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�ص البحث ملخَّ

��ة الفيحاء حرك��ة علميَّة ظهرت فيها مع تأسيس��ها عىل ي��د املزيديِّني  ش��هدت احِللَّ
، ثمَّ ش��هدت رونًقا  ّ د ابن إدري��س احِليلِّ ��عت ونضجت م��ع ظهور فقيهه��ا املجدِّ وتوسَّ
علميًَّا بظهور أرس علميَّة درج العلم يف رجاالهتا نحو أرسة آل فخار، وهي إحدى فروع 
ة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم من آل السيِّد إبراهيم  ة، وهم ذريَّ الدوحة املوس��ويَّ
يِّني  ج كثرٌي من العلمء احِللِّ املجاب، فهي أرسة نشأ العلم بني أفرادها ألربعة أجيال، وخترَّ

وغري احِللِّيِّني عىل أيدهيم.

وامتازت هذه األرسة الكريمة بس��عة االطِّالع يف جمال احلديث الرشيف وعلومه، 
واش��تهرت كذلك يف جمال األنس��اب، والس��يَّم ثبت أنساب األرس اهلاش��ميَّة واحلفاظ 
عليها، ومع أنَّنا مل نجد هلم ُمصنَّفات يف األنساب يف كتب الفهارس وغريها من املصادر، 

إالَّ أنَّ كتب األنساب تشهد هلذه األرسة يف هذا املجال.

وعرفت هل��ذه األرسة بعض الكتب واملؤلَّفات الصحيحة الرحية واألخرى التي 
ة عىل الذاهب إىل تكف��ري أيب طالب( أو )إيمن أيب  نس��بت هل��م، كان أبرزها كتاب )احلجَّ
ة السيِّد فخار بن معد بن فخار املوسوّي احلائرّي، وهو من  مة احلجَّ طالب( تأليف العالَّ
نوادر علمء الش��يعة الذين اختص يف الكتابة عن شخصية أيب طالب )رضوان اهلل عليه( 
رته تارًة، ورمته  ة والعبَّاس��يَّة، فكفَّ عّم النبي التي اس��تهدفتها أقالم السلطَتني األمويَّ

بالرشك تارًة أخرى.
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ة واأثرها العلميَّ في مدر�سة الِحلَّة اأ�سرة اآل فخار المو�سويَّ
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ٌة ف جملَّ

ل��ذا جاء البحث للكش��ف ع��ن اجله��ود العلميَّة هل��ذه األرسة وإبرازه��ا بالبحث 
واألنس��اب  الرج��ال،  وكت��ب  اإلج��ازات،  نح��و سالس��ل  املختلف��ة  نف��ات  املصَّ  يف 

والطبقات.
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Abstract

The City of Hillah Al-Faiha witnessed a scientific movement 

in which it appeared since its foundation by the Muzidis, and 

expanded and matured with the emergence of its renewed 

jurist Ibn Idris Al-Hilli. Then it witnessed a scientific luster with 

the emergence of scientific families that included knowledge 

in their men, such as the family of Al-Fakhar, which is one of 

the branches of Mousawiyya family, the descent of Imam Musa 

bin Jaafar Al-Kadhim (PBUH) from the family of Sayyid Ibrahim 

Al-Mujab, which is a family whose members have learned 

knowledge for four generations, and many local and non-Hillian 

scholars have graduated from their hands.

This noble family was distinguished by its wide knowledge in 

the field of noble hadith and its sciences, and it was also famous in 

the field of genealogy, especially the genealogies of the Hashemite 

families were proven and preserved, and although we did not 

find their genealogy writings in the books of indexes and other  

sources, genealogy books testify to this family in this field.
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Some explicit authentic books of this family And the other 

that was attributed to them were well known, the most famous 

of which was the book (Al Hujjah Ala Al-Zahab 'Iilaa takfir Abi 

talib), or (Iman Abi Talib), authored by the scholar Al-Hujjah, 

sayyid Fikhar Bin Ma'ad Bin Fikhar Al-Mousawi Al-Haeri, and it is 

one of the rare Shiite scholars who specialized in writing about 

the personality of Abu Talib (may God be pleased with him), The 

uncle of the Prophet (may God’s prayers be upon him and his 

family) who were targeted by the clerics of the Umayyad and 

Abbasid authorities, and at times they atoned him, and others 

threw him into polytheism at other times.

Therefore, the research came as an attempt by the researcher 

to uncover and highlight the excellent scientific efforts of this 

honorable family through researching various compilations 

such as authorities series, men's books, genealogies and  

classes.
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مة البحث مقدِّ

ة العلميَّة الرفيعة التي أنجبتها احِللَّة  ة من البيوتات العلويَّ تعدُّ أرسة آل معد املوسويَّ
الفيحاء، تلك املدينة اإلماميَّة الصبغة منذ تأسيسها عام 495ه�/1102م. وقد تزامنت 
نش��أة احلرك��ة العلميَّة فيها مع تأسيس��ها، إذ كان��ت مدينة كبرية مزدمح��ة بالناس، وكان 
عوا ه��ذا اجلانب؛ فكثرت هجرة  املزيديُّون أمراء مراعني للعلم والعلمء، وأناًس��ا ش��جَّ
ًة من بغداد والنجف األرشف؛  العلمء من مدن اجلوار يف العراق وخارجه إليها، وخاصَّ
��ط مدينة احِللَّة بني هات��ني املدينََتني، وتلك األحداث الطائفيَّة التي ش��هدهتا  نظ��ًرا لتوسُّ
بغداد بمجيء السالجقة عام 447ه�/1055م، وبعد مخسني عاًما عىل حكمهم أصبح 
األمراء يتنافس��ون عىل احلكم، فضعفت هيبة الدولة، ونش��أت إمارة بني مزيد وانتقلت 

إىل احِللَّة، فارتادها علمء اإلماميَّة من بغداد.
 ،ا النجف األرشف فكانت تعاين من فرة سكون وتقليد آلراء الشيخ الطويّس أمَّ
دون، انتقلت املرجعيَّة العلميَّة إليها  ف��دبَّ فيها الضعف، وعندما ظهر علمء احِللَّة املجدِّ

ة دامت ما يقارب الثالثة قرون. ملدَّ
وامت��ازت احِللَّة بظهور أرس علميَّ��ة زادت من رونقها العلمّي، وكان هلا األثر املهم 
ة التي نس��يتها  ��ع احلراك العلمّي يف املدينة، ومن مجلتهم أرسة آل فخار املوس��ويَّ يف توسُّ
ري��ن، ومل يرِج��م هلم أحد جمتمعني، س��وى  م��ني والباحثني املتأخِّ أق��الم العل��مء املتقدِّ
بع��ض الراجم املنفردة يف كتب الرجال وطبقات العلمء للس��يِّد فخار بن معد بن فخار 
)ت 630ه���/1233م()1(، والس��يِّد عيّل بن عب��د احلميد بن فخار بن مع��د )تويفِّ بعد 
735ه���/1335م()2(، فكان حرٌي بالباحثني أن يش��ريوا إىل مكانة هذه األرسة العلميَّة 
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��ة املختلفة يف العراق يف الوقت  املرموق��ة املتميِّزة التي ينتمي إليها كثرٌي من األرس العلويَّ
املع��ارص، والس��يم كاتب هذه الس��طور بكلِّ فخ��ٍر واعتزاٍز، فقد ظهرت عىل الس��احة 
ل من القرن الثامن اهلجريَّنْي/ العلميَّة منذ منتصف القرن السادس وحتَّى النصف األوَّ
نْي؛ فهي م��ع ُأرس آل نم وآل البطريق تعدُّ من أقدم  الث��اين عرش حتَّى الرابع عرش امليالديَّ

األرس العلميَّة يف مدينة احِللَّة مقارنًة بتمصري املدينة سنة 495ه�/1102م.
هلا خصًّ نش��أة مدين��ة احِللَّة بوصفها  ن من مباح��ث خمتلِّفة أوَّ والبح��ث ه��ذا يتكوَّ
منش��أ هذه األرسة املباركة، فقد تناول هذا املبحث موق��ع مدينة احِللَّة اجلغرايّف وأمهيَّته، 
ة للفائدة ذكرن��ا أهمِّ املواضع  ث��مَّ ذكرنا تأس��يس املدينة عىل يد األم��راء املزيديِّني، وتتمَّ

ة يف املدينة. ج منها علمء رفدوا احلركة الفكريَّ اجلغرافيَّة التابعة هلا، التي خترَّ

ق إىل جذور احلركة العلميَّة عند اإلمامية يف احِللَّة وصالت  ا املبحث الثاين فقد تطرَّ أمَّ
ه��ذا احلراك بمدرَس��َتي النجف األرشف وبغ��داد، بوصفههم مراكز العل��م واملرجعيَّة 
الدينيَّة للطائفة اإلماميَّة قبل انتقاهلا إىل احِللَّة؛ فقد نشأت يف بغداد مدرسة ذا فكر أصويّل 
منذ عر الغيبة الصغرى، وتوىلَّ فيها العلمء األقدمون وصواًل بشيخ بغداد الشيخ املفيد 
وتالمذته الرشيف املرتىض والش��يخ الطويّس الذي اس��تقلَّ هذا األخري بأعباء املرجعيَّة 
الدينيَّة؛ ثمَّ نقلها إىل النجف األرشف بعد أحداث بغداد الطائفيَّة، فأرس��ى قواعد تلك 
املدرسة األصوليَّة فيها، بعد أن هاجر إليها، ثمَّ استمرَّ العلمء فيها عىل منهجه، وطرأت 
دون، فانتقلت مرجعيَّة  حال��ة من التقليد عىل كتبه ومنهجه حتَّى ظهر عل��مء احِللَّة املجدِّ
النجف األرشف إىل احِللَّة عندهم. فكان هذا االنتقال مع ِذكر أهمِّ األس��باب التي أدَّت 

إليه حمور املبحث الثالث يف طيَّات صفحات هذا البحث.

قنا فيه لرمج��ة أعالم أرسة آل معد،  ��ا املبحث الرابع واألخ��ري واألهم، فقد تطرَّ أمَّ
وذكرنا أثرهم العلمّي يف طيَّات ترمجة كلِّ رجٍل منهم.
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املبحث الأَوَّل

احِللَّة املوقع والتاأ�سي�ص وتوابعها

��ة من أه��مِّ مدن الع��راق منذ الَق��َدم، وعادت هل��ا األمهيَّة بع��د متصريها  تع��دُّ احِللَّ
ع��ىل يد األمري س��يف الدول��ة صدقة ب��ن منصور بن دبي��س بن مزيد األس��دّي )حكَم 
479-501ه���/1086-1108م()3(، رابع أمراء س��اللة بني مزي��د، فأصبحت مركز 
حكمه��م بعد أن كان��ت منزل آبائه الدور من النيل)4(، وه��ي يف أطراف احِللَّة، فتميَّزت 
ا ُأنش��أت دون توجيه اخللفاء وإرشافهم،  عن س��ائر مدن العراق حتَّى ذلك الوقت، بأهنَّ

خالًفا ملا حصل للبرة والكوفة وواسط وبغداد)5(.

نزَل س��يف الدولة أرض احِللَّة غ��ريّب املنطقة التي كانت ُتع��َرف باجلامَعني)6(، وهو 
م من س��نة 495ه���/1102م، وكانت أمج��ة تأوي إليها  موض��ع غ��ريّب الفرات، يف املحرَّ
الس��باع، فنزل هبا بأهله وعس��اكره، وبنى هبا املساكن اجلليلة والدور الفاخرة، ثمَّ قصدها 

ار، فصارت أفخر بالد العراق)7(، فازدهرت املنطقة وقصدها الشعراء واألدباء)8(. التجَّ

ا مركز إمارة من  فاحِللَّة منذ تأسيسها مدينة عامرة واسعة، وال عجب يف ذلك، إذ إهنَّ
أهمِّ اإلمارات العربيَّة املستقلَّة عن بغداد، وعىل مسافة قريبة منها، فهذا ابن جبري وصفها 
يف رحلته س��نة 580ه�/1184م، أي بعد مخس��ة وثمنني عاًما عىل تأسيسها قائاًل: »هي 
مدينة كبرية، عتيقة الوضع، مستطيلة، مل يبَق من سورها إالَّ حلق من جدار ترايّب مستدير 
هبا، وهي عىل ش��طِّ الفرات، يتَّصل هبا من جانبها الرشقّي، ويمتدُّ بطوهلا. وهلذه املدينة 
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��ة العمرة كثرية  ة، وهي قويَّ  أس��واق حفيل��ة جامعة ملرافق املدين��ة والصناعات الرضوريَّ
اخللق، متَّصلة حدائق النخيل داخاًل وخارًجا؛ فديارها بني حدائق النخيل...«)9(.

ى  ووص��ف لنا ياقوت احلموّي احِللَّة بقوله: »تقع بني الكوفة وبغداد، كانت تس��مَّ
رها ونزهلا س��يف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن  ل من عمَّ اجلامع��ني... وكان أوَّ
عيّل بن مزيد األسدّي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فلمَّ قوي أمره، واشتدَّ أزره، 
د وسنجر أوالد ملك شاه  وكثرت أمواله؛ الش��تغال امللوك الس��لجوقيَّة بركيارق وحممَّ
ابن ألب أرس��الن ب��م توافر بينهم من احل��روب، انتقل إىل اجلامع��ني- موضع يف غريّب 
م من س��نة 495ه���... فلمَّ ُقتِل بقيت عىل  الف��رات- ليبعد عن الطالب، وذلك يف املحرَّ

عمرهتا، فهي اليوم قصبة تلك الكورة«)10(.

ث عنها قائاًل:  وزارها الرحالة املغريّب )ابن بطُّوطة( س��نة 727ه�/1337م، وحتدَّ
»هي مدينة كبرية مستطيلة مع الفرات، وهو برشقيِّها، وهلا أسواق حسنة جامعة للمرافق 
والصناعات، وهي كث��رية العمرة وحدائق النخيل منتظمة هبا داخاًل وخارًجا، ودورها 
ب��ني احلدائق، وهلا جس عظيم معقود عىل مراكب متَّصلة منتظمة فيم بني الش��طَرين... 
ة...«)11(. إذ يس��تفاد من مجيع هذه النصوص  وأه��ل هذه املدينة ش��يعة إماميَّة اثنا عرشيَّ
ان إماميَّة املذهب منذ  أنَّ احِللَّة كانت منذ تأسيس��ها مدينة واس��عة مزدهرة كثرية الس��كَّ
م كانوا ش��يعة  س��ت عىل أيدي أمراء بني مزيد- كم أس��لفنا- وأهنَّ ا تأسَّ تأسيس��ها، إذ إهنَّ

يت بالكوفة الصغرى؛ لكثرة ما فيها من الشيعة)13(. إماميَّة)12(، كم ورد أنَّ احِللَّة سمِّ

ا، فهو بكس احلاء وتش��ديد ال��الم، وتعني القوم النَّزول  ��ا عن حتقيق لفظها لغويًّ أمَّ
وفيه��م كثرة)14(، ومجعه��م ِحالل؛ فهي تس��مية ُأطلقت عىل أكثر م��ن موضع جغرايّف، 
منه��ا: ِحلَّة قرب احلويزة بني ميس��ان والبرة، بناها دبيس بن عفي��ف، وِحلَّة بني قيلة 



243

اف د. علّي زهري ها�سم ال�سرَّ

شر
س ع

ساد
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ن 0
يرا

حز
هـ/

14
41

دة 
قع

ي ال
ذ

بش��ارع ميس��ان بني واس��ط والبرة، وِحلَّة بني املراق بالقرب من املوصل، وهي لقوم 
ون هبذا اإلسم)15(؛ إالَّ أنَّ أشهر هذه احِلالل ِحلَّة بني مزيد كم وصفها  من الركمن يسمَّ
س��ها األمري سيف الدولة  ياقوت التي عرفت باس��م )احِللَّة الس��يفيَّة( أيًضا؛ نس��بًة ملؤسِّ

صدقة ابن منصور املزيدّي األسدّي)16(.

ة، فه��ي تقع غ��ريب الفرات أوائ��ل متصريه��ا يف أرض بابل  وع��ن موضعه��ا بالدقَّ
ا)17(، وقد اخُتلف يف تس��ميتها،  التارخييَّ��ة وع��ىل بعد أميال جنوبيها يف بقع��ة خصبة جدًّ
ى )اجلامَعني( قبل أن ينزهلا األمري س��يف الدولة صدقة  ا كانت تس��مِّ فقد ذكر ياقوت أهنَّ
اب��ن منصور املزيدّي)18(، لكن ي��رى باحثون غربيُّون أنَّ اجلامَع��ني هو اجلانب الرشقّي 
م��ن الفرات املقاب��ل للِحلَّة، وكانت مدينة زاهرة يف موضع عامر باخلصب، ثمَّ تالش��ى 
أمره��ا إثر بناء س��يف الدولة احِللَّة بإزائه��ا باجلانب األيمن للفرات)19(، ويرى الش��يخ 
ّ أنَّ الرأي األصوب أنَّه جرى االستيالء عىل اجلامَعني وهنبها قبل تأسيس   يوس��ف احِليلِّ

احِللَّة)20(.

يت هبذا اإلس��م؛ لوجود جامَعني فيها، ُأنش��ئ واح��د ثمَّ تبعه آخر  واجلامَعني س��مِّ
بع��د فرة من الزم��ن، وهذا ن��ادٌر بالنس��بة لبقعة أن تك��ون ذا جامَع��ني، واملعروف أنَّ 
املس��جد اجلام��ع هو الذي يصىلَّ في��ه اجلمعة والعيَدْي��ن، فضاًل عن الفرائ��ض اليوميَّة، 
��ه الُيبنى إالَّ يف امل��ر اجلامع، وهو أقلُّه قرية كبرية، وما يع��ربِّ عنه ياقوت يف معجم  وأنَّ
ا كانت منذ أن اش��تهرت بلدة أو ُبليدة   البلدان بال�)الُبَليدة(؛ إًذا منطقة اجلامعني يبدو أهنَّ

كبرية.

ا من بناء خالد  لك��ن البقعة التي ُأطلق عليها ه��ذا اللفظ مبهمة، فتلك التي ورد أهنَّ
ابن عبد اهلل القسّي)21( وايل العراق من قبل اخلليفة األموّي هشام بن عبد امللك )َحكَم 
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105-125ه���/723-743م(، وم��ا حفر م��ن هنر بالق��رب منها ُع��ِرف باجلامع فيم 
بع��د)22(، تقع يف منطقة الكوفة، وهي من ضواحيه��ا)23(، والنصوص الواردة يف العر 
��ح معامل هذا املوضع بش��كٍل أك��رب، فهذا ابن رسابي��ون املعروف  ل توضِّ العبَّ��ايس األوَّ
بس��هراب ذكر أنَّ هنر »س��ورا«)24( يم��رُّ باجلامَعني املحدث والقدي��م)25(، واملعروف أنَّ 
د اس��م اجلامَع��ني يف طيَّات كتب التاريخ منذ  س��ورا هي من قرى نواحي احِللَّة. كم يردَّ
ة،  ام الدولة البوهييَّ��ة )334-447ه�/946-1055م( خاصَّ القرن الرابع اهلجرّي وأيَّ
ويبدو أنَّ ورودها يف النصوص التارخييَّة يتأتَّى من األمهيَّة التي اتَّس��مت هبا هذه املدينة؛ 
ى  نتيجة اإلزدهار والنضج اإلقتصادّي الذي متتَّعت به)26(، فاجلامعني منطقة قديمة تسمَّ
ا من املناطق التي  يت )اجلامَعني(، وأهنَّ )اجلامع(، ثمَّ بمرور الزمن بني جامع آخر فس��مِّ

ة)27(. ة مهمَّ تتمتَّع بخصائص جغرافيَّة واقتصاديَّ

ع املزيديِّني يف إمارهتم، أصبحت احِللَّة حينذاك عاصمة إلقليٍم سيايسٍّ  ونتيجًة لتوسُّ
يمت��دُّ بني تكري��ت وهيت والبرة وف��م البطائح وواس��ط، كم أنَّ مدين��ة احِللَّة متتَّعت 
ة عالية؛ بس��بب موقعها اجلغرايّف، إذ يم��رُّ هبا  هنر الفرات  بمزاي��ا ومواصف��ات اقتصاديَّ
ة التي تروي مساحة كبرية من  عات النهريَّ ها إىل نصَفني كبري وصغري، والتفرُّ الذي يش��قُّ

األرايض الصاحلة للزراعة)28(.

ه��ذا خمتر ع��ن جغرافية احِللَّة وأمهيَّ��ة موقعها وعن تاريخ تأسيس��ها؛ فقد علمنا 
ا  ا واجتمعيًّا مهمًّ منذ تأسيس��ها، وس��نعلم الحًقا أهنَّ أنَّ هذه املدينة كانت مركًزا حضاريًّ
أصبحت مركًزا علميًّا ش��يًئا فشيًئا منذ نش��أهتا، وهنا وقبل الولوج التامِّ يف مبحث نشأة 
ت احِللَّة  يَّة، فهي بمثابة مراكز أمدَّ احِللَّة العلميَّة، ال بدَّ لنا من معرفة األعمل والقرى احِللِّ
��ي خمتلف العلوم، وهنا نذكر  بعدد م��ن رجال الفكر والقلم قبل هجرهتم إىل احِللَّة لتلقِّ

ها: أمهَّ
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ُبرس: تقع عىل س��فح جبل يط��لُّ عىل الفرات، وعىل مقربة م��ن مدينة احِللَّة، بينها 
وبني الكوفة، وقد اش��تهرت بعذوبة مائها)29(، وقد انتس��ب العدي��د من أعالم اإلماميَّة 
إليها، منهم احلافظ الش��يخ رج��ب الربيّس )ت 813ه���/1410م()30( صاحب كتاب 
)مش��ارق أن��وار اليقني يف حقائ��ق أرسار أمري املؤمنني()31(، وُينس��ب إليه��ا عبد اهلل بن 

احلسن الربيّس، وكان من أجلَّة الكتاب وعظمئهم، وغريهم العلمء.

س��ورا )س��ورى(: موضع من أرض بابل)32(، له هنر ُينس��ب إليه وكورة قريبة من 
ي هبذا  ��ا ناحية تتبعها قرى عديدة، وهنر ُس��مِّ الف��رات)33(، والظاه��ر من هذا الكالم أهنَّ
ّ نفسه، وإليها ينتسب الكثري من الشخصيَّات  االسم، كم ذكر الشيخ يوسف كركوش احِليلِّ
العلميَّة، السيم أرسة علميَّة اشتهرت ب�)آل السورايّن(، فهي من األرس العلميَّة القديمة، 
والتي هاجر بعض رجاهلا إىل مدينة النجف األرشف يف عهد الشيخ أيب عيّل الطويّس نجل 
الش��يخ أيب جعفر ش��يخ الطائفة الطويّس )تويفِّ بعد 515ه�/1121م()34(، كم انتسب 
ّ )تويفِّ بعد 609ه�/1212م()35(،   إىل س��ورا الشيخ احلس��ني بن أمحد الس��وراوّي احِليلِّ

والش��يخ احلس��ني بن هبة اهلل بن رطبة الس��وراوّي )ت��ويفِّ بعد 560ه���/1165م()36( 
ّ )ت 598ه�/ د بن أمحد بن إدريس احِليلِّ د الش��يخ حممَّ  ال��ذي روى عنه فقيه احِللَّة املجدِّ

1202م()37(، وغريهم كثري من أعالم اإلماميَّة)38(.

��يب: أصل��ه جمرى امل��اء كالنهر، وه��و كورة من س��واد الكوفة، ومها ِس��يبان:  السيِّ
األعىل واألس��فل، من طس��وج س��ورا عن��د قر اب��ن هب��رية)39(. ينس��ب إليها بعض 
��يب(  األع��الم، فق��د أورد أبن البقاء أنَّ س��يف الدولة صدقة املزيدّي س��كن بدار )السِّ
د بن أمحد بن  س��نة 494ه�/1101م)40(، وكذلك نسب إليها الش��يخ شمس الدين حممَّ
ينّي )ت 635ه�/1238م()41(، وهو تلميذ السيِّد فخار بن معد بن   صالح السيبّي القسِّ
فخ��ار بن أمحد املوس��وّي )ت 630ه���/1233م( أحد أعالم أرسة آل مع��د)42( الذين 
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فون يف طيَّات هذا البحث. سيعرَّ

ُق�بيِّ�ي�ن: اسم أعجمّي لنهر ووالية بالعراق، وهي تقع عند العبور من جس سوراء 
��ينّي،  ك��م ذكر ياق��وت)43(، وقد خرج منه عل��مء كثر، منه��م أرسة علميَّة ُعِرفت بالقسِّ
د بن أمحد  ا تصحي��ف من لفظة )قبِّيني()44(، ومن هؤالء العلمء الش��يخ حممَّ وحيتم��ل أهنَّ
��ينّي )القبِّين��ّي(، وأوالده إبراهي��م وجعفر وعيّل)45(، وقد ح��دث اخللط بني )قبِّني  القسِّ

م قرَيتان ال قرية واحدة. ني(، واألصل أهنَّ وقسِّ

ا تقع يف س��واد الكوفة قرب ِحلَّة بني  النيِّي��ل: وصفها ياقوت ب�)الُبلي��دة(، وقال إهنَّ
ه  اج بن يوس��ف وس��مَّ مزي��د، خيرقها خليج كبري يتخلَّج من الفرات الكبري حفره احلجَّ
بنيل مر، وقيل: إنَّ النيل هذا يستمدُّ من رصاة جاماسب)46(، وهذا النهر الذي احتفره 

اج هو عمود عمل قوسان ويصبُّ فاضله إي دجلة حتت النعمنيَّة)47(. احلجَّ

ة قبل متصري احِللَّة، وكان عىل هنر النيل أربع  كان��ت بلدة النيل مركز اإلم��ارة املزيديَّ
ان، واآلن ال وجود هلذه القرى)48(، ُنِس��ب إليها عدد من أصحاب  مئة قرية آهلة بالس��كَّ
اإلمام جعفر الصادق)49(، كم ُنسب إليها عدٌد من الفقهاء قبل متصري احِللَّة وبعدها، 
فمث��اًل يف القرن الثامن اهلجرّي تتلمذ أبوالقاس��م نظام الدين ع��يّل بن عبد احلميد النييّل 
ر  د بن احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ قني حممَّ )ت 803ه���/1401م()50( عىل فخر املحقِّ
 ّ د ب��ن فهد احِليلِّ ّ )ت 771ه���/1370م()51(، وقد روى عن��ه الفقيه أمحد بن حممَّ  احِل��يلِّ

)ت 841ه�/1438م()52(، كم ُعِرف كثرٌي من أعالم أهل السنَّة، وكثرٌي من الشعراء من 
أصول وجذور مدينة النيل)53(.



247

اف د. علّي زهري ها�سم ال�سرَّ

شر
س ع

ساد
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ن 0
يرا

حز
هـ/

14
41

دة 
قع

ي ال
ذ

املبحث الثاين

التها  جذور احلركة العلميَّة عند الإماميَّة يف احِللَّة و�سِ
مبدر�سَتي بغداد والنجف الأ�سرف

مرَّ آنًفا أنَّ احلركة العلميَّة عند اإلماميَّة يف احِللَّة تزامنت مع تأس��يس املدينة عىل يد 
ا كانت حماطة بمراكز علميَّة ترعرع فيها كثري من علمء  بني مزيد األسديِّني الشيعة، وأهنَّ
اإلماميَّة؛ فال جرم أنَّ هذا املركز اجلديد يف املنطقة سيستقطب هؤالء العلمء، وسيصبح 

عمَّ قريب مركًزا علميًّا ذا صبغة إماميَّة بالتحديد.

��ة يف بغداد  وكان احل��راك العلم��ّي عن��د اإلماميَّ��ة ق��د بل��غ مرحلة كمله قب��ل احِللَّ
املرت��ىض  الرشي��ف  وتلمي��ذه  413ه���/1022م(،  )ت  املفي��د  الش��يخ  ي��د   وع��ىل 
)ت 436ه���/1045م(، وصار هؤالء مرجًعا جلميع عل��مء اإلماميَّة يف العراق وغربه 
ت هذه  ا. وقد اس��تمرَّ ع��ىل األقل، دون قم يف امل��رشق الذي كان منهجها منهًجا أخباريًّ
الرئاس��ة العلميَّة التي ُتعرف حتت مصطلح املرجعيَّة الدينيَّة فيم بعد يف الشيخ أيب جعفر 
الط��ويّس )ت 460ه�/1068م( تلميذ املفيد والرشيف املرتىض، فاس��مه مل يظهر فجأة 
ام هجرته من مس��قط رأسه )طوس( إىل  ا إىل أيَّ يف س��مء الش��هرة، وإنَّم كان ظهوره ممتدًّ
مدينة بغداد س��نة 408ه�/1017م، وكانت هجرته هذه نتيجًة للضغوط التي مارسها 
السلطان حممود الغزنوّي )حكم: 389-421ه�/999-1030م()54( يف خراسان ضدَّ 
خصومه من املعتزلة واإلسمعيليَّة واإلماميَّة والفالسفة، وكلُّ من يتَّصل باملنحى العقيّل 
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بِِصَل��ة)55(، فاختياره بغداد كان بس��بب كوهنا حارضة التَّش��يُّع، ولوج��ود حركة علميَّة 
 متنامية. وقد الزم املفيد أربع سنوات، وكتب يف ذلك العهد رشًحا عىل كتابه )املقنعة()56( 
حتَّ��ى أصبح هذا الرشح أحد الكتب األربعة املعتمدة يف احلديث عند اإلماميَّة)57(. وممَّا 
ح كثرًيا  يميِّز الطويّس أنَّه استطاع أن يبلور مناهج العلم وُيريس قواعدها، وهو بذلك نقَّ
م��ن آراء الس��ابِِقني، وبلغت املدرس��ة العلميَّة يف عه��ده مرحلة من النض��ج والتكامل، 

وبقيت آراؤه مسيطرة عىل الدرس العلمّي عند اإلماميَّة ردًحا طوياًل من الزمن)58(.

وبع��د األح��داث والفتن الت��ي حلَّت ببغداد، واس��تيالء الس��الجقة ع��ىل احلكم 
ب العلم والعلمء يف البالد املجاورة بحًثا عن األمن  ق طالَّ أواس��ط القرن اخلامس، تفرَّ
��ة التعليم)59(، فانتقل الش��يخ الطويّس إىل النج��ف األرشف، ونقل معه مرجعيَّته  وحريَّ
الدينيَّ��ة هن��اك، وكان ق��د انطلق- قب��ل الطويّس-  فيه��ا حراك علمًي س��ابق، إذ كانت 
النجف تعدُّ من امتدادات مدرس��ة الكوفة املزدهرة منذ أوائل القرن الثاين اهلجرّي)60(، 
ة املجتمعة يف هذه البقع��ة املباركة؛ لتصبح مركًزا علميًّا  مات املهمَّ فضاًل عن س��ائر املقوِّ
لإلمامي��ة، منها وج��ود املرقد العلوّي الطاهر، واالس��تقرار الس��يايّس النس��بّي يف هذه 
املدين��ة، وبعدها ع��ن الراعات الطائفيَّ��ة، وغريها م��ن العوامل)61(، فهجرة الش��يخ 
ا، أض��ف إىل ذلك أنَّه  الط��ويّس هل��ا مل يكن اعتباًط��ا، واختي��اره كان صائًبا وس��ليًم جدًّ
أراد م��ن مرك��زه اجلديد عدم االبتعاد عن مركز الدولة اإلس��الميَّة يف العراق، بحس��ب 
وجهة نظري؛ ليبقى أساس��ه العلمّي الرصني الذي س��يقوم بوضعه يف النجف األرشف 
حمطَّ نظر العلمء ونقدهم. وهجرة الش��يخ الطويّس إىل النج��ف يف احلقيقة كانت بمثابة 
حتري��ك للجان��ب العلم��ّي، وانبث��اق حلركة علميَّ��ة تكامليَّ��ة منظمة)62(، فقد اس��تطاع 
��ح كثرًيا من آراء الس��ابقني،  أن يبل��ور مناه��ج العل��م ويريس قواعده��ا، وهو بذلك نقَّ
فاته لوضع أسس يف التفس��ري واحلديث والرجال والفقه واألصول والفقه  وس��عى بمؤلَّ
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��ب ب�)ش��يخ الطائفة(، وهو لق��ب إذا ُأطل��ق مل يتعنيَّ أحٌد س��واه،  املق��ارن، ولذل��ك لقِّ
��س لطريق��ة االجتهاد املطل��ق يف الفقه   ول��ذا ُعدَّ أك��رب رجل يف عل��وم الدين، أو املؤسِّ

وأصوله)63(.

وعن الراث الذي خلَّفه الشيخ الطويّس يف النجف، فقد أجهد نفسه طوال السني 
االثن��ي عرش التي قضاها يف النجف حتَّى وفاته س��نة 460ه�/1068م يف تنمية الروح 
ب العلوم  ني، لذا أصبحت هذه املدين��ة مقصًدا لطالَّ العلميَّ��ة، وهتيئة األس��اتذة املختصِّ

الدينيَّة، وقد هاجر إليها مجلة منهم)64(.

وعن احلراك العلمّي يف النجف بعد الش��يخ الطويّس، فلم ترد هناك إشارة تارخييَّة 
��ة التي خلَّفها  ت الدراس��ة ضمن الركة الفكريَّ ر حصل فيه، فقد اس��تمرَّ تش��ري إىل تطوُّ
ر بمظهر االستقالل، ومن هنا  ة تس��تطيع أن تتصدَّ الطويّس، ومل تظهر ش��خصيَّة اجتهاديَّ
أصي��ب االجتهاد عن��د اإلماميَّة- وفًقا هلذه القراءات- بصدم��ة بعد توقُّف دام قرًنا من 
الزم��ن، وقد أطلق اس��م )املقلِّدة( عىل الفقهاء الذين تبنّوا املنه��ج العلمّي للطويّس)65(، 
، الذي أصبح مرج��ع فقهاء اإلماميَّة  ّ د بن أمحد ب��ن إدريس احِليلِّ حتَّى ظهر الش��يخ حممَّ
ل من كس اجلمود عىل آراء الش��يخ الطويّس ونقدها، ولكون إقامته  يف ع��ره، وهو أوَّ
كانت يف احِللَّة، نس��تطيع القول إنَّ مرجعيَّة النجف األرشف انتقلت يف عهده إىل مدينة 

احِللَّة.
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املبحث الثالث

انتقال احلراك العلميِّ الإماميِّ للِحلَّة

أصبحت احِللَّة كم أرشنا س��ابًقا مركًزا للشيعة اإلماميَّة منذ متصريها عىل يد األمري 
ة قرابة أربعة قرون، فهي مدينة قد  ت هذه املركزيَّ س��يف الدولة صدقة املزيدّي، واستمرَّ
نأت بنفس��ها عن الراع )أبان حكم األمري سيف الدين صدقة(، وأصبح فقهاؤها غري 
الت السياسيَّة التي نجمت عن احلكم السلجوقّي، فكانت احِللَّة وجهة  خاضعني للتحوُّ
ة  لبعض العلمء؛ لكوهنا خارج س��يطرة السالجقة، وكان ألمراء بني مزيد السيطرة التامَّ

عىل هذه املنطقة حتَّى قبل إعالن إمارهتم يف احِللَّة سنة 495ه�/1102م)66(.

والنج��ف آنذاك مركز العلم عند اإلماميَّة، وقد أصبح��ت هي الرافد األكرب الذي 
��ا أقرب جغرافيًّ��ا وزمنيًّا من مركز بغ��داد، فكانت  ص��بَّ يف ح��وزة احِللَّة الفقهيَّة؛ ألهنَّ
النج��ف أكثر عالقة باحِللَّة من غريها، وكان فيها يومذاك تالمذة الش��يخ الطويّس الذي 
س إىل أن تويفِّ  غادر بغداد س��نة 448ه�/1056م، واس��توطن النجف، وبقي فيها يدرِّ
ذها  سنة 460ه�/1068م، فقام تالمذته مقامه، فلمَّ مرَّ األمري سيف الدولة احِللَّة واختَّ
ت أعناق النجفيِّني إليه، وعلَّقوا عليه  مرك��ًزا ألعمله؛ قويت الرابطة بني البَلَدين، وامتدَّ
ة يف  ة التامَّ اآلم��ال؛ لُيحيوا ما اندثر من نفوذهم، وما كان هلم يف عهد البوهييِّني من احلريَّ

التعبري عن آرائهم)67(.

ّ الذي أصبح مرجع الطائفة اإلماميَّة  ويمك��ن القول إنَّ مع ظهور ابن إدريس احِليلِّ
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يف آرائه الفقهيَّة، ونقده آلراء سلفه الشيخ الطويّس، انتقلت املرجعيَّة الدينيَّة من النجف 
د  س احلوزة العلميَّة يف احِللَّة، كم ذهب املريزا حممَّ األرشف إىل احِللَّة، ومع وصفه بمؤسِّ
باقر اخلوانسارّي)68(، إالَّ أنَّ هناك نواة حلركة علميَّة سبقته يف احِللَّة، يمكن الكشف عنها 

من خالل أسمء فقهاء وعلمء سبقوه يف احِللَّة وأطرافها)69(.

ة ساعدت يف انتقال احلراك العلمّي إليها، فضاًل عن مرجعيَّة  وعليه فإنَّ عوامل مهمَّ
، يمكن إجيازها بم يأيت: ّ الشيخ ابن إدريس احِليلِّ

دولة بني مزيد الشيعيَّة.. 1

وجود نواة حلركة علميَّة سابقة يف احِللَّة.. 2

ضعف احلراك العلمّي يف النجف األرشف بعد الشيخ الطويّس.. 3

ة وعقليَّته العلميَّة الرائعة)70(.. 4 شخصيَّة ابن إدريس الفذَّ

ّ انكست قيود التقليد  د بن أمحد بن إدريس العجيّل احِليلِّ د حممَّ وبظهور الفقيه املجدِّ
ًدا عىل تلك الروح الس��ائدة، فجعل آراء  املطل��ق آلراء الش��يخ الطويّس، فقد كان متم��رِّ
الش��يخ الط��ويّس هدًفا، واحلدُّ من قدس��يَّته املتوارثة، ال بقصد االس��تهزاء واالنتقاص، 
ه )السائر  بل بقدر املراجعة واملناقش��ة والتحفيز، فرشع يف تأليف كتاب فقهّي كبري س��مَّ
احل��اوي لتحري��ر الفت��اوي()71(، أظه��ر براعت��ه العلميَّ��ة وإمكانات��ه يف حماجج��ة آراء 
ل يف تاريخ الفقه اإلمامّي،   الطويّس، وإضافُة زيادات علميَّ��ة جعلت من آرائه نقطة حتوُّ
وكان- فض��اًل ع��ن ذلك- ُيثري مش��اكل أصوليَّة جديدة مل تكن ُمث��ارة من قبل يف كتاب 

ة()72(. )العدَّ

وقد هنج ابن إدريس يف محلته منهًجا علميًّا بحًتا اعتمد شطًرا منه عىل نقد الطويّس 
وحماول��ة جتاوز معطيات��ه الفقهيَّة، والحظ من جه��ة أخرى الوضع العام الذي يعيش��ه 
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فقهاء اإلماميَّ��ة، وعدم مقدرهتم عىل ختطِّي الركة العلميَّ��ة التي خلَّفها الطويّس؛ فكان 
ة التي انتهجها يف نقده من إثارة حفيظة )املقلِّدة(، وجلوئه إىل  حذًرا عىل الرغم من الش��دَّ
املحاججة التي ال تثري مش��اعرهم يف بعض األحيان)73(، فهذه اجلرأة يف نقد آراء الش��يخ 
َضتُه لالنتقاد الشديد،  الطويّس، وكس الطوق الذي فرض عىل املسلك العلمّي بعده َعرَّ
وقد َأكثَر فقهاء عره يف الطعن يف أقواله، عىل حني أش��اد بجهده بعض الفقهاء الذين 
مني وأصوهلم،  ج��اؤوا بعده، فقد أثنوا عىل كتابه السائر، وع��ىل ما رواه من كتب املتقدِّ
ة االجتهاد، وبذلك نضج فقه أهل البيت بم  ل يف أدلَّ إذ استطاع أن يبعث روح التأمُّ
فيه من املأثورات الكثرية، وبم فيه من املس��ائل ال�ُمجمع عليها، وما هو غري جُممع عليه؛ 

فظهر الصحيح من الروايات)74(.

ويمكننا تلخيص أثر ابن إدريس يف حركة االجتهاد عند اإلماميَّة يف القرن السادس 
اهلج��رّي، وهو القرن الذي ظهرت في��ه أرسة آل معد، والقرون الالحق��ة، بالقول: إنَّه 
فضاًل عن كس اجلمود الذي كان عليه الفقهاء من تالمذة الش��يخ الطويّس وتالمذهتم، 
ة، اس��تخدمت القواعد  والقض��اء ع��ىل الركود ال��ذي ُمني به الفقه اإلمام��ّي يف هذه املدَّ
اه املعتدل نفس��ه الذي رس��مه الش��يخ املفيد، والتزمه من  األصوليَّة مع احلفاظ عىل االجتِّ
��ز ابن إدريس كثرًيا يف درس��ه  بع��ده تالمذت��ه كاملرتىض والط��ويّس وتالمذهتم، فقد ركَّ
وتأليفه عىل اس��تخدام القواعد األصوليَّة، وربَّع مصادر الفقه بذكر الدليل العقيّل الذي 
كش��ف عنه الس��يِّد املرتىض يف بعض جوابات��ه، إالَّ أنَّه مل يدرجه يف قائم��ة املصادر؛ هتيًُّبا 
مة  ح بذلك يف مقدِّ م��ن اإلثارة، وحفاًظا ع��ىل الوضع الفك��رّي القائم آنذاك، فق��د رصَّ
كتاب��ه السائر أنَّه »احل��قُّ ال يعدو أربع طرق«... آخرها دليل العقل، ثمَّ أتمَّ قائاًل: »فإذا 
قني الباحثني عن مآخذ الرشيعة  ُفقدت الثالثة، فاملعتمد يف املس��ائل الرشعيَّة عن��د املحقِّ
��ك بدليل العقل فيها«)75(. وقال بعدم جتويز العمل بخرب الواحد املظنون صدوره  التمسُّ
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.)76(عن املعصوم

ال س��نة  ّ يف 18 ش��وَّ ��د بن أمحد بن إدريس العجيّل احِليلِّ وبوف��اة الش��يخ الفقيه حممَّ
ا من فقهائها، لكن  َدً 598ه���/1201م فقدت حوزة احِللَّة َعَلَمً م��ن علمئها، وفقيًها جمدِّ
مل تنطفئ ش��علة العلم يف حوزة احِللَّة العلميَّة، ومل ُتَصب حركة العلم بالركود، فقد نش��أ 
قني جهابذة اس��تطاعوا أن يرتق��وا باالجتهاد  ع��ىل يديه علمء كب��ار، وربَّى جمتهدين حمقِّ
يَّة التي أس��هم  واالس��تدالل الفقه��ّي إىل مراتب عالية، فقد جاء دور األرس العلميَّة احِللِّ
أبناؤها يف جمال العلوم اإلس��الميَّة بقس��ٍط وافٍر؛ وأعطوا ملركز احِللَّة األمهيَّة بم قاموا به 
ة يف هذا املجال، ومن أشهر هذه األرس  من التدريس والتأليف واإلضافات اجليِّدة اجلادَّ
نْي: أرسة  ة من القرن الس��ادس حتَّى القرن التاسع اهلجريَّ يف هذه احلقبة من الزمن املمتدَّ

آل طاووس، وأرسة آل النم، واهلذليُّون، واألسديُّون)77(.

ويف الغال��ب يغف��ل الباحث��ون ِذكر أرسة آل مع��د، فقد كان هلا أثٌر كبري يف تنش��يط 
س��ة يف احلقبة نفس��ها، فقد ظهر  ��ة وكربالء املقدَّ احلرك��ة العلميَّ��ة عن��د اإلماميَّة يف احِللَّ
عميدها الس��يِّد فخار بن معد بن فخار بن أمحد بعد والده السيِّد معد بن فخار بن أمحد، 
ة يف سالس��ل  ، بتصانيفه ومش��اركاته العلميَّة الفذَّ ّ فهو من كبار تالمذة ابن إدريس احِليلِّ
إج��ازات العلمء الص��ادرة يف ذلك القرن، فقد ُعرف هو وابنه الس��يِّد جالل الدين عبد 
احلميد بن فخار، وحفيده السيِّد عيّل بن عبد احلميد بن فخار بن معد بن فخار بن أمحد 
ت أربعة أجيال بعطاٍء علميٍّ يف  )تويفِّ بعد 735ه�/1335م()78(، فهذه األرسة اس��تمرَّ
س��ة، وقد أخرجت أس��مء هؤالء، وترمجت لكلٍّ منهم، فكان تارخًيا  احِللَّة وكربالء املقدَّ

شبه متكامل حلراٍك علميٍّ قامت به هذه األرسة.
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املبحث الرابع

اأثر اأ�سرة اآل معّد العلمّي من خالل تراجم اأ�سهر رجالها

ة البحث ِذكر تراجم أش��هر أف��راد هذه األرسة العلميَّة، وم��ا قاموا به من أثٍر  وتتمَّ
م��ه رجاهلا من  علم��ّي؛ مل��ا هلذه األرسة م��ن أمهيَّة يف الوس��ط العلمّي اإلمام��ّي، وما قدَّ
��عهم يف جمال رواية احلديث، إذ مل ختُل أسانيد عرهم من  خدمات علميَّة كبرية، وتوسُّ
أس��مئهم وأسمء تالميذهم كم سنرى، لكن اإلس��قاطات التوثيقيَّة واالختصار الشديد 
يف كتب الراجم والرجال والطبقات اإلماميَّة هي التي أدَّت إىل ضياع جهودهم العلميَّة 

الكبرية.

وقد عمد البحث اىل إخراج هذه النصوص إىل النور، وحماولة حتليلها واالستدالل 
ة أربعة أجي��ال متتالية من العطاء  هبا عىل مس��امهاهتم العلميَّة يف ش��تَّى املج��االت يف مدَّ

العلمّي، وهم عىل النحو اآليت:

1. السييِّد معد بن فخار بن أمحد املوسوي احلائري )تويفيِّ بعد 605ه�/1209م(

هم السيِّد مَعّد بن فِخار بن أمحد، فقد  ل من اشتهر من هذا البيت اجلليل جدُّ كان أوَّ
ث عنه حفيده البنته الس��يِّد تاج الدين بن زهرة احلس��ينّي)79( نقيب حلب )تويفِّ بعد  حتدَّ
753ه�/1352م( يف الكتاب املنس��وب إليه، وهو )غاية االختصار يف أخبار البيوتات 
��ه »كان ذا جاٍه عريض وبس��طٍة عظيمٍة  ��ة املحفوظ��ة من الغب��ار()80(، فوصفه بأنَّ العلويَّ

ن تاّم«)81(. ومتكُّ
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وقد روى عنه ولده الس��يِّد شمس الدين فخار بن معد، وهو يمثِّل اجليل الثاين من 
اته عن أبيه: »... فإنَّ أيب معد بن فخار بن  ه��ذه األرسة الكريمة، فق��د ورد يف أحد مرويَّ
د بن عيّل بن محزة  ثني، قال: أخ��ربين النقيب أبو يعىل حممَّ أمحد العلوّي املوس��وّي... حدَّ
س عىل س��اكنه  األقس��ايّس العلوّي احلس��ينّي)82(... وهو يومئٍذ نقيٌب علينا باحلائر املقدَّ
السالم...«)83(. ويف هذا النصِّ داللة عىل استقرار أرسة آل معد يف كربالء بجوار احلائر 
ها األع��ىل، ومن ثمَّ انتقلوا إىل احللة واس��تقروا فيها، ويمكننا أن  س منذ زمن جدِّ املق��دَّ
نستش��فَّ من هذا النصِّ أنَّ أرسة آل معد مل تكن معروفة يف جمال ثبت األنساب أو عمل 
ها األعىل الس��يِّد معد بن فخار بن أمح��د، إذ كانت حتت  النقاب��ة عىل األق��ل يف زمن جدِّ

د بن عيّل األقسايّس احلسينّي. إرشاف النقيب حممَّ

2. الس��ييِّد فخار ب��ن معد بن فخار بن أمحد املوس��وّي احلائرّي )ت 630ه�/ 
1233م(

يمثِّل الس��يِّد فخار ب��ن معد بن فخار اجلي��ل الثاين يف ه��ذه األرسة، وقد ذكره ابن 
اه بالس��يِّد الفقيه، وذكره  ّ )حيًّا 707ه�( يف عدِّ طرقه إىل املش��ايخ واصًفا إيَّ داوود احِل��يلِّ
ل  أيًضا الس��يِّد ابن الطقطقي )ت 720ه�( يف األصييّل )ص185(، وذكره الش��هيد األوَّ
ث)84(.  يف كتابه األربعني، وقد وصفه الش��يخ احلرُّ العاميّل بالعامل الفاضل األديب املحدِّ
��ابة)85(، ممَّا يدلُّ عىل خربته بعلم األنساب أيًضا،  وأضاف الش��يخ األفندّي وصف النسَّ
مة املجليّس بأنَّه من  ره يف خمتلف العلوم الدينيَّة كم س��نرى. ووصفه العالَّ فضاًل عن تبحُّ

أجلَّة رواة اإلماميَّة ومشاخيها)86(.

وع��ن طريقة لفظ اس��مه، فقد ورد أنَّه بفت��ح الفاء وختفيف اخل��اء املعجمة)87(، أو 
ح فتح الفاء وتشديد  فة)88(، لكن الش��يخ األفندّي رجَّ بالفاء املكس��ورة وبعدها خاء خمفَّ

ار)89(. اخلاء، فهو علم مأخوذ من الفخر أو من عمل الفخَّ
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وكان م��ن عظمء ع��ره يف جمال رواية احلديث الرشيف، بحيث مل خيُل من اس��مه 
ثينا اإلماميَّة، وأنَّ كثرة إيراد اس��مه يف النصوص العلميَّة  س��ند من أس��انيد علمئنا وحمدِّ
املختلفة يف عره يف مش��ايخ اإلجازات والرجال الرواة عديمة النظري، بحيث مل يش��ّذ 
عنه إجازة من إجازات األصحاب، ومل خيل منه سند من أسانيد علمئنا األطياب، كم ذكر 
اخلوانس��ارّي)90(؛ وهذا الوصف دليل واضح عىل شهرة الس��يِّد فخار بن معد العلميَّة، 
ب آخرين،  به الذين أخذوا العلم عنه مبارشًة أو بواسطة طالَّ وسعة مدرسته، وكثرة طالَّ

ة، كم سنرى الحًقا. وهو دليل عىل عظمة شخصيَّته العلميَّة الفذَّ

د بن  د بن احلس��ني بن حممَّ د بن حممَّ ا نس��به، فهو: معد بن فخ��ار بن أمحد بن حممَّ أمَّ
د العابد بن اإلمام موس��ى الكاظم)91(، ولعلَّ يف هذا  إبراهيم الرضير املجاب بن حممَّ
النس��ب سقط يف بعض األسمء وقطع يف سلسلته؛ بس��بب قره، فالفاصل الزمنّي بني 

سيِّدنا املرَجم له واإلمام الكاظم يفوق 350 عاًما.

السييِّد فخار بن معد يف املصادر ومصنَّفات اإلماميَّة

ال نعلم شيًئا عن نشأته وتفاصيل حياته، إذ هو ديدن مصادر رجال اإلماميَّة، فهي 
حتتوي عىل عالمات وإمارات توثيق الرواة وضعفهم فقط، فضاًل عن االس��م والنسب 
يف بعض األحيان، وإذا زاد املؤلِّف شيًئا َذَكر تاريخ وفاته وبعًضا من مصنَّفاته، واستمرَّ 
نْي عندما قام الشيخ  احلال عىل ما هو عليه حتَّى القرَنني احلادي عرش والثاين عرش اهلجريَّ
رين عن  احل��رُّ العاميّل بتصنيف كتاب عن رجال جب��ل عامل وباقي علمء اإلماميَّة املتأخِّ
الش��يخ الطويّس يف خمتلف األمصار اإلسالميَّة، فكان تصنيًفا مهمًّ ونافًعا يف هذا الشأن، 

إالَّ أنَّه امتاز هبذا اإلجياز الشديد أيًضا دون ِذكر تفاصيل حياة العلمء.

ت براجم العلمء وذك��ر أخبارهم وتوثيقها كتاب )جمالس  وم��ن الكتب التي اهتمَّ
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املؤمنني( للتس��رّي )ت 1019ه�(، وأصبح كتاب )رياض العلمء وحياض الفضالء( 
الذي صنَّف��ه املريزا عبد اهلل األفندّي )ت 1130ه���/1718م( من أهمِّ كتب الطبقات 
ًرا نوعيًّا يف علم الرجال والطبقات  والرجال، وقد احتوى عىل تفاصيل وافية، وكان تطوُّ
عن��د اإلماميَّ��ة، وجرت العادة عليه يف مصنَّفات علمئنا األعالم فيم بعد، أن أس��هبوا يف 
ذك��ر تفاصيل حياة رجال وعل��مء اإلماميَّة أكثر فأكثر، وجتىلَّ ه��ذا األمر يف كتايَب تنقيح 
املقال يف أحوال الرجال للمرحوم الش��يخ عبد اهلل املامق��ايّن )ت 1350ه�/1931م(، 
ومن بعده السيِّد حمسن األمني الش��قرائّي العاميّل )ت 1371ه�/1952م(؛ وعليه فإنَّ 
الكث��ري من العل��مء ورجال احلديث اإلماميَّة مل يرَجم هل��م، أو مل تردنا تفاصيل حياهتم، 

ومن بينهم شخصيَّة السيِّد فخار بن معد املوسوّي أيًضا.

ه أنَّ الس��يِّد فخار املوسوي اجتاز  س اهلل رسَّ وذكر الش��يخ مجال الدين بن صالح قدَّ
، قال: فأوقفني والدي بني يدي السيِّد، فحفظت منه أنَّه قال يل:  بولده مس��افًرا إىل احلجَّ
»يا ولدي! أجزت لك ما جيوز يل روايته، ثمَّ قال: وستعلم فيم بعد حالوة ما خصصتك 
ل هذا النوع؛ ليؤدِّي  م رأوا الطفل أهاًل لتحمُّ به، وعىل هذا جرى السلف واخلَلف وكأهنَّ
ت به  به بعد حصول أهليَّته، حرًصا عىل توس��ع الس��بيل إىل بقاء اإلس��ناد ال��ذي اختصَّ
ة، وتقريبه من الرس��ول بعلوِّ اإلس��ناد«)92(، وفيم ذكره الش��هيد الثاين متام  هذه األمَّ
 الفائدة والقصد يف الداللة عىل نبوغ ش��خصيَّة الس��يِّد فخار بن معد العلميَّة، فال حاجة 

للتعليق.

ي العلوم، السيَّم رواية  ة؛ لتلقِّ تنقل يف خمتلف مدن العامل اإلس��المّي والعراق خاصَّ
احلدي��ث، فمن ش��يوخه يف الرواية أبو الفتوح نر بن عيّل ب��ن منصور اخلازن النحوّي 
احلائرّي)93(، فقد روى عنه يف بغداد عام 599ه�/1203م)94(، والسيِّد النقيب أبو جعفر 
د بن أيب زيد العلوّي احلسينّي النقيب البرّي)95( سنة 604ه�/1208م يف  حييى بن حممَّ
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املدينة نفس��ها)96(، وسمع من الشيخ أيب احلس��ن عيّل بن أيب املجد الواعظ الواسطّي)97( 
بواس��ط يف رمضان س��نة 599ه�/1203م)98(، وروى عن مش��ايخ الرواي��ة من علمء 
د ب��ن اجلوزّي احلنبيّل   أهل الس��نَّة، وم��ن أبرزهم احلافظ أبو الف��رج عبد الرمحن بن حممَّ
)ت 597ه�/1201 م( يف مدينة واس��ط س��نة 591ه�/1194م، ويبدو أنَّه ناقش��ه يف 
قضيَّ��ة إيمن أيب طالب )رضوان اهلل عليه(، إذ قال عن��ه: »وكان ممَّن يرى كفر أيب طالب 

ويعتقده«)99(.

شيوخه

نق��ل الس��يِّد فخ��ار ب��ن مع��د ع��ن أفاض��ل عل��مء الش��يعة اإلماميَّ��ة يف ع��ره، 
ب��ن فخ��ار، والفقي��ه  وكان��وا م��ن ش��يوخه وأس��اتذته، نذك��ر منه��م: وال��ده مع��د 
السائ��ر،  صاح��ب  598ه���/1202م(  )ت   ّ احِل��يلِّ إدري��س  ب��ن  ��د  حممَّ د  املج��دِّ
��ّي )ت��ويفِّ بع��د 584ه���/1188م()100(، وحيي��ى  والش��يخ ش��اذان ب��ن جربئي��ل القمِّ
كت��اب  صاح��ب  600ه���/1204م()101(  )ت   ّ احِل��يلِّ بطري��ق  ب��ن  احلس��ن  اب��ن 
ّ )ت��ويفِّ بع��د 580ه���/1184م()103(،   العم��دة)102(، والش��يخ ع��ريّب بن مس��افر احِليلِّ
ّ األحدب )تويفِّ بعد 598ه�/1202م()104(، والسيِّد حميي  وأبا الفضل بن احلسني احِليلِّ
د بن أيب القاس��م عبداهلل بن عيّل بن زهرة احلس��ينّي الصادقّي احللبّي  الدين أبا حامد حممَّ
د بن  )ت��ويفِّ يف حدود 638ه���/1241م()105( صاحب كتاب األربعني، وع��يّل بن حممَّ
د بن عيّل  ّ )تويفِّ يف حدود 606ه�/1210م()106(، وحممَّ د بن عيّل بن الس��كون احِليلِّ حممَّ

ابن شهر آشوب )ت 588ه�/1192م()107( صاحب املناقب واملعامل)108(.

تالميذه

وممَّن روى عنه من أعالم أهل الس��نَّة عدا ابن اجلوزّي املذكور، نستطيع تسمية ابن 
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أيب احلدي��د )ت 656ه���/1258م( صاحب الرشح املعروف ع��ىل كتاب هنج البالغة، 
وكان أيًض��ا ممَّ��ن يقول بكفر أيب طال��ب، فصنَّف ألجله كتابه كم س��نرى، والقايض أيب 
د بن أمحد املندايّن الواس��طّي)109(، كم تتلمذ عىل الس��يِّد فخار بن معد وروى  الفتح حممَّ
عنه مجلة من أعالم الطائفة اإلماميَّة، منهم ولده السيِّد جالل الدين عبد احلميد بن فخار، 
ّ جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلس��ن بن سعيد )ت 676ه�/1277م(  ق احِليلِّ واملحقِّ
ّ )تويفِّ بع��د 656ه�/ ر األس��دّي احِل��يلِّ  صاح��ب الرشائع، ويوس��ف ب��ن عيّل بن املطهَّ
، والس��يِّد مجال الدين أمحد بن موس��ى بن جعفر بن  ّ م��ة احِليلِّ 1258م()110( وال��د العالَّ
ّ )ت 673ه�/1275م(، وأخيه ريّض الدين عيّل )ت 664ه�/  طاووس احلس��نّي احِليلِّ
1266م(، ووالدمها الس��يِّد س��عد الدين موس��ى )تويفِّ بعد 597ه���/1201م()111(، 
��ينّي )تويفِّ بعد 664ه�/  د بن أمحد بن صالح الس��يبّي القسِّ والش��يخ ش��مس الدين حممَّ
ّ )ت 690ه�/  1266م(، ونجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد احِليلِّ
د بن  د بن ع��يّل بن حممَّ ، والش��يخ مفيد الدين حممَّ ّ ق احِليلِّ 1291م()112( اب��ن ع��مِّ املحقِّ

ّ )ت 680ه�/1281م()113(، وغريهم من األعالم)114(. جهيم األسدّي احِليلِّ

مصنَّفاته

ذكرت املصادر له ثالثة من الكتب وصلنا واحد منها، وهو له، وواحد مشكوك يف 
انتسابه، واآلخر ُينسب إليه دون جزم.

ًقا  ة عل الذاهب إل تكفر أيب طالب(، وه��و الذي وصلنا، طبِعه حمقَّ كت��اب )احلجَّ
د صادق بحر العلوم، ونرشته مكتبة النهضة يف بغداد، وكانت آخر  املرحوم الس��يِّد حممَّ
مة الكاتب املرّي عب��د الفتَّاح عبد املقصود،  طبعات��ه- الطبعة الثالثة- قد محل��ت مقدِّ
مة تارخييَّة بالكتاب، وما ألِّف يف موضوعه، وأسمء مصنِّفيه، وتاريخ أرسة املؤلِّف  ومقدِّ



260

ة واأثرها العلميَّ في مدر�سة الِحلَّة اأ�سرة اآل فخار المو�سويَّ

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

د صادق بحر العلوم،  ق املرحوم السيِّد حممَّ التي صدرت هبا الطبعة السابقة أيًضا للمحقِّ
وُن��رِشت الطبع��ة الثالثة ع��ن دار الزهراء يف ب��ريوت، ومحلت عنوان )إي��من أيب طالب 
ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب(. هذا هو نصُّ عنوان الكتاب  املعروف بكتاب احلجَّ
كم هو ثابت يف النس��خة املطبوعة، ولكن وردت بعض االختالفات يف العنوان، نشأت 
عن اختالفها يف النس��خ اخلطيَّة، فمنها مث��اًل: ورد )كفر أيب طالب( بداًل من )تكفري أيب 
ة عىل الذاه��ب(، كم ذكره  طال��ب(، وورد أيًض��ا )الردُّ ع��ىل الذاهب( بداًل م��ن )احلجَّ
ة الذاه��ب إىل إيمن أيب طال��ب()115(، وهو   الش��يخ آغا ب��زرك يف الذريعة بعن��وان )حجَّ
ًصا بعنوان )إيمن أيب طال��ب()116(، وعىل أيِّ حاٍل فالعنوان  ق الكتاب ملخَّ ما أثبت��ه حمقِّ
يفيض إىل معنًى واحد، وهو إثبات إيمن شيخ البطحاء سيِّدنا أيب طالب بن عبد املطَّلب 

)رضوان اهلل عليه(، فهو كتاب نفيس قيِّم، كثري الفائدة والنفع.

مة تناول فيها شخصيَّة أيب  م املؤلِّف كتابه هذا عىل أحد عرش فصاًل مع مقدِّ وقد قسَّ
طالب ومكانتها عند الرسول األعظم، وعالج الكتاب اجلوانب التي متسُّ من قريٍب 
��ٍط بعيٍد ع��ن التعقيد واالضطراب،  أو بعيٍد حياة أيب طالب وش��خصيَّته بأس��لوٍب مبسَّ
معتم��ًدا ع��ىل أحاديث آل البيت، ومس��تنًدا ع��ىل رواة هلم وزهنم يف جم��ال الرواية، 
مالِحًظا عدم االنس��ياق وراء عاطفته ك��ي ال تفقده الغاية التي ألَّف الكتاب من أجلها، 
فضاًل عن هذا، فإنَّ املؤلِّف قام بنقل قس��ٍم وافٍر من ِش��عر أيب طالب يف كتابه؛ ليس��تدلَّ 
بواس��طته عىل إس��المه بدعوة من ابن أخيه رس��ول اهلل، ثمَّ يكش��ف البواعث التي 
ة بأن وراء هذه  د بالرباهني القويَّ ة، وليؤكِّ أثارت األقوال يف تكفري هذه الش��خصيَّة الف��ذَّ

األقوال نفوًسا حاقدة حتاول تشويه احلقائق وتغيري وجه التاريخ)117(.

وقد س��بق الس��يِّد فخار بن معد املوس��وّي وحلقه يف التأليف يف هذا املوضوع عدد 
من املصنِّفني املس��لمني ممَّن دافع عن إس��الم سيِّدنا أيب طالب )رضوان اهلل عليه(، ودفع 
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الش��بهات الكثرية عن ه��ذا املوضوع، حتَّى فاق ما صنَّفوه يف ذل��ك الثالثني كتاًبا، وقد 
ق الكتاب أشهرها)118(. ذكر حمقِّ

ة انتسابه إىل السيِّد فخار بن معد املوسوّي، فعنوانه:  ا الكتاب املشكوك يف صحَّ وأمَّ
ك يف انتس��ابه إليه امل��ريزا األفندّي، إذ رأى  )املقباس يف فضائل بني العبَّاس(، وقد ش��كَّ
اس��م الكتاب هذا يف هامش أحد العلمء عىل نسخة عتيقة كانت عند املريزا األفندّي من 
د بن عيّل  كتاب )املجدي يف أنس��اب الطالبيِّني(، تأليف الرشيف أيب احلس��ن عيّل بن حممَّ
اًل، وثانًيا إنَّ مثل السيِّد فخار  ابة )تويفِّ بعد 443ه�/1051م()119(، هذا أوَّ العمرّي النسَّ
بن معد الذي انربى لرفع الظلم عن س��احة شيخ البطحاء أبوطالب )رضوان اهلل عليه( 
بتفنيد مرويَّات األمويِّني والعبَّاس��يِّني يف إثبات كفره، كيف يكون له أن يكون قد صنَّف 
الل  كتاًب��ا يف فضائ��ل بني العبَّاس الذين كان أس��اس دينهم ودولتهم ع��ىل الكفر والضَّ
والقي��اس، كم عربَّ املريزا األفن��دّي)120(، وإن كان من زعم تأليف��ه، فقد يكون من باب 

التقيَّة، كم ذهب الشيخ آغا بزرك الطهرايّن.

وذك��ر امل��ريزا األفندّي كتاًبا آخًرا ُنس��ب للس��يِّد فخار ب��ن معد املوس��وّي، عنوانه: 
)كت��اب الروض��ة يف الفضائل واملعجزات()121(، وقد ذكر الش��يخ آغا ب��زرك مصنًَّفا حتت 
هذا العنوان، لكن بتقديٍم وتأخرٍي، فعنون��ه: )الروضة يف املعجزات والفضائل()122(، وقد 
د بن عيّل بن احلسني  اس��تبعد ِكاَل املصَدَرين صدور هذا التأليف عن الشيخ الصدوق حممَّ
ًخا يف عام إحدى ومخس��ني  ل أحاديثه مؤرَّ ّي )ت 381ه�/991م(؛ كون أوَّ ابن بابويه القمِّ
وس��تمئة)123(، ونحن هنا نستبعد صدور الكتاب عن السيِّد فخار بن معد؛ ذلك أنَّ وفاته 
ح بنسبته إىل السيِّد  كانت س��نة س��تمئة وثالثني، علًم أنَّ الش��يخ آغا بزرك الطهرايّن مل يرِّ

فخار بن معد)124(.
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3. السييِّد جالل الدين عبد احلميد بن فخار بن معد بن فخار بن أمحد املوسوّي 
احلائرّي )تويفيِّ بعد 684ه�/1285م(

يمثِّ��ل اجليل الثالث يف أرسة آل معد، ويعدُّ من نوادر علمء الش��يعة اإلماميَّة الذين 
ذكرهت��م بعض املصادر الس��نيَّة، ولع��لَّ يف هذا األم��ر دلياًل عىل ش��هرته يف اآلفاق ويف 
الوسط العلمّي اإلسالمّي مجيًعا)125(، إذ تتلمذ عىل يديه بعض من علمئها، كان أبرزهم 
اجلوين��ّي احلموين��ّي)126( صاحب كتاب )فرائد الس��مطني يف فضائ��ل املرتىض والبتول 
ة من ذريَّتهم(، فقد وصف أس��تاذه أثن��اء روايته عنه بألفاظ تعربِّ  والس��بطني واألئمَّ
��ابة عهده جالل الدين عبد  عن مكانته العلميَّة الس��امية قائاًل: »أنبأين الس��يِّد اإلمام نسَّ
ة تدلُّ عىل س��عة  احلمي��د بن فخار بن مع��د...«)127(، وما يف هذا النصِّ من إمارات هامَّ
علم��ه ومكانته املرموق��ة يف علمء عره، وما لفظ )اإلمام( إالَّ دليٌل مهمٌّ عىل س��يطرته 
 ع��ىل معظ��م علوم عره، والس��يَّم احلديث واألنس��اب، ك��م ُعِرف أبيه م��ن قبل هبذا 

األمر.

ث الراوية)128(،  ويف كت��ب الرج��ال وتراجم اإلماميَّة وصفه الش��يخ احل��ّر باملح��دِّ
، ممَّا يدلُّ ع��ىل أنَّه أقام يف  ّ ممَّ��ا يدلُّ عىل كث��رة روايته، كم ذك��ره األفندّي باحلائ��رّي احِليلِّ
ة من عمره، ويف احِللَّة أيًض��ا، وأتمَّ كالمه قائاًل: »م��ن أجلَّة علمئنا  احلائر احلس��ينّي م��دَّ

وأفامخهم...«)129(.

تتلمذ عىل يد والده وأخذ منه وروى عنه، وعن النقيب عبد الرمحن بن عبد السميع 
ّي)131(، وعن  اهلاشمّي الواس��طّي)130( إجازة، وعن شاذان بن جربئيل بن إسمعيل القمِّ
تالمذة ابن ش��هر آشوب)132(، فقد ش��كَّ الشيخ األفندّي يف روايته عنه بواسطة واحدة، 
ثمَّ اس��تدرك قائاًل: »لكن ُيدفع باإلش��كال بأنَّ والده الس��يِّد فخار يروي عن شاذان بن 
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��د بن عيّل الطويّس  جربئي��ل وه��و يف درجته«)133(، كم روى وتتلمذ عىل يد الش��يخ حممَّ
ق  املشتهر بابن محزة)134(، وهو من أعالم القرن السادس اهلجرّي كم جاء يف إجازة املحقِّ

الكركّي للقايض صفّي الدين عيسى)135(.

ج عىل يديه مجع من أكابر علمء اإلماميَّة، كان أبرزهم ولده الس��يِّد علم الدين  خت��رَّ
املرتىض عيّل بن عبد احلميد الذي سنتكلَّم عنه الحًقا، بوصفه آخر جيل من أجيال هذه 
ّ صاحب كتاب  األرسة املباركة، والس��يِّد عبد الكريم بن أمحد بن طاووس احلسنّي احِليلِّ
)فرحة الغرّي(، وكان قد أجازه أس��تاذه، وقد نقل الش��يخ األفن��دّي نصَّ هذه اإلجازة 
املكتوبة بخطِّ املجيز الس��يِّد عبد احلميد بن فخار املوس��وّي ع��ىل ظهر كتاب املجدي يف 
مة البارع  أنس��اب الطالبيِّ��ني)136(، ج��اء يف بعض فقراهتا: »قرأ عيّل الس��يِّد اإلم��ام العالَّ
ر عب��د الكريم بن املوىل... فقيه أهل البيت مج��ال الدين... أمحد بن  الق��دوة... أبو املظفَّ
د بن طاووس العلوّي احلسنّي زاد اهلل يف رشفه وأحيى  د بن حممَّ موسى بن جعفر بن حممَّ
ب��ًة... وأجزت له  ل��ه إىل آخره قراءًة مهذَّ بمنِّ��ه ِذكر س��لفه، هذا الكت��اب املجدي من أوَّ
س اهلل روحه بالس��ند املتَّصل املذكور يف اإلجازة  ولول��ده... بروايته عنِّي عن والدي قدَّ

اجلامعة التي سطَّرهتا له...«)137(

وتتلمذ عليه علمء آخرون من اإلماميَّة، منهم الس��يِّد فخر الدين عيّل بن السيِّد عّز 
د بن أمحد بن عيّل بن األعرج احلس��ينّي العبيديّل )ت 702ه�/1303م()138(،  الدين حممَّ

 
 ، ّ مة احِليلِّ جدُّ الس��يِّد أيب عبد اهلل عميد الدين عبد املطلب)139(، وهذا األخري خالُه العالَّ
ّ املعروف بابن الفخر  ق عيّل بن عيس��ى بن فخ��ر الدين أيب الفتح األرب��يلِّ  والوزي��ر املحقِّ
ح ه��و يف كتاب��ه س��نة س��تٍّ وس��بعني  )ت 693ه���/1294م()140(، بحس��ب م��ا رصَّ

وستمئة)141(.
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ذكر الش��يخ احلرُّ العاميّل يف أمل اآلمل بأنَّ للس��يِّد عبد احلميد بن فخار كتاًبا ينقل 
ّ )ت��ويفِّ بعد 802ه���/1400م( يف كتابه  منه الش��يخ احلس��ن بن س��ليمن بن خالد احِليلِّ
مة املجليّس عن كتاب أس��مه بالكتاب العتيق رواية  خمت��ر البصائر)142(، وقد نقل العالَّ
عن السيِّد عبداحلميد بن فخار سنة ستٍّ وسبعني وستمئة عن والده بإسناده عن اإلمام 
الصادق)143(، ويف مكان آخر باإلس��ناد نفسه تقريًبا من دون ِذكر تاريخ الرواية)144( 
يف فض��ل دعاء العهد، لكن تاريخ الرواية متعلِّق بعر الس��يِّد عبداحلميد بن فخار، إالَّ 
مة املجليّس بأنَّه هو بعينه كت��اب جمموع الدعوات  أنَّ الكت��اب العتيق الذي ذك��ره العالَّ
د بن هارون بن موسى التلعكربّي )تويفِّ بعد 399ه�/1009م()145(،  أليب احلس��ن حممَّ
م. إذ  رة ق��د وردت يف مثل هذا الكت��اب املتقدِّ ف��ال يمك��ن أن تكون هذه الرواي��ة املتأخِّ
يمكن أن يكون هذا الكتاب هو الذي نس��به الش��يخ احلّر للس��يِّد عب��د احلميد بن فخار 
املوس��وّي، ونحن نش��كُّ بدًء يف عنوان آخر ورد أنَّه كان من مصادر الش��يخ احلس��ن بن 
، وهو كتاب )منهج التحقيق إىل س��واء الطريق(، إالَّ أنَّنا وبعد التمحيص  ّ س��ليمن احِليلِّ
ّ يف مصنَّفاته باس��م  ح الش��يخ احلس��ن بن س��ليمن احِليلِّ علمنا أنَّه مل يصل إلينا، ومل يرِّ
ف��ه عدا ترحيه بأنَّه لبع��ض علمئنا اإلماميَّ��ة، ويظهر من منق��والت الكتاب أيًضا  مؤلِّ
ري��ن، وكان قري��ب العهد بالش��يخ احلس��ن بن س��ليمن  ��ف م��ن العل��مء املتأخِّ  أنَّ املؤلِّ

.)146( ّ احِليلِّ

ا عن تاريخ وفاته، فهو ُمس��تفاد من كونه تلميذ الس��يِّد عب��د الكريم بن أمحد بن  أمَّ
، إذ قرأ عليه كتاب املجدي يف األنس��اب ع��ام 682ه�/1283م، ودعا  ّ ط��اووس احِليلِّ
ل��ه ب�»أدام اهلل رشفه«)147(، ويف ن��صٍّ آخر وجدنا ترحًيا من قب��ل الصفدّي بوفاته عام 
ال ببغداد، وقال ابن الفوطّي  684ه�/1285م)148(، وذكر الذهبّي أنَّه مات يف تاسع شوَّ

أنَّه مات يف سابع عرشة)149(.
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4. السييِّد علم الدين املرتى أبو احلسن عّل بن عبد احلميد بن فخار بن معد 
املوسوّي احلائرّي )تويفيِّ بعد 735ه�/1335م(

��ابًة، برع يف علم  ًثا نسَّ يمثِّ��ل اجلي��ل الرابع يف ه��ذه األرسة املبارك��ة، كان فقيًها حمدِّ
��ابة الش��هري اب��ن عنبة)150( بإكب��ار وإجالل،  ه، ذكره النسَّ األنس��اب كح��ال والده وجدِّ
وع��ربَّ عن��ه بألفاظ دلَّت عىل أنَّه أخذ من س��يِّدنا املرَجم له بعض العل��وم، فقد ذكره يف 
د بن  ط��يِّ ِذكره ألعقاب اإلمام موس��ى الكاظم قائاًل: »فمن عق��ب أيب الغنائم حممَّ
د العابد بن اإلمام  د احلائرّي بن إبراهيم الرضير املجاب بن حممَّ احلسني الشيتّي ]بن حممَّ
موس��ى الكاظم[ آل الش��يتّي وآل فخار، منهم ش��يخنا علم الدين املرتىض عيّل ابن 
ش��يخنا جالل الدين عبد احلميد ابن ش��يخنا ش��مس الدين فخار ب��ن معد بن فخار بن 

أمحد...«)151(.

ذكره الش��يخ احلّر يف ترمجة مستقلَّة، ووصفه بالفاضل الفقيه)152(، كم وصفه املريزا 
عب��د اهلل األفندّي بالفاض��ل العامل الكامل)153(، وأورده اخلوانس��ارّي يف معرض ترمجته 
لس��ميِّه الس��يِّد عيّل ب��ن عبد الكريم ب��ن عبد احلميد احلس��ينّي النييّل )م��ن أعالم القرن 
التاس��ع اهلج��رّي/1401م()154(، وه��و ديدنه يف اجلمع بني تراجم بعض األش��خاص 

التي تربطهم مشاهبة يف االسم.

ت ترمجته  من مش��اخيه والده الس��يِّد جالل الدين عبداحلميد بن فخار)155(، وقد مرَّ
آنًف��ا، فمن مجلة ما روى ع��ن أبيه وقد وصلنا هو احلديث اخلام��س من كتاب األربعني 
��د بن حام��د اجلزين��ّي العاميّل  ��ّي بن حممَّ ��د بن مكِّ ل حممَّ حديًث��ا للش��يخ الش��هيد األوَّ

)ت 786ه���/1384م(؛ فق��د روى الس��يِّد عل��م الدي��ن املرتىض عيّل بن عب��د احلميد  
د  ه بإس��ناده عن اإلمام أيب عب��د اهلل جعفر بن حممَّ ابن فخار املوس��وّي ع��ن أبيه عن جدِّ



266

ة واأثرها العلميَّ في مدر�سة الِحلَّة اأ�سرة اآل فخار المو�سويَّ

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

الص��ادق، عن أبيه عن آبائه، عن أيب ذر )رض��وان اهلل عليه()156(، وكذلك ذكر 
الشيخ آغا بزرك الطهرايّن أستاًذا آخر للسيِّد عيّل بن عبد احلميد بن فخار املوسوّي، هو 
د ب��ن املهنَّا العبيديّل )تويفِّ بع��د 681ه�/1281م()157(  الس��يِّد مجال الدين أمحد بن حممَّ

خ املشهور)159(. الذي يروي عنه ابن الفوطّي )ت 723ه�/1323م()158( املؤرِّ

ومن أش��هر تالميذ الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد بن فخار املوسوّي السيِّد تاج الدين 
��د بن القاس��م بن معيَّ��ة الديباجّي احلس��نّي)160( )ت 766ه���/1365م(، وهو من  حممَّ
ل وأرسته العلميَّة قاطبة)161(، والذي يبدو من كالم ابن عنبة  أبرز أس��اتذة الش��هيد األوَّ
صاح��ب كتاب )عمدة الطال��ب( يف نصٍّ نقلناه آنًف��ا أنَّه تتلمذ عىل الس��يِّد عيّل بن عبد 
د صادق  احلمي��د ابن فخار املوس��وّي أيًضا، لكن والدة اب��ن عنبة كم أثبتها الس��يِّد حممَّ
ا كانت  م عىل أحد طبعات كتاب ابن عنبة عمدة الطالب- أهنَّ بح��ر العلوم- وهو ممَّن قدَّ
ا أن يكون قد أخذ من س��يِّدنا  يف حدود س��نة 748ه�/1444م)162(، فمن املس��تبعد جدًّ
املرَجم له مبارشة؛ فهو تلميذه بواسطة واحدة، وممَّا يؤيد هذا األمر هو نصٌّ آخر مروّي 
د بن الرشيف عيّل املرتىض بن صاحب  ع��ن املرجم له الذي قال بأنَّ ولده أبا جعفر حممَّ
ة، وقد جاء يف إسناده  ة من البيوتات العلويَّ ك بأنس��اب عدَّ كتاب ديوان النس��ب قد شكَّ
د بن معيَّة احلس��نّي قال: قال يل  ثني الش��يخ النقيب تاج الدين حممَّ ع��ن ابن عنبة: »وحدَّ
مة الشيخ  الش��يخ علم الدين املرتىض عيّل بن عبد احلميد ابن فخار...«)163(. وذكر العالَّ
ة الغدير أنَّ من تالميذ السيِّد عيّل بن عبد  عبد احلسني األمينّي النجفّي يف موسوعته الفذَّ
، وقد أجازه  ّ احلميد بن فخار هو الش��يخ هباء الدين عيّل بن عيس��ى بن أيب الفتح األربيلِّ
ع��ام 676ه���/1277م)164(، وكنَّا قد أثبتنا أنَّ والد عيّل بن عبد احلميد كان من ش��يوخ 
، إذ مل أجد  ، لكن أن يكون الس��يِّد عيّل نفس��ه من ش��يوخه أيًضا فهو حملُّ ش��كٍّ ّ األرب��يلِّ
ا أن يكون السيِّد عيّل بن عبد احلميد مصدًرا آخر ذكر هذا األمر، وثانًيا من املستبعد جدًّ
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؛ فمن  ّ - ويف زمن والده، وهو يف مقتبل العمر- قد أجاز الش��يخ عيّل بن عيس��ى األربيلِّ
القطع أن حصل بعض اخللط يف األسمء والعناوين لدى الشيخ األمينّي.

 ،)165(ة، منها: كتاب األنوار املضيئة يف أحوال املهدّي ُأس��ندت له مصنَّفات عدَّ
وقد ثبت فيم بع��د عند حتقيق منتخب هذا الكتاب أنَّ املنتخب واألصل كالمها يعودان 
لعامل إمامّي آخر يشبه اسمه اسم سيِّدنا املرَجم له، وهو السيِّد عيّل بن غياث الدين عبد 
الكريم بن عبد احلميد احلس��ينّي النييّل النجفّي )تويفِّ بعد 803ه�/1401م()166(، وقد 
اد  عي االحتِّ ُعِرف بالس��يِّد عيل بن عبد احلميد أيًضا)167(؛ ممَّا حدا بالش��يخ األفندي أن يدَّ
د باقر اخلوانس��ارّي عىل هذا االدِّعاء بقوله: »ولكنَّه بعيد  بينهم)168(، وقد ردَّ الس��يِّد حممَّ
اد مع صاحب عنوانن��ا هذا؛ لعدم املقتىض له إالَّ حمض املوافقة  يف الغاي��ة يف احتمل االحتِّ
يف االس��َمني، وه��و أمر غري عزيز يف كت��ب الرجال، كيف وهو ق��د كان من علمء زمان 
م��ة، وعن زوج أخته  م��ة؛ ألنَّ اب��ن معيَّة الذي ي��روي عنه يروي أيًضا عن العالَّ العالَّ
د األعرج، والد الس��يِّد عميد الدين املش��هور،  د بن عيّل بن حممَّ الس��يِّد أيب الفوارس حممَّ
وع��ن الس��يِّد ريّض الدين عيّل ابن الس��يِّد عب��د الكريم بن طاووس احلس��نّي وأمثاهلم. 
 وإًذا فم��ن املمتنع ع��ادًة أن يروي عنه أيًضا ابن فهد الذي كان من علمء املائة التاس��عة، 

فال تغفل«)169(.

��ق الكتاب عىل مزاعم انتس��ابه للس��يِّد ع��يّل بن عبد احلمي��د بن فخار  وق��د ردَّ حمقِّ
املوس��وّي، فَذَكر بأنَّه ورد يف مطلع نس��خ هذا الكتاب قول املؤلِّف إنَّه انتخبه من كتاب 
)األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعيَّة املستنبطة من اآليات اإلهليَّة(، من مؤلَّفات السيِّد عيّل 
ابن عبداحلميد احلسينّي النجفّي، وهو غري السيِّد عيّل بن عبد احلميد املوسوّي احلائرّي، 
��ق الكتاب قام بمقابلة هذا املنتخب أثناء عمل التحقيق مع األصل، وهو كتاب  وأنَّ حمقِّ
)األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعيَّة(، فوجد أنَّ الكالم يف ِكاَل الكتاَبني والس��يم ترتيب 
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ق املنتخب)170(. الفصول واألبواب جاء حذو القذة بالقذة، كم عربَّ عنه حمقِّ

ونس��ب السيِّد حمس��ن األمني لس��يِّدنا املرَجم كتاب مراثي الش��هيد)171(، فنقول: 
صحيح أنَّه مل يس��مِّ الكتاب بالكامل، إالَّ أنَّ الذي يبدو من خالل التش��ابه يف االسم بني 
الس��يَِّدين عيّل بن عبد احلميد النييّل النجفّي، وعيّل بن عبد احلميد املوسوّي احلائرّي هو 
الذي دعا أن خيطئ السيِّد األمني يف نسبة مثل هذا العنوان لسيِّدنا املرَجم له، وأنَّ الذي 
ألَّف كتاًبا يف مراثي الشهيد هو السيِّد عيّل بن عبد الكريم احلسينّي النييّل النجفّي، واسم 

كتابه: »الدرُّ النضيد يف تعازي اإلمام الشهيد«)172(.

ذكر الس��يِّد حمسن األمني أنَّه تويفِّ يف حدود س��نة 760ه�/1359م، وهو مستبعٌد 
ا، ب��ل الظنُّ أنَّه تويفِّ قبل ه��ذا التاريخ بعرشين عاًما أو أكث��ر، فقد مات أبوه جالل  ج��دًّ
الدين عبد احلميد بن فخار سنة 684ه�/1285م، فُيستبعد بقاء ابنه هذا إىل حدود سنة 
ل ل�مَّ ورد احِللَّة، روى عن ابن معيَّة  ح: إنَّ الشهيد األوَّ 760ه�/1359م، والقول املرجَّ
ثني  تلميذ املرَجم له، ومل يرِو عن املرَجم، فلو كان أدركه لروى عنه، كم هو دأب املحدِّ

يف طلب األسانيد العالية)173(.

هكذا رأينا كيف استمرَّ العطاء العلمّي ألربعة أجيال يف أرسة علميَّة من أرس احِللَّة 
س، وكانت شهرهتا قد فاقت املذهب  ل من احلائر احلسينّي املقدَّ التي هاجر جدهم األوَّ
ثي الس��نَّة وفقهائها، عىل علمء هذه األرسة،  اإلمام��ّي؛ لتتلمذ عليها بعٌض من كبار حمدِّ
وذاع صيته��ا بحيث ورد اس��م بعض الش��خصيَّات منها يف مص��ادر التاريخ والراجم، 
ة يف الساحة العلميَّة الشيعيَّة والكربالئيَّة،  وُنسبت هلذه األرسة بعض من التصانيف املهمَّ
والس��يَّم مصنَّف السيِّد فخار بن معد بن فخار الفذ بحقِّ عمِّ النبّي سيِّدنا أيب طالب 
)رضوان اهلل عليه(، وتربئته من التهم املنس��وبة إليه، كم وردت أسمء أفراد هذه األرسة 

مجيًعا يف خمتلف سالسل اإلجازات؛ ممَّا دلَّ عىل مكانتهم العلميَّة املرموقة.
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اخلامتة والنتائج

ل إليها الباحث عىل اآليت: ويف اخلتام يمكننا تلخيص النتائج التي توصَّ

ة الفيحاء: 1. أرسة آل معد إحدى منارات العلم الشاخمات يف احِللَّ

��ة الفيحاء حرك��ة علميَّة ظهرت فيها مع تأسيس��ها عىل ي��د املزيديِّني  ش��هدت احِللَّ
، ثمَّ شهدت رونًقا علميًّا  ّ د ابن إدريس احِليلِّ عت ونضجت مع ظهور فقيهها املجدِّ وتوسَّ
بظه��ور أرس علميَّ��ة درج العلم يف رجاالهت��ا قبل أن يصل  احلراك العلم��ّي يف احِللَّة إىل 
ال��ذروة عند األس��ديِّني واهلذليِّني، فكانت أرسة آل فخار املنس��يَّة، وه��ي إحدى فروع 
ة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم من آل السيِّد إبراهيم  ة، وهم ذريَّ الدوحة املوس��ويَّ
د احلائرّي، أرسة نش��أ العلم ب��ني أفرادها ألربعة  املج��اب الرضي��ر الكويّف من َوَلدِه حممَّ

ج الكثري من العلمء احِللِّيِّني وغري احِللِّيِّني عىل أيدهيم. أجيال، وخترَّ

عات هذه األرسة الكريمة: 2. تفرُّ

هم  هلم جدُّ ب��رز ونبغ العل��مء يف هذه األرسة املباركة ألربعة أجي��ال متتالية، كان أوَّ
الس��يِّد معد ب��ن فخار بن أمحد، وآخرهم- بحس��ب ما عرفنا من املصادر- الس��يِّد علم 
الدي��ن املرتىض عيّل بن عب��د احلميد بن فخار بن معد بن فخار ب��ن أمحد، ومل نعرف من 
عات هذه األرسة العلميَّة س��وى أربعة أش��خاص فقط؛ وذلك لن��درة املعلومة عن  تفرُّ

تاريخ ورجال وعلمء اإلماميَّة أصاًل كم هو معلوم.
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3. سعة اطيِّالعها يف العلوم املختلفة:

امت��ازت هذه األرسة الكريمة بس��عة االطِّالع يف جم��ال احلديث الرشيف وعلومه، 
فُذكرت أس��مء رجاالهتا يف خمتلف سالس��ل اإلجازات الصادرة من قبل العلمء األبرار 
يف القرن الس��ادس حتَّى الثامن اهلجرّي/الثاين عرش حتَّى الرابع عرش امليالدّي، وتتلمذ 
ثون كبار، والس��يَّم من علمء املذاهب اإلس��الميَّة األخرى، وكذلك  ع��ىل رجاالهتا حمدِّ
امتازت واش��تهرت يف جمال األنس��اب، والسيَّم ثبت أنس��اب األرس اهلاشميَّة واحلفاظ 
نا مل نجد هلم مصنَّفات يف األنساب يف كتب الفهارس وغريها من املصادر،  عليها، ومع أنَّ
إالَّ أنَّ كتب األنس��اب تش��هد هلذه األرسة يف هذا املجال، فكلُّ رجاالهتا األربعة الذين 
ابة، وهذا إن دلَّ عىل يشٍء فإنَّم يدلُّ عىل اهتممهم  ترمجنا هلم يف هذا املختر ُعِرفوا بالنسَّ
صهم في��ه، كم روى عنهم أصحاب تلك الكت��ب الكثري من لطائف  هب��ذا العلم، وختصُّ

هذا الفن، وهي تشهد هلم.

4. التصانيف التي خلَّفتها هذه األرسة الكريمة:

ف��ات الصحيحة الرحية، واألخرى  ُعِرفت هل��ذه األرسة بعض من الكتب واملؤلَّ
ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب(، أو )إيمن  التي ُنسبت هلم، كان أبرزها كتاب )احلجَّ
ة الس��يِّد فخار بن معد بن فخار املوس��وّي احلائرّي،  مة احلجَّ أيب طال��ب(، تألي��ف العالَّ
وا يف الكتابة عن شخصيَّة أيب طالب )رضوان  وهو من نوادر علمء الش��يعة الذين اختصَّ
رته  ة والعبَّاس��يَّة، فكفَّ اهلل علي��ه( عّم النبّي التي اس��تهدفتها أقالم الس��لطَتني األمويَّ
ت��ارًة، وأخرى رمته بالرشك- نعوذ باهلل- فكان مصنًَّفا مليًئا بالرباهني واحلجج الدامغة 

لدحض تلك املزاعم الباطلة.

وكش��ف البحث جهود هذه األرسة الكريمة العلميَّة، وإبرازها يف ضوء البحث يف 
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املصنَّفات املختلفة، مثل سالسل اإلجازات وكتب الرجال واألنساب والطبقات، التي 
اختفت يف طيَّاهتا، وساعد عىل ذلك االختصار الشديد واإلسقاطات التوثيقيَّة، ممَّا أدَّى 
إىل ضياع بعٍض من جهودهم الكبرية؛ ليتس��نَّى للقارئ معرف��ة هؤالء العلمء وفضلهم 

.الواسع يف حفظ تراث أهل البيت

لة النهائيَّة كانت أرسة آل معد أحد أعالم أرس احِللَّة العلميَّة ومن أقدمها  ويف املحصِّ
سة،  ش��هرًة وجذوًرا، فأسهمت بش��كٍل واضٍح يف احلركة العلميَّة يف احِللَّة وكربالء املقدَّ
ع تلك  التي كان أوجها القرن الثامن اهلجرّي، إذ زارها الرحالة ابن بطوطة وشاهد توسُّ

احلركة فيها، ووصفها بأدقِّ العبارات.

اًل وآخًرا. واحلمد هللِ أوَّ
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هوام�ص البحث

)1( سنرجم له بالتفصيل الحًقا.

)2( سنرجم له بالتفصيل الحًقا.
)3( األمري صدقة بن منصور بن دبيس املزيدّي األس��دّي أبو احلس��ن، س��يف الدولة، صاحب احِللَّة 
الس��يفيَّة، كان ُيق��ال ل��ه ملك العرب، وكان ذا بأس وس��طوة وهيبة، ويل أمرة بن��ي مزيد بعد وفاة 
��ة بني الكوفة وبغداد وأس��كن هبا أهله وعس��اكره س��نة  أبي��ه س��نة 479ه���/1086م، فبنى احِللَّ
امه الفتن بني أبناء ملك ش��اه الس��لجوقّي، فاحت��لَّ صدقة الكوفة  495ه���/1102م. ثارت يف أيَّ
د بن بركيارق بن ملك شاه  واستوىل عىل هيت وواسط ثمَّ البرة، إىل أن زحف عليه السلطان حممَّ
بجيش فيه مخس��ون ألف مقاتل، فنش��بت بينهم حرب طاحنة انتهت بمقت��ل صدقة عند النعمنيَّة. 
��كان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزم��ان، ج2، ص490، الزركيّل: األعالم، ج3،  ينظ��ر: ابن خلِّ

ص203.
)4( سنتعرف عىل هذا املوضع الحًقا.

)5( الزبيدّي، كريم وآخرون: صفحات من تاريخ احِللَّة، ص79.
)6( سنتعرف عىل هذا املوضع الحًقا.

)7( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج2، ص338.
)8( ياقوت احلموّي: املشرك وضًعا واملفرق صقًعا، ص143.

)9( ابن جبري: رحلة ابن جبري أو اعتبار الناسك يف ذكر اآلثار الكريمة واملناسك، ص166.
)10( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج2، ص338.

ة حتفة النظَّار يف غرائب األمصار وعجائب األس��فار، ج1،  )11( ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة املس��مَّ
ص138.

)12( رحيل: إمارة بني مزيد أمراء احِللَّة، ص29.
)13( شيخ الربوة: نخبة الدهر يف عجائب الربِّ والبحر، ص250.

)14( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج2، ص338.
)15( ياقوت احلموّي: املشرك وضًعا، ص143.
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)16( ابن خلِّكان: وفيات األعيان، ج2، ص491.
: تاريخ احِللَّة، ج1، ص2. ّ )17( احِليلِّ

)18( ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج2، ص338.
: تاريخ احِللَّة، ج1، ص1. ّ )19( لسرنج: بلدان اخلالفة الرشقيَّة، ص97، احِليلِّ

: م.ن والصفحة. ّ )20( احِليلِّ
)21( خالد بن عبد اهلل بن يزيد بن أس��د، أبو اهليثم البجيّل القش��ريّي القسّي )ت 126ه�/743م(: 
ة للوليد وسليمن ابنا عبدامللك بن مروان، وأمري العراَقني هلشام بن عبدامللك. يميّن األصل  أمري مكَّ
من أهل دمش��ق. كانت واليته عىل العراق منذ عام 105ه�/723م حتَّى 120ه�/737م، حيث 
به باحلرية، ثمَّ قتله يف  عزله هشام وويل مكانه يوسف بن عمر الثقفّي وأمره أن حياسبه، فسجنه وعذَّ
ام الوليد بن يزيد. وكان خالد يرمى بالزندقة. ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج16، ص135   أيَّ
وم��ا بعده��ا، الصف��دّي: ال��وايف بالوفي��ات، ج13، ص155-157، ال��زركيّل: األع��الم، ج2، 

ص297.
)22( البالذرّي: فتوح البلدان، ص402.

)23( ناجي: دراسات يف تاريخ املدن اإلسالميَّة، ص203.
)24( سنتعرف عىل هذا املوضع الحًقا.

)25( ابن رسابيون )سهراب(: عجائب األقاليم السبعة، ص125.
)26( الزبيدّي وآخرون: صفحات من تاريخ احِللَّة، ص66.

)27( م.ن، ص67.
)28( م.ن، ص68-67.

)29( البكرّي: معجم ما استعجم من أسمء البالد واملواضع، ج1، ص222.
د بن رجب الربيّس، ريّض الدين احلافظ )تويفِّ يف حدود 813ه�/1410 م(. عني  )30( رجب بن حممَّ
ب��م كان يعرف بعلم أرسار احل��روف واألعداد ورصف جهًدا كبرًيا يف مصنَّفاته يف ذلك. له ش��عٌر 
يف أه��ل البيت، وهو أمجل ما قيل وإن مل جُيمع يف ديوان. ينظر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، 
ص117-118، األفن��دّي: ري��اض العلمء، ج2، ص304-310، آغا ب��زرك: الضياء الالمع يف 

القرن التاسع )ضمن سلسلة طبقات أعالم الشيعة(، ص58.
: تاريخ احِللَّة،  ّ )31( احلكيم: مدرس��ة احِللَّة العلميَّة ودورها يف حركة التأصيل املعريّف، ص24، احِليلِّ

ج1، ص6-5.
، طبع  ّ مش��ارق أن��وار اليق��ني يف حقائ��ق أرسار أم��ري املؤمنني، للش��يخ احلاف��ظ الربيّس احِل��يلِّ  
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ًرا... هو أبس��ط من كتابه اآلخر )مش��ارق األم��ان( وأقدم منه، إذ ألَّف مش��ارق أنوار اليقني  مكرَّ
بحس��ب ترحيه يف س��نة 773ه�/1372م، يف حني أنَّ تأليف كتاب مش��ارق األمان كان يف سنة 
د به؛ الش��تمله عىل ما يوهم اخلبط  مة املجليّس: ال اعتمد عىل ما تفرَّ 811ه���/1408م. ق��ال العالَّ
. هناك من كتب رشوًحا  واخللط واالرتفاع. وقال الش��يخ احلّر: إنَّ فيه إفراط وربَّم ُنسب إىل الغلوِّ

عىل هذا الكتاب، وهناك من انتخب جزًءا منه. ينظر: آغا بزرك: الذريعة، ج21، ص24.
)32( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج3، ص316.

: تاريخ احِللِّة، ج1، ص7. ّ )33( احِليلِّ
)34( حمبوبة: مايض النجف وحارضها، ج2، ص365، احلكيم: مدرسة احِللَّة، ص17.

د بن احلس��ن بن عيّل الطويّس )تويفِّ يف ح��دود 515ه�/1121م(: عرف  أبو عيّل احلس��ن بن حممَّ  
ج عىل أبي��ه وروى عن الفقيه محزة بن  بامُلفي��د الثاين. هو ابن ش��يخ الطائفة أيب جعفر الطويّس. خترَّ
د بن احلس��ني. كم  ال حممَّ ر الديلمّي )ت 448ه���/1056م( وعن ابن الصفَّ عب��د العزيز بن س��الَّ
ل والتنوخّي. خَلف أباه يف رئاس��ة  روى عن بعض ش��يوخ الس��نَّة مثل أيب الطيِّب الطربّي واخلالَّ
س��ها وال��ده هناك بعد أن ارحتل إليه��ا قادًما من بغداد.  مدرس��ة النجف األرشف العلميَّة التي أسَّ
أثنى عليه الصفدّي قائاًل: »رحلت طوائف الش��يعة إليه إىل العراق، ومحلوا عنه. وكان ورًعا عامًلا 
�ًها كثري الزهد وبني عينيه كركبة العنز من أثر السجود، وكان يسرها«. قرأ عليه كثري من علمء  متألِّ
اإلماميَّة ورد ذكرهم يف املصادر املختلفة. ُينظر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص90، األفندّي: 

رياض العلمء، ج2، ص20-21، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص46-45.
)35( احلسني بن أمحد السوراوّي: عامل فاضل جليل كم عربَّ عنه الشيخ احلرُّ العاميّل. من مشايخ السيِّد 
ريّض الدين عيّل بن موس��ى بن طاووس )ت 664ه�/1266م( ومن تالميذ عمد الدين الطربّي 
اآلم��يّل النجف��ّي )تويفِّ يف ح��دود 554ه���/1160م(، صاحب كتاب )بش��ارة املصطفى لش��يعة 
. ينظر:  املرت��ىض(. كان من أجلَّة علمء اإلماميَّة وأكابر فقهاء هذه الطائفة كم ذكر الش��يخ األفندّيّ
احل��رُّ العاميّل: م.ن، ج2، ص90، األفن��دّي: م.ن، ج2، ص20-21، آغا بزرك: م.ن، ص45-

.46
)36( احلس��ني بن هبة اهلل بن رطبة، مجال الدين أبو عبداهلل الس��وراوّي. فقيه صالح. روى عن الشيخ 
أيب عيّل بن الش��يخ الطويّس. وروى عنه أيًضا الش��يخ عيّل بن فرج الس��وراوّي وعريّب بن مس��افر 
د بن أيب الربكات والس��يِّد موس��ى والد عيّل بن طاووس والس��يِّد عيّل بن العرييّض احلسينّي  وحممَّ
د بن جعفر احلائرّي وغريهم. وصفه ابن حجر يف لس��ان امليزان  د الس��وراوّي وحممَّ وحييى بن حممَّ
ب�»شيخ الشيعة... كان عارًفا باألصول عىل طريقتهم. قرأ الكتب ورحل إىل خراسان والري ولقي 
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كبار الشيعة، وصنَّف وشغل باحِللَّة«. ينظر: ابن حجر: لسان امليزان، ج2، ص316، احلرُّ العاميّل: 
م.ن، ج2، ص104، األفندّي: م.ن، ج2، ص193، آغا بزرك: الثقات العيون يف سادس القرون 

)ضمن سلسلة طبقات أعالم الشيعة(، ص83.
��ة العريض ومنهجها  ��س جمد احِللَّ ��س مصنِّف. مؤسِّ : فقيه مؤسِّ ّ ��د بن إدريس العجيّل احِليلِّ )37( حممَّ
العق��يّل األصويّل ال��ذي أصبح املنهج الغالب ع��ىل البحث الفقهّي اإلمامّي. من أش��هر مصنَّفاته: 
)احل��اوي لتحري��ر الفتاوي( املع��روف ب�)السائر(، وهو من أش��هر كتبه وم��ا زال حتَّى اليوم من 
الكت��ب التي ال غنى للفقيه عنها. ينظر: احلرُّ العام��يّل: م.ن، ج2، ص241، األفندّي: م.ن، ج5، 

ص31، آغا بزرك: م.ن، ص290.
)38( احلكيم: مدرسة احِللَّة، ص18-17.

)39( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج3، ص333.
ة، ج1، ص51. ة يف امللوك األسديَّ : املناقب املزيديَّ ّ )40( ابن البقاء احِليلِّ

)41( الش��يخ ش��مس الدين القس��ينّي الس��يبّي )كالمها من نواحي الكوفة( املجاز- يف صغره وصباه 
عندما كان ممّيًزا قاباًل خلدمة الضيف- من فخار بن معد يف س��نة 630ه�/1233م وهي سنة وفاة 
ّ ووالده أمحد بن صالح  د بن جعف��ر بن هبة اهلل بن نم احِل��يلِّ املجي��ز. وروى ع��ن نجيب الدين حممَّ
د اآلوّي احلسينّي وعيّل بن ثابت السوراوّي وريّض الدين عيّل  د بن حممَّ د بن حممَّ وريّض الدين حممَّ
ّ أبو القاس��م جعفر بن احلس��ن. كم تتلمذ عليه الشيخ طومان بن أمحد  ق احِليلِّ ابن طاووس واملحقِّ
العاميّل وروى عنه عيّل بن أمحد املزيدّي وعيّل بن احلس��ني الليثّي. ينظر: احلّر العاميّل: أمل اآلمل، 
: ري��اض العل��مء، ج5، ص25 و100، آغ��ا بزرك: األنوار الس��اطعة،  ج2، ص241، األفن��دّيّ

ص149-148.
: م.ن، ج5، ص25. )42( األفندّيّ

)43( ياقوت احلموّي: معجم البلدان، ج4، ص350.
)44( احلكيم: مدرسة احِللَّة، ص27.

)45( م.ن، والصفحة.
)46( ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج5، ص385.

)47( ابن عبداحلق: مراصد االطِّالع عىل أسمء األمكنة والبقاع، ج3، ص1413.
: تاريخ احِللَّة، ج1، ص12. ّ )48( احِليلِّ

)49( الطويس: اختيار معرفة الرجال، ص248.
قني وعميد الدين  ��ابة تلمي��ذ فخر املحقِّ )50( هباء الدين بن غياث الدين احلس��ينّي النييّل النجفّي النسَّ
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ل. يروي عنه��م مجيًعا. ويروي عنه  عبداملطَّل��ب وضي��اء الدين عبد اهلل األعرجيَّني والش��هيد األوَّ
ل إىل النجف وس��كنها  . حتوَّ ّ ّ واحلس��ن بن س��ليمن ب��ن خالد احِليلِّ أب��و العبَّاس أمحد ابن فهد احِليلِّ
وان��رف إىل التصنيف وصلتن��ا العديد منها. ُينظ��ر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلم��ل، ج2، ص146، 

: رياض العلمء، ج4، ص92، آغا بزرك: الضياء الالمع، ص95. األفندّيّ
 ّ ر احِليلِّ د بن مجال الدين احلس��ن بن س��ديد الدين يوس��ف ب��ن املطهَّ )51( فخ��ر الدين أيب طالب حممَّ
��م عىل والده بل وصنَّف  . تعلَّ ّ مة احِليلِّ قني. هو ابن فقي��ه عره آية اهلل العالَّ املع��روف بفخر املحقِّ
ر كريس الدرس بعد وفاة  بعض كتبه إجابة اللتمس��ه ون��اَل مرتبة االجتهاد يف مقتبل عمره. تص��دَّ
د بن  وال��ده ع��ام 726ه���/1325م وأصبح مرج��ع الطائفة بال منازٍع. من أش��هر تالمي��ذه: حممَّ
ج البحرايّن، وعيّل بن  ل وأمحد بن عبد اهلل بن س��عيد بن املتوَّ ي اجلزينّي الش��هري بالش��هيد األوَّ مكِّ
عبداحلمي��د النيّل���ي وعيّل بن احلس��ني بن مظاهر. ت��ويفِّ يف احِللَّة. ُينظر: احل��رُّ العاميّل: م.ن، ج2، 
: م.ن، ج5، ص77�78، آغ��ا بزرك: احلقائق الراهن��ة يف املائة الثامنة )ضمن  ص260، األفن��دّيّ

سلسلة طبقات أعالم الشيعة(، ص185.
ّ )ت 841ه�/1413م(: ولد يف احِللَّة. تتلمذ عىل عيّل بن  د ابن فهد األس��دّي احِليلِّ )52( أمحد بن حممَّ
د بن عبد املطَّلب بن األعرج احلسينّي.  ابة واملقداد بن عبداهلل السيورّي وحممَّ عبداحلميد النييّل النسَّ
ل وعيّل بن هالل اجلزائرّي وعيّل بن احلسن بن اخلازن  وروى عن ضياء الدين عيّل ابن الشهيد األوَّ
ة. وقد  احلائرّي وهباء الدين عيّل بن عبدالكريم النييّل. س��افر إىل جبل عامل وأقام هناك أعواًما ِعدَّ
اه واض��ح يف العديد من مصنَّفاته.  أج��از فيه��ا العديد من العلمء. ُعِرف بميول��ه العرفانيَّة وهو اجتِّ
ناظر مجع من علمء الس��نَّة يف العراق، وكان س��بًبا يف تش��يع أمري العراق اجلالئرّي. تويفِّ يف كربالء 
وقربه معروف هبا. ُينظر: احلر العاميّل: م.ن، ج2، ص21، األفندّي: م.ن، ج1، ص64-66، آغا 

بزرك: الضياء الالمع، ص9.
)53( ُينظر: احلكيم: مدرسة احِللَّة، ص23-21.

)45( يم��ني الدول��ة أيب القاس��م حمم��ود ب��ن ن��ارص الدول��ة أيب منصور س��بكتكني )حك��م: 389-
ة. امتدَّ حكمه من أقايص اهلند  421ه�/999-1030 م(: فاتح اهلند، وأحد أمراء الساللة الغزنويَّ
إىل نيسابور، وكانت عاصمته غزنة )بني خراسان واهلند( وفيها والدته ووفاته. استوىل عىل احلكم 
بعد أن قاتل أخَويه )إسمعيل( و)نر(، فأرسل له اخلليفة العبَّايّس القادر باهلل خلعة السلطنة، ثمَّ 
قصد بالد خراس��ان واستلب ملكها من أيدي السامانيني، ثمَّ جعل دأبه غزو اهلند كلَّ عام فافتتح 
بالًدا شاس��عة. اشتهر بنرته ألهل احلديث واضطهاده للمعتزلة والطوائف اإلسالميَّة األخرى. 

ُينظر: ابن خلَّكان: وفيات األعيان، ج5، ص175-180، الزركيّل: األعالم، ج7، ص171.
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)55( القزوين��ّي: املرجعية الدينيَّة العليا عند الش��يعة اإلماميَّة دراس��ة يف التطور الس��يايّس والعلمّي، 
ص55.

د املفيد املتوىفَّ س��نة 413، ذكر فيه األصول  )56( املقنعة يف األصول والفروع: للش��يخ أيب عبداهلل حممَّ
اًل ث��مَّ العبادات واملعامالت، والش��يخ الط��ويّس يف )هتذيب األح��كام(- الذي جعله  اخلمس��ة أوَّ
رشًح��ا ملقنع��ة املفيد- ترك رشح أصوله وابت��دأ برشح الفروع. وابتدأ بباب م��ا جيب من االعتقاد 
يف إثب��ات املعبود، ثمَّ باب أنبي��اء اهلل ثمَّ باب اإلمامة، وهكذا الفروع من الطهارة إىل آخر الديات. 

ُينظر: آغا بزرك: الذريعة، ج22، ص125-124.
)57( القزوينّي: املرجعية الدينيَّة العليا، ص56.

ل عليها عند أصحابنا  هذا الرشح ُعرف بتهذيب األحكام: فهو أحد الكتب األربعة املجاميع املعوَّ  
د بن احلس��ن بن عيّل الطويّس املتوىفَّ  فه ش��يخ الطائفة أبو جعفر حممَّ من لدن تأليفها حتَّى اليوم، ألَّ
يف 460ه���، اس��تخرجه من األصول املعتم��دة للقدماء الت��ي هيَّأها اهلل له وكان��ت حتت يديه من 
ل��دن وروده إىل بغ��داد إىل هجرته منها إىل النجف األرشف يف س��نة 448ه�، وقد أهنيت أبوابه إىل 
 الثالثمئ��ة وثالثة وتس��عني باًبا وأحصيت أحاديثه يف ثالثة عرش ألف ومخس��مئة وتس��عني حديثًا. 
��ا الرشوح له واحل��وايش عليه فهي كثرية ال حتىص. ُينظر: آغا ب��زرك: الذريعة، ج4، ص504- أمَّ

.507
)58( القزوينّي: املرجعية الدينيَّة العليا، ص56.

)59( آل قاسم: تاريخ احلوزات العلميَّة واملدارس الدينيَّة عند الشيعة اإلماميَّة، ج4، ص55.
د بن احلسن، ص95، القزوينّي: املرجعية الدينيَّة العليا،  )60( احلكيم: الش��يخ الطويّس أبو جعفر حممَّ

ص56.
ل يف تاريخ النجف األرشف، ج4، ص7 وما بعدها، آل قاس��م: تاريخ احلوزات  )61( احلكيم: املفصَّ

العلميَّة، ج3، ص21-20.
)62( آل فرحان: م.ن، ج3، ص21.

)63( القزوينّي: املرجعية الدينيَّة العليا، ص56.
)64( م.ن، ص77.

)65( م.ن، ص77�78.
)66( آل قاسم: تاريخ احلوزات العلميَّة، ج4، ص55.

: تاريخ احِللَّة، ج2، ص4. ّ )67( احِليلِّ
)68( روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، ج6، ص278.
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)69( الفضيّل: تاريخ الترشيع اإلسالمّي، ص341. للمزيد عن تراجم هؤالء العلمء ينظر: آل قاسم: 
تاريخ احلوزات العلميَّة، ج4، ص64-58.

)70( الفضيّل: م.ن، والصفحة.
��د بن منصور بن أمحد بن إدريس  )71( السائ��ر احلاوي لتحرير الفتاوي للش��يخ الفقيه أيب جعفر حممَّ
، فرغ منه كم يظهر من كتابيه الصلح واملرياث سنة  ّ ابن احلس��ني بن القاسم بن عيسى العجيّل احِليلِّ

588، وقد ُطبع مع مستطرفاته. ينظر: آغا بزرك: الذريعة، ج12، ص155.
مه إىل قسَمني كلُّها  د بن احلسن بن عيّل الطويّس، قسَّ ة األصول: لشيخ الطائفة أيب جعفر حممَّ )72( عدَّ

يف أصول الفقه. ينظر: آغا بزرك: الذريعة، ج15، ص227.
)73( القزوينّي: املرجعية الدينيَّة العليا، ص92-90.

)74( م.ن، ص92.
)75( ابن إدريس: السائر احلاوي لتحرير الفتاوي، ج1، ص108.

)76( آل قاسم: تاريخ احلوزات العلميَّة، ج4، ص70-68.
)77( ينظ��ر: م.ن، ج4، ص78-79. للمزي��د عن جهود هذه األرس العلميَّة ينظر: آل قاس��م: تاريخ 
ل يف  احلوزات العلميَّة، ج4، ص78 وما بعدها ، احلكيم: مدرسة احِللَّة، ص74 وما بعدها ، املفصَّ
تاريخ النجف األرشف، ج11، ص58 وما بعدها ، الفضيّل: تاريخ الترشيع اإلسالمّي، ص348 

وما بعدها.
)78( ستأيت ترمجته الحًقا.

ة املحفوظة من الغبار، ص82. )79( ابن زهرة: غاية االختصار يف البيوتات العلويَّ
فه يف  د صادق بحر العلوم يف صحة انتس��اب هذا الكتاب ملؤلِّ ق الكتاب الس��يِّد حممَّ ك حمقِّ )80( ش��كَّ
لة وادَّعى حص��ول بعض الزيادات والدسِّ والتغيري والتبديل، وأنَّ الذي نس��ب إليه  م��ة مطوَّ مقدِّ
الكتاب مل يرجم له يف املعاجم الرجاليَّة املعروفة منذ القرن السابع حتَّى عرنا، وأنَّ كلَّ َمن ذكر 
رين املعارصين فإنَّم أخذه ممَّا ُكتب عىل ظهر الكتاب املطبوع ببوالق يف مر دون  اس��مه من املتأخِّ

مة التحقيق، ص56-3. حتقيق، إالَّ أنَّه ذكر أنَّ يف أكثر الكتاب حقائق تارخييَّة. ُينظر: م.ن.، مقدِّ
)81( م.ن، ص80.

ة بزغت نجمها يف العراق  )82( نقيب العلويِّني بالكوفة. تويفِّ سنة 575ه�/1179 م. من ساللة علويَّ
عصوًرا متطاولة وإن كان منبعث عرس��هم الزاكي قرية كبرية أو كورة يقال هلا )أقس��اس مالك(، 
ث ثقة ولغوّي متضلِّع وشاعر متألِّق وأمري ظافر ونقيب فاضل. ُينظر:  ر وحُمدِّ وهم ما بني عاملٍ ُمتبحِّ

األمينّي: موسوعة الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب، ج5، ص14-13.
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ة ع��ىل الذاهب إىل تكفري أيب  )83( فخ��ار بن معد املوس��وّي: إيمن أيب طال��ب املعروف بكتاب )احلجَّ
طالب(، ص324.

)84( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص214.

)85( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص319.
ة األطهار، ج1، ص34. )86( املجليّس: بحار األنور اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ

)87( اخلوانسارّي: روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، ج5، ص332.
)88( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص325.

)89( م.ن، والصفحة.
)90( اخلوانسارّي: روضات اجلنَّات، ص332.

)91( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص319.
)92( اجلباعّي العاميّل )الش��هيد الثاين(: الرعاية حلال البداية يف علم الدراية، ج2، ص465، وصول 
األخي��ار إىل أصول األخب��ار، والد البهائّي العاميّل )ت 984ه���(، ط1، 1401ه�، جممع الذخائر 

اإلسالميَّة، حتقيق السيِّد عبد اللطيف الكوهكمرّي: 137.
)93( مل أجد له ترمجة يف كتب الرجال والطبقات. )الباحث(

)94( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص324، فخار بن معد املوسوّي: إيمن أيب طالب، ص156.
)95( مل أجد له ترمجة يف كتب الرجال والطبقات. )الباحث(

)96( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص328، فخار بن معد املوسوّي: م.ن، ص320.
)97( مل أجد له ترمجة يف كتب الرجال والطبقات. )الباحث(

)98( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص329، فخار بن معد املوسوّي: إيمن أيب طالب، ص254.
)99( األفندّي: م.ن، ج4، ص330، فخار بن معد املوسوّي: م.ن، والصفحة.

ث ُمصنِّف. وصفه الشيخ احلرُّ بالعامل الفاضل الفقيه عظيم  ّي: فقيه حُمدِّ )100( شاذان بن جربئيل القمِّ
الش��أن جليل القدر. تتلمذ عىل كبار العلمء من أمثال ابن شهرآش��وب وأيب املكارم محزة بن زهرة 
د بن جعفر املشهدّي.  د بن عبداهلل بن زهرة احلس��ينّي احللبّي وحممَّ احلس��ينّي احللبّي وقرأ عليه حممَّ
ُينظ��ر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص130، األفندّي: رياض العلمء، ج3، ص5، آغا بزرك: 

الثقات العيون، ص128.
س يف احِللَّة. ذكره الشيخ  ّ )ابن البطريق(: ولد ونشأ وَدَرَس ودرَّ )101( حييى بن احلسن األسدّي احِليلِّ
ًقا ثقًة صدوًقا، يروي عنه الس��يِّد فخار ابن معد  احل��رُّ العام��يّل قائاًل: »كان عال�ًم فاضاًل حُمدًث��ا حمقِّ
��د بن جعفر املش��هدّي«. قرأ الفقه عىل مذهب الش��يعة وبرع فيه كم ق��ال الصفدّي. قرأ عىل  وحممَّ
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س��ديد الدين حممود بن ع��يّل احلمّص )تويفِّ بع��د 585ه�/1189 م(، وورد حل��ب حيث التقى 
د بن  د ب��ن عبداهلل بن زهرة احللبّي. ممَّ��ن روى عنه حممَّ بابن شهرآش��وب والس��يِّد حميي الدين حممَّ
د الواس��طّي. تويفِّ يف واسط. ُينظر: احلرُّ العاميّل: م.ن، ج2،  عيّل الطربّي وإقبال بن املبارك بن حممَّ

ص345، األفندّي: م.ن، ج5، ص354، آغا بزرك: م.ن، ص337.
)102( اخلوانسارّي: روضات اجلنَّات، ج5، ص332.

د العبادّي. ذكره الش��يخ منتجب الدين الرازّي ووصفه بالفقيه الصالح  )103( الش��يخ الفقيه أبو حممَّ
د بن احلسن العلوي واحلسن  باحِللَّة. يروي عن الشيخ عمد الدين الطربّي والسيِّد هباء الرشف حممَّ
ابن أمحد بن طحال وإلياس بن هش��ام احلائرّي كلُّهم عن أيب عيّل الطويّس والده الش��يخ أيب جعفر 
ّ وفخار  ق احِليلِّ ّ والش��يخ حييى بن س��عيد األكرب ج��دُّ املحقِّ الطويّس. ويروي عنه ابن إدريس احِليلِّ
ابن معد املوس��وّي وأبو احلس��ن عيّل بن حييى احلناط وآخرون كلُّهم من املائة السابعة. ينظر: احلرُّ 
العام��يل: أمل اآلمل، ج2، ص169، األفندّي: رياض العلمء، ج3، ص310، آغا بزرك: الثقات 

العيون، ص172.
د العلوّي احلسينّي  د بن حممَّ ابة. وهو يروي عن أيب الفتح حممَّ )104( قرأ عليه السيِّد فخار بن معد النسَّ

د بن احلسني الكيدري. ينظر: آغا بزرك: م.ن، ص7. احلائرّي. ويروي عنه قطب الدين حممَّ
)105( هو ابن أخي أيب املكارم محزة بن زهرة صاحب )الغنية( )ت 585ه�/1189 م( وأستاذ حييى 
ابن أمحد بن س��عيد )ت 690ه�/1291 م( وعيّل بن موسى بن طاووس )ت 664ه�/1266 م( 
ّ )ت 676ه�/1278 م(. من مشاخيه عمه أبو املكارم محزة بن عيّل وخال والده أمحد  ق احِليلِّ واملحقِّ
د بن جعفر وابن شهرآش��وب وآخرون. ُينظ��ر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص106،  ابن حممَّ

األفندّي: رياض العلمء، ج3، ص227، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص160.
. كان عال���ًم بالنحو واللغة حس��ن الفهم جيِّد النق��ل حريًصا عىل تصحيح  ّ )106( أب��و احلس��ن احِليلِّ
الكت��ب. مل يضع قط يف طرس��ه إالَّ ما وعاه قلبه وكان جييد قول الش��عر، هك��ذا قال ياقوت. وقال 
ة، وله تصانيف. من  نًا ذا مروَّ سه. كان متديِّ ه عىل مذهب الشيعة وبرع فيه ودرَّ : وقد تفقَّ الس��يوطيُّ
آثاره الباقية نس��خة األمايل للصدوق. ُينظر: احلرُّ العاميّل: أم��ل اآلمل، ج2، ص203، األفندّي: 

رياض العلمء، ج4، ص239، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص115.
ه شهرآشوب. عاش  )107( الش��يخ اإلمام رش��يد الدين أبو عبداهلل السوّي: له مشايخ كثر منهم جدُّ
يف بغ��داد برهة من الزمن ووعظ عىل منربها بحض��ور املقتفي العبَّايّس )530-555ه�/1135-
. اس��تقرَّ  ّ 1160م( فأعجب به وخلع عليه. كم س��كن يف احِللَّة حيث أخذ عنه عيّل بن جعفر احِليلِّ
د بن عبد اهلل  يف حلب واس��توطنها منرًفا للتصنيف والتدريس ومات هبا. م��ن تالميذه فيها حممَّ
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اب��ن زهرة. له من املصنَّفات معامل العلمء يف تتميم فهرس الش��يخ الط��ويّس ومناقب آل أيب طالب 
ة أهل البي��ت. ُينظر: احلرُّ العام��يّل: م.ن، ج2، ص285، األفن��دّي: م.ن، ج5،  يف س��رية أئمَّ

ص124، آغا بزرك: الثقات العيون، ص273. 
مة الطبعة األوىل لكتاب إيمن  )108( آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص129-130، بحر العلوم: مقدِّ

أيب طالب، ص44-43.
)109( اخلوانس��ارّي: روضات اجلنَّات، ج5، ص332. مل أجد له ترمجة يف كتب الرجال والطبقات. 

)الباحث(
د بن نم وفخار بن معد وعيّل  . يروي عن نجيب الدين حممَّ ّ )110( الشيخ سديد الدين أبو املظفر احِليلِّ
ابن موسى بن طاووس وسامل بن حمفوظ واحلسني بن ردة وآخرون. أحد اثنني انتهت إليهم رئاسة 
ّ )ت 680ه�/1281م(. ش��هد االجتياح  د ب��ن عيّل بن جهيم احِليلِّ اإلماميَّ��ة يف زمانه، ثانيهم حممَّ
املغ��ويّل لبغ��داد فهرب أهل احِللَّة منها فكان منه أن كتب هو ومجع من علمء احِللَّة كتاًبا هلوالكو ثمَّ 
ذهب إليه بنفسه وعاد بكتاب فيه األمان ألهل احِللَّة والنجف وكربالء، وبذلك أنقذ هذه املدن بم 
فيه��ا م��ن علمء ومكتبات من مصري كان حمتوًما. ُينظر: احل��رُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص350، 

األفندّي: رياض العلمء، ج5، ص395، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص209.
ثني،  )111( الرشي��ف أبو إبراهيم س��عدالدين موس��ى بن جعفر ب��ن طاووس. كان من ال��رواة املحدِّ
. فجمعها ول��ده ريّض الدين  وكت��ب روايات��ه يف أوراق وأدراج ومل يرتبه��ا يف كت��اب إىل أن ت��ويفِّ
ه )فرحة الناظر وهبج��ة اخلاطر ممَّا رواه  املذك��ور يف أربع��ة جملَّدات وجع��ل لكلِّ جملٍَّد خطبة وس��مَّ
د املدائنّي، كم أنَّ ولده ريّض  والدي موسى بن جعفر(. من شيوخه احلسني بن رطبة وعيّل بن حممَّ
ح بأنَّ الشيخ أبا عيّل الطويّس بن الشيخ أبو جعفر الطويّس )ت 460ه�/1068م(  الدين عيّل رصَّ
ه األعىل. ينظر: آغا بزرك:  كان خال والده وأنَّ الش��يخ الطويّس جّده من قبل األم، فلعلَّه كان جدُّ

م.ن، ص185. 
د بن  د حممَّ . أمه بنت الفقيه املج��دِّ ّ )112( حيي��ى ب��ن أمحد بن حييى األكرب بن احلس��ن بن س��عيد احِل��يلِّ
 ّ ق احِليلِّ ه حييى األكرب ويروي عن فخار بن معد وعن املحقِّ . يروي عن والده عن جدِّ ّ إدريس احِليلِّ
د  ّ وولده حممَّ مة احِليلِّ د بن عبداهلل بن زهرة وآخرون. يروي عنه العالَّ د بن جعفر بن نم وحممَّ  وحممَّ
ابن حييى واحلس��ني بن أردش��ري الط��ربّي وعيّل بن احلس��ني بن محَّاد الواس��طّي وعب��د الكريم بن 
ط��اووس وآخرون. له جام��ع الرشائع املعروف باجلام��ع. ُينظر: احلرُّ العام��يّل: أمل اآلمل، ج2، 

ص346، األفندّي: رياض العلمء، ج5، ص334، آغا بزرك: م.ن، ص204.
ق  . يروي عن مشايخ املحقِّ ّ ق احِليلِّ ّ امُلعارص للمحقِّ )113( الش��يخ مفيد الدين األس��دّي الربعّي احِليلِّ
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كالس��يِّد فخ��ار بن معد كم قال صاحب األمل، كم روى عن احلس��ني بن أيب الف��رج بن ردة النييّل 
والس��يِّد فخار بن معد املوس��وّي وغياث الدين املعمر املوس��وّي. تتلمذ علي��ه وروى عنه كلٌّ من 
. ينظر: احلرُّ العاميّل:  ّ ّ والسيِّد عبد الكريم بن طاووس احِليلِّ ّ واحلسن بن داوود احِليلِّ مة احِليلِّ العالَّ

م.ن، ج2، ص253، األفندّي: م.ن، ج5، ص51، آغا بزرك: م.ن، ص155.
مة  )114( األفن��دّي: م.ن، ج4، ص323-325، آغ��ا ب��زرك: م.ن، ص-130، بح��ر العل��وم: مقدِّ

الطبعة األوىل لكتاب إيمن أيب طالب، ص45-44.
)115( آغا بزرك: الذريعة، ج6، ص189.

د بحر العلوم: مقدمة الطبعة الثانية لكتاب إيمن أيب طالب، ص33. )116( حممَّ
)117( م.ن، ص29-28.
)118( م.ن، ص31-30.

��ابة نج��م الدي��ن أبو احلس��ن صاحب املج��دي ويعربِّ ع��ن والده ب��أيب الغنائم  )119( الرشي��ف النسَّ
اب��ن الص��ويّف ولذا اش��تهر ب�)ابن الص��ويّف( أيًض��ا. ولد بالب��رة وانتق��ل منه��ا إىل املوصل عام 
423ه���/1032م. ولقي الرشي��ف املرتىض علم اهلدى. ذكر ابن ط��اووس يف اإلقبال أنَّ عيّل بن 
ح يف نس��ب زيد الش��هيد أنَّه اثنا عرشّي  د العمرّي كان أفضل علمء األنس��اب يف زمانه. ورصَّ حممَّ
د بن عيّل العبيديّل وعن أيب  د بن حممَّ املذهب. يروي عن والده وعن ش��يخ الرشف أيب احلس��ن حممَّ
د بن أيب زيد احلسن النقيب العلوّي  د بن حممَّ ��ابة والس��يِّد تاج الرشف حممَّ عبد اهلل الطباطبائّي النسَّ
احلسينّي البرّي. ُينظر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص201، األفندّي: رياض العلمء، ج4، 
ص231، آغا بزرك: النابس يف القرن اخلامس )ضمن سلسلة طبقات أعالم الشيعة(، ص128.

)120( األفندّي: م.ن، ج4، ص321.
)121( م.ن، ج4، ص320. 

)122( آغا بزرك: الذريعة، ج11، ص204-203.
)123( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص320، آغا بزرك: م.ن، والصفحة.

)124( آغا بزرك: م.ن، والصفحة.
)125( الذهب��ّي: تاري��خ اإلس��الم ووفي��ات املش��اهري واألعالم، ح��وادث ووفي��ات 690-681، 

ص187، الصفدّي: الوايف بالوفيات، ج18، ص51.
د بن املؤيد بن محويه اجلوينّي )ت 722ه�/1322م(  )126( ص��در الدين أبو املجامع إبراهيم بن حممَّ
ش��يخ خراس��ان يف وقته. من أهل جوين من نواحي بيهق. رحل يف طلب احلديث فسمع بالعراق 
والش��ام واحلجاز وتربيز وآمل يف طربس��تان والق��دس وكربالء وقزوين وغريه��ا. تويفِّ بالعراق. 
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فه ابن حجر يف الدرر الكامنة بالشافعّي الصويّف. عىل يديه أسلم غازان. ينظر: ابن حجر: الدرر  عرَّ
الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ج1، ص45، الزركيّل: األعالم، ج1، ص63.

ة من ذريتهم، ج1،  )127( اجلوينّي: فرائد السمطني يف فضائل املرتىض والبتول والسبطني واألئمَّ
ص54.

)128( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص145.
)129( األفندّي: رياض العلمء، ج3، ص80.

)130( الس��يِّد النقيب عبد الرمحن بن عبد السميع اهلاش��مّي الواسطّي: فاضل عامل وكان من املشايخ 
ة، ومنه��م أبو عبداهلل أمحد بن عيّل  ة واخلاصَّ الكب��ار ألصحابنا، وي��روي عنه مجاعٌة كثريٌة من العامِّ
ه ع��ن الطربايّن كم يف فرائد الس��مطني للحموينّي ويروي  ع��ن عيّل ب��ن إبراهيم عن والده عن جدِّ
ّي قراءة ويروي عنه الس��يِّد عبداحلميد بن فخار املوسوّي عىل  عن الش��يخ شاذان بن جربئيل القمِّ
ما يظهر من أس��انيد بعض األخبار ومن كتاب فرائد الس��مطني للحموينّي. ينظر: األفندّي: م.ن، 

ج3، ص98، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص89.
)131( م.ن، ج3، ص80.

)132( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص145، آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص87.
)133( األفندّي: رياض العلمء، ج3، ص84-83.

)134( الش��يخ اإلمام عمد الدين املعروف بأيب جعفر الثاين وبابن محزة الطويّس املش��هدّي. فقيه عامل 
واعظ. له تصانيف منها: الوس��يلة إىل نيل الفضيلة، الواسطة، الرايع يف الرشيعة، مسائل يف الفقه، 
املعج��زات أو الثاقب يف املناقب، فرغ من تأليفه س��نة 560ه�/1165م ويظهر من كالم معارصه 
الشيخ منتجب الدين الرازّي )ت 600ه�/1204م( كونه كان حيًّا حال تأليفه للفهرس. تويفِّ يف 
كرب��الء وقربه فيها خارج باب النجف مع��روف. ُينظر: احلرُّ العاميل: أمل اآلمل، ج2، ص285، 

األفندّي: م.ن، ج5، ص122، آغا بزرك: الثقات العيون، ص272.
ة األطهار، ج105، ص76. )135( املجليّس: بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ

)136( م.ن، ص82.
)137( األفندّي: تعليقة أمل اآلمل، ص176-170.

. ويف  ّ مة احِليلِّ )138( هو جدُّ الس��يَدين عميد الدين عبد املطلب وضياء الدين عبد اهلل ابنا أخت العالَّ
كت��اب )عم��دة الطالب( عند ذكر بني األعرج من ولد أيب منصور احلس��ن نقي��ب احلائر، قال ابن 
د بن أمحد. وله ولدين  ��ابة األديب فخرالدين عيل بن حممَّ عنبة: ومنهم الش��يخ العامل الش��اعر النسَّ
د والنس��ابة الفاضل مجال الدي��ن أمحد. ينظر:  عامل��ني الع��امل الزاهد جمد الدي��ن أبو الف��وارس حممَّ
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: رياض العلمء، ج4، ص188، آغا بزرك: احلقائق الراهنة، ص146. األفندّيّ
)139( األفندّي: م.ن، ج3، ص82.

)140( الوزير الصاحب الكاتب األديب هباء الدين أبو احلسن بن فخر الدين. عرّب عنه تلميذه يف آخر 
ة( باملوىل الصدر الكبري املعظم موىل األيادي ملك الفضالء واسطة العقد. تويفِّ  كتاب )كشف الغمَّ
ة يف  وُدفن يف داره الكبرية يف أحد حمال بغداد يف اجلانب الغريّب منه. أش��هر مصنَّفاته )كش��ف الغمَّ
ة(. ُينظر: احلرُّ العاميّل: أمل اآلم��ل، ج2، ص195، األفندّي: م.ن، ج4، ص166،  معرف��ة األئمَّ

آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص107.
��ة، ج1، ص374، األفن��دّي: م.ن، ج4، ص166،  ��ة يف معرف��ة األئمَّ )141( األرب��يّل: كش��ف الغمَّ

اخلوانسارّي: روضات اجلنات، ج4، ص328.
)142( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص145.
)143( املجليّس: بحار األنوار، ج83، ص284.

)144( م.ن، ج99، ص112.
: رياض العلمء، ج3، ص83، آغا بزرك: الذريعة، ج20، ص43-42. )145( األفندّيّ

��د ب��ن ه��ارون ب��ن موس��ى التلعك��ربّي: م��ن مش��ايخ أيب العبَّ��اس أمحد ب��ن ع��يّل النجايّش  حممَّ  
)ت 450ه�/1058م(. كان أخيه احلس��ني بن هارون بن موس��ى من مش��ايخ الش��يخ أيب جعفر  

الط��ويّس )ت 460ه���/1068م(، ومن رواية الش��يخ الطويّس عن احلس��ني أخ��ي املرَجم دونه 
يظهر أنَّه ما أدركه ألنَّه تويفِّ قبل وروده العراق س��نة 408ه�/1017م ولكن يروي عنه النجايّش 
 وه��و يروي عن الش��يخ الص��دوق )ت 381ه�/991 م( وي��روي عن والده هارون بن موس��ى 

)ت 385ه�/995م( أيًضا. ينظر: آغا بزرك: النابس، ص188.
ة عىل األنبياء واملالئكة، ص144-143. : تفضيل األئمَّ ّ )146( احلسن بن سليمن احِليلِّ

)147( آغا بزرك: األنوار الساطعة، ص87.
)148( الصفدّي: الوايف بالوفيات، ج18، ص51.

ار عواد. )149( تاريخ اإلسالم: ج15، ص521، حتقيق بشَّ
)150( مج��ال الدين أمحد بن عيّل بن احلس��ني بن عيّل بن مهنَّا احلس��ينّي املع��روف بابن عنبة. صاحب 
كت��اب )عم��دة الطال��ب( ال��ذي فرغ منه س��نة 823ه���/1420م وخمت��ره الذي فرغ منه س��نة 
د بن القاس��م بن معيَّة اثنا عرش سنة وصهره عىل  827ه�/1424م. واملؤلِّف تلميذ تاج الدين حممَّ

ابنته. ينظر: احلرُّ العاميل: أمل اآلمل، ج2، ص38، آغا بزرك: الضياء الالمع، ص11.
)151( ابن عنبة: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ص217-216.
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)152( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص191.
)153( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص90.

)154( اخلوانسارّي: روضات اجلنَّات، ج4، ص339-336.
)155( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص90.

ق��ة وبضمنها األربع��ون حديًث��ا، ج19، ص229-228،  )156( اجلزين��ّي: امل��زار والرس��ائل املتفرِّ
املجليّس: بحار األنوار، ج78، ص168.

د بن مهنَّا من ولد أيب العالء مسلم األحول املقتول سنة 389ه�/999م  )157( مجال الدين أمحد بن حممَّ
خ ابن الفوطّي  اد. من مشايخ املؤرِّ من ولد عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن اإلمام السجَّ
)ت 723ه�(. له مصنَّفات ذكرها الش��يخ آغا بزرك. ينظر: آغا بزرك: األنوار الس��اطعة، ص12، 

الذريعة، ج8، ص274. 
د بن أيب املعايل الشيبايّن البغدادّي املعروف  )158( كمل الدين أبو الفضائل عبدالرزاق بن أمحد بن حممَّ
ه. ويعرف بابن الصابويّن. أصل��ه مروزّي ولد ببغداد وُأرس يف  باب��ن الفوطّي نس��بة إىل جدِّ أبيه ألمِّ
س��قوطها بيد هوالكو سنة 656ه�/1258م فأفرج عنه أس��تاذه اخلواجة نصري الدين الطويّس يف 
س��نة 660ه�/1262م فأخذ عنه عل��وم األوائل ومهر يف التاريخ والش��عر، ومصنَّفاته وقر بعري. 

ينظر: آغا بزرك: احلقائق الراهنة، ص113.
)159( آغا بزرك: الذريعة، ج10، ص37.

)160( احلرُّ العاميّل: أمل اآلمل، ج2، ص191، الطربيّس: خامتة مس��تدرك الوسائل، ج2، ص12. 
كم ورد اس��م الس��يِّد تاج الدين ابن معية احلس��نّي تلميًذا للس��يِّد عيل بن عبد احلميد املوس��وّي يف 
كثري من سالسل اإلجازات. للمزيد ُينظر: املجليّس: بحار األنوار، ج104، ص175 و ج105، 

ص76، 78 وج106، ص9.
ل وهباء الدين عيّل بن  : يروي عنه الشهيد األوَّ ّ الس��يِّد تاج الدين بن معيَّة احلس��نّي الديباجّي احِليلِّ  
قني  ّ وابنه فخر املحقِّ مة احِل��يلِّ د بن أمحد ب��ن أيب املعايل. وتتلمذ وروى عن العالَّ عب��د احلميد وحممَّ
د بن حمفوظ بن وش��اح وعبد  د بن حييى بن س��عيد وحممَّ وابنا اخته عميد الدين وضياء الدين وحممَّ
د بن عيّل بن  اهلل ب��ن محدوي��ه وعيّل بن عبد احلميد بن فخار وعيّل بن عبد الكريم بن طاووس وحممَّ
الوزي��ر العلقمّي وآخرون. ُينظر: احل��رُّ العاميّل: م.ن، ج2، ص294، األفن��دّي: رياض العلمء، 

ج5، ص152، آغا بزرك: احلقائق الراهنة، ص197.
ل حياته وآثاره، ج1، ص78-76. )161( املختاري: الشهيد األوَّ

)162( ابن عنبة: عمدة الطالب، ص14.
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ٌة ف جملَّ

)163( م.ن، ص206.
)164( األمينّي: الغدير، ج5، ص690.

)165( احلرُّ العاميل: أمل اآلمل، ج2، ص191.
ة، ص44. )166( النييّل: منتخب األنوار املضيئة يف ذكر القائم احلجَّ

)167( األفندّي: رياض العلمء، ج4، ص90.
)168( م.ن، والصفحة.

)169( اخلوانسارّي: روضات اجلنَّات، ج4، ص337.
)170( النييّل: منتخب األنوار املضيئة، ص46-45.

)171( األمني: أعيان الشيعة، ج12، ص348.
)172( آغا بزرك: الذريعة، ج8، ص59، النييّل: منتخب األنوار املضيئة، ص32-31.

)173( مجع من املؤلِّفني: موسوعة طبقات الفقهاء، ج8، ص145.


