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َّ
امللخ�ص
أن امل��دة (900-450هـ) متثل الع�صر الذهبي يف مدين��ة ِ
ش��ك َّ
َّ
احل َّلة ،فكان هلا
ال

األث��ر الواضح يف النهض��ة العلم َّية عند العلامء والعا َّمة حت��ى أضحت قبلة العلامء ،إذ مل

أهم
تؤ ِّثر األوضاع السياس�� َّية س��ل ًبا عىل هذه املدينة كام أ َّثرت عىل املدن املجاورة  ،ومن ّ

تطور الدراسات
الس�مات العلم َّية هلذه املعامل أنهَّ ا انامزت بالس��عة والشمول؛ ممَّا أ َّدى إىل ُّ
القرآن َّية يف املجاالت كا ّفة.

األول :املعامل الدين َّية التي نشأت بمدينة
انقس��م البحث عىل قسمني ،تناول القس��م َّ
احل َّلة ،وجاء القسم الثاين يب أهم الدراسات القرآنية التي اشتغل هبا علامء ِ
ِ
احل َّلة.
َّ
ينِّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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بالت ِ
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Abstract
There is no doubt that the period (450-900 H) represents
the golden age of Hillah. It had a clear impact on the scientific
renaissance for both the scientists and the public so that it
became the destination of most scientists because the political
situation had no adverse effect on Hillah it had affected the
neighboring cities. The most important scientific features for
these landmarks were capacity and comprehensiveness which
led to the progree of Quranic studies in all its domains.
This study is divided into two parts: the first deals with the
religious landmarks of Hillah while the second presents the most
important Quranic studies made by the scientists of Hillah.
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املقدمة
رب األك��وان الذي جاء
احلم��د هلل اخلال��ق املنَّان ،والصالة والس�لام عىل رس��ول ِّ

للرب َّية رؤو ًفا حنَّان ،وعىل آله الذين يقفون عىل أبواب اجلنان ،وبشفاعتهم تُطفأ النريان.
وبع��د ،انامزت مدينة ِ
احل َّلة عن س��واها م��ن املدن َّ
بأن هلا صل�� ًة وثيق ًة مع احلوارض

دل عىل يشء إنام ُّ
اإلس�لام َّية األخ��رى  ،وهذا األمر إن َّ
يدل ع�لى وحدة احلركة الفكرية

اإلس�لام َّية وتش��ابك جذورها ،وقد توضحت ه��ذه الصالت يف ض��وء تدريس علامء
احل َّل��ة لطلبة من خارج مدين��ة ِ
ِ
احل َّلة نحو بغداد والبرصة والنج��ف ،بل تعدَّ ى األمر إىل

تواف��د العلامء من خارج الع��راق كالبحرين ،ولبنان  ،وإيران وهذا دليل عىل التواش��ج
والتالق��ح بني مدينة ِ
احل َّلة ،وبني األمصار األخرى .وقد س��عيت جاهدً ا يف هذا البحث
أبني أهم املعامل احللية واس��هامها يف النهضة احللية وال س��يام علوم القرآن ،وهلذا فقد
أن َ
قسمت البحث عىل قسمني ،تناولت يف القسم األول :املعامل الدينية التي نشأت بمدينة
َّ
احل َّلة ،وجاء القسم الثاين يبني أهم الدراسات القرآنية التي اشتغل هبا علامء ِ
ِ
احل َّلة ،فضلاً
عن ذكر أهم العلامء احلليني الذين اش��تغلوا بالدراسات القرآنية .راج ًيا من اهلل تعاىل أن

يتجاوز عني ما كنت حمتق ًبا به عىل ظهري ،وأن حيتس��به يل يوم ال ينفع مال وال بنون إلاَّ
َ
ِ
ٍ
رب العاملني.
َمن أتى اهلل
بقلب سليم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
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الق�سم الأول

حللَّة
املعامل الدينية يف مدينة ا ِ
هن��اك كثري من املع��امل الدينية التي تعدُّ من املعامل املعروف��ة يف مدينة ِ
احل َّلة ،وكان هلا
َّ
ٌ

األثر الواضح يف النهضة العلمية الكربى لتطور علوم القرآن فيها ،ومن أهم تلك املعامل:

 .1مسجد الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي(كان ح ًّيا 918هـ):

أثر ج ِّيدٌ يف مسرية العلم ،حيث بقي اجلامع هو اجلامعة التي
كان للمساجد واجلوامع ٌ

تلقى فيها الدروس واملواعظ للناس ،وال س��يام إن اجلان��ب التعليمي من أبرز مقومات

حياة املس��جد بعد الصالة ،وإذا كانت املدارس قد زامحت مدريس املس��اجد منذ العرص

العبايس  ،فإن املسجد مل يتخل عن مهمته( .)1ومن أبرز هذه اجلوامع واملساجد التي كانت

مركزا لنشاط العلامء ،مسجد الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي ،إذ يعدّ هذا املسجد
ً
مركزا علميا مهم من مراكز الفكر يف ِ
احل َّلة السيفية( ،)2ففي حجرات هذا املسجد كانت
ً
ً اً
تنسخ مؤلفات الشيخ عبد السميع ،ومؤلفات من سبقه من العلامء ،ومن أهم الكتب التي
نس��خت يف هذا املسجد :كتاب تذكرة الفقهاء يف تلخيص فتوى العلامء( )3للعلاّ مة ِ
احل يّل

املطهر (726-648هـ) ،نسخ يف مسجد الشيخ عبد السميع بن
احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
باحل َّلة س��نة 905هـ ِ
فياض األس��دي ي��وم االثنني ثام��ن ربي��ع األول ِ
باحل َّل��ة ،وكذلك
ّ
كتاب التنقيح الرائع ملخترص الرشائع( ،)4قد نس��خ يف مس��جد الش��يخ عبد الس��ميع بن
في��اض األس��دي ،س��نة 918هـ��ـ ِ
باحل َّل��ة( .)5وكان لغياث الدي��ن بن عبد الس��ميع بن
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املهمة يف مس��جد والده الش��يخ عبد
احلل أثر واضح بنس��خه للكتب َّ
فياض األس��دي يِّ ّ

احلج) من
الس��ميع بن فياض األس��دي
احليل ،إذ قام بنس��خ كت��اب (الزكاة إىل أفع��ال ّ
ّ

مؤلفات العلاَّ مة يِّ
احلل ،وذلك س��نة 917هـ ،ونس��خ كت��اب (قواعد األحكام) للعالمة
احل�ِّل�يِّ ّ يف امل��كان ذاته ،ونس��خ كتاب (تذك��رة الفقه��اء) للعالمة احليل ،ب��د ًءا من كتاب

(الضامن) حتى آخر كتاب (اجلُّعالة) من الكتاب ا ُملش��ار إليه ،وكان ذلك س��نة 918هـ،
يف املسجد املشار إليه.

 .2مشهد السعدي:

ِ
كبريا باملش��اهد واألرضحة املقدس��ة ،فكانت مكانًا إللقاء
أوىل علامء احل َّلة اهتام ًما ً
الدروس العلمية ،ومن أهم تلك املراقد مش��هد الس��عدي الذي يعدُّ أحد مشاهد ِ
احل َّلة

الفيح��اءُ ،ذكر بإجازة ابن نام ألح��د تالميذه ،والذي حدَّ د بأنه يف ِ
احل َّلة ما ذكره املجليس
(ت 1111هـ) بقوله :وعندي بخط الشيخ شمس الدين حممد بن صالح إجازة للشيخ
الفاضل نجم الدين طومان بن أمحد العاميل (ت 728هـ) ،ذكر فيها أنه يروي عن السيد

فخار (ت 630هـ) ،والش��يخ نجيب الدين ابن نام (ت 680هـ) ،ومجاعة آخرين ،وقال
عن��د ذكره للرواية عن الس��يد فخار أنه قرأ عليه يف س��نة ثالثني وس��تامئة ب��داره ِ
باحل َّلة،

وأن��ه روى له ع��ن الفقيه حممد بن إدري��س (ت 598هـ) وعن غريه من مش��اخيه ،قال:

وهي الس��نة التي تويف فيها رمحة اهلل عليه(.)6وقال عند ذكره للرواية عن الش��يخ نجيب
َ
وأذن له يف روايته يف تواريخ
الدي��ن بن نام أنه أجاز له مجيع ما قرأه وس��معه ،و ُأجيز ل��ه،

آخرها مجادى األوىل س��نة سبع وثالثني وس��تمئة .وممَّا ذكره يف هذه اإلجازة أنه قرأ عىل

الزاهد ريض الدين حممد بن حممد األوى العلوى احلسيني
الس��يد الفقيه القايض املع َّظم َّ
(ت 568هـ) ،وأنه أجاز له يف س��نة اثنتني وثالثني وس��تمئة بمش��هد الس��عدي ِ
باحل َّلة،
أيضا أن الش��يخ الفقيه ش��مس الدين عيل بن ثابت ابن عصيدة الس��وراوي (كان
وذكر ً

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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أيضا عن
ح ًي��ا 633هـ) ،روى له وجلامعة يف س��نة ثالث وثالثني وس��تمئة .وعن والده ً
الش��يخ عيل بن ثابت بن عصيدة السوراوي مجيع ما رواه عن مشاخيه ،قال العالمة وهم

نجيب الدين بن مذكي االس�ترابادي والفقيه إلياس بن هش��ام احلائري والعامد الطربي
وحممد بن طحال املقدادي احلائري.

أيضا عن الش��يخ مهذب الدين احلسني بن رده مجيع مصنفاته ورواياته
وعن والده ً

وعن الش��يخ مهذب الدين بن رده ،عن الش��يخ السعيد العلاّ مة نصري الدين عبد اهلل بن

محزة بن احلسن الطويس مجيع مصنَّفاته ومسموعاته ورواياته(.)7

 .3مشهد الشمس(:)8
قصة مهمة ِّ
جت��ذر عقيدتنا وحبنا هلذا املش��هد الرشيف ،فقال:
ذك��ر العالمة احل�ِّل�يِّ ّ ّ
ِ
طريا،
«وكان يف احل َّل��ة أم�ير فخرج يوما إىل الصحراء ،فوجد عىل ق َّبة مش��هد الش��مس ً

صقرا يصطاده ،فاهن��زم الطري منه ،فتبعه حتى وقع ع�لى دار الفقيه ابن نام
فأرس��ل عليه ً
والصق��ر يتبعه ،حتى وقع عليه فتش��نّجت رجاله وجناحاه وعط��ل ،فجاء بعض أتباع
األمري فوجد الصقر عىل تلك احلال ،فأخذه وأخرب مواله بذلك ،فاس��تعظم هذه احلال،

ورشع يف عامرته»(.)9
وعرف ْ
علو منزلة املشهدَّ ،

 .4مشهد الربمة:

درس��وا فيه :فخر
فق��د ُع ِرف بنش��اطه العلم��ي ،ومن أه��م العلامء احل ّلي�ين الذين ّ

الباق�لاين (ت 683هـ)
الدي��ن بن تق��ي الدين احلس��ن بن املعايل احل�ِّل�يِّ ّ املعروف باب��ن
ّ

يدرس فيه طلاّ به وجييزهم وينش��د أش��عاره ،وكان يرت ّدد عليه
الش��اعر
ّ
النحوي ،فكان ّ
غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 693هـ).
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 .5دور العلامء احلليني:
كان��ت لدور العل�ماء األثر األكرب يف نش��اط احلركة الفكري��ة والعلمية ،وأصبحت

حم��ط رحال طالب العل��م الذين أخذوا يقص��دون العامل يف منزله؛ ليأخ��ذوا عنه العلم

احلل الذي يعد مركز االش��عاع العلمي عند العلامء،
ويمنحهم إجازاته ،ومنزل العالمة يِّ ّ
فداره مدرس��ة قائم��ة بذاهتا؛ لكثرة من خترج من هذا املجلس م��ن العلامء والفقهاء ،بل
تع��د جامعة علم يفد عليه��ا طلبة العلم من داخل ِ
احل َّلة وخارجه��ا ،فمن العلامء الذين

ح ّل��وا ع�لى العالمة يف داره الس�� ِّيد مهنَّا بن س��نان املدين كانت أول قراءته عليه يف س��نة
717هـ ،وابتدأ دراس��ته عند العلاّ مة بتوجيه جمموعة من األس��ئلة؛ ليجيبه عنها وتعرف

تلك األس��ئلة باألس��ئلة املهنائية ،وكتب ل��ه العلاّ مة يف هناية الق��راءة  :واجزت له مجيع
مصنفايت وروايايت واجازايت ومنقواليت وما رويته من كتب أصحابنا الس��الفني رضوان

اهلل عليهم أمجعني باس��نادي املتصل إليهم( .)10يبدو من ذلك أن الس��يد مهنا أنه قرأ عىل
العلاّ مة كل مصنفاته ومروياته التي سمعها من الشيوخ يتضح ذلك من خالل املدة التي

احلجة سنة 719هـ(.)11
الزم هبا العلاّ مة ،فقد أرخت اإلجازة يف شهر ذي ّ

وقرأ مهنا بن س��نان عىل فخر املحققني حممد بن العلاّ م��ة (ت 771هـ) بدار والده

وبع��د االنته��اء من القراءة كتب له فخ��ر املحققني :وقد أجزت ل��ه أن يروي عني مجيع

مصنفايت ومؤلفايت ومقروآيت ،فلريوها ملن شاء وأحب ،وأجزت له أن يروي عني مجيع
مصنفات والدي عني عنه ومجيع ما صنَّفه جدي يف األصول واحلديث( .)12ومن خالل

هذه االجازة يتضح لنا أن حممد بن العالمة كان رشيك والده يف الدرس ،إذ يتضح ذلك

حارضا خالل طرح االس��ئلة واالجابة عليها من قبل
بقراءتن��ا لتاريخ االج��ازة أنه كان
ً

العلاّ مة(.)13

أن هن��اك دورا كث�يرة يف مدين��ة ِ
واجلدي��ر بالذك��ر َّ
احل َّل��ة كانت تس��تقطب العلامء
ُ ً

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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واملجتهدين ،ومنها :دار الشيخ زين الدين عيل بن طراد املطرأباوي (ت 727هـ) ،ودار

الشيخ نصري الدين عيل بن حممد القايش (ت 755هـ) ،ودار الشيخ مجال الدين أمحد بن
احلل كان ح ًيا س��نة (754هـ) ،ودار الش��يخ عيل بن حممد بن احلس�ين
حمم��د بن احلداد يِّ ّ
املزي��دي كان ح ًي��ا (761ه��ـ) ،ودار الش��يخ فخ��ر الدي��ن حمم��د ب��ن عيل احلس��ن بن

يوس��ف (ت 771ه��ـ) ،ودار الس��يد ت��اج الدين حممد بن القاس��م بن احلس��ن بن معية
حري بالتن ُّبه إليه ّ
أن هناك من��ازل لعلامء حليني خارج مدينة
(ت 776ه��ـ)( .)14ومما هو
ٌّ
ِ
احل َّل��ة كان هل��ا األثر البال��غ يف النهضة الفكري��ة لعلامء املذهب االمام��ي ومن أبرز تلك

املنازل :منزل نرص بن عيل بن منصور بن اخلازن أيب الفتح النحوي املحدث (ت 600هـ)
كان منزله يف بغداد( .)15ومنزل العامل السيد حممد بن معد بن عيل بن رافع بن فضائل بن

ع�لي بن أمح��د املوس��وي احل�ّل�يّ (ت 620ه��ـ) يف بغداد ،فق��د كان يق��رئ طلب��ة العلم
وجييزهم(.)16

ومنزل الس��يد ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس(ت 664هـ)(،)17

ومنزل العامل اللغوي فخر الدين عيل بن احلس��ن بن مع�لي احليل(ت 683هـ) يف بغداد،

يدرس طالب��ه يف منزله ،ومن طالبه املؤرخ املعروف باب��ن الفوطي البغدادي
فق��د كان ّ

(ت 723هـ)( .)18ومنزل السيد الفقيه غياث الدين بن عبد الكريم بن أمحد بن موسى بن
ط��اووس (ت 693ه��ـ) يف بغ��داد ،فقد كان منزل��ه جممع األئم��ة األرشاف الذي كانوا

يستضيئون برأيه وينتفعون من علمه(.)19

خزائن الكتب احللية :املكتبات وخزائن الكتب هي جنات طالب العلم ،ورياض

أفكارهم ،وحمل اس��تمتاعهم ،ففيها حيققون املس��ائل ،وي َّطلعون عىل الدالئل ،فهي من

الينابي��ع التي تغ��ذي األمم بروافد العل��م واملعرفة والتطور احلض��اري؛ ولذا أصبحت
خزائن الكتب هلا األثر املهم يف نش��اط احلركة العلمية والفكرية يف مدينة ِ
احل َّلة ،فقدمت
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هذه املكتبات خدمة لطالب العلم س��واء أكانوا من داخل ِ
احل َّلة أم من البالد اإلسالم َّية

األخ��رى باعتبار أن طلب العلم ال حيدّ ه مكان أو زمان .وم��ن هنا كان للح ّليني اهتام ًما
كبريا يف اقتناء الكتب وتأسيس املكتبة البيتية ،وخري ما يشري إىل ذلك إن أهل ِ
احل َّلة كانوا
ً
()20
جيلبون األطعمة إىل بغداد ويبتاعون بأثامهنا الكتب النفيسة  ،حتى ان حوانيت الكتب
كثريا
مل تكن حمالت جتارية فحس��ب ،بل كانت ملتقى األدباء والش��عراء والعلامء الذين ً

م��ا كانت تدور بينهم األحاديث واملناظرات األدبية( .)21ومن أهم خزائن الكتب خزانة
األمري س��يف الدولة صدقة بن منصور (ت 501هـ) وهي يف غاية الضخامة ،إذ حوت

()22
احلل
أل��وف املجلدات  .وهنال��ك خزانة املقرئ حممد بن حممد بن ه��ارون بن حممد يِّ ّ
مركزا لل��درس( .)23أما خزائن
املع��روف بابن الكال(ت597هـ) ال��ذي اختذ من دكانه ً

ريض الدي��ن ب��ن طاووس (ت 664هـ) فقد حوت عىل ألف ومخس�مائة كتاب( ،)24وقد
استطاع هذا العامل أن يمتلك خزانة غنية بالذخائر والنفائس مما مل يكن له وجود يف خزانة
فهرس��ا س�ّم�اّ ه (اإلبانة يف معرفة
أخرى( ،)25ولش��غفه هبذه اخلزانة واهتاممه هبا وضع هلا
ً

أس�ماء كتب اخلزانة)( .)26وخزانة غياث الدين عبد الكريم أمحد بن طاووس وغريه من
يدل عىل اهتامم علامء ِ
علامء ِ
دل عىل يشء فإنَّام ُّ
احل َّلة( .)27وهذا إن َّ
احل َّلة وأمرائها باجلانب
الفكري والعلمي ،األمر الذي جعلهم يس��عون إىل تأس��يس املكتبات يف بيوهتم لإلفادة
كثريا من تلك البيوت كانت معاهد درس ،وملتقى
منها علم ًيا ،وخاصة إذا ما عرفنا أن ً
للعلامء الذين يقصدوهنا من ِّ
كل حدب وصوب(.)28

 .7جمالس علامء ِ
احل َّلة:

إن جمالس الدرس يف مدينة ِ
َّ
احل َّلة كانت تعقد حول االستاذ عىل صورة حلقات(،)29
وبقيت حلقات الدرس من املراكز املهمة يف مدينة ِ
احل َّلة وال سيام يف احلقبة اجلالئرية(،)30

احلل (كان ح ًيا س��نة
وم��ن أهم تل��ك املجالس :جمل��س الفقيه جعفر بن هب��ة اهلل بن نام يِّ ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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637ه��ـ)( .)31وجملس الفقي��ه املحقق نجم الدي��ن جعفر بن احلس��ن (ت676هـ) كان
جملس��ه حافلاً يف طلبة العلم حتى إنه برز منه أكثر من أربعامئة جمتهد( .)32وجملس الشيخ
احلل (ت 690هـ) وممن حرض جملس��ه الس��يد
نجي��ب الدين حيي��ى بن أمحد بن س��عيد يِّ ّ

محاد
ع��ز الدين احلس��ن بن عيل ب��ن األبرز (ت 655هـ) ،والش��يخ كامل الدي��ن عيل بن ّ
الواسطي (كان ح ًيا 756هـ)( .)33وجملس الفقيه كامل الدين عيل بن محاد الواسطي(كان

ح ًيا 756هـ)( .)34وجملس الفقيه فخر املحققني حممد بن احلسن بن املطهر (ت 771هـ)،
احلل ،وخلفه يف جملسه بمدينة ِ
احل َّلة ودخل
فقد تصدر التدريس بعد وفاة والده العلاّ مة يّ ّ
()35
احلل ،فقد وصف جملسه بعض
يف جملسه مجاعة من طلبة العلم  .وجملس أمحد بن فهد يّ ّ

العلامء بأنه رائد املدرسة احل ّلية( ،)36وغريها الكثري من املجالس التي سنكتفي بذكر أهم
مصادرها باهلامش(.)37

 .8املدارس احللية:

عنى علامء ِ
احل َّلة باملنش��آت الدينية العلمية ،فأقاموا مدراس ،لطلب العلم ،وس��ار

تدرس علوم القرآن
أس�لافهم من طلب��ة العلم عىل هنجهم وكانت أكثر مدارس العل��م ِّ

والفقه االمامي ،والعقائد ،فكان طلبة العلوم الدينية يقصدوهنا من كل حدب وصوب

احلل يقدر بخمس�مائة جمتهد( .)38وأغلبهم ليس��وا
حت��ى بلغ أعداد الطلب��ة أيام العالمة يِّ ّ

حلي�ين ب��ل أغرا ًبا وفدوا من بالد ف��ارس ،والبحرين ،ولبنان .وم��ن أهم املدارس التي
شكلت انعطافه مهمة من تاريخ مدينة ِ
احل َّلة العلمي هي:
ّ

أ .مدرسة سورا:
مل يذكر أصحاب التاريخ بام يغني عن هذه املدرس��ة( ،)39س��وى أهن��ا كانت مركز ًا

املهمة وحارضة علم ّية ،أنجبت العديد من العلامء واملحدّ ثني ،منهم
من املراكز الرئيس��ة ّ
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ِ
والسوراوي،
(السوراينّ ،
من ولد فيها ونُسب إليها ،واختلفوا يف صيغة النسبة إليها بني ّ
والس��يوري) ،ومنهم من اتخَّ ذه��ا وطن ًا له ،ومنهم من قصده��ا؛ لينهل من علم رجاهلا،
ّ

ومنهم الكُل ْيني (ت 329هـ) .و ُينسب إىل سورا من أهل العلم الفاضل الشيخ مقداد بن

احلل األس��دي (ت 826هـ) صاحب (كنز العرف��ان) ،وإبراهيم بن
عبد اهلل الس��يوري يِّ ّ

السورانى احلريب ،كانت داره
الس��ورانى من أهل سورا ،واحلسني بن عىل بن جود ّ
نرص ّ
السوراوي ،وأبو
السورانى ،والش��يخ عيل بن حييى بن عيل اخلياط ّ
عند س��ورا ،فقيل له ّ

السيوري أديب وله شعر جيد ،وغريهم الكثري ممَّن ينتمي إليها(.)40
منصور ّ

ب .مدرسة مقام صاحب الزمان:

تعد هذه املدرس��ة من أق��دم املدارس يف مدينة ِ
احل َّلة ،فقد ذكرها يوس��ف البحراين

احلل بيوت الدرس إىل جانب
بقوله« :فقد ّ
عمر الش��يخ الفقيه العامل نجيب الدين بن نام يِّ ّ
املش��هد املنس��وب إىل صاحب الزمان ِ
باحل َّلة السيفية وأس��كنها مجاعة من الفقهاء»(.)41
وزعيم للطائفة
وذكر صاحب الرياض «كان ابن نام حممد بن جعفر بن أيب البقاء مرج ًعا
اً
احل َّلة يف وقته ،وقد أسكن مجاعة من الفقهاء يف ِ
يف ِ
احل َّلة وتوىل أمورهم»( .)42وهذا دليل
قاط��ع عىل أن مكان أخذ الدرس ،ومبيت الطلبة هي مدرس��ة مق��ام صاحب الزمان يف
ِ
احل َّلة ،وقد اس��تمر الدرس فيها  ،ونس��خت الكتب العلمية يف هذه املدرس��ة .فقد نسخ
الس��يد حسني الطربي يف مدرسة مقام صاحب الزمان كتاب هنج البالغة( .)43ويف بداية

القرن الثامن اهلجري نس��خ الش��يخ أبو حممد احلس��ن بن نارص احلدّ اد وهو من تالمذة
(الدرة النضي��دة يف رشح األبحاث املفي��دة) جماور مقام
احلل من كتاب��ة كتابه
َّ
العلاّ م��ة يِّ ّ
صاحب الزمان عليه السالم باحل ّلة(.)44

ونسخ حممود بن حممد بن بدر كتاب (حترير األحكام الرشعية) للعالمة يّ
احلل ،فقال
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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يف هناية املخطوط :فرغ العبد من كتابته حممود بن حممد بن بدر يوم األحد الس��ادس من

شهر رجب لسنة ثالثة وعرشين وسبعامئة هجرية غفر اهلل لنا وجلميع املؤمنني يف مدرسة
صاحب الزمان باملحروس��ة ِ
احل َّلة محاها اهلل»( .)45ونسخ كتاب قواعد األحكام للعالمة

حممد العراقي،
احل�ِّل�يِّ ّ توجد نس��خة من��ه يف ( مكتبة الغرب  ، )852نس��خها جعفر ب��ن ّ

األول من مجادى اآلخرة 776هـ( .)46قابله وصححه الناس��خ عىل نس��خة
يوم الس��بت ّ
ِ
وأتم املقابلة يف  12مج��ادى األوىل 786هـ ،
كانت يف مدرس��ة صاحب الزم��ان باحل َّلةّ ،
احلل توجد نس��خة منه يف كلية اإلهليات -مشهد
ونس��خ كتاب املخترص النافع للمحقق يِّ ّ
األول سنة 957هـ يف مدرسة صاحب الزمان
 ،696ونسخت يف يوم اخلميس  16ربيع ّ
ِ
باحل َّلة.
حلسن يّ
احلل (771-682هـ)،
حممد بن ا َ
ونس��خ كتاب مناس��ك احلج لفخر الدين ّ

األول يف أربع��ة أبحاث ،والثاين يف ثامنية أبحاث ،وهو يف
وه��و كتاب خمترص يف فصلني ّ
أحكام حج التمتّع ،كتبه سنة 755هـ يف مدرسة صاحب الزمان يف ِ
احل َّلة(.)47
ّ
احلل سنة (957هـ)( .)48وبعد هذا التاريخ
ونسخ كتاب (املخترص النافع) للمح ّقق يِّ ّ

أثر(.)49
مل يذكر للمدرسة ٌ

ت .مدرسة ابن ادريس:

كان ابن ادريس يدرس طلبته يف مدرس��ته التي تقع اآلن وسط ِ
احل َّلة ،ومن خرجيي
ّ

احلل (ت 645هـ)»( .)50وقد دفن ابن
هذه «املدرسة نجيب الدين حممد بن جعفر بن نام يِّ ّ
ادريس يف مدرس��ته ،يذكر الس��يد هادي كامل الدين «قربه يف مدرسته التي هتدّ م سورها

ومل يبق من آثاره يشء»( .)51ومل يرد هلا ذكر بعد وفاة ابن ادريس سنة (598هـ)(.)52
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اهلذيل:
ث .مدرسة حييى بن سعيد
ّ

احلل ألبيه،
الشيخ حييى بن سعيد اهلذيل هو سبط الشيخ ابن ادريس ،وجدُّ املحقق يِّ ّ

ولد س��نة (601هـ) .تقع هذه املدرسة ضمن حملة الطاق( ،)53ويطلق عليها حال ًيا مراقد

العل�ماء األربعة( .)54قال الش��يخ حرز الدين« :حييى بن س��عيد اهلذ ّيل دف��ن يف داره ،إىل
جنب مدرسته الدينية ،ويؤيد ذلك تلك الغرف املستديرة املوجودة حول املرقد»(.)55

نسبت تسميتها إىل زينب بنت االمام عيل ،)56(وهناك رأي آخر يقول :نسبت

إىل زينب بنت يوس��ف اآليب املتوىف س��نة (699هـ) وهو األقرب؛ ألهنا صاحبة الوقف

هلذه املدرس��ة فضلاً عن ذلك إنهّ ا دفنت يف هذه املدرس��ة ،وقد نش��أت يف القرن التاسع
اهلج��ري( )57تقع يف بداية س��وق هرج وس��ط مدين��ة ِ
احل َّلة( ،)58وقد ورد ذكر اس��م هذه

احلل(757هـ)( ،)59فقد كان يعطي دروسه
املدرس��ة مقرونًا باسم الش��يخ أمحد بن فهد يِّ ّ

()60
احلل ،فقال بحر العلوم:
يف املدرس��ة الزينبية  ،و ُذكر هذا االس��م مقرونًا مع ابن فهد يِّ ّ
احلل كان ساكنًا يف ِ
احل َّلة
«مجال الدين أمحد بن ش��مس الدين بن حممد بن فهد األس��دي يِّ ّ
الس��يفية ،وكان أحد املدرس�ين فيها ابن فهد احل�ِّل�يِّ ّ يف املدرس��ة الزينبية»(.)61وذكر هذا

املعنى حمقق َّ
احلل أمحد بن شمس
املهذب البارع باسم املدرسة الرشعية ،فقال« :ابن فهد يِّ ّ

احلل األسدي الشيعي ،كان يدرس يف مدرسة الرشعية
الدين حممد بن فهد ،مجال الدين يِّ ّ
يف ِ
احل َّلة الس��يفية»( .)62ويعلل ذلك أحد العلامء املحدثني بالقول «ربام يكون اسمها هذا
ناتج عن تدريس الرشيعة وعلوم الدين واملذهب اإلمامي ،أو إهنا وقف تابع للمرجعية
الديني��ة آن��ذاك»( .)63وق��د خترج منه��ا مجاعة من العلامء ،منهم :الش��يخ ن��ارص بن أمحد

املتوج البحراين ،كان ح ًيا (859هـ)( ،)64والس��يد حممد بن فالح الواس��طي املشعش��عي
ّ
()65
احلل ،كان ح ًيا (900هـ)( )66عز الدين
(ت  870هـ)  ،والشيخ عيل بن هالل اجلزائري يِّ ّ

األس��دي (ح ًّيا بعد ع��ام 918هـ) ،وغريهم( .)67وقد
املهلبي ،وعبد الس��ميع بن فياض
ّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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نسخ عطية بن غنام بن عيل بن يوسف األسدي خمطوطته املعروف بـ(جمالس الصدوق)
يف املدرس��ة الزينبية ،فيقول الش��يخ :فرغ من كتابته بتوفيق اهلل سبحانه وتعاىل وبمعونته
العبد الفقري املحتاج إىل رمحة ربه الكريم عطية بن غنام عيل بن يوس��ف األس��دي ،ذلك

ليلة االثنني سلخ شهر ذي القعدة احلرام لسنة ثالث عرشة وتسعامئة يف املدرسة الزينبية
ِ
باحل َّلة الس��يفية واحلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل حممد وآله وس��لم»( .)68وكتب الش��يخ

خ�ضر بن حممد احلبل��رودي كتابه (التحقي��ق املبني يف رشح هنج املسرتش��دين) ،فقال:
«مقدم تس��ويد هذا الرشح بعون اهلل وتس��ديده ومزيد توفيقه وتأيي��ده قبيل الصبح من

ليلة األحد الثالث من ذي القعدة باملدرسة الزينبية الواقعة جوار املقام للخلف الصالح

القائم املنتظر»( .)69وذكر األفندي أنه قد رأى يف قرية (الفارة) يف منطقة اإلحساء بعض
مؤلفات أيب مجهور األحس��ائي ،وقد كتب عليها« :كتبت يف العراق يف ِ
احل َّلة الس��يفية يف
املدرس��ة الزينبية املجاورة ملقام صاحب الزمان»( .)70فكانت تقام فيها حلقات الدرس،
واملناقش��ات الفكرية ،وتبادل اآلراء بني مفكرهيا ،بام خي��دم الدين واملصلحة العامة ،يف

األيام االعتيادية واملناس��بات الدينية التي يلتقي العلامء خالهلا ،س��واء أكانت مناسبات
ُع�سر أو ُي�سر ،يتبادلون فيها التهاين أو التعازي ،بحس��ب املناس��بة الت��ي جتمعهم(،)71
ومصداق ذلك ما ذكره الشيخ خرض احلبلرودي (ت 851هـ) الذي دخل ِ
احل َّلة بمناسبة
عرج إىل املدرسة الزينبية التي كان
زيارة أربعينية اإلمام احلسني ،وقبل ذهابه إىل كربالءَّ ،

احلل ،مجعتهم هذه املناس��بة،
ي��درس هبا صديق له ،هو الش��يخ حممد ب��ن حممد بن نُفيع يِّ ّ

لتكون س��ب ًبا يف تأليف الشيخ خرض احلبلوردي لكتاب مهم أال وهو (التوضيح األنور)
الذي ذكر به مناس��بة التأليف ،بقوله« :إين َّملا عزمت عىل زيارة األربعني يف س��نة ثامنامئة

أعز
من اهلجرة مع تسع وثالثني 839هـ ،ورحلت إىل املدرسة الزينبية والصلحاء ،أراين ُّ

عيل ،وأمتَّهم يف املو َّدة واإلخالص… حممد ب��ن ُن َف ْيع عضد امل َّلة والدين»(.)72
اإلخ��وان َّ
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وهذا دليل واضح عىل ّ
أن املدرسة الزينبية مفتَّحة لقاصدهيا من العلامء .وبمرور الزمن

اندثرت تس��مية املدرس��ة الزينبية ،ولكن املدرس��ة بقيت ش��اخصة يرتادها طلبة العلم.
يذكر الش��يخ يوس��ف كركوشَّ « :ملا ع رؤوف باش��ا مترص ًفا عىل ِ
العزي،
احل َّل��ة مراد ّ
ينَّ
ِّ
ويف عهد هذا املترصف ُأنشأت املدرسة الرشدية يف ِ
احل َّلة ،والتي هي رأس سوق اهلرج،
وذلك س��نة 1289هـ ،وكانت تسمى باملدرسة الزينبية ،واملظنون أهنا من مدارس ِ
احل َّلة
َّ

إبان هنضتها يف القرون الوسطى»(.)73

ج .املدرسة الزينية:
تقع املدرس��ة الزينية ضمن حم ّلة اجلامعني ،ووجدت وقفيتها باسم املدرسة النبو َّية،

وهناك من يقول إن نسبة تسميتها تعود إىل زين الدين عيل بن احلسن بن اخلازن احلائري،

معارصا لنظام الدين عيل بن حممد بن عبد احلميد النييل ،وهباء الدين عيل بن
ال��ذي كان
ً
درس باملدرس��ة الزينية
احلل ،فقد ّ
عب��د الكري��م النييل ،واملقداد ب��ن عبد اهلل الس��يوري يّ ّ
ِ
والتف حول��ه الطلبة( .)74قال احللربودي« :إنيّ ملا عزمت عىل زيارة األربعني يف
باحل َّلة،
ّ

سنة (839هـ) ووصلت إىل املدرسة الزينية جممع العلامء والفضالء ِ
باحل َّلة السيفية»(.)75
وكتب يف هناية نس��خة عدّ ة الداعي أهنا كتبت يف املدرس��ة الزينية يف ِ
احل َّلة السيفية فيذكر
بام نصه « مكتوب يف املدرس��ة الزينية ِ
باحل َّلة س��نة (813هـ)( .)76ومن أهم الكتب التي

نس��خت يف املدرس��ة الزيني��ة :األنوار اجلاللية للفص��ول النصريية للمق��داد بن عبد اهلل

السيوري يّ
احلل (ت 826هـ) ،موجودة يف مكتبة (املرعيش 10831م)  ،نسخها :سامل بن
س�لامة بن حمم��د اللزيزاوي ،س��نة 894هـ يف املدرس��ة الزينية ِ
باحل َّل��ة ،وكتاب إيضاح
ّ
املنافع يف رشح مش��كالت الرشائع للمقداد بن عبد اهلل السيوري يّ
احلل(ت826هـ)(.)77
توجد نسخة منها يف (مكتبة األستانة الرضوية 1225م) نسخها حسن بن حممد بن عبد
العزيز ،يف املدرسة الزينية يف ِ
احل َّلة سنة 918هـ.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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بالت ِ
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واجلدي��ر بالذك��ر أن هن��اك مدارس غري حلية أ َّثرت بش��كل واس��ع ع�لى النهضة
الثقافية لعلامء ِ
وخصوصا مدارس بغداد ،ومنها :املدرس��ة النظام ّية يف بغداد ،فقد
احل َّلة،
ً
ِ
احلل
ارتاده��ا العدي��د من علامء احل َّل��ة ،أمثال :الفقيه حممد بن عيل بن عب��د اهلل اجلاواين يِّ ّ
احليل (ت 619هـ) ،والنحوي
(ت 561هـ) ،والفقيه عبد الرمحن بن أيب الربكات بن كندر ّ
احلس��ن بن معايل الباقالين احليل(ت 637هـ)  ،والس��يد ريض الدين عيل بن موس��ى بن

جعفر بن طاووس (ت 664هـ) ،فقد أقام املناظرات مع علامء هذه املدرسة(.)78

وم��ن املدارس األخرى التي تأثر فيها علامء ِ
احل َّلة وأثروا هبا املدرس��ة املس��تنرصية

احلل
يف بغ��داد التي ارتادها الس��يد ريض الدين عيل بن موس��ى بن جعف��ر بن طاووس يِّ ّ
احليل ،والس��يد عفيف الدين بن
(ت 664ه��ـ) ،والس��يد زين الدين جعفر بن أيب املجد ّ
احلل ،فق��د حرضوا إىل هذه
جي��ش احل�ِّل�يِّ ّ ورشف الدين عبد اهلل بن مس��عود بن عياش يِّ ّ

النييل
املدرس��ة  ،سنة (676هـ)( ،)79والعامل عز الدين احلس��ن بن أيب القاسم بن هبة اهلل
ّ
مدرس��ا للاملك ّية يف هذه املدرس��ة( .)80وكان ق��د تلقى تعليمه عىل يد
(ت 712هـ) كان
ً

أس��اتيذها قبل أن يصبح أس��تا ًذا فيه��ا( .)81ومن العل�ماء احل ّليني الذين درس��وا يف هذه
املطهر (ت 726هـ) كان يقرأ عىل شيخه
احلل احلس��ن بن يوس��ف بن َّ
املدرس��ة العلاّ مة يِّ ّ
مجال الدين احلس�ين بن إياز بن عبد اهلل (ت 681هـ) الذي كان يتوىل مش��يخة النحو يف

()82
احلل عىل تق��ي الدين عبد اهلل بن حممد بن أيب
هذه املدرس��ة  .وكذلك درس العالمة يِّ ّ

أيضا(.)83
املدرس يف هذه املدرسة ً
بكر البغدادي (ت 761هـ) ّ

ومن املدارس التي كان لعلامء ِ
احل َّلة دور بارز فيها :املدرسة الرشابية يف واسط التي

درس فيها السيد عامد
أنشأها رشف الدين أبو الفضائل إقبال رشايب (ت 653هـ) ،فقد ّ
الدي��ن أبو حييى زكري��ا بن حممد بن حممود القزويني احل�لي(ت 682هـ) صاحب كتاب
(آث��ار البالد وأخب��ار العباد) ،وتوىل التدري��س هبا نحو ثالثني س��نة( .)84ومن املدارس
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البغدادية املدرس��ة املس��تعصمية :أسسها احلفيد الرابع للمس��تعصم باهلل (678هـ)(.)85

وقد ارتاد هذه املدرس��ة الس��يد عبد الكريم بن أمحد بن ط��اووس (ت 693هـ) لألخذ

عىل يد بعض فقهائها( .)86أما املدرس��ة الس��يور َّية يف النجف فكان هلا أثر بارز يف جذب

السيوري
حممد بن احلسني
ّ
طلبة العلم ،قام بتأسيسها العامل املتكلم املقداد بن عبد اهلل بن َّ

احلل(ت 826ه��ـ) ،واملعروف بالفاضل املقداد ،وقد عكف ع�لى التدريس والتأليف،
يِّ ّ
وح��ف ب��ه الطالب لألخذ منه ،فدروس��ه كانت حمط عناية طالب العل��م( ،)87فقد كان
َّ
الس��يوري احل�ِّل�يِّ ّ يمنح طالبه اإلج��ازات العلمية يف منزله ،وكان ذلك يف س��نة
املقداد
ّ

(822هـ)(.)88

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
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الق�سم الثاين

حللَّة
الدرا�سات القر�آنية التي ا�شتغل بها علماء ا ِ
إن م��ن أهم الدراس��ات التي ازدهرت بمدينة ِ
احل َّلة يف امل��دة (900-450هـ) هي

علوم القرآن الكريم ،ومن هذه العلوم:

� اً
أول :التف�سري
س ُه َأبانه ،وهو كَش��ف ا ُملراد عن اللفظ ا ُمل ْش��كل ،ومنه قوله تعاىل:
التفس�ير لغةَ :ف رَّ َ
ِ
َ��ك بِ َم َث ٍ
��ل إِلاَّ ِج ْئن َ
﴿والَ َي ْأتُون َ
�يرا﴾()89؛ أي بيانًا وتفصيلاً  .وهو
َاك بِالحَْ ِّق َو َأ ْح َس َ
َ
��ن َت ْفس ً
مأخ��وذ م��ن الفرس وه��و اإلبانة والكش��ف ،قال صاح��ب القاموس« :الف�سر :اإلبانة
وكش��ف املغطى( .)90من هذا يتبني لنا أن التفسري ُيس��تعمل لغة يف الكشف احلسيِّ  ،ويف

الكشف عن املعاين املعقولة ،واستعامله يف املعاين املنقولة أكثر من استعامله احلسيِّ .

واصطالح��ا :هو علم يبح��ث يف ألفاظ الق��رآن الكريم ،ومدلوالهت��ا ،وأحكامها
ً

اإلفرادي��ة والرتكيبية ،ومعانيها التي تحُ مل عليها حال��ة الرتكيب ،وتتامت لذلك( .)91أو

علم يعرف به فهم كتاب اهلل املنزل عىل نبيه حممد صىل اهلل عليه وآله س��لم وبيان معانيه
واس��تخراج أحكامه وحكمه واس��تمداد ذلك من علم اللغة والنحو والترصيف وعلم

البيان وأصول الفقه والقراءات(.)92

ماه َّيته :هو ما يبحث فيه عن مراد اهلل تعاىل من قرآنه املجيد(.)93
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موضوعه والغرض منه :إن موضوعه كالم اهلل تعاىل ،والغرض منه حصول القدرة

عىل معرفة آيات األحكام الرشعية بوجه الصحة ،ومعرفة معاين النظم(.)94

أم��ا من جه��ة احلاجة إليه ،ف��كل كامل ديني مفتق��ر إىل العلوم الرشعي��ة واملعارف

الدينية ،وكلها متوقفة عىل العلم بكتاب اهلل(.)95

اجتاهات يف التف�سري
األول :التفس�ير باملأثور أو الرواية عن طريق الرس��ول وأه��ل بيته الطاهرين

معتمدً ا بالدرجة األساس عىل القرآن والسنة واألئمة املعصومني.
والثاين :التفسري بالتأويل بحسب الظاهر والباطن.

وبعد ذلك تطور االش��تغال بعلوم القرآن الكريم ،فأنشئت مدارس لتعليم القرآن

ونظرا للظروف السياسية
الكريم ،وكان من أمهها العراق بمدرس��تيه البرصة والكوفةً ،

التي كانت تعيش��ها املدينتان انتقل أغلب أساتذة القراءات ،والتفسري يف هاتني املدينتني
ِ
معني بعلوم القرآن،
إىل مدينة احل َّلة .وكان سب ًبا من أسباب عديدة يف والدة جيل جديد ٍّ

ومن أهم هؤالء املفرسين:

1.1ابن ش��هر آش��وب املازندراين ( 588-488أو583هـ) ،ومن آثاره :أسباب نزول
القرآن  ،وقد رصح به يف متشابه القرآن(.)96

2.2حممد بن هارون ،املعروف بالكال(ت 597هـ) ،نقل عن ابن نام أن من كتبه خمترص
كتاب التبيان يف تفسري القرآن(.)97

العجيل احل�ِّل�يِّ ّ (ت 598هـ) ،وم��ن آثاره :املنتخب من تفس�ير القرآن
3.3اب��ن ادريس
ّ
والنك��ت املس��تخرجة من كت��اب التبيانُ :طبِ��ع كتاب املنتخب طبعت�ين بتحقيقني

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
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خمتلف�ين :الطبعة األوىل :طبعة قم (1409هـ) بعنوان :املنتخب من تفس�ير القرآن

والنكت املس��تخرجة م��ن كتاب التبي��ان .حتقيق الس��يد مهدي الرجائ��ي ،الطبعة

الثانية :طبع��ة مكتبة الروضة احليدري��ة (1429هـ) ،بعنوان :املنتخب من تفس�ير
القرآن والنكت املس��تخرجة من كتاب التبيان .حتقيق السيد حممد مهدي اخلرسان،

وهي الطبعة األجود واألدق  ،وجاءت مكمل ًة ،ومتمم ًة ،ومدققة ،للطبعة األوىل.
4.4حييى بن البطريق (ت 600هـ) له كتاب يف القرآن الكريم س�ماه (خصائص الوحي
املبني)(.)98

اخليمي (ت 642هـ) ،وم��ن آثاره :كتاب (يف
احلل املع��روف بـابن
ّ
 5.5حمم��د بن عيل يِّ ّ
حروف علم القرآن) ،و(أمثال القرآن)(.)99

عيل بن موس��ى بن جعف��ر (664-589هـ) ،من آثاره:
6.6ابن طاووس ،ريض الدين ّ
مرة س��نة
س��عد الس��عودُ :طبِع ه��ذا الكتاب أكثر م��ن طبعةُ .طبِ��ع الكتاب ألول ّ

1369هـ ،يف النجف االرشف املطبعة احليدرية.

7.7مج��ال الدين أمحد بن موس��ى بن طاووس(ت 673هـ) ،ومن آث��اره :وله كتاب يف
تفسري القرآن هو (شواهد القرآن) يف جملدين(.)100

8.8الش��يخ حييى بن أمحد بن س��عيد (ت 690هـ) ،ومن آثاره :تفسري كتاب (الفحص
والبي��ان عن أرسار القرآن)( ،)101وهناك من س�َّم�اَّ ه( قبة العجالن ) ،وله كتاب آخر

سمه (املوازنة)(.)102
يف القرآن اَّ

9.9فضل اللهّ بن عامد الدولة ،أبو اخلري(ت 718هـ) :وله كتاب يف (مفتاح التفاس�ير)،
املفسين(.)103
ومعه تسع رساالت يف إعجاز القرآن وأقسام رِّ

احلل(726-626هـ) ،ومن آثاره :كتاب هنج اإليامن يف تفسري القرآن(،)104
1010العلاّ مة يّ ّ
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لنص الكتاب
والقول الوجيز يف تفس�ير الكتاب العزيز( ،)105وإيضاح خمالفة السنّة ّ
والسنّةُ :طبِع هذا الكتاب يف طهران ،بتحقيق يب يب سادات .وله اجلمع بني كال َمي
ُ

النب��ي وال��ويص واجلمع بني آيت�ينُ ،طبِع هذا الكت��اب يف مطبعة الكفيل
التابعة للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة ،سنة 2014م ،وقد و َّفقني اهلل لتحقيقه .ومسألة يف
مس كتابة القرآن وخلق إبليس(.)106

1111عب��د ال��رزاق بن أمح��د ال��كايش(ت 730أو 735ه��ـ)  ،وم��ن آثاره ل��ه كتابان يف
التفس�ير ،ومها( :تأويل اآليات) :وهو يف التفس�ير( ،)107وله كتاب آخر يف التفسري

وهو الرساج الوهاج يف تفسري القرآن(.)108

1212حمم��د بن حمم��د الرازي البوهيي(املتوفىّ س��نة 766ه��ـ) :هو تلمي��ذ العلاّ مة ،ومن
آثاره :حتفة االَرشاف وهو تفس�ير كبري أبسط من تفسريه اآلخر ،يوجد جم ّلدان منه
يف املكتبة اخلديوية بمرص من ّأوله إىل آخر سورة طه ،وهو كاحلاشية عىل ّ
الكشاف.

وله (بحر االَصداف) ،يوجد منه نس��خة يف العراق يف مكتبة اجلوادين بالكاظم ّية،
الكشاف( ،)110حاشية ّ
فرغ منه املؤ ّلف سنة ( 733هـ)( .)109وله حاشيتي ّ
الكشاف،
وحاشية أخرى ّ
للكشاف(.)111

1313الس ِّيد حيدر بن عيل اآلميل (كان ح ًيا سنة 771هـ) ،وهو تلميذ فخر املحققني (ابن
العلاّ مة) ومن آثاره :كتاب تفسري تأويل اآليات( .)112وله جامع األرسار( .)113وله
املكرم( .)114وله البحر اخلضم يف تفس�ير القرآن
املحيط األعظم يف تفس�ير الق��رآن ّ

األعظ��م( :)115يذكر صاحب الذريعة حمتمل ان يكون هو كتاب التأويالت ،ولكن

الظاهر هو منتخب منه(.)116

1414كامل الدي��ن عبد الرمحن بن حممد بن العتائقي(ت 793ه��ـ) :ومن آثاره :له كتاب
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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خمترص تفسري عيل بن إبراهيم( ،)117وله كتاب الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،لكنه
الطهراين يف
مل يصل إلينا سوى إحاالت مبثوثة يف كتبه األخرى( .)118وكالم شيخنا
ّ

أيضا ،كام ن ّبه نفس��ه عىل عدم اتحّ ادمها يف املج ّلد اخلامس
املج ّلد الرابع من الذريعة ً

والعرشين منها بعد حكمه باتحّ اده يف املج ّلد الرابع(.)119

احليل (كان ح ًيا 801هـ) ،ومن آثاره :بيان
1515الشيخ عيل بن عبد الكريم النييل النجفي ّ
اجلزاف يف كالم صاحب الكشاف(.)120

الدر الثمني يف مخس�مائة آية
1616احلاف��ظ رجب الربيس (كان ح ًيا 813هـ) ،ومن آثارهّ :
نزل��ت يف موالنا أمري املؤمنني :وهو كتاب خمترص يف تفس�ير القرآن(ُ :)121طبِع هذا
الكتاب يف قم ،دار املجتبى 1426هـ ،ح َّققه عيل عاشور ،وقد ُأعيد طبعه طبعة ثانية

يف مؤسس��ة األعلمي بريوت– لبنان ،س��نة  ،2003وله تفسري سورة اإلخالص:
هي عبارة عن خمطوط موجود يف مركز تراث ِ
احل َّلة.

1717أمحد بن املتوج البحراين ِ
احل يّ ّل (ت 820هـ) ،ومن آثاره :النهاية يف تفسري اخلمسامئة
ّ
آية(.)122

الس��يوري (ت 826هـ) ،ومن آثاره :كنز العرفان يف
1818جمَ َال الدين املقداد بن عبد اهلل
ّ
فقه القرآن :كتاب مطبوع بجزءين حيوي ّ
كل منهام أكثر من  600صفحة ،يف مطبعة

نوهبار سنة  ،1998تفسري مغمضات القرآن(.)123

احلل (ت 840هـ) وقد وضع حاشية عىل حاشية املدين عىل تفسري
1919احلسن بن راشد يّ ّ
ّ
الكشاف
للزخمرشي(.)124
ّ

البحراين (كان ح ًيا 859هـ) له كتب عدَّ ة يف التفسري ،منها
املتوج
2020نارص بن أمحد بن ّ
ّ
املطول ،وآخر خمترص(.)125
كتاب (تفسري القرآن) ّ
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2121إبراهيم بن عيل الكفعمي اللويزي(900هـ) :وله كتاب يف التفسري اسمه :اختصار
كتاب غريب القرآن(.)126

ثان ًيا :القراءات
الق��راءات لغ��ة :القراءات مج��ع قراءة .وه��ي يف اللغة :مصدر (ق��رأ) وهو مصدر
بعضه إِىل بعض ومنه قوهلم ما َقر َأ ْت هذه
وض َم ْم ُت َ
سامعي .و َق َر ْأ ُت اليش َء ُق ْرآنًا جمَ َ ْعتُه َ
حمِ
()127
��ط وما َق َر َأ ْت َجنِينًا ُّ
�لى َق ُّ
��مي القرآن
وس ِّ
ق��ط َأي مل َي ْض َط ّم َر ُها عىل ولد ُ .
الناق ُة َس ً

قرآنًا؛ ألنَّه مجع بعض اآليات مع بعض ،ومجع بعض السور مع بعض(.)128

واصطالح��ا :وه��و عل��م يبح��ث فيه ع��ن كيفية النط��ق بألف��اظ الق��رآن( ،)129أو
ً

ه��ي اخت�لاف ألفاظ الوحي املذك��ور يف كتبة احل��روف أو كيفياهتا م��ن ختفيف وتثقيل
وغريها(.)130

وموضوع��ه :البح��ث يف كلامت القرآن م��ن حيث أحواهلا كامل��د والقرص والنقل،

وهذا العلم مستمد من السنة واإلمجاع.

أ َّما اهلدف من��ه :فهو صيانة القرآن من التحريف والتغيري ،فالعلامء يس��تنبطون من

ِّ
حجة الفقهاء يف اس��تنباط
كل حرف يقرأ به قارئ معنى ال يوجد يف قراءة آخر فالقراءة َّ
األحكام( ،)131فقد نالت ه��ذه القراءات عناية كبرية من لدن علامء ِ
احل َّلة ،الذين امتازوا
بأثرهم الواضح يف هذا املجال ،وكان هلم أثر ملموس يف جممل احلركة الفكرية ومنهم:

1.1احلس�ين ب��ن هداب الرضي��ر املق��رئ (ت 562ه��ـ) :وكان يق��رئ النح��و واللغة
والقراءات( .)132فقد منعك ًفا عىل نرش العلم وإقراء القرآن .وحدث بكتاب الوقف
واالبتداء ،أليب بكر بن األنباري عن املزريف(.)133

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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احلل (ت 564هـ) :كان
2.2القارئ أبو املظفر مس��عود بن احلسني بن هبة اهلل الشيباين يِّ ّ
أيضا الوزير
مقرئًا حاذ ًقا ،سمع منه عيل الزيدي ،وعمر بن عيل القريش ،وقرأ عليه ً

اب��ن هبرية حييى وقد مجع هذا القارئ الناس ليس��معوا عن��ه كتاب (االفصاح) عن

قراءته عىل أيب طاهر بن سوار(.)134

3.3القارئ حممد بن أيب الس��عود املبارك بن احلس��ن بن طالب احلالوي (ت 586هـ):
ق��رأ القرآن عىل أيب عيل ابن البناء ،وأيب منص��ور اخلياط وغريمها( ،)135وكان بار ًعا
ٍ
ألحد خ ّطه إذا
��مرقندي ال يكتب
الس
ّ
يف التجويد ،فقد نقل عن الذهبي أن أبا بكر ّ
جمو ًدا يف الغاية .وما رأيته كتب إلاّ ملسعود
احلالوي(.)136
ّ
قرأ عليه ،إلاّ أن يكون ّ

الق��راء األعيان
4.4حمم��د ب��ن ه��ارون ،املع��روف بال��كال(ت 597ه��ـ) :يع��د م��ن َّ
وش��يخهم( .)137فقد عني بالقراءات الصحيحة والش��اذة واجتهد يف ذلك ،وأخذ

عن��ه عدد من طلب��ة العلم ،ومنه��م املؤرخ املع��روف ابن الدبيثي حممد بن س��عيد
(ت 637هـ) ،وس��مع منه ِ
باحل َّلة ،وقرأ عليه العرش( ،)138قدم بغداد وقرأ القراءات

عىل س��بط بن اخلياط وأيب الكرم املبارك بن الش��هرزوري  ،ثم عاد إىل ِ
احل َّلة وأقام

هب��ا يقرئ وحيدث زمانًا( .)139كان يصفه الس��يد عيل بن طاووس باملقرئ الصالح،
ونُق��ل عن ابن نام أن��ه من علامء الق��راءات له كتاب اللحن اجل�لي واللحن اخلفي،
وكان هذا املقرئ واسع الرواية عن العامة واخلاصة(.)140

احلل (ت 604ه��ـ)( :)141كان أدي ًبا ،قارئًا للقرآن
5.5حممود بن هبة اهلل بن أيب القاس��م يِّ ّ
الكريم( ،)142وكان من العارفني باللغة العربية والنحو ،من ح َّفاظ القرآن يف ِ
احل َّلة،
قرأ القرآن بالقراءات عىل عيل بن عساكر البطائحي (ت 553هـ)(.)143

اختص يف علوم خمتلفة كعلوم القرآن( ،)144وقرأ
6.6حس�ين السوراوي (ت 609هـ):
َّ
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عليه السيد ريض الدين عيل بن موسى بن طاووس يف داره تفسري القرآن يف مجادى

اآلخرة سنة (607هـ1210/م)(.)145

7.7ع�لي بن نرص بن هارون احل�ِّل�يِّ ّ (ت 615هـ) :املعروف بالقارئ قرأ القرآن الكريم
وجوده(.)146
بالرواياتَّ ،

احلل (ت 663هـ)( :)147قرأ القرآن الكريم عىل املقرئ املعروف بـ(ابن
8.8ابن األب��رز يِّ ّ
احلل (ت 645هـ)( ،)148وعىل الشيخ
عني املخالة) ،وعىل نجيب الدين حممد بن نام يِّ ّ

صدقة بن ا ُملس َّيب(.)149

احلل املقرئ :كان أحد القراء العلامء يف
9.9الش��يخ جمد الدين حممد بن عيل بن إبراهيم يِّ ّ
القراءات بالروايات(.)150

1010الش��يخ احلافظ رجب الربيس (كان ح ًيا 813هـ) :سمي باحلافظ؛ ألنه كان حاف ًظا
وضاب ًط��ا عند قراءته للقرآن الكريم ،يقول األفن��دي فيه هو «احلافظ يف اصطالح

القراء ،بمعنى من قرأ مجيع القرآن من ظهر القلب مع التجويد يف القراءة  ،وضبط
ّ
القراءات السبع بل العرش ،وال ّ
أقل من ضبط قواعد قراءة قارئ واحد»(.)151

ثال ًثا :النا�سخ واملن�سوخ
النس��خ لغة :النسخ هو نقل اليشء من مكان إىل مكان  ...ونقول نسخت الشمس

الظل واستنس��خته أزالته واملعنى أذهبت الظل وحلت حمله ،ونسخت الريح آثار الديار
ْ ِ
ِ
ِ ٍ
()152
ٍ
َ ِ ِ َ
َنس��خ م ْن آ َية َأ ْو نُنس َ
﴿ما ن َ
غريهت��ا  ،ومنه قوله تعاىل َ
��ها نَ��أت بِخَ يرْ ِّمن َْه��ا أ ْو م ْثل َها ألمَ ْ
َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( .)153فالنس��خ إذن جعل يشء مكان يشء آخر بحسب
َت ْع َل ْم أ َّن اللهَّ َعلىَ َ ك ُِّل يَ ْ
املتغريات التي تطرأ.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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اصطالح��ا :رفع أمر ثاب��ت يف الرشيعة املقدّ س��ة بارتفاع أم��ده وزمانه ،
والنس��خ
ً

واملع��روف عند علامئنا اإلمامية رفع احلكم عن موضوعه يف عامل الترشيع واإلنش��اء إىل

حكم آخ��ر( ،)154فهو رفع حكم رشعي بديل حكم رشعي آخر( .)155ومن املنس��وخ يف
ِ
َاج ْيت ُُم ا ْل َّر ُس َ
��ول َف َقدِّ ُموا َبينْ َ
الق��رآن آية الصدقة من قوله تعاىل ﴿ َي��ا َأيهُّ َ ا ا َّلذ ْي َن َآمنُوا إِ َذا ن َ
ـم جَ ِ
َيدَ ي ن َْج َواكُم َصدَ َق ًة َذلِ َ
تدُ وا َفإِ َّن اهللَ َغ ُف ْو ٌر َر ِح ْي ٌم َأ َأ ْش�� َف ْقت ُْم
ك َخيرْ ٌ َلك ُْم َو َأ ْط َهر َفإِ ْن َل ْ
ِ
ٍ
الصلاَ َة
َاب اهللُ َع َل ْيكُم َف َأق ْي ُموا َّ
ـ��م َت ْف َع ُلوا َوت َ
َأ ْن ُت َقدِّ ُم��وا َبينْ َ َيدَ ي ن َْج َواك ُُم َصدَ َقات َفإِ َذا َل ْ

ِ
()156
آمرا عباده
َوآتُوا ال َّزكَا َة َو َأط ْي ُعوا اهللَ َو َر ُس ْ
��ول ُه َواهللُ َخبِيرْ ٌ بِماَ َت ْع َم ُل��ون﴾  ،يقول تعاىل ً
املؤمنني إذا أراد أحدهم أن يناجي رس��ول اهلل أي  :يس��اره فيام بينه وبينه  ،أن يقدم
ب�ين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهل��ه ألن يصلح هلذا املقام ،وهلذا قال َ ﴿ :ذلِ َ
ك
ـم جَ ِ
تدُ وا﴾ أي  :إلاَّ من عجز عن ذلك لفقده ﴿ َفإِ َّن
َخ�ْي�رْ ٌ َلك ُْم َو َأ ْط َهر﴾ ،ثم قالَ ﴿ :فإِ ْن َل ْ
ِ
ثم قالَ :
﴿أ َأ ْش َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َبينْ َ َيدَ ي
اهللَ َغ ُف ْو ٌر َرح ْيم﴾ ،فام أمر هبا إلاَّ من قدر عليهاَّ .
نَجواكُم صدَ َق ٍ
ات﴾ أي  :أخفتم من استمرار هذا احلكم عليكم من وجوب الصدقة قبل
َ
ْ َ
ِ
الصلاَ َة َوآتُوا ال َّزكَا َة َو َأطِ ْي ُعوا
َاب اهللُ َع َل ْيكُم َف َأق ْي ُموا َّ
ـم َت ْف َع ُلوا َوت َ
مناجاة الرسولَ ﴿ ،فإِ َذا َل ْ

اهللَ َو َر ُس ْول ُه َواهللُ َخبِيرْ ٌ بِماَ َت ْع َم ُلون﴾ ،فنسخ وجوب ذلك عنهم»( .)157وروى ابن جرير
عيل ريض اهلل عنه آية من كتاب اهلل مل يعمل هبا أحد قبىل
بإس��ناده عن جماهد قال « :قال ّ
وال يعم��ل هبا أحد بعدي  ،كان عندي دينار فرصفته بعرشة دراهم ،فكنت إذا جئت إىل

َاج ْيت ُُم ﴾»(.)158
النب��ي تصدقت بدرهم  ،فنس��خت فلم يعمل هبا أحد قب�لي﴿ :إِ َذا ن َ
ومن أهم العلامء احلليني الذين أ َّلفوا يف الناسخ واملنسوخ:

1.1أمح��د بن فهد ب��ن ادريس ِ
احل يِّل(ت 806هـ) :له كتاب يف عل��وم القران أطلق عليه
الناسخ واملنسوخ ،وقد تم حتقيقه ورشحه أكثر من مرة(.)159

العتائقي (ت 793هـ) :وله كتاب يف الناس��خ
حممد بن
ّ
2.2كامل الدين عبد الرمحن بن َّ
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واملنسوخ( ،)160وهو عبارة عن رسالة حققت أكثر من مرة.

3.3أمح��د بن املت��وج البحراين ِ
وتس��مى
احل يّ ّل (ت 820هـ) ،ومن آثاره :منهاج اهلداية:
َّ
ّ
أيضا الناس��خ واملنس��وخ من اآليات ع�لى طريقة اإلمامية ومذهبه��م .وتعد مهمة
ً
بالنس��بة إىل مستنبط األحكام( .)161وهو تفس�ير يف فقه القرآن يتناول تفسري آيات

األحكام اخلمسامئة( .)162وله رسالة يف اآليات الناسخة واملنسوخة(.)163

البح��راين (كان ح ًي��ا 859هـ) ،وله رس��الة (الناس��خ
املت��وج
4.4ن��ارص بن أمحد ب��ن ّ
ّ
واملنسوخ)(.)164

راب ًعا :محُ كم ومت�شابه القران
ا ُملحكم يف اللغة :أحكم األمر؛ أي أتقنه ،وحكم اليشء وأحكمه :منعه من الفساد.

وا ُملحك��م :ه��و ا ُملتقن ال��ذى ال يعرتيه لب��س وال خل��ل .165وأحكمت ال�شيء ،فصار
حمك�ًمً( ،)166وهبذا املعنى َّ
فإن القرآن الكريم محُ كم ك ّله .ويف االصطالح :هو الذي تكون
داللت��ه واضحة وال تلتبس بأمر آخ��ر كاألوامر الالهية يف الق��رآن والقضايا األخالقية

وقص��ص الق��رآن بوجه عام وما جيري ه��ذا املجرى يف عدم االهبام ورف��ع االهبام(.)167

أما املتشابه يف اللغة :فهو من شبه ،أو معناه املامثلة  ،واملامثلة بني أمرين تعني أن ال يتميز
أحدمها من اآلخر ملا بينهام من التشابه( .)168ويف االصطالح :الذي ال يعلم تأويله إلاَّ اهلل

عز َّ
وجل والراس��خون يف العلم ،وهم النبي حممد وفاطمة الزهراء واألئمة االثني عرش
َّ
حرصا.)169(

ومن أهم علامء احل َّلة الذين اشتغلوا يف املحكم واملتشابه:

1.1ابن ش��هر آشوب املازندراين (ت 588هـ) ،ومن آثاره( :متشابه القرآن)ُ :طبِع هذا

ثم
الكت��اب َّ
ألول مرة يف بومبي س��نة 1313ه��ـ يف أربعة أجزاء طبع��ة رديئة جدًّ اَّ ،

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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طب��ع يف إيران مرتني يف جزءين س��نة 1317هـ ،طبعة غ�ير خالية من األغالط ،ثم
بادر الشيخ حممد كاظم الكتبي فجدَّ د طبعه باملطبعة احليدرية يف ثالثة أجزاء ،طبعة

متقنة ،فقام بتصحيحه ورشحه ومقابلته عىل نس��خ خطية ،جلنة من أساتذة النجف

األرشف وذلك سنة 1376هـ1956/م(.)170

2.2حممد بن هارون ،املعروف بالكال (ت 597هـ) ،كتاب متشابه القرآن(.)171
عيل بن موس��ى بن جعفر (664-589هـ) ،ومن آثاره،
3.3ابن طاووس ،ريض الدين ّ
املحكم واملتشابه(.)172
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هوام�ش البحث
( )1حمسن :طه والسيد عبد الرزاق الصفار  ،دور املسجد يف حمو األمية والتعليم دراسة تارخيية ميدانية،
جملة آداب الرافدين :العدد.164-161 :1979 ،10
احلل.100-98 :
( )2مكتبة العلاّ مة يّ ّ
( )3هذه املخطوطة موجودة يف مكتبة املرعيش ،برقم.1611 :
( )4موجود يف مكتبة األستانة الرضوية 2272م املجلد األول والثاين.
( )5معجم املخطوطات احل ّل ّية.
ِ
( )6بحار األنوار ،26-25 ،17/106 :وصور مرشقة من احل َّلة الفيحاء.71- 70 :
( )7بحار األنوار ،26-25 ،17/106 :وصور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.71- 70 :
احلل ،كشف اليقني485 :؛ املجليس ،بحار األنوار 333/42 :؛ القمي ،الكنى واأللقاب:
( )8العلاّ مة يّ ّ
63/3 ،190/2؛ النامزي ،مستدرك سفينة البحار48/6 :؛ النقدي ،األنوار العلوية.408 :
( )9النامزي ،مس��تدرك س��فينة البح��ار48/6 :؛ النقدي ،األنوار العلوي��ة ،408 :وصور مرشقة من
ِ
احل َّلة الفيحاء.72- 71 :
(ُ )10ينظر :بحار األنوار.143/104 :
ِ
(ُ )11ينظر :قواعد االحكام ،27/1 :وخمتلف الشيعة ،27/1 :واحلياة الفكرية يف احل َّلة.59 :
(ُ )12ينظر :مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل.376/3 :
ِ
(ُ )13ينظر :رياض العلامء ،180/4 :وفقهاء الفيحاء ،270 :واحلياة لفكرية يف احل َّلة.59 :
احلل ،14 :وري��اض العلامء ،154/1 :واألربعون
(ُ )14ينظ��ر :الذريعة ،220/1 :ومكتبة العلاّ مة يّ ّ
حدي ًثا ،74 :وبحار األنوار.97/105 :
ِ
( )15الوايف بالوفيات ،48/27 :وأثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية.84 :
( )16ينظر :الوايف بالوفيات ،29/5 :وأثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.85 :
ُ
ِ
( )17أعيان الشيعة ،7/13 :وأثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية.85 :
( )18تلخيص جممع اآلداب.691-690/4 :
ِ
(ُ )19ينظر :تلخيص جممع اآلداب ،691-690/4 :وأثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية.86 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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( )20احلوادث اجلامعة ،331 :وصفحات من تاريخ ِ
احل َّلة.82 :
( )21خزائن الكتب القديمة ،5 :وصفحات من تاريخ ِ
احل َّلة.82 :
احل َّلة ،19/1 :وصور مرشقة من ِ
( )22الكامل البن األثري ،249/8 :تاريخ ِ
احل َّلة الفيحاء.230 :
( )23املخترص املحتاج إليه.69 :1 :وطبقات أعالم الشيعة.287/2 :
( )24الذريعة ،58/1 :وصفحات من تاريخ ِ
احل َّلة.82 :

( )25مؤرخ العراق ابن الفوطي.231/2 :
ِ
( )26السيد عيل آل طاووس ،آل ياسني ،208 :وصفحات من تاريخ احل َّلة.82 :
( )27مؤرخ العراق ابن الفوطي.270/2 :
( )28ينظر :صفحات من تاريخ ِ
احل َّلة.82 :
ُ
( )29احلركة الفكرية يف العراق.231 :
( )30الثقافة العربية ومراكز العلم يف العراق يف الفرتة اجلالئرية زعني :د .حس�ين فاضل ونوري عبد
احلميد خليل ، ،جملة دراسات االجيال  ،العدد ،1984 ،2-1 :ص.36
( )31رياض العلامء.25/5 :
( )32الرجال ،5 :أثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية يف العراق.97 :
( )33ينظر :رياض العلامء ،267/1 :واجلامع للرشائع ،14-13 :واحلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة.68 :
ُ
( )34رياض العلامء72/4 :
(ُ )35ينظر :رياض العلامء.77/5 :
(ُ )36ينظر :الشريازي ،طرائق احلق.71/2 :
احلل،49 :خامتة املس��تدرك ،17/2 :األفندي،
(ُ )37ينظ��ر :رياض العلامء ،224/2 :مكتبة العلاّ مة يّ ّ
الفوائد الطريفة ،412 :اخلوانساي ،روضات اجلنّات ،345/4 :واحلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة-64 :
 ،77وصور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.208 :
(ُ )38ينظر :تأسيس الشيعة.270 :
( )39يراجع :مراكز العلم يف ِ
احل َّلة قرية سورا :حسن احلكيم  ،جريدة اجلنائن  ،عدد .2000/1 ،15
( )40مدينة أمهلها التاريخ ،جملة رد الشمس ،مركز تراث ِ
احل َّلة.
ّ
ِ
( )41لؤلوة البحرين ،272 :واحلوزة العلمية يف احل َّلة.223 :
( )42رياض العلامء ،114/5 :احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.223 :
( )43تاريخ مقام املهدي ،113 :احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.224 :
( )44تاريخ مقام املهدي ،113 :احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.224 :
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احلل ،142 :واحلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.224 :
(ُ )45ينظر :مكتبة العلاّ مة يّ ّ
احلل.144 :
(ُ )46ينظر :مكتبة العلاّ مة يّ ّ
( )47معجم املخطوطات احل ّل ّية.
احلل.144 :
(ُ )48ينظر :مكتبة العلاّ مة يّ ّ
( )49احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.224 :

( )50موسوعة طبقات الفقهاء.309/2 :
( )51فقهاء الفيحاء.225 :
( )52احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.344 :
( )53احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.226 :
( )54العلامء األربعة الذين دفنوا يف هذا املكان هم :عيل بن صدقة بن منصور (ت 545هـ) ،وحييى بن
احلل ،والسيد جالل بن حممد
نجيب الدين اهلذيل(ت 601هـ) ،وجالل الدين جعفر بن سليامن يّ ّ
من ساللة االمام عيل اهلادي.
ِ
( )55مراقد املعارف ، 60/1 :واحلوزة العلمية يف احل َّلة.226 :
( )56تاريخ مقام االمام املهدي.176 :
(ُ )57ينظر :الفوائد الطريفة . 210 :وتاريخ الرتبية. 75 :
( )58احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.229 :
احلل. 15 :
( )59مقدمة التحقيق لكتاب املهذب البارع ألمحد بن فهد يّ ّ
( )60املهذب البارع ،13/1 :احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.229 :

( )61الفوائد الرجالية. 107/2 :
احلل. 15 :
( )62مقدمة التحقيق لكتاب املهذب البارع ألمحد بن فهد يّ ّ
( )63صور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.65-64 :
( )64أنوار البدرين.67 :
( )65تاريخ العلامء.31 :
( )66التوضي��ح األن��ور ، 14 :لؤلؤة البحري��ن ، 157 :األفندي ،الفوائ��د الطريفة ،460 :روضات
اجلنّات .345/4 :وصور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.65-64 :
( )67تاريخ مقام االمام املهدي.176 :
ِ
(ُ )68ينظر :صورة الصفحة األخرية من املخطوط يف كتاب احلوزة العلمية يف احل َّلة.549 :
( )69ينظر :صورة الصفحة األخرية من املخطوط يف كتاب احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.550 :
ُ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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( )70الفوائد الطريفة ،210 :واحلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.230 :
( )71ينظر :صور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.69-64 :
ُ
ِ
( )72التوضيح األنور . 14 :صور مرشقة من احل َّلة الفيحاء.66 :
( )73التوضيح األنور. 14 :

( )74موسوعة طبقات الفقهاء.267/9 :
( )75أعيان الشيعة.223/6 :
( )76جملة معهد املخطوطات العربية :ع.152/3
( )77معجم املخطوطات احللية.
ِ
( )78مراقد ِ
احل َّلة ،83/1 :وأثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية.80 :
( )79ينظر :تاريخ علامء املستنرصية ،463-362/2 :وأثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.78 :
ُ
ِ
( )80تاريخ علامء املستنرصية .455/2 :وأثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية.78 :
( )81تلخي��ص جممع اآلداب ،90/4 :وتاريخ علامء املس��تنرصية ،195-194/1 :وأثر مدينة ِ
احل َّلة
عىل احلياة الفكرية.78 :
( )82بغية الوعاة ،439/1 :وبحار األنوار ،65/104 :وأثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.79 :
( )83وتاريخ علامء املستنرصية ،242/1 :وأثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.79 :
( )84ال��وايف بالوفيات ،138/14 :واملدرس��ة الرشابي��ة ،281-280 :وأثر مدين��ة ِ
احل َّلة عىل احلياة
الفكرية.81 :
( )85تاري��خ علامء املس��تنرصية ،38/1 :ومدارس بغداد ،204 :واملدرس��ة الرشابي��ة ، .131 :وأثر
مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.81 :
( )86تلخيص جممع اآلداب ،439/4 :وطبقات أعالم الشيعة.66/3 :
(ُ )87ينظر :أمل اآلمل ،325/2 :ورياض العلامء ،216/5 :وطبقات أعالم الشيعة.8/4 :
( )88النج��ف األرشف ِ
واحل َّل��ة الفيحاء صالت علمية وثقافية عرب عص��ور التاريخ ،87 :وأثر مدينة
ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية.82 :
( )89سورة الفرقان .33/
(ُ )90ينظر :لسان العرب(55/5 :فرس).
(ُ )91ينظر :البحر املحيط ،363/13 ،32/7 :التفسري واملفرسون.5/1 :
(ُ )92ينظر :الربهان يف علوم القرآن.13/1 :
( )93تفسري الرازي ،297/1 :و ُينظر :جممع البيان يف تفسري القرآن.18/1
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( )94جممع البيان يف تفسري القرآن.18 :
( )95معرتك االقران يف إعجاز القرآن.101-100/1 :
( )96األعالم  ،167 / 7 :ابن شهر آشوب ،متشابه القرآن وخمتلفه.293/2 :
( )97خامتة املستدرك ،27/3 :غاية النهاية  256 / 2 :رقم .3447

( )98حسني األمني ،مستدركات أعيان الشيعة.254/1 :
( )99السبكي ،طبقات الشافعية79/8 :؛ الصفدي ،الوايف.183-181/4 :
( )100أمل اآلمل ،30/2 :موسوعة طبقات الفقهاء.313/2 :
( )101رياض العلامء ،337/5 :واجلامع للرشائع :مقدمة املحقق ،11 :وموس��وعة طبقات الفقهاء:
 ،298/7والرصاط املستقيم ،23/1 :والذريعة .124/16 :
( )102الرصاط املستقيم.23/1 :
( )103الذريعة.84/20 :
(ُ )104ينظ��ر :أجوب��ة املس��ائل املهنائية .9 :وخالص��ة األق��وال  ، 46 :وأعيان الش��يعة، 405/5 :
احلل.211 :
والذريعة  ، 412/24 ، 171/12ومكتبة العلاّ مة يّ ّ
( )105خالصة األقوال ،110 :أجوبة املسائل املهنائية ،9 :خمتلف الشيعة ،72/1 :وهناية األحكام:
.12/1
( )106خمطوط��ة موج��ودة يف مركز ت��راث ِ
احل َّلة التابع لقس��م ش��ؤون املعارف اإلس�لام َّية يف العتبة
العباسية املقدسة . ،النجف -مؤسسة كاشف الغطاء :رقم .378
( )107احلقائق الراهنة يف أعيان املائة الثامنة  ، 112 :الذريعة . 303/3 :
( )108احلقائق الراهنة يف أعيان املائة الثامنة  ، 112 :الذريعة  ، 303/3 :وفهرس الرتاث.716/1 :
( )109مفاهيم القرآن.413/10 :
( )110الشهيد األول ،الدروس الرشعية يف فقه االمامية.25/1 :
( )111احلر العاميل ،أمل اآلمل ،301/2 :مفاهيم القرآن.413/10 :
( )112رياض العلامء.307/3 ،162/20 ،221/2 :
( )113الذريعة.307/3 ،162/20 ،307/3 ،162/20 :
( )114الذريعة.307/3 ،162/20 :
( )115رياض العلامء ،221/2 :وتعليقة أمل اآلمل.307/3 ،162/20 ،128 :
( )116أعيان الشيعة.307/3 ،162/20 ،373/6 :
( )117الزركيل ،األعالم ،330/3 :وصور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.135 :
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( )118فهرست كتب خ ّطى كتابخانه ،هاى إصفهان.121/1 :
( )119الذريعة ،ج ،۴ص 2۴۵؛ وج  ،2۵ص.۴1
( )120ري��اض العلامء ،308-307/2 ،وإيض��اح املكنون ،444/1 :وهدي��ة العارفني،365/1 :
والذريعة.65/8 :
ِ
( )121الذريعة ،315/4 :بخشاييش نامدار شيعة ،167 :احلياة الفكرية يف احل َّلة.306 :
( )122روض��ات اجلن��ات ،20 :ومس��تدرك الوس��ائل ،435/3 :وكنز العرف��ان ،9/1 :والذريعة:
.246/4ري��اض العل�ماء ،44/1 :وهدي��ة العارف�ين ،119/1 :واألع�لام .59/1 :واحلي��اة
الفكرية يف ِ
احل َّلة.303 :
( )123الذريعة ،315/4 :بخشاييش نامدار شيعة ،167 :احلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة.306 :
(ُ )124ينظر :أعالم الشيعة.459-458/1 :
ِ
( )125الذريعة ،246/4 :احلياة الفكرية يف احل َّلة.307 :
( )126رياض العلامء.23 :1 :
(ُ )127ينظر :لسان العرب.128/1 :
( )128النهاية يف غريب احلديث.30/4 :
( )129البحر املحيط .14/1
( )130الربهان .318/1
( )131إحتاف فضالء البرش6/1 :
( )132نكث اهلميات يف نكت العميان ،145 :تبصري املتنبه بتحرير املشتبه ،1451/4 :وبغية الوعاة:
 ،456/1وتاريخ ِ
احل َّلة.12/1 :

(ُ )133ينظ��ر :معج��م األدباء ،183/10 :ونك��ث اهلميان ،145 :املخترص من تاري��خ ابن الدبيثي:
.174
( )134غاية النهاية ،294/2 :أثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية يف العراق.246 :
( )135ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم159/17 :
( )136الذهبي ،تاريخ االسالم.293/33 :
ِ
( )137التكملة ،308-307/2 :العرب ،300/4 :أثر مدينة احل َّلة عىل احلياة الفكرية يف العراق.58 :
( )138اجلامع املخترص.72/9 :
( )139أثر علامء ِ
احل َّلة يف النشاط الفكري ببالد الشام39 :
( )140خامتة املستدرك.27/3 :
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ّ
( )141ابن الس��اعي ،اجلامع املخترص ،256-255/9 :س��بط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان،538/8 :
اب��ن الدبيثي ،خمترص تاريخ اب��ن الدبيثي 338 :برقم  ،1290املخت�صر املحتاج إليه،185/3 :
املنذري ،التكملة ،204/3 :ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.195-194/6 :
( )142ابن الس��اعي ،اجلامع املخترص ،256-255/9 :س��بط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان،538/8 :
ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.195-194/6 :
( )143ابن الساعي ،اجلامع املخترص.256-255/9 :
ِ
( )144األفندي ،رياض العلامء ،20/2 :وصور مرشقة من احل َّلة الفيحاء.101 :
( )145ابن طاووس ،اليقني ،280 :وصور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء.101 :
( )146يتظر :ابن األثري ،الكامل ،395/10 :والذهبي ،املخترص من تاريخ ابن الديثي.310 :
( )147ابن الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب 133/1 :برقم 105؛ احلر العاميل ،أمل اآلمل86/2 :؛
األفندي ،رياض العلامء268-267/1 :؛ الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة.41/3 :
( )148املصدر نفسه.82/1/ 4 :
ِ
( )149ابن الفوطي ،تلخيص جممع اآلداب ،82/1 :وصور مرشقة من احل َّلة الفيحاء.80-79 :
( )150جممع اآلداب ،518/4 :واحلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة.90 :
( )151رياض العلامء.305/2 :
( )152لسان العرب.61/3 :
( )153البقرة .106/
(ُ )154ينظ��ر :قوان�ين األُصول  ، ٩٢ / ٢ :املقصد اخلامس يف النس��خ ،مفاهيم القرآن-363/10 :
.364
(ُ )155ينظر :مناهل العرفان.127/2 :
( )156سورة املجادلة .12/
( )157تفسري ابن كثري.50/8 :
( )158تفسري الطربي ،15/28 :تفسري الربهان ،1099/2 :تفسري ابن كثري.50/8 :
( )159الذريعة ،10/24 :واحلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة.311 :
( )160احلقائق الراهنة يف أعيان املائة الثامنة .160 :
( )161الذريعة ،246/4 :
مفسي الش��يعة (بالفارس��ية)
(ُ )162ينظر :مس��الك االفه��ام إىل آيات األحكام ،10/1 :وطبقات رّ
.294/2
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( )163رياض العلامء،44/1 :هدية العارفني.119/1 :
( )164لؤلؤة البحرين ،179 :احلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة.307 :
( )165لسان العرب.141/12 :
( )166املفردات ،الراغب األصفهاين ،121 :لسان العرب.141/12 :

( )167مصطلحات أساس��ية يف علوم القرآن ،أ .د .حممد حس�ين عيل الصغري ،حمارضات القيت عىل
طلبة الدراسات العليا للدكتوراه .
( )168املفردات ،254 ،لسان العرب.504/11 :
( )169مصطلحات أساس��ية يف علوم القرآن ،أ .د .حممد حس�ين عيل الصغري ،حمارضات القيت عىل
طلبة الدراسات العليا للدكتوراه.
(ُ )170ينظر :الذريعة  :اقا بزرك الطهراين،ج ،22ص.318
( )171خامتة املستدرك ،27/3 :غاية النهاية  256/2 :رقم .3447
( )172الكنى واأللقاب ،341/1 :بحار االنوار.12/1 :
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امل�صادر واملراجع
1.1أث��ر علامء ِ
احل َّل��ة يف النش��اط الفكري ببالد الش��ام من القرن الس��ادس إىل أواخر الق��رن الثامن
اهلجريني ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة املستنرصية ،كلية الرتبية.2002 ،
2.2أثر مدينة ِ
احل َّلة عىل احلياة الفكرية يف العراق (من القرن السادس إىل هناية القرن الثامن اهلجريني)،
هناء كاظم خليفة الربيعي ،منشورات جامعة بابل2012 ،م.
3.3أجوبة املس��ائل املهنائية ،احلس��ن بن يوس��ف بن املطه��ر احليل(ت 726هـ) ،مطبع��ة اخليام ،قم،
1401هـ.
العاميل (ت 786هـ) ،طبع حجر طهران1318 ،هـ.
حممد بن مكّي
4.4األربعون حدي ًثاّ ،
ّ

الزركيل ،قاموس تراجم ،ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت1980 ،م.
5.5األعالم ،خري الدين
ّ
6.6أعيان الشيعة ،السيد حمسن األميني احلسيني العاميل ،مطبعة ابن زيدون ،بريوت .1958 ،

7.7أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل ،حممد بن احلس��ن (1104هـ) ،حتقيق الس��يد أمحد احلسيني،
مطبعة نمونه ،قم .1404 :
8.8أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف واإلحس��اء والبحرين ،عيل بن حس��ن البالدي البحراين،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1414 ،هـ1994/م.
9.9األن��وار العلوي��ة واألرسار املرتضوية ،الش��يخ جعفر النقدي ،ط ،2املطبع��ة احليدرية ،النجف،
1381م.
1010إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،إسامعيل باشا البغدادي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت).
1111بحار األنوار ،حممد باقر املجليس(ت 1111هـ) ،مطبعة مؤسسة الوفاء ،ط ،2بريوت1983 ،م.
1212الربه��ان يف عل��وم القرآن ،حممد ب��ن هبادر بن عب��د اهلل الزركيش أبو عبد اهلل ،حتقي��ق  :حممد أبو
الفضل إبراهيم دار املعرفة ،بريوت.1391 ،
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1313بغي��ة الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين بن عبد الرمحن الس��يوطي(ت 911هـ)،
مطبعة السعادة ،مرص( ،د.ت).
1414تاريخ االس�لام ،حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،حتقيق :عمر عبد الس�لام تدمري ،دار الكتاب
العريب.1990–1410 ،
1515تاريخ الرتبية عند اإلمامية وأسالفهم من الشيعة بني عهدي الصادق والطويس ،عبد اهلل فياض،
مطبعة أسعد ،بغداد.1972 ،
ِ
احليل ،مطبعة رشيعت ،ط.1388 ،1
1616تاريخ احل َّلة  ،الشيخ يوسف كركوش ّ

1717تاريخ علامء املستنرصية ،د .ناجي معروف ،مطبعة الشعب ،القاهرة ،ط( ،3د.ت).
1818تاريخ مقام االمام املهدي ،خليل إبراهيم املش��اخيي ،جملة الس��فري ،العدد ( )17الس��نة الرابعة،
2011م.
1919تبصري املتنبه بتحرير املش��تبه ،ابن َح َجر العس��قالين ،حتقيق حممد عيل النجار ،مراجعة عيل حممد
البجاوي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان.
2020تفس�ير الفخر الرازي ،فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر الرازي(ت 604هـ) ،دار الفكر
للطباعة والتوزيع( ،د.ت).
 2121التفسري واملفرسون ،حممد حسني الذهبي ،مكتبة رهبة ،القاهرة ،سنة .2000
2222تلخي��ص جممع اآلداب يف معج��م األلقاب ،عبد ال��رزاق بن أمحد بن الفوط��ي ،حتقيق الدكتور
مصطفى جواد ،املطبعة اهلاشمية ،دمشق1967 ،م.
2323التوضيح األنور باحلجج الواردة لدفع شبه األعور ،احلبلرودي ،الشيخ نجم الدين خرض الرازي
(ت 851هـ1447/م) .حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،مطبعة شامرة ،قم1424 ،هـ2003/م.
2424الثقافة العربية ومراكز العلم يف العراق يف الفرتة اجلالئرية ،د .حسني فاضل ونوري عبد احلميد
خليل ،جملة دراسات االجيال  ،العدد.1984 ،2-1
2525جام��ع البي��ان يف تأويل الق��رآن ،حممد بن جري��ر بن يزيد بن كث�ير بن غالب اآلم�لي ،أبو جعفر
الط�بري (ت  310ه��ـ) ،حتقي��ق  :أمح��د حمم��د ش��اكر ،مؤسس��ة الرس��الة ،الطبع��ة األوىل ،
1420هـ 2000/م
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ّ
احلل (ت 689هـ) ،حتقيق جلنة بإرشاف جعفر سبحاين ،مؤسسة
2626اجلامع للرشائع ،حييى بن سعيد يِّ ّ
الشهداء ،قم 1405هـ.
2727احلقائ��ق الراهن��ة يف املائ��ة الثامنة ،أغا ب��رزك الطهراين ،حتقي��ق :عيل نقي من��زوي ،ط ،2مطبعة
إسامعيليان ،قم1972 ،م.
2828احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة نش��أهتا وانكامش��ها االس��باب والنتائج (951-562هـ) ،د .عبد الرضا
عوض ،دار الفرات للثقافة واإلعالم ،بابل.2013 ،
2929احلياة الفكرية يف ِ
احل َّلة ،ماجد عبد زيد أمحد اخلزرجي ،وزارة التعليم العايل ،جامعة بابل ،مركز
وثائق ودراسات ِ
احل َّلة( ،د.ت).
3030الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،شهاب الدين أمحد بن عيل ابن حجر (852هـ) ،حتقيق ،سيد
جاد احلق ،ط ،2مطبعة املدين ،القاهرة69 ،م.
3131دور املس��جد يف حم��و األمية والتعليم دراس��ة تارخيية ،حمس��ن :طه والس��يد عبد ال��رزاق الصفار
ميدانية ،جملة آداب الرافدين :العدد.164-161 :1979 ،10
3232الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة ،حممد حمس��ن آغا برزك الطه��راين ،دار األض��واء ،ط ،3بريوت،
1403هـ.
3333الرجال ،احلس��ن بن عيل ب��ن داود (ت 740هـ) ،اعتناء ،جالل الدين احلس��يني ،مطبعة جامعة
طهران ،طهران.1342 ،
3434روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والس��ادات ،حممد باقر املوس��وي اخلوانس��اري (1313هـ)،
عنيت بنرشه مكتبة إسامعيليان  ،طهران1390 ،هـ.
3535ري��اض العل�ماء وحياض الفضالء ،امل�يرزا عبد اهلل األفن��دي (القرن  ،)12حتقيق ،الس��يد أمحد
احلسيني ،منشورات مكتبة السيد املرعيش ،قم1403 ،هـ.
3636الرصاط املس��تقيم إىل مس��تحقي التقديم ،عيل بن يون��س العاميل (877ه��ـ) ،حتقيق ،حممد باقر
البهبودي ،املطبعة احليدرية ،قم1384 ،هـ.
3737صفح��ات من تاريخ ِ
احل َّلة ،األس��تاذ الدكت��ور كريم مطر الزبيدي واألس��تاذ املس��اعد الدكتور
يوسف كاظم الشمري ،دار الرضوان للنرش والتوزيع ،عامن ،ط2013 ،1م.
3838صور مرشقة من ِ
احل َّلة الفيحاء ،األس��تاذ الدكتور كريم مطر الزبيدي واألستاذ املساعد الدكتور
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يوسف كاظم الشمري ،دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع ،ط2014 ،1م.
3939طبق��ات أعالم الش��يعة أو األنوار الس��اطعة ،أغ��ا برزك الطه��راين ،دار إحياء الكت��اب العريب،
بريوت1972 ،م.
4040طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف (ت 771هـ) ،السبكي
دار املعرفة للطباعة ،بريوت( ،د .ت).
4141طرائ��ق احلقائق ،حممد معصوم الش�يرازي ،تصحيح :حمم��د جعفر حمج��وب ،كتابخانه باراين،
طهران( ،د.ت).
4242فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكرية يف ِ
احل َّلة ،السيد هادي كامل الدين ،مطبعة املعارف ،بغداد،
.1962
4343الفوائد الرجالية ،بحر العلوم ،السيد حممد املهدي الطباطبائي (ت1212هـ1797/م) .حتقيق:
حممد صادق بحر العلوم ،مكتبة الصادق ،طهران1363 ،هـ.
4444الفوائ��د الطريف��ة ،حممد عبد اهلل بن عيس��ى األفندي األصفهاين ،مكتبة س�ماحة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي الكربى.2006 ،
احلل (ت 726هـ) ،حتقيق،
4545قواعد االحكام يف مسائل احلالل واحلرام ،احلسن بن يوسف املطهر يِّ ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم 1413 ،هـ.
4646الكام��ل يف التاريخ ،عز الدين عيل بن حممد الش��يباين ابن األثري(630ه��ـ) ،دار صادر ،بريوت،
.1966
4747كت��اب احلوادث ،املنس��وب البن الفوطي ،حتقيق :د .بش��ار ع��واد معروف وعامد عبد الس�لام
رؤوف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1997 ،م.
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف بن ع�لي بن املطهر
4848كش��ف اليق�ين يف فضائل أم�ير املؤمنني ،العلاّ مة يّ ّ
(ت 726هـ) ،دار الكتب التجارية ،النجف( ،د.ت).
4949الكنى واأللقاب ،عباس القمي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1425 ،هـ.
5050لؤل��وة البحري��ن يف اإلجازات وتراجم الرجال ،الش��يخ يوس��ف البح��راين (1186هـ) ،حتقيق
السيد حممد صادق بحر العلوم ،مطبعة النعامن ،النجف( ،د.ت).
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العزاوي
م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س
ّ
5151لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.
5252متشابه القرآن وخمتلفه ،الشيخ حممد بن عيل بن شهر اشوب املازندراين (ت 588هـ) ،دار البيدار
للنرش ،ط( ،1د.ت).
5353جممع البيان يف تفس�ير القرآن ،امني االس�لام أيب عىل الفضل بن احلس��ن الطربيس ،حققه وعلق
عليه جلنة من العلامء واملحققني األخصائيني ،قدم له االمام األكرب الس��يد حمسن األمني العاميل،
منشورات ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان1995 ،م.
5454املخترص املحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ،ش��مس الدين حممد بن أمحد الذهبي (ت 748هـ)،
حتقيق ،مصطفى جواد ،مطبعة الزمان ،بغداد( ،د.ت).
احلل (ت 726هـ) ،قم1412 ،هـ.
5555خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،احلسن بن يوسف املطهر يِّ ّ

5656مراقد املعارف ،حممد حرز الدين (ت 1365هـ) ،مطبعة س��عيد ابن جبري ،حتقيق ،حممد حس�ين
حرز الدين ،قم1380 ،هـ.
5757مراكز العلم يف ِ
احل َّلة قرية سورا :حسن احلكيم  ،جريدة اجلنائن  ،عدد .2000/1 ،15

5858مستدرك الوسائل ومستنبط املس��ائل ،املريزا حسني النوري (ت 1320هـ) ،حتقيق :مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث ،مطبعة مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم.1408 ،
5959مس��تدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حسني الطربيس النوري( ،ت 1320هـ) ،حتقيق ،مؤسسة
آل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت1987 ،م.
6060مع�ترك االق��ران يف إعجاز القرآن ،جالل الدين بن عبد الرمحن الس��يوطي(ت 911هـ) ،ضبطه
وصححه وكتب فهارسه ،أمحد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت1988 ،م.
6161معجم املخطوطات احللية ،ثامر كاظم اخلفاجي ،مركز تراث احللة ،دار الكفيل .2014 ،
احلل ،عبد العزيز بن جواد الطباطبائي ،مطبعة ستارة ،قم1416 ،هـ.
6262مكتبة العلاّ مة يّ ّ

6363املنتظ��م يف تاري��خ املل��وك واألم��م ،اب��ن اجل��وزي ،أب��و الف��رج عبد الرمح��ن بن عيل ب��ن حممد
(ت 597هـ1200/م) ،الدار الوطنية ،بغداد1990 ،م.
األول من��ه يف  1407واملجلد الثاين منه يف
6464امله��ذب الب��ارع يف رشح املخترص النافعُ ،طبِع املج ّلد ّ
1411هـ بقم.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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املعامل احلل َّية و�أثرها يف تط ُّور الدرا�سات القر�آن َّية (900-450هـ)
6565مؤرخ العراق ابن الفوطي ،حممد رضا الشبيبي ،مطبعة التفيض ،بغداد1950 ،م.
6666موس��وعة طبق��ات الفقه��اء ،اللجنة العلمية يف مؤسس��ة الص��ادق ،إرشاف مطبع��ة اعتامد ،قم،
1418هـ.
6767نك��ث اهلميات يف نكت العمي��ان ،صالح الدين خليل بن أيبك الصف��دي ،دار املدينة  -املطبعة
اجلاملية بمرص1329 ،هـ1911/م.
6868ال��وايف بالوفيات ،ص�لاح الدين بن أيب��ك (764هـ) ،اعتن��اء س .ديدرين��غ ،ط ،2دار صادر،
بريوت1981 ،م.
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