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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.





بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 

ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ



ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ

#1433 =
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...المقدمة...

احلمد هلل عىل مجيع النعم، والصالة عىل خري خلقه ممد  املبعوث إىل خري 
األمم وعىل آله وصحبه أعالم اهلدى ومصابيح الدجى، أما بعد...

فهذه الدراسة تسلط الضوء عىل شخصية مهمة من شخصيات الفكر اإلسالمي 
ممثلة بـ: )فخر املحققني ممد بن احلسن احليل(؛ لتتواصل مع الدراسات التارخيية 

األخرى التي تناولت شخصيات إسالمية.

فاكتسب  رحالته  معظم  يف  ورافقه  احليل  العالمة  والده  املحققني  فخر  الزم 
خاصة،  مدينته  أبناء  بني  عالية  مكانة  له  وأضحت  املعروفة،  صفاته  من  الكثري 
وبني أبناء جمتمعه عامة، فقد عرف ببالغته، واشتهر بكثرة علمه وجودة تصانيفه، 
واستعان هبام السلطان ممد خدابندة يف تأسيس املدرسة السيارة، كذلك قام بمنح 

األجازات إىل عدٍد من العلامء والفقهاء. 

تم تقسيم البحث عىل فصلني عاجلا نواحي متعددة من شخصية فخر املحققني 
وخامتة، تناولنا يف الفصل األول: )احلياة السياسية واالقتصادية والفكرية يف احللة 
خالل عرص فخر املحققني(، قدمنا فيه نبذة موجزة عن مدينة احللة والعوامل التي 
فخر  ألرسة  العلمية  اخللفية  أيضًا  فيه  وتناولنا  الفكري،  ازدهارها  عىل  ساعدت 
املحققني، وأشهر رجاهلا من الفقهاء ويف مقدمتهم العالمة احليل، ثم تطرقنا لوالدة 
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فخر املحققني ونشأتِه، وتناولنا نبذة عن صفاته وأخالقه بحسب شهادات عدٍد ممن 
ترجم له.

أما الفصل الثاين فقد وسم بعنوان: )الشخصية العلمية لفخر املحققني(، تناولنا 
فيه شيوخ فخر املحققني، مبينني سبب قلة شيوخه الذين هنل العلم عنهم، وترمجنا 
لنخبة من طالبه، وسبب عدم الرتمجة جلميع طالبه هو كثرة عددهم؛ لذلك وجدنا 
ألولئك  املحققني  فخر  منحها  التي  اإلجازات  تناولنا  كام  منهم،  لعّينة  نرتجم  ان 
والده،  وفاة  وبعد  احليل  العالمة  والده  أيام  العلمية  رحالته  عىل  جنا  وعرَّ الطلبة، 
وكان لنتاجه الفكري حيٌِّز من البحث إذ عرجنا عىل جمموعة من مؤلفاته ومؤلفات 
والده التي عمل عىل إكامهلا، ثم تناولنا وفاته حيث متت مواراته يف النجف األرشف، 

وختمنا البحث بخامتة تضمنت اهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث.

 تم اعتامد منهجية تقيص احلقائق إلمتام مللمة أطراف البحث وتغطية مفرداته 
بالصورة التي ثبتت يف البحث، واعتمدنا التسلسل الزمني للحوادث التارخيية التي 
هلا عالقة باملوضوع، وتثبيت سني وفيات من ُترجم هلم خالل البحث، ويف حال 
يف  له  مثبت  نشاط  آخر  عىل  االعتامد  فيتم  أحدهم  وفاة  تاريخ  عىل  احلصول  تعذر 

املصادر التي ترمجت له لتحديد العرص الذي عاش فيه.

 اعتمدنا عىل جمموعة من املصادر التي ترمجت لفخر املحققني وتالمذته التي 
التي  املهمة  املصادر  من  ولعل  البحث،  موضوع  عن  معلومات  طياتا  يف  تناولت 
اعتمدت كتاب: )أمل اآلمل( للحر العاميل، باخلصوص اجلزء الثاين منه؛ اما اجلزء 
الثاين فقد ترجم لعدد كبري من علامء املدن اإلسالمية األخرى خال علامء جبل عامل 
عبد  لـ:  العلامء(  )رياض  فهو:  الثاين  املصدر  أما  األول،  اجلزء  هلم  خصص  الذين 

اهلل أفندي األصبهاين، باجزائه اخلمسة تناول خالهلا تراجم لعلامء املدن اإلسالمية 
من خمتلف الطوائف، قسمها بحسب احلروف اهلجائية محل بصفحاته تراجم لطلبة 
فخر املحققني وعالقته العلمية بأولئك الطلبة، وكان لكتاب: )روضات اجلنات( 
للخوانساري، الدور بتزويد بحثنا بمعلومات قيمة ال يمكن االستغناء عنها، فهو 
يتكون من ثامنية أجزاء ركز به عىل تراجم فقهاء الطائفة اإلمامية، وكتاب: )احلقائق 
الراهنة يف املائة الثامنة( ملؤلفه آغا بزرك الطهراين، وهو واحد من اثنى عرش جزءًا 
غرار  عىل  مسجوع  بعنوان  منها  جزء  كل  وسمى  قرن  كل  مئات  بحسب  قسمها 
مؤلفات علامء العصور اإلسالمية األوىل، والكتاب بكامله حتت عنوان: )طبقات 
الفقهاء(،  طبقات  )موسوعة  وكتاب:  منه،  الثامن  اجلزء  اعتمدنا  الشيعة(،  أعالم 
املتكون من أربعة عرش جزءًا بحسب القرون، ألِّف بإرشاف الفقيه جعفر السبحاين 
ترجم آلالف الفقهاء املسلمني من خمتلف طوائفهم خالل أربعة عرش قرنا، تم اعتامد 

اجلزء الثامن خالل البحث، وغريها من املصادر واملراجع األخرى.

الرجوع  رضورة  البحث  واجهت  التي  املشاكل  من  إن  القول  من  لنا  والبد   
إىل كثري من املراجع التي ال يمكن االستغناء عنها؛ ربام يعود ذلك إىل املدة الزمنية 
أخرى  مشكلة  الباحث  وواجهت  البحث،  يف  له  املرتجم  هبا  عاش  التي  املتأخرة 
يصعب التخلص منها وهي مشكلة ثقل اهلوامش وكثرتا حيث وجدنا أن االختصار 

يف اهلوامش قد يولد إرباكا للبحث لذلك آثرنا إبقاءها مع كثرتا. 

 وأخريا نتمنى أن نكون قد وفقنا يف دراستنا هلذه الشخصية التي كان هلا احلظ 
األوفر بتزعم الطائفة اإلمامية بعد وفاة والده العالمة احليل، وما التوفيق إال من عند 

اهلل العيل العظيم. 
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الفرات،  لنهر  اليمنى  اجلهة  عىل  تقع  الشكل  مستطيلة  احللة  مدينة  كانت 
رها األمري صدقة ووضع حوهلا  ومتتد مستطيلة مع النهر)14(، ويف سنة 500#، سوَّ
خندقا)15(، ويبدو أن هذا اإلجراء ناجم من األخطار التي تتمثل بالقبائل املحيطة 

هبا مثل خفاجة)16( وعبادة)17( وربيعة)18( وغريها.

مرت مدينة احللة بعصور تارخيية متعددة)19( منذ تأسيسها حتى العرص الذي 
عاش فيه فخر املحققني ممد بن احلسن بن املطهر احليل، كان لتلك العصور التارخيية 
انعكاٌس كبرٌي عىل مجيع نواحي احلياة يف املدينة وباخلصوص الناحية الفكرية، التي 

ازدهرت بتأثري عوامل متعددة لعل أمهها: 

العلامء . 1 فاحتضنوا  بالعلم،  االهتامم  يف  املزيديون  األمراء  به  قام  الذي  الدور 
مقصدًا  أصبحوا  حتى  واهلبات،  العطايا  هلم  وأجزلوا  وقربوهم  واألدباء 
ضخمة  مكتبة  مزيد  بن  صدقة  الدولة  لسيف  وكان  والفضالء)20(،  للعلامء 
تضم الوف املجلدات)21(، وُعِرَف بحبِه للشعر وسامعه وكان: »هيتز للشعراء 
وجزيل  اإلصغاء،  بحسن  ويمدهم  الشعراء،  عىل  ُيْقبِل  اإلعزاز،...  اهتزاز 

العطاء...«)22(.

الفقه اجلعفري هلام تأريخ علمي . 2 املوقع اجلغرايف ملدينة احللة بني مدرستني يف 
النجف)24(  ومدرسة  املفيد()23(،  الشيخ  )مدرسة  بغداد  مدرسة  مها  زاخر، 
)مدرسة الشيخ الطويس(، كذلك موقعها الوسط بالنسبة للمراقد املقدسة يف 
النجف وكربالء والكاظمية، كان له األثر الكبري يف نشاط احلياة الفكرية فيها 

ورواج الرحلة العلمية مرورا هبا)25(.

سالمة املدينة من اخلراب الذي عم املدن األخرى أيام دخول املغول لبغداد، . 3

...الفصل األول...
البيئة التي عاش فيها فخر المحققين)1(

أواًل: الحياة السياسية واالقتصادية والفكرية في الحلة خالل عصر فخر    
المحققين.

بأهنا:  )احلموي()2(  وصفها  املهمة،  العراق  مدن  من  واحدة  احللة  مدينة  ُتَعدُّ 
مدينة كبرية بني الكوفة وبغداد... أفخر بالد العراق وأحسنها. ومتّيزت عن غريها 
من مدن العراق بأهنا انشأها األمري سيف الدولة صدقة بن منصور)3(، أحد األمراء 
املحليني، دون توجيه اخللفاء وإرشافهم، خالف ما حصل للبرصة والكوفة وواسط 
وبغداد)4(. رشع ببناء مدينة احللة يف منطقة)5( اجلامعني)6(، سنة 493#، وتم بناؤها 
بـ:  النيل)7(، وسميت  أهله يف  كان مع  أن  بعد  الدولة  سنة 495#، وسكنها سيف 

الكوفة الصغرى لكثرة ما فيها من الشيعة)8(.

وفيهم  النزول  القوم  »وتعني  املهملة)9(،  الالم  وتشديد  احلاء  بكرس  واحللة   
كثرة«)10(، وهذه التسمية أطلقت عىل أكثر من موضع)11( إال أن أشهرها حلة بني 
سيف  األمري  مؤسسها  إىل  نسبة  السيفية(  )احللة  باسم:  احللة  وعرفت  مزيد)12(، 

الدولة صدقة بن منصور)13(.
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وكان لذلك الدور املهم يف محاية اخلزين العلمي املوجود أصاًل هبا والذي ُنِقَل 
من بغداد إليها للمحافظة عليه من التلف والضياع)26(.

اختاذ بعض السالطني املغول مثل: ممود غازان)27(، وممد خدابندة)28( التشّيع . 4
السابع اهلجري  القرن  استقرار احللة هناية  اإلمامي مذهبًا)29(، أسهم ذلك يف 
السلطان  حكم  أيام  خاصة  املدينة  انتعاش  إىل  أدى  مما  الثامن،  القرن  وبداية 
َب له العلامء خصوصًا العالمة احليل)30(، وولده فخر  ممد خدابندة، الذي َقرَّ

املحققني.

فكان . 5 العلم  لطلبة  استقطاب  عوامل  أصبحوا  الذين  العلامء  من  عدد  بروز 
إدريس  بن  مثل ممد  املدينة  إىل  العلمية  الرحلة  تنشيط  الواضح يف  األثر  هلم 
احليل، واملحقق احليل)31(، والسيد ريض الدين عيل بـن موسى بن طاووس)32( 

وغريهم.

ازدهارها  مراحل  أعىل  إىل  احللة  وصول  عىل  ساعدت  جمتمعة  العوامل  هذه 
الفكري يف القرن السابع اهلجري بشكل خاص، والقرن الثامن اهلجري أيضًا مع 
أنه مل يكن باملستوى الذي وصلت إليه املدينة خالل القرن السابق له، ساعد ذلك 
االزدهار عىل بروز عدد من األرس العلمية احللية، التي أصبحت متثل اجلانب الفكري 
البطريق احليل، وآل نام احليل، وآل طاووس،  يف املدينة ومن تلك األرس: أرسة آل 
وآل السوراوي )السيوري(، وآل سعيد، وآل املطهر)33( التي اعتلت مركز الصدارة 
العلمية يف القرن الثامن اهلجري، ومن مفكرهيا املشهورين العالمة احليل احلسن بن 

يوسف بن املطهر احليل، ومن بعده ولده فخر املحققني ممد بن احلسن.

ثانيًا: المكانة العلمية ألسرة فخر المحققين

كانت احللة مركزًا كبريًا من مراكز العلم واحلركة العقلية يف األوساط اإلسالمية 
العامل اإلسالمي، وكانت حتفل  العلمية من خمتلف أجزاء  البعثات  تؤمها  الشيعية، 
برجال كبار من علامء الشيعة أمثال العالمة احليل، وولده فخر املحققني، وابن أيب 
أكثر  إليها  األنظار  واجتهت  أمهيتها  وازدادت  احللة  وتوسعت  وغريهم،  الفوارس 
التدمري  يف  وأمعنوا  أهلها  د  ورشِّ املغول  بنكبة  بغداد  أصيبت  بعدما  قبل  ذي  من 
واخلراب)34(، فهاجر العلامء من بغداد إىل احللة وانتقلوا إليها وألقوا فيها رحاهلم، 
فكثرت فيها دور وجمالس الدرس وحفلت بالعلامء، وأصبحت مركزًا مرموقًا من 
مراكز احلركة الفكرية، كان لألرس العلمية احللّية الدور يف املحافظة عىل ما تبقى من 
الثقافة اإلسالمية ولوال مدينة احللة وعلامؤها الندثر الكثري من هذا الرتاث الفكري 
العقلية  والعلوم  والتفسري  واحلديث  الفقه  كتب  من  اليوم  نتداوله  الذي  الضخم 

واألدبية)35(.

ينتمي فخر املحققني إىل أرسة ذات علم ورشف ونبل، وهي أرسة آل املطهر 
جماالت  من  العديد  يف  رجال  منهم  فنبغ  واملعارف  بالعلوم  رجاهلا  معظم  اشتغل 

املعرفة، وخدموا العلم بتصانيفهم القّيمة، ومن علامء أرسة آل املطهر:

الدين  زين  بن  يوسف  املظفر  أبو  ويقال  يعقوب  أبو  الدين  سديد  الشيخ   
فيه  قال  املشهور)36(،  احليل  العالمة  والد   ،)#665 حيًا:  احليل)كان  املطهر  بن  عيل 
وذكره  كتبه«،  يف  أقواله  ولده  نقل  متبحر،  فقيه  فاضل  عامل  »هو  العاميل)37(:  احلر 
يف  األقدم  وأستاذه  اإلطالق  عىل  العالمة  إمامنا  »والد  بالقول:  اخلوانساري)38( 
دوٌر  الفكري  الدور  إىل  باإلضافة  له  كان  واألخالق«،  واألصول  واألدب  الفقه 
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سيايس مميز، إذ إنه عندما زحف املغول)39( باجتاه املرشق اإلسالمي وقصدوا بغداد 
الحتالهلا، ومع ماوالت ابن العلقمي)40( الفاشلة لتخليص بغداد دار اخلالفة من 
املغول)41(، إال أن اخلليفة أثرت فيه آراء قائد جيشه الدويدار، األمر الذي أدى إىل 
توسع املغول عىل حساب أمالك اخلالفة العباسية، وكانوا يستبيحون املدن التي متتنع 
عن االستسالم هلم ويقتلون معظم سكاهنا لتصبح عربة لغريها من املدن)42(، وبعد 
أن شعر أهايل احللة باخلطر املغويل، نزحوا إىل البطائح مصطحبني أبناءهم وأمواهلم 
الوحشية  األعامل  من  عرفوه  ما  بعد  خصوصًا  الغازية،  املغولية  القوات  من  خوفًا 

التي قامت هبا تلك القوات يف املناطق التي سيطرت عليها)43(.

قام وجهاء وفقهاء احللةـ  خاصة بعد أن عرفوا عجز اخلليفة عن مواجهة املغول 
ـ بمراسلة قوات املغول، فأرسلوا وفدا)44( ملقابلة هوالكو، الذي أعطاهم األمان، 
بغداد،  عمَّ  الذي  والدمار  اخلراب  من  وَسَلَمت  إليها،  النازحني  املدينة  أهل  فعاد 
صدق  َف  تعرَّ عندما  وغادرها  أهلها،  نوايا  لتعرف  احللة  إىل  قوة  هوالكو  وأرسل 

نواياهم)45(. 

 وروى العالمة احليل)46( عن والده سديد الدين قصة نزوح أهايل احللة واملهمة 
التي قام هبا الوفد الذي قابل هوالكو بقوله: »ومن ذلك: إخباره بعامرة بغداد وملك 
بني العباس وذكر أحواهلم وأخذ املغول امللك منهم«. رواه والدى  وكان ذلك 
وصل  ملا  ألنه  القتل.  من  الرشيفني  واملشهدين  والكوفة  احللة  أهل  سالمة  سبب 
القليل.  إال  البطائح  إىل  احللة  أهل  أكثر  هرب  يفتحها  أن  وقبل  بغداد  إىل  هوالكو 
أيب  ابن  والفقيه  طاووس  بن  الدين  جمد  والسيد    والدى  القليل  مجلة  من  فكان 
العز. فأمجع رأهيم عىل مكاتبة السلطان بأهنم مطيعون داخلون حتت االيلية. وأنفذوا 

به شخصا أعجميا. فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصني. وقال هلام: إن كانت 
قلوهبم كام وردت به كتبهم فيحرضون إلينا. فجاء األمريان فخافوا لعدم معرفتهم 
بام ينتهي احلال إليه. فقال والدى : إن جئت وحدي كفى؟ فقاال: نعم. فأصعد 
معهام. فلام حرض بني يديه وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل اخلليفة قال له: كيف 
أقدمتم مكاتبتي واحلضور عندي قبل أن تعلموا ما ينتهي إليه أمرى وأمر صاحبكم 
وكيف تأمنون إن صاحلني ورحلت عنه. فقال له والدى: إنام اقدمنا عىل ذلك ألنا 
 أنه قال يف بعض خطبه: الزوراء)47( »وما  روينا عن إمامنا عيل بن أيب طالب 
أدراك ما الزوراء أرض ذات أثل يشتد فيها البنيان ويكثر فيها السكان ويكون فيها 
قهازم وخزان يتخذها ولد العباس موطنا ولزخرفهم مسكنا تكون هلم دار هلو ولعب 
الفسقة والوزراء  والقراء  الفجرة  املخيف واألئمة  اجلائر واخلوف  يكون هبا اجلور 
اخلونة خيدمهم أبناء فارس والروم ال يأمترون بمعروف إذا عرفوه وال يتناهون عن 
الغم  ذلك  فعند  بالنساء  والنساء  بالرجال  منهم  الرجال  يكتفى  أنكروه  إذا  منكر 
الغميم والبكاء الطويل والويل والعويل ألهل الزوراء من سطوات الرتك وما هم 
الرتك قوم صغار احلدق وجوههم كاملجان املطرقة لباسهم احلديد جرد مرد يقدمهم 
يمر  اهلمة ال  الصولة عايل  الصوت قوى  بدا ملكهم جهورى  يايت من حيث  ملك 
بمدينة إال فتحها وال ترفع له راية إال نكسها الويل الويل ملن ناوأه فال يزال كذلك 
حتى يظفر، فلام وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك. فطيب 

قلوهبم وكتب هلم فرمانا باسم والدى  يطيب فيه قلوب أهل احللة وأعامهلا«.

وهكذا نجح علامء احللة يف املحافظة عىل مدينتهم واملدن املقدسة يف النجف 
إنضاج مسألة  الدين يف  الشيخ سديد  به  قام  الذي  الشجاع  الدور  بفعل  وكربالء، 
ل  فضَّ أنه  إال  املتجرب،  ذلك  يد  عىل  به  سيحل  ملا  جيهل  وهو  هوالكو،  مع  اللقاء 
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املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية، وبذلك يكون اإليثار قد حقق نتائجه. 

كان  احللة،  يف  األفذاذ  العلامء  من  جمموعة  عىل  تتلمذ  فإنه  الفكري،  دوره  أما 
هلم األثر الكبري يف صقل اجلانب الفكري بشخصيته، ومن أهم شيوخه الذين هنل 
عنهم العلوم الدينية هم: السيد أمحد بن يوسف بن أمحد العرييض)ت:#620()48(، 
وحييى بن ممد بن الفرج السوراوي )ت:620#()49(، وسامل بن مفوظ بن وشاح 
بن  عيل  )ت:#630()51(،  املوسوي  معد  بن  فخار  والسيد  حيا:#630()50(،  )كان 
ثابت بن عصيدة السوراوي )ت:633#(، ومهذب الدين احلسني بن أيب الفرج بن 
النييل )ت:644#()52(، والسيد عيل بن موسى بن طاووس )ت:#664()53(،  ردة 
واخلواجة نصري الدين الطويس )ت:672#()54(، والشيخ معمر بن هبة اهلل بن نافع 

الوراق)55(، وغريهم.

العاميل)56(: فقيهًا أصوليًا،  العلامء بحسب قول احلر  يد  العلوم عىل  تلقينه  إن 
عاملًا فاضاًل متبحرًا يف جماالت علمية متعددة، األمر الذي مكنه من تدريس عدد من 
الطلبة الذين تتلمذوا عليه منهم: ولداه: عيل بن يوسف بن عيل بن ممد بن املطهر 
العالمة  بـ:  امللقب  احليل  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  والعالمة  )ت:#710()57(، 
احليل )ت:726#(، الذي سيأيت ذكره يف البحث وغريمها، وكانت له جمموعة من 
املصنفات يف الفقه واألصول واحلديث)58(، ونسخ جمموعة من الكتب التي ربام قد 

أجيز عليها مثل: كتاب األربعني، للشيخ منتجب الدين صاحب الفهرست)59(.

 ولعل من أشهر وأبرز علامء أرسة آل املطهر ومن علامء اإلمامية البارزين يف 
بن  يوسف  بن  احلسن  الدين  مجال  هو:  وتزعمها  آنذاك  الطائفة  مثل  الذي  زمانه 
املطهر األسدي احليل )ت:726#()60( أبو منصور املعروف بالعالمة احليل، صنف يف 

جماالت علمية متعددة، ولقب بألقاب عديدة منها شيخ اإلسالم، واملجتهد اإلمامي 
ُه كانا من  الكبري، وآية اهلل)61(، وابن املطهر)62(، فهو من أرسة آل املطهر والده َوَجدُّ
مشاهري العلامء والفقهاء، ولد يف شهر رمضان سنة 648#)63(، أخذ عن والده الفقيه 
املتكلم سديد الدين يوسف)64( الذي كانت عليه عامد تربيته، وأساسات دراساته يف 
العربية والرشعية)65(، وعن خاله شيخ اإلمامية املحقق احليل الذي كان له  العلوم 
بمنزلة األب الشفيق، فحظي باهتاممه ورعايته، وأخذ عنه الفقه واألصول وسائر 
علوم الرشيعة، وقد فرغ من تصنيفاته احلكمية والكالمية، وأخذ يف حترير الفقه قبل 

أن يكمل له 26 سنة)66(.

درس عىل يده العديد من العلامء من أبرزهم مهنا بن سنان املدين)67(، الذي بدأ 
دراسته عند العالمة احليل بتوجيه جمموعة من األسئلة عرفت باألسئلة املهنائية)68(، 
وروايايت  مصنفايت  مجيع  له  »وأجزت  فقال:  مؤلفاته  رواية  العالمة  أجازه  وقد 
عليهم  اهلل  رضوان  السالفني  أصحابنا  كتب  من  رويته  وما  ومنقواليت  وإجازايت 
مصنفاته  كل  العالمة  عىل  قرأ  قد  أنه  ويبدو  إليهم«)69(،  املتصل  بإسنادي  أمجعني 

ومروياته التي سمعها من الشيوخ)70(. 

مؤلفات  ومن  جملدًا،  وعرشين  مائة  عىل  تزيد  إهنا  يقال  كثرية،  تصانيف  له 
العالمة احليل كتاب: )قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام(، وقد خلص فيه 
فتاواه، وبني قواعد األحكام)71(، كذلك كتاب: )األلفني الفارق بني الصدق واملني(، 
وقد كتبه بالتامس ولده فخر املحققني، وأورد فيه ألفي دليل من األدلة املتواترة عىل 
إمامة عيل بن أيب طالب ، وألْف دليل عىل إبطال خالفة الغاصبني ورتبه عىل 
مقدمة ومقالتني)72(، وتعد املوسوعة الفقهية للعالمة احليل املسامة: )التذكرة(، أول 
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موسوعة فقهية من نوعها يف تاريخ تطوير الفقه اإلمامي من حيث السعة واملقارنة 
والشمول وتطوير مناهج البحث)73(.

عىل الرغم من أنه قد ترك قصيده تتكون من 118 بيتًا، إال أنه مل يكن شاعرا)74(، 
اشتملت ابياتا عىل وعظ العالمة لولده فخر املحققني يف الرتغيب عىل العلم والصرب 

عىل مصائب الدنيا وتذيب األخالق والرتهيب من اآلخرة.

من  كان  ة،  هزَّ ومناظراته  تصانيفه  وأحدثت  بالزعامة،  وتفرد  وأفتى،  َس،  َدرَّ
وعدد   )#716  -  703( خندابندة  ممد  اوجلايتو  األيلخاين  السلطان  تشيع  أثرها 
كبري من أمراء جيشه، وقد مّثل العالمة احليل الطائفة اإلمامية متثياًل موفقًا يف مناقشة 
السلطان  بالط  يف  جرت  مناظرة  خالل  األخرى،  اإلسالمية  املذاهب  علامء  مع 
املذهب  اعتناق  إىل  به  حدا  كبريًا  تأثريًا  بحججه  السلطان  فتأثر  خدابندة،  ممد 
اإلمامي)75(، وحظي ابن املطهر عند السلطان بمكانة متميزة إذ جعله من املقربني 
إليه ومن مستشاريه)76(، ومن حبه الشديد للعلم والعلامء مل يرض بمفارقة العالمة 
وبقية العلامء عنه، لذا أسس مدرسة عرفت بـ: املدرسة السيارة، يف معسكره لتجوب 
البالد اإلسالمية التابعة لنفوذه وذلك لنرش العلم، وكانت تستقي هذه املدرسة من 
احللة التي عادت إىل مكانتها العلمية القديمة، وهذه املدرسة عبارة عن خيمة كبرية 
ُتنصب للدرس واملذاكرة؛ ليدرس فيها العالمة احليل أو ولده فخر املحققني، وخترج 
من هذه املدرسة عدد كبري من العلامء، واستمر العالمة احليل وولده فخر املحققني 
بالرتدد بني احللة واملدرسة السيارة مدة مخسة عرش عاما، ثم استقرا يف احللة، وهكذا 
تويف  النواحي)77(،  العلامء من شتى  فيها واستقطبت  العلمية  احلركة  ازدهرت  فقد 
العالمة احليل باحللة سنة 726#، ومحل جثامنه إىل مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب 

طالب  يف النجف حيث دفن هناك)78(، واليزال قربه موجودا إىل يومنا هذا يف 
. النجف األرشف بالقرب من قرب أمري املؤمنني

العالمة احليل وتلميذه  ابن ُأخت  املطهر احليل  برزوا من أرسة آل  الذين  ومن 
عبد املطلب بن ممد بن عيل بن ممد بن األعرج احلسيني احليل البغدادي، ولد ليلة 
النصف من شعبان سنة )681#()79(، وتتلمذ عىل خاله العاّلمة احلسن بن املطّهر، 
وتفّقه به، وروى عنه مصّنفاته، ورَشح بعضها، وروى عن: جّده فخر الدين عيل 
ممد  الدين  فخر  خاله  وابن  ممد،  الفوارس  أيب  الدين  جمد  وأبيه   ،)#702 )ت: 
الفقه واألصول  العلامء يف  أقرانه، وصار من كبار  العاّلمة)80(، وبرع ومتّيز عن  بن 
العاميل  بن مكي  األّول ممد  الشهيد  والكالم، وبلغ درجة االجتهاد وروى عنه: 
)ت:786#(، وتاج الدين ممد بن القاسم بن ُمعّية احلسني )ت:776#(، وصّنف 
أستاذه  املنطقية(، وله رشوح عىل بعض كتب  القواعد  العلّية يف  )املباحث  كتاب: 
السؤول  الفقـه، )غاية  القواعد( يف  الفوائد يف حل مشكالت  منها: )كنز  العاّلمة، 
يف رشح مبادىء األصول( يف ُأصول الفقه، )النقول يف رشح تذيب الوصول إىل 
يف  املسرتشدين(  هنج  رشح  يف  الطالبني  )تبرصة  الفقه،  ُأصول  يف  األصول(  علم 
ُأصول الدين، ورشح )أنوار امللكوت يف رشح كتاب الياقوت( يف الكالم وكتاب: 
)الياقوت( هو من تأليف أيب إسحاق إبراهيم النوبختي توّفـي ببغداد يف سنة #754، 
ودفن بالنجف االرشف)81(، وبرز كذلك من هذه األرسة عبد املطلب العميدي ابن 
اخت العالمة احليل املعارص لفخر املحققني واملتوّف يف سنة 754# مؤلف كتاب: 

)كنز الفوائد يف حل مشكالت القواعد()82(.

ومن الذين برزوا من هذه األرسة الشيخ نجيب الدين حييى، ابن عم والدة فخر 
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املحققني، من مؤلفاته كتاب: اجلامع، قال فيه البحراين)83(: »كان هذا الشيخ وحيد 
عرصه وفريد دهره الذي مل تكتحل حدقة الزمان بمثله وال نظريه كام ال خيفى عىل 

من أحاط خربًا بام بلغ إليه من عظيم الشأن يف هذه الطائفة وال ينبئك مثل خبري«. 

ومنهم الشيخ قوام الدين ممد بن عيل بن املطهر احليل ابن عم العالمة احليل، 
فقيه إمامي، من مشايخ ابن ُمعيَّة احليل )ت:776#(، وصفه ابن ُمعيَّة بالشيخ الفقيه، 

وقال إنه يروي عن والده ريض الدين عيل بن املطهر احليل، وغريه)84(.

ثالثا: والدته ونشأته 

هو ممد بن احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل األسدي)85(، لقب بـ: 
فكأنه  القواعد،  أول من شمر لرشح كتاب: إشكاالت  املحققني وذلك ألنه  فخر 
تارة  املحققني  فخر  احليل  العالمة  والده  لقبه  لذلك  عنه،  تأخر  ملن  الطريق  أوضح 
مجادى  من  والعرشين  الثاين  يف  احللة  مدينة  يف  ولد  أخرى)86(،  تارة  الدين  وفخر 
بن  احلسن  والده  فكان  وأدب،  علم  ذات  ألرسة  ينسب   ،)87(#682 سنة  اآلخرة 

يوسف من أهل الورع والدين كام ذكرنا سابقًا، فهو مؤسس املدرسة السيارة)88(.

ولفخر املحققني ولدان عاملان فاضالن، ومها: الشيخ ظهري الدين ممد بن فخر 
الدين بن معية، وصف  تاج  يد والده، ويعترب من مشايخ  تتلمذ عىل  الدين ممد، 
بأنه: كان فاضال فقيهًا يروي عنه ابن معية، روى عن أبيه عن جده العالمة احليل)89(، 
والشيخ أبو املظفر حييى بن فخر الدين ممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر احليل، 
يوصف بالعلم والفضل والكامل)90(، نسخ مجلة من تصانيف جده منها: )خالصة 

األقوال(، فكتب أبيه عليها إجازة، وكالمها من مشايخ اإلجازات.

اإلمامية يف عرصه،  إليه زعامة  انتهت  الذي  يد والده  املحققني عىل  نشأ فخر 
ودرس عليه يف شتى العلوم العقلية منها والنقلية، حتى برع يف أكثرها، ومنح درجة 
االجتهاد يف سن مبكر)91(، وقد أثنى عليه جمموعة من املشايخ بأبلغ املدح والثناء، 
قال الشهيد األول عنه: »الشيخ اإلمام سلطان العلامء، ومنتهى الفضالء والنبالء، 

خامتة املجتهدين، فخر امللة والدين أبو طالب ابن الشيخ اإلمام السعيد«)92(.

كام  والنقلية  العقلية  بالعلوم  عنده  واشتغل  أبيه،  برعاية  املحققني  فخر  تربى 
رصح به يف رشح خطبة القواعد بقوله: »إين اشتغلت عند أيب بتحصيل العلوم من 
املعقول واملنقول وقرأت عليه كتبًا كثرية من كتب أصحابنا«)93(، تتلمذ يف الفقه عىل 
الفلسفة والرياضيات، فنشأ كام  الطويس يف  الشيخ  املحقق احليل، وقرأ كتب  خاله 

أراد له والده، وتفوق عىل أقرانه وزمالئه.

الشهيد األول ممد بن مكي،  العالمة احليل)94(، وروى عنه  روى عن والده 
عيل  الدين  وظهري  البحراين،  املتوج  بن  سعيد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  الدين  وفخر 
إدريس  بن  فهد  بن  أمحد  الدين  شهاب  والشيخ  النييل،  جليل  عبد  بن  يوسف  بن 
تالميذه)95(،  أواخر  من  وهو  النييل  الكريم  عبد  بن  عيل  الدين  وهباء  األحسائي، 

سنتعرف ترامجهم خالل البحث.

زاول التدريس والتأليف يف حياة أبيه، ثم خلفه يف جملس درسه بعد وفاته يف 
وجودة  علمه  بكثرة  واشتهر  املسائل)96(،  خمتلف  عن  وأجاب  وأفتى   ،#726 سنة 
تصانيفه وجاللة قدره، وإذا أردنا أن نشري إىل ابرز أربعة من رجال الفكر يف احللة 
يف القرن الثامن ال يمكن أن نتجاوز فخر املحققني احليل، الذي وصفه أحد تالمذته 

بقوله: »شيخي وموالي عالمة الدنيا بحر العلوم وطود العىل«)97(. 
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رابعا: صفاته وأخالقه وأقوال العلماء فيه

مدح فخَر املحققني علامُء الطائفة ويف مقدمهم أبوه العالمة احليل)98( الذي قال 
يف أول كتاب: )األلفني(: »أما بعد فإن أضعف عباد اهلل تعاىل احلسن بن يوسف بن 
املطهر احليل يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز عيل ممد أصلح اهلل أمر داريه كام هو 
بر بوالديه، ورزقه أسباب السعادات الدنيوية، واألخروية كام أطاعني يف استعامل 
قواه العقلية واحلسية، وأسعفه ببلوغ آماله كام أرضاين بأقواله وأفعاله، ومجع له بني 
الرئاستني كام مل يعصني طرفة عني من إمالء هذا الكتاب املوسوم بكتاب األلفني 
تعاىل عليه كل  اهلل  لولدي ممد وقاه  ثوابه  الصدق واملني... وجعلت  الفارق بني 

مذور ورصف عنه مجيع الرشور وبلغه مجيع أمانيه وكفاه اهلل أمر معاديه وشانئيه«.

املحققني عىل  يدل عىل شدة حرص فخر  فإنه  إن دل عىل يشء  الكالم  وهذا 
طاعة والده يف مجيع أموره، وهذا ما عكسه لنا والده العالمة احليل من خالل أقوال 

املدح بحق فخر املحققني التي كان يثبتها يف كتبه.

وذكره ابن الفوطي)99( بقوله: »فخر الدين أبو الفضائل ممد بن مجال الدين 
عىل  اشتغل  األصويل.  احلكيم  الفقيه  احليل  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن 
والده بالفقه واألصول، وبحث املنطق، وقرأ أكثر تصانيفه، وملا توجه إىل احلرضة 
السلطانية عىل عزم اإلمامة كان يف خدمته من سنة )710(، وهو كريم األخالق، 
فصيح العبارة، مليح اإلشارة، رأيته يف حرضة والده وله ذهن حاد، وخاطر نقاد، 
وفخر الدين ذو الفخر الفخم، والعلم اجلم، والنفس األبية، واهلمة العلية، وحصل 

بيني وبينه أنس«.

قال عنه الشيخ األردبييل)100(: »وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتا وفقهائها 

جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن حاله يف علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه 
أشهر من أن يذكر«.

ثقة جليال... من  فقيها  فيه: »كان فاضال مققا  قال  فقد  العاميل)101(  احلر  أما 
وجوه هذه الطائفة وثقاتا وفقهائها جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن، حاله يف 

علو قدره وسمو رتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر«.

اهلل  آية  بن  ممد  طالب  أبو  والدين  امللة  »فخر  بالقول:  املجليس)102(  وذكره 
املحققني،  وفخر  اإلسالم،  وفخر  الدين،  بفخر  الفقهية  الكتب  يف  امللقب  العالمة 
والفخر، كان عاملا مققا نقادا جمتهدا فقيها من وجوه هذه الطائفة وثقاتا صاحب 
وإجازاتم  ترامجهم  يف  علامؤنا  عليه  أثنى  الشافية،  والتحقيقات  الرائقة  التصانيف 

وبالغوا يف املدح عليه، وأطروه بكل مجيل وتبجيل«.

وقال فيه البحراين)103( إنه: »سلطان العلامء، ومنتهى الفضالء والنبالء، خامتة 
بن  الدين  السعيد مجال  الشيخ اإلمام  ابن  أبو طالب  امللة والدين  املجتهدين، فخر 

املطهر«.

وسيد  املجتهدين  »زين  بالقول:  مدحه  أطال  فقد  اخلوانساري)104(  أما 
املجتلدين شيخنا الغالب أبو طالب ممد بن العالمة املطلق مجال الدين حسن بن 
يوسف بن املطهر احليل امللقب عند والده بفخر الدين، ويف سائر مراصده وموارده 
احلقة،  العلوم  يف  نباهته  غاية  عىل  الداللة  حسب  املدققني  ورأس  املحققني،  بفخر 
وهناية جاللته يف هذه الطائفة املحققة شدة عناية والده املسلم عند مجيع علامء أهل 
اإلسالم، وقيامه مع أنه أبوه وقوامه بحق احرتامه وثناؤه به ودعاؤه الصميم له يف 
مماته،  وبعد  حياته  يف  له  والقرآن  منه  الدعاء  والتامسه  ومصنفاته  مؤلفاته  من  كثري 
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ورسعة اإلجابة له بإجاءة ما كان يلتمسه من التأليف والتصنيف، وتوشيح ما رقمه 
له برصيح اسمه الرشيف عىل رسمه املنيف، وإهداء حتفة الدعاء والتحية إليه، يف 
كثري مما قد حقق به مناه بمثل قوله جعلني اهلل فداه، ومن كل سوء وقاه، مضافا إىل ما 
رفع يف وصفه شيخنا الشهيد، وتلميذه الرشيد، من القرص املشيد، والقول السديد، 
مع عدم معهودية املبالغة منه والتأكيد يف مقام التزكية والتمجيد، فمن مجلة ما ذكره 

من قبيل ألفاظ الرتقية والتبجيل«.

وقال النوري)105( فيه: »العامل املحقق النقاد الفقيه فخر امللة والدين أبو طالب 
اإلسالم  وفخر  الدين  بفخر  الفقهية  الكتب  عنه يف  املعرب  العالمة  اهلل  آية  بن  ممد 

وفخر املحققني والفخر... صاحب التحقيقات الشايعة والتصانيف الرائعة«.

وذكره القمي فقال)106(: »فخر الدين وفخر املحققني هو الشيخ األجل العامل 
احليل  مطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  بن  ممد  طالب  أبو  دهره  وفريد  عرصه  وحيد 
وجه من وجوه هذه الطائفة جليل القدر عظيم املنزلة رفيع الشأن كثري العلم جيد 
التصانيف وكان والده العالمة يعظمه ويثني عليه ويعتني بشأنه كثريا حتى أنه ذكره 
يف صدر مجلة من مصنفاته الرشيفة وأمره يف وصيته التي ختم هبا القواعد بإمتام ما 

بقي ناقصا من كتبه بعد حلول األجل وإصالح ما وجد فيها من اخللل«.

وفقهائها  وثقاتا  الطائفة  هذه  وجوه  من  »وجه  بأنه:  التفرييش)107(  ووصفه 
مرتبته وكثرة  احلال، وحاله يف علو قدره وسمو  رفيع  املنزلة،  القدر، عظيم  جليل 

علومه أشهر من أن يذكر«.

مليح  العبارة،  فصيح  األخالق،  كريم  »بأنه  بالقول:  فذكره  الكرمي)108(  أما 
اإلشارة، رأيته يف حرضة والده وله ذهن حاد، وخاطر نقاد، وفخر الدين ذو الفخر 

الفخم والعلم اجلم والنفس األبيِّة واهلمة العلمية، وحصل بيني وبينه أنس«.

وأثنى عليه تلميذه الشهيد األول مع أنه قلام يثني عىل أحد يف بعض إجازاته ثناء 
بليغًا فقال: »الشيخ اإلمام سلطان العلامء ومنتهى الفضالء والنبالء خامتة املجتهدين 

فخر امللة والدين«)109(.

ووصفه تلميذه الفريوزآبادي مؤلف )القاموس املحيط( يف اللغة وهو يفتخر 
والذيل  )التكمله  كتاب:  ظهر  عىل  بخطه  كتبها  إجازة  يف  فوصفه  عليه،  بتتلمذه 
والصلة لكتاب تاج اللغة( ألحد طالبه قائال: »عن شيخي وموالي عالمة الدنيا، 
األعظم،  اإلمام  الشيخ  بن  ممد  طالب  أيب  الدين  فخر  العىل،  وطود  العلوم  بحر 
برهان علامء األمم مجال الدين ايب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر احليل، بحق 

روايته عن والده، بحق روايته عن مؤلفه اإلمام احلجة«)110(.
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...الفصل الثاني...
الحياة العلمية لفخر المحققين

أوال: شيوخه

تتلمذ فخر املحققني عىل يد والده العالمة، ونالحظ أن املصادر مل تذكر لفخر 
املحققني إال عددًا قلياًل من األساتذة الذين تتلمذ عليهم، وهذا دليل عىل أن فخر 
املحققني قد أخذ معظم علومه عن والده العالمة الذي يعد من أبرز علامء اإلمامية 
يف عرصه وكان مقصدا للكثري من رجال الفكر، ومن أبرز أساتذة فخر املحققني من 

بعد والده هم:

عمه الشيخ ريض الدين عيل بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل )ت:#710(، 
من  جمموعة  عىل  تتلمذ  احليل)111(،  العالمة  أخو  اجلليل  الفاضل  العلم  العامل  وهو 
وأبو  املطهر)ت:#665()112(،  بن  يوسف  الدين  سديد  والده  أشهرهم  الفقهاء 
القاسم جعفر بن احلسن املعروف بـ: املحقق احليل )ت:676#()113(، وهباء الدين 

عيل بن عيسى األربيل )ت:692#()114(، وغريهم.

املحققني  فخر  اخيه  ابن  ومنهم:  الفقهاء  من  مجاعة  عليه  وتتلمذ  عنه  وروى 
بن  ممد  بن  املطلب  عبد  الدين  عميد  السيد  أخته  وابن  احلسن)115(،  بن  ممد 

األعرج احلسيني )ت:754#(، وولده قوام الدين ممد بن عيل، من أرسة آل املطهر 
احليل)116(، له جمموعة من املؤلفات لعل أمهها كتاب: العدد القوية لدفع املخاوف 
عىل  مشتماًل  اليومية،  األدعية  يف  كتاب  وهو  والوظائف)117(،  األدعية  يف  اليومية 

.)118(والدات ووفيات األئمة االثنى عرش

ثانيا: طالبه وإجازاته

اللغة  يف  اإلجازة  معرفة  من  لنا  البد  املحققني  فخر  لطالب  الرتمجة  قبل 
ذات  احللة  مدينة  يف  سيام  ال  عرشية  االثنى  اإلمامية  عند  خصوصا  واالصطالح 
غ له)120(،  العالقة بموضوع الدراسة، فاإلجازة لغة إعطاء اإلذن)119(، وأجاز له َسوَّ
واجلواز هو: »املاء الذي يسقاه املال من املاشية واحلرث«)121(، وقال )الزبيدي()122(: 
»واستجاز رجل رجاًل ]طلب اإلجازة أي اإلذن[ يف رواياته ومسموعاته وأجازه 

فهو جماز واملجازات املرويات«.

وقال التسرتي)123(: »وقيل استجزته فأجازين أي طلبت ماًء ألسقى به فأجازين 
أي أعطاين ذلك، فالطالب للحديث يستجيز العامل علمه«. 

واإلجازة يف األصل مصدر )أجاز( وأصله )جواز(، حذفت الواو فعوضت 
إجابة  مثل:  الباب  هذا  من  العني  املعتلة  املصادر  من  نظائره  يف  كام  بالتاء،  عنها 
وإقالة، وتعليل ذلك انه: »حتركت الواو ]يف جواز[ فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت 
الساكنني«)124(،  اللتقاء  أحدهيام  فحذفت  بعدها  التي  الزائدة  األلف  فلقيت  ألفًا، 

فأصبحت إجازة.
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بأهنا - بحسب مصطلح أهل احلديث والرواية -:  العلمية  َفت اإلجازة  وُعرِّ
بعد  عنه  احلديث  رواية  يف  اإلذن  إنشائه  عىل  املشتمل  املميز  عن  الصادر  »الكالم 
إخباره إمجاال بمروياته ويطلق شايعا عىل كتابة هذا اإلذن املشتملة عىل ذكر الكتب 
ذكر  وعىل  وتفصياًل،  إمجااًل  املجيز  عن  روايتها  يف  اإلذن  تصدر  التي  واملصنفات 
املشايخ الذي صدر للمجيز الرواية عنهم، طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي األسانيد إىل 

.)125(» املعصومني

وهي أيضًا ان جييز الشيخ لتلميذه التحديث عنه بعد أن يصبح قادرًا عىل ذلك، 
)النوري( وقال  باإلجازة)126(،  للعلامء  ُمنَِحت  التي  الشهادات  بعض  وقد سميت 
قرأه  ما  رواية  عليه جييزه  القراءة  بعد  الشيخ  ان  السلف  »وقد جرت عادت   :)127(

عليه ُيمنًاً وَبركة«.

 يف حني عّرف )عيسى()128( اإلجازة بقولِه: »هي التي يمنحها األستاذ ]الشيخ[ 
إىل الطالب بعد انتهائه من دراسة مادة من املواد وإتقاهنا والتي ختول ]الطالب[ حق 

تدريس تلك املادة«.

العصور  يف  متنح  كانت  فقد  األوىل  أما  حتريرية،  أو  شفوية  نوعان  واإلجازة 
اإلسالمية األوىل أيام الصحابة والتابعني، وهي أقدم من الثانية، قال الرتمذي)129(: 
»أجاز بعض أهل العلم إذا أجاز العامل أن يروي عنه ألحد شيئا من حديثه«، وقال 
ابن أيب شيبة)130( قال: »أخربنا قتادة عن سعيد بن املسيب قال... ]احلديث[ قلت 
أروهيا عنك؟ قال: نعم«، وقول اإلمام الصادق  ألحد أصحابه يف جواب عىل 
عن  يمنعك  »فام  له:  فقال  مسألة  عن  ُسئل  أو  احتاج  إذا  إليه  يرجع  عّمن  سؤاله: 
الثقفي ]أحد أصحاب أبيه اإلمام الباقر [ فإنه سمع من أحاديث أيب وكان عنده 

 ألبان بن عثامن أحد أصحابه: »أن أبان بن تغلب ]أحد  وجيها«)131(، وقوله 
[ قد روى عني رواية كثرية، فام رواه لك  أصحاب اإلمامني السجاد والباقر 
فأروِه عني«)132(، وقوله  ألحد أصحابه: »ما سمعته عني فاروِه عن أيب«)133(.

أما اإلجازة التحريرية فتقسم إىل ثامنية أقسام، نتناول منها بقدر ما يتعلق األمر 
بموضوع بحثنا، حيث سنتناول أربعة أقسام منها والتي توفرت نامذج منها للدراسة 

خالل موضوع البحث.

واملتوسطة،  املبسوطة،  أو  )الكبرية  هي:  أقسام  ثالثة  إىل  اإلجازة  وتقسم 
واملخترصة(، وربام يكون منشأ هذا التقسيم من حجم نص اإلجازة أو التوسع يف 
ذكر األسانيد، واإلجازة املتوسطة هي التي يقترص هبا الشيخ عىل ذكر بعض الطرق 

يف اإلجازة واملشائخ، واإلجازات بحسب حجمها ثالثة أقسام هي: 

اإلجازة الكبرية: أو يطلق عليها اسم )املبسوطة(: هذه اإلجازة عبارة عن . 1
كتاب كبري ومستقل، وقد يكون ملثل هذه اإلجازات عنوان مستقل بحد 

ذاته)134(.

ذكر . 2 عىل  الشيخ  به  يقترص  اإلجازات  من  النوع  وهذا  املتوسطة:  اإلجازة 
بعض الطرق باإلجازة وليس كلها وبعض مشاخيه فيها بعد رسالة خمترصة 

أو متوسطة)135(.

اإلجازة املخترصة: هي اإلجازة التي ال تعد كتابا وال رسالة. فيجد ألول . 3
التصنيف  صدق  لعدم  الكتاب  موضوع  عن  خروجا  ذكرها  يف  أن  وهلة 

عليها)136(.
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أنواعها هي األخرى عديدة، وقد قّسمت  ومثلام تعددت أقسام اإلجازة فإن 
اإلجازة إىل عدة أنواع هي: 

املجيز لطالب اإلجازة: »أجزت لك . 1 يقول  نًا ملعنٍي)137(: كأن  معيَّ أن جييز 
أفضل  وهذه  هذه«)138(  فهرستي  عليه  اشتملت  ما  أو  الفالين،  الكتاب 

أنواع اإلجازة وأعالها)139(.

ما . 2 أو  مرويايت  أو  مسموعايت  أجزتك  كقولك  معني:  بغري  ملعني  اإلجازة 
أشبه)140(. 

أن جييز معينا لغري معني: كأن يقول أجزت هذا احلديث أو الكتاب لكل . 3
أحد أو ألهل زماين أو ملن أدرك جزءًا من حيايت)141(، وهناك أنواع أخرى 

لإلجازة العلمية يف مدينة احللة)142(.

خترج من جملس درس فخر املحققني عدد من الفقهاء الذين قصدوه من مدن 
من  كبري  لعدد  اإلجازة  العلمية  رحالته  أثناء  ويف  درسه  جملس  يف  وَمَنَح  عديدة، 

طالبه. ومن أبرز الطالب الذين درسوا عليه وأجازهم: 

العالمة . 1 فقيه من تالمذة  فاضل  بن احلسني اآلميل)143( )ت:#709(:  إبراهيم 
وولده فخر املحققني)144(، أثنى عليه فخر املحققني يف إجازته له عىل كتاب: 
إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، سنة 709#، فقال: »قرأ عيلَّ الشيخ األجل 
الدين  تقي  األصحاب  رئيس  املحقق  الورع  الفقيه  الفاضل  العامل  األوحد 
إرشاد  كتاب  وأهله  الدين  ببقائه  وأمتع  أدام فضله  اآلميل  احلسن  بن  إبراهيم 
األذهان إىل أحكام احلالل واإليامن تصنيف والدي أدام اهلل أيامه من أوله إىل 

بن  بن احلسن  به عمن سواه ممد  الغني  اهلل  إىل  الفقري  العبد  آخره... وكتب 
املبارك سنة ست  ثاين عرش شهر رمضان  احليل يف  املطهر  بن  بن عيل  يوسف 

وسبعامئة...«)145(. 

يوسف . 2 أيب  بن  الطبيب  حممد  احلاج  بن  طالب  أيب  بن  هالل  بن  حممد 
إمامي، مقق، متكلم)146(، واحٌد من تالمذة فخر  فقيه،  اآلوي)ت:#710(: 
الفتوح أمحد بن بلكو )ت:#723(،  أبو  املحققني، أجازه سنة 705هـ، ومعه 
وصفه يف تلك اإلجازة بقوله: »املوىل املعظم الكبري املحقق املدقق ملك العلامء 
بالنفس  املؤيد  املحققني  أفضل  واحلكامء  املتكلمني  لسان  الفضالء  رئيس 
القدسية واألخالق املرضية، شمس الدين أبو يوسف ممد بن هالل...«)147(، 
وأجاز له إجازة أخرى سنة 710هـ يف مدينة السلطانية)148(، ويبدو أن اإلجازة 
األخرية يف املدرسة السيارة التي ذكرنا بأهنا أسسها العالمة احليل وبتأييد من 

السلطان املغويل ممد خدابندة.

أبو سعيد احلسن بن احلسني الشيعي السبزواري )كان حيًا: 718#(: هو احلسن . 3
السبزواري  الشيعي  نفسه يف مؤلفاته احلسن  السبزواري، وسّمى  بن احلسني 
أيضًا)149(، نسخ كتاب: إرشاد األذهان للعالمة احليل، يف جملدين وانتهى منها 

سنة 718هـ، وربام أجازه عليها فخر املحققني باعتباره أحد تالمذته)150(.

أمحد بن بلكو أبو عبد اهلل بن طالب بن عيل اآلوي )ت:723#(: وصفه أستاذه . 4
املحقق  العامل،  العلم  الفقيه،  األوحد  األجل  »الشيخ  بالقول:  احليل  العالمة 
املدقق، ملك العلامء، قدوة الفضالء فخر األئمة مجال امللة واحلق والدين نجم 
الفقه  بالفقه اإلمامي وقرأ األصولني )أصول  تفقه  اإلسالم واملسلمني«)151(، 
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وأصول الدين( ومهر يف األدب)152(. 

كان يف كربالء سنة 705# بدليل حصوله هناك عىل إجازة من العالمة احليل 
عىل كتابه: هنج املسرتشدين يف أصول الدين)153(، ويف السنة نفسها أجازه فخر 

املحققني عىل الكتاب املذكور سابقا يف السلطانية)154(.

من   #705 سنة  األصول  علم  إىل  الوصول  مبادئ  كتاب:  عىل  ايضًا  وأجيز 
العالمة احليل وولده فخر املحققني، وال ندري إذا كانت هذه اإلجازة يف كربالء 
أم يف السلطانية، إذ إنه كان يف كربالء يف شهر رجب من السنة نفسها، وكان يف 
بغداد سنة 702#، إذ نسخ كتاب: هنج املسرتشدين يف أصول الدين)155(، ويف 
كربالء سنة 705#، ويف السلطانية سنة 705هـ، وسنة 717#، ويف أصفهان 
سنة 727#)156(، وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل حرصه عىل طلب العلم، 
وكان كثري الرحلة يف طلب العلم للتفقه بالدين وأصوله والوصول إىل مراحل 

علمية أكثر. 

إبراهيم بن عيل بن احلسني الطرحيي )ت:724#(: أحد تالمذة فخر املحققني، . 5
أجازه عىل نسخة كتاب: حترير األحكام يف معرفة احلالل واحلرام، من مؤلفات 
له وأجازه عليها فخر املحققني يف 20 مجادى  العالمة احليل، نسخها املرتجم 

األوىل سنة #717)157(.

عز الدين حسن بن قاسم بن بلبل )كان حيا:730#(: أحد تالمذة فخر املحققني . 6
أجازه عىل كتاب: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، ذكر يف تلك 
بن  الديِّن حسن  الورع  الزاهد  الفاضل  الفقيه  للشيخ  »أجزت  قوله:  اإلجازة 

قاسم بن بلبل كتاب التحرير بتاممه...«)158(. 

»كان . 7 االفندي)159(:  عنه  قال  )ت:#736(:  احلسيني  حممد  بن  محزة  بن  محزة 
من أكابر سادات تالمذة الشيخ فخر الدين ولد العالمة احليل«، النص السابق 
املحققني، وقد  له من شيخه فخر  فيها املرتجم  التي كان  املكانة  يوضح مدى 
ألف ألجله كتابًا يف أصول الدين بعنوان: حتصيل النجاة)160(، وظهر من خالل 
ماتقدم العالقة الوثيقة واحلميمة بني التلميذ وشيخه الذي أجازه عىل الكتاب 
املذكور سنة 736#)161(، وكتب فخر املحققني اإلجازة عىل ظهر الكتاب املشار 
إليه قائاًل: »قرأ عيل موالنا السيد املعظم ملك السادة نارص امللة والدين محزة 
بن محزة بن ممد العلوي احلسيني امُلَصنَُّف له هذا الكتاب من أوله إىل آخره 
قراءة بحث وتدقيق وقد أجزت له رواية مجيع ما صنفته وألفته ورويته وأجيز 

يل روايته«)162(. 

احليل،  واملحقق  احليل)163(،  العالمة  والده  مصنفات  مجيع  أيضًا  له  وأجاز 
عىل  شيخه  منهم  حصل  الذين  املتقدمني  الفقهاء  كل  مؤلفات  رواية  وأجازه 

إجازة)164(. 

بقوله:  الرتمجة  صاحب  باسم  النجاة  حتصيل  كتابه:  املحققني  فخر  ر  وصدَّ
»صنفته خدمة للسيد املعظم الرشيف املكرم ساللة األئمة املعصومني، خلف 
املتوطن  العلوي  محزة  بن  محزة  والدين  واحلق  امللة  نارص  الطاهرين،  أجداده 

بقرية رشيف آباد... من أعامل قم«)165(. 

الذي  املحققني،  فخر  شيخه  هبا  سأل  مسائل  من  جمموعة  له  َجم  للُمرَتْ وكان 
باألحكام  واإلفتاء  عنه،  روايتها  له  وأجاز  منها  مسألة  كتب جواباته عىل كل 
  الرشعية، وكانت تلك اإلجازة يف مشهد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
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يف النجف)166(، ذكر االفندي)167( نص اإلجازة بقوله: »أجزت رواية أجوبة 
هذه املسائل عني للسيد املعظم العامل الزاهد نارص الدين محزة بن محزة بن ممد 
العلوي احلسيني أدام اهلل أيامه، فلريِو عني ذلك ملن شاء واحب، وليفتي بذلك 
الرشعية،  األحكام  من  عنا  ينقله  فيام  قوله  يقبلوا  أن  وينبغي  املؤمنني،  جلامعة 
وكتب ممد بن املطهر يف سابع عرش من رجب لسنة ست وثالثني وسبعامئة 

باحلرضة املقدسة الغروية صلوات اهلل عىل مرشفها حامدًا مصليًا«.

األعظم . 8 اجلليل  الفقيه  )كان حيا: #740(:  احلسيني  األعرج)168(  بن  اهلل  عبد 
األكمل األعلم األفضل الفاضل العامل الكامل)169(، قال عنه احلر العاميل)170( 
عبد  الدين  عميد  لـ:  األصغر  األخ  وهو  القدر«،  جليل  فاضل  »عامل  بأنه: 
املطلب ممد بن عيل، ومها ابنا أخت العالمة احليل)171(، ولد يف أرسة علمية، 
فخر  خاله  ابن  عن  يروي  وكان  العلامء)172(،  من  ألبيه  وجده  والده  كان  إذ 

املحققني)173(.

الدمشقي )كان حيا #753(:  . 9 العاميل  إبراهيم بن احلسام  بن  احلسن بن حممد 
كان فاضاًل فقيهًا جلياًل)174(، تتلمذ عىل فخر املحققني بن العالمة احليل)175(، 
ذكر االفندي)176( بأنه رأى اجازة بخط فخر املحققني عىل ظهر كتاب: )قواعد 
عيل  »قرأ  بقوله:  عليه  أثنى  753هـ،  سنة  تارخيها  احليل،  للعالمة  األحكام(، 
موالنا الشيخ األعظم اإلمام املعظم شيخ الطائفة موالنا احلاج عز احلق والدين 
ابن الشيخ اإلمام السعيد ممد بن إبراهيم بن احلسام الدمشقي«. من خالل 
النص السابق يبدو إن والد املرتجم له كان من العلامء إذ ُذكر بالقول: »الشيخ 

اإلمام السعيد«.

عميد الدين عبد املطلب بن األعرج احلسيني )ت:754#(:  هو الفاضل العامل . 10
علم  املرتىض  اإلمام  السعيد  »املوىل  فيه:  وقيل  املعروف)177(،  اجلليل  الفقيه 
اإلمام  الدهر موالنا  الفخر وخريدة  درة  زمانه...  البيت يف  أهل  اهلدى شيخ 
يف  خمترصة  رسالة  خالهلا  أّلَف  بغداد  إىل  علمية  رحلة  له  الرباين...«)178(، 
مناسخات املرياث، يبدو أنه أبدع فيها إىل درجة أن خاله العالمة احليل كتب 

له عىل ظهرها: »أحسنت أهيا الولد العزيز...«)179(.

املحققني  فخر  أن  ويبدو  املحققني)180(،  فخر  خاله  ابن  عن  له  املرتجم  روى   
أّثَر به تأثريا كبريا إىل درجة أنه ألف كتابا سامه: )كنز الفوائد يف حل مشكالت 
القواعد(، وهو عبارة عن رشح لكتاب القواعد من تاليف خاله العالمة احليل، 
فخر  أن  إاّل  املحققني،  لفخر  القواعد  رشح  غرار  عىل  صنف  الكتاب  وهذا 
الدين صّنف  العالمة احليل، وعميد  والده  كتابه خالل حياة  املحققني صّنف 

كتابه بعد وفاة خاله العالمة احليل)181(. 

نجم الدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب )ت:754#(: أحد الفقهاء ااِلمامية . 11
القاطنني يف املدينة املنّورة، شغل منصب قايض املدينة املنورة، كان فقيها شاعرا، 
اعتمد عىل فتياه أمراء املدينة املنورة الذين كانوا يكنون له االحرتام، توف سنة 

754هـ)182(. 

العاّلمة  عنها  فأجاب  فيها،  يستفهمه  احليّل  العاّلمة  إىل  مسائل  بعث  وقد   
النسيب،  النقيب، احلسيب،  الكبري،  »السيد  بقوله:  الرسالة  ووصفه يف صدر 
واحلكم  والفخار،  املجد  معدن  السيادة،  زين  السادة،  عز  املرتىض،  املعظم 
املعّلـى  بالسهم  والفائز  األوف من فضائل األخالق،  للقصد  اجلامع  واآلثار، 



أ. م. د. يوسف كاظم جغيل الشمريفخر املحققني .. ممد بن احلسن بن يوسف احليل

498499 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

من طيب األعراق، مزين ديوان القضاء بإظهار احلّق عىل احلّجة البيضاء عند 
ترافع اخلصم، نجم احلق واملّلة والدين مهنا بن سنان احلسيني، القاطن بمدينة 

جّدة«)183(.

حممد بن العالء بن احلسن امللقب بنظام الدين )ت:757#(: فقيه إمامي جامع . 12
للمعقول واملنقول)184(، وأحد تالمذة فخر املحققني، قرأ عليه كتاب: إرشاد 
فخر  له  وكتب  آخره  إىل  أوله  من  احليل)185(،  العالمة  مؤلفات  من  األذهان، 
الفقيه  السيد  موالنا  عيلَّ  »قرأ  فيها:  ذكر  الكتاب  عىل  بخطه  إجازة  املحققني 
جامع  املرضية  واألخالق  القدسية  النفس  صاحب  األعظم)186(...  الطاهر 
املعقول واملنقول نظام احلق والدين... قراءة بحث وحتقيق وأجزت له روايته 
مصنفات  رواية  أيضًا  له  وأجزت  رسه،  اهلل  قدس  املصنف  والدي  عن  عني 
وكتب  ذلك...  فلريِو  ايضا  انا  صنفته  ما  ومجيع  واملنقول  املعقول  يف  والدي 
ممد بن احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر يف 14 ذي احلجة 757هـ اهلاللية 

باحللة، واحلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل نبينا ممد وآله الطاهرين«)187(. 

يف . 13 تتلمذ  حيا:#760(:  )كان  البابيل  احلسن  بن  إبراهيم  بن  حييى  بن  حممد 
الرشعية  األحكام  )حترير  كتاب:  عىل  أجازه  الذي  املحققني،  فخر  عىل  احللة 
سنة  القعدة  ذي   5 يف  اإلجازة  تاريخ  احليل،  للعالمة  اإلمامية(،  مذهب  عىل 

.)188(#760

فقيه)190(، . 14 كامل  عامل  )ت:#763(:  احليل  الرسابشنوي)189(  احلسن  بن  عيل 
هذه  تكون  أن  واحتمل  االسم  هبذا  شخصية  من  ألكثر  االفندي)191(  ترجم 
االسامء لشخصية واحدة، إال أن املنطق حيتمل التعدد حلصوله عىل إجازة)192( 

من والده وربام له ولد باللقب نفسه ومن العائلة نفسها.

ويعد عيل الرسابشنوي أحد تالمذة العالمة احليل وولده فخر املحققني، كتب 
املرتجم له نسخة من كتاب: )مبادئ األصول إىل علم األصول(، من مؤلفات 
تعليقات  وعليها   ،#715 سنة  رجب  أواخر  نسخه  من  فرغ  احليل،  العالمة 
لعلها بخطه، ثم قرأها عىل فخر املحققني بن املصنف، فكتب له إجازة بخطه 
أوهلا: »قرأ عيل املوىل السيد املعظم احلسيب النسيب رشف آل أيب طالب العامل 
العلوي  الريض  بن  احلسن  بن  عيل  الدين  زين  الورع  العابد  الزاهد  الفاضل 
تشهد  قراءة  األصول  علم  إىل  الوصول  مبادئ  كتاب  الرسابشنوي  احلسيني 
والدي  عن  عني  الكتاب  هذا  رواية  له  أجزت  وقد  علمه  عىل  وتدل  بفضله 
أيامه وكذلك أجزت له رواية مجيع ما قرأتا ورويته وأجيز  املصنف أدام اهلل 
روايته فلريو ذلك عىل الرشائط املقررة. وكتب ممد بن احلسن بن يوسف بن 

املطهر يف غرة مجادى األوىل سنة 715...«)193(. 

املقابلة مع نسخة  أو غريه وكتب يف آخرها: »بلغت  قابلها وصححها هو  ثم 
مصنف  الكامل  العامل  اإلمام  ابن  والدين  امللة  فخر  العامل  اإلمام  عىل  قرئت 

الكتاب احلسن بن يوسف ]بن[ املطهر أدام اهلل ظلهام«)194(.

حممد بن حممد )فخر املحققني( بن احلسن بن املطهر احليل)كان حيًا قبل:#771(: . 15
كان فاضال فقيها وجيها، يروي عن أبيه عن جده العالمة احليل، تويف يف حياة 
أبيه)195(، علاًم أنه ذكر يف كتاب: )موسوعة طبقات الفقهاء()196(، أنه توف قبل 
ما  وإذا  أبيه،  حياة  يف  توف  أنه  ذكر  نفسه،  املذكور  الكتاب  ويف  777#ـ،  عام 
عرفنا أن أباه توف سنة 771#ـ، إذن فمن املفرتض أن يثبت يف الكتاب املذكور 
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بأن وفاته قبل سنة 771#، وليس سنة 777#، خاصة وأن الكتاب املذكور عند 
القول إن خطأ  ترمجة فخر املحققني أكد وفاته سنة 771#، إذن فمن املمكن 

مطبعيا قد حصل للتاريخ املذكور. 

العلامء . 16 من  )ت:#776(:  احليل  معية  بن  القاسم  بن  حممد  الدين  تاج  السيد 
الشهيد  مشائخ  ومن  املحققني)197(،  فخر  تالميذة  ومن  احللة،  يف  املشهورين 
األول ممد بن مكي العاميل، قال عنه تلميذه النّسابة ابن عنبة)198(: »شيخي 
علم  انتهى  إليه  املصنف،  النسابة  احلاسب  الفقيه  الفاضل  العامل  السيد  املوىل 
اهلل  أدركته قدس  الرشيفة  والسامعات  العالية،  األسناد  وله  زمانه،  النسب يف 
روحه شيخنا، وخدمته قريبًا من اثنتي عرشة سنة. قرأت عليه ما أمكن حديثا 
ونسبا، وفقها وحسابا، وأدبا وتارخيا وشعرا، وغري ذلك من تصانيفه كتاب يف 
آل  نسب  الطالب يف  هناية  الرجال خرج يف جملدين ضخمني، وكتاب  معرفة 
الظاهر  الثمر  اثني عرش جملدا ضخام قرأت عليه أكثره. وكتاب  ايب طالب يف 
من الشجرة الطاهرة أربعة جملدات يف أنساب الطالبيني. وكذلك كتاب الفلك 
القبائل والبطون... وكتاب أخبار األمم، وكتاب منهاج  املشحون يف أنساب 

العامل يف ضبط األعامل إىل غري ذلك من كتب الفقه واحلساب والعروض«. 

ومن خالل مؤلفاته يمكن القول إّن ابن ُمَعيَّة كان موسوعيا، تلقى العلم عن 
واشتغل  ذلك  بعد  هو  وتوسع  وغريمها،  املحققني  فخر  وولده  احليل  العالمة 
بالتدريس والكتابة والتقى به الشهيد األول يف احللة فوجده عاملا واسع املعرفة 
فاغتنم جمالسه، واستفاد منه واستجازه، وال نجد نصا تارخييا يدل عىل شكل 
الصلة القائمة بني الشهيد وابن معية، هل الصلة هي صلة التلميذ والتدريس، 

أو يشء آخر من الصلة؟ إال إنه من خالل اطالعنا عىل كتب الرتاجم نستبعد أن 
يفوت الشهيد األول يف املراحل األولية من حياته الدراسية يف احللة االستفادة 
من شخصية علمية كابن ُمَعيَّة وما نعرف من حب الشهيد األول للعلم، وربام 

تكون العالقة بني الشهيد وابن ُمَعيَّة هي عالقة التلمذة والتدريس)199(. 

العلوي . 17 السيد حيدر بن عيل بن حيدر  هو  السيد حيدر اآلميل )ت:#782(: 
الصوفية  علامء  أفاضل  من  يعد  كان  الصويف)200(،  املازندراين  اآلميل  احلسيني 
األوحد  املحقق  بالعارف  وصف  عرشية،  االثنى  اإلمامية  مذهب  عىل  وكان 
وكان فقيهًا، مّدثًا، عاملًا بالتفسري والكالم، مصّنفا، ولد بآمل يف سنة 719هـ، 
إىل  عاد  ثم  وأصفهان)201(،  وأسرتاباد  خراسان  بالد  إىل  وخرج  هبا.  وتعّلم 
ُحّبب  ثم  بن شاه كتخدا،  الدولة  لفخر  الوزارة  بعد عرشين سنة، فويل  بلدته 
إىل  وتوّجه  التصّوف،  خرقة  ولبس  وتزّهد،  الوزارة،  فاعتزل  التصوف،  إليه 
عىل  قرأ  فسكنها،  النجف،  إىل  سار  ثم   ،)#751( سنة  فدخلها  حاّجًا،  مكة 
عنها  فأجاب  والكالمية،  الفقهية  املسائل  من  مجلة  له  وكتب  املحققني،  فخر 
املسائل  رواية  له  أجاز  كام  روايتها،   )#751( سنة  يف  له  وأجاز  احليل،  شيخه 
ممد  بن  عيل  الدين  نصري  عن  أيضًا  اآلميل  حيدر  السيد  وأخذ  املدنيات)202( 
كتبًا،  اهلاشمي.وصّنف  محزة  بن  احلسن  وعن  )ت:#755(،  احلّلـي  الكايش 
التأويل،  من  املنتخب  اآليات،  تأويل  اخلضم،  البحر  ااَلعظم،  املحيط  منها: 
البن  الفصوص  رشح  يف  النصوص  نص  الكريم،  القرآن  تفسري  يف  وكّلها 
األركان  عىل  مشتملة  قال:اهنا  اإليامن،  أهل  رشائع  فروع  يف  األركان  عريب، 
التي هي الصالة والصيام والزكاة واحلج واجلهاد. مدارج السالكني  اخلمسة 
يف مراتب العارفني، جامع األرسار ومنبع األنوار يف التوحيد، أمثلة التوحيد، 
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الكايش.ونسب  الرزاق  عبد  كتاب  من  الصوفية، جّرده  ولّب االصطالحات 
إليه بعضهم كتاب الكشكول فيام جرى عىل آل الرسول، وقد أّلفه صاحبه يف 
سنة 735هـ، مل تذكر املصادر تاريخ وفاته، لكنه فرغ من رشحه للفصوص يف 

بغداد سنة #782)203(.

رجب سنة  آخر شهر  عليه يف  قرأ  وقد  املحققني،  فخر  تالمذة  املع  أحد  وهو 
عيل  »قرأ  له:  وكتب  الدين  فخر  عنها  فأجاب  األسئلة  من  جمموعة   ،#759
أطال اهلل عمره ورزقنا بركته وشفاعته عند أجداده الطاهرين وأجزت له رواية 

األجوبة عني«)204(.

فخر  عىل  األسئلة  مع  وقرأها  املهنائية  املسائل  أجوبة  اآلميل  حيدر  كتب  وقد 
الدين ممد فأجابه عنها يف أواخر ربيع الثاين سنة 761# وكتب له: »أجزت 
ملوالنا السيد... أدام اهلل فضائله وأسبغ فواضله أن يروي ذلك عني عن والدي 

قدس رسه وأن يعمل بذلك ويفتي«)205(.

أمحد . 18 بن  حامد  بن  ممد  )ت:#786(:  العاميل  مكي  بن  حممد  األول  الشهيد 
املعروف  العاميل  اهلّل  عبد  أبو  الدين  شمس  الَعَلم،  اإلمامي  املجتهد  املّطلبي، 
بالشهيد األّول، ولد يف جّزين )من قرى جبل عامل بلبنان( سنة 734هـ)206(، 
 ،)#751( سنة  احللة  مدينة  يف  فكان  العراق،  إىل  وارحتل  ببلدته،  وتعّلم  نشأ 
فخر  أجّلهم:  من  كان  املشائخ،  كبار  عن  واحلديث  واألصول  الفقه  وأخذ 
به كثريًا، ويبدو أن اتصال  العاّلمة احلّلـي، والزمه وانتفع  املحققني ممد بن 
يومها  كانت  واحللة  عمره،  من  عرشة  السابعة  يبلغ  أن  قبل  كانت  به  الشهيد 
منهم  العلامء  بكبار  تزخر  وكانت  الفكرية،  احلركة  مراكز  من  كبريًا  مركزًا 

بن  ممد  بن  املطلب  عبد  الدين  وعميد  املحققني،  فخر  وولده  احليل  العالمة 
األعرج احلسيني، وأخوه ضياء الدين عبد اهلّل بن األعرج، وتاج الدين ممد 

بن القاسم بن ُمعّية احلسني)207(.

الفقه وغريه، ودّرس وصّنــف  باحلّلة إىل سنة 757#، وأتقن  أقام  أّنه  ويظهر 
فيها بعض تصانيفه، وسمع ببغداد سنة 758#، وقد زار خالل تواجده باحلّلة، 
كربالء واملدينة املنورة، وعاد إىل بلدته جّزين، وأسس فيها مدرسة، ونرش علمه 
هناك، واستفاد بدمشق من قطب الدين ممد بن ممد الرازي، املتكّلم تلميذ 

العاّلمة احلّلـي، وأجازه عىل مجيع مصنفاته سنة #766.

وقيل أنه: »عاّلمة يف الفقه، ميطًا بدقائقه، عاملًا باألصول، مّدثًا، أديبًا، شاعرًا، 
ذا ذهن سّيال، وعقلية متفتحة، ونظر ثاقب، وهو ممن ترك آثارًا واضحة عىل 
ممد  األول  الشهيد  ذكر  فقد  وتنقيحًا)208(.  وتطويرًا  جتديدًا  الشيعي  الفقه 
إجازات يف  منه عدة  باحللة ونال  داره  املحققني يف  قرأ عىل فخر  أنه  بن مكي 
اوقات خمتلفة فاوهلا كانت يف شهر شعبان من سنة 751#، إذ أخذ عنه عدد من 

األحاديث النبوية«)209(.

األوىل)210(،  مجادى  ثالث  اجلمعة  يوم  أخرى  مرة  بداره  احلديث  عليه  وقرأ 
الثالثة كانت يف سادس شوال سنة 756#)211(، وبالتاريخ نفسه قرأ  والقراءة 
بنهاية  اإلجازة  له  وكتبت  الفوائد،  إيضاح  كتاب:  احلديث  عن  فضاًل  عليه 
القعدة  القراءة)212(، وكتب له اإلجازة بام قرأه عليه يف اخلامس عرش من ذي 
سنة 758#، جاء فيها: »أجزت له مجيع ما صنفته يف العلوم العقلية والكالمية 
صنفه  ما  مجيع  له  وأجزت  العقلية،  العلوم  سائر  من  وغريها  واألصولية 
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والدي«)213(، كام أجازه عن الشيوخ الذين أجازوه وأجازوا والده العالمة)214( 
ومن خالل نص اإلجازة يتبني لنا أنه قد الزمه مدة طويلة حتى قرأ عليه كل 

مؤلفاته ومؤلفات والده العالمة.

امتازت العالقة بني األستاذ والتلميذ بالقوة والوفاء، وتقدير األستاذ لتلميذه 
تلميذه  بحق  املحققني  فخر  قاله  فيام  ذلك  نتلمس  ان  يمكن  إذ  به،  وحفاوته 
الشهيد األول: »اإلمام العاّلمة األعظم، أفضل علامء العامل«، تصدى للتأليف 

والتدريس واالجتهاد يف سن مبكر)215(.

ويبدو أن كلامت اإلطراء واإلعجاب هي اللغة السائدة يف التعبري عن احرتام 
التالميذ لشيوخهم وإجالهلم، وهي لغة تشجيع الشيوخ بحق تالمذتم لذلك 
نجد عىل األعم األغلب يف اإلجازات كلامت املدح والتمجيد والثناء يف كثري 

من األحيان حتى تصل حد املبالغة. 

بن . 19 هو عيل  النييل )كان حيا:#801(:  احلميد  بن عبد  الدين عيل  نظام  الشيخ 
بالنِّييل)216(،  املعروف  ـي،  احللِّ القاسم  أبو  الدين  نظام  احلميد،  عبد  بن  ممد 
تالمذة  أحد  القدر،  جليل  فاضل  جّده)217(  إىل  نسبة  ـ  احلميد  عبد  بن  وبعيّل 
فخر املحققني، وأخذ عن مجاعة من كبار الفقهاء، منهم: فخر املحّققني وريض 
الدين ممد بن  املزيدي )ت: 757#(، وشمس  بن أمحد بن حييى  الدين عيل 
أمحد بن أيب املعايل املوسوي )ت: 769#( كان من علامء اإلمامية، فقيهًا، وقال 
حسن  السيد  عنه  شاعرًا.روى  أديبًا،  مصّنفًا،  كان  إّنه  العاميل:  مسن  السيد 
بن أيوب املعروف بابن نجم الدين وقرأ عليه الفقيه الكبري أمحد بن ممد بن 
فهد احلّلـي )ت: 841#( كتاب: )رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام( 

املحّقق،  مصنفات  من  غريه  ورواية  بروايته  إجازة  منه  وله  احلّلـي،  للمحّقق 
وغري ذلك، أجازه يف مجادى اآلخرة سنة 771#)218(، مل تذكر املصادر تاريخ 
وفاته لكن الطهراين ترجم له يف القرن الثامن من طبقاته، واستظهر بقاءه إىل 

القرن التاسع)219(. 

ثالثا: رحالت فخر المحققين العلمية

َعدَّ كثري من العلامء )احلديث(: بأنه السامع لرواية الشيخ مبارشة وهو أرفع رتبة 
أثرها  العلامء  لدى  اإلسناد  سلسلة  حفظ  يف  للرغبة  وكانت  عليه)220(،  القراءة  من 
إدراكه لألمور)221(،  زمانه ملجرد  أول  الصبي يف  احلديث حتى من  إباحة سامع  يف 
 ال يمكن أن  وأكد اإلمامية عىل أن احلديث الذي ُيسَمع من اإلمام املعصوم 
يرتقي الشك إليه مِلا يَتَمتَّع به اإلمام املعصوم  من الثقة، وكانت الرحلة العلمية 
لدى اإلمامية يتحقق خالهلا عامالن مهامن مها: ديني، وعلمي. أما الديني: فيتمثل 
)222(، حتى  املعصومني  األئمة  مدة حياة   خالل  املعصوم  باإلمام  باللقاء 
عن  احلديث  الن  ذلك   ،)#260( سنة  حدود  يف   )223( عرش  الثاين  اإلمام  غيبة 

 . األئمة املعصومني لدى اإلمامية كأنام هو مروي عن النبي ممد

الطلبة اإلمامية لتحقيقه عن طريق  العلمي الذي عمل  بالنسبة إىل اهلدف  أما 
يسمع  الذي  العلم  يف  جيدون  كانوا  فإهنم  سابقا،  ُذكر  عاّم  فضاًل  العلمية  الرحلة 
مشافهة من الشيخ أجدر باالعتامد من العلم الذي يؤخذ من باطن الكتب، وأكدت 
األحاديث النبوية املباركة عىل طلب العلم والرحلة لتحصيله، ولو يف املناطق البعيدة 

النائية عن مركز الدولة اإلسالمية فقال : ))اطلبوا العلم ولو بالصني(()224(.
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احللة  مدينة  يف  البارزين  العلامء  من  واحدا  باعتباره   - املحققني  لفخر  كان 
احليل،  العالمة  أبيه  أيام  بعضها  كان  متعددة،  إسالمية  مدن  إىل  علمية  رحالت   -
واستمرت رحالته العلمية بعد وفاة أبيه، ومن الالفت للنظر يف هذه الشخصية بأنه 
س ويمنح اإلجازة ومل نجد نصًا يشري إىل كونه سمع  يف أثناء رحالته العلمية كان يدرِّ

ه. من أحد أو تتلمذ عىل أحد ما عدا أباه العالمة احليل وعمَّ

ومن رحالته برفقة والده العالمة إىل بغداد التي كان فيها سنة 702#، إذ نسخ 
احللـي)225(،  العالمة  لوالده  الدين،  أصول  يف  املسرتشدين  هنج  كتاب:  بغداد  يف 

وكانت له رحلة إىل كربالء سنة #705)226(.

إذ كانت  السيارة  املدرسة  السلطانية حيث  وله رحلة بصحبة والده إىل مدينة 
احلاج  بن  طالب  ايب  بن  هالل  بن  ممد  مها:  تالمذته  من  الثنني  هناك  إجازة  له 
ممد الطبيب بن أيب يوسف اآلوي)ت:710#(، فقيه، إمامي، مقق، متكلم)227(، 
بلكو  بن  أمحد  الفتوح  ابو  ومعه   ،#705 سنة  أجازه  املحققني،  فخر  تالمذة  أحد 
املدقق  املحقق  الكبري  املعظم  »املوىل  بقوله:  اإلجازة  تلك  يف  وصفه  )ت:#723(، 
ملك العلامء رئيس الفضالء لسان املتكلمني واحلكامء أفضل املحققني املؤيد بالنفس 
القدسية واألخالق املرضية، شمس الدين أبو يوسف ممد بن هالل...«، وأجاز له 

إجازة أخرى سنة 710# يف مدينة السلطانية)228(.

احليل  العالمة  بأن  ذكرنا  التي  السيارة  املدرسة  يف  األخرية  اإلجازة  أن  ويبدو 
فخر  كان   ،#717 سنة  ويف  خدابندة،  ممد  املغويل  السلطان  من  وبتأييد  أسسها 
املحققني يف السلطانية، ويبدو أن ملوسم احلج الدور الكبري يف احلياة الفكرية لدى 
كل املسلمني فكان املوسم عبارة عن مدرسة فكرية كربى جتمع معظم علامء املسلمني 

يف مكان واحد ويسمع الواحد من اآلخر وجياز عدد من العلامء عىل آخرين، كذلك 
طريق الذهاب واإلياب إىل موسم احلج كان فرصة دراسة وتعارف ومنح إجازات، 
وكان نصيب فخر املحققني من موسم احلج أن قرأ عىل والده العالمة احليل كتاب: 
)التهذيب( للشيخ الطويس من أوله إىل آخره مرتني: مرة يف طريق احلج كام يظهر من 
اإليضاح له يف رشح القواعد، وقد فرغ من قراءته وإمتامه يف املسجد احلرام، ومرة 

أخرى يف املشهد املقدس الغروي، كام أفاد الشيخ البهائي يف بعض فوائده)229(.

إىل  علمية  رحالت  احليل  العالمة  والده  وفاة  بعد  املحققني  لفخر  أن  واتضح 
مدن عديدة ففي سنة 726#، توجه إىل اذربيجان، وكان وقتئٍذ يرتب كتاب: )دليل 
الواحد واخلمسني بعد املائة(، خطر له أن هذا الدليل خطايب ال يصلح يف املسائل 
تلك  الرمحة  عليه  والدي  »رأيت  املحققني:  فخر  فقال  كتابته،  يف  فتوقف  الربهانية 
وشكوت  شديدًا  بكاء  فبكيت  األحزان  وصاحلتني  السلوان،  سالين  وقد  الليلة 
الكذب  العدوان وتواتر  املعاند، وهجرة اإلخوان وكثرة  املساعدة، وكثرة  قلة  إليه 

والبهتان، حتى أوجب يل ذلك جالء األوطان واهلرب إىل أرض أذربيجان«.

ويبدو أن فخر الدين كان يعاين من أزمات كثرية أضطر عىل أثرها إىل الرحيل 
لكنه قد شد عزمه وخاصة بعد أن رأى والده يف املنام وقال له: »اقطع خطابك فقد 
قطعت نياط قلبي، قد سلمتك إىل اهلل فهو سند من السند له... أال ترىض بوصول 
واملظلوم  الظامل  علم  لو  واهلل  قواك.  هبا  وتكمل  اعضاؤك  فيها  تتعب  مل  أغراض 
الظامل متوف. دع  املظلوم مرتجى، وعند  الظلم عند  لكان  النجاة وربحها  بخسارة 
املبالغة يف احلزن عيل، فإين قد بلغت من املنازل أقصاها ومن الدرجات أعالها ومن 
الغرفات ذراها، فاقلل من البكاء فانا مبالغ لك يف الدعاء فقلت يا سيدي:الدليل 
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احلادي واخلمسون بعد املائة من كتاب األلفني عىل عصمة األئمة يعرتينى فيه شك 
ألنه خطابى، فقال: بل برهانى...«)230(. 

ويف سنة 727# توجه فخر املحققني إىل أصفهان)231(، ويبدو من خالل سري 
احلوادث التارخيية أنه عاد من أصفهان إذ أنه يف سنة 736# كان يف النجف األرشف 
إذ أجاز يف السنة املذكورة أحد تالمذته وهو محزة بن محزة احلسيني )حيا:#736(، 
عىل جمموعة من مسائل سأهلا لشيخه فخر املحققني، الذي كتب جواباته عىل كل 
مسألة منها وأجاز له روايتها عنه، واإلفتاء باألحكام الرشعية، وكانت تلك االجازة 
بتاريخ 17 رجب سنة  النجف   يف  أيب طالب  بن  املؤمنني عيل  أمري  يف مشهد 

 .)232(#736

 وربام كان فخر املحققني يرتدد بني احللة والنجف إذ إنه سنة 754# أجاز لولده 
وتلميذه حييى )كان حيا: 757#(، كان فاضاًل عاملًا، وهو الذي ألف له والده رسالة 
تأليفها 8 مرم سنة #757)233(،  تاريخ  الزكاة،  باب  قول االصحاب يف  تفسري  يف 
بني  )األلفني  كتاب  منها  احليل  العالمة  نسخ جمموعة من كتب جده  كام عمل عىل 
أبوه  كتبها  التي  النسخة  عن  نسخه   ،#757 سنة  نسخه  من  فرغ  واملني(،  الصدق 
فخر املحققني يف النجف األرشف يف 17 ربيع االول سنة 754#، فرغ من نسخه 
يف النجف األرشف)234(، وهذا يدل عىل أن فخر املحققني كان يف التاريخ املذكور 

بالنجف األرشف.

ومما يدعم رأينا بالرتدد بني احللة والنجف أنه كان يف احللة سنة 751#، وسنة 
756# أجاز يف داره باحللة السيفية لتلميذه الشهيد األول ممد بن مكي العاميل)235(. 
النسخ  بعد  عليها  وأجازه  جده،  مؤلفات  من  األقوال(،  )خالصة  كتاب  نسخ  كام 

أجاز   #759 ويف سنة  احليل)236(،  املطهر  بن  احلسن  بن  ممد  املحققني  فخر  والده 
فخر املحققني يف النجف األرشف لتلميذه السيد حيدر بن عيل بن األعرج احلسيني 

)كان حيًا: #782()237(.

رابعًا: نتاجه الفكري

عرف عن فخر الدين بأنه كان يف السنة احلادية عرشة من عمره جامعًا للمعقول 
واملنقول وأنه قرأ عىل والده كتبًا كثرية من األصحاب، فاز بدرجة االجتهاد يف سن 
الذي  اللثام()238(  )كشف  كتاب:  يف  ذكر  ما  ذلك  عىل  والدليل  عمره،  من  مبكرة 
رصح يف مقدمته: »وقد فرغت من حتصيل العلوم معقوهلا ومنقوهلا ومل أكمل ثالث 
عرشة سنة ورشعت يف التصنيف ومل أكمل إحدى عرشة وصنفت )احلريص عىل 
فهم رشح التلخيص(، ومل أكمل مخس عرشة سنة وقد كتبت قبله من كتبي ما ينيف 

عىل عرشين من متون ورشوح«. 

النص السابق يدل داللة واضحة عىل أن فخر املحققني قد وصل إىل إملامه بعلوم 
عديدة يف عمٍر مبكر، حتى وإن كان يف النص نوع من املبالغة فهو داللة واضحة عىل 

النبوغ الفكري الذي متتع به فخر املحققني.

متيزت مؤلفات فخر املحققني بقوة آرائه الفقهية ورصانتها، ومتتعت بالتحقيق 
والتدقيق البارع، مما أدى إىل تفوقه عىل أقرانه ومعارصيه واعرتاف اجلميع بأعلميته، 
حتى نقل احلافظ من الشافعية يف مدحه بالقول: »إنه رآه مع أبيه يف جملس السلطان 
ممد الشهري بـ: )خدابندة( فوجده شابا عاملا فطنا مستعدا للعلوم ذا أخالق مرضية 
بدرجة  فاز  الرشيف  من عمره  العارشة  السنة  العالمة ويف  أبيه  تربية  ريب يف حجر 
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االجتهاد«)239(، وهذا ما أكده القمي)240( عندما قال: »كفى يف ذلك أنه فاز بدرجة 
االجتهاد يف السنة العارشة من عمره الرشيف«.

أبرز  ومن  فيها،  وتفوقه  واألصول  الفقه  علوم  يف  بتعمقه  املحققني  فخر  متيز 
مؤلفاته )إيضاح الفوائد()241(: 

الطبعة األوىل سنة 1387هـ، يف  الفوائد)242( - طبع  ذكر مقق كتاب إيضاح 
العلمية بقم املقدسة - عددًا من نسخ خمطوطة للكتاب املذكور وجدنا أن  املطبعة 
وقال  اإلسالمي،  الرتاث  عىل  واملطلع  الكريم  للقاريء  فائدة  من  فيها  ملا  نذكرها 
املحقق إنه اعتمد عىل تلك النسخ يف حتقيق الكتاب ومنها: نسخة عتيقة ثمينة من 
ومن  الوصية،  آخر  إىل  الكتاب  أول  من  فيها  النجفي  املرعيش  اهلل  آلية  اإليضاح 
بعد  املحققني(  )فخر  التي رشحها  القواعد  اشتامهلا عىل رشح خطبة  خصوصياتا 
ارحتال والده، وبعد تأليفه اإليضاح، الذي صنف اجلزء األول منه حال حياته ويف 
من  العرص  منه وقت  الفراغ  »اتفق  نصه:  للناسخ هذا  قول  منها  األول  اجلزء  آخر 
يوم األربعاء لسبع ليال مضني من شهر ربيع األول من شهور سنة ثامنى وأربعني 
وثامنمأة هجرية عىل مرشفها السالم«، ونسخة عتيقة له أيضا من أول كتاب النكاح 
إىل آخر كتاب الديات تاريخ نسخها )13 رجب 855( ويف ظهرها صورة إجازة 
وعىل   )243()756( اإلجازة  وتاريخ  رسمها  قدس  األول  للشهيد  املحققني  فخر 
أول  من  اخلط  أيضا جيدة  له  أخرى  واملقابلة، ونسخة  التصحيح  حواشيها عالئم 
كتاب النكاح إىل آخر كتاب الديات تاريخ نسخها )1191( وعىل حواشيها أيضا 
الديات  آخر  إىل  الطالق  كتاب  أول  من  أيضا  له  عتيقة  ونسخة  التصحيح،  عالئم 
آخر  إىل  الطهارة  أول  من  أيضا  له  اخلط  جيدة  ونسخة   ،)1246( نسخها  تاريخ 

املتن  تاريخ كتابتها )1041(، ونسخة عتيقة ثمينة جدا مشتملة عىل مجيع  الوصية 
والرشح لنجله الفاضل األملعي )احلاج آقا ممود املرعيش( من أول كتاب الطهارة 
إىل آخر كتاب الوصية وهذه النسخة أحسنها خطا وأصحها تصحيحا وقراءة ويف 
آخرها ما هذا لفظه: »تم توسيد اجلزء األول من القواعد مع رشح اإلشكاالت يف 
تاريخ  باخلري والنعم يف  ثامن شهر اهلل األصم ختم  الساعات...  أحسن ساعة من 
سنة تسع ومخسني وثامنمأة )859( عىل يدي أضعف الربية... عيل بن عبد العزيز 
االسرتآبادي غفر اهلل له ولوالديه«، ونسخة أخرى له دام توفيقه أيضا من أول كتاب 
الطهارة إىل أواخر العتق وعىل حواشيها عالئم التصحيح كثريا، ونسخة عتيقة ثمينة 
من أول الطهارة إىل آخر الديات، يف مكتبة حجة االسالم واملسلمني )احلاج سيد 
التصحيح  أواسطها عالئم  إىل  ب ـ: )موالنا( وعىل حواشيها  املشتهر  التربيزي(  عيل 
خطبة  )رشح  هبمن)244(،  بن  عيل  بن  ممد  بخط  نسخها)920(  تاريخ  واملقابلة 
القواعد( املسمى ايضًا بـ: )جامع الفوائد(، ألفه بعد االيضاح، نسختان مطبوعتان 
واألخرى   )#1272( إحدامها  طبع  تاريخ  املرعيش(  النجفي  اهلل  )آية  مكتبة  من 
)1315#(، ونسخة خمطوطة جيدة لسيد العلامء )احلاج سيد عيسى اجلزائري( نزيل 
بلدة خرم آباد لرستان، وهي من أول كتاب الطهارة إىل آخر الوصية وعىل حواشيها 
عالئم التصحيح واملقابلة ويف آخرها ما لفظه: »هو املوفق واملعني بلغ قباال وصحح 
بعد  ثامنني  سنة  املعظم  شعبان  عرش  خامس  البرص  عنه  زاغ  ما  إال  اإلمكان  بقدر 
األلف يف أيام إقامتي بدار الرسور بيجاپور«)245(، و)رسالة الفخرية يف النية()246(، 
الكالم(،  يف  الوافية  )الكافية  و  العالمة،  والده  تصنيف  اإلرشاد()247(  )حاشية  و 
مبادىء  العالمة، و )رشح كتاب  املسرتشدين( تصنيف والده  و)رشح كتاب هنج 
بـ:  املسمى  أيضًا  لوالده  ايضًا، و )رشح كتاب تذيب األصول(  لوالده  األصول( 
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)غاية السؤال(، و)املسائل احليدرية(، ألفها ألحد تالميذه السيد حيدر اآلميل)248(، 
وذكر السيد الطباطبائي)249( أهنا موجودة عنده األسئلة بخط السيد واألجوبة بخط 

الشيخ فخر املحققني.

ويشري العالمة احليل إىل أن تأليفه كان بالتامس من ابنه عىل ما رصح يف رشح 
خطبة القواعد بقوله: »إين ملا اشغلت عىل والدي قدس اهلل رسه يف املعقول واملنقول 
وقرأت عليه كثريا من كتب أصحابنا فالتمست منه أن يعمل يل كتابا يف الفقه جامعا 
لقواعده حاويا لفرائده«، ورصح والده الرشيف أيضًا يف خطبة القواعد بقوله: »فهذا 
كتاب: )قواعد االحكام يف معرفة احلالل واحلرام( إجابة اللتامس أحب الناس إيل 
وأعزهم عيلَّ وهو الولد العزيز )ممد( الذي أرجو من اهلل طول عمره بعدي«)250(.  
وهذا الكالم إن دل عىل يشء فإنه يدل عىل أن فخر املحققني كان منذ الصغر نبيهًا 

مبا للعلم بتشجيع والده إليه حتى أبدع وأّلف كتبا كثرية.

 اهتم العالمة احليل بولده كثريًا واعتنى به حتى أنه ذكره يف مجلة من مصنفاته، 
مؤلفات  من  يكتمل  مل  ما  بإمتام  القواعد،  كتاب:  هبا  ختم  التي  وصيته  يف  وأمره 
والده)251(، عمل فخر املحققني عىل حتقيق رغبة والده يف إكامل مصنفاته، وهذا ما 
ذكره القمي)252(عندما قال: »أمر يف وصيته التي ختم هبا القواعد بإمتام ما بقي ناقصًا 
من كتبه بعد حلول األجل، وإصالح ما وجد فيها من اخللل، وله غري ما أتم من 

كتب والده«.

توف فخر املحققني ليلة 25 مجادى الثانية سنة 771# عن عمر قارب )89( سنة 
تقريبا)253(، وذكر القمي)254( أن قرب فخر املحققني عىل ما يظهر يف النجف األرشف 

ولعله قرب قرب والده العالمة الذي يقع يف إيوان الصحن العلوي الرشيف.

...الخاتمة...

إن اآلثار املعنوية واملادية املتبقية من العظامء والشخصيات الكبرية هلا األثر البالغ 
يف إحياء الشخصيات واحلقائق يف النفوس واألذهان وبقاء فكرهم وأهدافهم، وهذا 
العلمية  والشخصيات  القديمة  باآلثار  االهتامم  هو  واألمم،  العقالء  عليه  دأب  ما 

والدينية.

احلياة . 1 رفد  املحققني يف أرسة علمية ذات جذور عريقة أسهمت يف  نشأ فخر 
الفكرية يف احللة بعلامء عديدين وبنتاج فكري ثّر، وباإلضافة إىل الدور الفكري 

كان هلذه األرسة دوٌر سيايٌس أبان اجتياح املغول لبغداد سنة #656. 

تبني من خالل الدراسة أن لفخر املحققني ووالده العالمة احليل الدور الكبري . 2
يف رفد احلركة الفكرية يف مدينة احللة خالل القرن الثامن اهلجري.

تزعم فخر املحققني الطائفة اإلمامية بعد وفاة والده العالمة احليل، حتى أصبح . 3
مقصدا لطالب العلم من خمتلف مدن العامل اإلسالمي.

عمل فخر املحققني عىل إكامل مصنفات والده التي مل تكتمل يف حياته فأوىص . 4
لولده بان يكمل ذلك، وربام كان ذلك سببا يف قلة مؤلفات فخر املحققني إذا 

ما قورنت بمؤلفات والده، ألنه انشغل بإكامل مؤلفات والده.
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تتلمذ عىل فخر املحققني عدٌد من الفقهاء الذين أجازهم عىل كتب عديدة لعل . 5
أغلبها مؤلفات والده العالمة احليل، باإلضافة ملصنفات علامء آخرين.

الذي . 6 أبيه  برفقة  بعضها  عديدة  مدن  إىل  علمية  رحالت  املحققني  لفخر  كان 
ابان رحلته برفقة السلطان املغويل ممد خدا بندة عند تأسيس  اصطحبه معه 
املدرسة السيارة، ورحالت أخرى بعد وفاة أبيه تردد بني مدن العامل اإلسالمي 

واحللة.

كانت له مصنفات عديدة شملت علومًا خمتلفة كالفقه واألصول وعلم الكالم . 7
وغريها من املجاالت األخرى ناهيك عام أكمله من مصنفات والده العالمة 

احليل.

كان له الفضل الكبري يف تطوير مناهج الفقه واألصول اإلمامي، وجتديد صياغة . 8
عملية اإلجتهاد وتنظيم أبواب الفقه.

 وأخريا احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وأسأله سبحانه أن يوفقنا ملا حيب 
ويرىض وما كان من توفيق يف هذا البحث فمن اهلل وحده وما كان من خطأ فمن 

نفيس ومن الشيطان وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

.................................................
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العراق،  عشائر  عباس،  العزاوي،  وربيعة.  وخفاجة  عبودة  عشائر  مع  السلطة  وتنازعت 
املكتبة احليدرية، مطبغة رشيعت، )قمـ  1425#(، 52/4. ملعرفة دورهم يف العراق راجع: 

ناجي، اإلمارة املزيدية، 42 – 46. 
قبيلة ربيعة: من القبائل التي سكنت العراق قدياًم، منازهلم من البطائح والسيب إىل الكوفة ( 18

وماتزال ربيعة تسكن العراق، بني لواء الكوت وصدر العراق. العزاوي، تأريخ العراق، 
العراق،  عشائر  عباس،  العزاوي،  عديدة.  وأنحاء  والربس  احللة  مابني  ونطاقها   .65/3
 – العرب، 216/2  قبائل  راجع: كحالة، معجم  القبيلة  وللتفاصيل عن هذه   .162/4

.226
العصور التارخيية التي مرت هبا مدينة احللة هي: عرص اإلمارة املزيدية، 495 – 545هـ، ( 19

احللة يف آخر ايام الدولة العباسية، 545 – 656هـ، ملعرفة تاريخ هذه املدة راجع: كركوش، 
ـ 1385هـ  )النجف  احليدرية،  املكتبة  الريض،  الرشيف  احللة، منشورات  تاريخ  يوسف، 
/1965م(، 1/ 22 - 66، العرص املغويل االيلخاين، 656 – 736هـ، العرص اجلالئري، 
التاريخ  )ت:#907(،  البغدادي  اهلل  فتح  بن  اهلل  عبد  الغياثي،  راجع:  813هـ،   –  736
وحتقيق:  دراسة  1486م(،  ـ   1258  / ـ891هـ   656 سنة  من  اخلامس  الغياثي)الفصل 

طارق نافع احلمداين، مطبعة اسعد، )بغداد ـ 1975م(، 81 – 136.
للتفصيل، راجع: العامد األصفهاين، خريدة القرص )قسم العراق(، 195/4، 209، 263، ( 20

.279
حسون، د.ممد ضايع، األمري صدقة بن منصور املز يدي مؤسس احللة، جملة جامعة بابل ( 21

للعلوم اإلنسانية، املجلد األول/ العدد/ 1، )بابل ـ 1996م(، 66.
العامد االصفهاين، خريدة القرص)قسم العراق(، 166/4.( 22
الشيخ املفيد: ممد بن النعامن يكنى بأيب عبد اهلل، ويلقب باملفيد، من أَجلِّ مشايخ الشيعة ( 23

ترتيب  احليل،  العالمة  413هـ/1022م.  سنة  تويف  مؤلف،  مائتي  قرابة  له  ورئيسهم، 
خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال، حتقيق: قسم احلديث يف جممع البحوث اإلسالمية، 

مطبعة جممع البحوث، )مشهد ـ #1423(، 398.
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مطبعة ( 24 اإلسالمي،  الترشيع  تاريخ  اهلادي،  عبد  د.  الفضيل،  راجع:  املدرسة،  هذه  حول 
ستارة، )قم ـ 1427هـ/2006م(، 333 – 337. 

ـ ( 25 البحوث اإلسالمية، )مشهد  الفقه يف جممع  املطلب، حتقيق: قسم  العالمة احليل، منتهى 
1413#(، 14/3- 15، مقدمة املحقق.

النافعة، ( 26 والتجارب  اجلامعة  باحلوادث  ومهًا  املسمى  احلوادث،  كتاب  جمهول،  مؤلف 
دار  رؤؤف،  السالم  عبد  وعامد  معروف  عواد  بشار  د.  حتقيق:  الفوطي،  البن  املنسوب 

الغرب االسالمي، )بريوت ـ 1997م(، 331؛ كركوش، تأريخ احللة، 75/1.
ممود غازان بن اراغون بن هوالكو بن طلو جنكيزخان توىل احلكم خالل املدة )694-( 27

الدين  الفدا، عامد  أبو  املذهب اإلمامي.  اعتنق اإلسالم عىل  703هـ/1294-1303م(، 
إسامعيل بن ممد بن عمر )ت:732#(، املخترص يف أخبار البرش، املطبعة احلسينية املرصية، 
)القاهرة ـ د.ت(، 50/4؛ املستويف القزويني، محد اهلل بن ايب بكر )ت:750هـ/1349م(، 

تاريخ كزيدة، باهتامم: عبد احلسن نوائي، )طهران ـ #1336(، 602.
ممد خدا بنده: ابن أسفها بن اراغون وسمي بـ: ُأليجايتو أو خربندا توىل احلكم خالل املدة ( 28

)703-716هـ/1303-1316م(، حيث خلف ممود غازان، اعتنق املذهب احلنفي ملدة 
ابن  البرش، 81/4؛  الفدا، املخترص يف أخبار  أبو  املذهب اإلمامي.  اعتنق  سنة واحدة ثم 
العامد احلنبيل، أبو الفالح عبد احلي )ت:1089#(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، 

دار إحياء الرتاث العريب، )بريوت ـ د.ت(، 40/6.
من ( 29 بطلب  احليل  العالمة  حرضها  مسألة  أثر  عىل  اإلمامي  املذهب  اعتناقه  سبب  أن  ذكر 

السلطان نفسه، ومتكن العالمة احليل من إلقاء احلجة عىل العلامء املوجودين من املذاهب 
احليل  العالمة  أهدى  حيث  اإلمامي،  املذهب  خدابندة  ممد  السلطان  فاعتنق  األخرى 
العاميل  يوسف  بن  عيل  البيايض،  الصدق«.  وهنج  احلق  »كشف  كتاب:  املغويل  للسلطان 
)ت:877#(، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم، حتقيق: عبد الباقر البهبوذي، املكتبة 
املرتضوية إلحياء الرتاث، املطبعة احليدرية، )قم ـ 1384#(، 122/3؛ احلسن، عبد اهلل، 

مناظرات يف اإلمامة، عبد اهلل مسن، مطبعة مهر، )قم ـ #1415(، 331.
العالمة احليل: مجال الدين أبو احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل، فاضل عامل فقيه، له ( 30

كتب عديدة تربو عىل مائة مصّنف منها كتاب منتهى املطلب، توف سنة 726هـ. الزنوري، 
املريزا ممد حسن احلسيني )ت:1218#(، رياض اجلنة، ج3، حتقيق: عيل رفيعي، مطبعة 

ستارة، )قم ـ #1412(، 599-597/3.
احليل، ( 31 اهلذيل  سعيد  بن  احلسن  بن  حييى  بن  جعفر  القاسم  أبو  الدين  نجم  احليل:  املحقق 

وهو من أعاظم أعالم الفقه اإلمامي، أوحد عرصه، كان أْلسن أهل زمانه، تويف يف شهر 

ربيع األخر سنة 676هـ، وله تصانيف حسنة مققة أمهها كتاب رشائع اإلسالم وغريها. 
حتقيق:  الكركي،  املحقق  رسائل  )ت:#940(،  احلسني  بن  عيل  الشيخ  الكركي،  املحقق 

ممد احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم ـ #1412(، 45/3.
بن ممد ( 32 بن جعفر  إبراهيم موسى  أيب  الدين  بن سعد  أبو احلسن عيل  بن طاووس:  عيل 

األصفهاين،  اهلل  عبد  األفندي،  بطاووس.  امللقب  ممد  بن  أمحد  بن  محد  بن  أمحد  بن 
)ت:1230#(، رياض العلامء وحياض الفضالء، حتقيق: امحد احلسيني، مكتبة املرعيش، 
)قم ـ 1403#(، 109/4. توف سنة 664هـ/1265م، ومُحَِل إىل النجف ودفن عند قرب 
.الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 116- 118،  جده عيل بن أيب طالب 
الناس وتتربك به،  واليوم يف احللة يوجد قرب يف باب املشهد، قرب السجن القديم تزوره 

عىل أساس أنه قرب السيد عيل بن طاووس.
ملعرفة أبرز الشخصيات العلمية التي أنجبتها األرس املذكورة، راجع: كركوش، تاريخ احللة، ( 33

13/2 – 46؛ وناس، إيامن عبيد، الصالت الثقافية بني احللة ومدن الرشق اإلسالمي من 
منشورات  اهلجري،  التاسع  القرن  هناية  السابع حتى  القرن  من  العلمية  الرحالت  خالل 

مركز وثائق ودراسات احللة، دار الصادق، )احللة ـ د.ت(، 44-24.
ذكر أنه يف أثناء حصار بغداد أتى نفر من وجهاء احللة وعلامئها فالتمسوا أمانا من هوالكو ( 34

فأرسل إليهم وكيله ليمتحن إخالص أهل احللة والكوفة له، وعندما أمن جانبهم رحل 
الوكيل. العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، 205/1.

احلر العاميل، ممد بن احلسن، الدروس، دار الكتب العلمية، )قم ـ #1404(، 13/1.( 35
األفندي، رياض العلامء، 395/5.( 36
أمل اآلمل، 350/2.( 37
العلامء ( 38 أحوال  يف  اجلنات  روضات  األصبهاين)ت:#1313(،  املوسوي  باقر  ممد 

والسادات، الدار اإلسالمية، )بريوت ـ 1411هـ/1991م(، 200/8.
بن ( 39 الدين عيل  األثري، عز  ابن  الصني.  األتراك سكنوا جبال طغامج يف  املغول: جنس من 

)بريوت  العريب،  الكتاب  دار  التاريخ، ط2،  الكامل يف  الشيباين )ت:#630(،  الكرم  أيب 
العسجد  )ت:#803(،  العباس  بن  إسامعيل  األرشف  الغساين،  330/9؛  1967م(،  ـ 
املسبوك واجلوهر املحكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك، حتقيق: شاكر ممود عبد املنعم، دار 
إحياء الرتاث اإلسالمي، )بريوت ـ 1975م(، 2/ 370. وأطلق عىل مجيع القبائل املغولية 

تسمية: )التتار(. العريني، ألباز، املغول، دار النهضة، )بريوت ـ 1967م(، 34.
أبو جعفر أمحد بن ممد بن عيل بن املحسن احلاجب املعروف ( 40 الدين  العلقمي: علم  ابن 

عىل  للتعرف   .332/4 اآلداب،  جممع  تلخيص  الفوطي،  ابن  احلاجب.  بالعلقمي  والده 
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وأرسار  العلقمي  بن  الدين  مؤيد  حسني،  الشيخ  ممد  الساعدي،  راجع:  أكثر،  تفاصيل 
سقوط الدولة العباسية، مطبعة النعامن، )النجف االرشف ـ 1972م(، 11 – 35.

الطقطقى، ( 41 ابن  راجع:  املغويل،  الغزو  من  اخلالفة  لتخليص  العلقمي  ابن  ماوالت  عن 
املنتهى يف تاريخ اخللفا، ترمجة: نادر  القّمي، عباس، تتمة  الفخري يف اآلداب السلطانية؛ 
 86 العلقمي،  ابن  الساعدي،  2006م(؛  1427هـ/  ـ  )قم  الرسور،  مطبعة  ط2،  التقي، 

.94 –
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، 333/9؛ الغساين، العسجد املسبوك، 2/ 373.( 42
العالمة احليل، كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، دار الكتب التجارية، )النجفـ  د.ت(، ( 43

28؛ العزاوي، رنا سليم شاكر، احللة يف العرص املغويل االليخاين، 656 ـ736هـ/1258 ـ 
1335م، رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية الرتبية، جامعة بابل، 2005م، 35.

ترأس الوفد املذكور السيد جمد الدين ممد بن طاووس احلسني )ت:656#(، حيث عينه ( 44
ـ نقيبًا للبالد الفراتية. ابن عنبة،  ـ بعد أن أعطاه األمان للحلة والنجف وكربالء  هوالكو 
مجال الدين أمحد بن عيل احلسيني )ت:828#(، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، 
1380هـ/1961م(،  ـ  )النجف  احليدرية،  املطبعة  ط3،  الطالقاين،  حسن  ممد  حتقيق: 

.191–190
الكاثوليكية، ( 45 الدول، املطبعة  ابن العربي، غريغورس امللطي )ت:685#(، تاريخ خمترص 

)بريوت ـ 1958م(، 272.
كشف اليقني، 80 – 81.( 46
أبو ( 47 ممد  حتقيق:  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  راجع:  الزوراء،  خطبة  نص  ملعرفة 

الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، )بريوت ـ 1960م(، 215/8 – 216.
اخلوانساري، روضات اجلنات، 200/8.( 48
الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 206.( 49
األفندي، رياض العلامء، 395/5؛ اللجنة العلمية يف مدرسة اإلمام الصادق)ع(، موسوعة ( 50

طبقات الفقهاء، إرشاف: جعفر السبحاين، دار األضواء، )بريوت ـ 1420هـ/2000م(، 
.314 ،83 /7

اإلحسائي، ابن أيب مجهور )898#(، غوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية، حتقيق: ( 51
1983م(،  1403هـ/   - )قم  الشهداء،  سيد  مطبعة  العراقي،  وجمتبى  املرعيش  السيد 

.21/1
اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، 7/ 41، 314.( 52

الطهراين، األنوار الساطعة يف املائة السابعة، 117.( 53
اخلوانساري، روضات اجلنات، 200/8.( 54
املجليس، ممد باقر )ت:1111#(، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، دار ( 55

إحياء الرتاث العريب،)بريوت ـ د.ت(، 104/ 223، 225.
أمل اآلمل، 250/2.( 56
االفندي، رياض العلامء، 295/4؛ اللجنة العلمية، موسوعة طبقات الفقهاء، 165/8.( 57
العالمة احليل، ترتيب خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال، حتقيق: قسم احلديث يف جممع ( 58

البحوث اإلسالمية، نرش جممع البحوث اإلسالمية، )مشهد - #1423(، 155 – 158.
االفندي، رياض العلامء، 396/5 – 397.( 59
السيد مهدي ( 60 املقال، حتقيق:  السيد عيل أصغر اجلابلقي)1313#(، طرائف  الربوجردي، 

الرجائي،  مطبعة هبمن، )قم - #1410(، 434/2.
يعد العالمة احليل أول من تلقب بـ: آية اهلل، فخر املحققني، ممد بن احلسن بن يوسف: ( 61

 8 )قم-#1378(،  العلمية،  املطبعة  ج1،  وآخرون،  الكرماين  حتقيق:  الفوائد،  إيضاح 
مقدمة املحقق.

البحراين، يوسف بن أمحد، لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث، حتقيق: ( 62
ممد صادق بحر العلوم، )النجف - د.ت(، 192.

الكركي، رسائل املحقق الكركي، 44/3 مقدمة املحقق؛ اللجنة العلمية يف مدرسة اإلمام ( 63
الصادق ، معجم طبقات املتكلمني، إرشاف: جعفر السبحاين، دار األضواء، )بريوت 

- 1420هـ /2000م(، 141/3.
البحراين، لؤلؤة لبحرين، 192.( 64
الرتاث، ( 65 إلحياء   البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرجال،  نقد  حسني،  مصطفى  التفرييش، 

مطبعة آل البيت  إلحياء الرتاث، )قم-#1376(، 302.
خورشيد، إبراهيم زكي وآخرون: دائرة املعارف اإلسالمية، مج7، مراجعة: ممد مهدي ( 66

عالم، 408.
نسيب، ( 67 فاضل حسيب  فقيه  املدين،  احلسيني  الوهاب  بن عبد  بن سنان  مهنا  الدين   نجم 

وصف بمفخرة السادة، إجازه العالمة احليل يف شهر ذي احلجة سنة 719هـ/1319م، له 
كتاب املعجزات، احلر العاميل، أمل اآلمل، 328/2؛ البحراين، لؤلؤة البحرين، 208.

الطهراين، ممد مسن. املعروف بـ: آغا بزرك، احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة، حتقيق: عيل ( 68
نقي منزوي، ط2، مطبعة اسامعيليان، )قم - 1972م(، 185.
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املرجع نفسه، 185.( 69
فخر املحققني، إيضاح الفوائد، 11 مقدمة املحقق.( 70
املجليس، بحار األنوار، 143/104.( 71
ابن كثري، ابو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر، البداية والنهاية، )بريوت - 1984م(، ( 72

.123 /13
إعجاز حسني، النيسابوري الكنتوري، كشف احلجب واألستار يف أسامء الكتب واألسفار، ( 73

ط2، مطبعة هبمن، )قم - #1409(، 417.
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اهلندي، الفاضل هباء الدين ممد بن احلسن، كشف اللثام، حتقيق: جلنة التحقيق بمؤسسة ( 238
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النرش اإلسالمي، جامعة املدرسني، )قم - 1416#(، 1/ 26 مقدمة املحقق. 
فخر املحققني، إيضاح الفوائد، 10/1.( 239
الكنى واأللقاب، 499.( 240
الطهراين، الذريعة، 296/2، 67/5، 139.( 241
حسني ( 242 السيد  حتقيق،  الفوائد،  إيضاح  احليل،  يوسف  بن  احلسن  بن  املحققني، ممد  فخر 

املوسوي الكرماين، وآخرون، املطبعة العلمية، )قم - 1387(، 16 – 17 مقدمة احلقق.
فخر املحققني، إيضاح الفوائد، 16-17. مقدمة املحقق؛ الطهراين، الذريعة، 1/ 236.( 243
فخر املحققني، إيضاح الفوائد، 16 – 17 مقدمة احلقق.( 244
املصدر نفسه، 16 – 17 مقدمة احلقق.( 245
246 ) - )قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  املسائل،  رياض  عيل)#1231(،  السيد  الطباطبائي، 

إيضاح  البغدادي،  1412#(، 2/ 88؛ إعجاز حسني، كشف احلجب واالستار، 397؛ 
املكنون، 2/ 180؛ هدية العارفني، 2/ 160.

النراقي، أمحد ممد مهدي)ت: 1254#(، مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، مؤسسة آل ( 247
البيت  إلحياء الرتاث، )قم - #1415(، 14/ 366.

248 ) ،67/5 الذريعة،  الطهراين،  420؛   ،397 واألستار،  احلجب  كشف  حسني،  إعجاز 
63/14، 245/20؛ احلداد، موسوعة أعالم احللة، 58/1.

الطباطبائي، رياض املسائل، 3/ 495.( 249
فخر املحققني، إيضاح الفوائد، 10/1.( 250
القمي، هدية األحباب، 283.( 251
املصدر نفسه، 284.( 252
الكرمي، املصدر السابق، 279.( 253
 هدية األحباب، 283.( 254

... المصادر والمراجع ...

الكرم ( 1 أيب  بن  عيل  الدين  عز  األثري،  ابن 
يف  الكامل  )ت:#630(.  الشيباين 
العريب،  الكتاب  دار  ط2،  التاريخ، 

)بريوت ـ 1967م(.

2 ) .)#898( مجهور  ايب  ابن  االحسائي، 
األحاديث  يف  العزيزية  اللئايل  غوايل 
وجمتبى  املرعيش  السيد  حتقيق:  الدينية، 
ـ  )قم  الشهداء،  سيد  مطبعة  العراقي، 

1403هـ/ 1983م(. 

الكنتوري. ( 3 النيسابوري  حسني،  إعجاز 
كشف احلجب واألستار يف أسامء الكتب 
ـ  )قم  هبمن،  مطبعة  ط2،  واألسفار، 

.)#1409

األصفهاين، ( 4 اهلل  عبد  األفندي، 
العلامء وحياض  )ت:1230#(، رياض 
مكتبة  احلسيني،  أمحد  حتقيق:  الفضالء، 

املرعيش، )قم ـ #1403(.

مرتىض ( 5 الشيخ  األنصاري، 
املوسوعة  )ت:1281هـ/1680م(. 
 - )قم  باقري،  مطبعة  امليرسة،  الفقهية 

.)#1415

إبراهيم ( 6 بن  يوسف  الشيخ  البحراين، 
الكشكول،  )ت:#1186(.  امحد  بن 
منشورات الرشيف الريض، مطبعة أمري، 

)قم ـ 1374م(.

وتراجم ( 7 اإلجازات  يف  البحرين  لؤلؤة 

صادق  ممد  حتقيق:  احلديث،  رجال 
بحر العلوم، )النجف ـ د.ت(.

أصغر ( 8 عيل  السيد  الربوجردي، 
املقال،  طرائف  اجلابلقي)#1313(. 
مطبعة  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق: 

هبمن، )قم ـ #1410(، 

البستان، ( 9  - اهلل  عبد  الشيخ  البستاين، 
 - )بريوت  االمريكانية،  املطبعة 

1972م(. 

بن ( 10 عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  البغدادي، 
طلب  يف  الرحلة  ثابت)ت:#463(. 
دار  عرت،  الدين  نور  حتقيق:  احلديث، 
 .)#1395 ـ  )بريوت  العلمية،  الكتب 
بن  امحد  بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب 
الكفاية   - عيل )ت:463هـ/1070م(. 
عمر  امحد  حتقيق:  الدراية،  علم  يف 
 - )بريوت  العريب،  الكتاب  دار  هاشم، 

1417م(.

نام ( 11 بن  اهلل  هبة  احليل،  البقاء  أبو 
)ت:656#( - املناقب املزيدية يف امللوك 
درادكة  موسى  صالح  حتقيق:  األسدية، 
مطبعة  خريسات،  القادر  عبد  وممد 

الرشوق، )عامن -1984م(.

العاميل ( 12 يوسف  بن  عيل  البيايض،   
إىل  املستقيم  الرصاط   - )ت:#877( 
الباقر  عبد  حتقيق:  التقديم،  مستحقي 
إلحياء  املرتضوية  املكتبة  البهبوذي، 
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 - )قم  احليدرية،  املطبعة  الرتاث، 
.)#1384

بن ( 13 ممد  بن  موسى  بن  عيل  التربيزي، 
الكتب، حتقيق ممد عيل  شفيع. - مرآة 
احلائري، مطبعة صدر، )قم-#1414(.

عيسى ( 14 بن  ممد  الرتمذي، 
)ت:279هـ/883م(. - سنن الرتمذي، 
دار  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  حتقيق: 

الفكر، )بريوت ـ 1403م(.

نقد ( 15  - حسني.  مصطفى  التفرييش، 
  البيت  آل  مؤسسة  حتقيق:  الرجال، 
  البيت  آل  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

الحياء الرتاث، )قم-#1376(.

الكتاين ( 16 أمحد  بن  ممد  جبري،  ابن 
دار  جبري،  ابن  رحلة   - )ت:#614( 

الكتب اللبناين، )بريوت - د.ت(.

إبراهيم ( 17 إسحاق  أبو  مجاعة،  ابن 
)ت:733#(. - تذكرة السامع واملتكلم 
املعارف  دائرة  واملتعلم،  العامل  آداب  يف 

العثامنية، )استانبول ـ #1353(.

محاد ( 18 بن  إسامعيل  اجلوهري، 
اللغة  تاج  الصحاح   - )ت:#393(. 
العلم  دار  ط4،  العربية،  وصحاح 

للماليني، )بريوت ـ #1407(.

19 ) - موسى.  دواي  توفيق  احلجاج، 
زين  بن  حسن  للشيخ  الكبرية  اإلجازة 
دراسة  العاميل959-1011هـ/  الدين 
إىل  مقدمة  دكتوراه  أطروحة  وحتقيق، 
والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  جملس 

العلمي، بغداد، 2004م. 

احللة ( 20 أعالم  موسوعة   - سعد.  احلداد، 
 ،)2000 هناية  حتى  التأسيس  )منذ 
)بغداد- ج1،  والوثائق،  الكتب  دار 

2001م(.

البالغة، ( 21 هنج  رشح   - احلديد  أيب  ابن 
إبراهيم،  الفضل  أبو  ممد  حتقيق: 
ـ  )بريوت  العربية،  الكتب  إحياء  دار 

1960م(.

احلسن، عبد اهلل - مناظرات يف اإلمامة، ( 22
ـ  )قم  مهر،  مطبعة  مسن،  اهلل  عبد 

.)#1415

صدقة ( 23 األمري   - ضايع  د.ممد  حسون، 
ابن منصور املز يدي مؤسس احللة، جملة 
املجلد  اإلنسانية،  للعلوم  بابل  جامعة 

األول/ العدد/ 1، )بابل - 1996م(.

احلسن ( 24 بن  ممد  العاميل،  احلر 
أمل   - )ت:1104هـ/1595م(. 
اآلمل يف علامء جبل عامل، اجلزء الثاين، 
حتقيق: أمحد احلسيني، مطبعة دار الكتاب 

اإلسالمي، )قم - 1962م(.

25 ) - )قم  العلمية،  الكتب  دار  الدروس، 
حتقيق  يف  الشيعة  وسائل   -  .)#1404
مؤسسة  حتقيق:  البيت(،  )آل  الرشيعة، 
ط2،  الرتاث،  إلحياء    البيت  آل 

مطبعة مهر، )قم ـ #1414(.

ومنطقتها ( 26 النيل   - عجاج  عامر  محيد، 
واإلدارية  اجلغرافية  األحوال  يف  دراسة 
السابع  القرن  هناية  حتى  والفكرية 

مقدمة  ماجستري  رسالة  اهلجري، 
بابل،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملس  إىل 

2004م.

يف ( 27 مالحظات   - الدين.  عامد  خليل، 
اجلالئري،  احلكم  حتى  احللة  خطط 
املوصل،  جامعة  الرافدين،  آداب  جملة 

العدد/4، )املوصل - 1972م(.

املوسوي ( 28 باقر  ممد  اخلوانساري، 
روضات   -  )#1313 )ت:  األصبهاين 
والسادات،  العلامء  أحوال  يف  اجلنات 
1411هـ   - )بريوت  اإلسالمية،  الدار 

/ 1991م(.

 اخلوئي، السيد أبو القاسم املوسوي. - ( 29
طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم 
)النجف  املحققني،  جلنة  حتقيق:  الرواة، 

.)#1413 -

وآخرون. ( 30 زكي  إبراهيم  خورشيد، 
مج7،  اإلسالمية،  املعارف  دائرة   -

مراجعة: ممد مهدي عالم.

أمحد ( 31 بن  ممد  الدين  شمس  الذهبي، 
أعالم  ِسرَيْ   - )ت:#748(.  عثامن  بن 
األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  النبالء، 
وممد نعيم العرقسويس، ط9، مؤسسة 

الرسالة، )بريوت ـ #1413(.

)ت:#1205(. ( 32 مرتىض  ممد  الزبيدي، 
القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -

مكتبة احلياة، )بريوت - د.ت(.

الزركيل، خري الدين. - األعالم، قاموس ( 33
للماليني،  العلم  دار  ط5،  تراجم، 

)بريوت -1980م(.

احلسيني ( 34 حسن  ممد  املريزا  الزنوري، 
ج3،  اجلنة،  رياض   - )ت:#1218( 
)قم  ستارة،  مطبعة  رفيعي،  عيل  حتقيق: 

.)#1412 -

مؤيد ( 35  - حسني  الشيخ  ممد  الساعدي، 
الدين بن العلقمي وأرسار سقوط الدولة 
)النجف  النعامن،  مطبعة  العباسية، 

االرشف ـ 1972م(. 

احلسني ( 36 بن  عيل  الريض،  الرشيف 
املجازات   - )ت:406هـ/1015م(. 
مكتبة  الزيني،  ممد  حتقيق:طه  النبوية، 

بصرييت، )قم - د.ت(. 

مكي ( 37 بن  ممد  األول،  الشهيد 
عد  ا لقو ا - . ) #7 8 6 : ت ( ميل لعا ا
والفوائد، حتقيق: د. عبد اهلادي احلكيم، 

مكتبة املفيد، )قم - د.ت(.

الشهيد الثاين، زين الدين اجلبعي العاميل. ( 38
أمري،  مطبعة  الدمشقية،  اللمعة  رشح   -

)قم - #1410(.

عبد ( 39 أبو  الدين  شمس  الربوة،  شيخ 
األنصاري  طالب  أيب  بن  ممد  اهلل 
الدمشقي)ت:727#( - نخبة الدهر يف 
الرتاث  إحياء  دار  والبحر،  الرب  عجائب 

العريب، )بريوت - د.ت(.

عيل ( 40 بن  ممد  جعفر  أبو  الصدوق، 
الحيرضه  من   - )ت:381هـ/990م( 
ط5،  غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الفقيه، 
 - )قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
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1404م(.

عبد ( 41 بن  عثامن  عمرو  أبو  الصالح،  ابن 
ابن  مقدمة   - الرمحن)ت:#623(. 
أبو  حتقيق:  احلديث،  علوم  يف  الصالح 
دار  عويضة،  بن  صالح  الرمحن  عبد 

الكتب العلمية، )بريوت - 1416م(.

الطباطبائي، السيد عبد العزيز. - مكتبة ( 42
  البيت  آل  مؤسسة  احليل،  العالمة 
 - )قم  ستارة،  مطبعة  الرتاث،  إلحياء 

.)#1416

بن عيل )ت:#1085(. ( 43 الطرحيي، ممد 
- جممع البحرين، حتقيق: أمحد احلسيني، 
ط2، مكتبة نرش التفاهم اإلسالمي، )قم 

 .)#1408 -

آغا ( 44 بـ:  املعروف  الطهراين، ممد مسن. 
بزرك. - احلقائق الراهنة يف املائة الثامنة، 
مطبعة  ط2،  منزوي،  نقي  عيل  حتقيق: 

إسامعيليان، )قم - 1972م(. 

ط3، ( 45 الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  ـ 
 -  .)#1403  - )بريوت  األضواء،  دار 
الرجال،  علم  مصنفي  يف  املقال  مصفى 
ط2، دار العلوم، )بريوت - #1408(.

امللطي ( 46 غريغورس  العربي،  ابن 
الدول،  خمترص  تاريخ   - )ت:#685( 
 - )بريوت  الكاثوليكية،  املطبعة 

1958م(.

النهضة، ( 47 دار  املغول،   - ألباز  العريني، 
)بريوت ـ 1967م(. 

العراق ( 48 تاريخ   - عباس  العزاوي، 

احلديثة،  بغداد  مطبعة  احتاللني،  بني 
 - 1145هـ/1936م(.   - )بغداد 
مطبعة  احليدرية،  املكتبة  العراق،  عشائر 

رشيعت، )قم ـ #1425(.

احللة ( 49  - شاكر  سليم  رنا  العزاوي، 
 -  656 االليخاين،  املغويل  العرص  يف 
رسالة  1335م،   - 736هـ/1258 
الرتبية،  كلية  جملس  إىل  مقدمة  ماجستري 

جامعة بابل، 2005م.

بن ( 50 يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة 
ترتيب   - )ت:#726(  املطهر  بن  عيل 
خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال، 
البحوث  جممع  يف  احلديث  قسم  حتقيق: 
اإلسالمية، مطبعة جممع البحوث، )مشهد 
- 1423#(. - خالصة األقوال، ط2، 
 .)#1381 ـ  )النجف  احليدرية،  املطبعة 
اليومية،  املخاوف  لدفع  القوية  العدد   -
مطبعة  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق: 
1408م(.   - )قم   ، الشهداء  سيد 
- كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، 
دار الكتب التجارية، )النجف - د.ت(. 
األصول،  علم  إىل  الوصول  مبادىء   -
البقال،  عيل  ممد  احلسني  عبد  حتقيق: 
)قم  االسالمي،  االعالم  مكتب  مطبعة 
حتقيق:  املطلب،  منتهى   -  .)#1404  -
قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية، 
)مشهد  اإلسالمية،  البحوث  جممع  نرش 

 .)#1413 -

بن ( 51 ممد  بن  ممد  األصبهاين،  العامد 
القرص  خريدة   - حامد)ت:#597(. 

حتقيق:  العراق(،  )قسم  العرص  وجريدة 
العلمي  املجمع  األثري،  هبجه  ممد 
 - )بغداد  اإلعالم،  وزارة  العراقي، 

د.ت(.

الفالح عبد احلي ( 52 أبو  العامد احلنبيل،  ابن 
يف  الذهب  شذرات   - )ت:#1089( 
الرتاث  إحياء  دار  ذهب،  من  أخبار 

العريب، )بريوت - د.ت(.

عيل ( 53 بن  أمحد  الدين  مجال  عنبة،  ابن 
الطالب  عمدة   - )ت:#828(  احلسيني 
ممد  حتقيق:  طالب،  أيب  آل  أنساب  يف 
حسن الطالقاين، ط3، املطبعة احليدرية، 

)النجف - 1380هـ/1961م(.

عيسى، أمحد جميد. - الدراسة يف النجف، ( 54
ـ  )النجف  العدد/1،  نجفية،  آفاق  جملة 

2006م(.

العباس ( 55 بن  إسامعيل  األرشف  الغساين، 
املسبوك  العسجد   - )ت:#803( 
اخللفاء  طبقات  يف  املحكوك  واجلوهر 
وامللوك، حتقيق: شاكر ممود عبد املنعم، 
دار إحياء الرتاث اإلسالمي، )بريوت - 

1975م(. 

البغدادي ( 56 اهلل  فتح  بن  اهلل  عبد  الغياثي، 
الغياثي)الفصل  التاريخ  )ت:#907( - 
 / ـ891هـ   656 سنة  من  اخلامس 
وحتقيق:  دراسة  1486م(،   -  1258
أسعد،  مطبعة  احلمداين،  نافع  طارق 

)بغداد -1975م(.

 أبو الفدا، عامد الدين إسامعيل بن ممد ( 57

يف  املخترص   - )ت:#732(  عمر  بن 
املرصية،  احلسينية  املطبعة  البرش،  أخبار 

)القاهرة - د.ت(. 

بن ( 58 احلسن  بن  ممد  املحققني،  فخر 
الفوائد،  إيضاح   - يوسف)#771(. 
حتقيق: الكرماين وآخرون، ج1، املطبعة 

العلمية، )قم-#1378(.

تاريخ ( 59  - اهلادي.  عبد  د.  الفضيل، 
)قم  ستارة،  مطبعة  اإلسالمي،  الترشيع 

- 1427هـ/2006م(.

الفضل ( 60 أبو  الدين  كامل  الفوطي،  ابن 
)ت:#723(.  البغدادي  الرزاق  عبد 
معجم  يف  اآلداب  جممع  تلخيص   -
جواد،  د.مصطفى  حتقيق:  األلقاب، 

املطبعة اهلاشمية، )دمشق - 1967م(.

الفياض، عبد اهلل. - اإلجازات العلمية ( 61
)بغداد  اإلرشاد،  مطبعة  املسلمني،  عند 
عند  الرتبية  تاريخ   - 1967م(.   -
الصادق  اإلمامية وأسالفهم بني عهدي 
 - )بغداد  أسعد،  مطبعة  والطويس، 

1392هـ/1972م(. 

يعقوب ( 62 بن  ممد  آبادي،  الفريوز   
القاموس   - )ت:#814(.  الشريازي 
)بريوت  للماليني،  العلم  دار  املحيط، 

- د.ت(.

بن ( 63 أمحد  العباس  أبو  القلقشندي، 
يف  األعشى  صبح   - عيل)#821(. 
صناعة اإلنشا، نسخة مصورة عن الطبعة 

األمريية،)بريوت - د.ت(.
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القّمي، عباس. - تتمة املنتهى يف تاريخ ( 64
مطبعة  ط2،  التقي،  نادر  ترمجة:  اخللفا، 

الرسور، )قم - 1427هـ/ 2006م(.

النرش ( 65 مؤسسة  واأللقاب،  الكنى  ـ 
 -  .)#1420  - )قم  ج2،  اإلسالمية، 
هدية األحباب يف ذكر املعروفني بالكنى 
النرش  مؤسسة  واألنساب،  واأللقاب 

اإلسالمية، )قم - #1420(.

ابن كثري، أبو الفداء عامد الدين إسامعيل ( 66
البداية والنهاية، )بريوت -  بن عمر. - 

1984م(.

قبائل ( 67 معجم   - رضا.  عمر  كحالة، 
دار  ط2،  واحلديثة،  القديمة  العرب 

العلم للماليني، )بريوت - #1388(.

ـ معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب ( 68
العريب، ج4،  الرتاث  إحياء  دار  العربية، 

)بريوت - د.ت(.

احللة، ( 69 تاريخ   - يوسف.  كركوش، 
املكتبة  الريض،  الرشيف  منشورات 
 / 1385هـ   - )النجف  احليدرية، 

1965م(.

 الكركي، الشيخ عيل بن احلسني)#940(. ( 70
- رسائل املحقق الكركي، حتقيق: ممد 
احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم 

.)#1412 -

 الكرمي، نارص. - البدر الزاهر يف تراجم ( 71
أعالم كتاب اجلواهر، ط1، مطبعة ممد، 

)قم-#1424(.

يعقوب ( 72 بن  ممد  جعفر  أبو  الكليني، 

/940م(.  329هـ  )ت:  إسحاق  بن 
غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الكايف،   -
ط4، دار الكتب اإلسالمية، )طهران - 

 .)#1365

لسرتنج، كي. - بلدان اخلالفة الرشقية، ( 73
ترمجة: بشري فرنسيس وكوركيس عواد، 

مطبعة الرابطة، )بغداد - 1954م(.

اللجنة العلمية يف مدرسة اإلمام الصادق ( 74
املتكلمني،  طبقات  معجم   -  .
إرشاف: جعفر السبحاين، دار األضواء، 

)بريوت - 1420هـ /2000م(. 

إرشاف: ( 75 الفقهاء،  طبقات  موسوعة 
جعفر السبحاين، دار األضواء، )بريوت 

- 1420هـ/2000م(.

76 ) - )ت:#1111(.  باقر  ممد  املجليس، 
إجازات احلديث، حتقيق: أمحد احلسيني، 
 .)#1410  - )قم  اخليام،  مطبعة 
أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -
الرتاث  إحياء  دار  األطهار،  األئمة 

العريب،)بريوت - د.ت(. 

بكر ( 77 أيب  بن  اهلل  محد  القزويني،  املستويف 
تاريخ   - )ت:750هـ/1349م(. 
نوائي،  احلسن  عبد  باهتامم:  كزيدة، 

)طهران - #1336(.

النعامن، ( 78 ممد  بن  ممد  املفيد، 
الغيبة،  يف  الرسائل   - )ت:#413(. 
حتقيق: عالء آل جعفر، دار املفيد، ط2، 

)بريوت - 1993م(. 

بن مكرم ( 79 الدين ممد  منظور، مجال  ابن 

)ت:711#(، - لسان العرب، دار إحياء 
الرتاث العريب، )قم - #1405(

مؤلف جمهول - كتاب احلوادث، املسمى ( 80
والتجارب  اجلامعة  باحلوادث  ومهًا 
الفوطي، حتقيق:  املنسوب البن  النافعة، 
د. بشار عواد معروف وعامد عبد السالم 
رؤؤف، دار الغرب االسالمي، )بريوت 

- 1997م(.

املزيدية ( 81 اإلمارة   - اجلبار  عبد  ناجي، 
الطباعة  دار  558هـ،  ـ   387 احللة  يف 

احلديثة، )البرصة -1970م(

الشاهرودي. - مستدرك ( 82 النامزي، عيل   
عيل  بن  حسن  حتقيق:  البحار،  سفينة 
النرش اإلسالمي، )قم  الناّمزي، مؤسسة 

.)#1419 -

النعامين، ممد بن إبراهيم، )#380(. - ( 83
الغيبة، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، مكتبة 

الصدوف، )طهران - د.ت(.

الشيخ حسني الطربيس. ( 84 النوري، املريزا 
حتقيق:  الوسائل،  مستدرك  خامتة   -
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة 

ستارة، )قم - #1415(.

676هـ ( 85 )ت:  رشيف  بن  حييى  النووي، 
الطالبني، حتقيق:  /1277م(. - روضة 
دار  معّوض،  ممد  وعيل  املوجود  عبد 

الكتب العلمية، )بريوت - د.ت(.

بن ( 86 ممد  الدين  هباء  الفاضل  اهلندي، 
اللثام،  كشف   -  .)#1137( احلسن 
النرش  بمؤسسة  التحقيق  جلنة  حتقيق: 

 - )قم  املدرسني،  جامعة  اإلسالمي، 
)#1416

الثقافية ( 87 الصالت   - عبيد  إيامن  وناس، 
من  اإلسالمي  الرشق  ومدن  احللة  بني 
القرن  من  العلمية  الرحالت  خالل 
السابع حتى هناية القرن التاسع اهلجري، 
منشورات مركز وثائق ودراسات احللة، 

دار الصادق، )احللة - د.ت(

آل ياسني، ممد مفيد. - احلركة الفكرية ( 88
اهلجري،  السابع  القرن  خالل  احللة  يف 
)بغداد - 1425#(. - متابعات تارخيية 
تأسيسها  منذ  احللة  يف  الفكر  حلركة 
وألربعة قرون، املكتبة العرصية، )بغداد 

- 1425هـ/2004م(.

اهلل ( 89 عبد  بن  ياقوت  احلموي،  ياقوت 
)ت:626#(. - املشرتك وضعًا واملفرتق 
)جوتنجن  وستنفلد،  نرشه  صقعا، 
-1846م(، - معجم البلدان، ط2، دار 

صادر، )بريوت ـ 1995م(.



أبا ذر راهي سعدون الزيدي
م. آثار


