ،1408هـ1988/م.
احلسني (ت 828هـ).
ابن عنبة :مجال الدين أمحد بن عيل
ّ
الطالقاين ،منش��ورات
حممد حس��ن آل
 -عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب ،عنى بتصحيحهَّ :ّ
احليدر َّية ،النجف ،ط1380 ،2هـ1961/م.
املرعيش
الرجائي ،نرش مكتبة سامحة آية اهلل العظمى
 -عمدة الطالب الكربى ،حتقيق الس ِّيد مهديّ
ّ
النجفي الكربى ،اخلزانة العامل َّية للمخطوطات اإلسالم َّية ،قم ،إيران ،ط1438 ،1هـ2017/م.
ّ
ابن فارس :أمحد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ).
اإلسالمي1404 ،هـ.
حممد هارون ،مكتبة اإلعالم
ّ
 -معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم َّاهلمذاين (ت 340هـ).
حممد
ابن الفقيه
اهلمذاين :أمحد بن َّ
ّ
ّ
 -البل��دان :حتقي��ق يوس��ف اهل��ادي ،ع��امل الكت��ب للطباع��ة والن�شر والتوزي��ع ،ب�يروت ،ط،11416هـ1996/م.
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الشيباين (ت 723هـ).
الفوطي :كامل الدين عبد الرزاق بن أمحد
ابن
ّ
ّ
مؤسس��ة الطباع��ة والنرش ،وزراة الثقافة
حممد الكاظمَّ ،
 -جمم��ع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق َّاإلسالمي ،طهران ،ط1416 ،1هـ.
واإلرشاد
ّ
الرازي (ت  421هـ).
حممد
ّ
ابن مسكويه :أمحد بن َّ
 -جتارب األمم ،حتقيق أبو القاسم إمامى ،دار رسوش للطباعة والنرش ،طهران1407 ،هـ1987/م.املرصي (ت 711هـ).
اإلفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
ابن منظور :أبو الفضل مجال الدين َّ
 -لسان العرب ،نرش أدب احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.الدمشقي (ت  842هـ).
القييس
حممد بن عبد اهلل
ّ
ابن نارص الدين :شمس الدين َّ
ّ
العرقس��ويس،
حممد نعيم
 -توضيح املش��تبه (يف ضبط أس�ماء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهم)َّ ،ّ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط1414 ،2هـ1993/م.
َّ
الكويف (ت 283هـ).
حممد
أبو اسحاق
ّ
الثقفي :إبراهيم بن َّ
ّ
األرموي املحدِّ ث ،مطابع هبمن ،إيران.
احلسيني
 -الغارات ،حتقيق الس ِّيد جالل الدينّ
ّ
األصفهاين (ت 356هـ).
األموي
حممد
ّ
عيل بن احلسني بن َّ
ّ
أبو الفرجّ :
 -مقات��ل الطالب ِّيني ،تقديم وإرشاف كاظم املظ َّفر ،منش��ورات املكتب��ة احليدر َّية ،النجف األرشف،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش ،قم ،إيران ،ط1385 ،2هـ1965/م.
َّ
العاميل (1119-1033هـ).
حممد أمني ،الس ِّيد نور الدين
ّ
األسرتاباديَّ :
ّ
اإلسالمي التابعة
مؤسسة النرش
ّ
 -الفوائد املدن َّية والشواهد املك َّية ،حتقيق الشيخ رمحة اهلل الرمحتيَّ ،جلامعة املدرسني ،قم املقدَّ سة ،ط1424 ،1هـ.
األصبهاين (حدود 1131هـ).
األفندي :املريزا عبد اهلل
ّ
ّ
املرعيش ،قم ،ط1410 ،1هـ.
احلسيني ،نرش مكتبة آية اهلل
 -تعليقة أمل اآلمل :حتقيق الس ِّيد أمحدّ
ّ
املرعيش ،قم املقدَّ سة،
احلسيني ،نرش مكتبة
 -رياض العلامء وحياض الفضالء ،حتقيق الس�� ِّيد أمحدّ
ّ
1403هـ.
الطهراين (ت 1389هـ).
آقا بزرك :الشيخ حمسن
ّ
العاميل،
 -الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،مراجعة وتصحيح وتدقيق الس�� ِّيد رضا بن جعفر مرتىضّ
يب ،بريوت ،ط1430 ،1هـ.
دار إحياء الرتاث العر ّ
يب ،ب�يروت ،ط،1
ع�لي نقي من��زوي ،دار إحي��اء ال�تراث العر ّ
 -طبق��ات أع�لام الش��يعة ،تقديم ّ1430هـ2009/م.
البحراين :الشيخ يوسف بن أمحد (ت1186هـ).
ّ
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حممد صادق بح��ر العلوم ،مطبعة النعامن ،النجف األرشف ،ط،2
 -لؤلؤة البحرين ،حتقيق الس�� ِّيد َّ1969م.
البخاري :أيب نرص سهل بن عبد اهلل (ح ًيا سنة 341هـ).
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،املكتبة احليدر َّية ،النجف األرشف،
رس السلسلة العلو َّية ،تقديم الس ِّيد َّ
 ُّ -ط1381 ،1هـ1962/م.
النجفي (ت 1332هـ).
الرباقي
الرباقي :الس ِّيد حسني بن الس ِّيد أمحد
ّ
ّ
ّ
حمم��د صادق آل بح��ر العلوم
 -تاري��خ الكوف��ة ،حتقيق ماج��د أمحد العط َّية ،اس��تدراكات الس�� ِّيد َّ(ت1399هـ) ،انتشارات املكتبة احليدر َّية ،إيران ،ط1424 ،1هـ.
حممد شفيع (ت 1313هـ).
ّ
عيل أصغر بن الس ِّيد َّ
الربوجردي :الس ِّيد ّ
املرعيش ،قم
الرجائي ،نرش مكتبة
 -طرائ��ف املقال يف معرفة طبقات الرجال ،حتقيق الس�� ِّيد مهديّ
ّ
املقدَّ سة ،ط1410 ،1هـ.
البغدادي :إسامعيل باشا (ت 1339هـ).
ّ
يب ،بريوت.
 -هدية العارفني يف أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،دار إحياء الرتاث العر ّاألندليس (ت 487هـ).
البكري :الوزير عبد اهلل بن عبد العزيز
ّ
ّ
 -معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع ،حتقيق مصطفى الس َّقا ،عامل الكتب ،بريوت ،لبنان،ط1403 ،3هـ1983/م.
البالذري :أمحد بن حييى بن جابر (ت 279هـ).
ّ
حممد محيد اهلل ،دار املعارف ،مرص.
 -أنساب األرشاف ،حتقيق الدكتور َّ -فت��وح البل��دان ،نرش وإحلاق وفهرس��ة الدكت��ور صالح الدين املنج��د ،مكتبة النهض��ة املرص َّية،القاهرة1956 ،م.
القادري (ت 1283هـ).
البندنيجي :عيسى صفاء الدين
ّ
ّ
النقش��بندي ،ومهدي عبد احلس�ين النجم،
 -جامع األنوار يف مناقب األخيار ،حتقيق أس��امة نارصّ
الدار العرب َّية للموسوعات ،بريوت ،لبنان ،ط1422 ،1هـ2002/م.
اليهودي (ت 569هـ).
األندليس
النباري
الرحالة بنيامني بن يونة
بنيامني
ّ
ّ
التطييلَّ :
ّ
ّ
العزاوي ،املطبعة الرشق َّية ،بغداد1945 ،هـ.
 -رحلة بنيامني ، ،تقديم املحامي ع َّباسّ
الثقايف ،أبو ظبي ،ط2002 ،1م.
 -رحلة بنيامني ،نرش املجمعّ
احلسيني (معارص).
حممد حسني
ّ
اجلال ّيل :الس ِّيد َّ
احلسيني اجلال ّيل ،نرش ،دليل ما ،قم ،ط1422 ،1هـ.
حممد جواد
ّ
- -فهرس الرتاث ،حتقيق َّ
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يب :مصطفى صباح (معارص)
اجلنا ّ
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث،
 -بابل وخططها يف معجم البلدان :جم َّلة تراثنا ،إعداد ونرش َّقم ،ع1438 ،131هـ.
محاد (ت 393هـ).
اجلوهري :إسامعيل بن َّ
ّ
 -الصح��اح (ت��اج اللغة وصح��اح العرب َّية) ،حتقيق أمحد عب��د الغفور ع َّط��ار ،دار العلم للماليني،بريوت ،لبنان ،ط1407 ،4هـ1987/م.
اخلراساين (ت722هـ).
حممد
اجلويني :صدر الدين إبراهيم بن َّ
ّ
املحم��ودي ،دار احلبيب ،قم املقدَّ س��ة ،ط،1
حممد باقر
ّ
 -فرائ��د الس��مطني ،حتقيق وتعليق الش��يخ َّ1428هـ.
حممد (ت 1365هـ).
حرز الدين :الشيخ َّ
حممد حسني حرز الدين ،مطبعة اآلداب ،النجف1389 ،هـ.
 -مراقد املعارف ،تعليق الشيخ َّاملرعيش ،قم املقدَّ س��ة،
حممد حس�ين ح��رز الدين ،نرش مكتب��ة
 -مع��ارف الرجال ،تعليق الش��يخ َّّ
1405هـ.
حممد بن احلسن (ت 1104هـ).
احلر
العاميلَّ :
ُّ
ّ
احلسيني ،مكتبة األندلس ،ش��ارع املتنبي ،بغداد ،مطبعة اآلداب،
 -أمل اآلمل ،حتقيق الس�� ِّيد أمحدّ
النجف األرشف.
احلسيني :الس ِّيد أمحد (معارص)
ّ
النجف��ي ،ق��م املقدَّ س��ة،
املرع�شي
 -تراج��م الرج��ال ،ن�شر مكتب��ة آي��ة اهلل العظم��ىّ
ّ
1414هـ.
ِ
عيل جميد.
احل يِّ ّل :أمحد ّ
 -تاري��خ مقام اإلمام املهدي يف ِالتخصص َّية يف اإلمام
احل َّلة ،تقديم ومراجعة مركز الدراس��ات
ّ
ُّ
املهدي ،نرش دليل ما ،مطبعة نقارش ،إيران ،ط1426 ،1هـ.
ّ
ِ
اهلرقيل (إجازاته -مستنس��خاته) ،جم َّلة تراث احل َّلة ،قس��م شؤون املعارف
 -الش��يخ ش��مس الدينّ
اإلس�لام َّية واإلنس��ان َّية ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،الس��نة األوىل ،املج َّلد األول ،العدد الثاين ،دار
الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ،كربالء املقدَّ سة1438 ،هـ2016/م.
البغدادي (ت 626هـ).
الرومي
احلموي :شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ
 -معجم األدباء ،مراجعة وزراة املعارف العموم َّية ،دار املسترشق ،بريوت. -معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.ِ
مريى (ت 900هـ).
حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم احل ّ
ّ
احلمرييَّ :
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 -الروض املعطار يف خرب األقطار ،حتقيق الدكتور إحس��ان ع َّباس ،نرش مكتبة لبنان ،بريوت ،ط،21984م.
عيل (ت 463هـ).
اخلطيب
ّ
البغدادي :احلافظ أيب بكر أمحد بن ّ
 -تاري��خ بغداد أو مدينة الس�لام ،وحتقيق مصطفى عبد القادر عط��ا ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م.
 -الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق وتعليق الدكتور أمحد عمر هاش��م أستاذ احلديث بجامعة األزهر،يب ،بريوت ،ط1405 ،1هـ 1985/م.
دار الكتاب العر ّ
األصبهاين (ت 1313هـ).
املوسوي
حممد باقر بن زين العابدين
ّ
ّ
اخلوانساري :املريزا الس ِّيد َّ
ّ
مؤسسة
 -روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والسادات ،دار إحياء الرتاث العر ّيب ،بريوت ،لبنانَّ ،
إسامعيليان ،إيران.
املوسوي (ت 1413هـ).
اخلوئي :فقيه الطائفة اإلمام الس ِّيد أبو القاسم
ّ
ّ
 -معجم رجال احلديث ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف ،ط1978 ،1م.الدينوري (ت 282هـ).
الدينوري :أبو حنيفة أمحد بن داوود
ّ
ّ
 -األخبار الطوال ،حتقيق عبد املنعم عامر ،مراجعة الدكتور مجال الدين الش َّيال ،دار إحياء الكتاباحللبي ورشكاه ،منشورات الرشيف الريض ،ط1960 ،1م.
يب
يب ،عيسى البا ّ
العر ّ
ّ
حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ).
الذهبي :شمس الدين َّ
ّ
يب ،بريوت ،لبنان.
 -تذكرة احل َّفاظ :دار إحياء الرتاث العر ّمؤسس��ة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط،9
 -س�ير أعالم النبالء :إرشاف وختريج شعيب األرناؤوطَّ ،1413هـ1993/م.
يب ،بريوت ،ط1407 ،1م.
 -تاريخ اإلسالم ،حتقيق د .عمر عبد السالمتدمري ،دار الكتاب العر ّ
ّ
 -العرب يف خرب من غرب :حتقيق فؤاد س ِّيد ،أمني املخطوطات بدار الكتب املرص َّية ،دائرة املطبوعاتوالنرش ،الكويت1961 ،م.
 -املخت�صر املحتاج من تاريخ ابن الدبيثي ،دراس��ة وحتقيق مصطفى عبد الق��ادر عطا ،دار الكتبالعلم َّية ،بريوت ،لبنان ،ط1417 ،1هـ1997/م.
احلنفي (ت 1205هـ).
الواسطي
حممد مرتضـى
ّ
ّ
ّ
الزبيدي :حمب الدين الس ِّيد َّ
عيل شريي ،دار الفكر1414 ،هـ1994/م.
 -تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق ّالزركيل :خري الدين.
ّ
- -األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1980 ،5م.
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عيل بن عبد الكايف (ت 771هـ).
ّ
السبكي :تاج الدين عبد الوهاب بن ّ
حممد احللو ،دار إحياء الكتب
حممد
الطناحي ،عبد الفتاح َّ
ّ
 -طبقات الشافع َّية الكربى ،حتقيق حممود َّالعربية ،مرص.
التميمي (ت 562هـ).
حممد بن منصور
ّ
السمعاين :عبد الكريم بن َّ
ّ
البارودي ،دار اجلنان ،ب�يروت ،لبنان ،ط1408 ،1هـ/
 -األنس��اب ،تقدي��م وتعليق عبد اهلل عمرّ
1988م.
ِ
السيوري :مجال الدين املقداد بن عبد اهلل احل يِّ ّل (ت 826هـ).
ّ
حمم��د باقر (رشي��ف زاده) ،أرشف عىل
 -كن��ز العرف��ان يف فقه الق��رآن ،ع َّلق عليه املح ِّقق الش��يخ َّالبهبودي ،نرش املكتبة الرضو َّية ،طهران1384 ،هـ.
حممد باقر
ّ
تصحيحه وإخراج أحاديثه َّ
السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ت 911هـ).
ّ
حممد أب��و الفضل إبراهي��م ،املكتبة العرص َّية،
 -بغي��ة الوع��اة يف طبقات اللغو ِّيني والنح��اة ،حتقيق َّصيدا ،لبنان
لب اللباب يف حترير األنساب ،نرش دار صادر ،بريوت ،لبنان.
 ُّ -املوسوي (ت 1354هـ).
الصدر :العلاَّ مة الس ِّيد حسن الس ِّيد هادي
ّ
عيل حمفوظ ،حتقيق عبد الكريم الد َّباغ ،عدنان الد َّباغ،
 -تكملة أمل اآلمل ،إرشاف الدكتور حسني ّيب ،بريوت ط1429 1هـ2008/م.
املؤرخ العر ّ
دار ِّ
القم ّي (ت381هـ).
عيل بن بابويه ِّ
الصدوق :الشيخ األقدم َّ
حممد بن ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاريَّ ،
 -من ال حيرضه الفقيه ،تصحيح وتعليق ّاملرشفة ،قم ،ط.2
ِّ
املدرسني بقم َّ
حممد بن احلسن بن فروخ (ت 290هـ).
الص َّفارَّ :
 -بصائ��ر الدرجات ،حتقيق تصحيح وتعليق وتقديم احلاج مريزا حس��ن كوچه باغي ،منش��وراتاألعلمي ،طهران1404 ،هـ.
ّ
الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل (ت 764هـ).
ّ
 -ال��وايف بالوفي��ات ،حتقي��ق أمح��د األرن��اؤوط وترك��ي مصطف��ى ،دار إحي��اء ال�تراث ،بريوت،1420هـ2000/م.
حممد بن جرير (ت 310هـ).
ّ
الطربيَّ :
األعلمي
مؤسس��ة
ّ
 -تاري��خ األمم وامللوك ،مراجعة وتصحي��ح وضبط نخبة من العلامء األجلاَّ ءَّ ،للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط1403 ،4هـ1983/م.
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النجفي (ت 1085هـ).
عيل بن أمحد
ّ
الطرحيي :فخر الدين بن َّ
ّ
حممد ّ
احلس��يني ،النارش مرتضوي ،مطبعة چاپخانه
 -جممع البحرين ومطلع النريين ،حتقيق الس�� ِّيد أمحدّ
طراوت ،طهران1362 ،ش.
الطهراين  :أبو الفضل (ت .)1316
اخلميني والثورة
حمم��د الكاظم ،نرش معهد اإلم��ام
 -دي��وان أيب الفضلّ
الطه��راين ،إعداد وحتقيق َّ
ّ
اإلسالم َّية للتحقيق والدراسات العليا ،طهران ،إيران ،ط1428 ،1هـ.
حممد بن احلسن شيخ الطائفة (ت 460هـ).
الطويسَّ :
ّ
ِّ
اإلس�لامي التابعة جلامعة
النرش
س��ة
مؤس
،
األصفهاين
وم��ي
ي
الق
جواد
ق
ق
املح
،
الط��ويس
رج��ال
-ّ
َّ
ُّ ّ
ّ
ّ
املرشفة1415 ،هـ.
ِّ
املدرسني بقم َّ
العاميل :الس ِّيد حمسن بن عبد الكريم املعروف بـ(األمني).
ّ
 -أعيان الشيعة ،حتقيق وختريج حسن األمني ،دار التعارف ،بريوت1403 ،هـ1983/م.البغدادي (ح ًّيا 891هـ).
الغياثي :عبد اهلل بن فتح اهلل
ّ
ّ
احلمداين ،دار
الغياثي ،حتقيق األس��تاذ طارق نافع
 -تاريخ الدول اإلس�لام َّية يف الرشق ،أو تاريخّ
ّ
ومكتبة اهلالل ،بريوت ،لبنان ،ط2010 ،1م.
الشريازي (ت 817هـ).
حممد
ّ
ّ
حممد بن يعقوب بن َّ
الفريوزآبادي :جمد الدين َّ
 -القاموس املحيط ،مكتبة أهل البيت ،القرص املدمج.القرماين :أمحد بن يوسف (ت 1019هـ).
ّ
 -أخب��ار الدول وآث��ار األول يف التاريخ ،حتقي��ق الدكتور أمحد حطيط ،الدكتور فهمي س��عد ،عاملالكتب ،بريوت ،لبنان ،ط1412 ،1هـ1992/م.
حممد بن حممود (ت 682هـ).
القزويني :زكريا بن َّ
ّ
 -آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.القم ّي :الشيخ ع َّباس (ت 1359هـ).
ِّ
األميني ،نرش مكتبة الصدر ،طهران.
حممد هادي
ّ
 -الكنى واأللقاب ،تقديم َّالكاشاين (ت 1091هـ).
حممد حمسن املشتهر بالفيض
الكاشاين :املوىل َّ
ّ
ّ
ع�لي العامة ،أصفه��ان ،إيران ،ط،1
 -كت��اب ال��وايف ،حتقيق ونرش مكتبة اإلم��ام أمري املؤمنني ّ1416هـ.
ِ
كركوش :الشيخ يوسف احل يِّ ّل (ت1411هـ).
 -تاريخ ِاحل َّلة ،انتشارات املكتبة احليدر َّية ،قم ،إيران ،ط1430 ،1هـ.
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العاميل (ت 905هـ).
عيل بن احلسن
الكفعميّ :
ّ
ّ
تقي الدين إبراهيم بن ّ
األعلمي
مؤسس��ة
ّ
 -جنَّ��ة األم��ان الواقي��ة وجنَّ��ة اإلي�مان الباقية املش��تهر باملصب��اح ،منش��ورات َّللمطبوعات ،بريوت ،لبنان ط1403 ،3هـ1983/م.
حممد بن يعقوب (ت 329هـ).
الكليني :الشيخ َّ
ّ
عيل أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالم َّية ،طهران.
 -الكايف ،تصحيح وتعليق ّاحلسيني (ت 1390هـ).
كمونة :الس ِّيد عبد الرزاق
ّ
 -موارد اإلحتاف يف نقباء األرشاف ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف1388 ،هـ1968/م.حممد تقي (ت 1111هـ).
حممد باقر بن َّ
املجليس :الشيخ َّ
ّ
مؤسس��ة الوف��اء ،بريوت ،لبن��ان ،ط،2
األئم��ة األطهارَّ ،
 -بح��ار األن��وار اجلامعة ل��درر أخب��ار َّ1403هـ1983/م.
حمبوبه :الشيخ جعفر بن باقر (ت 1377هـ).
 -مايض النجف وحارضها ،مط fumالنعامن ،النجف 1377هـ1957/م.عيل (ت 346هـ).
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
املسعوديّ :
 -مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق يوس��ف أس��عد داغر أمني ،منشورات دار اهلجرة ،إيران،قم ،ط1404 ،2هـ1984/م.
املنذري :زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت 656هـ).
ّ
 -التكملة لوفيات النقلة ،حتقيق وتعليق الدكتور َّمؤسس��ة الرسالة ،بريوت،
بش��ار َّ
عواد معروفَّ ،
لبنان ،ط1405 ،3هـ1984/م.
البغدادي (ت 1133هـ أو 1136هـ).
نظمي زادة  :مرتىض
ّ
املؤرخ الدكتور محيد جميد ه��دّ و احلار ،نارشون واهلالل للطباعة
 -تذكرة األولياء ،دراس��ة وحتقيق ِّوالنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط2012 ،1م.
الشاهرودي (ت 1405هـ).
عيل
ّ
ّ
النامزي :الشيخ ّ
 -مستدركات علم رجال احلديث ،مطبعة شفق ،طهران ،ط1412 ،1هـ.الطربيس (ت1320هـ).
النوري :املريزا الشيخ حسني
ّ
ّ
احلجة ،مطبوع بضميمة بحار األنوار ،اجلزء ( ،)53دار إحياء
 -جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء َّيب ،بريوت ،ط1403 ،3هـ1983/م.
الرتاث العر ّ
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،ط،1
 -خامتة مس��تدرك الوس��ائل ،حتقيق ونرش َّ1415هـ.
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املوس��وي ،نرش أنوار
احلجة الغائب ،حتقيق الس�� ِّيد ياس�ين
ّ
 -النج��م الثاق��ب يف أحوال اإلمام َّاهلدى ،قم املقدَّ سة ،ط1415 ،1هـ.
نيبور :الرحالة كارستن نيبور (ت 1815م1230/هـ).
 -رحل��ة نيب��ور أو رحلة إىل ش��به اجلزي��رة العرب َّية وإىل بالد أخ��رى جماورة هلا ،ترمج��ة عبري املنذر،يب ،بريوت ،لبنان2007 ،م.
مؤسسة االنتشار العر ّ
َّ
النجفي (ح ًّيا سنة 801هـ).
عيل بن عبد الكريم
ّ
النييل :الس ِّيد هباء الدين ّ
ّ
 -إيضاح املصباح ألهل الصالح ،خمطوط.عيل ،أبو احلسن (ت 611هـ).
ّ
عيل بن أيب بكر بن ّ
اهلرويّ :
 -اإلشارات إىل معرفة الزيارات ،مكتبة الثقافة الدين َّية ،القاهرة ،مرص ،ط1423 ،1هـ.يب :أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن واضح (ت 284هـ).
اليعقو ّ
مؤسسة نرش فرهنگ أهل البيت ،قم ،إيران.
 -تاريخ اليعقو ّيب ،نرش َّ
مؤسسة اإلمام الصادق ،إرشاف العلاَّ مة الفقيه
 -موس��وعة طبقات الفقهاء :اللجنة العلمية يف َّمؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،ط1418 ،1هـ.
جعفر
السبحاين ،نرش َّ
ّ

