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  األول املبحث

  رافية املدينةــــــجغ

  :التسمية –أوالً 

 طلـقأ  الحلـة واسـم  ،)١( "كثرة  وفيهم النزول القوم" اللغة في الحلة عنيت    

 يــدل علــم اســم الحلــة وصــارت ،)٢("العوســج مــن صــغرأ شــائكة شــجرة" ىـلـــع

 ،)٣("وبغــداد الكوفــة بــين كبيــرة مدينــة" مزيــد بنــي حلــة :منهــا عــدة أمــاكن علــى

  .)٤(البصرةو  واسط بين ميسان في الواقعتين دبيس بني ةـوحل ،ةيلق بني وحلة

                                                            
 براهيماو  المخزوميّ  مهدي تحقيق العين، : حمدأ بن الخليل الرحمن عبدبو أ ، الفراهيدي )١(

 بكر أبي بن محمد، الرازي ؛٣/٢٦،) هـ٢،١٤٠٩ط قم، الهجرة، دار مؤسسة مطبعة( ،السامرائيّ 

 الفضل أبو منظور، ابن ؛١٥١ ،)م١٩٨٢ الكويت، الرسالة، دار مطبعة(  اح،حالص مختار: 

 المجلسي،؛ ٣/١٧٣ ،) هـ١٤٠٥ قم، ،الحوزة دبا مطبعة(  العرب، لسان:  مكرم بن محمد

  .١٥/٧٠ ،) م١٩٨٣ ،٢ط ،،بيروت الوفاء مؤسسة مطبعة(  ،نوارالا بحار:  باقر محمد

 العربي، التراث حياءا دار مطبعة(  دان،لالب معجم: الرومي  عبدابو  الدين شهاب موي،الحياقوت  )٢(

  .٣/١٧٣ ، العرب لسان: منظور ابن ؛ ٢/٢٩٤ ،) م١٩٧٩ بيروت،

 الحيدرية، المطبعة(  الحلة، تاريخ:  يوسف كركوش، ؛ ٢/٢٩٤ ، دانلالب معجم : الحمويياقوت  )٣(

  .١/١ ،) م١٩٦٥  النجف،

 في تحافالا موارد:  كمونة الرزاق عبد الحسيني، ؛ ٢/٢٩٤ ، البلدان معجم : لحموياياقوت  )٤(

  .١/١٧٤،) م١٩٦٨ ، النجف ، االداب مطبعة(  ،االشراف نقباء
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ــــة     ــــة( باســــم اشــــتهرت البحــــث موضــــوع والحل ــــة الحل ــــي(نأل ،) المزيدي  بن

 الـذي ومجـتمعهم ومجلسـهم محلـتهم فصـارت الموضـع بهـذا حلـوا قد )١()مزيد

 إليهـا  مزيـد بنـو نزح عندما) م١٠١٤/ هـ٤٠٥( سنة ذلك انـوك فيه يجتمعون

   تانــخوزس مـإقليمن 

 )٣(النيل موضع في هذا اجتماعهم مكان فكان ،)٢(مزيد بن علي بقيادة    

  وهم مزيد بن علي بناءأ قيادتهم على تعاقب ثم بابل، لموضع المجاور

                                                            
هم بطن من بني أسد بن خزيمة، من العدنانية، وبنو أسد حي من بني خزيمة وهم : بني مزيد  )١(

صبح : لقلقشندي، ابو العباس احمد بن علي ا... .بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر 
مطبعة دار الكتب العلمية، (االعشى في صناعة االنشا ، تحقيق محمد حسين شمس الدين، 

مطبعة دار (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، : ؛ كحالة، عمر رضا ٧/٤٢٠، )ت.بيروت، د
  .٣/١٠٨، ) هـ١٣٨٨، ٢العلم للماليين، بيروت، ط

رجًال باسًال، جوادًا  كان المزيديين، مراءاأل أول ،غراأل بوأ هولقب الحسن، بوأ هو:  زيدم بن علي )٢(
عالي الهمة، كبير النفس، له منزلة في نفوس الدولة العباسية والبويهية، ويعتبر المؤسس  ،اً شجاع

 بوأ الجوزي، ابن .) م١٠١٧/هـ٤٠٨( سنة مزيد بن علي توفي ،الحقيقي ألسس األمارة المزيدية
 الوطنية، الدار مطبعة( ،في تاريخ الملوك واالمم ظمتالمن : محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج
، ابو الحسن علي بن ابي الكرم بن محمد بن عبد الكريم  األثير ابن ؛٧/٢٨٩ ،) م١٩٩٠ بغداد،

،بيروت  مطبعة دار الكتب العلمية(تحقيق أبي الفداء عبد اهللا القاضي ،  التاريخ، في الكامل: 
 النبالء، عالما سير :عثمان بن حمدأ بن محمد الدين شمس ، الذهبي ؛٨/١٢٠، ) م٢٠٠٦، ٤،ط

ابن  ؛١٥/١٣٣ ،)م١٩٩٣ ،٩ط بيروت، الرسالة، ةمؤسس مطبعة( ؤوط،ااالرن شعيب تحقيق
، ) م١٩٩٦مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، (تاريخ ابن الوردي، : الوردي، ابو حفص 

١/٣٢١ .  

مدينة حسنة على الفرات بين بغداد والكوفة، بناها الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق، : لنيل ا )٣(
فتوح : البالذري، احمد بن يحيى بن جابر  .عندما حفر نهرًا سماه النيل نسبة إلى نيل مصر

تاريخ الحلة ، : ؛ كركوش ٢/٣٥٥، ) هـ١٣٧٩مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، (البلدان، 
١/١٢.  
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 إلى رئاستهم لتآ ثم ،)٢(دبيس بن منصور بعده ومن  ،)١(علي بن دبيس

 بعد ،)٤(العرب وملك الدولة سيف بلقب تلقب الذي، )٣(منصور بن صدقة

                                                            
 كان بالعراق، العرب أمير الدولة، بنور الملقبهو دبيس بن علي بن مزيد،  : علي بن دبيس )١(

 سنة، ثمانين عاش حسان،إلوا بالفضل مذكوراً  زمان، كل في ممدحاً  الشأن، كبير ، جواداً  فارساً 

 بن رمنصو  كامل بوأ ابنه بعده من وولي فأكثروا، الشعراء ثتهفر  )م١٠٨١/هـ٤٧٤(سنة توفي

 : الذهبي؛  ٤١٥/ ٨الكامل في التاريخ ، : ابن االثير  ؛٨/٣٣٣المنتظم، : الجوزي ابن.  دبيس

  . ١٨/٥٥٧ ، النبالء اعالم سير

، )م١٠٨١/هـ٤٧٤(تولى األمارة بعد وفاة أبيه سنة  كامل، بوأ الدولة بھاء:  دبيس بن منصور )٢(

سنة  ملكشاه السلطان إلى، سار ن دبيس حسن السيرة ادبيًا فاضالً بكان منصور 
 وواله الخليفة المقتدي بأمر هللا عليه فخلع) م١٠٨٢/ھـ٤٧٥(وعاد في سنة) م١٠٨١/ھـ٤٧٤(

البداية والنھاية، : فداء اسماعيل ، ابو الابن كثير.  ) م١٠٨٦/  ھـ٤٧٩(أبيه، توفي سنة  مكان
 ابن؛ ١٢/١٣٨، ) ھـ١٤٠٨، بيروت ، مطبعة دار احياء التراث العربي( ،تحقيق علي شيري

في أيام العرب والعجم والبربرومن  والخبرإ المبتد وديوان العبر: محمد بن الرحمن عبد ،خلدون
 بيروت، العربي، التراث حياءا دار مطبعة( ،عاصرھم من ذوي السلطان األكبر

  . ٤/٢٨٠،)ت٠،د٤ط

) م١٠٨٦/  ھـ٤٧٩(نةس أبيه وفاة بعد مزيد بني مرةأ ولي الحلة مدينة باني : منصور بن صدقة )٣(
 كان، )م١١٠١/ھـ٤٩٥( سنة وعساكره ھلهأ بھا واسكن وبغداد الكوفة بين الحلة فبنى

ً  حازماً، شجاعاً،بطالً   ليها زحف نأ لىإ العراق بادية ملك له انتظم األخالق، بمكارم موصوفا
 بن صدقة ميراأل بمقتل انتھت طاحنة حرب بينھم فنشبت ملكشاه بن روقايبرك بن محمد السلطان
 المنتظم : الجوزي ابن .)السالم عليه( الحسين مشھد في ودفن)م١١٠٧/ھـ٥٠١( سنة منصور

 بن محمد بن إسماعيل الفداء، ابو؛ ٨/٤٤٥الكامل في التاريخ ، : ابن االثير  ؛٩/١٥٩،
 ،العلمية الكتب دار مطبعة( ديوب، محمود تحقيق البشر، خبارا في المختصر:عمر

 تحقيق سالم،اال دول : عثمان بن حمدأ بن محمد الدين شمس الذھبي، ؛٢/٤٢،)م١٩٩٧،بيروت
   ٢/٠٥،)م١٩٩٩، بيروت ،رصاد دار مطبعة(،االرناؤوط محمود

؛ ابن حجر العسقالني، ٩/٦٠الكامل في التاريخ ، : ؛ ابن االثير ٧/٧٦المنتظم ، : ابن الجوزي  )٤(
االلقاب، تحقيق محمد زينھم محمد  نزھة االلباب في: شھاب الدين ابو الفضل احمد بن علي 

صبح االعشى في صناعة  :؛ القلقشندي ١٧٣، ) م١٩٩١مطبعة دار الجيل، بيروت ، (عزب، 

      .٥/٤١٦االنشا، 
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 في العرب قادة معظم ليهاإ انقاد الحلة مدينة في مارةإ تأسيس في نجح نأ

   .)١(العراق بادية

  : الموقع أهمية -ثانياً 

 ومن بقبيلته  خاصة مارةإ له تكون نأ منصور بن صدقة ميراأل أراد    

 الحلة موقع على اختياره وقع ولذلك العرب، من ذلك بعد اتحته ينضوي

 ولتجنب ،)٢(جقةالسال لدولة المباشرة المركز سطوة نـع بعيداً  كونـلي

 السلطة لىإ للوصول السلجوقيّ  البيت داخل في الحاصلة المنازعات

   .)١(" السباع إليها تأوي أجمة" نهأب يوصف الحلة موضع كان ولما .)٣(اً أيض

                                                            
المناقب المزيدية في اخبار الملوك االسدية، تحقيق : ھبة هللا بن نما بن علي : ابو البقاء الحلي  )١(

؛ ١/٢١، ) م١٩٨٤مطبعة الشرق ، عمان ، (سات، صالح موسى درادكة وعبد القادر خري
العبر في خبر من غبر، تحقيق محمد السعيد بن : الذھبي ، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان 

   .٢/٢٠٤، )ت.مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، د(بسيوني ، 

 قيادتها تولى الذي دقاق بن سلجوق رئيسها إلى بالسالجقة الطائفة هذه تسمية ترجع : السالجقة )٢(

 سنة وفي) الغز( باسم العرب عرفها التي ةــالتركي القبائل لىإ يعود وأصلهم أبنائها، كلمة ووحد

راحة الصدور وأية السرور، : الراوندي، محمد بن علي .  الدولة هذه ابتدأت ،)م١٠٤٠/هـ٤٣٢(

؛ الحسيني، ٢٧٢ـ ٢٧١،)م١٩٦٠مطبعة دار القلم ، القاهرة ، (تحقيق ابراهيم الشنواربي واخرون، 

اخبار الدولة السلجوقية، تحقيق محمد اقبال، : صدر الدين ابي الحسن علي بن ناصر بن علي 

 تاريخ:  حامد بن محمد بن محمد صفهاني،األ ؛  ١٣٠،)م١٩٨٤مطبعة دار االفاق الجديدة ، (

.                      ٢٧،) م٢٠٠٤ب العلمية، بيروت ،الكت دار مطبعة( مراد، يحيى تحقيق سلجوق، ال دولة

تاريخ دولة ال : ؛ البنداري، الفتح بن علي بن محمد  ٨/٣٢٥الكامل في التاريخ ، : ابن االثير  )٣(

 عيون: شاكر بن محمد ،؛ الكتبي١١-١٠، ) م١٩٠٠مطبعة الموسوعات ، القاهرة ، (سلجوق ، 

 بغداد ، الحرية دار مطبعة( ،المنعم عبد ونبيلة السامر فيصل تحقيق ،التواريخ

مطبعة ذات (المدن في االسالم حتى العصر العثماني، : ؛ مصطفى، شاكر٢٠/٨١،)م١٩٨٠،

  .١/٢٠٠، ) م١٩٨٨السالسل ، كويت ، 
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حصنا يدافع منه عن  )٢()األجمة(فيصبح باإلمكان أن يتخذ مثل هذه     

د عن مفضالً  وضعالم هذا صار لذلك، أعدائهنفسه وتكون عصية على 

 من عنها الدفاع مكانباإل ألنه ،هفي سياسية مارةإاالستقرار وتشكيل 

، )٣(خفاجة قبيلة وبخاصة .)٢(الموضع لهذا المجاورة العربية القبائل هجمات

 اهذ يسكن من ترفد التي )٤(البطائح من قريباً  يكون الموضع هذا أنكما 

 يحد حاجزاً  تعد هنفس  قتالو  وفي .)٥(اديةـاالقتص واردـبالم  الموضع
                                                                                                                                                       

  .٢/٢٩٤، البلدان معجم: الحمويياقوت  )١(

الصحاح ، تحقيق : الجوهري ، اسماعيل بن حماد  .الشجر الكثيف الملتف ، الغابة : األجمة  )٢(

؛ ٥/١٨٥٨، ) م١٩٨٧، ٤مطبعة دار العلم للماليين ، بيروت ، ط(احمد عبد الغفور العطار، 

  .  ١/٦٥٦لسان العرب ، : ؛ابن منظور ١٢مختار الصحاح ، : الرازي 

وك االسدية ، : ابو البقاء الحلي  )٢( ار المل ن الجوزي ١/١٨المناقب المزيدية في اخب تظم ، : ؛ اب المن
 .٩/٦الكامل في التاريخ، : ؛ ابن االثير ٧/٣١

ن : خفاجة  )٣( ن بكر ب ة ب ن معاوي ن صعصعة ب ن عامر ب ة ب ن ربيع ن كعب ب ل ب بطن من بني عقي
ى العراق  وا إل ة ، انتقل ن عيالن من العدناني يس ب ن ق ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ب

انوا يشكلون والجزيرة ، وقد احتفظ ھؤال ل األخرى ، فك ء البدو بقوتھم مدة أطول من معظم القبائ
رى السواد ة وق السيوطي ،  .  مصدر قلق للحجاج وفي نفس الوقت كانوا السبب في خراب الكوف

رحمن  د ال دين عب الل ال اب ، : ج ر االنس ي تحري اب ف ب االلب روت ، (ل ة دار صادر ، بي مطبع
دين٢٢٣، )ت.د ز ال ي ، مع يني  ؛ القزوين دي الحس د المھ ق : محم ابھا ، تحقي ل وانس ماء القبائ اس

وري ،  لمان الجب ل س روت ، (كام ة ، بي ب العلمي ة دار الكت ة ٩٣-٩٢، ) م٢٠٠٠مطبع : ؛ كحال
 .٢/٧٠٣معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، 

ائح  )٤( ا : البط ت فيھ اه تبطح ائح الن المي ميت بط ي ار أيس ي األرض ، وھ عت ف الت واتس ض س
ين واسط والبصرة  د . واسعة ب ن محم راھيم ب ن اسحق اب ك ، : االصطخري، اب المسالك والممال

يني ال الحس د الع ابر عب د ج ق محم اھرة ،( ،تحقي م ، الق ة دار العل اقوت ٥٨، ) م١٩٦١مطبع ؛ ي
  . ١/٤٥٠معجم البلدان ، : الحموي 

وب  )٥( ي يعق ن اب د ب وبي ، احم دان ، : اليعق ة الحي(البل ف، المطبع ة ، النج ن ٧٣، ) م١٩١٨دري ؛ اب
ان ، : خلكان ، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابراھيم  وفيات االعيان وانباء ابناء الزم

: ؛ سھراب١/١٨٣، ) م١٩٩٨مطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، (تحقيق ابراھيم شمس الدين ، 
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 يعطيه  الفرات لنهر  الغربية الضفة في للبناء اختياره أنو  بها، الطامعين

 شرق لىإ يركن نأ ويمكن الشرق، من  اآلتية الهجمات من طبيعية حماية

 الموضع هذا نإف وكذلك الغرب، من الهجمات  أتت ما ذاإ المفتوح النهر

 تحول  بعد خاصة الحجّ  وقاتأ في دادوبغ )٦(الكوفة بين التواصل حلقة هو

 ناحية من ماأ، )١(الخراب لىإ لآ الذي هبيرة نبا بقصر المارّ  الطريق

 تتمتع فهي اعتباطاً  يكن لم للحلة المزيديين اختيار نإف الجغرافيّ  الموقع

 على وقوعها المميزات تلك أهم ومن ،)٢(القديمة بابل موقع مميزات بأغلب

 مدينة ببناء منصور بن صدقة ميراأل بدأ هذا علىو  .)٣(الفرات نهر غرب

 وصارت العمران توسع ما وسرعان ،)م١١٠١/ هـ٤٩٥( سنة في الحلة

                                                                                                                                                       
مطبعة ادولف ھولز ھوزن (انس فون مزيك ، عجائب االقاليم السبعة الى نھاية العمارة ، اعتناء ھ

 . ١٢٤،) م١٩٢٩ ، فينا،

طاب خر بن الممدينة حسنة تم تمصيرھا على يد سعد بن ابي وقاص بأمر من الخليفة ع: الكوفة  )٦(
، تقع على نھر الفرات ولھا بناء حسن وحصن حصين ) م١٨/ ھـ١٢(سنة) رضي هللا عنه(
مطبعة دار (استعجم ، تحقيق جمال طلبة ،  معجم ما: عزيز البكري ، ابو عبيد هللا بن عبد ال.

؛ شيخ ٤/٤٣١معجم البلدان ،  :؛ ياقوت الحموي٤/٣٠، ) م١٩٩٨الكتب العلمية ، بيروت ، 
نخبة الدھر في عجائب البر والبحر ،  :شمس الدين ابي عبد هللا محمد بن ابي طالب ، الربوة 

 .٢٤٩، ) م١٩٩٨، ٢، طبيروت  مطبعة دار احياء التراث العربي ،(

 .٤/٣٦٥ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )١(
، تحقيق مروج الذھب ومعادن الجوھر: علي  المسعودي ، ابو الحسن علي  بن الحسين بن )٢(

؛ ابن حوقل ، ابو القاسم  ١/٢٥٤، ) م١٩٦٥مطبعة الجامعة اللبنانية ، بيروت ، (شارل يال ، 
؛ البراقي ، حسين بن ٢٣٣، ) م١٩٠٧بريل ، ليدن ،  مطبعة(صورة االرض ، : النصيبي 

، ٤االضواء ، النجف ، طمطبعة دار (مد صادق بحر العلوم ، تاريخ الكوفة ، تحقيق مح: احمد 
 .٣٣٥، ) م١٩٨٧

يم : ؛ المقدسي ، محمد بن احمد بن ابي بكر البناء البشاري ٧٣البلدان ، : اليعقوبي  )٣( احسن التقاس
اليم ة االق ي معرف روت ، (،  ف ي ، بي راث العرب اء الت ة دار احي ي ، ١٩، ) م١٩٨٧مطبع ؛ العل

داد ، (معالم العراق العمرانية ، : صالح احمد  ة ، بغ ة العام ) م١٩٨٨مطبعة دار الشؤون الثقافي
 ،٢٧٤ .  



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 مدينة فصارتصحاب الصنعة والبناء وأ التجار ومنهم خرينلآل مقصداً 

 على خالله من رجحت الذي ،الحضاريّ  بداعواإل بالنشاط تزخر عامرة

  .)٤(تالوق ذلك في العراق مدن من كثير

  

  : التأسيس- ثالثاً   

 بناء في حصل مان ع يختلف منهج وفق على الحلة مدينة تأسست    

 خليفة أمر خالل من تبنى المدن كانت نأ فبعد العراق، من خرىاأل المدن

 نإ ذإ ،مراأل لهذا مخالفة وهي وظاهرة مبنية الحلة مدينة صارت الدولة

 من وليس، )٥(رمنصو  بن قةصد ميراأل رادةإ من صار المدينة هذه بناء

    .في بغداد)٦(الخليفة المستظهر باهللا رادةإ

 الصراعات في منشغلين السالجقة السالطين فيه كان الذي الوقت ففي    

 غالنشإ يستغل نأ منصور بن صدقة ميراأل استطاع السلطة على الداخلية

                                                            
دان ، : ؛ ياقوت الحموي ٧/٧٦المنتظم ، : ابن الجوزي  )٤( ر ٢/٢٩٤معجم البل ن االثي الكامل : ؛ اب

 .٨/٤٩١لتاريخ ، في ا
 .٣٨٢-٢/٣٨١العبر في خبر من غبر ، : ؛ الذھبي ٢٥٠نخبة الدھر ، : شيخ الربوة  )٥(
ً  ، ذكياً◌ً  د بن المقتدي ، كان خيراً فاضالً ھو ابو العباس احم: المستظھر با  )٦( ، كتب الخط  بارعا

 ً ا ان راغب اد ، وك ا األعي داد كأنھ ه ببغ ر و المنسوب ، وكانت أيام ى في الب ر ، مسارعاًً◌ ال الخي
ائالً  رد س ك، الي ل العشرة ذل ور  ،، جمي د ضبط أم اس ، وق اة من الن وال الوش ى أق اليصغي ال

داً  نةالخالفة واحكمھا جي وفي س ر ، ت م كثي ه عل ان لدي ـ٥١٢(، وك ن الجوزي ) . م١١١٨/ھ : اب
ر ٨٢-٩/٨٠المنتظم ، اريخ ، : ؛ ابن االثي ر ٩/١٧٣الكامل في الت ن كثي ة ، الب: ؛ اب ة والنھاي داي

١٢/٢٢٥ . 
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 عينالجام لىإ النيل في الدور منطقة من بقومه ينتقل نأو  هذا المركز

    .)١(بها خاصة رادةإ ذات مارةإ فيها ويؤسس بها ويستقر

ـــــدو     ـــــذي الشـــــكل أن ويب ـــــه صـــــار ال ـــــاء علي  الشـــــكل هـــــو )٢(الجـــــامعين بن

 ذلــك جبيــر ابــن وصــف وقــد ،البنــاء ذلــك لحمايــة ســور بــه يحــيط ،المســتطيل

ــ)  م١١٨٤/هـــ ٥٨٠( ســنة الحلــة بمدينــة مــروره  عنــد الســور  يبــق لــم" :هبقول

 الفــرات شــط علــى وهــي بهــا مســتدير ترابــي جــدار مــن حلــق أال ســورها مــن

  .)٣("هاـبطول ويمتد الشرقي جانبها من بها يتصل

  .)٤(صفي الدين الحلي بقولهكما وصف هذا السور من قبل الشاعر 

  نـس                        لذنا بحصن حصيـمن حلة ابن دبيـ

  ن   ـماء معيـأن أصبح الماء غورا                         جاءت ب

  ن  ـوحولها سـور طيـن                        كأنه طـور سنيـ

                                                            
 ، شرافالا نقباء في تحافاال موارد:  الحسيني ؛ ٢/٢٩٤ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )١(

١/١٧٤.  
امعين  )٢( ا : الج ن ذكرھ نھم م ان(وم ع ) الجامع ل موض دوا أن أص ذا يب امع ، ل ة الج ى كلم مثن

ة ،  الت الحل دم مح ي أق ر وھ ي األخ م بن ا ، ث ان جامع امعين ك امرة الج ت ع ا كان ر ألنھ وذك
اس من عت الناس ، وذكر ألنھا كانت تجمع مزدھرة جم ا الن شتى العلوم واألدب ، لذا انتقل إليھ

 .٢/٩٦معجم البلدان ، : ياقوت الحموي . كل حدب وصوب 

 .٢١٣، ) م١٩٠٧، ٢مطبعة بريل ، ليدن ، ط(رحلة ابن جبير ، : ابو الحسن محمد بن احمد  )٣(

، ) م١٩٥٦المطبعة العلمية ، النجف ، (ديوان صفي الدين الحلي ، : بن سرايا  عبد العزيز )٤(
١٨٠ . 
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 أال منــه يبــق ولــم الطــين مــن مبنــي الســور نأ علــى يــدل هــذا القــول نإ    

 بنائـه متانـة عـدم يؤشـر اممـ التـراب، وأكـوام الهرم عليه غلب قصيرة مسافات

 مـن أسـرع بشـكل مالهـد إلـى يـؤول الـذي الطـين مـن بني ألنه ،انهياره وسرعة

 تكــــون الطبيعــــة هــــدم لعوامــــل مقاومتــــه نأو  ،خــــرىاأل البنــــاء مــــواد مــــن غيــــره

 مـن كثيرة حاالت هناك بأن االعتقاد على اـً يضأ الحالة هذه وتحمل ضعيفة،

 هشــاهد امــ إلــى فتحــول ســورها فطالــت الحلــة مدينــة هــال تعرضــت قــد الغــزوات

  .رحلته في جبير ابن

 مدينة منها تكونت التي ولىاأل المحلة هي الجامعين محلة وتعد    

 الناحية من المدينة حال تطور حسب ذلك بعد المحال توسعت ثم ،)١(الحلة

  .)٤(القلج ومحلة ،)٣(كراداأل محلة فصارت )٢(واالقتصادية االجتماعية

                                                            
 ، الحـق عبـد ابـن ؛٢/٩٦ ، البلـدان معجـم:  الحمـوييـاقوت  ؛١/١١٧ ، الـذهب مروج: المسعودي )١(

 محمــد علــي تحقيــق ، والبقــاع مكنــةاال ســماءا علــى االطــالع مراصــد:  المــؤمن عبــد الــدين صــفي

    ، الجيل دار ةمطبع( ، بجاوي

  .١/٣٠٧ ،) م١٩٩٢ بيروت ،   
واتي ٢/٥دول االسالم ، : الذھبي  )٢( راھيم الل ن اب د ب ن محم د هللا ب ن عب د ب ن بطوطة ، محم : ؛ اب

، تحقيق طالل ) تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار(رحلة ابن بطوطة المسماة 
روت ، ط ،مطبعة دار الكتب العلمية(حرب ،  دين ٢٣٢، ) م٢٠٠٧، ٤بي ال ال ة ، جم ن عنب ؛ اب

اني ،  :احمد بن علي  د حسن الطالق ق محم ة ، النجف ، (عمدة الطالب ، تحقي ة الحيدري المطبع
 . ١٤٧، ) م١٩٦١، ٣ط

زا. محلة في مدينة الحلة ، وقد أخذت اسمھا نسبة الى األكراد : محلة األكراد  )٣( ا  لوال ت ى يومن إل
رات ھذا توجد ھذه المحلة ف ابقا يعرف بنھر الف ان س ذي ك ة ال . ي الجانب الغربي من شط الحل

 .١٤٦عمدة الطالب ، : ابن عنبة 
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 إليها وفدت لذلك واالزدهار التطور صابهاأ قد المدينة هذه كانت ولما   

 ومنهم فسكنتهاوغير عربية  عربية وأقوام ماعاتج والضرورة الحاجة حسب

  .)٨(، واليهود)٧(النصارى ومنهم المسلمين غير منو ، )٦(والتركمان )٥(كراداأل

 مسـتقراً  الحلـة تكـون نأ فـي رغـب قـد منصـور بن صدقة ميراأل كان ولما   

ــ نحــوه، خــريناآل يســتقطب ومركــزاً  مارتــهإل ــ تميــز ذلكـل  فــي الســكن دور اءـبن

     حلهمرا أولى

 قد الفريد المعماريّ  التوجه نأ ويبدو والتأنق، التنظيم وحسن بالمتانة    

 حيث من الفاخر البناء صاحبة ،)١(بابل مدينة في كان مما معظمه في جاء

                                                                                                                                                       
زا: القلج  )٤( ا وال ت ع في الجانب الصغير منھ ة ، تق ة الحل ة لمدين اء القديم تحمل نفس  لمن األحي

ين ، تاريخ العراق بين اح: العزاوي ، عباس ) . الكلج(االسم ويتداوله العامة بلفظ   ة (تالل مطبع
 .٣/٣٧١، ) م١٩٣٩التفيض ، بغداد ، 

؛ الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ٢/٥٣١الصحاح ، : الجوھري . جيل من الناس : األكراد  )٥(
 .٥/٢٢٤، ) م١٩٩٤مطبعة دار الفكر ، بيروت ، (تاج العروس ، تحقيق علي الشيري ، : 

ترك إيمان ثم : نھم مئتا ألف في شھر واحد فقالوا جيل من الترك سموا به ألنه امن م: التركمان  )٦(
ل  ان : خفف فقي وب . تركم ن يعق د ب ادي ، محم روز اب د : الفي ق محم اموس المحيط ، تحقي الق

 .١٦/٧٤تاج العروس ، : ؛ الزبيدي ٤/٨٣، ) ت.مطبعة دار العلم ، بيروت ، د(محمود ، 

أبواه ((نيا  ، وفي الحديث الشريف جعله نصرا: جمع نصران ونصرانه ، ونصره : النصارى  )٧( ف
 .٣٣٩مختار الصحاح ، : ؛ الرازي ٢/٨٢٩الصحاح ، : الجوھري )) . يھودانه وينصرانه

تابوا ، وأرادوا باليھود ، اليھوديين ولكنھم حذفوا ياء  أيسميت اليھود اشتقاقا من ھادوا : اليھود  )٨(
افة  وھري . اإلض حاح ، : الج و ٢/٥٥٧الص ا ، اب ارس ؛ زكري ن ف د ب ين احم م : الحس معج

م ، ط(مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السالم محمد ھارون ،  ، ٢مطبعة مكتبة االعالم االسالمي ، ق
ادي ٣/٤٣٩لسان العرب ، : ؛ ابن منظور ٦/١٨، ) ھـ١٤٠٤ اموس المحيط ، : ؛ الفيروز اب الق

١/٣٤٩.  
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 التي البناء مواد في جلي بشكل ذلك بدا وقد العالية، والخبرة الهندسية المواد

 منها مادة من حلي مسكن يأ لويخ أن يكادال والتي ،المساكن في استعملت

 إلى البناء هذا أسس في شاخصة التزال اوبقاياه )٢(بابل من ليهإ منقولة

  .الحاضر الوقت

 توجب االقتصادية الحالة وازدهار السكان زحمة نأ فيه الشك ومما     

 بعض قبل من سواقاأل تلك وصفت إذ البضائع، في العامرة سواقاأل وجود

 حالة إن .)٣("والصناعات للمرافق جامعة حسنة أسواق هاول" :هبقول الرحالة

ولذلك  ،المدينة بناءفي  توسعال ظاهرة وجدتأ التي هي الحياة في التطور

 الجهة نحو توسعت نماوإ  الفرات لنهر الغربية الجهة حدود عند تبق لم

فبنى الخليفة  الجسر لبناء ملزمة الحاجة وصارت النهر، لهذا الشرقية

جسر عظيم ربط بين ) م١١٨٤/هـ٥٨٠(سنة  )٤(ناصر لدين اهللالعباسي ال

 بين متواصالً  للمدينة السكانيّ  النشاط جعل الذي .جانبيها الشرقي والغربي

 الرحالة قبل من عياني بوصف الجسر هذا يظح قدو  وغربها، المدينة شرق

                                                                                                                                                       
 عــــازار زينــــة ترجمــــة ، بابــــل ريختــــا : مارغريــــت ، روتــــن ؛ ١/٢٥٤ ، الــــذهب مــــروج: المســــعودي )١(

  .٩ ،) ت٠د ، بيروت ، عويدات مطبعة( ، فاضل أبي وميشال
  تاريخ:  اهرون بن الفرج ابو غريغوريوس ، العبري ابن ؛٧/٢٣٣ ، المنتظم:  الجوزي ابن )٢(

     الدول، مختصر

          .٣٣٥، )م١٩٨٣ ، بيروت ، اللبناني الرائد دار مطبعة( ، اليسوعي صالحاني انطوان تحقيق 
  .٢٣٢ ، بطوطة ابن رحلة:  بطوطة ابن )٣(

ابو العباس احمد ابن المستضيء بأمر هللا أبي محمد الحسن ابن المستنجد با : الناصر لدين هللا  )٤(
نة  د س ا ول تظھر ب ن المس ي ب ن المقتف ـ٥٥٣(ب نة ) م١١٥٨/ھ ه س وت أبي د م ع بع ، بوي

 .١١٧-٢٢/١١٦م النبالء ، سير اعال: الذھبي ) . م١١٧٩/ھـ٥٧٥(
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 جبير ابن فقال هندسته، وخبرة صنعته وحسن ضخامته على دلّ  ثيبح ،

 الشط من متصلة مراكب على معقوداً  عظيماً  جسراً  بها لفيناأو " : هـوصف في

 عظماً  المفتولة كاالذرع حديد من سالسل جانبها من بها تحف الشط إلى

 عظم على تدل الشطين كال في مثبتة خشب إلى ترتبط وضخامة

  .)٥("والقدرة االستطاعة

 تابعة صارت لتيا داريةاإل المراكزو  الحلة مدينة لجغرافية واستكماالً     

 من لها لما المراكز تلك ذكر يمكن ،ريخهاأت من مختلفة فترات في للمدينة

  :وهي النواحي جميع من العريقة المدينة هذه لتاريخ وفهم تأثير

 رضأ في بلدة المقدوني، اسكندر إلى منسوبة:  اإلسكندرية .١

   .)١(بابل

 النجم بوأ إليها ينسب بابل، رضأ من النيل قرى من:  ميريةاأل .٢

    بن بدر

  .)٢(رالشاع الضرير جعفر          

                                                            
 .٢١٣رحلة ابن جبير ،  )٥(

 ، البغدادي المنشئ ؛٢٤٥، الطالب عمدة:  عنبة ابن ؛١/٧٦ ، االطالع مراصد:  الحق عبد ابن) ١(

 التجارة شركة مطبعة( العزاوي، عباس ترجمة ، البغدادي المنشئ رحلة:  الحسيني حمدأ بن محمد

  .٩،)م١٩٤٨ بغداد ، ،
: ؛ حميد ، عامر عجاج  ١/٥، الحلة تاريخ: كركوش ؛ ١/٢٥٦البلدان، معجم :حمويالياقوت  )٢(

  . ٤٣، ) م٢٠٠٤رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية ، جامعة بابل ، (النيل ومنطقتها، 
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 لَ�زِأُ اَوم( تعالى هقول في وذكرت تئنشأ  التي المدن من:  بابل .٣
على   

  .)٢(إليها كله قليماإل نسبف ،)١()وتاروم وتهار لَابِببِ نيكَلَملَاٌ                            

 فارسية كلمة وهي .)٣(طالش بتا تسمى الحلة ببلدة قرية:  بتا .٤

   من لمعبد

  .)٤(القرية هذه في للعيان شاخصة أطالله التزال الفرس معابد          

  .)٥(مزيد بني حلة تحت قرية:  بربيسيا .٥

 صرح يسمى العلو مفرط تل وهو ،)١(بابل رضأب ناحية:  برس .٦

 من كانو  البرسيّ  الحسن بن اهللا عبد ينسب ليهإ و     البرس

  .)٢(وعظمائهم ابالكت أجِلِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

                                                            
  ٠)١٠٢( اآلية: البقرة سورة )١(

 ١١/٠٤١٠، العرب لسان :منظور ابن ؛ ١/٢٠٢، ستعجما ما معجم: البكري )٢(
 كركوش ؛ ١/١٦٠، االطالع مراصد : الحق عبد ابن؛ ١/٣٣٤معجم البلدان ، : ياقوت الحموي  )٣(

  ١/٠٥،الحلة تاريخ:

   ٠٧٤،)م١٩٣٠ ، بغداد ، النجاح مطبعة(، العراقية البلدان تاريخ موجز:  الرزاق ،عبد الحسيني )٤(

  ١/٠٥، الحلة تاريخ: كركوش ؛ ١/١٧٦، االطالع مراصد: الحق عبدابن  )٥(
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 لها يقال قرية شرقي مزيد بني حلة قرب جميلة بلدة : برمالحة .٧

   القيسونات

  .)٣(يوشع وقبر الربان يوسف وقبر حزقيل أستاذ باروخ قبر بها و    

 بن اهللا عبد في نوفل بن يحيى قال الحلة، قرى حدىإ:  برمنايا .٨

  .)٤("لوممع حقه والضيف اهللا، لعبد ببرمنايا ضيفاً  كنت" :عتبة

  .)٥(الكوفة عمالأ من مزيد بني حلة قرب قرية:  بزيقيا .٩

  .)٦(الحلة من قريبة بلدة:  بغلة .١٠

 .)١(سورا قرب  المزيدية الحلة تحت قرية:  بنورا .١١

                                                                                                                                                       
المطبعة (الخرائج والجرائح ، تحقيق محمد باقر الموحد االبطحي ، : الراوندي ، قطب الدين  )١(

  ٠٣٤، لباباال لب : السيوطي؛  ١/٤٦٥، ) هـ١٤٠٩العلمية ، قم ،  

  ١/٠٣٨٤البلدان، معجم : الحمويياقوت  )٢(

 ابن ؛١/١٨٨ ، عاالطال مراصد:  الحق عبد ابن ؛١/٤٠٣ ،معجم البلدان : ياقوت الحموي  )٣(

     ٠٢٣٢ ، بطوطة ابن رحلة:  بطوطة

  .١/٦ ، الحلة تاريخ:  كركوش ؛١/٢٢٦ ، استعجم ما معجم:  البكري )٤(

 ، بيروت ، العربي التراث احياء دار مطبعة( ، النفيسة االعالق:  عمر بن حمدأ ، رسته ابن )٥(

  .١/٤١٢ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  ؛١٦ ،)م١٩٨٨

  .١/٦، الحلة تاريخ:  وشكرك )٦(
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  .)٢(هبيرة ابن قصر من بالقرب تقع قرية:  لحصاصةا .١٢

 حمدأ ليهاإ ينسب الصدرين عمالأ من قرية:  الخالصة .١٣

   .)٣(زيد بن محمد الغنائم بيأ بن الخالصيّ 

 اليوم هي التي الشريفة اتوابعه ومن الحلة عمالأ من:  دادخ .١٤

   .)٤(الهاشمية لقضاء التابعة الحلة قرى من قرية

 بن محمد اهللا عبد بوأ إليها نسب النيل، نواحي من قرية:  زاقف .١٥

   .)٥(الزاقفيّ  األعجميّ  محمود

  .)٦(الحلة عمالإ من بالصدرين نفيس قطاعإ:  الزاوية  .١٦

 القدر متوسطة حسنة بلدةوهي " ،)١(ينيالسريان مدينة : سورا .١٧

 وبساتين شجارأو  ونخيل كافية عمارة وبها وأسواق سور ذات

  .)٢("نصب الفرات الى سائر سواد الكوفة، ومنها يوفواكه جمة
                                                                                                                                                       

مطبعة دار (،  المزيدية االمارة: ، عبد الجبار ناجي ؛ ٥٠١/ ١ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )١(

  .٢٦٠،) م١٩٧٠الطباعة الحديثة ، البصرة ، 

   .٢/٢٦٣ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٢(

  .١/٧، الحلة تاريخ:  كركوش ؛ ٢٦٢ ، الطالب عمدة:  عنبة ابن )٣(

   .١/٧، الحلة تاريخ:  كركوش ؛٢٧٦، الطالب عمدة:  عنبة ابن )٤(
 تــــــاريخ :كركــــــوش ؛١٢٢، االلبــــــاب لــــــب:الســــــيوطي ؛ ٢/١٢٧البلــــــدان، معجــــــم :الحمــــــوييــــــاقوت  )٥(

   .١/٧الحلة،
  .١٤٥ ، الطالب عمدة:  عنبة ابن )٦(
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 موقعهــا وأهميــة بقــدمها امتــازت الحلــة مــن بــالقرب بلــدة : الســيب .١٨

  ،الجغرافيّ 

  .)٣(السيبيّ  علي بن حمدأ بن محمد بن حمدأ يهاإل ينسب             

 مقداد اهللا عبد بوأ ليهاإ ينسب الحلة قرى من قرية: سيور  .١٩

  .)٤(السيوريّ 

 القاسم قبر بها مزيد بني حلة من سفلأ بابل رضأب قرية:  شوشة .٢٠

 وبالقرب)  السالم عليهم( الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن

   .)٥(الكفل ذي قبر منها

    .)٦( الحلة عمالأ من قرية : الصدرين .٢١

                                                                                                                                                       
؛ ابـن عبـد الحـق ٤/٣٨٩ ، العرب لسان:  ورظمن ابن؛ ٣/٢٧٨معجم البلدان ، : ياقوت الحموي  )١(

  .١/٧٥٣مراصد االطالع ، : 
مطبعـة عـالم (نزهـة المشـتاق فـي اختـراق االفـاق ، : االدريسي ، ابـو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد الحسـن  )٢(

:  األثيــــر ابــــن ؛ ٣/٧٨ ، البلــــدان معجــــم:  الحمــــوي؛ يــــاقوت ٢/٦٦٨، ) م١٩٨٩الكتــــب ، بيــــروت، 

د ، الحميـــري ؛٨/١٧٤ ، التـــاريخ فـــي الكامـــل د نب محم نعم عب روض : الم ار ال ي المعط ر ف  خب
    .٣٣٢ ،) م١٩٨٠ ،٢،ط بيروت ،السراج دار مطبعة( ، عباس احسان تحقيق  ،االقطار

:  الحسـيني ؛٥/٣٥٥ ، االعيـان وفيـات:  خلكـان ابـن ؛ ٣/٢٩٣ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٣(

 .٧١ ، العراقيةن البلدا تاريخ موجز
  .١/٨ ، الحلة تاريخ:  كركوش )٤(
  .٢٣٠ ، الطالب عمدة:  عنبة ابن ؛٣/٣٧٢ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٥(
(  الجالئري، العهد في العراق:  الحميد عبد نوري ، العاني ؛١٤٥ ، الطالب عمدة:  عنبة ابن )٦(

 .٤٥ ،) م١٩٨٦ ، بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار مطبعة
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 بوأ إليها نسب وقد المزيدية، الحلة سواد من قرية:  الصروات .٢٢

 بابن المعروف لربعيا القاسم بيأ بن منصور بن علي الحسن

    .)١(الصرويّ  الشاعر الرطلين

  .)٢(المزيدية الحلة عمالأ من قرية:  صريفين .٢٣

 واليها زيديةالم الحلة شرق تقع قرية وهي عتيقة، جمع:  العتائق .٢٤

 صاحب العتائقيّ  محمد بن الرحمن عبد الدين كمال   ينسب

   .)٣(الممتعة المؤلفات

 بـوأ كـان منهـا مزيـد بنـي حلة قرب بابل رضأ من قرية:  الغامرية .٢٥

    .)٤(الشاعر الكاتب جيا       الفتح

 

  .)٥(الحلة سواد في قرية:  قبين .٢٦

                                                            
  .٢٦٠ ، المزيدية االمارة:  ناجي ؛ ٣/٤٠٤ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت   )١(
  .٢٦٠ ، المزيدية االمارة:  ناجي ؛ ٣/٤٠٤ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٢(

  .٢/٨٣٩ ، االطالع مراصد:  الحق عبد ابن )٣(
 كركوش؛ ٢/٩٨١مراصد االطالع ، : ابن عبد الحق  ؛١٨٣/ ٤، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٤(

  .١/٩ ، الحلة تاريخ:  كركوش
  .١/١٠، الحلة تاريخ: كركوش )٥(
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، بناها )٢(لكوفةمدينة كبيرة تقع بين بغداد وا:  هبيرة ابن قصر .٢٧

مدينة عامرة "، وصفت بأنها )٣(والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة

   .)٤("ل والوالة وأهلها أخالط من الناسجليلة ينزلها العما

  .)٥(الجنوبية الحلة قرى من قرية:  قناقيا .٢٨

وهي كثيرة الخصب كبيرة  على طريق الحاج، قرية :القنطرة  .٢٩

القرى  أحسنمن  تعدّ  ،اءها جداول الممتدفقة في المساحة،

 إليهاوبها قنطرة على ترعة من ترع الفرات كبيرة يصعد  ،وأجملها

بحصن  ضاً أيوتعرف  عنها تعرف القرية بها، حدرالماء وين

                           . )٦(ربشي

 بوأ إليها ينسب النيل، قرب أباذ مطير نواحي من قرية:  قيلولة  .٣٠

  .)٧(القيلويّ  يلاسماع بن محمد بن الحسن علي

 .)٩(وقرى مدن عليه ونهر كبيرة، )٨(كورة:  قوسان  .٣١

                                                            
 .٦٦المسالك والممالك ، : االصطخري   )٢(
مطبعة دار (االخبار الطوال ، تحقيق عصام محمد علي ، : الدنيوري ، ابو حنيفة احمد بن داود  )٣(

 .٥١٠، ) م٢٠٠١الكتب العلمية ، بيروت ، 
 .٧٣البلدان ، : اليعقوبي  )٤(
 .٤٤، الجالئري لعھدا في العراق:  العاني )٥(
؛ ٤٧٣الروض المعطار في خبر االقطار ، : ؛ الحميري ٢١٥رحلة ابن جبير ، : ابن جبير  )٦( 

 .٤٥ ، الجالئري العهد في العراق:  العاني

 .٢١٥لب االلباب ، : ؛ السيوطي ٤/٤٢٣معجم البلدان ، :  يياقوت الحمو )٧(

 .٥٨٢. تار الصحاح مخ: الرازي ) . كور(المدينة والجمع : كورة  )٨(
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 .)١٠(قرية من أعمال النيل قرب مطير اباذ:  المباركة .٣٢

  .)١(مزيد بني حلة تحت قرية:  المزيدية .٣٣

 تعرض ،الحلة عمالأ من وهو النيل، على يقع بلد:  باذأ مطير .٣٤

 عهد يف )٢(مزيد بن علي بن دبيس إمارة زمن للنهب البلد هذا

  .)٣(خفاجة قبيلة من النيل منطقة على المزيديين  سيطرة

        بن يعل ينسب ليهاإ و  المزيدية الحلة عمالأ من قرية:  المشترك .٣٥

  .)٤()م١١٥٧/ـه٥٧٢ :ت( المقريّ  علي بن غنيمة

الشاعر  بوأ منها بابل، رضأب النيل قرى من قرية:  المنقوشية .٣٦

  .)٥(الربعيّ  جعفر بن محمد الخطاب

                                                                                                                                                       
ر  )٩( ن االثي اريخ ، : اب ي الت ل ف د ٤/٦٦الكام ن احم رزاق اب د ال و الفضل عب وطي ، اب ن الف : ؛ اب

اد  ق بشار عواد معروف وعم ابعة ، تحقي ة الس ة في المائ الحوادث الجامعة في التجارب النافع
 .٤٧٥، ) ھـ١٤٢٦مطبعة شريعت ، طھران ، (عبد السالم رؤوف ، 

 .١/١١تاريخ الحلة ، : كركوش  )١٠(

  .٣/١٢٦٦ ، االطالع مراصد:  الحق عبد ابن ؛٥/١٢٢ ، البلدان معجم:  ياقوت الحموي )١(

 سير:  الذهبي؛ ٨/٤١٥الكامل في التاريخ ، : ؛ ابن االثير ٨/٣٣٣المنتظم ، : ابن الجوزي  )٢(

  .١/١١ ، الحلة تاريخ:  كركوش ؛١٨/٥٥٧ ، النبالء عالما

 قبائل معجم:  كحالة ؛٩٢ ، نسابهااو  سماءالقبائلا:  القزويني؛ ٢٢٣ب االلباب ، ل: السيوطي  )٣(

  .٢/٧٠٣ ، العرب

  .٢٦٠ ، المزيدية االمارة:  ناجي ؛٥/١٣٢ ، البلدان معجم:  الحمويياقوت  )٤(

  .١/١٢، الحلة تاريخ:  كركوش ؛٥/٢١٦ ، البلدان معجم:  الحموي )٥(
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، ، عدت من أعمال منطقة قوسانالنيل نواحي من قرية:  نجميةال .٣٧

  .)١(فيها قبة الشيخ أبي البقليّ 

 تقع وهي النرسية بمنها الثيا تحمل الحلة، سواد من قرية:  نرس .٣٨

  .)٢(الفرات من مأخذه نرس نهر على

 بن هداب بن الحسن إليها وينسب الحلة قرى من قرية:  النورية .٣٩

 ىالمتوف الشاعر الفقيه ،اللغويّ  لنحويّ ا الديريّ  ثابت بن محمد

   .)٣()م١١٦٦/هـ٥٦٢( سنة

 بوأ ليهاإ نسب مزيد، بني حلة قرب باذ،أ مطير قرب قرية:  واسط .٤٠

  .)٤(الشاعر الواسطيّ  اهللا عبد

 ليهاإ نسب الصدرين، عمل من الحلة في مشهورة قرية:  هرقلة .٤١

  .)٥(الهرقليّ  علي بن الحسين بن الحسن بن سماعيلإ

                                                            
 ؛ ٣/١٣٦١ ، االطالع مراصد:  الحق عبد ابن؛ ٤٧٥،  الحوادث الجامعة: ابن الفوطي  )١(

  .١/١٢ الحلة تاريخ:  كركوش

  .٦/٢٣٠ ، العرب لسان:  منظور ابن؛ ٥/٢٨٠معجم البلدان ، : ياقوت الحموي  )٢(

 التراث حياءا دار مطبعة(، دباءاأل معجم:  الرومي اهللا عبد وأب الدين شهاب ،الحمويياقوت  )٣(

  .١/١٢ ، الحلة تاريخ:  كركوش ؛١٠/١٨٠ ،) ت٠د ،بيروت ، العربي
  .١/١٣ ، تاريخ الحلة: كركوش )٤(

  .١/١٣تاريخ الحلة ، : ؛ كركوش ٣/١٤٥٦ ، االطالع مراصد:  الحق عبد ابن )٥(
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 فيها يقيم بابل طاللأ من واحد ميل نحو تبعد بقعة : ديةاليهو  .٤٢

 اليهودية سما البقعة هذه على طلقأ وقد ،اليهود من الفاً  عشرون

  .)١(اليهود من ساكنيها لىإ نسبة

  

  

  

  

  

  الثاني المبحث                              

  السياسية األوضاع                                

  :)االيلخانيّ ( لمغوليّ ا العهد -والً أ

                                                            
، ) م١٩٤٥المطبعة الشرقية ، بغداد ،(رحلة بنيامين ، ترجمة عزرا حداد ، : التطيلي ، بنيامين  )١(

  ؛     ١٤١-١٤٠

    .١/١٣ ، الحلة تاريخ:  كركوش   
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الثالث /الهجريّ  السابع( القرن أوائل المشرق في )١(المغول نفوذ ظهر    

 ثم أسيا أواسط في أمرهم وتعاظم ،)٣(جنكيزخان بقيادة )٢()عشر الميالديّ 

 للدولة التابعة راضياأل على فسيطروا الغرب نحو نفوذهم في توجهوا

                                                            
ا ، : المغول  )١( قوم من الرعاة عاشوا في الھضبة األسيوية الفسيحة التي تعرف باسم ھضبة منغولي

التي تمتد من أواسط أسيا إلى جنوبي سيبريا وشمالي التبت وغربي منشوريا وشرقي التركستان 
ه متفرقة ، تعيش كل جماعة منھا حياة تنا ل، وكانت جماعات المغو ذي تعيش في ان ال سب المك

يالديّ /القرن السادس الھجريّ (بھذه السھول الواسعة ، ففي  اني عشر الم نھم جماعة ) الث ان م ك
ات  الرعاة التي تعيش بجوار البحار واألنھار ، وكان منھم صيادوا الحيوانات في األدغال والغاب

ا العنف وال ان طابعھ ي ك اة الت ان المغول يعيشون الحي بعض ، وبينما ك صراع ضد بعضھم ال
وضد من حولھم ، كانت تعيش بجوارھم حضارات وممالك لھا شان في التاريخ ، وكان المغول 

تطاعوا  ا اس ك كلم ذه الممال اجمون ھ د. يھ دين عب اوي ، ناصر ال ر  البيض ن عم ام : هللا ب نظ
رزا كريمي ،  ام بھمن مي واريخ ، تصحيح واھتم ران ، (الت د ، طھ ة فرھومن ـ١٣١٣مطبع .  ھ

ذاني ، رش٨٥، ) ش دين فضل هللا ؛ الھم وار: يد ال امع الت ات ج د صادق نش ة محم يخ ، ترجم
 .١/٢٨٠، ) م١٩٦٠مطبعة وزارة الثقافة واالرشاد ، القاھرة ، (واخرون ، 

ة ، : ابن كثير  )٢( ة والنھاي ادر ١٣/٩٠البداي د الق ن عب ي ب ن عل د ب اس احم و العب زي ، اب : ؛ المقري
ة دو لوك لمعرف ا ، الس ادر عط د الق د عب ق محم وك ، تحقي ة ، (ل المل ب العلمي ة دار الكت مطبع

روت ،  يرين ١/١٢٨، ) م١٩٩٧بي ر ش اني ، دكت ر ، : ؛ بي اريخ آل جالي كاه ، (ت ة دانش مطبع
  .٣، ) ش. ھـ ١٣٤٥طھران ، 

ة  وأوشك :جنكيز خان  )٣( ة الخوارزمي دمر الدول أن فاتح ومنشىء إمبراطورية المغول العالمية وم
داد واب بغ دق أب ر .ي ن االثي اريخ ، : اب ي الت ل ف ر ٩/٣٣٠الكام ن كثي ة : ؛ اب ة والنھاي البداي

: ؛ القزاز ، محمد صالح داود ٤/٣١٠صبح االعشى في صناعة االنشا ،: ؛ القلقشندي ١٣/٩٠،
ة د السيطرة المغولي ة القضاء، النجف ، ( ،الحياة السياسية في العراق في عھ ، ) م١٩٧٠مطبع

١٢٥ . 
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 سنة )٥(هوالكو بقيادة )٤(دبغدا إلى وصلوا حتى سالميةاإل العربية

     .)٦(العباسية الخالفة نهاية كانت إذ )م١٢٥٨/هـ٦٥٦(

 تولي بن هوالكو يامأ في" :قوله خالل من كثير ابن ذلك لنا صفو و     

خرب دورها وهدم و  ان الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمهاجنكيزخ بن

 نأ وبعد ،)١("مالعا ذلك في هلهاأ من والعوام الخواص أبادقصورها و 

 الحلة أهل شعر ،بغداد بحق المغول اقترفها التي السيئة خباراأل تواردت

 نزح لذلك ،خرىأ مرة معهم يتكرر سوف بغداد سكان في ماحصل نأب

   .)٢(البطائح الى الحلة أهالي بعض

 على )٣(طاووس بنا الدين مجد بزعامة الحلة فقهاء من جماعة وأقدم    

 أرادوا ما لهم فكان .)٤(قتال دونمن  المدينة يدخل نأ على هوالكو مفاوضة
                                                            

  .١٣/٩٠البداية والنھاية ،: ابن كثير  ؛١/٢٨١يخ  ، جامع التوار:  الھمذاني )٤(

و  )٥( اتح : ھوالك داد ف ل بغ ر وقات اء أخ يين الخلف ة، العباس م الخليف ا المستعص ـ٦٥٦:  ت(  ب  ھ
اوي .) م١٢٥٨/ ام:  البيض واريخ نظ ذھبي ؛٩٤ ، الت ير:  ال الما س بالء ع  ؛١٣/٥٢٣ ، الن

 .٢/١٨٥ ، الملوك دول لمعرفة سلوكال:  المقريزي
: ؛ خصباك ، جعفر ٢٠/٧٤عيون التواريخ ، : ؛ الكتبي ٣٦٠الحوادث الجامعة ، : ابن الفوطي  )٦(

 .٢- ١، ) م١٩٦٨مطبعة العاني ، بغداد ، (العراق في عھد المغول االيلخانيين ، 

  .١٠/١٠٧ ، والنهاية البداية )١(

 هادي محمد تحقيق ، وااللقاب الكنى:  عباس ، القمي؛ ٣٦٠، الحوادث الجامعة : ابن الفوطي  )٢(

 الحلة:  شاكر سليم رنا ، العزاوي ؛١/١٩٨ ،) ت٠د ، قم ، الصدر مكتبة مطبعة(    ، مينيألا

) م٢٠٠٥ ، بابل جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة(،)  االيلخاني( المغولي العصر  في

،٣٤.  

ه محمد ب: مجد الدين ابن طاووس  )٣( له عم ا أرس داً ، عالم يداً زاھ ان س ن طاووس ، ك ن الحسن ب
ل ،  رضي الدين علي ابن طاووس إلى الحلة في أيام غزو ھوالكو ، لتخليصھم من األسر والقت

نة  ه س ى وفات ا حت تمر فيھ ة فاس البالد الفراتي ة ب و النقاب لمه ھوالك ـ٦٥٦(س ن ) . م١٢٥٨/ھ اب
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 بقيادة جيشاً  تبعهأ ثم ،عليهم )٦( شحنة ليكون )٥(بوكله إليهم وأرسل

 هو هذا نأ فشاهد وطاعتهم، ةـالحل أهل نية حسن  من كدأليت )٧(ربوقاتيمو 

   .)١(خوزستان إلى ثم  واسط لىإ عنها فرحل المدينة في الناس حال واقع

 منهم مساومة يكن لم المغوليّ  الغزو تجاه الحلة علماء موقف نإ    

 األمن أرادوا بل ،هالياأل في المقاومة لروح وتحطيماً  الغازي لألجنبي

ا دخلو  مكان كل في المغول ألحقه الذي والدمار عنها الخراب ودفع لمدينتهم

                                                                                                                                                       
ق : د الفوطي ، ابو الفضل عبد الرزاق ابن احم اب ، تحقي تلخيص مجمع االداب في معجم االلق

واد ،  مية ، دمشق ، (مصطفى ج ة الھاش ة  ٢٢٩-٥/٢٢٨، ) م١٩٦٧المطبع ن عنب دة : ؛ اب عم
 .١٩١ -١٩٠الطالب ، 

ي  )٤( ن عل ن يوسف ب ن ب ي ، الحس ة الحل ب ، : العالم ى المطل تانة ، (منتھ ة االس ھد ، مطبع مش
 .٩٧ ، التواريخ نظام:  البيضاوي ؛٣/١٦، ) ھـ١٤١٣

تقبله : بوكله   )٥(  تحن إخالصھم ، فاس ة ، ليم اء الحل ى علم ل ھوالكو إل قائد مغولي ، أرسل من قب
ذاني ، ٩٨ ، التـواريخ نظـام:  البيضـاوي. علماء الحلة استقباالً باھراً واظھروا له السرور  ؛ الھم

ا: رشيد الدين فضل هللا  ان ، تاريخ مبارك غازاني ، تصحيح واھتمام ك دن ، (رل ي ) م١٩٤٠لن
 ،٤٠. 

حنة  )٦(  نة : الش راق س تاللھم للع د اح الجقة عن تحدثھا الس ي اس ة الت ائف اإلداري د الوظ اح
ع ) م١٠٥٥/ھـ٤٤٧( تقرار ، يتمت داخل وإشاعة االس وتعني المحافظة على األمن والنظام في ال

ل شاغلھا بسلطات إدارية حيث توكل إليه مھمة أدارة المدينة والمحافظ ا ، وتقاب ة على األمن فيھ
اريخ العراق في العصر السلجوقي ، : امين ، حسين . ھذه الوظيفة منصب الحاكم العسكري  ت

داد ، ( اد ، بغ دي ، فاضل ١٩٩، ) م١٩٦٥مطبعة االرش م : ؛ الخال اة السياسية ونظم الحك الحي
 .٢٥٥، ) م١٩٦٩مطبعة االيمان ، بغداد ، (في العراق خالل القرن الخامس ، 

ة : بوقاتيمور  )٧(  الي الحل ة موقف أھ وة لمعرف ى رأس ق ل ھوالكو عل ولي ، أرسل من قب د مغ قائ
ة في العاشر من    والوقوف على مدى  رحيبھم وإخالصھم غادر الحل ا شاھد ت طاعتھم ، ولم

فر  ذاني . ص واريخ: الھم امع الت لمان ١/٢٩٦،ج ي ، س زو : ؛ التكريت الم وغ ة الس داد مدين بغ
  .٢٧ ،)م١٩٨٨مطبعة اوفسيت ، بغداد ، ( المغول ،

       .٤٠ ، غازاني مبارك تاريخ:  الهمذاني ؛٩٨ ، التواريخ نظام:  البيضاوي )١(
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 لحلةا لمدينة العلميّ  التراث على المحافظة هو اً أيض ذلك نتائج ومن ،فيه

  .إليها بغداد من تحولت نأ بعد العلمية الحركة مركز صارت نهاإ  إذ

 رةاإلدا اعتمـدوا ،طـرافألا متراميـة واسـعة راضـيأ المغول احتل نأ بعد     

 تـســــ إلــــى االمبراطوريــــة ههــــذ قســــمت إذ همكـلــــم تــــدبير فــــي ةـمركزيــــغيــــر ال

    يةأساس وحدات

د وقــ ،)١()كرمــان تبريــز، روم،الــ بكــر، ديــار أذربيجــان، العــراق،ممالــك ( :هــي

ــــيم العــــراق ــــة  ســــتة شــــمل إقل ، وأعمالهــــا المركــــز بغــــداد( :هــــيوحــــدات أداري

 الكوفيــــة،األعمــــال  الحليــــة،األعمــــال  الفراتيــــة،األعمــــال  الشــــرقية،األعمــــال 

  .)٢()البصريةو  الواسطيةاألعمال 

ــــد وصــــار ــــدين مؤي ــــن محمــــد ال الوحــــدات  لهــــذه عامــــاً  حاكمــــاً  ،)٤(العلقمــــي ب

 عليـــه يطلـــق اإلعمـــال هـــذه مـــن أي إدارة عـــن المســـؤول وصـــار ، )٥(يـــةاإلدار 

                                                            
  .٦٨االيلخانيين، المغول عهد في العراق :خصباك ؛٤٣٧الجامعة، الحوادث: الفوطي ابن )١(
  .٨٠ -٧٩ االيلخانيين، غولالم عهد في العراق :خصباك؛ ٤٣٩الجامعة، الحوادث: الفوطي ابن )٢( 

ن العلقمي ، : مؤيد الدين محمد بن العلقمي  )٤(  ي طالب  ب ن أب ي ب محمد بن احمد  بن محمد بن عل
ي ،     الرافض
نة ،  رفض فعارضه الس نة فأفشى ال رة س ع عش ه أرب ت دولت ة المستعصم  ، وكان ر الخليف وزي
ر ،  ت ، فتنم    واكب

ده ورأى أن ھوالكو له رغبة في قصد العر اق فكاتبه وقوى عزمه على قصد العراق ، ليتخذ عن
تمكن  داً ، ولي   ي
من إغراضه ، وحفر لألمة قليبا ، فأوقع فيه قريبا  ، وذاق الھوان ، وبقي يركب كديشا واحدا ، 
ت  د أن كان   بع

نة  ا س ا وغم ات غبن لطان ، فم ب الس ه تضاھي موك ـ٦٥٦(ركبت ذھبي ) . م١٢٥٨/ھ ير : ال س
 .١٣/٢٤٦البداية والنھاية ، : ؛ ابن كثير ٢٣/٣٦٢اعالم النبالء ، 

 مطبعـة(القيـومي، جواد تحقيق االعمال، اقبال :موسى بن علي الدين رضي الحسني، طاووس ابن) ٥( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     مكتب

  .١/٨،)هـ١٤١٤قم ، االسالمي، االعالم 
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 ،)١( معــين بــن الــدين نجــم الحلــة فــياألعمــال  هــذه وتــولى ،)٦()صــدر( اســم

 ســــنة هوالكــــو قبــــل مــــن طــــاووس بــــنا محمــــد الــــدين مجــــد )٢(النقابــــة وتــــولى

  .)٣()م١٢٥٨/هـ٦٥٦(

 بينهم ما في يتقاتلون أحفادهو  وهوالك أبناء فيه كان الذي الوقت وفي    

 لألمراء تذهب االقطاعات كانت السياسية، مراكزهم توسيع في طمعاً 

 الدين غياث السلطان أقدم كذلل ونتيجة تأييدهم، على للحصول والمتنفذين

 بن مهنا األمير إلى منه هبة الحلة )٥(اعــإقط على)٤(أرغون بن محمد

                                                            
ي صالحياتھا أعل: الصدر )٦(  ية وتكون ف ة العباس ي الخالف ة استحدثت ف ة إداري ن مى وھي وظيف

ة  وظيفة الناظر ، وان وظيفة الناظر تكون تابعة لھا  ، ووظيفة الصدر تعد من الوظائف اإلداري
ة اإلسالمية ة العربي ي الدول ة ف ي  ، المھم ة ، وھ دة اإلداري ؤول عن الوح ون صاحبھا مس ويك

وازي ات وت ات وااللتزام ي الواجب والي ف ة ال ادل وظيف افظ أو المتصرف أو ، تع ة المح وظيف
د ام الم انيين ، :خصباك . ير الع د المغول االيلخ ادر  ،؛ المعاضيدي ٧٤العراق في عھ د الق عب

 .١٥٣، ) م١٩٨٣مطبعة دار الحرية ، بغداد، (واسط في العصر العباسي ، : سلمان 
  .٣٦٢الجامعة، الحوادث :الفوطي ابن )١(
 في واليساويھم بالنسب ھماليكافئ من والية عن الشريفة األنساب ذوي " صيانةوھي  : النقابة  )٢(

    ليكون الشرف
 االحكام: حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي،" . أمضى  فيھم وأمره أجلى عليھم 

   والواليات  السلطانية
 .٩٧ـ٩٦،)م١٩٦٠اھرة،ق،ال الحلبي البابي مصطفى مطبعة(،الدينية 

 . ١٩١مدة الطالب ، ع: ؛ ابن عنبة ١/٨اقبال االعمال ، : ابن طاووس الحسني  )٣(

ولي ، ھو محمد بن أرغون بن ابغا بن ھوالكو بن تولي بن ج: محمد بن أرغون  )٤(  ز خان المغ نكي
اث  لطان غي ان الس رب  وخراس ك الع د هللا ، مل ة عب اه بالعربي د ومعن روف بخدابن دين المع ال

ة جد ا مدين ارة وانش ان يحب العم دة بأذربيجان وأذربيجان ، كان على مذھب العامة فتشيع وك ي
ر ١٠١نظام التواريخ ، : البيضاوي ) . م١٣١٦/ھـ٧١٦(سماھا السلطانية ، توفي سنة  ؛ ابن كثي

 .١٤/٣٤البداية والنھاية ، : 
 ما في يصح وال أوامره فيه ذتفون تصرفه فيه جاز بما مختص السلطان ، اإلقطاع:  أقطاع  )٥(

:  الماوردي .استغالل قطاعأو تمليك اعقطأ:  ضربان وھو ، مستحقه وتميز مالكه فيه تعين
 بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين زين البغدادي، رجب ابن ؛ ١٩٥ ــ١٩٤ ، السلطانية االحكام
 سالميةالا المطبعة( ، الصديق هللا عبد تحقيق ، الخراج حكامال االستخراج:  أحمد الدين شھاب

 .١١٨ ،) م١٩٣٤ ، القاھرة ،
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 في دخولهما قابلم ،)٧(مهنا بن سليمان لولده بعده من صارت ثم ،)٦(عيسى

  .)٨(المغوليّ  السلطان خدمة

       

  

        

 بن أحمد الدين شهاب األمير نجح )١(سعيد أبي السلطان عهد وفي    

 قبائل على أميراً  ليكون سعيد أبي السلطان موافقة استحصال في )٢(رميثة

                                                            
 ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ٣/٤٠٦ ، الملوك دول معرفةل السلوك:  المقريزي )٦(

١/٤٢٨.  
ر : سليمان بن مھنا  )٧( دين أمي ھو سليمان بن مھنا بن عيسى من آل فضل بن ربيعة ، ويلقب علم ال

ام  ،عرب  الفضل ، في بادية حمص والفرات  ا لسالطين مصر والش كان معروفا بالنجدة موالي
ي األ ل أن يل ً قب ان شجاعا ارة ، ك الم  جواداً  بطالً  م وال أن في بعض سيرته إساءات ومظ . ، ل

ك  ن ايب ل ب دين خلي اؤوط  وتركي : الصفدي ، صالح ال د االرن ق احم ات ، تحقي وافي بالوفي ال
 .١٥/٢٦٢، ) م٢٠٠٠مطبعة دار التراث ، بيروت ، (مصطفى ، 

 ، احتاللين بين العراق تاريخ:  لعزاويا ؛ ٣/٤٠٦ ، الملوك دول لمعرفة السلوك:  المقريزي )٨(
١/٤٢٨.  

ز : أبي سعيد  )١( ن جنكي ھو السلطان أبي سعيد بن خربندا بن أرغون بن ابغا بن ھوالكو بن تولي ب
ـ٧٣٦(خان  الخاقان الثامن من نسل ھوالكو ، وأخر من حكم من أحفاده توفي سنة  ) م١٣٣٥/ھ

ان ب ف م يعق نة ، ول رين س ه عش د أن دام  حكم دار بع ن ب و ، دف ي ھوالك ك بن ه مل قرض بموت
اغ  لطنة بقراب ر . الس ن كثي ة ، : اب ة والنھاي دون١٤/١٧٤البداي ن خل ر ، : ؛ اب ؛ ٥/٥٥٢العب

وايى ، : القزويني ، حمد هللا بن ابي بكر بن احمد بن نصر  تاريخ كزيدة ، اھتمام عبد الحسين ن
 .٦١٢ -١/٦١١، ) ش. ھـ ١٣٨١مطبعة امير كبير ، طھران ، (

ي : احمد بن رميثة  )٢( ن عل ھو الشريف احمد واسمه منجد بن ابي نما محمد بن ابي سعد الحسن ب
د  ن محم ي ب ن عل بن قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين السديد ب

د بن تغلب بن عبد ن عب د هللا موسى الجون ب  هللا االكبر بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عب
ي طالب   ن اب ي ب ه السالم (المحض بن الحسن بن الحسن بن عل ا ) علي ى أب ة ، يكن ر مك ، امي

سليمان ، توجه في زمان أبيه إلى العراق وذھب إلى السلطان ابي سعيد فأكرمه وأحسن مثواه ، 
ة . كان حسن السيرة يحمده أھل العراق  ن عنب دة الطالب ، : اب و الطيب ١٤٥عم ؛ الفاسي ، اب
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 قام) م١٣٣٥/ هـ٧٣٦( سنة سعيد أبي السلطان وفاة وبعد ،عامة الحلة

 الحسينيّ  الدلقنديّ  طالب بن علي الحلة أمير بطرد رميثة بن مدحأ األمير

 وفاة مثلتو  ،)٣(منازع ذلك في الينازعه فيها المقدم هو فصار ،األفطس

  .)٤(االيلخانية لإلمبراطورية الحقيقية النهاية سعيد أبي السلطان
  

     

  

  

          

     

   :الجالئريّ  العهد -ثانياً    

                                                                                                                                                       
ادر : ن احمد بن علي الحسيني محمد ب د الق العقد الثمين في تاريخ البلد االمين ، تحقيق محمد عب

؛ ابن شدقم ، ضامن ٢٥ -٣/٢٤، ) م١٩٩٨لعلمية ، بيروت ، مطبعة دار الكتب ا(احمد عطا ، 
دني  يني الم وري ، : الحس ليمان الجب ل س ق كام ار ، تحقي ار وزالل االنھ ة االزھ ة (تحف مطبع

ة الطباؤم ة لسس ر التابع ة والنش اد االسالمي ع ة واالرش م ، وزارة الثقاف ؛ ٤٨٥، ) م١٩٩٩، ق
دين  ر ال ي ، خي الم ، : الزركل روت ، ط(االع ين ، بي م للمالي ة دار العل ، ) م١٩٨٠، ٥مطبع

١/١٦٨.  
 .١/٤٨٥تحفة االزھار وزالل االنھار، : ؛ ابن شدقم ١٤٦عمدة الطالب ، : ابن عنبة  )٣(

 .٣تاريخ آل جالير، : ؛ بياني ١٣٥نظام التواريخ ، : البيضاوي  )٤(
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 أمـــراء ختلـــفا) م١٣٣٥/ هــــ٧٣٦( ســـنة ســـعيد أبـــي الســـلطان وفـــاة بعـــد    

 نشـبت التـي األسـرية الصـراعات مـن سلسلة في ودخلوا بينهم فيما  طرافاأل

 فـطوائـ بـين  لصراع ابـالب الوضع ذاـه حـففت ،)١(لحاكمةا  ةـالعائل أفراد بين

 نأ  ،)٣(بـزرك حسـن )٢(الشـيخ سـتطاعا الصراع هذا خالل   نـمو  نـالطامعي

 حســن الشــيخ زواج نوأ ،)٤(لملكـه عاصــمة بغــداد وجعـل العــراق بحكــم يسـتقل

 التــي العوامــل حــدأ ،)٦(ســعيد أبــي الســلطان ةـأرملــ )٥(خــاتون دلشــاد مــن بــزرك

                                                            
رق الحمداني ، مطبعة اسعد ، بغداد االتاريخ الغياثي ، تحقيق ط: الغياثي ، عبد اهللا بن فتح اهللا  )١(

  .  ٤-٣تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٨٢، ) م١٩٧٥، 

 والحصول أنفسهم على يةدين مسحة إضفاء في الجالئريين األمراء رغبة على يدل لقب:  الشيخ )٢(

 السياسية الظروف نتيجة بالسلطان يلقب لم بزرك حسن والشيخ وٕايران العراق في الوالء على

 تعني )خان بهادر ( وكلمة ن،خار بهاد حسن الشيخ بلقب فاكتفى بالدولة أحاطت التي القاسية

 ، االنشا صناعة في األعشى صبح :القلقشندي .تركية كلمة األصل في وهي ، البطل ، الشجاع

  .٩ ، جالير آل تاريخ:  بياني ؛ ٧/٢٧٩
 أرغـون أبنـة وحفيـد كوركـان حسـن األميـر ابـن بـزرك حسـن الشـيخ والـدين الـدنيا تـاج:  بـزرك حسن )٣(

 معظـم فـي الحكـم تولـت حاكمـة أسـرة أسس ، االيلخانيين األمراء حدا يعتبر، )  بك أولوس( ولقبه

 هـــ٧٧٦( ســنة تــوفي بكــر وديــار تبريــز إلــى مملكتــه حــدود متــدتا عهــده وفــي الســابقة الدولــة أقــاليم

 ، جاليـر آل تـاريخ:  بيـاني ؛ ٣/١١٨ ، الملـوك دول لمعرفـة وكـلـالس  :   المقريزي. ) م١٣٧٤/

 ، اســتانبول ، ســي مطبعــة( ، تــاريخي أذربيجــان رـمختصــ  :  أوغلــو زينــل ، جهــانكير ؛١١-١٠

 .٦٦-٦٥ ،) م١٩٢٤

د ممأثر االنافة في : لعباس احمد بن علي القلقشندي ، ابو ا )٤( تار احم عالم الخالفة ، تحقيق عبد الس
 . ١١-١٠تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٢/١٧٦، ) ١٩٦٤ ،الكويت(فراج ، 

ا : دلشاد خاتون  )٥( زرك تزوجھ ان ، زوجة الشيخ حسن ب ن جوب وھي دلشاد ابنة دمشق خواجة ب
ـ٧٥٢(بعد عمتھا بغداد ، توفيت سنة  ة ) م١٣٥١/ھ ة تركي اتون ھي في األصل كلم ة خ ، وكلم

ة  اه . تعني السيدة العريق ة بختيش اه ، عالء الدول د : دولتش ام بھمت محم ذكرة الشعراء ، اھتم ت
 .٢٦٢، ) ش. ھـ ١٣٣٨طھران ، (رمضاني ، 
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 خالــــه بــــنال وارثــــاً  بوصــــفه شــــرعياً  مظهــــراً  لحكمــــه يعطــــي أن علــــى ســــاعدته

  .ونفوذه لمركزه قوة ذلك وفي سعيد أبي السلطان

 في هام دورب  سعيد أبي السلطان وفاة بعد بزرك حسن الشيخ قام    

 أبي السلطان خلفاء  ينيتع في يشارك  بدأ إذ ،)١(الجالئرية الدولة تأسيس

 أعلن حتى ،)٣(طغاتيمورإلى  ،)٢(خان موسى  من ابتداءً  وٕاقالتهم سعيد

  .)١()م١٣٤٠/ هـ٧٤١( سنة البالد على رسمياً  سلطاناً  نفسه

                                                                                                                                                       
ندي  )٦( ا ، : القلقش ناعة االنش ي ص ى ف بح االعش ام ٧/٣١٤ص ن ھم دين ب اث ال دمير ، غي ؛ خوان

ار البشر ، :  الحسيني اريخ حبيب السير في اخب ران ، (ت ام ، طھ ة الخي ـ ١٣٣٣مطبع ) ش. ھ
رسالة ماجستير غير (العراق في العھد الجالئري ، : ؛ النجار ، رغد عبد الكريم احمد ٣/٢٢٦،

 .٤٠، ) م٢٠٠٥منشورة ، جامعة بغداد ، 

 من القبيلة وهذه جالير أو الئرج قبيلة إلى نسبة الجالئرية بالدولة سميت: الدولة الجالئرية  )١(

 حروب االخط وبين بينهما نشبت ،االخط من بالقرب كاروالن نهر وادي سكنت ، مغولي أصل

 قبائل من بالقرب نزحت أسرة سبعين سوى منهم ينج ولم القبيلة لهذه ساحقة بهزيمة انتهت

: ابن خلدون .  ةالمصاهر  طريق عن سراأل رتباطاب انتهت مشاحنات بينهما حدثت ، جنكيزخان

 ؛٦٨ ،تاريخي أذربيجان مختصر:  جهانكير ؛٤، جالير آل تاريخ:  بياني ؛ ٥/٥٥١العبر ، 

 االنجلو مطبعة( ، سليمان سعيد حمدأ ترجمة ، الوسطى سياا في الترك تاريخ: . ، وبارتولد

  .٢٢٣-٢٢٢ ،) م١٣٧٨ ، القاهرة ، المصرية
ان بن طرغـاي بـن هوالكـو ، نصـب سـلطانًا بعـد وفـاة هو موسى بن علي بن بايدوخ: موسى خان  )٢(

مــن قبــل الشــيخ حســن بــزرك ثــم عــزل ، وقــد دامــت ) م١٣٣٥/هـــ٧٣٦(الســلطان ابــي  ســعيد ســنة 

 برهـان سـيد بـن محمـد ، ميرخوانـد؛ ١٥٠نظـام التـواريخ ، : البيضـاوي . واليته حـوالي ثالثـة أشـهر 

 ؛٥/١٧٠ ،) ش٠ هــ١٣٣٩ ، طهـران ، زبيـرو  مطبعـة(  ،الصـفا روضـة تـاريخ: شانده خوار الدين

  .٣/٢٢٣ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير

هو طوغاي بن سوداي بن بابا بهادر بن ايوكان تورين جرجي قسارين ، والي : طغاتيمور  )٣(

  مازندران ، 

  استغل عدة مرات من قبل الشيخ حسن بزرك في أثناء صراعه مع حسن كوجك ، توفي سنة   
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 العراق على السيطرة في ونجح دولته ببناء بزرك حسن الشيخ شرع   

 فيها واجه إذ الحلة إلى ذلك بعد انتقل ثم ،)٢(له عاصمة بغداد من متخذاً 

 وذلك الحلة في رميثة بن حمدأ األمير بوجود تمثلت التي الصعوبات بعض

 بزرك حسن الشيخ فيه اضطر الذي األمر .)٣(أخرى ومقاومته ةمر  لمراوغته

 من تمكن بالحلة تحاطأ عسكرية قوة رأس على الحلة إلى التوجه من

    وٕالقاء رميثة بن حمدأ األمير محاصرة خاللها

 ذلك لنا وصف وقد بزرك، حسن الشيخ قبل من تعذيبه وتم عليه، القبض

 من لطشتا يمأل كان حتى فاحشاً  تعذيباً  فعذب ": قوله خالل من عنبة ابن

) م١٣٤١/  هـ ٧٤٢(  سنة قتل ذلك وبعد،)٤(" صدره على ويوضع الجمر

    يثةـرم بن حمدأ لألمير وكان

                                                                                                                                                       
 الصفا روضة تاريخ: ميرخواند؛ ١٦٤نظام التواريخ ، : البيضاوي . ) م١٣٥٢/هـ٧٥٣( 

،٥/٥٣٦.  

:  جهانكير ؛١٥ ، جالير آل تاريخ:  بياني ؛٣/٢٧٨ ، الملوك دول لمعرفة السلوك:  المقريزي )١(

   مختصر

  .٦٨ ، تاريخي أذربيجان 

 المائة أعيان في ةالكامن الدرر: علي بن حمدأ الفضل أبو الدين شهاب ،العسقالني حجر ابن )٢(

 ،)  م١٩٩٧، بيروت ، العلمية الكتب دار مطبعة(  علي، محمد الوارث عبد تحقيق ، الثامنة

  ٠٢٣٨/ ٣السير، حبيب تاريخ:  خواندمير ؛ ٥٧٠/  ٥، الصفا روضة تاريخ:  ميرخواند ؛٢/٩٦
 االزهار تحفة:  شدقم ابن ؛٢٤/ ٣، الثمين العقد:  الفاسي ؛ ١٤٥، الطالب عمدة:  عنبة ابن )٣(

 ماجستير رسالة(  الحلي، فهد بن حمدأ الشيخ:  حبيب ،عالء العذاري ؛ ١/٤٨٥ ر،نهااال وزالل

  .١٥،)  م٢٠٠٧ ، بابل ةجامع ، منشورة غير
  .١٤٦ ، الطالب عمدة )٤(
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 كل في الحلة مال من لهما بزرك حسن الشيخ فقرر ومحمود حمدأ هما ابنان

  .)١(زالحجا إلى إليهما تحمل) دينار لفأ عشرين( غمبل سنة

 األمور تنظيم إلى انصرف بزرك حسن للشيخ الحلة أمر صفا أن بعد    

 فيها وخلفه ،طاووس بنا الدين قوام )٤()النقباء نقيب( تولى عهده وفي فيها،

  .)٥()الدين نجم( ـب ولقب ،الدين قوام بن اهللا عبد ابنه

 ووصف واالستقرار بالهدوء بزرك حسن الشيخ عهد في الحلة اتسمت    

 االهتمام وازدياد واالستقرار بالهدوء عهده اتسم ":قوله خالل من ابرو ذلك

  ىـإل  ةـالحل  ةـمدين  يـف  ذلك  على  الـالح يـوبق .)٦("رانـوالعم باإلدارة

    هـوفات

      

                                                            
  .٩٣/ ١ ، الحلة تاريخ:  كركوش ؛ ١٤٦ ، عمدة الطالب:ابن عنبة  )١(

ة تسمية تطلق عل: نقيب النقباء  )٤(  ه شؤون النقاب د إلي وي ، تعھ ار البيت العل ة (ى رجل من كب نقاب

ويين ) األشراف  أمر العل ة ب ن بطوطة . ، والعناي ن بطوطة ، : اب ة اب : ؛ القلقشندي  ١٧٨رحل

 .١١٢/ ١موارد االتحاف ، : ؛ الحسيني ٣٨ -٤/٣٧ ،صبح االعشى في صناعة االنشا

  .١٨١عمدة الطالب ،: ابن عنبة  )٥(

مطبعة تضامني علمي (ذيل جامع التواريخ ، : ب الدين عبد هللا بن لطف هللا بن عبد الرشيد شھا )٦(
 .٣٣٠،) ش. ھـ ١٣١٧، طھران ، 
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 ،)٢(ويسأ : األبناء من بزرك حسن للشيخ وكان .)١()م١٣٥٦/هـ٧٥٧(سنة

 سنة الحكم برزك حسن بن أويس )٥(السلطان تولى .)٤(زاهد ،)٣(قاسم

في الفتح والضم  همملكت توسيع في أبيه مشاريع ملـوأك )م١٣٥٦/ هـ٧٥٧(
                                                            

:  ابرو ؛ ٨٧، الغياثيّ  التاريخ:  الغياثي ؛ ٢/١٧٦،الخالفة معالم في االنافة مآثر:  يالقلقشند) ١(

  .٣٣٢ ، التواريخ جامع ذيل

 حاجي من) م١٣٥٥/ هـ٧٥٦( سنة تزوج ، بزرك حسن الشيخ بن ويسأ الدين معز:  ويسأ )٢(

 أبيه سيرة سار ،) م١٣٥٦/ هـ٧٥٧( سنة بزرك حسن الشيخ والده بعد الحكم وتولى ، خاتون ماام

 ابن .) م١٣٧٤/هـ٧٧٦( سنة توفي ، والعلماء للفقراء ومحبته سيرته وحسن وعدله إحكامه في

 تحقيق ، العمر نباءاب الغمر نباءا: حمد بن علي أ شهاب الدين أبي الفضل ،العسقالني  حجر

 عمادال بنا ؛ ١/٧٤ ،) م١٩٩٨ ،القاهرة ، سالميالا التراث حياءا لجنة مطبعة( ، حبشي حسن

 القدسي، مكتبة مطبعة(، ذهب من اخبار في الذهب شذرات: الحي عبد الفالح وأب ، الحنبلي

  .٢٧،جالير آل تاريخ: بياني ؛٦/٤١ ،)م١٣٥١ القاهرة،
 دور أي له يكن ولم) م١٣٤٧/هـ٧٤٨( سنة ولد كزر ب حسن الشيح بن قاسم األمير: قاسم )٣(

 المطهر المرقد بجوار ودفن النجف إلى نعشه نقل إذ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩(سنة توفي ، سياسي

. كزر ب حسن الشيخ والده تربة وراء )السالم عليه(طالب أبي بن علي المؤمنين أمير لحضرة

 ؛٢٤١-٣/٢٤٠السير، حبيب تاريخ:خواندمير؛ ٥٧٣-٥/٥٧٢، الصفا روضة يختار : ميرخواند

 العربية، الكتب احياء دار مطبعة( عوني، علي محمد ترجمة شرفنامه، : خان شرف البدليسي،

 .٥٤-٢/٥٣،) م١٩٦٢القاهرة،
 دور أي أيضاً  له يكن ولم)  م١٣٤٩/هـ٧٥٠(سنة ولد ك،زر ب حسن الشيخ بن زاهد الشيخ: زاهد )٤(

 السلطان على ذلك ثرأ وقد عليه سقف سقوط بسبب) م١٣٧١/هـ٧٧٣(سنة توفي ، سياسي

؛ ٣/٢٤١السير، حبيب تاريخ:خواندمير ؛ ٥/٥٧٥، الصفا روضة تاريخ :ميرخواند. ويسأ

  .٤٤ -٢/٤٣شرفنامه،:البدليسي
 ، سلطانال لقب اتخذ من أول ويسأ ويعتبر بالعظمة والشعور الكبرياء على يدل لقب:  السلطان )٥(

 ، الجالئري العهد في العراق:  العاني ؛ ٥/٤٧١ ، االنشا صناعة في األعشى صبح:  القلقشندي

٧٦.  
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، )٨(ترـم تسـكما ض ،)٧()م١٣٥٨/هـ٧٦٠(سنة  )٦(ل الموصلواستطاع احتال

  ن ـس بـلطان اويـوج  السـوت

  

 )م١٣٦٤/هـ٧٦٦(في سنة  )١(حسن بزرك انتصاراته تلك بدخوله تبريز

، ففي زمنه امتدت حدود الدولة )٢(واتخاذها عاصمة للدولة الجالئرية

    .   )٥(شماالً  )٤(جنوبا حتى الموصل وأذربيجان )٣(الجالئرية من خوزستان

                                                            
المدينة المشھورة العظيمة أحدى قواعد بالد االسالم في باب العراق ومفتاح خراسان : الموصل  )٦(

راق رة والع ين الجزي ا وصلت ب ل وصلت  ومنھا يقصد إلى أذربيجان ، سميت الموصل ألنھ ، وقي
ان  ذي أحدثھا ك ك ال ل أن المل ة ، وقي د سنجار وحديث بين دجلة والفرات ، وقيل ألنھا وصلت بين بل

وى  . يسمى الموصل ، وھي مدينة قديمة األسس على طرف دجلة ومقابلھا من الجانب الشرقي نين
 .٥/٢٢٣معجم البلدان ، : ياقوت الحموي 

 .٣٠ -٢٩تاريخ آل جالير ، : بياني  )٧(
معجم البلدان ، : ياقوت الحموي . أعظم مدينة بخوزستان اليوم وھو تعريب شوشتر : تستر  )٨(
٢/٢٩. 

بلدة من عواصم الشام ، بينھا وبين منبج عشرون فرسخا، وھي بلدة أشھر واظھر من : تبريز  )١(
   ان تخفى ، وھي 

 .١/١٠، م البلدان معج: ياقوت الحموي . اليوم قصبة نواحي أذربيجان وأجمل مدنھا    
 .٣٠تاريخ آل جالير ، : بياني  )٢(
خوز اسم لجميع بالد الخوز المذكورة ، وإستان كالنسبة في كالم الفرس ، وأرضھا : خوزستان  )٣(

 .٤٠٥ -٢/٤٠٤معجم البلدان ، : ياقوت الحموي . أشبه بأرض العراق وھوائھا ومائھا 
عليه السالم (ر باذبن إيران بن األسود بن سام بن نوح سميت بأذربيجان نسبة إلى اذ: أذربيجان  )٤(

ال وفيھ)  ا الجب ب عليھ ة ، الغال ة عظيم ل ، ومملك رات  ا، وھي صقع جلي رة ، وخي الع كثي ق
 .١/١٢٨معجم البلدان ، : ياقوت الحموي . واسعة  وفواكه جمة 

 .٣١ -٣٠تاريخ آل جالير ، : بياني  )٥(
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 اً حازم اً ملك كان" :بردى تغري بناقال  إذ سيرته وحسن بعدله وصف    

 والعلماء، للفقراء اً محبب الخير، كثير الشر قليل وصرامة شهامة ذا اً شجاع

  .)٦("وكرم شجاعة هفي هذا مع وكان

 الرئيسة المحطة تمثل كانت إذ هعهد خالل الحلة أهمية وبرزت   

 حصول حالة في السفن يستخدمون اكانو  الذين بغداد، من مينالقاد للحجاج

 عندما) م١٣٧٣/هـ٧٧٥( سنة في حصل كما طارئ حدث أي أو قطع

 الحلة إلى بغداد من السفن الحجاج استخدم ذلك أثر وعلى بغداد، غرقت

 الدين تاج السيد ينيالطالب نقابة تولى هعهد وفي ،)٧(الحج يقصدون وهم

   .)٨(معية بن محمد

 حكم فترة خالل االقتصاديّ  واالزدهار اءخبالر  تتمتع الحلة كانت    

 سنة وفاته إلى الحال ههذ على وظلت بزرك حسن بن ويسأ السلطان

    وتمثل .)٩()م١٣٧٤/هـ٧٧٦(

 في الجالئرية الدولة لضعف البداية بزرك حسن بن ويسأ السلطان وفاة    

 فقدوا ينيالجالئر  نأ الواقع" :هبقول ميرخواند ذلك ووصف، وتدهورها الحلة

                                                            
ن يوسف )٦( و المحاس دين اب ال ال اھرة ،  جم وك مصر والق ي مل رة ف وم الزاھ ة دار (، النج مطبع

 .١١/١٣٣، ) م١٩٤٠الكتب المصرية ، القاھرة ، 

ة االديب ، (فيضانات بغداد في التاريخ ، : ؛ سوسة ، احمد ٨٩التاريخ الغياثي ، : الغياثي  )٧( مطبع
 .٢/٣٥٨، ) م١٩٦٣بغداد ، 

 .٣٩عمدة الطالب ، : ابن عنبة  )٨(

دمي )٩( يني خوان دين الحس ام ال ن ھم دين ب اث ال ت: ر ، غي ي دس عيد نفيس حيح س وزراء ، تص ور ال
 .٣٢٨، ) ش. ھـ ١٣١٧طھران ، (،
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 ما واإلدارية والعسكرية السياسية الحنكة من لها كان قوية شخصية هبموت

    .)١("صادفتها التي العثرات من وتنظيمها الدولة بناء على يساعد

 ،)٢(حسن :األبناء من بزرك حسن بن ويسأ للسلطان وكان    

  .)٢(واحدة بنت،)١(بايزيد ،)٥(أحمد األمير ،)٤(علي  شيخ،)٣(حسين

                                                            
  .٥/٥٧٦ ، الصفا روضة تاريخ )١(
 قتل  ويسأ السلطان وفاة وبعد ، بغداد في الحكم تولى الذي ويسأ بن حسن الشيخ:  حسن )٢(

 ؛ ٥/٥٥٣ ، العبر:  خلدون ابن . حسين سلطانال خيهأل نيالموال األمراء قبل من حسن الشيخ

   .٢٥ ،) م١٩٥٨ ،٢ط ، لبنان ، العرفان مطبعة( ، اً وحديث اً قديم العراق:  الرزاق عبد ، الحسيني

 ثالث دّ ويع ، ويسأ السلطان أبيه وفاة بعد الحكم تولى ، ويسأ بن الدين جالل السلطان:  حسين )٣(

 األمير خيهأ يد على) م١٣٨٢/ هـ ٧٨٤( سنة قتل ، هسبق نمَ م ضعفأو  الجالئرية الساللة حكام

 بغداد حوادث:  امين باقر ، الورد ؛ ٥/١٣٨ ، الملوك دول لمعرفة السلوك:  المقريزي . حمدأ

  .١٦١ ،) م١٩٨٩ ، بغداد ، النهضة مكتبة مطبعة(،  اقرن عشر اثني في

 هل وخلف) م١٣٨٤/هـ٧٨٦( ةسن حمدأ أخيه يد على قتل  ، ويسأ بن علي الشيخ:  علي شيخ )٤(

 نباءاب الغمر نباءا:  العسقالني حجر ابن؛ ٥/٥٥٤العبر ، : ابن خلدون  .ولد  هبشا يعرف اً ولد

  .٣/٢٠٥ ، العمر

، نشا في تبريز  وهوالكو جنكيزخان من أسالفه كان ويس،أ بن الدين غياث السلطان:  حمدأ )٥(

 ابرو .) م١٤١٠/هـ٨١٣( سنة قتل ، الجالئرية ةالدول سالطين آخر دّ ويع وعاش زمنًا في بغداد ،

 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر:  علي بن محمد ، الشوكاني ؛ ٣٧١ ، التواريخ جامع ذيل: 

 ؛ ٣٣-١/٣٢ ،) ت٠د ، بيروت ، العلمية الكتب دار مطبعة( ، المنصور خليل تحقيق ، السابع

 ،٢ط ، لبنان ، العرفان مطبعة( ، ديثالح السياسي العراق تاريخ:  الرزاق،عبد الحسيني

  .١/٣٦ ،)م١٩٧٥
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 هـ ٧٨٤(  سنة الحكم الجالئريّ  حمدأ السلطانتولى  أن بعد     

 السيادة لحو  مرير صراع إلى عهده في الحلة مدينة تعرضت)  م١٣٨٢/

، وقد وخارجية محلية قوى فيها شاركت لها التابعة المناطق وعلى عليها

 أخيهضد الشيخ علي عندما قاد جيش  أخيهتمثلت القوى المحلية بحركة 

خرج  ، فلما سمع بذلك السلطان احمد الجالئريّ السلطان احمد الجالئريّ 

 إلىالشيخ علي بسهم في المعركة فحمل  أصيب، وقد عليهم بجيش كبير

انتهت  لهوبمقت) م١٣٨٤/هـ٧٨٦(وبه رمق فمات وكان ذلك سنة  أخيه

يه التمرد عل أعلنبايزيد الذي  األمير أخيهحركة  إلى إضافة، )١(حركته

عادل  األمير أنويظهر  )٣(حاكم السلطانية )٢(عادل اغا األميرباالتفاق مع 

بايزيد على التمرد ضد السلطان احمد  األميراغا هو الذي حرض 

األوضاع حاكم السلطانية شعر بان  عادل اغا األمير، وذلك الن الجالئريّ 

نتزع قد يعزله وي ، وان السلطان احمد الجالئريّ قد تتطور لغير صالحه
                                                                                                                                                       

 األمير مع بالتعاون حمدأ السلطان خيهأ على التمرد علنأ ، ويسأ بن بايزيد األمير:  بايزيد )١(

 ، خلفا كلشن :علي نب مرتضى ، زادة نظمي ؛ ٥/٦٤٥ ، العبر:  خلدون ابن . غاا عادل

  .١٦٧،) م١٩٧١ ، لنجفا ، االداب مطبعة( ، نورس كاظم موسى ترجمة

  .٤/٥٥٣ ، الصفا روضة تاريخ:  ميرخواند ؛ ٥/٦٤٥، العبر:  خلدون ابن )٢(

؛ الغياثي ٣/٢٠٥انباء الغمر بانباء العمر ، : ؛ ابن حجر العسقالني ٥/٥٥٤العبر ، : ابن خلدون  )١(
 .١٠٣-١٠٢الغياثي ،      التاريخ : 

  .٥/١٥٩تاريخ روضة الصفا ،: يرخواند ؛ م٢٦٨-٢٦٧ذيل جامع التواريخ ، : ابرو  )٢(

ن خسميت السلطانية نسبة إلى السلطان الذي بناھا وھو : السلطانية  )٣( ن أرغون ب ربندا بن محمد ب
و  ن ھوالك ا ب ذان . ابغ زوين وھم ين ق ة ب ذه المدين ى ھ د بن ر . وق ن كثي ة ، : اب ة والنھاي البداي

 .٥/٥٤٩العبر ، : ؛ ابن خلدون ١٤/٨٨
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عادل اغا بمقتل السلطان  األمير تأثر، زيادة على ذلك السلطانية منه

، لذا اتفقا ضد السلطان احمد أنصارهحسين والذي كان من اخلص 

، ثم عقدت هدنة م بهما في معركة انتهت بهزيمتهماالذي اصطد الجالئريّ 

،  االمير بايزيد في السلطانية يستقر أنبين الطرفين كان من احد شروطها 

تلك  أنوليس من شك في . )٤(خارج البالدوينفى االمير عادل اغا 

    . ةالحلة السياسي أوضاعسلبية على  أثاراالحركات تركت 

  

  

        

والذي  للعراق القوى الخارجية فتمثلت بالصراع مع الغزو التيموريّ  أما     

 قانطل بغداد إلى )١(تيمور وصل فلما ،) م١٣٩٢/  هـ ٧٩٥(  سنةأ بد

 فأمر ،)٢(ةالحل ونح هوحريم أمواله جمع أن بعد الجالئريّ  حمدأ السلطان

                                                            
 .٥/١٥٩تاريخ روضة الصفا ،: ؛ ميرخواند ٢٦٨-٢٦٧ذيل جامع التواريخ ،  :ابرو  )٤(

ور  )١( ور: تيم ور ويسمى:  تيم ك تيم ور أي ، لن ً أيض ويسمى ، األعرج تيم ور ا ان تيم  أي كورك
ا بالد أعمال من كش من بالقرب ولد ، الخاقان ابنة زوج ـ٧٣٦( سنة النھر وراء م ) م١٣٣٥/ ھ

ور نسب ويصل ى تيم ان زجنكي إل ن خ ة م اء ناحي وفي ، النس نة ت ـ٨٠٧( س ن .) م١٤٠٤/ ھ  اب
ق ، تيمور اخبار في المقدور عجائب:  الدمشقي هللا عبد محمد بن حمدأ محمد أبو ، هعربشا  تحقي
د المب ؛٤٦ ،)م١٩٧٩ ، القاھرة ، االنصار دار مطبعة(، عمر محمد علي ك،:  ،ھارول  تيمورلن

تيفن ، لونكريك ؛ ٢٦-٢٥ ،) م١٩٣٤ بيروت ، ( ، النصر أبو عمر ترجمة ة:  ھميسلي س  اربع
رون ن ق اريخ م راق ت ديث الع ة ، الح ر ترجم اط جعف ة(  ،الخي دين دار مطبع داد ، الراف  ، بغ
 .٢٩ ،) م٢٠٠٤

وافي: ابن تغري بردي ، جمال الدين ابو المحاسن يوسف  )٢( د ال ،  المنھل الصافي والمستوفي بع
اتي ،  ف نج د يوس ق احم اھرة ، مطبع(تحقي رية ، الق ب المص ؛ ١/٢٣٣، ) م١٩٥٦ة دار الكت

رحمن  د ال ن عب د ب دين محم ى دول االسالم ، : السخاوي ، شمس ال ذيل عل ز الكالم في ال وجي



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 الغربيّ  الجانب إلى الجالئريّ  حمدأ السلطان عبر وقد بهبتعق هقوات تيمور

 هوراء عبرت تيمور قوات ولكن ،)٣(نفالس بإحراق وأمر الحلة نهر من

 من كلذ يبادأسترا لنا ويصف ، الحلة مدينة دخول من وتمكنت ةسباح

 القوات ههذ أنذكر و  المدينة ودخلت هالحقت تيمور قوات لكن" :هقول خالل

 وأضرموا بيوتها وخربوا أموالها اونهبو  كامالً  اً يوم أهلها في السيف وضعت

 بادية إلى همع بمن تسلل فقد الجالئريّ  حمدأ السلطان أما ،)٤("فيها النيران

  .)٥(والقاهرة دمشق إلى ومنها الشام

إلى بغداد  الجالئريّ  حمدأعاد السلطان  )م١٣٩٣/هـ٧٩٦(نة سفي     

ومنهم السلطان الظاهر  الحاكمين في مصر والشام كبمساعدة الممالي

  وكان سببب  ، )٦(برقوق

                                                                                                                                                       
ي ،  د الخطيم تاني واحم ارس الحرس ام ف روف وعص واد مع ار ع ق بش ة (تحقي ة موسس مطبع

 .٢٥وحديثا،  العراق قديما: ؛ الحسيني ١/٤١٠، ) م١٩٩٥الرسالة ، بيروت ، 
د عباسي ، : شرف الدين علي : اليزدي  )٣( ام محم ر ، (ظفرنامة ، تصحيح واھتم ر كبي ة امي مطبع

 .١١١؛ الغياثي التاريخ الغياثي ، ٤٥٢ /١، ) ش. ھـ ١٣٣٦طھران ، 
 .١٩، ) م١٩٢٨مطبعة سي ، استانبول ، (بزم ورزم ، : عزيز بن اردشير  )٤(
  .١١٦؛ الغياثي التاريخ الغياثي ، ١٩بزم ورزم ، : استرابادي  )٥(
ك الظاھر ، أول من : الظاھر برقوق  )٦( دين ، المل برقوق بن أنص العثماني ، ابو سعيد ، سيف ال

فباعه فيھا منسوبا أليه ، ) عثمان (ملك مصر من الشراكسة ، نقاه أليھا احد تجار الرقيق واسمه 
دم في ثم اعتق وذھب إلى الشام فخدم نائب السلطنة ، وعا ر عشرة وتق ان امي ى مصر ، فك د إل

ن شعبان(دولة المنصور القالووي  ي ب زع السلطنة من أخر ) عل ة العساكر ، وانت ولي اتابكي ف
ـ٧٨٤(سنة) الصالح امير حاج(بني قالوون  ه  لسلطانوتلقب با) م١٣٨٢/ھ ادت ألي الظاھر وانق

ة  ة البرقوقي ى المدرس الح فبن ن اإلص ال م ام بأعم ام وق ر والش دى مص ه أح تمر حكم ، واس
-١٢/١٠٤النجوم الزاھرة ، : ابن تغري بردي ) . م١٣٧٩/ھـ٨٠١(وعشرين سنة ، توفي سنة 

 .٢/٤٨االعالم ، : ؛ الزركلي ١٠٥
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بغداد هو  إلىفي العودة  المماليك للسلطان احمد الجالئريّ مساعدة      

ريين ضد تيمور، محاولة لخلق نوع من التعاون العسكري بينهم وبين الجالئ

إذ تفشى فيها  في بغداد م يمكث طويالً ـل السلطان احمد الجالئريّ  أن إال

، اضطر فيه السلطان )١(الطاعون بين األهالي أعقبه غالء فاحش اءــوب

 :بقوله ميرخواند وقد وصف ذلك ،من التوجه إلى الحلة الجالئريّ  حمدأ

الغالء وارتفعت أسعار وباء الطاعون وانتشر فيها  بغداد مدينةحتى عم "

ضطر من بقي من السكان فيها إلى مغادرتها إلى الحلة االمواد الغذائية و 

حمد جالئر الذي عاد إليها بعد هروبه إلى مصر أسنة كاملة حتى إن 

في سنة  ضطر إلى نقل ديوانه ومقر حكمه مع الجيش إلى مدينة الحلةا

ألنها كانت  ،را لهمق أصبحتالحلة  أنمعنى ذلك  .)٢()"م١٤٠٠/هـ٨٠٣(

أليها الن الوصول  األزمات أوقاتفي  أليها، ويلجا مصدرا لتمويل جيشه

في الحلة سنة  الجالئريّ  حمدأالسلطان  يوقد بق. كان متيسرا برا ونهرا

هو االمير بعد أن اسند حكمها ألحد أمرائه  )٣(بغداد إلىكاملة عاد بعدها 

  .)٤(فرخ شاه

                                                            
:  السخاوي ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ؛ ١/٢٣٣ ، الصافي المنهل:  بردي يغر ت بنا )١(

 ؛ ٢٤٥-١/٢٤٤ ،) م١٩٩٢ ، بيروت ، الجيل دار مطبعة( ، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء

 ، ٣،ط القاهرة ، والنشر ليفاالت لجنة مطبعة( ، العربية والحضارة االسالم:  كرد محمد ، علي

  .١/٣٢٥ ،) م١٩٦٨
  .٦/٢٤٥تاريخ روضة الصفا ، )٢(
رة ، النجوم الزاه: ي بردي غر بن تا؛  ٢/٤٤٦العمر ،  اءانببالغمر  نباءا : العسقالني ابن حجر )٣(

مطبعة (، بغداد مدينة السالم ، ترجمة فؤاد جميل ومصطفى جواد : در كوك ، ريجا ؛٥٨- ١٢/٥٧

  .٢٧٠،)م١٩٦٢شفيق ،بغداد ، 
 .٢/٤٥٧،  ةنامظفر  :اليزدي) ٤(
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من  يبسط نفوذه على القسم الجنوبيّ  أن جالئريّ ال حمدأوأراد السلطان      

، فقاد حملة العراق والسيطرة على منافذ التجارة القادمة من الخليج العربيّ 

البصرة التي انفردت العشائر العربية بحكمها منذ مطلع القرن التاسع  إلى

 أمراءحد أوكان األخير . )١(بزعامة األميرين ناصر ومحمود القبانيّ  الهجريّ 

   . )٦(يرة قبان المتمركزة شرقي البصرةعش

 خسائر الطرفان تكبد أن بعد الجالئريّ  الهجوم صد من األميران تمكنوقد 

 في أعوانه عاث أن بعد التراجع إلى الجالئريّ  أحمد السلطان ضطراو  ،فادحة

 أجل من الحلة إلى ناصر ومحمود القباني األميرين هفالحق ، وقتالً  اً نهب البصرة

 ولكن ،)٢(الجالئريّ  حاكمها وطردوا عليها واستولوا المدينة في ودخلوا االنتقام

 هلولد هقيادت سندأ بغداد من أخر اً جيش إليهم أرسل الجالئريّ  حمدأ السلطان

 خالءإ على المهاجمين وأجبر الحلة من خراجهمإ من تمكن الذي طاهراالمير 

 الجالئرية السيطرة إلى الحلة عادت وهكذا ،)٣(البصرة إلى واالنسحاب المدينة

  .اً مؤقت

 تفيد أخبار هوافت حتى طويال بغداد في الجالئريّ  حمدأ السلطان يمكث ولم    

 بغداد فغادر ،أخرى مرة الشام وبالد العراق نحو هللتوج تستعد تيمور قوات أن

 هحليف مع هوتوج )٤(الجالئريّ  فرج األمير وهو )٣(أمرائه أحد لحكمها ينـع أن بعد
                                                            

 . ٣/١٣٥تاريخ روضة الصفا ، : ؛ ميرخواند ٢/٤٦١ظفرنامة، : اليزدي  )١(
 .٢/٤٦٣ظفرنامة، : اليزدي  )٦(
  .٢/٢٧٧،  ظفرنامة:اليزدي )٢(
  .٥١٥-٣/٥١٤تاريخ حبيب السير ، :خواندمير ؛٢/٣٦٩، ظفرنامة : اليزدي  )٣(
خبـار اعجائـب المقـدور فـي : ؛ ابن عربشاه  ٢/٢٨٨مر ، عنباء الامر بغنباء الا:  العسقالني ابن حجر )٣(

؛ االعظمــي ، علــي  ٢٦٩-١٢/٢٦٧النجــوم الزاهــرة ، : بــن  تغــري بــردي ا؛  ١٣٠- ١٢٩تيمــور ، 

 .١٥٨، ) م١٩٢٦مطبعة الفرات ، ( ، مختصر تاريخ بغداد: يف ظر 
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 الجئين )٧()األناضول( الروم بالد إلى )٦(قوينلو القرة أمير )٥(يوسف قرة األمير

 بغداد تيمور قوات وصلت وعندما. )١(األولبايزيد  العثمانيّ  السلطان عند

 فتقدمت العاصمة عن الدفاع في الحلة أهل شارك ،)م١٤٠٠/هـ٨٠٣( سنة

 قادها رىأخ قوة إليها متضوان المدينة حاكم هشا فرخ بقيادة منهم قوة

                                                                                                                                                       
أمير جالئرّي عين على بغداد مـن قبـل السـلطان احمـد الجالئـرّي ، وقـد دافـع عـن بغـداد : فرج الجالئري  )٤(

ظفرنامــة ، : اليـزدي ) . م١٤٠٠/هــ٨٠٣(أثنـاء دخـول قـوات تيمـور أليهـا وغـرق فـي نهـر دجلـة سـنة 

٢/٢٦٠. 
، ) م١٣٨٩/هــ٧٩٢(هو االمير قرة يوسف بن قرة محمد ، تولى الحكم بعد وفاة أبيه سـنة  :قرة يوسف  )٥(

ويعــد االميــر قــرة يوســف المؤســس الحقيقــي لمملكــة القــرة قوينلــو حيــث وســع منــاطق نفــوذه وضــم إليــه 

ماردين وقدر عدد أتباعه ما بين ثالثين ألف وأربعين  علىالموصل واربيل وسنجار في العراق واستولى 

الضـوء الالمـع ، : ؛ السـخاوي ٢/٤٠٢مـر ، عنباء الامر بغنباء الا:  العسقالني ابن حجر. ألف مقاتل 

١/٢٣١. 
البطل األسطوري عنـد ) اوغوز(أحدى القبائل التركمانية ، تفرعوا عن الغز المنسوبين إلى : القرة قوينلو  )٦(

ط أســيا ، وقــد اضــطروا إلــى مغادرتهــا التــرك ، كانــت بالدهــم األصــلية عنــد التركســتان الغربيــة فــي أواســ

بسبب صراعهم مع المغول ، فتوجهـوا غربـا نحـو أذربيجـان ومنهـا إلـى اررنجـان وسـيواس فـي الجهـات 

اسم علم يعني سود الغـنم : المجاورة ألرمينيا واستقروا فيها ، والقرة قوينلو ) تركيا( الشرقية االناضول 

ربية هذا النوع من الغـنم واتخـاذه سـمة تميـز رايـاتهم عـن ، وهذه التسمية جاءت من خالل اهتمامهم بت

ــاران احــد أحفــاد  ــة نســبة إلــى ب ــة بالبارني غيــرهم مــن القبائــل التركيــة األخــرى ، كمــا ســميت هــذه القبيل

 . ٢٨٦،) هـ١٣٨١مشهد ، (تاريخ ايران ، نويسندة ، : أزد مهر، شهباز ) . اوغوز(
عجائـب المقـدور فـي اخبـار : ابن عربشاه  ؛ ٢/٢٨٨العمر ،  اءبانبالغمر  انباء: ابن حجر العسقالني  )٧(

: ؛ االعظمـي ، علـي ظريـف ٥٨-١٢/٥٧النجـوم الزاهـرة ، : ي بـردي غـر بن ت؛ ا ١٣٠-١٢٩تيمور ، 

 .١٥٨، ) م١٩٢٦مطبعة الفرات ، (مختصر تاريخ بغداد ، 

الذي يعني ) يلدرم بايزيد(هو ابو يزيد بن مراد بن اورخان بن عثمان ، ويعرف بـ: بايزيد األول  )١(

ابن حجر ) . م١٤٠٢/هـ٨٠٥(البر ، وقد اسر من قبل تيمور ومات في األسر سنة : بالتركية 
النجوم الزاهرة ، : ي بردي غر بن تا ؛ ٢٢٨ -٢/٢٢٦العمر ،  بانباءالغمر  انباء: العسقالني 

 .١١/١٤٨ ،الضوء الالمع: السخاوي  ؛٥٨- ١٢/٥٧
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 األخرى العراقية القوات مع القوات هذه واشتركت ،)١(السيب حاكم ميكائيل

 التي القوات ههذ لكن. )٢(التيموريين لهجوم التصدي في ديالى من القادمة

 أمام الصمود من تتمكن لم المدينة أسوار عند المهاجمة القوات مع اشتبكت

 ثانية مرة بغداد في تيمور قوات ودخلت فتفرقت العدد الكثيرة المهاجمة القوات

)٣(.    

 تفيد اً أخبار  الجالئريّ  أحمد السلطان تسلم) م١٤٠١/هـ٨٠٤( سنة وفي  

 العراق إلى  اً عائد فغادرها ،األناضول نحو هطريق في همتوج تيمور أن

 مع األخير ستقرا إذ الفرات نهر بمحاذاة يوسف رةـق األمير هحليف مع وسار

 بغداد نحوالجالئرّي  حمدأ السلطان تقدم ينماب هيت بادية في أتباعه

 األمير هولد معالجالئرّي  حمدأ السلطان توجه ثم ،التيموريين من واستعادها

 لحكم اً طاهر  وعين مقاومة دون من عليها سيطرته واستعاد الحلة إلى طاهر

 تيمور قوات هاجمت إذ ،طويالً  عليها يستمر لم هحكم ولكن ،المدينة

 هناك وظل  هوار،األ منطقة إلى الجالئريّ  حمدأ السلطان هافغادر  المدينة

 هشن المقرر الهجوم قي لمشاركةل  العراق من تيمور قوات انسحبت حتى

  .)٤(األناضول في العثمانيين ضد

 مع هبأعوان هوبطش هوتهور   احمد الجالئريّ  السلطان سياسة أن ويبدو    

 همن نفر بل ،همن خوفونيت هجيش أمراء جعلت األعداء مواجهة عن هعجز 

                                                            
  .١٢٤التاريخ الغياثي ، : ؛ الغياثي ٢٥٩-٢/٢٥٧،  رنامةظف:  اليزدي )١(
 .٣/٤٨٨تاريخ حبيب السير ، : ؛ خواندمير  ٢/٢٧٧، ظفرنامة : اليزدي  )٢(
    .١٤٨-١٤٧تيمورلنك ، : المب  )٣(

  .٢٨٨-٢/٢٨٧ ، نامةظفر :  اليزدي )٤(
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 ،)١()فيروز( هوزير  على القبض ألقى أن بعد خاصة ، أسرته أفراد حتى

 وشرعوا الحلة في سلطاناً  هونصبو  طاهر األميره ولد حول األمراء لتفاف

  .)٢(هوخلع هوالد على التمرد في

 من منعوه هواراأل منطقة من الجالئريّ  حمدأ السلطان عاد وعندما    

وذلك  ،)٣(همعارضي على التغلب اليمكن وضع في هنفس فوجد الحلة دخول

 األمير هبحليف فاستنجد، ك القوة لدخول الحلة وسحق التمردلم يكن يمتل ألنه

 واستطاع الحلة نحو هيت بادية من أعوانه مع مسرعاً  خف الذي يوسف قرة

 سنة طاهر األمير وقتل المعارضين على القضاء الجميع

 محاولته بعد فرسه من وسقط المعركة من فر الذي) م١٤٠٢/هـ٨٠٥(

    .)٤(األنهار حدأ عبور

 بل الحلة في ينيالجالئر  طةـلس تـتثبي إلى يؤد مطاهر ل األمير قتل إن    

 قرة يرـاألم نأل وذلك ،أشهر لمدة ثالثة لووينق القرة سيطرة تحت وقعت

 لغنائما وتوزيع المكافآت حول الجالئريّ  حمدأ السلطان مع اختلف يوسف

                                                            
لتاريخ ا: ؛ الغياثي ٣/٥١٦ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير ؛ ٢/٣٦٧ ، ظفرنامة: اليزدي  )١(

  .٢٠٧الغياثي ، 

 ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير ؛ ٢/٤٦٤ ، العمر اءانبب الغمر نباءا:  العسقالني حجر ابن )٢(

٣/٥١٦. 

  .٣/٥١٦ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير ؛ ٢/٣٦٩ ، ظفرنامة:  اليزدي )٣(

 تاريخ :واندميرخ ؛ ٣/١٤٧ ، الصفا روضة تاريخ:  ميرخواند ؛ ٢/٣٩١ ، ظفرنامة:  اليزدي )٤(
  .٥١٨ – ٣/٥١٧ ، السير حبيب
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 حمدأ السلطان عاد وحين .)١(الحلة في طاهر األمير ثورة على القضاء بعد

 واضطر المدينة في ودخل يوسف قرة األمير هالحق بغداد إلى الجالئريّ 

 بغداد صارت وهكذا،  )٢(الشام إلى الهرب إلى الجالئريّ  حمدأ السلطان

) م ١٤٠٣/ هـ٨٠٦( سنة من شهرأ ثالثة نحو لووينق القرة حوزة في والحلة

  .)٣(ثالثة مرة العراق هاجموا الذين التيموريين بأيدي لتقع

 دارت التي المعركة في الصمود من يوسف قرة األمير قوات تتمكن ولم    

سنة  الحلة من القريب السيب مقابل الواقع الغنم نهر ضفاف على بينهما

 ةقر  ألميرا أتباع اندحار عن المعركة ههذ أسفرت إذ ،)٤()م١٤٠٣/هـ٨٠٦(

 ناجياً  الشام إلى الفرار على هجبر أ الذي األمر فادحة خسائر وتكبدهم يوسف

   .)٥(الجالئريّ  حمدأ السلطان هبخصم وملتحقاً  هبنفس

 إلى حمدأ السلطان عاد) م١٤٠٤/ هـ٨٠٧( سنة تيمور وفاة وبعد       

 رادأف من وعدد واألعوان األنصار هحول  تجمع إذ الحلة في واستقر العراق

                                                            
 .٢/٢٣٧ ، العمر نباءاب الغمر نباءا:  ر العسقالنيحج ابن ؛ ٢/٣٦٩ ، ظفرنامة:  اليزدي )١(

  .٣/٥٧٥ السير، حبيب تاريخ :خواندمير )٢(

 ، الزاهرة النجوم:  بردي يغر ت بنا ؛ ١٢٤ ، تيمور اخبار في المقدور عجائب:  هعربشا ابن )٣(

٢٦٦-١٢/٢٦٥.  

 .١/١٠٠ ، الحلة تاريخ:  كركوش ؛ ١٢٩ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٤(
تاريخ حبيب :؛ خواندمير ٣٠٢-١٢/٣٠١ ، الزاھرة النجوم:  بردي تغري بنا )٥(

  .٥٧٨ـ٣/٥٧٦السير،
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 حاكمها وطرد بغداد في هسلطت استعادة طتهمابوس تمكنف العشائر

  .)١(التيموريّ 

 إلى يؤد لم الجالئريين لصالح التيموريّ  الجالئريّ  الصراع حسم إن         

 قتل بعد انتهى قد بغداد في حكمهم نأ ذلك الحلة، على سيادتهم تثبيت

 حكم فترة وخالل ،)٢()م١٤١٠/ هـ٨١٣(  سنة الجالئريّ  حمدأ السلطان

 ببعض محصورة النقابة كانت الحلة في الطويلة الجالئريّ  حمدأ السلطان

  )٣(طاووسالتي توارثتها كآل األسر 

  

                                                            
 زادة نظمي ؛ ٣/٤٧ ، الالمع الضوء:  ويخاالس ؛ ١/٢٣٩ ، الصافي المنهل:  بردي يغر ت بنا )١(

      كلشن: 

  .١٧٠ ، خلفا 
قتل السلطان احمد الجالئرّي خنقا على يد أتباع األمير قرة يوسف ، ويعد مقتله نهاية الحكم )  ٢(

؛ بول ، ستانلي لين ٣/٥٧٧تاريخ حبيب السير ، : خواندمير . لدولة الجالئرية األولى في العراق 

مطبعة دار (سعيد سليمان ، تاريخ الدول االسالمية ومعجم االسرات الحاكمة ، ترجمة احمد : 

  .٢/٥٣٣،)م١٩٦٩، ٢المعارف ، القاهرة ، ط
اهللا محمد الطاووس  تنحدر أسرة آل طاووس الحسينية العلوية من السيد ابي عبد: آل طاووس  )٣(

، ولقد ) عليه السالم(بن السيد اسحاق بن السيد الحسن المثنى بن اإلمام علي بن ابي طالب 

اووس لحسن وجهه وجماله ، عاش بالمدينة المنورة ، ثم انتقل إلى لقب جد هذه األسرة بالط

اليقين والتحصين ، : ابن طاووس الحسني ، رضي الدين علي بن موسى . مدينتي بغداد والحلة 

بحار االنوار ، : ؛ المجلسي ٥٣، ) هـ١٤١٣،مطبعة دار الكتاب ، قم(تحقيق علي األنصاري ، 

 مطبعة( ،الحلة في الفكرية الحركة وتطور اءفيحال فقهاء:  حمد هادي ، الدين كمال ؛١٠٧/٣٧

  .١/١٤٩ ،) م١٩٦٢ ، بغداد ، المعارف
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  .)٢(الدين عميد لآو  ،)١(معية لآو      

  :قوينلو القرة عهد-ثالثا

 هـ ٨١٣(  سنة الجالئريّ  حمدأ السلطان هعم لقتم بعد )٣(ولد هشا الحكم تولى     

 ،هوقتلت مكيدة دوندي هزوجت دبرت إذ ،)٤(طويالً  هحكم يستمر ولم)  م ١٤١٠/

 من بحوانس ،)٥() م ١٤١١/ هـ ٨١٤(  سنة بغداد في لو دخلتوينق القرة نوأ

 حوازاأل إلى ثم واسط نحو وتوجهوا بغداد من الجالئرية األسرة أفراد من بقي

 بها  المحيطة عشائرال فسعت ،قوي  حاكم من الحلة خلو لىإ أدى الذي األمر

 المدينة وصارت يهاحواض على خفاجة قبيلة ولتـفاست )٦(اعليه السيطرة إلى
                                                            

ســادة حســينيون مــن عقــب ابــراهيم الغمــر ســكنوا الحلــة وهــم بيــت جليــل القــدر تــولى جماعــة : آل معيــة  )١(

ــالد عراقيــة  ــة وصــدارة ب ــنهم النقاب ــن حمــزة الحســيني. م ــد ب ــدين بــن محم ــاج ال ــن زهــرة ، ت غايــة :  اب

المطبعة الحيدريـة (االختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار ، تحقيق صادق بحر العلوم  ، 

 .٥٠، ) م١٩٦٣، النجف ، 
مـن األسـر العلميـة المشـهورة فـي الحلـة وقـد حـازت هـذه األسـرة مـن الشـرف والمكانـة : آل عميد الدين  )٢(

تـاريخ : ؛ كركـوش ٢٨٣عمـدة الطالـب ، : ابن عنبـة . لحلة الروحية مالم تحرزه غيرها اسر العلم في ا

 . ٢/٤٣الحلة ، 
إلـى مصـر عنـدما   هو شاه ولد ابن الشـيخ علـي ، هـرب مـع عمـه السـلطان احمـد الجالئـريّ : شاه ولد  )٣(

بعـد أن ) م١٣٩٤/هــ٧٩٧(دخل تيمور إلى بغداد ، وقد تزوج دونـدي ابنـة عمـه السـلطان حسـين سـنة 

.   الظاهر برقوق ، وأصبح حاكما لبغـداد بعـد وفـاة عمـه السـلطان احمـد الجالئـريّ طلقها سلطان مصر 

 .١٠٩تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٣/٥٧٨تاريخ حبيب السير ، : خواندمير 
الضوء الالمع ، : ؛ السخاوي  ٢٣٠/ ٣العمر ،  بانباءالغمر  انباء:  يحجرا لعسقالنابن  )٤(

٦/٢١٧. 
النسـاء الحاكمـات فـي التـاريخ ، ترجمـة : ؛ اوق ، بحريـة اوج ١٢/١٦مـع ، الضـوء الال: السخاوي  )٥(

 .١٣٣، ) م١٩٧٣مطبعة السعدون ، بغداد ، (ابراهيم الداقوقي ، 
/ ٦الضوء الالمع ، : ؛ السخاوي  ٢٣٠/ ٣العمر ، بانباءالغمر  انباء:  يحجر العسقالنابن  )٦(

  :   ؛ بياني ٢١٧

 .١٠٩تاريخ آل جالير ،  



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 تسعى األخرى هي كانت التي ربيعة عشائر عن فضالً  ،)٧(رحمتها تحت

بقبيلة  ربيعة عرب تنجدساف ،)٨(ذلك حول بينهما صراع فنشب عليها لالستيالء

 فضل آل )٩(رنعيبن  علي بن اعذر وشيخها خفاجة التي تسكن ضواحي الحلة 

 لهم اً أقطاع المغول عهد في الحلة  وكانت" الفرات وأعالي الشام بادية في

 إلى عذرا هفتوج ،)١("عيسى بن مهنا بن سليمان وهو أمرائهم احد وحكمها

 سنة ودخلها فحاصرها عليها هيد وضع بقصد اً مسرع الحلة

 منهم الكثير وفر لهاأه بين الخوف أثار الذي األمر ،)م١٤٢١/هـ٨٢٤(

 شدة من منهم العديد الفرار أثناء في تساقط حتى، المجاورة المناطق إلى

 راعذ وعين النهر، عبور في التزاحم بسبب غرقاً  وماتوا الرتباك،او  الخوف

القبائل في الحلة قد  أننالحظ  .)٢(هباسم يحكمها حاكماً  المدينة على

، قد فروا أهلها، وان معظم ينةاالضطرابات التي شهدتها المدساهمت في 

    .وتخريبهاالمدينة وتم نهب 

                                                            
 .٦٦ -٦٥/ ٣ين احتاللين ،بتاريخ العراق :العزاوي ؛ ٣/٥٥٦العبر، : خلدون  ابن )٧(
ـــوك ، : المقريـــزي  )٨( ـــاريخ العـــراق :العـــزاوي ؛  ٤/١٠٢الســـلوك لمعرفـــة دول المل ـــت ـــين ،ب  ٣ين احتالل

/٦٥.  
القبائـل فبسـط نفـوذه علـى ) م١٣٧٥/هــ٧٧٧(امير آل فضـل بالشـام ، تـولى األمـارة سـنة: عذرا بن علي بن نعير  )٩(

العربية في أسفل الفرات وقـد اسـند المماليـك الـذين كـانوا يحكمـون الشـام ، وال فضـل باألصـل هـم مـن طـي وكـان 

قالئـد الجمـان فـي التعريـف : القلقشندي ، ابو العبـاس احمـد بـن علـي . أفرادها يتنقلون بين الشام والجزيرة ونجد

؛ مهــاوي ، ٧٨-٧٦، ) م١٩٦٣عــة الســعادة ، القــاهرة ، مطب(بقبائــل عــرب الزمــان ، تحقيــق ابــراهيم االبيــاري ، 

رسالة ماجستير غير (، ) م١٤٠٥-١٣٨٥(تاريخ الغزو التيموري للعراق والشام وأثاره السياسية : جاسم حسين 

 .٩٠، ) م١٩٧٦منشورة ، جامعة بغداد ، 
  .٣/٤٠٦السلوك لمعرفة دول الملوك ، : المقريزي  )١(
/ ٥الضوء الالمع ، : لسخاوي ؛ ا ٣٩٧/ ٣العمر ، نباءابالغمر  اءنبا:  يالعسقالن حجرابن  )٢(

١٤٦.  
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 يوسف قرة بن محمد هشا ميراأل آنذاك يلوينق القرة بغداد حاكم كان         

 بيد ظلت فقد الحلة أما بغداد، أسوار خارج يمتد هنفوذ يكن مول ،ضعيفا

 نالجالئريو  استطاع ذلك أثناء وفيوبالذات قبيلة خفاجة  العشائر شيوخ

) تستر( واتخذوا ،حوازاأل في دولتهم تشكيل إعادة العراق غادروا الذين

 مانع يقودهم الذي ،)٤(تفقنالم مع صراع في دخلوا ثم )٣(لهم ةعاصم

 ومدوا) م١٤١٧/ هـ٨٢٠( سنة منهم انتزعوها حتى البصرة حول شعيب

 مصاهرات في ودخلوا،  )٥(العراق من الجنوبية واألقسام واسط على سلطتهم

   .)٦(لووينق القرة ضد الجهود توحيد جلأ من العربية العشائر خيو ش مع

 الذي كان في تستر ولد هشا بن الثاني ويسأ السلطان تولى عندما    

 إلى تهدف واسعة استرداد حركة قاد) م١٤١٩/ هـ٨٢٢( سنة الحكم

 هـ٨٢٤( سنة فهاجمها بغداد من لووينق القرة وٕاخراج العراق على االستيالء

  .)١(تستر الى فعاد هافي دخولال من يتمكن لم هلكن) م١٤٢١/

                                                            
 .١١٠ل جالير ، آتاريخ : بياني   )٣(

تجمعات عشائرية بين الكوفة والبصرة ، برز نشاطھم في أواخر العصر العباسي : المنتفق  )٤(
بنو : برى ھي ، وھم عبارة عن تالف ثالث عشائر ك والجالئريّ  وازداد في العھدين االيلخانيّ 
 .٣/١١٤٤معجم قبائل العرب ، : كحالة . مالك ، بنو سعيد ، واالجود 

 بانبـــاءالغمـــر  انبـــاء:  العســـقالني ابـــن حجـــر؛ ٤/٨٧٦الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك ، : المقريـــزي  )٥(

 .١٤٦/ ٣العمر ،

 .١٢/١٦الضوء الالمع ، : ؛ السخاوي ٢/٣٦٩ظفرنامة ، : اليزدي  )٦(

 ، الالمع الضوء:  اويخالس ؛ ٣/٢٠٦ ، العمر نباءبا الغمر نباءا:  يسقالنالع حجر ابن )١(

   :  بياني ؛ ١٢/١٦

  .١١٠/١١٢ ، جالير آل تاريخ 



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 السيطرة أن لووينق القرة مع صراعهم أثناء في ينيللجالئر  اتضح وقد     

 تطويق من بد فال حاسم نصر تحقيق من مكنهمتال  والبصرة واسط على

 توجد إذ.)١(لهم مركزاً  واتخاذها اً أيض الحلة على بالسيطرة الجنوب من بغداد

 لآ وخاصة لووينق ةللقر  معادية األوسط الفرات في قوية عشائرية معاتتج

 هشا بن الثاني ويسأ السلطان إليه فبعث ، )٢(عذرا وأميرهم وأحالفهم فضل

 علي أبو اضطر ،)٣(علي أبو هل يقال شخص هيرأس المستوى رفيعًا وفد ولد

 علي أبو لدخ وقد لهم، دتصت التي القوى مع يتعاون خذأو  المدينة لمغادرة

 يحمالن ،)٥(علي الدين ناصر أخوه هيرافق نباراأل طريق عن الحلة في

 همن فيها بيطل راذع إلى بن شاه ولد الثاني ويسأالسلطان  من رسالة

 الطرفان يتعاون نأو  ،المال من مبلغ مقابل الحلة مدينة على المحافظة

 قاتفاال فتم ،)٦(يديهمأب المدينة سقوط ويمنعان لووينق القرة محاربة على

 ابحوانس ولد هشا نب الثاني ويسأ السلطان إلى المدينة حكم تسليم على

                                                            
  .٣/٦٦ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ١٣٧، الغياثي التاريخ:  الغياثي )١(

 ورجال الحاكمة سراال : السالم عبد عماد:  رؤوف ؛ ٥/١٤٦ ، الالمع الضوء:  السخاوي )٢(

   والقضاء اإلدارة

 ، بغداد ، بغداد جامعة مطبعة( ، هـ١٣٣٧ـ هـ٦٥٦ المتاخرة العهود في العراق في 

  .٢٨٤،)م١٩٩٢

طبيب مشهور في بغداد وصف بالفارس الجلد ، تصدى للقرة قوينلو عند هجومهم : أبو علي  )٣(

: فاري ، احمد بن محمد بن عبد الغفور الغ ؛ ١٣٩، الغياثي التاريخ:  الغياثي. على بغداد 

  .٢١٧، ) ش. هـ ١٣٤٢طهران ، (تاريخ جهان ارا ، 

 .٢١٧تاريخ جھان ارا ، : الغفاري  )٥(
 .٥/١٤٦الضوء الالمع ، : ؛ السخاوي ٣/٣٩٧انباء الغمر بانباء العمر ، : ابن حجر العسقالني  )٦(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 بحانس السكان من هعلي المتفق المال استيفاء تم أن وبعد منها، عذرا نائب

 ويسأ السلطان عن بالنيابة علي أبو حكمها وتولى المدينة من اذر ع نائب

 ثم، )١(للمنطقة إدارته نوبحس ةالسير  بحسن وصف وقد ولد هشا بن الثاني

 اجل من الحلة إلى هبنفس ولد هشا بن الثاني ويسأالسلطان  قدوم ذلك لىت

  .)٢(لووينق القرة من بغداد الستعادة والتهيؤ الخطط بوضع ةالمباشر 

 القرة مع صراعهم في مكانتهم عزز الحلة إلى ينيالجالئر  وصول إن    

 العربية العشائر ودعم يّ تصادوغناها االق بغداد من قربها بفضل لووينق

 ،وبعقوبة والحلة بغداد أهالي حماس ذلك أثار وقد    .)٣(بها المحيطة

 وجرت بينهم، ما في للتعاون اً مكثف اً نشاط ذلك خالل المدن ههذ وشهدت

  هشا األمير أمراء  وبعضوأعيانها  بغداد وجهاء بين ومراسالت اتصاالت

 أهالي الحلة وبين ،)٤(جهة من هستلسيا المعارضين بغداد  حاكم  محمد

 في ينيالجالئر  فيها دعوا ،)٥(أخرى جهة من بغداد من القريبتين وبعقوبة

 األمير انشغال كلذ في مستغلين ،)٦(وقيونل القرة حكم من بغداد إلنقاذ الحلة
                                                            

  .٢١٨- ٢١٧ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )١(

 ؛ ٥٤٠/ ٣ ، السير بيبح تاريخ:  خواندمير ؛ ٢٧٥/ ٦ ، الصفا روضة تاريخ:  اندميرخو  )٢(

   .٢١٨ ، ارا جهان تاريخ:  غفاريال
 ، كبير امير مطبعة(  ، ايران مفصل تاريخ : عباس ، اقبال ؛ ٢١٧ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )٣(

    .٤٦٥/ ١،)  ش.هـ ١٣٤٧ ، ٢ط ، طهران

  .٤٦٦ ــ ١/٤٦٥ ، ايران مفصل تاريخ:  اقبال )٤(

   ٠٢٢٠، ارا جهان تاريخ:  الغفاري ؛ ٣/٦٠٨ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير )٥(

  .٣/٦٠٨ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير )٦(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 موظفي مساوانق ،اً بعض بعضهم ضد المؤامرات حبك في وٕاخوته محمد هشا

  .)١(كاذ أو األمير لهذا مؤيد بين اإلدارة

 أسماء شّخصو  المراسالت ههذ على محمد هشا األمير اطلع إن وبعد     

 هوزير  فيهم بمن ،)٢()م١٤٢١/ هـ٨٢٥( سنة عليهم القبض ألقى الحركة قادة

     هشا مسعود

  

 بن حسن واألمير الصغير علي الشيخ منهم هجيش ضباط منوعدد      

 أنهم يبدو الذين الحلة أهل هوجو  وبعض ،العابدين زين أخته وابن زكريا

 األعرج الدين فخر السيد منهم بالحركة الشروع جلأ من بغداد إلى وصلوا

 ديالى وجهاء وبعض ،المخزوميّ  علي هو وأخ ،المخزوميّ  الدين وناصر

 وعلي بعقوبة في التمغاجيّ  وٕابراهيم الخالص من علي الصدر منهم

   .)٣(يعاً جم قتلهم وتم نو وآخر  الحرباوي

 في لووينق القرة حكم زعزعت فإنها الحركة ههذ فشل من الرغم وعلى     

 ،هعلي فتمردوا محمد شاهباألمير  ثقتهم واإلدارة الجيش قواد وأفقدت بغداد

                                                            
  .٤٦٨- ١/٤٦٧ ، ايران مفصل تاريخ:  قبالا ؛٢٢٢ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )١(

  .١١٣تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٢٩٤تاريخ الغياثي ، ال :الغياثي )٢(

الحياة الفكرية في الحلة خالل : ؛ الشمري ، يوسف كاظم جغيل ٣٣٦ذيل جامع التواريخ، : ابرو  )٣(

   القرن التاسع 

  .   ٤٧،) م٢٠٠٨اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية ، جامعة القادسية ، (الهجري ،  



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ،)١(درسون الوزير بغداد في هديوان أمير المتمردين هؤالء مقدمة في وكان

 ،المتوازنة غير هوسياست هوغفلت ،)٢(محمد هشا األمير تهاون من استاء الذي

 التي الحلة نحو بهم وسار) م١٤٢٣/هـ٨٢٨(سنة  أعوانه من مئة أربع فقاد

 فدخل ،ولد شاه بن الثاني ويسأ السلطان نائب علي أبو يحكمها كان

  أربعة نحو المدينة حكم إذ عليأبو  غادرها أن بعد الحلة في درسوناالمير 

  .)٣(أشهر

 االنقسامات أضعفتهم الذين نلوويق لقرةا إخراج الجالئريين بإمكان كان     

 الوقت ذلك في تعرضوا لكنهم قوتهم، تدواستنف بينهم والحروب والمؤامرات

 ويسأ نفاضطر السلطا ،)٤(رازشي في التيموريين بقايا من متكررة لهجمات

 عاصمة واتخذها الحلة إلى ومنها واسط إلى هالتوج إلى ولد شاه بن الثاني 

 هبعجز  شعر فقد يلوينق القرة الحلة حاكم نسو در  األمير أما.)٥(رتست من بدالً 

  .)٦(تبريز إلى متوجهاً  المدينة وغادر

                                                            
الحيــاة : ؛ ألشــمري ٣/٦٨، احتاللــين بــين العــراق ريختــا: ؛العــزاوي١٣٩، الغيــاثي  التــاريخ: الغيــاثي )١(

  .٤٧الفكرية ، 
  .٤٧الحياة الفكرية ، : الشمري ؛  ٢٢٣ارا، جھان تاريخ: الغفاري )٢(
  ٣/٠٦٨احتاللين، بين العراق تاريخ: العزاوي ؛١٤٠ـ١٣٩الغياثي، التاريخ: الغياثي )٣(
 ، طهران ، يمني مطبعة( ، ريخالتوا لب:  الحسيني اللطيف عبد نب يحيى ، القزويني )٤(

  .٢١٣ ،)ش.هـ١٣١٤
 ٢١٧ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري ؛ ٣/٢٠٦ ، العمر بانباء الغمر انباء:  العسقالني حجر ابن )٥(

    تاريخ: اقبال ؛

  .١/٤٦٥ ، إيران مفصل 
  .٢٤٢ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٦(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 جسرها قطع الحلة في بن شاه ولد الثاني ويسأ السلطان دخل أن وبعد    

 بشيوخ ذلك في مستعينا طاقاتها وحشد إدارتها تنظيم على يعمل خذأو 

 وزيراً  استمر الحلة أهل من وهو حديد بن الدين تاج هوبوزير  العشائر

 الثاني  ويسأ نالسلطا سار ثم ،)١()م١٤٢٤/هــ٨٢٨( سنة حتى ينيللجالئر 

 عليها الحصار وفرض بغداد نحو هفتوج  ،همخطط تنفيذ في بن شاه ولد

  .)٢(دخولها من يتمكن لم هلكن الغربيّ  الجانب من

 أثناء في دادبغ في محمده شا األمير أخيه عند هشا نجها األمير وكان    

 إلى أتباعه مع هوالتوج المدينة مغادرة وقرر همع اختلف هلكن الحصار

 المحاصر الجالئريّ  بالجيش وامدطاص المدينة من خروجهم وعند ،)٣(تبريز

 وقتل الجالئريين خسارة عن أسفرت معركة في الطرفان واشتبك للمدينة

  .)٤()م١٤٢٤/هـ٨٢٨( سنة بن شاه ولد الثاني ويسأ سلطانهم

 في الجالئريّ  الحكم بن شاه ولد الثاني ويسأ السلطان موت هين ولم    

 البصرة على حاكماً  وكان محمد السلطان أخوه هبعد الحكم تولى إذ ،الحلة

 على العمل واصل ثم ،)٥(إليها هسلطان ومد حاكم من الحلة خلو واستغل

 عليها الحصار ففرض ،بغداد من قوينلو القرة بإخراج أخوه هب أبد ما تحقيق

                                                            
  .١/١٠٢ ، الحلة اريخت:  كركوش ؛ ٢٤٢ ، التاريخ الغياثي: الغياثي  )١(
  .٢١٧ ، التاريخ الغياثي:الغياثي  )٢(

 .٢١٧ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )٣(
 .١١٣ ، جالير آل تاريخ:  بياني ؛ ٢٤٩ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٤(
  .٢١٨ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )٥(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 خذأو  الحلة إلى فعاد ،أيضاً  دخولها من يتمكن لم هلكن الغربيّ  الجانب من

   لكن ةـالمدين في هـسلطت ويعزز األنصار يحشد

  

) م١٤٢٣/ هـ٨٢٧( سنة هوفات وبعد .)١(ذلك دون حالت المفاجئة هوفات

ه استدعا وقد ،)٢(الدولة عالء بن الثاني حسين السلطان الحكم تولى

 هيخلف من وجود لعدم أشهر بأربعة هوفات قبيل الحلة إلى محمد نالسلطا

 بداية في الثاني حسين السلطان فتولى ،األسرة أبناء من هبعد الحكم على

  .)٣(العراق من الجنوبية واألقسام والبصرة واسط إليه وضم الحلة حكم األمر

 معهم واالندماج الحلة هلأ من التقرب أرادوا ينيالجالئر  أن ويبدو    

 التصدي في بها المحيطة القوية العشائر إمكانيات ومن قدراتهم من واإلفادة

 بن الكريم عبد هو اً وزير  منهمالثاني  حسينالسلطان   فاتخذ وينلوق للقرة

 حتى الوزارة في فاستمر للحلة التابعة النيل شط منطقة من وكان الدين نجم

 الوزير ولكن ،الدين هابش إلىه بعد فأسندت ،)م١٤٢٦/هـ٨٣٠( سنةه وفات

                                                            
     .١/٤٦٥ ، نايرا مفصل تاريخ:  اقبال ؛ ١٢٨تاريخ جهان ارا ، : الغفاري  )١(
ا : حسين بن عالء الدولة  )٢( ري ، نش د الجالئ ن السلطان احم ة ب ھو السلطان حسين بن عالء الدول

ان أخر سال داء أسرته ، وك و أع د أالق قوينل ى عن ة وترب ه مغولي ية إذ كانت أم أة قاس طين نش
اني ١٤٣ -١٤٢التاريخ الغياثي ، : الغياثي ) . م١٤٣١/ھـ٨٣٥(الدولة الجالئرية ، قتل سنة  ؛ بي

 .١١٤تاريخ آل جالير ، : 

 .١/٤٧٠تاريخ مفصل ايران ، : ؛ اقبال ٢٢١تاريخ جھان ارا ، : الغفاري  )٣(
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 السلطان سياسة عارض هنإ بل ينيللجالئر  امؤيدً  سلفه مثل يكن لم الجديد

  .)٤(الثاني حسين

عن  بالفسق والفجور والظلم واالنحرافالثاني  وصف السلطان حسين    

 من هعلي كان بما ردية سيرة هسيرت توكان" :عنه غفاريال قال إذ الشريعة

 ونتيجة ،)٥("والرعية والعساكر األمراء                 بين والفساد الفسق

 هبعد الوزارة في هخلفف ،الشنق إلى الدين شهاب الوزير تعرض األمر ذلك

 عن شيئاً  بين أيديناالتي  المصادر تقدم لم ذيال ،)٦(الدين نظام أخوه

  .هسيرت

 هنتمك لم الحلة في الثاني حسين السلطان اتخذها التي االستعدادات إن    

 إن إذ ،لووينق للقرة والتصدي الجالئرية اإلدارة ترسيخ في أهدافه تحقيق من

 أن بعد وأتباعه هجيش وقواد أمرائه من حتى مقبوالً  يعد لم الشخصي هسلوك

 لمراسلة بعضهم المنحرف السلوك هذا جبرأ حتى وأوالدهم همءنسا فسدأ

                                                            
  .١٤٤التاريخ الغياثي ، : الغياثي  )٤(

 .٢١٩تاريخ جھان ارا ،  )٥(

 .١/١٠٣تاريخ الحلة ، : ؛ كركوش ١٤٤التاريخ الغياثي ، : الغياثي  )٦(
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 الطرفان خذأو  ،)١(هضد معهم والتعاون بغداد في لووينق القرة حكام أعدائه

   .)٢(الحلة من القريبة السيب في بينهما وقعت التي للمواجهة يستعدان

 الذين هبخصوم الهزيمة إلحاق من الثاني حسين السلطان وتمكن    

  ربيلأ نحو زمـانه الذي ليوينق القرة يوسف قرة بنا أسبان األمير يقودهم

 إلى بها عادو  هناك هل ينالموال األمراء من جديدة قوات  جمع إذ والموصل

 ثم ،الصغير الجانب من ،)٣(الكلج منطقة من عليها الحصار وفرض الحلة

 من اآلخر الجانب إلى وعبر المزيدية إلى الحصار من شهرين بعد انحدر

 الثاني حسين السلطان أمراء عضـب فـك القوات ههذ وصول لحاو  الحلة،

 .)٤(للمدينة  اصرـالمح بانـأس راألمي مع اً تعاون دواـبأ أنهم بل ،الحرب عن

 في الحصار جاء فقد العسكريّ  الوضع في االنتكاسة ههذ عن وفضالً 

 والغالت الحبوب من شيء المدينةفي  يدخل لم ولذلك ،الحصاد موسم

 ،الغذائية المواد فشحت، )٥(المدينة من القريبة ناطقلما من المختلفة

 هقول خالل من الغياثيّ  كذل وقد وصف ،المجاعة وعمت األسعار وارتفعت

 بعض أشار ولذلك ،)٦("والسنانير الكالب أكلوا حتى فيهم الجوع فوقع" :
                                                            

  .١١٤،جالير آل تاريخ: بياني ؛ ٣٤٦، التواريخ عجام ذيل :ابرو )١(

  . ١٢٩ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٢(

  .٥/٤٥٦، السير حبيب تاريخ:خواندمير ؛٣/٣٣٤، الصفا روضة تاريخ :ميرخواند )٣(

  .٢٦٥ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٤(

  .٢٢٤ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )٥(

  .٢٦٣ ، الغياثي التاريخ )٦(
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 سبانأ ميراأل مع الصلح يعقد أن الثاني حسين السلطان على األمراء

 وألقى المدينة، في أسبان األمير ودخل امرغمً  ذلك ففعل الحلة هويسلم

 بعد) م١٤٣١/هـ٨٣٥( ةنس خنقاً  وقتلالثاني  حسين السلطان على القبض

 في ة الثانيةالجالئريالدولة  حكم بذلك وانتهى ،أشهر  بعةـس دام حصار

 أن بعد لووينق القرة لسلطة المدينة خضعت الحكم ذلك نتهاءاوب. )١(الحلة

   .)٢(األوبئة عن فضالً  الحصار وحوادث الحروب أنهكتها

 انتفاضات لمواجهة تقدمةم قاعدة إلى وينلوق القرة حولها فقد ذلك ومع     

 ومالذٍ  العراق من الجنوبية األقسام على الهجمات وشن األوسط الفرات عشائر

 في الطاعون وباء رنتشا )م١٤٣٧/هـ٨٤١( سنة ففي ،األزمات أوقات في لهم

 المدينة أطراف في جنده مع ولجيت أسبان األمير خذأو  السكان فأخالها غدادب

 ،)٣(هناك مرض لكنه فيها رقواست الحلة إلى هتوجف ،الوباء انتهاء حتى وحولها

 ،هبدل آخر وتنصيب هلقتل أمرائه بعض يدبرها بمؤامرة أحس همرض أثناء وفي

 على القبض ألقى ،األخيرة ساعتها في المؤامرة تفاصيل على تعرف أن وبعد

  .)٤(هصحت استعاد أن بعد بغداد إلى وعاد جميعاً  وقتلهم بها القائمين

 حكمهم تثبيت إلى يؤد لم وينلوق القرة لصالح الحلة على الصراع حسم أن     

 مـالحك على القضاء من انتهوا  إن وما ،قلقاً  ظل الحكم هذا أن إذ عليها

 الحلة على السيادة ينازعهم جديداً  خصماً  يواجهوا أن عليهم صار ىـحت الجالئريّ 

                                                            
في  الذھب شذرات:  الحنبلي العمادابن  ؛ ٤/٨٧٦ ، الملوك دول لمعرفة السلوك:  المقريزي )١(

  .٢١٣/ ٧ ،اخبار من ذھب 
 .٢١٥ ، جالير آل تاريخ:  بياني )٢(
   .٢٧٠ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٣(
  .٢٢٧ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )٤(
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 قادها التي ئرالعشا بجموع الجديد الخصم تمثل ،)١(القرن ذلك منتصف منذ

 الحدود على الساكنة العشائر هحول لف الذي )٦(المشعشع فالح بن محمد السيد

 مدن على هسيادت لبسط وسعى إلمارته مقراً  الحويزة واتخذ اإليرانية العراقية

 من وينلوق القرة وٕاخراج ينيالجالئر  بيد كانت التي ،)٢(الجنوبية العراق

  .)٣(العراق

 الجنوبية العراق مدن على سيطرتهم ونععشالمش بسط أن وبعد     

 مع صراع في لواـودخ وبغداد واسط نحو ماالً ـش اتجهوا ،البصرة باستثناء

وينلو قد ق القرة كان وٕاذا .)٤(األوسط الفرات ومدن الحلة حول وينلوق القرة

 فإنهم الحويزة، حتى والحقوهم واسط على عينالمشعش هجوم صد في نجحوا

البصرة بسبب المقاومة الشديدة التي واجهوها من  على ءاالستيال في افشلو 

 طريق عن بغداد إلى والعودةعلى االنسحاب  أجبروهم تفق الذينـعرب المن

                                                            
، طهـــــــران(، المـــــــؤمنين مجـــــــالس:  اهللا نـــــــور ،لشوشـــــــتريا ؛ ٢٧٤ ، الغيـــــــاثي التـــــــاريخ:  الغيـــــــاثي )١(

  .٢/٢٩٧،)ش.هـ١٣٧٦
عليـه (محمد بـن فـالح بـن هبـة اهللا ، مـن سـاللة األمـام موسـى الكـاظم : محمد بن فالح المشعشع  )٦(

وتعلــم فــي ) م١٤٠١/هـــ٨٠٤(وأول ســالطينهم ، ولــد بواســط ســنة) المشعشــعين(تــرأس دولــة ) الســالم

الد خوزستان  عشـرية ، واولـعالحلة وتفقه بعلوم االثني  ى ب ا ، خرج إل ون من الشعوذة فاتقنھ بفن
ه ) م١٤٣٦/ھـ٨٤٠(سنة  ه بعض األعراب ) التشعشع(وسمي شعوذته ) المھدي(فادعى ان فتبع

ذلھا ) المشعشعين(فسماھم  ي ب ود الت ارة من خالل الجھ ى الحويزة ، فأسس أم م عل واستولى بھ
ذا األ ة متخ دين بالسياس ذلك ال ا ب نة مازج وفي س ة ، ت دفا وغاي اني ھ اعال الث يلة وج ول وس

 .٤٠٠ -٢/٣٩٥، مجالس المؤمنين : الشوشتري) . م١٤٦٥/ھـ٨٧٠(
  .٢١٦ ، جالير آل تاريخ:  بياني )٢(

  .٢/٢٩٣ ، المؤمنين مجالس:  الشوشتري ؛ ٨/٢٧٧ ، الالمع الضوء:  السخاوي )٣(

  .٢/٢٩٩ ، المؤمنين مجالس:  الشوشتري )٤(
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 العودة أثناء في منهم العديد ومات فادحة خسائر تكبدوا إن بعد النجف

   .)١(والعطش والجوع الطريق صعوبة بببس

 ســنة  أســبان األميــر وفــاة تءجــا ثــم وينلــوق القــرة الهجمــات هــذه أربكــت     

 واألمـراء األسرة أفراد بين التطاحن من جديدة مرحلة لتبدأ) م١٤٤٤/هـ٨٤٨(

 توليــة عــدم هــي أســبان األميــر وصــية كانــت إذ ،)٢( بغــداد فــي الســلطة حــول

 ،)أخيه ابن( سكندرإ بن الوند األمير فيهم يحكم نأو  صغير هـألن  فوالذ هابن

       لةعلى الح  اً حاكم وكان

 وصـــل إن مـــا كـــنول، )٣(عمـــه وصـــية حســـب هلتوليتـــ األمـــراء هفـــدعا ،آنـــذاك

 أن وجـــــدوا أن دـبعـــــ الحـــــائط عـــــرض الوصـــــية األمـــــراء ضـــــرب حتـــــى دادـغـــــب

 ماً ـحاكــــ وهبفنصــــ يــــديهمبأ ألعوبــــة هوجعلــــ فــــوالذ تنصــــيب تقتضــــي مصــــلحتهم

 واألنصـــار األعـــوان يحشـــد األخيـــر ذـخـــأو  )٤(الونـــد األميـــر تنصـــيب ورفضـــوا

 نحـو بهـم وسـار والموصـل لـربيـأو   كركـوك فـي أعوانـه مـن قـوات إليه مويض

 علـــى هبرو ـجـــأو  هو ـهزمـــ األمـــراء لكـــن ،)٥(لقوةابـــ عليهـــا هســـلطت لفـــرض بغـــداد

                                                            
  .٢/٢٩٧ ، المؤمنين مجالس:  الشوشتري ؛ ٢٧٠ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )١(

   .٢٤٨ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري ؛ ٢١٤ ، التواريخ لب:  القزويني )٢(

) م١٩٦٢ ، انقرة(سومر، وفاروق لوغال نجاتي واهتمام سعي ، بكرية ديار:  بكر أبو ، الطهراني )٣(

، ٢/١٥٧.   
  ٠ ١/١٧٨ ، ديار بكرية: الطهراني  )٤(
  .٢/٤٥٧ ، ديار بكرية: الطهراني  )٥(
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 ةرـ قــ بــنجهانشــاه  األميــر قــرر ندئــذع ،)١(الحلــة فــي هحكمــ مقــر إلــى ودةـالعــ

 أوالد نـبيـ االنقسـامات هلهذ حداً  يضع أن تبريز في وينلوق القرة حاكم يوسف

 أمــراء يجــد فلــم كبيــر جــيش  رأس علــى إلــيهم فســار ،)٢(بغــداد وأمــراء إخوتــه

 أتباعـه مع واستقر الحلة من هب اءو فجا  الوند األمير لحةامص من بداً  ادـبغد

 الموقـــف حـــول بيـــنهم مـــا فـــي تـــداولوا ثـــم ،)٣(بغـــداد مـــن الغربـــيّ  الجانـــب فـــي

 الونـد األميـر واشـترط ،)٤(ههانشـاج األميـر عمهم ضد الجهود توحيد وضرورة

 فعــاد ذلــك رفضــوا األمــراء لكــن هعمــ وصــية حســب علــيهم حاكمــا هينصــبو  أن

  .)٥(خائباً  الحلة إلى

 وفـرض  بغـداد أسـوار إلـى ههانشـاج االميـر جـيش وصـل أثناء ذلـك وفي    

 األميـــر وقـــرر ،)٦()م١٤٤٥/ هــــ ٨٤٩( ســـنة أواخـــر المدينـــة علـــى الحصـــار

     من سئي  الذي الوند

 حبـينسـ أن المدينـة إلـى هعم ولـوص وأخافه بغداد أمراء مع التفاهم نيةإمكا

 اً الجئـــ الشـــام إلـــى هطريقـــ ويأخـــذ الصـــراع هـــذا عـــن هبنفســـ وينـــأى الحلـــة نـمـــ

                                                            
   .٣/١٣٠ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ٢١٨ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )١(
  .١/١٧٨ ، بكرية ديار:  الطهراني )٢(
  .٣/١٣٠ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ٢٨٢- ٢٨١ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٣(
: الطهراني ؛٤/٨٥،السيرتاريخ حبيب :؛خواندمير ٦/٨٥٣ الصفا، روضة تاريخ: رخواندمي)٤(

  .٢/٣٥٦،دياربكرية
   .٣٥٧/ ٢ ، بكرية ديار:  الطهراني )٥(
  .٣/١٣٠ ، احتاللين بين العراق تاريخ : العزاوي ؛ ٢٨١ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٦(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 وأراد أخيــه ابــن فـموقــ بحراجــة أحــس الــذي ههانشــاج األميــر  نــــولك ،)١(فيهــا

 هووعـد تمـردينالم ضد همع بالتعاون هويغري هنئيطم خذأو  هراسل هب يتقوى أن

 اً تردد الوند بدىأ وقد ،)٢(الحلة عن فضالً  بغداد من الغربيّ  الجانب بإعطائه

 ســــــــنة بغــــــــدادفــــــــي  دخــــــــل أن دـبعــــــــ نـولكــــــــ هعمــــــــ عــــــــروض ولـقبــــــــ فــــــــي

 األميـر يجـد لـم رأشـه ثالثـة مـن أكثـر استمر حصار بعد) م١٤٤٦/هـ٨٥٠(

 حاكمـا هنشـاهاج هوعينـ بغـداد إلـى فقدم هعم لدعوات االستجابة من بداً  الوند

 تحـت دادـبغـ مدينـة وضـع تم وهكذا ،)٣(هوعد مثلما منها الغربيّ  الجانب على

  .)٤(الشرقيّ  للجانب واألخرى الغربيّ  للجانب إحداهما مستقلتين إدارتين

 حدأ الحلة حكم على ترك قد الوند األميرأن  الحوادث سياق من ويبدو    

 ينعالمشعش لهجمات صديالت في اشترك الذي بسطاماالمير  وهو األمراء

 المشعشعون وكان ،)٥()م ١٤٥٣/ هـ٨٥٧( سنة األوسط الفرات مدن على

 األمير هيقود بغداد من جيشاً  نحوهم وينلوق القرة هفوج النجف هاجموا قد

 وقد أتباعه مع الحلة حاكم بسطام األمير  إليه  انظم الذي)  بيك هدو (

 ساحة من) بيك هدو (األمير  روف ،)٦(لووينق القرة صد من المشعشعون تمكن

                                                            
  .٢/٣٧٣ ، بكرية ديار:  الطهراني )١(
 .٢/٣٧٤ ، بكرية ديار:  الطهراني ؛ ٢٨٢ ، الغياثي التاريخ:  ثيالغيا )٢(

  .١/٥٣٠ ، ايران مفصل تاريخ:  قبالا )٣(
   .٢/٣٧٦ ، بكرية ديار:  الطهراني )٤(
  .٣/١٤٤ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ٣٠٩ــ ٣٠٨ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٥(
   .٣٤٣/ ٤ ، السير حبيب تاريخ:  خواندمير ؛  ٦/٨٦٣ ، الصفا روضة تاريخ:  ميرخواند )٦(
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 ابينم ،)١(المجاورة األنحاء في يتفرق هجيش تاركاً  هبنفس ناجياً  المعركة ساحة

 أيضاً  مغادرتها على جبرواأ لكنهم الحلة، إلى هوأتباع بسطاماالمير  تراجع

 بغداد إلى متوجهين واألطفال النساء فيهم بمن سكانها من كبير عدد مع

 الفرات عبور أثناء في منهم الكثير فمات ،)٢(المشعشعون الحقهم أن بعد

 التزود دون المدينة غادروا ألنهم والعطش الجوع من آخرون ومات غرقاً 

 وقاموا الحلة في المشعشعون دخل ثم ،البرد وشدة التعب عن فضالً  بالطعام

 غادروها ثم فيها كانـالس من هوجدو  من وقتلوا فيها النيران وأشعلوا بتخريبها

  .)٣(النجف إلى توجهوا األموال حازوا أن وبعد يوماً  عشر ةثماني بعد

 متعمد تخريب كبرأ كان بالحلة نالمشعشعو  ألحقه الذي التخريب ولعل     

 ،)٤(سكانها عدد تناقص إلى أدى القرن ذلك في المدينة له تعرضت

 الهجوم ذلك أعقب إذ المدينة في الوضع تردي في بدورها الطبيعة وأسهمت

 أدى ،)٥()م١٤٥٤/هـ٨٥٨( آلتيةا السنة في هبمثل يعهد لم عظيم ثلج وقوع

     ، جارهاـوأش لهايـنخ ظمـمع الكـه إلى

 الذين لووينق القرة شعر وقد المعاشية، أوضاعها فساءت مزروعاتها ٕاتالفو 

 هجمات وصد األوسط الفرات على للسيطرة  اً منطلق الحلة يعدون كانوا

                                                            
  .٣٠٨ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )١(
  .٢/٣٧٦ ، بكرية ديار:  الطهراني ؛ ٢٨٢ التاريخ الغياثي،: الغياثي  )٢(
   .٣/١٤٤ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي )٣(
   .١/١٠٩ ، الحلة اريخت:  كركوش ؛ ٣١١- ٣١٠ ، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٤(
   .٣/١٨٦ ، احتاللين بين العراق تاريخ:  العزاوي ؛ ٣٣١، الغياثي التاريخ:  الغياثي )٥(
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 بخطورة شعروا ،)١(العربيّ  والخليج ةالبصر  نحو التقدم بل ينعالمشعش

  . المدينة في الوضع

 فــي يرازشــ فــي وكــان بغــداد حــاكم ههانشــاج بــن قدابيربــو  ميــراأل مرأفــ     

 سـيدي وهـو أمرائـه أكفـأ قيادتها على وضع بغداد إلى قوة بإرسال الحين ذلك

 هنفســ العــام فــي الحلــة فــي علــي ســيدي فــدخل، )٢(الحلــة ىـإلــ هبالتوجــ علــي

 هجـوم ألي اتحسـب الجنـد فيهـا وحشـد ،)٣(قلعـة فيهـا وبنى سوقها تعمير وأعاد

 مهاجمـة دون تحـول كانـت مـا ه االستعداداتهذ ولكن المشعشعون، هيشن قد

ــ ،أخــرى مــرة للمدينــة عينـالمشعشــ  الحكــم التــواجي محمــد بيــر األميــر  ىـوتول

  .)٤()م١٤٦٥/هـ٨٧٠( سنة الحلة على فاستولى ببغداد

 تضم مدناً  ،واسعة إداريةلمنطقة الحلة كانت مركزا  أنق بدا مما سب     

 المغوليّ  سلمت من التخريب أنهاوعلى الرغم من  ،ى ومناطق عامرةوقر 

خالل  النسبيّ  من االستقرار اً المدن التي مروا بها وشهدت نوع أصابالذي 

في في عهد الشيخ حسن بزرك والسلطان اويس بن حسن  ،العهد الجالئريّ 

 إلىتعرضت المدينة  إذالسياسية  حداثيعج باألتاريخها كان  إن أالبزرك، 

لها شاركت بها قوى صراع مرير حول السيادة عليها وعلى المناطق التابعة 

                                                            
  . ٢٥٣ ، ارا جهان تاريخ:  الغفاري )١(
   .٥١٩ - ٥١٦/ ٢ ، بكرية ديار:  الطهراني )٢(
  . ٢١٩-٢/٢١٦ديار بكرية،:الطهراني  )٣(
  .٣٩٧/ ٢ ، المؤمنين سلمجا:  الشوشتري )٤(
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بحركات التمرد التي قام بها الشيخ تمثلت القوى المحلية  ،محلية وخارجية

ية القوى الخارج أما، بايزيد ضد السلطان احمد الجالئريّ  واألميرعلي 

وينلو والعشائر العربية والمشعشعين قن والقرة يالتيموريفتمثلت بكل من 

بجزء كبير في تخريب هذه  أسهموا أنهم، إذ وغيرهم لتثبيت سيادتهم عليها

    .المدينة

  

  المبحث األول

  األوضاع االقتصادية

   :الزراعة  ـ أوالً 

 أنهـا إذ ،مهمـةتميزت مدينة الحلة من الناحية االقتصادية بعـدة مميـزات     

يمتــــاز ســــطحها باالســــتواء وقلــــة و  فــــي العــــراق، مــــن الســــهل الرســــوبيّ  اً جــــزء

االنحدار مـع وفـرة واضـحة فـي الميـاه الـواردة إليهـا مـن نهـر الفـرات وتفرعاتـه 

ـــرةالك ـــة و ، )١(ثي ـــى خـــط  الهـــواءتميـــز مناخهـــا باالعتـــدال وعذوب ألنهـــا تقـــع عل

  .)٢(شرقاً ) ٤٤-٢٦(شماًال وخط طول ) ٣٠ -٢٩( ضعر 

تربـة الحلـة تربـة خصـبة وصـالحة للزراعـة وهـذا مـا  نألـى ذلـك إيضاف     

 ،األشـــجارســـاعد علـــى زراعـــة النخيـــل فيهـــا واشـــتهارها بمثـــل هـــذا النـــوع مـــن 
                                                            

  .١٩ ، قاليماالالتقاسيم في معرفة  حسنا: المقدسي  ؛ ٢٤٢ ، رضالاصورة : ابن حوقل  )١(
ــــــة الكبــــــرى :  ، صــــــباح محمــــــود محمــــــدالخطيــــــب )٢( مطبعــــــة مكتبــــــة المنــــــار ،بغــــــداد (،مدينــــــة الحل

  .١١،)م١٩٧٤،
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فيهـــــا ان وصـــــفها مشــــهور ومعلـــــوم و :"لمنشـــــئ البغــــداديّ ولــــذلك قـــــال عنهــــا ا

ى ازدهـار ونظرًا لوجود العوامل المساعدة عل .)١("البساتين الكثيرة من النخيل

"  وٕانمـاعلـى النخيـل  لم تقتصر في نشـاطها الزراعـيّ  فإنهاالزراعة في الحلة 

ولــذلك انتشــرت القــرى فــي معظــم ، )٢("الكثيــر مــن الحاصــالت  أرضــهاتنــتج 

وهــي معتمــدة فــي معيشــتها واســتقرارها علــى  .التابعــة لمدينــة الحلــة األراضــي

اهد ـشــ  قــدفــروع كثيــرة، و  حًا فــيـسيــ إليهــاهــا مــن ميــاه الفــرات الســائبة يمايأت

ابــن لــى بغــداد ومــنهم إهم مــن الحلــة ـفــي طريــق رحلتــ  القــرى هــذهالجغرافيــون 

مــن  وأجملهــاطريــق  أحســنبغــداد  إلــىالطريــق مــن الحلــة " :الــذي قــالجبيــر 

من  نباذالبسائط م هوبين هذ ر تتصل بها القرى يمينًا وشماًال،بسائط وعمائ

لرحالـة مشـاهداتهم عـن تلـك القـرى ومـا قـد سـجل بعـض او  .)٣("الفرات تسقيها

ن تلك المشاهدات المسجلة كانت قليلـة أومع  ،كان فيها من نشاط اقتصاديّ 

 التــي كانــت فيهــا تلــك القــرى،علــى المنزلــة العاليــة  دّلــت إال أنهــاتصــرة خوم

ومنهــا قريــة القنطــرة التــي  ،أحوالهــاعــن  خبــاراألولــوال ذلــك لمــا حظيــت بتلــك 

تدفقــة فيهــا م ، كبيــرة المســاحة،قريــة كثيــرة الخصــب " :قــال عنهــا ابــن جبيــر

  .)٤("وأجملهاالقرى  أحسنالل بشجرات الفواكه من ظجداول الماء وارفة ال

                                                            
  .٩٠،  البغداديّ  المنشئرحلة  )١(
نزهـت القلـوب ، سـعي واهتمـام كـي لسـترانج، : صـرالقزويني، حمد اهللا بن أبي بكر بن أحمـد بـن ن )٢( 

  .٤٠،)م١٩١٣ليدن،(
  .٢١٥رحلة ابن جبير، )٣( 
  .٢١٥رحلة ابن جبير ،  )٤(
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قـال عنهــا ابــن  إذ )١(هــي قريـة بزريــران خبارهـاأومـن القــرى التـي خلــدت      

ها ســاحة حســفأجملهــا منظــرًا و أرض و قــرى األ أحســنقريــة مــن ":يضــاً أجبيــر 

وكـان فيهـا سـوق   ثرها بسـاتين وريـاحين وحـدائق نخيـل،كأو  طاطاً وسعها اختأو 

 األخبــارهــذه  لذكــر مثــ أنفيــه  وممــا الشــك  ،)٢("المــدن أســواقتقصــر عنــه 

، فـــي هـــاتين القـــريتين هـــو دليـــل علـــى الرقـــي االقتصـــادي فيهمـــا االقتصـــادية 

ســـواق أوكـــان فيهـــا ســـوق تقصـــر عنـــه " :هـــذه القـــرى أحـــدىولـــذلك قيـــل عـــن 

التـي  األخـرىالذي كانت عليـه القـرى  فعكس ذلك الواقع  الحقيقيّ  ،)٣("المدن

  . ليها الرحالة في طريق رحلتهمإلم يصل 

ـــــي اشـــــتهرت بهـــــا م     ـــــلومـــــن المحاصـــــيل الت ـــــة هـــــي النخي ـــــة الحل ، )٥(دين

يضـًا بزراعـة البسـاتين أما المناطق التابعة للمدينة فقد اشـتهرت أ ،)٦(روالشعي

شـــجار وبســـاتين وفواكـــه أنخيـــل و "كـــان فيهـــا  ذإوالفواكـــه ومنهـــا منطقـــة ســـورا 

  .)٨(اشتهرت منطقة الصدرين بزراعة القمح والشعيرو  )٧("جمة

                                                            
 أبـي ،ابـن النجـار البغـدادي .قرية من نواحي الحلة تقع على الطريـق بـين الحلـة وبغـداد : بزريران  )١(   

  قيق مصـــــــطفى عبـــــــدـتحـــــــ ذيـــــــل تـــــــاريخ بغـــــــداد ،: عبـــــــد اهللا محمـــــــد بـــــــن محمـــــــود ابـــــــن الحســـــــن 

  .١٥٩/ ٤، ) م ١٩٩٧لمية ، بيروت ، مطبعة دار الكتب الع(   ،ادر عطاـالق
  .٢١٦-٢١٥،  رحلة ابن جبير )٢(
  .٢١٦رحلة ابن جبير ، : ابن جبير  )٣(
 .٩٠،  البغداديّ  ئرحلة المنش:  البغداديّ  ئالمنش )٥(

 .٢١٥رحلة ابن جبير ، : ابن جبير  )٦(
 .٢/٦٦٨ة المشتاق في اختراق األفاق ، نزھ: اإلدريسي  )٧(

 .٤٤نزھت القلوب ، : القزويني  )٨(
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فـــي الحلـــة  ن هــذه الـــوفرة فـــي المـــوارد االقتصـــادية مــن النـــاتج  الزراعـــيّ إ    

ويعتمـــدون  وقـــات كثيـــرة،أليهـــا فـــي إجعلـــت الســـالطين الجالئـــريين يتوجهـــون 

لـى هـذه المدينـة إن الوصـول إ و  خاصة ،هملك الموارد في تمويل جيوشعلى ت

ليهـا  يلجـأون فـي أوقـات األزمـات إ و ": وقد أّشر ذلك رامي بقوله ،ميسوراً  كان

وقــــــد يلجــــــأ الســــــالطين  ،)١(" ونهــــــراً  بــــــراً  ليهــــــا كــــــان متيســــــراً إألن الوصــــــول 

أو مـراض األزمات القاسـية فـي بغـداد كحصـول األلى الحلة في إ يونالجالئر 

الــذي  حمــد الجالئــريّ ألســلطان ، كمــا وقــع  لواد الغذائيــةســعار للمــارتفــاع األ

وظـل  ، )٢("لى مدينـة الحلـةإلى نقل ديوانه ومقر حكمه مع الجيش إاضطر "

  .إلى بغدادفيها أكثر من سنة حتى انتهاء الوباء ثم عاد 

فــي منــاطق الحلــة جــاء مــن خــالل الظــروف  نتــاج الزراعــيّ إن اإلوعليــه فــ   

ليهــا مــن المنــاطق إللنــازحين  جعلهــا مآبــاً ممــا  ،ة فيهــاالطبيعيــة الحســنة القائمــ

ومـــن ، زز مـــن أهميتهـــا الزراعيـــة وجـــود عـــدد مـــن األنهـــارـا عــــوممـــ، القريبـــة

  : أهمها 

 .)٣(لى المزارع ليسقيهاإنهر يخرج من الفرات ويمضي :  إلسكندريةا .١
بــالقرب مــن الجــامعين ويصــب  نهــر يأخــذ مياهــه مــن يســار نهــر العلقمــيّ : البــداة  .٢

 .)٤(نهار والبطائحي األف

                                                            
  .٣٧،)ش . ھـ١٣٤١ ، طھران( حدائق الحقائق، تحقيق محمد كاظم أمام، :شرف الدين  )١(
ا )٢( ن ،برني رانات: حس اقي ،ريخ اي ر س د دبي ام محم ة ( ،اھتم امالمطبع ران  ،خي طھ
  .٤٤،)ش.ھـ١٣٤٦،
وجز تـــاريخ البلـــدان العراقيـــة ، مـــ: الحســـيني  ؛ ٩٠،  رحلـــة المنشـــئ البغـــداديّ :  المنشـــئ البغـــداديّ  )٣(

٧٢.  
  .٧٣البلدان ، : اليعقوبي  )٤(
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 .)١(ن فراشا وشط النيل في بلدة الحلةنهر بي: الدير .٣

 .)٢(ويصب في سورا يمر هذا النهر مع مدينة القصر:  بو رحاأ .٤
كثيـــرة تســـقي نهـــار أيمـــر بقـــرى وضـــياع تتفـــرع منـــه  نهـــر عظـــيم،:  األعلـــىســـورا  .٥

 .)٤(زاء مدينة قصر ابن هبيرةإباروسما ويمر بسورا وبربيسما و  )٣(طسوج
نهــار كثيــرة تســقي طســوج أنهــر يمــر بقــرى وعمــارات ويتفــرع منــه :  األســفلســورا  .٦

 .)٥(بابل والجامعين
 .)٦(ة الفرات بقرب الحلةبنهر في ذنا:  السيب .٧
نـه أل) الصرا(يضًا أويقال له  لى بغداد،إنهر يتشعب من الفرات ويجري :  الصراة .٨

 .)٧(صري عن الفرات أي قطع
مياهــه مــن الفــرات بنــى عليهــا الحجــاج بــن يوســف  نهــر يســتمد:  صــراة جاماســب .٩

  . )٨(مدينة النيل التي بأرض بابل الثقفيّ 

 .)٩(نهر يتخلج من الفرات:  صريفين. ١٠ 

                                                            
  .٣/١٤٠٢مراصد االطالع، : بد الحق ابن ع ؛ ٨/١٦٦الكامل في التاريخ ، :  األثيرابن  )١(
  .٢٦٣المزيدية ،  اإلمارة: ناجي  )٢(
  .٣/٤٢٦،  تاج العروس: الزبيدي . واحد من طساسيج السواد: الطسوج  )٣(
  .١٢٤قاليم السبعة، عجائب اال: سهراب  )٤(
  .١٢٤السبعة،  قاليماالعجائب : سهراب   )٥(
  .٢٩٣/ ٣معجم البلدان ، : الحموي ياقوت  ؛ ٣٥٦/ ٢، فتوح البلدان :  البالذري )٦(
، فــي خبــر االقطــار طــارالمع الــروض: الحميــري  ؛ ١٦٦/ ٥الكامــل فــي التــاريخ ، : ثيــر ابــن األ )٧(

٣٥٦.  
بلدان الخالفة الشـرقية ، ترجمـة بشـير : كي  ،لسترانج ؛ ٣/٤٠٠معجم البلدان ، : الحموي ياقوت  )٨(

  .٩٩، ) م ١٩٥٤بعة الرابطة ، بغداد ، مط(وكوركيس عواد ،  بشير فرنسيس 
  .١٩٢/ ٩لسان العرب ، : ابن منظور ) ٩(
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 سمىو الغرب فيـنح  راً ـاقسم منه يتوجه يس لى قسمين،إينقسم الفرات :  العلقميّ . ١١

      هر ـن

  .)١(ويمر بالكوفة وغيرها العلقميّ    

  .)٢(كثيرة اً نهار أالنهر الرئيس في المنطقة ويغذي  هو:  الفرات .١٢

 .)٣(اسم لنهر في سواد الحلة:  قبين .١٣

  .)٤(عدة قرى منها سورا هنهر علي:  قورا .١٤

  .)٥(لعراق تقع عند مجراه  مدينة كوثىول نهر باأ:  كوثى .١٥

منهـا همينيـا وفمـه عنـد  مخرجـه مـن الفـرات عليـه قـرى كثيـرة، نهـر:  ماري .١٦

  .)٦(لعمال بابأالنيل من 

مأخــذه مــن بنــواحي الكوفــة بهــرام بــن بهــرام نــرس بــن نهــر حفــره :  النــرس .١٧

  .)١(ة قرى منها قرية النرسعليه عد، الفرات

                                                            
  .٢٧٧/ ٤في صناعة االنشا ،  األعشىصبح : شندي القلق ؛ ٨/٢٠٢المنتظم  ، : ابن الجوزي  )١(
  .١٩، قاليم الالتقاسيم في معرفة ا حسنا: المقدسي  ؛ ٢٤٢ ،رض الصورة ا: ابن حوقل  )٢(
  .١٠/ ١، تاريخ الحلة : كركوش  )٣(
   .١٤٠٥/ ٣ ،مراصد االطالع: ابن عبد الحق  ؛ ٤/٤١١ ،معجم البلدان : الحموي ياقوت  )٤(
 ، وســـطالاالفـــرات : الـــوا  ،موســـيل  ؛ ١٢/ ٤ ،فـــي صـــناعة االنشـــا  األعشـــىصـــبح  :القلقشـــندي  )٥(

  ترجمة صدقي 

، ) م ١٩٩٠، بغـداد  ،مطبعة المجمع العلمي العراقـي ( ،حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن داود     

٣٧٢.  
  .٢٦٤، المزيدية  اإلمارة: ناجي  ؛ ١٤٠٥/ ٣ ،مراصد االطالع: ابن عبد الحق  )٦(
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لـى نيـل إوسماه النيل نسبة  )٢(نهر حفره الحجاج بن يوسف الثقفيّ : النيل  .١٨

 .)٣(مصر
  

إن هذه الكثرة من األنهار قد وفـرت الظـرف المالئـم لإلنتـاج الزراعـّي         

ن الزراعة ال يمكن لها أن تظهر وتنمو إال مع وجـود الـوفرة مـن المـوارد ال

المائـية          التي وفرتها هنا المياه المتدفقـة فـي كـل هـذا العـدد الكبيـر 

ـــذي يختـــرق األراضـــي  مـــن األنهـــار المتفرعـــة عـــن نهـــر الفـــرات الـــرئيس ال

  . التابعة لمدينة الحلة

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                       
  .٢٨٠/ ٥، معجم البلدان : الحموي وت ياق )١(
هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بـن عـامر بـن معتـب : الحجاج بن يوسف الثقفي  )٢(

بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف ، وهو قسي بن منبه بـن بكـر بـن هـوازن 

ــــى العــــراق وخ راســــان ، تــــوفي ســــنة ، هــــو أبــــو محمــــد الثقفــــي، عامــــل عبــــد الملــــك بــــن مــــروان عل

  . ٨/٣٠٣البداية والنهاية ،: ؛ ابن كثير ٤/٥٨٤الكامل في التاريخ ، : ابن االثير).م٧١٢/هـ٩٤(
 أبـوابـن الـوردي ، ؛ ٥/٣٣٤معجم البلدان ، : ؛ ياقوت الحموي ٢/٣٥٥فتوح البلدان ، : البالذري  )٣(

، ٢ط  ،الحلبـي ، القـاهرة مطبعة مصطفى البـابي( ريدة العجائب وفريدة الغرائب ،خ: حفص عمر 

  .٤٧-٤٦، )هـ ١٣٥٨
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  :الصناعة  ـ ثانياً 

 وهــذا النشــاط لســكان مدينــة الحلــة نحــو الصــناعة النشــاط البشــريّ  هتوجــ    

وقــد بــدا هــذا النشــاط مــن خــالل ظهــور  ربمــا اليقــل عــن اهتمــامهم بالزراعــة،

سـواق حفيلـة جامعـة أالمدينـة  لهـذه" كان إذ مرة،سواق عاأصناعات متنوعة و 

ا ســواق بأنهــوقــد وصــفت تلــك األ، )١("رافــق المدنيــة والصــناعات الضــروريةللم

ولهــا ":قيــل إذنواعــًا متنوعــة مــن الصــناعات أمنظمــة بشــكل جيــد وقــد ضــمت 

  .)٢("سواق حسنة جامعة للمرافق والصناعاتأ

وعلى الرغم من قلة المصادر التي عكفت على تسـمية الصـناعات التـي     

نالــك تســميات ذكرتهــا  ه أن إال دينــة الحلــة والمنــاطق التابعــة لهــا،ظهــرت بم

متميز  دليًال واضحًا على وجود نشاط صناعيّ  طتأعالتي  بعض المصادر

  .في هذه المدينة

ومن تلك الصناعات صناعة الثياب التي اشتهرت بها قرية نـرس ولـذلك     

منســــوجات الحريريــــة فــــي مدينــــة وصــــناعة ال، )٣()الثيــــاب النرســــية(ـســــميت بــــ

بأنهــا مزخرفــة بزخــارف فــي الحلــة وقــد تميــزت صــناعة المنســوجات  ،)٤(الحلــة

وفـــي ذلـــك تأكيـــد علـــى وجـــود  متـــأثرة  فـــي ذلـــك بالزخـــارف الصـــينية،ازة ممتـــ

                                                            
  .٢١٢رحلة ابن جبير، : ابن جبير  )١(
  .٢٣٢رحلة ابن بطوطة ، : ابن بطوطة  )٢(
  .٢٣٠/ ٦لسان العرب ، : ابن منظور  ؛ ٢٨٠/ ٥معجم البلدان ، : الحموي ياقوت  )٣(
  .٢٣٢رحلة ابن بطوطة ، : بن بطوطة ا )٤(
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فــي الصــين مــع مــا كــان قائمــًا  عوامــل التــأثر والتــأثير بــين النشــاط الصــناعيّ 

 اإلسالميةبين المدن  وهذا قد جاء بسبب التواصل التجاريّ  ،في مدينة الحلة

  .)١(في الشرق مع مدن الصين

أثير إ      ل ت يلان عوام ناعة الص ة  نيةص وجات الحلي ي المنس ين  ف د تب ق

ك لى احإ إضافة رية الصينية في المنسوجات الحلية،الصو األشكالب واء تل ت

ة، تج، وزادت من جم المنسوجات كتابات عربي ة النسيج المن د وصف الي ق

ى المنسوجات بقول اشتملت الزخارف  " :ه اربري الزخارف المنقوشة عل

   ل ــداخقة ــية منسـور صينـالمطرزة على ص

مكررة في بساطة تامة وعادة ما كونت الكتابة العربية جانباً من  أو أشرطة
  .)٢("الزخرفة

كانــت تعبــر عــن  ن النقــوش والزخــارف المثبتــة علــى المنســوجات الحليــةإ    

والجبــال والميــاه فكانــت تحــاكي  األشــجاراعتمــدت  إذ الطبيعــة بشــكل واضــح،

... والميـــاه والجبـــال  ألشـــجاراصـــور "الطبيعـــة ولـــذلك ضـــمت تلـــك النقـــوش 

بمــا  األخــرىهــذه النقــوش قــد تــأثرت هــي  إنثــم   .)٣("ونباتــات أزهــارورســوم 

 أنتجـهما  في الصينيّ  اإلبداعفدخل الكثير من  ن،يكان عند الصناع الصيني

                                                            
حمـد عيسـى ، أو حمـد السـاداني أو يعقـوب بكـر و س ، ترجمة محمد كفـافي تراث فار : جـ . اربري ، أ )١(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( 

  .١٨٠، ) م١٩٥٩قاهرة ، الكتب العربية ، ال حياءادار    
  .١٨١-١٨٠تراث فارس ،  )٢(
  .٢٠٠-١٩٩،  ) ش.هـ  ١٣٤٨طهران ، ( فرهنكك ادبيان فارسي ، : خانلري ، زهراي  )٣(
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 ظهـــرت عناصـــر جديـــدة اقتبســـت مـــن التصـــوير الصـــينيّ " ذإ الحلـــيّ  اإلبـــداع

  .)١("يوانات الخرافية كالعنقاء والتنينوزهرة اللوتس والح كالسحاب الصينيّ 

الفخاريـــة وهـــي  األوانـــيبصـــناعة  واشـــتهرت الحلـــة فـــي العهـــد الجالئـــريّ     

بالشــكل الجميــل  ن تخــرجأهــل الفــن أجهــد  ،مطــرزة بأشــكال نباتيــة وحيوانيــة

 عن الذوق الفنـيّ  قبال عليها بالشراء وتعبيراً سعار وكثرة اإلرغبة في زيادة األ

تحتـــوي " وانـــي بأنهـــاوقـــد وصـــفت تلـــك األ ا يصـــنعه الحليـــون،بـــداع  فيمـــواإل

ه شــجار والزهــور الطبيعيــة ومــن بــين هــذمــن الطيــور واأل أنــواعزخارفهــا علــى 

  .)٢("اللوتس الصينية وأهمهاالزهور 

هــو فــن  ومــن الفنــون التــي ذاع صــيتها عنــد الحليــين فــي العهــد الجالئــريّ     

ن ظهـور هـذه أالشـك فيـه  مـاوم ،)٣(التصوير والنقش وتجليد الكتب وتذهيبها

  بـطلـيت  الفنون

مثــــل تلــــك النتاجــــات وتصــــبح كبيــــرة مــــن العمــــال المــــاهرين ليخرجــــوا  اً أعــــداد

وهــي فــي الوقــت نفســه تؤشــر وجــود حالــة مــن التوجــه  ،األســواقمتداولــة فــي 

لى اقتناء تلك المنتوجات واالعتزاز بهـا والمحافظـة عليهـا إالعام عند السكان 

م فــي التجمعــات العامــة فــي المــدارس أفــي بيــوتهم الخاصــة  ســواء كــان ذلــك

  . )٤(والمساجد

                                                            
  .٧٨، )  ش.هـ ١٣٥٤،طهران (  ترجمة جهانكير افكاري ،  ديباجة شاهنامة ،: مول ، زول  )١(
  .١٨١تراث فارس ، : اربري  )٢(
  .٢٠٣،  فرهنكك ادبيان فارسي :خانلري  )٣(
  .٢٠٦ -٢٠٣،  فرهنكك ادبيان فارسي :خانلري  )٤(
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طبيعـــة التوجـــه ، قـــد مثـــل اهتمـــام الســـالطين الجالئـــريين بالنشـــاط الفنـــيّ و     

في هذا النوع مـن الفعاليـات االقتصـادية  واإلبداعالعام عند الناس في العمل 

كان المــدن عنــد غيــرهم مــن ســ أمالحلــة  أهــلســواء كــان عنــد  ،فــي المجتمــع

وخير دليل على وجـود هـذا التوجـه مـاهو محفـوظ  بغداد، أهلومنهم  األخرى

في باريس وفي واشنطن من مخطوطات مذهبة تزينها نقوش تعبر عن  أالن

  .)١(شكال مختلفة من فن التصويرأ
  

  :ثالثًا ـ التجارة   

الرابـــــع عشـــــر /القـــــرن الثـــــامن الهجـــــريّ (تحـــــول المجتمـــــع الحلـــــي خـــــالل     

إلــى طــور صــارت فيــه التجــارة مــن أهــم أركــان الحيــاة االقتصــادية ) ديّ المــيال

بعــد أن أصــبحت مدينــة الحلــة مســتقرة سياســيًا فــي عهــد الشــيخ حســن بــزرك 

والســلطان اويــس بــن حســن بــزرك ، وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي والحرفــي فيهــا، 

إضافة إلـى موقـع الحلـة علـى الضـفة اليسـرى لنهـر الفـرات الـذي يعـد وسـائط 

  .    )٢(نقل المهمةال

أمتلكت مدينة الحلة طريقين أحدهما مائي واألخر بري، ساهما مسـاهمة     

ــــة  ــــة فــــي تطــــور التجــــارة فــــي هــــذه المدين فــــالطريق المــــائي هــــو نهــــر : فاعل

، وبمـــا أن الحلـــة محطـــة تجاريـــة للقوافـــل القادمـــة مـــن الشـــمال إلـــى )٣(الفـــرات

                                                            
  .٨١-٧٩،  ةديباجة شاهنام:مول  )١(
: ؛ بياني ١٤١، )م١٩٥٦براغ ، ( ظفرنامة ، سعي وأهتمام فلكس تاور ،: شامي ، نظام الدين  )٢(

  .١٦٦تاريخ آل  جالير، 
  .١٩أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ، : ؛ المقدسي ٢٤٢صورة األرض ، : ابن حوقل  )٣(
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علـى ضـفافه تكـون محطـات الجنوب فمن المؤكد أن جميـع المنـاطق الواقعـة 

أما الطريق البري هو الطريق الذي يسلكه الحجـاج القـادمين . تجارية مزدهرة

مــن بغــداد فتكــون الحلــة حلقــة وصــل ومكــان اســتراحة لهــم قبــل المغــادرة إلــى 

، لـذا أصـبح مـرور الحجـاج فـي كـل موسـم )١(الكوفة ومنها إلـى مكـة المكرمـة

ع وشراء كبيرة بين الحجـاج وأهـل حج له أهمية تجارية، حيث يخلق حركة بي

  .   المدينة

ــــريين علــــى تنشــــيط التجــــارة خدمــــة لمصــــالحهم      عمــــل الســــالطين الجالئ

كثيرة في سـنة  )٢(وطمعًا في زيادة ثرواتهم، فأبطل الشيخ حسن بزرك مكوساً 

وأمــر بالمحافظـة علــى الطــرق وحراسـتها والمحافظــة علــى ) م١٣٤٨/هــ٧٤٩(

لتجــار، وعهــد بــذلك إلــى أحــد األشــخاص الكفــوئين حيــاة المســافرين وأمــوال ا

يتــولى هــو وأعوانــه إيصــال التجــار والقوافــل إلــى األمــاكن  )٣()راهــدار(يقــال لــه

وتقســـم التجـــارة إلـــى قســـمين . )٤(التـــي يقصـــدونها علـــى الطـــرق الغيـــر مأمونـــة

  :هما

  :ـ التجارة الداخلية١ 

وحـذقوا فـي ممارسـتها أمتهن العديد من الحليـين التجـارة وعرفـوا أنواعهـا،     

ومســتلزماتها، وكانــت هــذه الحرفــة تــدر علــى محترفيهــا أرباحــا كثيــرة، وســاعد 

                                                            
  .٢١٥رحلة ابن جبير ، : ابن جبير  )١(
  .٨/٤٧٧تاج العروس ، : الزبيدي . الضرائب التي كان يأخذها العشارون : المكوس  )٢(

  .١٣٩ظفرنامة ، : شامي  .كلمة فارسية تعني محافظ الطريق : ر راهدا )٣(

  . ١٦٦تاريخ آل جالير، : ؛ بياني  ١٤١ظفرنامة ، : شامي  )٤(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

ذلك في جعل مدينة الحلة مركزًا للنشاط التجـاري، وكانـت التجـارة بـين الحلـة 

والمدن القريبـة منهـا جيـدة كبغـداد وواسـط والكوفـة، أمـا فـي المنطقـة الجنوبيـة 

لــى هــذه المنطقــة أال بصــحبة القوافــل التــي مــن العــراق فأنــه اليمكــن الســفر إ

 )١(تقودهـــا قبيلـــة خفاجـــة وقبيلـــة أســـد الـــذين كـــان لهـــم نفـــوذ قـــوي فـــي المنطقـــة

وذلـــك بســـبب قطـــاع الطـــرق الســـاكنين فـــي منطقـــة المســـتنقعات بـــين الفـــرات 

وواسط، وقد أستمر تعرض قطاع الطرق لقوافل التجار  حتى عهد السـلطان 

فان النشـاط التجـاري بـين مدينـة الحلـة والمنطقـة  ورغم هذا )٢(احمد الجالئريّ 

الجنوبية ظل قائمـًا، ولـم تقتصـر التجـارة بـين مدينـة الحلـة والمنطقـة الجنوبيـة 

وٕانمـــا شـــملت أيضـــا المنطقـــة الشـــمالية وخاصـــة الموصـــل التـــي كانـــت مركـــزًا 

  .         )٣(للنشاط التجاري الذي استمر طوال العهد الجالئريّ 

ينــة الحلــة فكانــت كثيــرة، قســمت إلــى ســوق للبــزازين وســوق أمــا أســواق مد    

للصــاغة، يحتــوي كــل منهــا علــى عــدد كبيــر مــن الخانــات والــدكاكين، وكــان 

  . )٤(اكبر هذه األسواق السوق األعظم في وسط المدينة

  :التجارة الخارجية ـ٢

  :التجارة الخارجية مع الدول العربية ـ أ

                                                            
  .٧٢نزهت القلوب ، : ؛ القزويني ١٤٤ظفرنامة ، : شامي  )١(

  .١٤٥ظفرنامة ، : شامي  )٢(

  .٧٦نزهت القلوب ، : القزويني  )٣(

  .١٤٦ظفرنامة ، : شامي  )٤(
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ة مـــع الـــدول العربيـــة عالقـــة نشـــطة كانـــت عالقـــة مدينـــة الحلـــة التجاريـــ    

بــالد الشــام، مصــر، الحجــاز والجزيــرة العربيــة، : ومنظمــة، ومــن هــذه الــدول

فأمـــا بـــالد الشـــام كانـــت تســـتورد مـــن مدينـــة الحلـــة الفواكـــه والزيـــت والزيتـــون 

، بينمــا تمثلــت الصــادرات الحليــة بالمنســوجات الحريريــة والقطنيــة )١(واألســلحة

  .)٢(والورق والعطور

مـــا مصـــر فكـــان التجـــار الحليـــين يجلبـــون مـــن مصـــر البغـــال والحميـــر أ    

والثيـــاب الرقـــاق والقـــراطيس ودهـــن البلســـان والزبرجـــد، بينمـــا كانـــت البضـــائع 

  . )٣(الحلية تنقل إلى مصر بمختلف أنواعها

أما الحجاز والجزيرة العربية فكان التجار في مدينـة الحلـة يرافقـون قوافـل     

المكرمة عبر الصحراء، وعلى طول الطريق يتبـادلون  الحج الذاهبة إلى مكة

البضــائع مــع العــرب، فجلبــوا معهــم الخيــل العــراب والنعــام والجلــود المدبوغــة 

والزرافـــات والعقيـــق ، بينمـــا تمثلـــت الصـــادرات الحليـــة بالمنســـوجات الحريريـــة 

  . )٤(والقطنية

  

  :التجارة الخارجية مع الدول األجنبية ـب 

                                                            
  .٨٣نزهت القلوب ، : القزويني  )١(

  .١٤٧ -١٤٦ظفرنامة ، : شامي  )٢(

  .١٥١ظفرنامة ، : شامي  )٣(

  .٢٤٠ذيل جامع التواريخ ، : ابرو  )٤(
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التجارية بين مدينـة الحلـة والـدول األجنبيـة عالقـة جيـدة، كانت العالقات     

ومــن أهــم الــدول األجنبيــة التــي شــهدت تبــادل تجــاري مــع مدينــة الحلــة خــالل 

، ففـي الهنـد شـجعت سياسـة )١(الهنـد، الصـين، أرمينيـا: العهد الجالئـرّي هـي 

، التجار العرب على المتـاجرة مـع بـالده، إذ أمـر  )٢(سلطان الهند محمد شاه

  .      )٣(بتخفيض المكوس) م١٣٣٦/هـ٧٣٧(نة س

ومن أهم البضائع التي تصدرها مدينـة الحلـة للهنـد هـي التمـور واألقمشـة،        

بينمــا كانـــت تســـتورد منهـــا الفيلـــة وجلــود النمـــور واليـــاقوت األحمـــر وجـــوز الهنـــد 

والبهار والعطور 
القاتهـا التجاريـة الصين فامتـازت بع أما ،)٤(المصنع والعاج

الثيـاب : ، ومن أهم البضائع التي صدرتها لمدينة الحلة هي ع مدينة الحلةم

، بينمــــا كانــــت الحريريــــة والــــديباج ومناديــــل الغمــــر، وأوانــــي الــــذهب والفضــــة

، أمـــا )٥(تســـتورد منهـــا البضـــائع الحليـــة التـــي لقـــت رواجـــًا فـــي أســـواق الصـــين

أهــم البضــائع أرمينيــا فامتــازت بقــوة التبــادل التجــاري مــع مدينــة الحلــة، ومــن 

                                                            
  .١/٥٦٢ظفرنامة ، : اليزدي  )١(   
هــو محــمد شــاه بــن غيــاث الديــن ، سلــطان الهنــد ، وقــد اتســعت مملكتـه  وكانـت لـه : محمـد شـاه  )٢(

عجائـب الهنـد بـره :بـزرك، شـهريار الناخـذاه .)م١٣٥١/هــ٧٥٢(سنـد ومكــران والمعبـر، تـوفي سـنة ال

  .٣٣،)م١٨٨٦ليدن،(وبحره،
  .٣٥ - ٣٣عجائب الهند بره وبحره ، : بزرك  )٣(
  .١٦١ظفرنامة ، : شامي  )٤(
  .١٧٤ -١٧٣ظفرنامة ، : شامي  )٥(
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الفـرش القرمزيـة وأطبـاق الخشـب : مدينة الحلـة هـي التي صدرتها إلى أسواق

       . )١(واألكسية والثياب والمناديل، بينما أستوردت منها التمور

                                                                                    

  

  :رابعًا ـ ضرب النقود

أو  )دار الضـرب(ماكن خاصة يطلق عليها اسـم أتسك في  كانت النقود    

ن مثـــــل هـــــذا العمـــــل هـــــو مـــــن صـــــالحيات الســـــلطان إ و  ،)٢( )دار الصـــــرف(

ينـوب لـى مـن إحيـان ل هذه الصـالحية فـي بعـض األوقد يعطي مث الجالئريّ 

  .)٣(شراف المباشر على مثل هذه الدورإلعنه للقيام با

 هن دور الضــــرب كــــان يشــــرف عليهــــا بشــــكل مباشــــر رجــــل يطلــــق عليــــأ   

بــأخرى  ةوكــان ضــمن واجباتــه تجديــد العملــة القديمــ ،)معيــر(وأ )حــاكم (اســم

للتلــف أوعالهــا الصــدأ وانطمــس  أجزائهــابعــض مــن مــا تعرضــت  إذاجديــدة 

اراتهــا لــذلك كــان يطلــق ييقــوم بالتأكــد مــن صــحة عوكــذلك  بعــض معالمهــا،

  .)٤()المعير(اسم  األحيانفي بعض  هعلي

                                                            
  .١٧٤ظفرنامة ، : شامي  )١(
  .١٥٥،السلطانية  األحكام: الماوردي )٢(

  .٢٣٩تاريخ آل جالير، : بياني  )٣(

  .٢٤٠ -٢٣٩تاريخ آل جالير، : بياني  )٤(
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لة في مدينة الحلـة خـالل العهـد الجالئـرّي تقسـم إلـى و كانت العملة المتدا    

ــدينار(العملــة الذهبيــة : قســمين همــا  ــدينار )الــدرهم(والعملــة الفضــية ) ال ، فال

لحلــة، وبــه يجــري التعامــل بــين النــاس، كــان وحــده العملــة واكبــر أجزائهــا فــي ا

ومــن بعــدهم الجالئــريين لــم يحــدثوا تغيــرات ) االيلخــانيين(والواقــع أن المغــول 

كبيــــرة فــــي العملــــة، وبقيــــت النقــــود العباســــية متداولــــة أو أنهــــم ســــكوا دنــــانير 

مشابهة لها، وقـد بـين القزوينـي وضـع الـدينار ووزنـه كمـا اسـتقر عليـه الحـال 

الدينار المرسل، "جالئرّي، وذكر أن في الحلة دينار يسمى في بداية العهد ال

، وبـه  )١("وهو عشر دراهم، ويزن ستة عشر قيراطًا وثلثـي قيـراط مـن الـذهب

  . )٢(تجري المعامالت بين أهالي الحلة والمدن العراقية األخرى

أمــا العملــة الفضــية فقــد اســتخدمت فــي الحلــة إذ كــان األهــالي يتعــاملون     

ــــــــذكر ــــــــي  بهــــــــا وي ــــــــة "القزوين ــــــــاع فــــــــي أســــــــواق الحل ــــــــت تب أن الفاكهــــــــة كان

الجالئريـة المحفوظـة فـي المتـاحف العالميـة أربعـة  ومن المسكوكات .)٣("بالدرهم

األول باســـم الشــــيخ حســـن بــــزرك ســــنة : دنـــانير ذهبيــــة مـــن ضــــرب الحلـــة وهــــي 

والثـــاني باســـم الســـلطان  ،)مـــم١٦(وقطـــر) غـــم٢،٥٠٠(بـــوزن ) م١٣٥٥/هــــ٧٥٦(

وقطـــــر ) غـــــم١٠٠،٢(بـــــوزن ) م١٣٦٠/هــــــ٧٦٢(زرك ســـــنة اويـــــس بـــــن حســـــن بـــــ

، والثالـــــــــث باســـــــــم الســـــــــلطان حســـــــــين بـــــــــن اويـــــــــس الجالئـــــــــرّي ســـــــــنة )مـــــــــم١٨(

                                                            
  .٤٢نزهت القلوب ،  )١(

  .٢٤٠تاريخ آل جالير ، : بياني  )٢(

  .٤٣-٤٢نزهت القلوب ، ) ٣(
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، والرابـــع باســـم الســـلطان )مـــم٢٢(وقطـــر ) غـــم٢٠٠،٥(بـــوزن ) م١٣٧١/هــــ٧٧٣(

  .)١()مم١٨(وقطر ) غم١٠٠،٢(بوزن ) م١٣٨٤/هـ٧٨٦(احمد الجالئرّي سنة 

ن نقــــود جميــــع الــــدول كانــــت مقبولــــة فــــي ويبــــدو ممــــا أورده القزوينــــي بــــا    

التعامل ما دامت مسكوكة من الذهب والفضة، حيث عثر على نقـودًا هنديـة 

، ويـــــدل ذلـــــك علـــــى وجـــــود التبـــــادل )٢(ومصـــــرية ومغربيـــــة وبغداديـــــة وغيرهـــــا

  .  التجاري بين هذه الدول

بــين النــاس تمثــل عصــب الحيــاة االقتصــادية لمــا كانــت العملــة المتداولــة     

لــذلك  حظيــت بالرعايــة  ،يبــدأ الخلــل وفيهــا يســتقر الوضــع االقتصــاديّ منهــا 

لـذلك تحولـت هـذه الـدور  ،الجالئـريّ  عهـدالدولـة فـي ال الخاصة من لدن قادة 

عــددًا  مؤسســة اقتصــادية قائمــة بــذاتها تضــم فــي طيــات نشــاطها اليــوميّ  إلــى

الــذين ينــاط بكــل مجموعــة مــنهم عمــل خــاص يختلــف  األشــخاصكبيــرًا مــن 

  . )٣(اآلخرينعمل عن 

، )٦(والصـــيارفة، )٥(والطبـــاعون، )٤(هم الســـباكوننكـــان مـــنهم الكتـــاب ومـــف    

مـاكن أوحفظها في  األموال تسلمعن  لونؤو المس أيضاً ومنهم ، )٨(والقطاعون

                                                            
  .٢٤١تاريخ ال جالير ،: بياني ) ١(
  .٤٤نزهت القلوب ، ) ٢(
  .٢٢١عمدة الطالب ،: ابن عنبة   )٣(
  .٥٧٨/ ١٣تاج العروس ، : الزبيدي  .مفردها سباك ، الذي يقوم بسبك الذهب: السباكون  )٤(
؛ ٣/١٢٥٢الصــحاح ، : الجــوهري  .مفردهــا طبــاع ، الــذي يقــوم بــالختم ، وطباعــة الكتابــة :الطبــاعون  )٥(   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :   الـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٣١٩: العروس  تاج: ؛ الزبيدي ٨/٢٣٢لسان العرب ، : ؛ ابن منظور ٢٠٥مختار الصحاح ،  
لســـان العـــرب ، : ابـــن منظـــور .مفردهـــا صـــيرفي ، المســـؤول عـــن صـــرف الـــذهب والفضـــة: الصـــيارفة  )٦(

  ؛   ١٢/٥٠٠

  .١٧/٥٧: تاج العروس : الزبيدي    
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لـــى كـــل هـــؤالء إويضـــاف  بعيـــدة عـــن عبـــث العـــابثين وســـرقة الغـــادرين، آمنـــة

  ن على و رفـالمش

/ هــــــ  ٧٥٦(وفـــــي ســـــنة ، )١(رفـــــي الـــــداجميـــــع التخصصـــــات  أعمـــــالتأديـــــة 

 ود بالحلــة فــي عهــد الشــيخ حســن بــزرك،تأسســت دار ضــرب النقــ) م ١٣٥٥

سـماء أنما حملت تلـك النقـود إ و  م يذكر عليها اسم الشيخ حسن بزرك،ولكن ل

، )الفـــاروق(عمـــر ، )الصـــديق(بـــو بكـــر أ: لقـــابهم ومنهـــا أالخلفـــاء الراشـــدين و 

   .)٢()المرتضى(علي  ،)ذو النورين(عثمان 

وهكــذا توالــت عمليــات ضــرب النقــود بالحلــة بعــد ذلــك فــي عهــد الســلطان     

 أســـماءوقـــد ذكـــر عليهـــا ) م١٣٦٠/ هــــ٧٦٢(ويـــس بـــن حســـن بـــزرك ســـنة ا

الواثــق بالملــك ( :ويــس ومنهــا االســلطان  ألقــابلــى جانــب إالخلفــاء الراشــدين 

 فةإضــا ،)ويــس بهادرخــان خلــد ملكــهاالشــيخ  األعظــمالســلطان (و، )الــديان 

ولقـد كتبـت تلـك  .)٣()حسـبي اهللا ( و ،)اهللا ييـاح( :لى بعض العبارات منهاإ

  .   )٤(ة منها العربيةعديدالنقود بلغات 

                                                                                                                                                       
اعون  )٨( ة : القط ذھب والفض بائك ال ع س ن تقطي ؤول ع اع ، المس ا قط وھري . مفردھ حاح ، : الج الص
  ؛   ٣/١٢٦٨

 . ٣/٧١القاموس المحيط ، : ادي الفيروز أب    
 .٢٤١ -٢٣٩تاريخ آل جالير ، : بياني  )١(

اس  )٢( زاوي ، عب ن : الع ية م ود العباس د العھ ا بع ة لم ود العراقي اريخ النق ـ٦٥٦(ت ، ) م١٣٣٥/ھ
ركة ( ة ش        مطبع

 .٥٩-٥٨، ) م١٩٥٨التجارة ، بغداد ،     

 .٢٤٢، جالير آلتاريخ : بياني  )٣(

 .٢٤٣ـ ٢٤٢، جالير آلتاريخ : بياني  )٤(
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 أيـــامفـــي ) م ١٣٧١/هــــ  ٧٧٣(يضـــًا فـــي ســـنة أوضـــربت النقـــود بالحلـــة     

 ألقــابوقــد حملــت تلــك النقــود بعــض  ،ويــس الجالئــريّ االســلطان حســين بــن 

   ا ـهذا السلطان ومنه

وجــدت ، و )٥()جــالل الــدين حســين بهــادر خــان خلــد ملكــه األعظــمالســلطان (

  .)٦()حسبي اهللا(عبارة 

ضــربت النقــود بالحلــة باســم الســلطان أحمــد ) م ١٣٨٤/هـــ   ٧٨٦(وفــي ســنة     

 : لقـاب هـذا السـلطان ومنهـاألى جنـبهم إسماء الخلفاء الراشدين أعليها و  الجالئريّ 

 ،)السـلطان العـادل(و ،)ادر خان خلد اهللا ملكـهطان أحمد بهلعظم سألالسلطان ا(

، )نصــــارهأعــــز اهللا أمغيـــث أميــــر المـــؤمنين ديــــن اهللا أحمـــد (و ،)خليفـــة الزمــــان(و

وقـــد كتبـــت هـــذه النقـــود باللغـــة ، )١()الحمـــد هللا(ليهـــا عبـــارات الـــورع ومنهـــاإيضـــاف 

  .)٢(العربية وبالخط الكوفيّ 

  : )٣(عمالت هذا السلطان إلحدىوصف  يأتيما  وفي

حمــد بهــادر خــان خلــد اهللا أن الســلطا األعظــمالســلطان (فــي المركــز: وجــه العملــة 

  .)ملكه

                                                            
 )م ٢٠٠٢مطبعة بيت الحكمة ، بغداد ،(النقود في العراق ،: القيسي ،ناھض عبد الرزاق  )٥(
،٤١٦. 

 .٤١٦،  النقود في العراق: القيسي  )٦(

 

  .  ٢٤٧-٢٤٦تاريخ آل جالير، : بياني  )١(
 .٢٤٧تاريخ آل جالير ،: بياني  )٢(
  . ٢٤٨تاريخ آل جالير ،: بياني  )٣(
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  .ضرب الحلة:سم دار الضرب أ

  .)اهللا محمد رسول اهللا إالال اله (في المركز : ظهر العملة 

  .علي ولي اهللا ، الحسن والحسين سبطا رسول اهللا: في الهامش 

الضرب في العهـد كز لدور امر ال ىإحدن مدينة الحلة أ سبقا ممقد ظهر      

ويعــود ظهــور  ،أنحســر دور بغــداد  فــي هــذا المضــمارفــي حــين  ،الجالئــريّ 

وتقــــدم   لــــى تعاقــــب الكــــوارث الطبيعيــــة والصــــحية علــــى بغــــدادإهــــذا االتجــــاه 

يميــل لصـــالح  ا جعــل الميــزان االقتصــاديّ ممــ ،الحلــة فــي واألمــاناالقتصــاد 

وعلــى هــذا صــار  ،نشــاط االقتصــاديّ ي الفــتحتــل المركــز المتقــدم وأن الحلــة، 

، وعليه ينة الحلة لتكون بديًال عن بغدادين على مديتركيز السالطين الجالئر 

هميــة خاصــة ألمــا لهــا مــن  أمــرائهم،أو كبــار  ألبنــائهم ةمناطــ إدارتهــاصــارت 

  .بوجه خاص ل عليها في الجانب االقتصاديّ و يعّ 

  

                                 

  

  

  

  ثانيالمبحث ال
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  األوضاع االجتماعية                         

  :عناصر السكانـ  أوالً 

  :العرب –أ 

فالغالبيـة  ،مدينـة الحلـة ومناطقهـا مـنكان العرب يشـكلون الجـزء األكبـر     

لى بني أسد هناك إوٕاضافة  ،)١(العظمى من سكان المدينة هم من قبيلة أسد

كــان  إذ، صوصــًا فــي إطرافهــاخفــي المدينــة و  عــدد مــن القبائــل التــي ســكنت

منهـــا قبيلـــة خفاجـــة ، )٢(لبعضـــها دور فـــي الحـــروب التـــي خاضـــها المزيـــديون

، ولقـــد ســـاهم وجـــود القبائـــل العربيـــة المتمثلـــة بقبيلـــة ربيعـــة )٣(عقيـــلوعبـــادة و 

وخفاجــة وبنــي أســد وال فضــل فــي الحفــاظ علــى مدينــة الحلــة خــالل العهــد 

، وذلـــك كـــان ســـبببًا فـــي أتخـــاذ )٤(والجالئـــرّي مـــن الســـقوط بأيـــدي القـــرة قوينلـــ

الجالئــــريين مــــن مدينــــة الحلــــة مقــــرًا لهــــم حيــــث تتجمــــع قبائــــل عربيــــة قويــــة 

معارضـــة للقـــرة قوينلـــو، وقـــد عـــزز ذلـــك مكـــانتهم فـــي صـــراعهم ضـــد القـــرة 

  .)٥(قوينلو

                                                            
رب فـــي ألنهايـــة ا: أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي  ، القلقشـــندي؛  ٧/٧٦المنـــتظم ، : ابـــن الجـــوزي  )١(

-٣٨٢، ) م١٩٥٨مطبعـــة النجـــاح ، بغـــداد ، (معرفـــة انســـاب العـــرب ، تحقيـــق علـــي الخاقـــاني ، 

  .٦٠اإلمارة المزيدية ، : ؛ ناجي ٣٨٣
  .٣٨٣نهاية االرب ، :القلقشندي  )٢(
/ ١تـاريخ الحلـة ، : كركـوش  ؛ ٢٣٨-٢٣٦/ ١األعشـى فـي صـناعة االنشـا ، صبح : القلقشندي  )٣(

٢٦.  
  .٢٨٤األسر الحاكمة ، : ؛ رؤوف ٥/١٤٦الضوء الالمع ، : السخاوي  )٤(
  .٣/٦٦،  نتاريخ العراق بين احتاللي: ؛ العزاوي ١٣٧الغياثي ،  خالتاري: الغياثي  )٥(
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وســكنت فــي الحلــة مجموعــة مــن األســر العربيــة حســب مــا أشــارت أليهــا     

أســـرة آل نمـــا التـــي تعـــد مـــن األســـر : بعـــض المصـــادر، ومـــن هـــذه األســـر 

العلمية المشهورة في الحلة، لها مكانتها العالية في التاريخ اإلسالمي مكنـت 

الفكــــر العربــــي مــــن الظهــــور واالســــتمرار بمــــا قدمتــــه مــــن خــــدماتها الجليلــــة 

المتواصلة فـي حقـول العلـم واألدب والتقـوى فكـان أثرهـا فـي مجتمعنـا العربـي 

رته من كتب نفيسة وما خاضته من جـوالت ثقافيـة اإلسالمي ملموسًا بما نش

االمر الذي بوأها مركزها الديني الممتاز وأعطاها الزعامة الدينية عن كفـاءة 

  . )١(واستحقاق

أســرة ذات علــم وفضــل ونبــل وأخــالق فاضــلة وســجايا : وأســرة آل ســعيد    

كريمــة حــازت مــن الشــرف والســؤدد والنفــوذ الروحــي، وقــد جعلــت نفســها وقفــًا 

إلذكــاء نــور المعرفــة بــين أبنــاء قــومهم فزخــرت بحــار  سعلــى التــأليف والتــدري

، وأســـــرة آل )٢(معـــــارفهم وأشـــــرقت شـــــموس علـــــومهم وفاضـــــت ينـــــابيع أدبهـــــم

من األسر المشهورة في الحلـة، وتنتمـي : ، وأسرة آل مطهر الحلي)٣(طاووس

                                                            
نــوار ، البحــار ا: المجلســي  ؛ ٤/٥٧٠لقــاب ، الداب فــي معجــم األتلخــيص مجمــع ا: ابــن الفــوطي )١(

تــراجم رجــال الحــديث ، الجــازات و لؤلــؤة البحــرين فــي ا: حمــد أ؛ البحرانــي ،يوســف بــن  ٥٧/ ١٠٧

ـــوم ،تحقيـــق محمـــد صـــادق بحـــر الع ؛ كمـــال ٢٧٦ -٢٧٥، ) م١٩٦٦مطبعـــة النعمـــان ،النجـــف،(ل

  .١/١٨فقهاء الفيحاء ، : الدين 
؛ ٧، ) م ١٩٧٢المطبعــــــة الحيدريــــــة ، النجــــــف ،(ل ابــــــن داود ، رجــــــا:ابــــــن داود الحلــــــي ،الحســــــن )٢(

( الذريعــة إلــى تصــانيف الشــيعة ،: ابزرك قــ؛ الطهرانــي ، ا ٤٣/ ١٠٥بحــار االنــوار ، : المجلســي 

ات البابليـــ:؛ اليعقـــوبي ،محمـــد علـــي١١/٢٨٧، ) هــــ  ١٤٠٣، ٢،طمطبعـــة دار األضـــواء ، بيـــروت

  .١/٧١،))م١٩٥١مطبعة الزهراء،النجف،(،
؛ كمـــال ١٠٧/٣٧، نـــوارالبحـــار ا: المجلســـي ؛ ٥٣اليقـــين والتحصـــين ، : ابـــن طـــاووس الحســـني  )٣(

  .١/١٤٩فقهاء الفيحاء ،: الدين 
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، ســـادة حســـينيون: ، وأســـرة بنـــو األعـــرج)٢(، وأســـرة آل معيـــة)١(إلـــى بنـــي أســـد

ينتهـــي نســـبهم إلـــى عبـــد اهللا األعـــرج بـــن الحســـين األصـــغر بـــن األمـــام زيـــن 

، وسـمي أعـرج ألن فـي أحـدى رجليـه نقـص، وعرفـت )عليه السالم(العابدين 

  .  )٣(ذريته ببني األعرج

  
  

  

  

   :األكراد -ب

ذ كــانوا الحلفــاء الرئيســين إ فــي مدينــة الحلــة منــذ تأسيســها، ســكن األكــراد    

قـــد ، و )٥(أشـــهر القبائـــل الكرديـــة فـــي الحلـــة قبيلـــة جـــاوان ، ومـــن)٤(لبنـــي مزيـــد

                                                            
، ) هـــ  ١٤٠٧مطبعــة اميــر ، قــم ، ( ، اربعــون حــديثالا: الشــهيد األول ، محمــد بــن مكــي العــاملي  )١(

مطبعـة الخيـام ، طهـران ( ن،رسائل الكركي، تحقيق محمد الحسـو : ؛ الكركي ، علي بن الحسين ٨

  .٢/٣١تاريخ الحلة ، : ؛كركوش ٢٢/ ٣، )هـ  ١٤٠٩، 
  .٥٠غاية االختصار ، : ابن زهرة  )٢(
  .٣٣٣عمدة الطالب ،: ة نبابن ع )٣(
؛ ابـن ٤٧ -٣٥/٤٦: دول االسـالم : ؛ الـذهبي ١١٨ -٩/١١٧الكامل في التاريخ ، : ابن االثير  )٤(

/ ١تـاريخ الحلـة ، : كـوش ؛ كر ٤/٢٨٤العبر، : ؛ ابن خلدون ٢/١٨تاريخ ابن الوردي ، : الوردي 

١٤. 

قبيلــة كرديــة ، ســكنت الجانــب الشــرقي لدجلــة حيــال طريــق خراســان ثــم امتــدت فــي : قبيلــة جــاوان  )٥(

لــب : الســيوطي  .الســكن إلــى النهــروان شــرقي بغــداد إلــى جرجريــا قــرب الكــوت ، ثــم ســكنوا الحلــة 

 .٥٩األلباب ،



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

قة بن ففي حرب األمير صد، )١(ونشاركوا في الحروب التي خاضها المزيدي

، )٢(ضـــد الســـلطان محمـــد بـــن ملكشـــاه) م ١١٠٧/ هــــ ٥٠١(منصـــور ســـنة  

 إذ ،مير صدقة بن منصـور عشـرين ألـف فـارس مـن العـرب واألكـرادجمع األ

م ١١١٨/ هــ  ٥١٢( وفي سنة  ،)٣(سنًا في هذه المعركةبالًء ح أبلى األكراد

  .)٤(جمع األمير دبيس بن صدقة خلقًا كثيرًا من العرب واألكراد) 

فـي مدينـة الحلـة، وقـد أخـذت اسـمها نسـبة إلـى  )٥()األكراد(أن وجود محلة   

األكــراد، أنمــا هــو دليــل واضــح علــى كثــرة هــوالء النــاس وكثــرة اجتمــاعهم فــي 

لــة واســتمرارهم فيهــا لــزمن طويــل، كمــا أن وجودهـــم فــي مدينـــة مثــل هــذه المح

  الحلـة هـو مؤشـر       

                                                            
؛ ابــــن ٤٧ -٣٥/٤٦: دول االســــالم : الــــذهبي  ؛ ١١٨/  ٩الكامــــل فــــي التــــاريخ ، :  ابــــن األثيــــر )١(

ألمــارة المزيديــة ، ا: نــاجي  ؛٤/٢٨٤العبــر، : ؛ ابــن خلــدون ٢/١٨تــاريخ ابــن الــوردي ، : الــوردي 

١٧٩.   

غيــاث الــدين الســلطان محمــد بــن ملكشــاه بــن الــب بــن ارســالن بــن داود بــن : محمــد بــن ملكشــاه  )٢(

ســـلجوق، ســـلطان بـــالد العـــراق وخراســـان وغيـــر ذلـــك مـــن الـــبالد الشاســـعة ، واألقـــاليم  ميكائيـــل بـــن

الواسعة ، كان من خيار الملـوك وأحسنهم سيرة ، عادًال رحيمًا ، سهل األخالق ، محمود العشـرة ، 

البدايــة : ؛ ابــن كثيــر ١٠/٥٣٣الكامــل فــي التــاريخ ، : ابــن االثيــر ) . م١١١٧/هـــ٥١١(تــوفي ســنة

   .  ٤٩٤العبر ،: ؛ ابن خلدون ٢٢٥ -١٢/٢٢٣،والنهاية 

   .٤٧ -٣٥/٤٦دول االسالم ، : ؛ الذهبي ١١٩-١١٨/  ٩الكامل في التاريخ ،  :ابن األثير )٣(

تتمــــة : أبــــو حفــــص عمــــر  ، ن الــــوردي؛ ابــــ١١٩-١١٨/  ٩الكامــــل فــــي التــــاريخ ،  :ابــــن األثيــــر )٤(

طبعــة دار المعرفــة ، بيــروت ، م( ، حمــد رفعــت البــدراوي أخبــار البشــر ، تحقيــق أالمختصــر فــي 

 .٤١ – ٤٠/ ٢، )  م ١٩٧٠

 .٢٣٢رحلة ابن بطوطة ، : ابن بطوطة  )٥(
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على أثرهم  في الحياة االجتماعية ودورهم الفاعل فـي األوضـاع العامـة      

في هذه المدينة، وقـد بـرز دورهـم فـي المدينـة خـالل العهـد الجالئـرّي، عنـدما 

، توجــه إلــى محلــة )١(ألعــرابضــاق األمــر بــاألمير احمــد بــن رميثــة وخذلــه ا

األكراد، ولما رأوه  خذل، أظهروا له الوفاء وواعـدوه بالنصـر وتعهـدوا لـه بـان 

يحاربوا دونه في المدينة حتى يدخل الليل ثم يتوجه حيث شاء، ولكن األمير 

محلـة (، والسـببب فـي ذلـك أنـه نهـب محلـتهم )٢(احمد بن رميثة خالفهم الـرأي

  .  )٣(وقتل جماعة من أهلها مرارًا وتكراراً ) األكراد

  :ت ـ الجالئريون

الجالئريون إلـى مدينـة الحلـة خـالل العهـد الجالئـرّي فكثـر عـددهم  دخل     

، وكــــان اغلـــب الجالئــــريين فـــي الحلــــة مــــن )٤(وقويـــت شــــوكتهم وعـــال شــــأنهم

طــوال  الجالئــريينالــذين الزمــوا الســالطين  )٥(الجنــد، وايضــًا الشــعراء واألدبــاء

ات حياتهم، والسببب في ذلك هـو اهتمـام السـالطين الجالئـريين أو معظم فتر 

                                                            
تحفـــة : ؛ ابـــن شـــدقم ٢٥ -٣/٢٤العقـــد الثمـــين ، : ؛ الفاســـي ١٤٥عمـــدة الطالـــب ، : ابـــن عنبـــة  )١(

 .١/٤٨٥األزهار وزالل األنهار ، 

 .١٤٦عمدة الطالب ، : ابن عنبة  )٢(

 .١/٤٨٥تحفة األزهار وزالل األنهار ، : ؛ ابن شدقم ١٤٦عمدة الطالب ،  :ابن عنبة  )٣(

 .٤٠٤ -٤٠٠تاريخ آل جالير ، : بياني  )٤(

تــاريخ ادبيــات ايــران وتــاريخ شــعراء ، : ؛ فريــور ، حســين ١٣٧فرهنكــك ادبيــان فارســي ، : خــانلري  )٥(

 .١٢٣، ) ش.هـ ١٣٥٣طهران ، (
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الجالئـريين فـي مدينـة الحلـة  بالشعر واحتضانهم الشعراء، ومن ابرز الشعراء

  : نذكر منهم 

  

  

  

  ):م١٣٧٠/هـ٧٧٢:ت(ـ عبيد الزاكاني  ١

خواجــه نظــام الــدين أبــو مجــد الــدين عبيــد اهللا الزاكــاني القزوينــّي، شــاعر     

، )الرابـع عشـر المـيالديّ /القـرن الثـامن الهجـريّ (رّي مشـهور فـي وكاتب جالئـ

ولــد فــي قــزوين، وتنقــل بــين شــيراز والحلــة، ومــدح الســلطان اويــس بــن حســن 

، أخـالق األشـراف(، ومـن أهـم قصـائده، )م١٣٧٠/هــ٧٧٢(بزرك، تـوفي سـنة

  .)١()نوادر األمثال ، ريشنامه

  ):       م١٣٧٦/هـ٧٧٨:ت(ـ سلمان الساوجي ٢

فــــي مدينــــة ســــاوة والتحــــق فــــي شــــبابه ) م١٣٠٩/هـــــ٧٠٩( ولــــد فــــي ســــنة    

بخدمة الوزير غياث الدين ودلشاد خاتون زوجة السلطان أبي سعيد ثم دخـل 

 ، واســـتمر فـــي)٢(زوجهـــا الثـــاني الشـــيخ حســـن بـــزرك عـــن طريقهـــا فـــي خدمـــة

                                                            
 .٣٩١ -٣٨٨تاريخ آل جالير ، : بياني  )١(

 .٤٠٦ -٤٠٤تاريخ آل جالير ،: بياني  )٢(
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، وتـــرك )م١٣٧٦/هــــ٧٧٨(الســـالطين الجالئــريين إلـــى أن تـــوفي ســنة  خدمــة

ــًا ضــخمًا  حمشــيد، (يحتــوي علــى قصــائد وغزليــات ومــن أبرزهــا قصــيدة ديوان

         .)١()خورشيد، فراقنامه، ساقنامه

  ):م١٣٨٩/هـ٧٩٢:ت(ـ كمال خجندي ٣

كمـــال الـــدين مســـعود بـــن هبـــة اهللا الخجنـــدي، مـــن اكبـــر شـــعراء العرفـــان     

، ولـد فـي مدينـة خجنـد فـي )الرابـع عشـر المـيالديّ  /القرن الثامن الهجريّ (في

ماوراء النهر، تركهـا فـي شـبابه المبكـر ثـم ذهـب إلـى طشـقند السـتكمال  إقليم

تحصيله الدراسي، ثم سافر إلى مكة المكرمة ألداء مناسك الحج، ورجع بعد 

ـــك إلـــى الحلـــة ودخـــل فـــي حمايـــة الســـلطان احمـــد الجالئـــرّي، تـــوفي ســـنة  ذل

  .  )٢()م١٣٨٩/هـ٧٩٢(

  ):م١٣٩٠/هـ٧٩٣:ت(ـ ابن نصوح ٤

الرابــع  /القــرن الثــامن الهجــريّ (الشــيرازي، مــن شــعراء  فضــل بــن نصــوح    

، ولــد فــي شــيراز وأبــوه مــن أكــابر وآجلــة تلــك المدينــة، دخــل )عشــر المــيالديّ 

                                                            
طهــــران ، (ترجيعــــات ســــلمان ســــاوجي ، تصــــحيح واهتمــــام منصــــور مشــــفق ،: ســــاوجي ، ســــلمان )١(

 .  ١٢ -٥، )ش. هـ ١٣٣٥

طهــــران ، (تصــــحيح واهتمــــام جلــــد ســــوم بخــــش ،  تــــاريخ ادبيــــات در ايــــران ،: صــــفا ، ذبــــيح اهللا  )٢(

 .١٢٠، )ش. هـ ١٣٣٣
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فـــــي خدمـــــة الســـــالطين الجالئـــــريين، ومـــــدح الســـــلطان حســـــين بـــــن اويـــــس، 

  .)١()م١٣٩٠/هـ٧٩٣(والسلطان احمد الجالئرّي ، توفي في سنة 

، نذكر الطين الجالئريين في مدينة الحلةالس أما األدباء الذين عاصروا
  :  منھم

  ): م١٣٧٥/ھـ٧٧٧:ت(ـ النخجواني ١
د هللا       ن عب نجر ب اه س د وش ن ھن د ب ن محم دين ب مس ال حابي ش الص

واني ي النخج روفين ف اب المع ؤلفين والكت ن الم / القــرن الثــامن الهجــريّ (، م

ـ٧٧٧(توفي سـنة  ،) الرابع عشر الميالديّ  م، ومن )م١٣٧٥/ھ ه أھ ، مؤلفات
  .)٣()صحاح الفرس(، وكتاب )٢()دستور الكاتب في تعين المراتب(كتاب 

  

  

  

  

  

  ):م١٣٩٢/ھـ٧٩٥:ت(ـ شرف الدين رامي ٢

                                                            
 .٩٣تاريخ ادبيات ايران ، : ؛ فريور٣٠٢رهنكك ادبيان فارسي ، ف: خانلري  )١(

 .١٤٣ -١٤٢فرهنكك ادبيان فارسي ، : خانلري  )٢(

 .١٣٢تاريخ ادبيات در ايران ، : صفا  )٣(
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زيّ       د التبري ة شرف الدين حسن بن محم ه في خدم ، قضى معظم حيات
، تــوفي ســنة وخاصــة الســلطان اويــس بــن حســن بــزرك الســالطين الجالئــريين

ـ٧٩٥( ه، وم) م١٣٩٢/ھ م مؤلفات اب ن أھ يس العشاق(، كت اب )١()أن ، وكت
  .)٢()حدائق الحقائق(

  

 ً   :الفئات الدينية ـ  ثانيا

  :  نالمسلمو -أ

الغالــــب علــــى ســــكان الحلــــة هــــو اعتقــــادهم بعقيــــدة اإلســــالم، وهــــم بــــذلك     

يمثلــون التواصــل الطبيعــي مــع تــاريخهم اإلســالمي، والمســلمون مــن الشــيعة 

، حتـى )٣(ية العظمى من سكان مدينة الحلة ومناطقهـااألمامية  يمثلون الغالب

، وٕالــى جانــب الشــيعة )٤("الكوفــة الصــغرى لكثــرة مــا فيهــا مــن التشــيع"ســميت 

  .)٥(سكنها عدد من أهل السنة

                                                            
 .١٤٥تاريخ ادبيات در ايران ، : صفا  )١(

 .١١٢تاريخ ادبيات ايران ،: فريور )٢(

فـي القـرن الخـامس ببغـداد العامة : فهد ، بدري محمد ؛ ٩/١١٣الكامل في التاريخ ، : ابن األثير  )٣(

 .١٨، ) م١٩٦٧مطبعة االرشاد ، بغداد ، (الهجري ، 

  .٢٥٠نخبة الدهر، : شيخ  الربوة  )٤(

  .١٦٧-١٦٥الحوادث الجامعة ، : ابن الفوطي  )٥(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

وخــــالل العهــــد الجالئــــرّي، أولــــى الشــــيخ حســــن بــــزرك للمــــذهب الشــــيعّي     

، إذ عملــت )١(يةالســيما أن الدولــة الجالئريــة هــي دولــة شــيع ،اهتمامــًا خاصــاً 

  . )٢(واالهتمام بسيرتهم وأحاديثهم) عليهم السالم(أهل البيت  مفي نشر علو 

ـــــي المســـــاجد     ـــــة ف ـــــون طقوســـــهم الديني ـــــد مـــــارس الحلي ـــــد)٣(ولق                  )٤(، والمراق

خــالل العهــد الجالئــرّي، حيــث صــارت هــذه األمــاكن مكانــًا رحبــًا فــي ممارســة 

مناســبًا لحــل مشــاكلهم اليوميــة وترتيــب نمــط حيــاتهم،  تلــك الطقــوس، ومكانــاً 

  . )٦()مشهد الشمس(، ومسجد )٥()صاحب الزمان(ومن هذه األمكنة، مقام 

                                                            
الكلينــي : عبــد الحســين الغفــاري ، عبــد اهللا  ؛ ١٧٠-١٦٩/ ٣تــاريخ حبيــب الســير ، : مير خوانــد )١(

سـير تومـاس .؛ ارنولـد ، و ٧٧، ) هــ  ١٤١٦سـالمي ، قـم ، إلمطبعـة مؤسسـة النشـر ا(والكافي ، 

مطبعـــة مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ، القـــاهرة ، ( بـــراهيم ، إســـالم ، ترجمـــة حســـن إللـــى اإالـــدعوة : 

 .٣٥٨، ) م ١٩٧٠

 .٧٩ -٧٧ الكليني والكافي ،:  عبد الحسين الغفاري )٢(

البيــــت الــــذي يســــجد فيــــه ، محــــراب البيــــوت ومصــــلى الجماعــــات : مفردهــــا ، مســــجد  :المســــاجد  )٣(

 .٥/٧تاج العروس ، : ؛ الزبيدي  ١/٣٠٠القاموس المحيط ، : الفيروز ابادي .

لســــان العــــرب ، : ابــــن منظــــور . المضــــجع ، القبــــر ، مــــزار متبــــرك : مفردهــــا ، مرقــــد : المراقــــد  )٤(

 .٤/٤٦١تاج العروس ، : ؛ الزبيدي ٣/١٨٣

مــن األمــاكن ) عجــل اهللا فرجــه الشــريف(يعــد مقــام األمــام صــاحب الزمــان : مقــام صــاحب الزمــان  )٥(

اإلسالمية المقدسة عند المسـلمين عامـة والشـيعة خاصـة فـي النهـوض الفكـري لتلـك المدينـة ومركـزًا 

 .١/٧٢فقهاء الفيحاء ، : ؛ كمال الدين ٥/١٦٤: ياقوت الحموي  .من مراكز العلم في الحلة

عنــد ذهابــه ) عليــه الســالم(مقــام منســوب إلــى أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب: مشــهد الشــمس  )٦(

الهروي ، أبو الحسـن علـي بـن أبـي بكـر . إلى صفين ، وتم أعمار قبة المشهد أيام ابن نما الحلي 

المطبعـــــة الكاثولكيـــــة ، دمشـــــق ، (اإلشـــــارات إلـــــى معرفـــــة الزيـــــارات ، تحقيـــــق جـــــانين ســـــورديل ،: 



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

، أال أنهـــم لـــم الغالبيـــة العظمـــى فـــي مدينـــة الحلـــة ومـــع إن المســـلمين هـــم   

، )اليهود والنصارى(واجدة معهم من يتعرضوا بسوء لباقي الفئات الدينية المت

، وهـــم بـــذلك يعبـــرون عـــن الـــروح معهـــم انـــت عالقـــتهم طيبـــة وحســـنةوٕانمـــا ك

  .)١(اإلسالمية السمحة مع جميع األديان

  : اليهود –ب 

أواخـر القـرن الثـامن قبـل المـيالد حينمـا  منـذريخ اليهود في العراق أيبدأ ت    

ســـرجون علـــى مدينـــة الســـامرة وقضـــى علـــى مملكـــة  اســـتولى الملـــك األشـــوريّ 

مــن اليهــود إلــى أعــالي الفــرات والقــرى القريبــة مــن موقــع  إســرائيل ونقــل طائفــة

هم من ذلك ما حدث في الربع األول من القرن السادس  ، واألمدينة الموصل

افتتح ملك الكلدانيين نبوخذ نصـر مدينـة القـدس وخربهـا ونقـل  إذقبل الميالد 

ربعـــين الفـــًا أســـكنهم فـــي بابـــل وقـــد ســـميت هـــذه الحادثـــة أمـــن أهلهـــا حـــوالي 

  .)٢(سر البابليّ باأل

ــــــد أدت الفتوحــــــات اإلســــــالميةو      ــــــذ ق ــــــرن األول الهجــــــريّ (من الســــــابع / الق

ا هيـأت لليهـود محيًطـ ،سـياآإلى توحيد مناطق واسعة من افريقيـة و  )الميالديّ 

  وأهميــة غنيــًا بأســباب الثــروة والعمــل انتفعــوا منــه انتفاعــًا كبيــرًا وازدادوا عــدداً 

                                                                                                                                                       
ـــدين ، محمـــد ٧٦، )م١٩٥٣ ـــدين ، : ؛ حـــرز ال ـــد المعـــارف ، تحقيـــق محمـــد حـــرز ال مطبعـــة (مراق

 . ٢/٥٠،) م١٩٦٩االداب ، النجف ، 

  .٩، ) م١٩٤٧مطبعة دار المكشوف ، بيروت ، (النصارى في الشرق ، : روندو ، بيير  )١(

  .٢٧١-٢٧٠/ ١٣، في صناعة االنشا صبح األعشى: القلقشندي  )٢(
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ــــي فــــي العــــراق فســــكنوا ــــرى  ف ــــهمــــدن وق ــــة من ــــا بعــــض . )١(مختلف ــــدمت لن وق

ــــر مــــن المبالغــــة  المصــــادر أرقامــــاً  ــــي الحلــــة فيهــــا الكثي عــــن عــــدد اليهــــود ف

  .)٢("غالب أهل سورا من اليهود"فقد أشير إلى أن  ومناطقها،

بنيـامين خـالل زيارتـه لمدينـة الحلـة ومناطقهــا  كمـا ذكـر الرحالـة اليهـوديّ     

 لــى وجــود خمســة أالف يهــوديّ إار ـفأشــ أرقامــًا عــن عــدد ســكانها مــن اليهــود،

وفـي القيسـونات ثالثمائـة  ونحـو عشـرين ألـف يهـودي فـي بابـل، بزريران،في 

، وقـد )٣(ولهـم فيهـا أربـع كنـائس يهـوديّ ، وفي الحلة نحو عشـرة أالف يهوديّ 

كنيسة الحلة الربي مئير وفيهـا قبـره، وكنيسـة الربـي : ذكرت منها اثنتان هما 

  .)٤(هزعيري بارحامه وفيها قبر 

صرة ما يؤيد وجود مثل هذا ننا لم نعثر في المصادر العربية المعاأومع       

فهنــاك بعــض المصــادر التــي تؤكــد فعــًال وجــود اليهــود فــي  ،العــدد مــن اليهــود

ليســــت  مــــن مدينــــة الحلــــة ولكــــن بإعــــداد                  منــــاطق مختلفــــة 

يهم مـنهم يهـود وقديسـوجـد فيهـا عـدد مـن قبـور أنبيـاء اليمالحـة كبيرة، ففـي بر 

حزقيــل المعــروف بــذي الكفــل بــاروخ أســتاذ حزقيــل ويوســف الربــان ويوشــع و 

                                                            
    .١٢٤رحلة بنيامين ، : التطيلي  )١(

طبـاء ، النبـاء فـي طبقـات االعيـون ا: حمـد بـن القاسـم بـن خليفـة أصيبعة ، موفق الـدين اابن أبي  )٢(

  .٢٢٦/ ١، ) م ١٨٨٢ المطبعة الوهبية ،(

  .١٤١-١٤٠رحلة بنيامين ،  )٣(

  .١٤١رحلة بنيامين ، : التطيلي  )٤(
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ن قصـر ابـن هبيـرة أأشـير إلـى و  ،)١(أتون لزيارتهـا مـن الـبالد البعيـدةواليهود ي

  .)٢(الحاكة اليهود نفيه كثير م

ففــي عهــد  اختلــف موقــف الســالطين مــن اليهــود، وخــالل العهــد المغــوليّ       

أرغــون تمتــع اليهــود بــالعطف واالهتمــام والتعــاون معهــم والســماح  الســلطان 

  .)٣(عاد قسم منهم وبقي القسم األخر في الحلة إذلهم بالعودة إلى فلسطين 

مــن زيــارة مرقــد ذي ســعيد  فــي حــين منــع اليهــود فــي عهــد الســلطان أبــي    

 ،)٥(يـار، وألزمـوا بالغ)٤(ودالمقدسـة لـدى اليهـالكفل والذي يعد من أهم المراقـد 

  .)٦(ونقضت كنائسهم ودياراتهم واتخذ بعضها معابد للمسلمين

فقد حظـي اليهـود باالسـتقرار النسـبي خـالل عهـد  العهد الجالئريّ أما في     

اختلفــت  فــي حــين، )٧(الشــيخ حســن بــزرك والســلطان اويــس بــن حســن بــزرك
                                                            

  .٤٠٣/ ١معجم البلدان ، : الحموي ياقوت  )١(

  .١٢٢،  في معرفة االقاليم حسن التقاسيما: المقدسي  )٢(

( نــس مــن خضــرات القــدس ، تصــحيح واهتمــام مهــدي توحيــدي ، النفحــات ا:جــامي ،عبــد الــرحمن )٣(

  .١١٧، ) ش.هـ  ١٣٣٦طهران ،  

  . ٢١٣/ ١مراقد المعارف  ، : ؛ حرز الدين ١٤٣رحلة بنيامين ، : التطيلي  )٤(

ة أھل : الغيار   )٥( ان الغرض من عالم وارد وك ذا في اقرب الم ار للمجوس ونحوه ك ة كالزن الذم
لسان : ابن منظور . إلزامھم بلبس الغيار ونحوه تذليلھم بذلك وامتيازھم بالزي من زي المسلمين 

رب ، ادي٥/٤٢الع روز اب يط ، : ؛ الفي اموس المح ي ٢/١٠٥الق ري ،عل ي : ؛ المنتظ ات ف دراس
  .  ٣/٤٨٠ ، )ھـ ١٤١١مطبعة دار الفكر ، قم ، (، حسينيتحقيق أحمد ال والية الفقيه ،

  .  ٣/٢٩٨تاريخ حبيب السير ، : خواندمير  )٦(

  . ١١٩ -١١٨نفحات االنس من خضرات القدس ، : جامي  )٧(
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أوضــاعهم فــي     عهــد الســلطان احمــد الجالئــرّي، وذلــك عنــدما اصــدر امــرًا 

بتخريـب كنـائس اليهــود وقتـل عـدد مــن رؤسـائهم، وعلـى أثــر ذلـك نهبــت دور 

، ومنذ ذلـك الوقـت وقـع اليهـود فـي ضـيق عظـيم عـد مـن اكبـر )١(اليهود كافة

  الباليا وافجع المصائـب وخاصة ما حدث فـي  

عنــــــدما اختلــــــف اليهــــــود مــــــع الســــــلطان احمــــــد ) م١٤٨٤/هـــــــ٨٨٩(ســــــنة    

ليهود وحدث علـى اثـر ذلـك فتنـة، فقـاتلهم الجالئرّي على اثر قتل شاب من ا

الســـلطان احمـــد الجالئـــرّي وقتـــل عـــدد غيـــر قليـــل مـــنهم، ودمـــرت مدارســـهم، 

   .   )٢(وتبددت جماعة منهم إلى المدن المجاورة

  :النصارى –ت 

دم العصور      ذ أق ة من ة الحل تقرار )٣(سكن النصارى مدين دو أن اس ، ويب
دما  النصارى في الحلة ھو مسالة مشھورة، حيث ذكرھا ياقوت الحموي عن

ة السريانيين  ": قال  ة ھي مدين القرب من الحل ل ب أرض باب مدينة سورا ب
ة)٤(" ة الحل اً لمدين ة أداري ورا التابع ل س ذا ، ، إذ جع ريان، وھ ة للس مدين

  .التخصيص جاء نتيجة كثرتھم في ھذه المدينة

                                                            
  .  ١٢١-١١٨نس من خضرات القدس ، النفحات ا: جامي  )١(

  .  ١٢١-١١٨نس من خضرات القدس ، النفحات ا: جامي  )٢(

  .  ١٠-٩النصارى في الشرق ، :  روندو )٣(

  .  ٢/٣١٩معجم البلدان ،  )٤(
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ان أغ      ة، وك ي الحل لمين ف ع المس ارى م ايش النص د تع ن لق بھم م ل
وبين ن اليعق ة م ع أقلي اطرة م حة، )١(النس ة واض الھم بحري وا أعم ، وزاول

ن لطان اويس ب زرك والس يخ حسن ب د الش ى عھ ك الوضع حت تمر ذل  واس
زرك ن ب ف )٢(حس ام مختل ديني أم امح ال ي التس تھم ھ ت سياس ث كان ، حي

ريين الطين الجالئ ام للس وعھم الت رط خض ة ش ات الديني ن )٣(الفئ ، ولك
د أوضاعھم السـلطان احمـد الجالئـرّي، عنـدما قـام باضـطهاد  اختلفت في عھ

النصــارى واالســتيالء علــى كنائســهم وٕازالــة التماثيــل منهــا والخطــوط الســريانية 

، وكـــان النصـــارى قـــد )٤(وأعيـــد الربـــاط الواقـــع تجـــاه هـــذه الكنـــائس للمســـلمين

    . )٥(اتخذوه مدفنا لرهبانهم، فأزيلت القبور منه وصار مجلسا للوعظ

    

  :طبقات المجتمع -ثالثاً 

  :الطبقة الحاكمة -أ

                                                            
مطبعـة ديـر (ذخيرة االذهـان فـي تـواريخ المشـارقة والمغاربـة السـريان ، : الكلداني ، بطرس نصري  )١(

  .  ٧/ ٢، ) م١٩١٣،  ٢االباء الدومنكيين ، الموصل ، ط

  .  ١٢٣النس من خضرات القدس ، نفحات ا: جامي  )٢(

  .  ١٣٣النس من خضرات القدس ، نفحات ا: جامي  )٣(

  .  ١٣٤النس من خضرات القدس ، نفحات ا: جامي  )٤(

  .٢/١٢ذخيرة االذهان ، : الكلداني  )٥(
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وزراءتت      راء وال ه، واألم لطان وزوجات ة بالس ذه الطبق ل ھ د ، ولقمث
ريين د الجالئ وزارة عن ت ال ين  ،اختلف داً بتعي ذوا تقلي انيين اتخ إذ أن االيلخ

   . ◌ً )١(◌ً وزيرين، أال إن الجالئريين اتخذوا وزيراً واحدا

رأة م      ت للم تم وكان رّي، وي د الجالئ ي العھ ة ف ة ومرموق ة عظيم كان
ة، والحظ  راء واألسر العريق ات األم ين بن ار زوجات السلطان من ب اختي
ة  ور الدول دبير أم ي ت ريين ف الطين الجالئ ع الس ھن م تراك بعض اش

ا الشيخ حسن )٢(الجالئرية اد خاتون حيث جعلت زوجھ ً◌، كما فعلت دلش
  . ◌ً )٣(بزرك يصمد أمام حصار حسن كوجك له

  :طبقة رجال الدين –ب 

ا، ك      ى تشيعھم منھ انت الدولة الجالئرية دولة شيعية، وھناك شواھد عل
ل ائھم، مث ى أبن ا )٤()،  القاسمالحسن، الحسين(أطالق أسماء شيعية عل ، كم

، إضافة إلى ذلك االشرف القاسم في النجف هأن الشيخ حسن بزرك دفن ابن
ريين  الطين الجالئ ب الس ة أن اغل ذوراً ثمين ذرون ن انوا ين واتينھم ك وخ

   .)٥(وأوقافا مدرة على األماكن الشيعية في النجف االشرف وكربالء

                                                            
  .٣٣٧ -٣٣٣دستور الوزراء ، : خواندمير  )١(

  .٢٦٢تذكرة الشعراء ، : دولتشاه  )٢(

 أيالروم ، سـمي بحسـن كوجـك  هو حسن بن تيمورتاش الذي كان مختفيًا في بالد: حسن كوجك  )٣(

ذيــل جــامع التــواريخ ، : ابــرو ) . حســن الكبيــر(تميــزًا لــه عــن الشــيخ حســن بــزرك ) حســن الصــغير(

  .٢٣تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٥/١٦٢تاريخ روضة الصفا ، : ؛ ميرخواند ٢٠٢-٢٠٠

  .١٣٦ -١٣٥تاريخ آل جالير ، : بياني  )٤(

  .١٣٦تاريخ آل جالير ، : بياني  )٥(
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ة خاصةولھذا فقد أولى السالطين ا      دين أھمي ، ومن لجالئريين رجال ال
ال ال ا رج ان يتوالھ ي ك ائف الت م الوظ ي أھ جد: دين ھ ة المس ، أمام

   .)٣(س، واألذان، والتدري)٢(القضاءو، )١(الخطابةو

  :طبقة الموظفين –ت 

المختلفة منھا  يمثل ھذه الطبقة الموظفين الذين كانوا يلتحقون بالدواوين     
ـنة:  وان السلط ـاء)٤(دي ـوان اإلنش وزارة)٥(، ودي ـوان ال ـوان )٦(، وديـ ، وديـ

  ، وديــوان )١(االستـيفاء

                                                            
مصــدر خطــب ، وهــي قيــاس مركــب مــن مقــدمات مقبولــة أو مظنونــة ممــن يعتقــد فيــه : الخطابــة  )١(

الجمهـــور ألمـــر ســـماوي أو زهـــد أو علـــم إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الصـــفات المحمـــودة ، والغـــرض منهـــا 

لســان : ابــن منظــور . ترغيــب النــاس فيمــا يــنفعهم مــن أمــور معــادهم ومعاشــهم كمــا يفعلــه الخطبــاء

  .٣/٩٣العرب ، 

ــــذها علــــى أوامــــر الشــــرع وقطــــع " ويقصــــد بــــه : القضــــاء  )٢( ــــام القاضــــي باألحكــــام الشــــرعية وتنفي قي

  . ١/٧٧ماثر االنافة في معالم الخالفة ، : القلقشندي " . المنازعات

  .١٤٢تاريخ آل جالير ، : بياني  )٣(

وعملــه مراقبــة وهــو مــن أهــم الــدواوين ، ويســمى المســؤول عنــه نائــب الــديوان ، : ديــوان الســلطنة  )٤(

وتنظيم اإلعمال الخارجية والداخلية ، ويعني باألمور المرتبطة بالسلطان وأهلـه وأمالكهـم وشـؤونهم 

  .١٧٨تاريخ آل جالير، : بياني . 

عمــل هــذا الــديوان جمــع القــرارات والوثــائق السياســية واإلداريــة ووســائل الســالطين : ديــوان اإلنشــاء  )٥(

  . ١٨٢تاريخ آل جالير ، : بياني  .مة والوزراء وسائر الشخصيات الها

الذي يـتم تعينـه مـن قبـل السـلطان ، وعمـل  المسؤول عن ھذا الديوان ھو الوزير: الوزارة ديوان  )٦(

  .   ٣٤٠دستور الوزراء : خواندمير . هذا الديوان هو األشراف على إعمال الدولة وتنظيمها  
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د  ، وكان لھم رواتب ثابتة)٣(، وديوان النظر )٢(األشراف ة، وبع اء الخدم أثن
نح  ان يم د ك اتھم فق ة وف ي حال ا ف أة، أم ى مكاف ة يحصلون عل اء الخدم انتھ

  .)٤(ورثتھم مكافأت قد تكون عقارات أو أموال

  : طبقة الصناع والزراع والتجار –ث 

ة من الطبقات التي يثقل كاھلھا      ى الضرائب المختلف ، ويقسم الصناع إل
دولة وحقوقھم مؤمنة من قبل ديوان الوزارة، القسم األول صناع ال :قسمين 

  .  )٥(والقسم الثاني صناع يعملون لحسابھم ولھم محال خاصة بھم

ا طب     اتھم مضطربةأم ات، فحي ل الطبق ن اق ر م زراع فتعتب ة ال م ق ، وھ
وا مرتبطون باألرض الزراعية ، فأذا انتقلت األرض من شخص ألخر انتقل

   .)٦(ھذه الطبقة ھي التي تمسھا المظالمبالتبعية لصاحب األرض الجديد، و

                                                                                                                                                       
يوان التـابع لـه ، والتنبيـه علـى مـا فيـه مصـلحته مـن عمـل هـذا الـديوان ضـبط الـد:  ديوان االستيفاء )١(

  .   ٣٤٢دستور الوزراء : خواندمير . استخراج األموال والنظر فيها 

يسمى المسؤول عنه مشرف الممالك ، ويختاره السلطان ويكون مطلعـًا علـى كـل : ديوان األشراف  )٢(

  .٣٤٣دستور الوزراء ،: خواندمير  .اإلعمال 

تيفاءديوان  عمل هذا الديوان مشابه لعمل :ديوان النظر  )٣( وان األشراف ، ويكون مكمالً  االس ودي
  .١٨٥تاريخ آل جالير ، : ؛ بياني ٣٤٥دستور الوزراء، : خواندمير  . لھما

  .١٤٥تاريخ آل جالير ، : بياني  )٤(

  .٣٦٨دستور الوزراء، : خواندمير  )٥(
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انوا       راً ماك ارة، وكثي ون التج ذين يمارس م ال ار فھ ة التج ا طبق أم
ى  ريين عل الرغم من حرص السالطين الجالئ يتعرضون لقطاع الطرق، ب

  . )١(تامين الطرق التجارية

  

  

  

  

  

 ً   :مظاھر الحياة االجتماعية  -رابعا

  :األعياد والمناسبات -أ 

نهـــا لمـــا يـــدخل تـــاد اإلنســـان أن يطـــوع ظـــروف حياتـــه حتـــى القاســـية ماع    

ن االنطـواء والتراجـع أمـام حـاالت القهـر اليوميـة تقـود عليه الفرح والبهجـة، أل

يســـتطيع أن يطـــوع األمـــور لخدمتـــه  اإلنســـان إلـــى االنكفـــاء وعـــدم اإلبـــداع وال

  علــىن يقــوم أن الفهــم األســاس للحيــاة يجــب أل ،حيــاة طبيعيــة ىيحيــ عليــهو 

فيهـا عوامـل الـدفع و مسلمة أساس وهي هذه الحياة فيها عوامل القسر والظلـم 

  .نحو مستقبل مشرق ومرفه ضوالنهو 

عقــول الحليــين مثــل هــذا الفهــم للحيــاة قــد ســيطرعلى  نأالشــك فيــه  وممــا    

ويبــــدو ذلــــك واضــــحًا مــــن خــــالل اهتمــــامهم باألعيــــاد  ،فــــي العهــــد الجالئــــريّ 

ن كانت الظـروف إ فرحة والبهجة في نفوسهم حتى و والمناسبات التي تدخل ال
                                                            

  .٣٧٨دستور الوزراء ،: ر خواندمي )١(
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ن عنــايتهم إ و  مراحــل حيـاتهم السياسـية،صـعبة وقاسـية علـيهم فــي مرحلـة مـن 

القــائم  بمثــل هــذه المظــاهر إنمــا هــو تعبيــر عــن اعتــزازهم بتــراثهم الحضــاريّ 

  .االنفتاح وعدم التحجر واالنغالق على

ل شهر رمضان المبارك دخو بهيجة عند الحليين هو ومن تلك المظاهر ال    

ويقيمـون "بعـض مع  فيبادرون إلى تقديم التهاني والتبريكات بعضهم  ،عليهم

الطعـام وتوزيـع الصـدقات و ... جتماعـاتهم والئم اإلفطار التي كانت مجـاًال ال

  .)١("على الفقراء

فإنهم بالطريقة نفسـها  ال الحليين عند دخول رمضان عليهم،حهو  وكما    

يخرج الناس مبكرين بمالبسهم "إذ اوة وٕاكرام يوم عيدهم فيه يودعونه بكل حف

الجديـــدة ألداء فريضـــة صـــالة العيـــد وٕاعطـــاء الفطـــرة للفقـــراء ويتبـــادل النـــاس 

  .)٢("الزيارات والتهاني بهذه المناسبة

إذ كـــان فـــي شـــهر رمضـــان  ممـــابأقـــل ؤهم بموســـم الحـــج ولـــم يكـــن احتفـــا    

وفـي عيـد األضـحى  .)٣("س لتـوديعهمويجتمـع النـا... للسفر يستعد الحجاج "

ويلبسون مالبسهم الجديدة ويخرجـون "ون ذي الحجة يحتفل الحلي العاشر من

                                                            
، ) ش .ھـ ١٣٥٠اصفھان ، ( جشنھا واعياد ملي ومذھبي درايران ، : بزرك زاد ، حبيب هللا  )١(
٧.         

طهــران ، ( ديــوان انــوري ، تحقيــق محمــد تقــي مــدرس رضــوي ، : ابيــوردي ، اوحــد الــدين انــوري  )٢(

  .١٣٧، ) ش .هـ   ١٣٣٧

  .١٣٧ديوان انوري ، :  ابيوردي )٣(
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إلى المساجد ألداء صالة العيـد ثـم يقومـون بنحـر األضـاحي وتوزيـع لحومهـا 

  .)١("على الفقراء ويتبادلون الزيارات والتهاني فيما بينهم 

قــع خــاص عنــد الحليــين هــي مناســبة ومــن المناســبات الدينيــة التــي لهــا و     

ـــد النبـــويّ  ـــة الجالئريـــة باجتمـــاع الشـــيعة )٢(الشـــريف المول ، كمـــا اهتمـــت الدول

وهـــي فـــي ذلـــك تتعـــادل فـــي مظـــاهر ، )٣(للعـــزاء وقـــراءة المقتـــل أيـــام عاشـــوراء

فــي ذلــك الــزمن االهتمــام بهــذه المناســبة الدينيــة مــع المــدن العراقيــة األخــرى 

  .)٤(كبغداد والكوفة

بالمناســـبات  ن المالحـــظ أن الســـالطين الجالئـــريين قـــد اهتمـــوا أيضـــاً ومـــ    

 ١٩وعيــد فــروردين فــي  ،آذار ٢١ومنهــا عيــد النــوروز فــي  ،القوميــة اإليرانيــة

ويبــدو أن هــذه المناســبات علــى  ،حزيــران ١٦المهرجــان فــي  وعيــد  ،نيســان

فيهـا الرغم من أنها كانـت تخـص القوميـة اإليرانيـة إال أن الحليـين كانـت لهـم 

  . )٥(مشاركة واضحة

ن و ومـــن المناســـبات التـــي يلتـــئم عنـــدها الحليـــون وهـــم فرحـــون بهـــا وناشـــر     

معالم الزينة على البيوت وأزقة المدينـة وسـاحاتها العامـة ونشـر الـدراهم علـى 

                                                            
  .٩-٨ملي ، ياد جشنها واع: بزرك زاد  )١(

  .١١ -٩ملي ، ياد جشنها واع: بزرك زاد  )٢(

  .١٣٨-١٣٧ديوان انوري ، :  ابيوردي )٣(

   .١٠ - ٨ملي ، ياد جشنها واع: بزرك زاد )٤(

  .١٠، )ش.هـ ١٣٤٤طهران ،(،  ريخ نظم ونثر درايرانات : نفيسي ، سعيد )٥(
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لمقـدرتهم األدبيـة  وٕاظهـاراً  وٕاطـراءً  شهاد ويتبارى فيها الشعراء مـدحاً األرؤوس 

الـــذي يعبـــر عـــن تطلعـــاتهم وتخليـــد أفكـــارهم ومـــا  يّ واعتـــزازهم بتـــراثهم الشـــعر 

هــي مناســبات افتتــاح  ،يطمحــون إليــه فــي حيــاتهم ومــا يرغبــون فــي مســتقبلهم

حــد األعيــان للمراقــد الدينيــة أالمــدارس وختــان األوالد وزواج العرســان وزيــارة 

  .)١("تزين المحالت وتضرب الطبول والدفوف وتقام الوالئم"وفيها  ،في الحلة

  :أللعاب والصيدا -ب   

أن يبتكـــر األلعـــاب التـــي يظهـــر فيهـــا نشـــاطه ودالئـــل  مـــن البـــد لإلنســـان    

ـــه للمشـــاهدة، حيويتـــه بهيجـــة وهـــم  اً هم أوقاتـــؤ وقضـــا، واجتمـــاع اآلخـــرين حول

 ،يدخل السرور فـي النفـوس ،يتابعون حركة أبنائهم في ساحة اللعب والتسلية

زيـد مـن تـآلفهم يآلخـرين واستغالل فراغهم في أنشطة ليس فيها ضرر علـى ا

الفتـــوة والفروســـية (ومـــن تلـــك األلعـــاب الشـــائعة عنـــد الحليـــين هـــي  ،ومحبـــتهم

  .)٢()وركوب الخيل

فالبد في  ،ولما كانت مدينة الحلة قد استطالت على ضفاف نهر الفرات    

 ،هـــذه الحالـــة مـــن توجـــه بعـــض فعاليـــاتهم فـــي األلعـــاب إلـــى ميـــاه هـــذا النهـــر

يكــون انغمــار النــاس فــي الميــاه قــد يخفــف  إذ ،الصــيف وبخاصــة فــي فصــل 

وقـد يتبـارون  ،ولذلك صـاروا مـاهرين فـي السـباحة ظ،عنهم حر الصيف القائ

ونــــال نهــــر الفــــرات مســــاحة واســــعة مــــن النشــــاط ،  فــــي قطــــع النهــــر ســــباحة

                                                            
  .١١لي،م واعياد جشنها:بزرك زاد )١(

  . ١٧،  ريخ نظم ونثر درايرانات : نفيسي )٢(
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السفن الخاصـة للصـعود عليهـا بعـد أن في حياة الحليين، إذ بنوا  االجتماعيّ 

وهــم يعزفــون  ،لي أوقــات المناســبات العامــة واألعيــاديوقــدوا الشــموع فــي الليــا

وفـي كـل ذلـك فـرح غـامر وبهجـة  ،آالت الطرب ويغنون مع أصوات نغماتها

  .)١(عامة تحملها نفوس متآلفة وتشاهدها جماهير حاشدة على ضفتي النهر

أمــا الصــيد عنــد الحليــين فقــد صــار هــو األخــر عالمــة دالــة علــى وجــود     

الــذي أضــفى صــفة التــوادد والتــراحم  ،اط االجتمــاعيّ تجمعهــم حــول هــذا النشــ

فـي قضـاء فـراغهم فـي أنشـطة عامـة تعبـر عـن حيويـة  والرغبـة ،ما بيـنهم في

 ،شــبابهم وتطلعهــم نحــو إتقــان صــنوف محــددة مــن القتــال للــدفاع عــن الــنفس

التــي  يةواضــح فــي تــوفير المســتلزمات األساســ وعلــى هــذا كــان هنالــك اهتمــام

وردي بيـوقـد أعطـى المـؤرخ ا ،هـذا النشـاط االجتمـاعيّ تؤدي إلى ظهور مثـل 

ـــين إذ قـــال ـــد الحلي ـــده عن ـــة عـــن واقـــع الصـــيد ومســـتلزماته وفوائ  :صـــورة كامل

الصيد من األلعاب المحببة إلى النفـوس للمتعـة التـي توفرهـا حفـالت الصـيد "

ولكونها ضـرورية يتـدرب فيهـا الشـباب علـى الحـرب والضـرب بالسـالح فعنـوا 

 حــينر مرابــع الصــيد فا مــن أســلحة وحيوانــات إضــافة إلــى تــو بتــوفير لوازمهــ

  .)٢("الحلة بكثرة السباع فيها وصفت

                                                            
  ٠١٦،  جشنها واعياد ملي:بزرك زاد )١(

  .١٣٩-١٣٨ ، ديوان انوري )٢(
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قد تنوعت أسـلحة الصـيد ومالبـس الصـيادين بتنـوع الحيوانـات ومنـاطق و     

 موصـــيد الطيـــور يـــت ،)النشـــاب(طة النبـــالافصـــيد األســـود يـــتم بوســـ ،الصـــيد

            .)١("ة من الطينى على القوس كرات صغير البندق الذي يرم"طة ابوس

فرهــــا فــــي االصــــفات الواجــــب تو  الشــــاعر صــــفي الــــدين الحلــــيّ  اذكــــر لنــــ   

ن يكونـوا أو ، به مـن أخـالق ودرايـة فـي صـيد الحيـوان نالصيادين وما يتمتعو 

ووصــــف مالبســــهم وحيوانــــات  ،اليشــــوبهم تــــردد أو فتــــور طين حــــاذقين ينشــــ

   :)٢(صيدهم وقد ورد ذلك بقصيدة نذكر منها

والرتقـــــاب الطيـــــر مـــــاة قـــــد ترســـــموا                   أمـــــا تـــــرى الر          

  مواـتقس

بالجفــت قــد تــدرعوا وعممــوا                  لمــا علــى ســفك دمهــا          

  صمموا

  رـاب حمـجاؤا إليها في شب    

  م بالعيــــار ـكأنما قســدار                  المق دل ـوبندق معت        

و إذا انـتفض مـن ـفهـ د حمل الحقـد علـى األطيـار                 ق        

  األوتار

  يرى فناء الطير فرضا واجبا                             

                                                            
-٩٣، )ش.هــ١٣٤٢طهـران ،(،  ، اهتمام حسـين بزمـان بختـاري لسان الغيب:  ، حافظ الشيرازي )١(

٩٤.  

 .٩٩ -٩٨ديوان صفي الدين الحلي،)٢(
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ن هــي تربيــة الحمــام ييــومــن األلعــاب األخــرى التــي كانــت مألوفــة عنــد الحل   

ة األنـواع وقد اهتموا بتربي ،األموال الطائلة في تربيتها وتدريبهاوكانوا يبذلون 

ومحطـات خاصـة السـتعمالها فـي  نقـل البريـد  الجيدة منها واتخذوا لها أبراجـاً 

  .   )١(واألخبار بين المدن بسبب مخاطر الطريق
  

  : المالبس واألزياء -ت     

ذاع صيت مدينة الحلـة بجـودة صـناعة المالبـس فيهـا وبألوانهـا الزاهيـة، وقـد      

جالئـــرّي، فصـــارت المالبـــس الحليـــة هـــي احتفظـــت بهـــذا الصـــيت طيلـــة العهـــد ال

المفضلة عند حكام العراق عامة عنـد تقـديمها هـدايا للحكـام اآلخـرين فـي البلـدان، 

 عند تقديم الخلـع لرجـال الدولـة والضـيوف، ولـذلك أسسـوا دوراً  وهي الراجحة أيضاً 

لتلــك الــدور التــي ظهــرت قبــل هــذا  خاصــة لصــناعة المالبــس، وهــي تعــد امتــداداً 

المالبــس الحليــة مــن أفضــل الهــدايا "ن إولــذلك قيــل  بغــداد وغيرهــا الــزمن فــي

فــاهتموا بهــذه الصــناعة  ،التــي يقــدمها حكــام العــراق لحكــام األقطــار األخــرى

لسـد حـاجتهم وحاجـة  ،خاصـة تشـبه دور الطـراز عنـد العباسـيين وأسسوا دوراً 

  .)٢("وليقدموا منها الخلع لرجال الدولة وللضيوف ،الحاشية من المالبس

مــــن مظــــاهر االنتمــــاء االجتمــــاعّي والــــوظيفّي  ثــــم صــــارت المالبــــس مظهــــراً      

والحالة االقتصادية لذلك الشخص، وصارت أشكال المالبس ونوع صـناعتها تـدل 

  .خاصةعلى أنها تلبس في مناسبات محددة وفي أوقات 

                                                            
  .١٣٩، يديوان انور : ابيوردي )١(
 .١٧، ملي جشنها واعياد: بزرك زاد )٢(
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والمالبـــــس  المصـــــنوعة مـــــن الكمخـــــا الملكـــــي" فكـــــان للســـــالطين مالبســـــهم      

المصنوعة مـن "وللوزراء مالبسهم ، )١("أللوان الزاهيةبالذهب ذات ا المزركشة

  .)٣("وهي ثياب من القطن الجيد )٢(الكرباس

الطرحـات وهـي خمـار "نهم يلبسون في المناسـبات الرسـمية إأما القضاة ف    

قمــيص ابـــيض " وقـــد يلــبس القضــاة أحيانـــاً  ،)٤("مقــور مــن الشـــاش الموصــلي

" نهم إأمــا خطبــاء المســاجد فــ ،)٥("الخصــوص علــى وجــه... وبقيــارا ابــيض 

  .)٧("سودأ )٦(يلبسون المالبس السود ويعتمون بعمامة سوداء وعليهم طيلسان

مالبـــس "وفـــي أوقـــات االحتفـــاالت العامـــة أوالخاصـــة فـــأن ألهـــل الطـــرب     

  .)٨("خاصة يظهرون بها وهي تحمل األلوان الزاهية وتعطيها جماال واضحا

مــــن حيــــث الصــــناعة والتــــزيين عنــــد الســــكان  أيضــــاً  واختلفــــت المالبــــس    

فالموسرون منهم يرتدون المالبس المصـنوعة  ،الحليين حسب قدراتهم المالية
                                                            

 . ٢٣٠، )ش.هـ ١٣٥٢طهران ،(،  ريخ تبريز تابايان قرنات: مشكور، محمد جواد )١(
ــــــــاس )٢( ــــــــيض  :الكرب ــــــــوب مــــــــن القطــــــــن األب ــــــــرو  .ث ــــــــادي زالفي ــــــــاموس: اب   ؛ ٢/٢٤٥المحــــــــيط  ، الق

 . ٣/٧، تاج العروس  : الزبيدي   
  . ٢٣٢-٢٣١ريخ تبريز ، ات: مشكور )٣(
  . ٢٣٣ريخ تبريز ، ات: مشكور  )٤(
  .١٤٠، ديوان انوري :ابيوردي )٥(
ان )٦( وه  : الطيلس ز ونح ن الخ وھري .م ور  ١/٢٤٢الصحاح ،  : الج ن منظ رب: ؛ اب ان الع   ،لس
دين ٢/٨     ر ال ي ، فخ رين: ؛ الطريح ع البح ق  ،مجم يني ، أتحقي د الحس ة ( حم ة الثقاف مطبع

اھرة ،  المية ، الق   االس
  . ١/١٥٠، ) ھـ ١٤٠٨، ٢ط    
  . ١٤١، ديوان انوري :ابيوردي )٧(
  .١٩-١٨،ملي  جشنها واعياد :بزرك زاد )٨(
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تكــون هــذه المالبــس غاليــة الــثمن وال  وعــادة مــا ،مــن الحريــر والكتــان والقطــن

دون  من ولذلك كانت مقتصرة عليهم ،المال الكثير وها أال ذو ءاقتنا عيستطي

 نـه كـانأومن دالالت الثـراء عنـد بعـض النـاس ومـيلهم إلـى التـرف  ،اآلخرين

ينوع مالبسه بتنوع المناسبات وأوقات النهـار فكـانوا يلبسـون الثقيـل منهـا فـي "

  .)١("أول النهار والخفيف منها في آخره

ن مالبســهم كانــت مــن إدون ذلــك فــي اإلمكانــات الماليــة فــ واأمــا مــن كــان    

شـــنة تتميـــز ببســـاطتها ورخـــص ثمنهـــا وكـــانوا خ"نهـــا كانـــت إ إذ ،صـــنع آخـــر

ـــــا، يتخـــــذونها مـــــن الصـــــوف أ ـــــد أحيان ـــــرخيص ومـــــن الجل وكـــــان و القطـــــن ال

ة مــــــن الصــــــوف تغطــــــي الكتفــــــين ءالفالحــــــون والرعــــــاة مــــــنهم يلبســــــون عبــــــا

         .)٢("والجسم

تمتـاز  "وكانـت  نّ مالبس وألـوان خاصـة بهـ وللنساء في المجتمع الحليّ      

األلوان الزاهية وتتكون من قميص طويل وسروال طويـل بالبساطة والحشمة و 

وعنـد خـروجهن مـن ، )٣(" ويشد بعضهن قطعة مـن الحريـر فـي الوسـط أيضاً 

   نهن يرتدين إالبيوت ف

يخــــرجن ملتحفــــات " إذمــــا يلبســــن فــــي بيــــوتهن ن عــــختلــــف مالبــــس أخــــرى ت

وكـــذا حـــالهن إذا رغـــبن فـــي ، )٤("متبرقعـــات أويضـــعن الخمـــار علـــى وجههـــن

فيكون عليهن مالبـس الخاصة،  كة بالمناسبات واالحتفاالت العامة أوالمشار 

                                                            
 .٢٣٤ريخ تبريز ، ات: مشكور )١(

  .٢٣٥ريخ تبريز،ات :مشكور )٢(
  .٢٢-٢١، ملي واعياد جشنها :بزرك زاد )٣(
  .٢٣٦تاريخ تبريز، : رمشكو  )٤(
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يضـعن القنـاع وهـو "كـن  إذ النشـاط االجتمـاعيّ  خاصة بمثـل هـذا النـوع مـن 

  .)١("غطاء من القماش يغطي الرأس والوجه معا فال يظهر منهن شيء

 :مجالس الثقافة واألدب –ث 

االجتماعيـــة فـــي مدينـــة تعـــد مجـــالس األدب واحـــدة مـــن مظـــاهر الحيـــاة      

الحلة، إذ كانت تلك المجالس تعقـد بصـورة دائمـة فـي المناسـبات العامـة فـي 

المــــدارس والمســــاجد والزوايــــا والمراقــــد فــــي المحــــالت العامــــة، إذ تلقــــى فيهــــا 

الخطـــب والقصـــائد عنـــد وفـــاة شخصـــية كبيـــرة أو تعيـــين قـــاض أو مـــدرس أو 

تقـوم بـدورها فـي حفـظ  عند افتتـاح مسـجد أو مدرسـة، وظلـت مجـالس األدب

التـــراث، وتميـــزت تلـــك المجـــالس بأنهـــا مجـــالس عامـــة يحـــق لمـــن يشـــاء أن 

يحضرها بغض النظر عن مسـتواه االقتصـادّي أو السياسـّي أو االجتمـاعّي، 

  . )٢(فهي مجالس شعبية مفتوحة للجميع

ويبـــدو أن هـــذه المجـــالس قـــد حظيـــت بعنايـــة ورعايـــة خاصـــة مـــن لـــدن      

يين، وأشـــــهرهم فـــــي هـــــذه العنايـــــة هـــــو الســـــلطان أحمـــــد الســـــالطين الجالئـــــر 

شــاعرًا "الجالئــرّي، إذ كــان لديــه ميــل خــاص إلــى األدب العربــّي، ألنــه كــان 

، ولذلك جمع أهـل األدب ومـن كـان لديـه ميـل إلـى العلـم )٣("ظريفًا لبيبًا أديباً 

وقــد جعــل يــوم االثنــين والخمــيس والجمعــة "واحتضــنهم جميعــًا تحــت رعايتــه 

                                                            
  .٢٥-٢٢جشنها واعياد ملي ،: بزرك زاد )١(

  .١٢١-١٢٠عجائب المقدور، : ابن عربشاه )٢(

  . ١٢١عجائب المقدور ،: ابن عربشاه )٣(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

وممـــا يـــدل . )١("وحفـــاظ القـــرآن خاصـــة، اليـــدخل عليـــه معهـــم غيـــرهمللعلمـــاء 

األحـوال السياسـية (على حبه للعلم أنه حفظ بعض علمه في مصنفات منها 

  . )٣()الترجيح على التلويح( ، و)٢()للدولة الجالئرية 

وقـد حظيــت تلـك الفتــرة بجمهـرة مــن األدبـاء المبــرزين الـذين وضــعوا كتبــًا     

ـــدة ذات مســـتوى ـــنهم األديـــب  عدي ـــة، ومـــن بي ـــى مكـــانتهم األدبي ـــدل عل فنـــي ي

واني  ـ٧٧٧:ت(النخج ب)٤()م١٣٧٥/ھ ي  ، واألدي دين رام رف ال ش
  .)٥()م١٣٩٢/ھـ٧٩٥:ت(

ـــوا      ـــد حول ـــة وأشـــرافها وأئمتهـــا ق ـــان الحل ـــه أن أعي وممـــا تجـــدر اإلشـــارة إلي

ـــم ليتواصـــلوا فيهـــا مـــع  ـــاء وأهـــل العل دورهـــم إلـــى مجـــالس مفتوحـــة أمـــام األدب

ــم، ممــا زاد مــن روافــد التحصــيل العلمــّي فــي مدينــة طال بهــم فــي األدب والعل

  .)٦(الحلة األمر الذي انعكس ايجابيًا على الرقي العلمّي فيها

ومما الشك فيـه أن المواضـيع التـي يتطـرق إليهـا أهـل األدب والعلـم فـي     

هذه المجالس قد تنوعت حسب اهتمامـات الجالسـين فيهـا، والقـائمين عليهـا، 

                                                            
  .١٣٠تاريخ ادبيات ايران ، : فريور )١(

  .١٥٥تاريخ ادبيات در ايران ، : صفا ) ٢(

  .١٣٠تاريخ ادبيات ايران ،: فريور )٣(

  .١٤٣ -١٤٢فرهنكك ادبيان فارسي ، : خانلري ) ٤(

  .١١٢ادبيات ايران ،تاريخ : فريور )٥(

 .٢٦-٢٣، ملي واعياد جشنها :بزرك زاد) ٦(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

من ذلك الشعر واألدب والخطب والزهد والتصوف والمدح والعلـوم الصـرفة و 

  .وما إلى ذلك من علوم عصرهم

ا تمتعت بشممبدا      ة وتوابعھ ار والرخاء  يءا سبق أن الحل من االزدھ

ان السالطين الجالئري، خالل العھد الجالئريّ  النسبيّ  ا، إذ ك ون يھتمون بھ

دراً  ت مص ا كان ھم ألنھ ل جيوش دة إو، لتموي ات الش ي أوق أون ف ا يلج ليھ

ات يّ ، واألزم ع الحل ام المجتم ك اھتم ى ذل اف إل اة  يض اھر الحي بمظ

ى و ھم حت ي نفوس ة ف ة والبھج دخل الفرح ي ت ة الت ت إاالجتماعي ن كان

  . ظروف التي يمرون بھا صعبة وقاسيةال

 المبحث األول
  الفكرية الحركة مراكز

فيهــا  طة اســتمرتيحلــة بكونهــا حركــة نشــتميــزت المراكــز الفكريــة فــي مدينــة ال    

، وجــاء ذلــك نتيجــة عــدد مــن العلمــاء فــي مختلــف العلــوم بــرز فيهــا إذعــدة قــرون، 

، منهـا موقعهـا علمية وأدبية ودينية عدة عوامل جعلت الحلة تنفرد عن سواها بيئة

الممتـاز وبيئتهـا الطبيعيـة الجيـدة، مـن حيـث عذوبـة المـاء ووفرتـه ونقـاوة  الجغرافيّ 

  ٠)١(واء واعتدال المناخ وجمال المرابعاله

، والعلــم ، اهتمــام أمرائهــا بــاألدبن أســباب النهضــة الفكريــة فــي الحلــةكــان مــو     

يغترف مـن بحـر  جـوده فقيـر العـرب " ومنهم األمير صدقة بن منصور الذي كان

الوقــت نفســه كــان لــه اهتمــام فــي جمــع العلــم مــن خــالل احتفاظــه  وفــي ،)٢("والغنــي
                                                            

 .٢/٤،تاريخ  الحلة : ؛ كركوش ٣/١١،منتهى المطلب : العالمة الحلي  )١(

  .١/١٧٧،خبار الملوك االسدية االمناقب المزيدية في : أبو البقاء الحلي  )٢(
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، وفــي )١("المجلــدات ضــمت ألــوف"كتــب فــي مكتبتــه التــي ذكــر أنهــا قــد بأمهــات ال

  .ذلك إشارة واضحة على متابعته وعنايته الخاصة بالحركة الفكرية

و مـن جـ، األمر الـذي جعلهـا تنمن المغول قد قدر لمدينة الحلة أن التستباحو     

  ، وبــــذلكالمغــــول الـــدمار والتخريــــب الــــذي طـــال جميــــع المــــدن التــــي وصـــل إليهــــا

، وحافظـت فـي الوقـت نفسـه ن فـي بطـون الكتـبالمدوّ  حافظت على تراثها العلميّ 

علــى األشــخاص القــائمين علــى التــراث مــن خــالل بقــائهم فــي مــواقعهم مــن حيــث 

  ٠)٢(اإلشراف والقيادة الفكرية لسكان المدينة

المتوســط بــين الحواضــر الدينيــة التــي  الحلــة بموقعهــا الجغرافــيّ مدينــة ن إثــم     

لهـــا قدســـية خاصـــة فـــي نفـــوس النـــاس كمدينـــة كـــربالء والنجـــف جعلهـــا حلقـــة كــان 

ومكـــان  ، وســـبيل مـــرور لطـــالب العلـــم،ل فـــي العلـــم بـــين هـــاتين المـــدينتينالتواصـــ

        .)٣(أخر للحركة الفكرية فيها أوجد دافعاً  مما استراحة ولقاء لهم،

 الـدين واألدبالثامن والتاسع الهجريين كان ازدهار علـوم  وخالل القرنين    

والبيئــة العلميــة  ، فكــان لهــذا الموفــور الثقــافيّ والشــعر يتفــتح فــي ريــاض الحلــة

                                                            
  .١٧٨/ ١،  سديةخبار الملوك االاالمناقب المزيدية في : أبو البقاء الحلي  )١(

تحقيق عبد الحسين محمد علي  ،الرسالة السعدية : العالمة الحلي ، الحسن بن يوسف بن علي  )٢(

رياض : علي ، ؛ الطباطبائي ١٢،)هـ١٤١٠، قم، مطبعة مؤسسة النشراالسالمي ( ،بقال 

 . ١٠/ ١، )هـ ١٤١٢، قم، سالمي المطبعة مؤسسة النشر ا(،المسائل 

  .١/١٠، ياض المسائل ر : الطباطبائي )٣(
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دور كبيــر فــي أن تكــون محــط العلمــاء، والشــعراء واألدبــاء، فقصــدها عشــاق 

   .)١(الفضيلة ليدرسوا العلوم على يد علمائها

ضـــــارتها وعلومهـــــا وبـــــذلك تكـــــون الحلـــــة قـــــد أضـــــاءت للعـــــالم منـــــاهج ح    

قــد و ووجــدانيًا،  مامنــا نتوارثهــا ماديــاً أالتــي مازالــت شــامخة ها وفكرهــا وفلســفت

ارتـــبط ازدهـــار الحركـــة الفكريـــة فـــي الحلـــة بوجـــود أمـــاكن خاصـــة يلتقـــي فيهـــا 

  :عرفت هذه األماكن بالمراكز الفكرية ومنها  طالب العلم،

  :ـ دور العلماء ١

عـدد غيـر قليـل مـن دور العلماء أماكن لتلقي العلـم والمعرفـة يزورهـا  دتع    

ينهلـوا صـنوفًا  طالب العلم ليأخذوا من شـيوخها والتخـرج علـى أيـديهم بعـد أن

لمــا دأب  ، ويعــد هــذا المــنهج فــي تلقــي العلــم وتداولــه اســتمراراً معرفيــة متنوعــة

) صـلى اهللا عليـه والـه وسـلم(منذ أيـام النبـي  اإلسالميّ  عليه المجتمع العربيّ 

يلتقي به مع أصحابه ليعلمهم  بي األرقم مكاناً عندما استخدم دار األرقم بن أ

  . )٢(أصول الدين الجديد وشرائعه

                                                            
سالمي ، المطبعة مؤسسة النشر ا(الدروس الشرعية ، : الشهيد األول ، محمد بن مكي العاملي )١(

متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة منذ : محمد مفيد ؛ آل ياسين ، ١/١١،)هــ١٤١٢، قم 

 .٥٥ -٥٤، ) م٢٠٠٤مطبعة المكتبة العصرية ، بغداد ، (،ربعة قرونالتأسيسها و 
سماء الرجال ، تحقيق بشار عواد اتهذيب الكمال في : المزي ، جمال الدين أبي الحجاج يوسف  )٢(

  مطبعة مؤسسة (معروف ، 

تفسير ابن كثير ، : ؛ ابن كثير ، أبي الفداء اسماعيل ١٤/١٩،)م ١٩٩٢، ٤الرسالة ، بيروت ، ط

؛ المتقي ٣/١٤١،)م١٩٩٢بيروت ،مطبعة دار المعرفة ، (تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، 

فعال ، تحقيق بكري كنز العمال في سنن االقوال واال: علي بن حسام الدينالهندي ، عالء الدين 

  . ١٢/٥٥١،) م١٩٨٩،  مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت(حياني ،
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ن الصفة العلمية أخاصة و  حد روافد الفكر اإلسالميّ أوبذلك فهي تمثل        

العلـم  بهـا عـدد غيـر قليـل مـن الفقهـاء وطـالفيقد طغت عليهـا ، وقـد تخـرج 

نـة أومـن المـدن اإلسـالمية علمائها سواء كانوا من أهل المديأبرز على أيدي 

 األخــرى، ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه الــدور كانــت تخضــع إلشــراف إداريّ 

)١(من قبل علماء أجالء أصحاب منهج علميّ 
 .  

يعقد حلقات الدرس فـي بيتـه  مماوكان هناك الكثير من علماء الحلة 

  : ، منهم 

كـــان ( الشـــيخ جمـــال الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الحـــداد الحلـــيّ  .١

  ):م١٣٥٣/هـ ٧٥٤:حيا

ده ـالــذي يعــد مــن أعــالم عصــره ومــن شــيوخ اإلجــازات فــي الحلــة قصــ      

   لم ـالب العـط

  .)٢(على يده للدراسة

                                                            
مطبعة دار الفكر (ديث ، سباب ورود الحااللمع في :عبد الرحمن لسيوطي ، جالل الدين ا )١(

  ؛ ٥٤،)م١٩٩٦بيروت ،بي ،العر 

اثر علماء الحلة في النشاط الفكري ببالد الشام من القرن السادس : الربيعي ، هناء كاظم خليفة 

  واخر القرن الثامن الى ا

  . ١٨،)م٢٠٠٢رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية ،( ،الهجريين

متعلمـين ، تحقيـق أحمـد الحسـيني وهـادي تبصـرة ال: العالمة الحلي ، الحسن بـن يوسـف بـن علـي  )٢(

  حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي،  امطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (اليوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ، 

فهـــام ، المســـالك ا: ؛ الشـــهيد الثـــاني ، زيـــن  الـــدين بـــن علـــي العـــاملي  ٨، )هــــ ١٣٦٨طهـــران ،    

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (
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 الكاشـــــانيّ بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي  الشـــــيخ نصـــــير الـــــدين علـــــي .٢

  ):م١٣٥٤/هـ ٧٥٥:ت(الحليّ 

، الـــذي عـــد مـــن علمـــاء الحلـــة ومجتهـــديها فـــي القـــرن الثـــامن الهجـــريّ 

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحأوأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح 

قـرأ العلـم والمعرفـة،  لطـالب ا البارزين  فقد كانـت داره مقصـداً شيوخه

، الــذي قــرأ )١(الشــيخ شــمس الــدين محمــد بــن صــدقةفــي داره  ه ــــعلي

   .)٢()اح األرواحـبـمص( عليه كتاب

/ هــ ٧٦١:كـان حيـا(  يـديّ المز الشيخ علي بن محمد بـن الحسـين  .٣

  ):م١٣٥٩

بـــرز أومـــن   جـــريّ القـــرن الثـــامن الهًا مـــن أعـــالم الحلـــة فـــي عـــد أيضـــ

  ازة ،ـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخ ا

                                                                                                                                                       
معجــم رجــال الحــديث ، : بــو القاســم الموســوي أ؛ الخــوئي ، ١٠/٣٢٥،)هـــ١٤١٣ســالمي ، قــم ، الا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(   دار القل

 .٣/٤٢،)م ١٩٩٢، ٥بيروت ، ط   

الــدين الحســيني عــوالي اللئــالي ، تحقيــق شــهاب : هيم بــراابــي جمهــور ، محمــد بــن علــي بــن أابــن  )١(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد (المرعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، 

 .٧٢/١٩٧نوار،البحار ا: لمجلسيا؛ ١/٢٤،)م١٩٨٣الشهداء ، قم ،    

  .١/٢٢٠لى تصانيف الشيعة ،االذريعة : الطهراني  )٢(
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، قرأ عليه فـي داره الشـيخ )١(العلم والمعرفة بلطال اً كانت داره مقصد

، فقـــد قـــرأ عليـــه كتـــاب علـــي بـــن فخـــر الـــدين بـــن أبـــي طالـــب الطبـــريّ 

  الل ـل الحـقواعد األحكام في مسائ

  .)٢(والحرام للعالمة الحليّ 

بــــادي الشــــيخ زيــــن الــــدين علــــي بــــن أحمــــد بــــن طــــراد المطــــار أ .٤

  ):م١٣٦٠/هـ٧٦٢:ت(

وقرأ عليه فـي داره الشـهيد األول . )٣(من العلماء المجتهدين في الحلة

  . )٤(الشريف النبويّ  محمد بن مكي الحديث

الحســن بــن  الشــيخ فخــر الــدين العالمــة محمــد بــن العالمــة الحلــيّ  .٥

وأصـبح  ،الحلـة الـذي عـد مـن أعـالم:  )م١٣٦٩/هــ٧٧١:ت(يوسف

  .)٥(ده في داره في الحلةمتصدرًا للدرس مكان وال

                                                            
) علــيهم الســالم (مطبعــة مؤسســة آل البيــت (مكتبــة العالمــة الحلــي ، : الطباطبــائي ، عبــد العزيــز )١(

  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث ، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، ال

  .١٧٦،)هـ١٤١٦   

  .١٧٧-١٧٦مكتبة العالمة الحلي ، : لطباطبائيا )٢(

مطبعة ( حكام ، تحقيق مهدي رجائي ،النهاية ا: العالمة الحلي ، الحسن بن يوسف بن علي  )٣(

 .٨،االربعون حديثا : ؛ الشهيد األول٩/ ١)هـ١٤١٠، ٢مؤسسة اسماعيليان ، قم ، ط

  .٧٢-٧١الربعون حديثا،ا: ول ألالشهيد ا )٤(

  .٨الربعون حديثا ،ا: ول ألالشهيد ا )٥(



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

بــن  بــن القاســم نيتــاج الــدين محمــد بــن القاســم بــن الحســ الشــيخ .٦

قــرأ عليــه فــي  ،)١(معيــةمــن أســرة آل  ):م١٣٧٤/هـــ٧٧٦:ت(معيــة 

   .)٢(عليه كتاب الروضة ، قرأمحمد بن مكي داره الشهيد األول

م ١٤٠٣/هــ  ٨٠٦:ت( حسـائيّ إلا بن إدريس حمد بن فهدأالشيخ  .٧

 .)٣(العلم والمعرفة بلكل طال اً داره أيضًا مقصد الذي كانت ):

ـــــــــن .٨ ـــــــــد ب ـــــــــن الشـــــــــيخ أحم ـــــــــد اهللا ب ـــــــــيّ  عب ـــــــــوج البحران  المت

مـن علمـاء الحلـة البـارزين فـي القـرن التاسـع  ):م١٤١٧/هـ٨٢٠:ت(

  .)٤(ب العلم، وقصد داره العديد من طالالهجريّ 

                                                            
سـالمي المطبعة مؤسسة النشر ا(مختلف الشيعة ، : الحسن بن يوسف بن علي  العالمة الحلي ، )١(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،    ، ق

: لمجلسـي ا؛ ١٤عمـدة الطالـب،:؛ ابـن عنبـة ٥٠غايـة االختصـار ، :؛ ابـن زهـرة ١/٢٦،)هـ١٤١٢ 

  .٥٣/٢٥٣نوار، البحار ا

 .١/٢٤٥لى تصانيف الشيعة ، االذريعة : ؛ الطهراني ١٠٤/١٨٢نوار ،البحار ا: لمجلسي ا )٢(

لنشـر اإلسـالمي مطبعـة مؤسسـة ا(طرائف المقال ، تحقيق مهدي رجـائي ، : صغر االبروجردي ،  )٣(

  ، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، 

معجــــم رجــــال : ؛ الخــــوئي ٢٤/٩لــــى تصــــانيف الشــــيعة ،االذريعــــة : ؛ الطهرانــــي ١/٥٩،)هـــــ١٤١٠   

  .٢/٢٠١الحديث ،

ق : ؛ البحراني ، علي بن الشيخ حسن  ٧/ ١٠٥نوار ،البحار ا: المجلسي  )٤( درين ، تحقي وار الب ان
ي  د عل ا ، محم ة (رض   مطبع

  .٧،) ھـ١٣٧٧النعمان ، النجف ،  
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ـــيّ  .٩ ـــة الحل ـــن عالل ـــن الحســـن ب ـــي ب ـــا ( الشـــيخ عل ـــان حي  ٨٢٢:ك

ت فــي داره العديــد عقــد ،هــاء الحلــة ومجتهــديهامــن فق: )م١٤١٩/هـــ

  .)١(، وتخرج على يده عدد كبير من العلماءمن حلقات الدرس

: )م١٤٢٨/هـــ٨٣٢:ت( الشــيخ محمــد بــن شــجاع القطــان الحلــيّ  .١٠

  .)٢(والذي عقد في داره العديد من حلقات الدرس

كــــان ( الحلــــيّ  علــــي المهلبــــيّ  محمــــد بــــن الحســــن بــــن الشــــيخ .١١

بـرزوا فـي الحلـة، وكانـت  مـن العلمـاء الـذين ):م١٤٣٦/هــ٨٤٠:حيا

 .)٣(العلم والمعرفة بلطال اً داره مقصد

كــــان ( الحلــــيّ  بــــن مطــــر الجزائــــريّ  الشــــيخ حســــن بــــن الحســــين .١٢

مــن أعــالم الحلــة خــالل القــرن التاســع  عــد ):م١٤٤٥/هـــ ٨٤٩:حيــا

  . )١(، وكانت حلقات الدرس تعقد في دارهالهجريّ 

                                                            
ــــد اهللا  )١( ــــن عب ــــدين ب ــــداد الســــيوري ، جمــــال ال ــــف : المق ــــد اللطي ــــق عب ــــة ، تحقي نضــــد القواعــــد الفقهي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ، (الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهكمري ،    مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخي

 .٢٢/١٢٤الذريعة الى تصانيف الشيعة، : ؛ الطهراني١٤،)هـ١٤٠٣طهران ،  

ى ، تحقيـــق مجتبـــالمهـــذب البـــارع : ، جمـــال الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن فهـــد الحلـــي  )٢(

رسـائل الكركـي : ؛ الكركـي ١/١٢،)هــ ١٤٠٧سـالمي ، قـم ، الامطبعـة مؤسسـة النشـر ( العراقي ، 

حيــاء ال) علــيهم الســالم(مطبعــة مؤسســة أهــل البيــت (،مســتدرك الوســائل: ؛ النــوري ، حســين٣/٤٥،

  .٨/٢٤٧،)م١٩٨٨التراث ، بيروت ، 

ء وحيـــاض الفضـــالء ، تحقيـــق أحمـــد الحســـني ، ريـــاض العلمـــا: صـــفهاني الفنـــدي ، عبـــد اهللا ااأل )٣(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد المرعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، (

  .١/١٣١البابليات،: ؛ اليعقوبي ١/٣٢٣)هـ١٤٠٣قم ،  
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  :المجالس -٢

، وقــد ة الفكريــة المهمــة فــي مدينــة الحلــةحــدى مراكــز الحيــاتعــد المجــالس إ     

، د فيهــا حلقــات الــدرس ونــدوات البحــثتخــذ العلمــاء مــن المجــالس أمــاكن تعقــا

وذلــك للدراســة والمطالعــة والمناقشــة وااللتقــاء بشــيوخ الفقــه والحــديث والتفســـير 

ــــم ــــة بشــــيوخ العل ومــــن هــــذه  )٢(واألدب والقــــراءة ، وكانــــت هــــذه المجــــالس حافل

  : ومنهم ،  )٤()مشهد الشمس(، ومسجد  )٣()صاحب الزمان (مقام  :لمجالس ا

الشـــيخ فخـــر الـــدين  العالمـــة محمـــد بـــن العالمـــة الحلـــّي الحســـن بـــن  .١

       .)٥()م١٣٦٩/هـ٧٧١:ت(يوسف 

ـــــــيّ  .٢ ـــــــد النيل ـــــــد الحمي ـــــــن عب ـــــــن محمـــــــد ب ـــــــي ب ـــــــان (الشـــــــيخ عل ك

  .)١()م١٣٧٨/هـ٨٠٠:حيا

                                                                                                                                                       
مطبعة افتـاب (الفوائد الرجالية ، تحقيق محمد صادق بحر العلوم ، : بحر العلوم ، محمد المهدي  )١(

  ، طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ، 

معجــم رجــال : ؛ الخــوئي ٤/٢٢٥ى تصــانيف الشــيعة ،لــاالذريعــة : ؛ الطهرانــي ١/٤٥٤،)هـــ١٣٦٣  

  .٧/١٠٠الحديث ، 

  

مطبعـة مؤسسـة النشـر االسـالمي (كشـف اللثـام ،: الفاضل الهندي، محمد بـن الحسـن األصـفهاني  )٢(

اعيـــان : ؛ األمـــين ، محســـن ١/٢٩ريـــاض المســـائل ،: ؛ الطباطبـــائي ٣/١٥٤،)هــــ١٤١٦، قـــم ، 

  . ٢/٤٥٠،)م١٩٨٣دار المعارف ، بيروت ،  مطبعة(حسن األمين ،  الشيعة ، تحقيق
  .١/٧٢فقهاء الفيحاء ، : ؛ كمال الدين ٥/١٦٤معجم البلدان ، : ياقوت الحموي  )٣(
  .٢/٥٠مراقد المعارف ، : حرز الدين  )٤(
  .٨االربعون حديثا ،: لشهيد األول ا) ٥(
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 ٨٢٧:ت(االســترابادّي الشــيخ زيــن الــدين علــي بــن الحســن بــن محمــد  .٣

   .)٢()م١٤٢٣/هـ

كـــــان (الشـــــيخ علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن دقمـــــاق الحســـــينّي الحلـــــّي  .٤

   .)٣()م١٤٣٦/هـ٨٤٠:حيا

ـــــــــّي  .٥ ـــــــــن فهـــــــــد األســـــــــدّي الحل ـــــــــن محمـــــــــد ب الشـــــــــيخ أحمـــــــــد ب

  . )٤()م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(

الســيد زيــن الــدين علــي بــن الحســن بــن الحســين السرابشــنوّي الحلــّي   .٦

  .)٥( )م١٤٤٧/هـ٨٥١:   كان حيا (

  

  

  

                                                                                                                                                       
مسـتدرك : ؛ النـوري  ٣/٤٥رسائل الكركي ،: ؛ الكركي ١/١٢المهذب البارع ،: ابن فهد الحلي  )١(

  .٨/٢٤٧الوسائل ،
علــيهم (ة آل البيــت مطبعــة مؤسســ( وســائل الشــيعة ، : الحــر العــاملي ، محمــد بــن الحســن ) ٢(

  .١٣/٣٦٣،)هـ١٤١٤، ٢، ط، قم ) السالم
الصراط المستقيم الى مسـتحقي التقـديم ، تحقيـق محمـد : علي  بن يونس العاملي ، أبو محمدا )٣(

ـــودي ،  ـــاقر البهب ـــدري ، طهـــران،(الب ـــة الحي ـــوار بحـــار : ؛ المجلســـي  ٢/١٣،)ت٠د مطبع االن

  .٣٤٥/ ٣خاتمة المستدرك ،: ؛ النوري ٢٢٢/ ١٠٤،
روضات الجنات فـي احـوال العلمـاء والسـادات : الخوانساري ، محمد باقر الموسوي األصفهاني  )٤(

ء الفيحــاء فقهــا: ؛ كمــال الــدين ١/٧٤،)ت٠، د ٢قــم، ط(، تحقيــق محمــد علــي  الروضــاتي ، 

،١/٣٠٠.  
  .١١٦مكتبة العالمة الحلي ،: ؛ الطباطبائي ١/٩٣طرائف المقال ،: البروجردي ) ٥(
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  المبحث الثاني

  الفكرية الحركة اتجاهات

   :أوًالـ العلوم الدينية

  : ـ علوم القرآن١

   :التفسيرعلم  -أ

والَ يأَتُو�َــك (ومنــه قــول تعــالى . )١(التفســير فــي اللغــة هــو اإليضــاح والتبيــين    
علـم يبحـث ": أما في االصـطالح فهـو ،)٢()بمثلٍ إِالَّ جئناكَ باٌحلَِق وأَحسن تفَسريا

، يــة والتركيبيــةن ومــدلوالتها، وأحكامهــا األفرادآعــن كيفيــة النطــق بألفــاظ القــر 

 نـهأعلـى  قـد عرفـه الطبرسـيّ ، و )٣("هـا حالـة التركيـبومعانيها التي تحمل علي

صـلى اهللا عليـه والـه (علم يفهم به كتاب اهللا تعالى المنـزل علـى نبيـه محمـد "

  .)٤("ه وحكمهوبيان معانيه واستخراج أحكام) وسلم

                                                            
 .١/١٥تفسير ابن كثير، : ابن كثير )١(

  ).٣٣(اآلية : سورة الفرقان )٢(

  .١/١٥تفسير ابن كثير ،: ابن كثير  )٣(

لعـاملي ، امـين األحقيـق محسـن مجمـع البيـان فـي تفسـير البيـان ، ت: علـي الفضـل بـن الحسـن  وأب )٤(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، (

  .١/١٥،)م١٩٩٥بيروت ،  
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هــذا إذا نظرنــا  وعلــم التفســير مــن أقــدم العلــوم صــلة بالتشــريع اإلســالميّ     

أصــــول (، أمــــا حــــين ينظــــر إليــــه مــــن زاويــــة علمــــًا مــــن علــــوم الشــــريعةإليــــه 

. )١(ن الكــريم نفســهآللقــر بوصــفه تابعــًا ومالحقــًا ، فهــو أول علومهــا )الشــريعة

، وحكمـــه حكامــهأاســـتخراج وتكمــن فائدتــه فـــي معرفــة معـــاني القــرآن الكــريم و 

  . )٢(مر والنهي وغيرهاواألليترتب عليه كيفية استعماله في األحكام والمواعظ 

      

  :ومن علماء التفسير     

 ٧٧١:ت( االملـيّ بن حيدر العلوّي الحسينّي  حيدر بن عليالسيد  .١

  : )م١٣٦٩/هـ

، العــالم العــارف، عــد مــن أعــالم الحلــة االملــيّ علــي الســيد حيــدر بــن 

ـــ ، وصــفه البروجــرديّ ل القــرن الثــامن الهجــريّ خــال ســيد الموحــدين ( ب

ــــ والمـــاحوزيّ ، )٣() فـــي تأويـــل تفاســـير  لـــه عـــدة، )٤()ممتـــاز العلمـــاء(ب

                                                            
مطبعـــة الســـيد مرتضـــى الرضـــوي ، (تفســـير شـــبر، تحقيـــق حامـــد حفنـــي داود ، : شـــبر، عبـــد اهللا  )١(

 .٣،)م١٩٦٦، ٣القاهرة ، ط

حقيـق رضـا سـتفيد ، تدب المفيـد والمامنيـة المريـد فـي : العـاملي  بن علي الشهيد الثاني ، زين الدين )٢(

مـع : ؛ مغنيـة ، محمـد جـواد ٣٦٧،  )هـ١٤٠٩سالمي ، قم ، العالم االامطبعة مكتب (المختاري ، 

  .١١م،١٩٦٢علماء النجف االشرف ، 

  .٢/٤٦٠طرائف المقال ، )٣(

  .   ٣٩٨، )هـ  ١٤١٧مير ، قم ، امطبعة (ربعين ، تحقيق مهدي رجائي ، الا: سليمان  )٤(
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البحــر الخضــم فــي تفســير القــرآن األعظــم (ولــه كتــاب  ،القــرآن الكــريم

  .)٢()المحيط األعظم في تفسير القرآن المكرم(، وكتاب )١()

ـــــرحمن .٢ ـــــد ال ـــــدين عب ـــــال ال ـــــايقيّ  كم ـــــد العت ـــــن محم  ٧٩٠:ت( ب

  ) : م١٣٨٨/هـ

الشيخ كمال الدين عبد الرحمن بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف ابـن      

لــى الفلســفة إ، مـال مـن علمــاء الحلـة ولــد وتعلـم بهــا  ،الحلــيّ  العتـايقيّ 

 ،)م١٣٤٥/هــــ٧٤٦(فـــارس وغيرهـــا ســـنة بـــالد ، وســـاح فـــي أريخوالتـــ

أصـفهان وعـاد بعـد ذلـك إلـى ي فغاب نحو عشرين سنة أقام أكثرهـا فـ

نسبة إلى العتـائق وهـي مـن القـرى التابعـة   ، وقد سمي بالعتايقيّ الحلة

، ولـه معرفـة تامـة بعلـم )٣(والتي الزالت معروفة بهذا االسـم إلى الحلة

 مختصــر تفســير(القــرآن الكــريم مختصــر هــو تفســير  التفســير فلــه فــي

  .)٤() بن إبراهيم القميّ  علي

  

                                                            
  .٢/٢٢١اض العلماء ،ري: فندي األ )١(

  .١٠/١٦٨عيان الشيعة ،ا: مين األ )٢(

روت (معجم المؤلفين ، : ؛ كحالة ،عمر رضا  ٣٣٠/  ٣عالم ،الا: كلي الزر )٣( ى ، بي ة المثن مطبع
  .٥/١٦٧، ) ت.، د

ث العربي ، بيروت ، حياء التراامطبعة دار (هدية العارفين ، : ي ، محمد أمين البغداد ) ٤(

    :؛ الزركلي ١/٥٢٨،) م١٩٥١

  .٥/١٦٧معجم المؤلفين ، : ؛ كحالة  ٣/٣٣٠االعالم ،    
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   ) :م١٣٩٨/هـ٨٠١:كان حياً ( ريم النيليّ ي بن عبد الكعل .٣

األصــل، انتقــل إلــى  الســيد األجــل علــي بــن الســيد عبــد الكــريم النيلــيّ 

فقيه شـاعر . )١(الحلة النجف وبقى هناك فترة من الزمن ثم عاد إلى

، له فـي )٢("صاحب المنزلة والشأن العظيم والمناقب التي التحصى"

ـــوار ا(كتـــاب  ،ن الكـــريمآتفســـير القـــر  ـــان (وكتـــاب   )٣()لمضـــيئةاألن بي

  . )٤()الجزاف في كالم صاحب الكشاف 

   ) :م١٤١٠/هـ٨١٣:ت( الحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسيّ  .٤

الشــيخ رضــي الــدين رجــب بــن محمــد بــن رجــب المعــروف بالحــافظ           

نسـبة الـى  ، وسـمي بالبرسـيّ من علمـاء الحلـة ولـد وتعلـم بهـا البرسيّ 

ـــةإبـــرس  د مـــن كبـــار الفقهـــاء خـــالل القـــرنين عـــ .)٥(حـــدى قـــرى الحل

                                                            
مينــي ، عبــد األ؛ ٢٩٧/ ٢خاتمــة المســتدرك ،: ؛ النــوري ١/١٨المهــذب البــارع ،: ابــن فهــد الحلــي) ١(

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير ، : الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  . ٤/٩٦،)م١٣٧٩تاب العربي ، بيروت ،مطبعة دار الك(براهيم ، اتحقيق حسن 
مطبعــة مؤسســة (خــرة والمطالــب الفــاخرة ، تحقيــق ياســين الموســوي ، الامنــازل : عبــاس  القمــي ، )٢(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، الالنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي ، ق

  .٢٣٨، )م ١٤١٩
لــــى تصـــانيف الشــــيعة االذريعـــة : الطهرانـــي  ؛ ٢٣٨خــــرة والمطالـــب الفــــاخرة ، الامنـــازل : القمـــي  )٣(

،٢/٣٩٧.    
  .٣/١٨٧لى تصانيف الشيعة ،االذريعة : الطهراني  )٤(
مســتدرك ســفينة البحــار ، تحقيــق حســن : ؛ الشــاهرودي ،علــي النمــازي ٧/٣٣الغــدير ،: مينــي األ )٥(

؛ المــــــروج ٣٢٤/ ١،)م١٤١٩ســــــالمي ، قــــــم ، المطبعــــــة مؤسســــــة النشــــــر ا( علــــــي  النمــــــازي ، 
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الثــامن والتاســع الهجــريين وذلــك مــن خــالل فضــله الواضــح فــي فــن 

الحـــــديث وتقدمـــــه فـــــي األدب والشـــــعر وٕاجادتـــــه وتضـــــلعه فـــــي علـــــم 

ولــــه فــــي تفســــير القــــرآن  .)١(واســــتخراج فوائــــدها ســــرارها أالحــــروف و 

نزلــت فــي ، )٢()الــدر الثمــين فــي ذكــر خمســمائة أيــة (كتــاب  ،الكــريم

تفســير ( رســالةو  ،)عليــه الســالم(ـأن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب شــ

  .  )٣()سورة اإلخالص

  

  

   ) :م١٤١٧/هـ ٨٢٠:ت( أحمد بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ  .٥

المتــوج (المشــهور بـــالشــيخ فخــر الــدين أحمــد بــن عبــد اهللا بــن ســعيد         

مـن  ، عـدمعروف بـالعلم والفضـل والتقـوى،  فاضل معظم )البحرانيّ 

جـازات مقـاربي إكبار العلماء والفقهـاء ومـن جملـة ألقابـه الواقعـة فـي 

خاتمــــة المجتهــــدين،  شــــيخ مشــــايخ اإلســــالم وقــــدوة أهــــل :  عصــــره

                                                                                                                                                       
ســــالمي ، قــــم ، المطبعــــة مؤسســــة النشــــر ا( لــــى الغــــدير ، انظــــرة : صــــغر الخراســــاني ، علــــي ا

  .٤/١٥٣معجم المؤلفين ،: الة ؛   كح ١٥٢، )هـ١٤١٦
الغــــدير : مينــــي األ؛  ٦/٦٤عيــــان الشــــيعة ،ا: مــــين األ؛ ١١٨/ ٨مســــتدرك الوســــائل ، : النــــوري  )١(

،٧/٣٣.  
ســـامي الكتـــب ايضـــاح المكنـــون فـــي الـــذيل علـــى كشـــف الظنـــون عـــن ا: مـــين االبغـــدادي ، محمـــد ) ٢(

احيـاء التـراث العربـي ، بيـروت  دار مطبعـة(والفنون ، تحقيق محمد شرف الدين ورفعـت بيلكيـة ، 

معجـــــم : ؛ كحالـــــة ٢٣٦/ ٢٣لـــــى تصـــــانيف الشـــــيعة ،االذريعـــــة : ؛ الطهرانـــــي  ٤٤٠/ ١،)ت.، د

  .٤/١٥٣المؤلفين ،
: ؛ الطهرانــي  ١٦/٣٠٥يضــاح المكنــون ا: ؛ البغــدادي  ٣/٣٣٨روضــات الجنــات ،: الخوانســاري  )٣(

  . ٣٣٥/ ٤،لى تصانيف الشيعةاالذريعة 
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لــه أكثــر  شــاعراً ًا بــالعلوم العربيــة أديبـًا كــان عالمـ .)١(الـنقض واإلبــرام

ـــيهم الســـالم (مـــن عشـــرين ألـــف بيـــت فـــي األئمـــة  ـــه فـــي )٢()عل ، ول

منهــاج الهدايــة فــي شــرح آيــات األحكــام الخمســمائة (التفســير كتــاب 

النهايــــــة فــــــي تفســــــير (، وكتــــــاب )٤()تفســــــير القــــــرآن (، وكتــــــاب )٣()

  . )٥()خمسمائة

ـــــد اهللا  الســـــيوريّ  .٦ ـــــن عب ـــــداد ب ـــــدين المق ـــــيّ  جمـــــال ال  :ت( الحل

  ) :م١٤٢٢/هـ٨٢٦

                                                            
مطبعـة (الذهـان ، تحقيـق فـارس الحسـون ، رشـاد اا:لـي ، الحسـن بـن يوسـف بـن علـي الح العالمة )١(

  جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ، قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، 

  .١/١١المهذب البارع ،: ؛ ابن فهد الحلي  ١/٨٢، ) هـ١٤١٠

الرســـائل العشـــر ، تحقيـــق مهـــدي : حمـــد بـــن محمـــد أابـــن فهـــد الحلـــي ، جمـــال الـــدين أبـــو العبـــاس  )٢(

  داء، الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي ، 

الحــــدائق الناضــــرة ، تحقيــــق محمــــد تقــــي : بــــن أحمــــد ، يوســــف؛ البحرانــــي ١١، )هـــــ١٤٠٩،  قــــم

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (االيروانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، 

عبـــاس جـــواهر الكـــالم ، تحقيـــق : ؛ الجـــواهري ، محمـــد حســـن ٣٩٠/ ٢،) ت.مدرســـين ، قـــم ، دال

  .٩٠/ ١٦،) م١٣٦٥، ٢طهران ، ط مطبعة خورشيد، (القوجاني ، 

مرآة الكتـب ، : ى بن محمد بن شفيع علي بن موس؛ التبريري ،٤١/  ٣ائل الكركي ،سر : الكركي  )٣(

  تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  .٢٧٧،)هـ١٤١٤مطبعة صدر، قم ، (الحائري ،    

  .١/٣٠٠معجم المؤلفين، :كحالة ؛١/١١٩هدية العارفين ،:البغدادي  )٤(
  .١/٤٢تصانيف الشيعة ، الذريعة الى: ؛ الطهراني  ١/١١٩هدية العارفين ،: البغدادي  )٥(
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أبـــو عبـــد اهللا المقـــداد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن حســـن بـــن محمـــد 

جـالء األصــحاب أ، كـان مـن ، فقيـه إمـاميّ  سـديّ االُ  الحلـيّ  السـيوريّ 

 ، جامعـــــا بـــــين المعقـــــول والمنقـــــول عالمـــــاً وعظمـــــاء مشـــــايخ الرجـــــال

ثني عليه كل أ، وقد الفقهاء من أعاظممدققًا ، ًا محققاً فاضًال، متكلم

 ، ســمي بالفاضــل الســيوريّ بالثنــاء الجميــل والــذكر النبيــل مــن عرفــه

ولـــه فـــي تفســـير القـــرآن ، )١(ســـوير قريـــة مـــن توابـــع الحلـــة ىـنســـبة إلـــ

  ه ـي فقـان فـز العرفـكن(الكريم كتاب 

هــذا التفســير آليــات األحكــام فقــط وهــو ال ، وقــد تعــرض )٢()القــرآن 

في  ما يفسر اآليات سورة فسورة على حسب ترتيب المصحف ذاكراً 

 نــه يعقــد أبوابــاً أكــل ســورة مــن آيــات األحكــام بــل طريقتــه فــي تفســيره 

ج كل باب منها اآليات التي تدخل تحت موضـوع كأبواب الفقه ويدر 

                                                            
: العـاملي  بـن علـي ؛ الشـهيد الثـاني ، زيـن الـدين١٣/ ٢الصـراط المسـتقيم ،: العاملي بن يوسف ا )١(

  مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ا

طهـران مطبعـة بـاقري ، (رسـائل فقهيـة ، : ى نصـاري ، مرتضـاأل؛ ١٢٢/  ١)هـ١٤١٠، امير، قم    

  ،  

  .٣٧٣،)هـ١٤١٤   
مــل ، تحقيـــق المــل اا: لعــاملي ، محمــد بـــن الحســن ا؛ الحــر  ٤٥ منيــة المريـــد ،: الشــهيد الثــاني  )٢(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دار (أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني ، 

  .١/٩٧طرائف المقال،: ؛ البروجردي ٣٢٥/ ٢،)هـ١٤٠٤سالمي ، قم ، الالكتاب ا   
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تفســير مغمضــات (خــر فــي التفســير هــو كتــابآ، ولــه كتــاب )١(واحــد

  .)٢()القرآن

  ) :م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت( الحليّ  بن محمد بن فهد االسديّ  حمدأ .٧

الشيخ جمال الدين أبو العباس احمد بن شمس الدين محمد بن فهـد 

وكــان أحــد  ،)٣(فــي الحلــة )م١٤٠٣/هـــ  ٨٠٦(ولــد ســنة ،الحلــيّ  االســديّ 

قـد و ، عـالم الحلـة وفقهائهـاأعـد مـن  ،)٤(المدرسين في المدرسة الزينبية

درس طالبـــه ، )٥(والفـــروع واألصـــول ،جمـــع بـــين المعقـــول والمنقـــول

                                                            
ل طرائـف المقـا: وجردي ؛ البر  ٣٧٣رسائل فقهية ،: األنصاري ؛ ٣/٤٢رسائل الكركي ،: الكركي  )١(

،١/٩٧.  

  .٤/٣١٥لى تصانيف الشيعة ،االذريعة : الطهراني  )٢(

: ؛ بحـــر العلـــوم ٢/ ٢١مـــل ،االمــل ا: لعـــاملي ا؛ الحـــر ١/١٩المهــذب البـــارع ،: ابــن فهـــد الحلـــي  )٣(

 .٢/١٠٧الفوائد الرجالية ،

صـــاحب (هـــي اولــى المـــدارس التــي ظهـــرت بمدينــة الحلـــة وهــي مجـــاورة لمقــام : المدرســة الزينبيــة  )٤(

حيث ضم فئة من رجـال العلـم واألدب والفلسـفة ولـم تكـن بغـداد فـي ذلـك الوقـت تضـاهيها ) لزمانا

مـــن هـــذه الناحيـــة ، وقـــد هـــاجر عنهـــا العلمـــاء ورجـــال الفكـــر الـــى أنحـــاء أخـــرى بســـبب الظـــروف 

الحيــاة : الشــمري ؛ ١/١٢المهــذب البــارع ،: ابــن فهــد الحلــي . الصــعبة التــي كانــت تعانيهــا آنــذاك 

 .١٨٢ -١٧٩ي الحلة ، الفكرية ف

ر  )٥( املي االح ل اا: لع ل،الم ين  ٢/٢١م اوي ، : ؛ الصدر،حس د الغرب ق ماج ة ، تحقي ة الدراي نھاي
م ، ( اد ، ق ة اعتم   مطبع

 . ١٤٩،)ت٠د    
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ــــاب  ــــرآن(كت ــــان فــــي تفســــير الق ) الكشــــاف(، وكتــــاب )١()مجمــــع البي

  .)٣(ودفن في كربالء) م١٤٣٧/هـ ٨٤١(، توفي سنة )٢(للزمخشريّ 

  

) م١٤٥٥/هــ٨٥٩:كان حيا ( حمد بن المتوج البحرانيّ أناصر بن  .٨

 :  

جــالء خــالل القــرن التاســع األالعــالم الفاضــل، عــد مــن علمــاء الحلــة 

تفســـير (كتـــاب  ،،  ومـــن مؤلفاتـــه فـــي تفســـير القـــرآن الكـــريمالهجـــريّ 

  . )٥()النهاية في تفسير خمسمائة(له كتاب ، و )٤()القرآن 

  :علم القراءات-ب

، تــــؤدي فــــي بأســــاليب مختلفــــة األلفــــاظ القرآنيــــة تقــــرأإن بعــــض     

، هـذا الشـيء االختالف في بعض اللفـظ ومـؤداه بعض األحيان إلى

                                                            
  .١٥٠نهاية الدراية ،: ؛ الصدر١٩/١٠٤نوار ،البحار ا: المجلسي  )١(

  .١٥١-١٥٠نهاية الدراية ، : الصدر )٢(

  .٢/٤٧لى تصانيف الشيعة ،االذريعة : ؛ الطهراني ٢/١٠٨الفوائد الرجالية ، : م بحر العلو  )٣(

  .١/٤٤رياض العلماء ،: فندي األ؛ ٢/١٧مل،المل اا: الحر العاملي  )٤(

؛ المامقـاني ، عبـد اهللا ١/٦٧روضـات الجنـات ،: ؛ الخوانسـاري ٢/١٧مـل ،المـل اا: العامليالحر ) ٥(

  تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : 

  .٦/٢٦٧،)هـ١٤٢٥قم ،  مطبعة ستارة ،( تحقيق محي الدين المامقاني،، الالرج 
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علــم " ، والقــراءات)١(أدى فــي نهايــة تطــوره إلــى والدة علــم  القــراءات

، وعرفـــه الســـيوطّي بأنـــه )٢("القـــرآن يبحـــث عـــن كيفيـــة النطـــق بألفـــاظ

وبــالقراءات مــع بعــض الوجــوه علــم يعــرف بــه كيفيــة النطــق بــالقرآن "

  .          )٣("المحتملة على بعض

  :منهم كر ومن العلماء الذين اشتهروا بعلم القراءات نذ

  :)م١٤٠٣/هـ٨٠٦:ت(حسائيّ إلحمد بن فهد بن إدريس اأ .١

، فاضــل، حســائيّ إلالشــيخ شــهاب الــدين أحمــد بــن فهــد بــن إدريــس ا

ل القــرن الثــامن ، مــن أكــابر علمــاء الحلــة وفقهائهــا خــالجليــل عــالم ،

ــــــان والزهــــــد  أشــــــتهر بالفضــــــل . )٤(الهجــــــريّ  ــــــان والــــــذوق والعرف واإلتق

واللفــظ  واألخــالق وقــد جمــع بــين المعقــول والمنقــول والفــروع واألصــول

                                                            
 مطبعــة  (بــراهيم ، اســحاق اتفســير القرطبــي ،  تحقيــق أبــو : القرطبــي ، عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد  )١(

علــوم القــرآن :الحكــيم ، محمــد بــاقر ؛  ٣٠٦/ ٩، )م١٩٨٥، ، بيــروت العربــي  التــراث حيــاء ادار 

  .١/٢٩٠،)هـ١٤١٧،   ٣لهادي ، طهران ، طا  مطبعة مؤسسة(،

تفسير البحر المحيط ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجـود و محمـد معـوض : حيان  ابنندلسي ، األ )٢(

  .١/١٢١،)م٢٠٠١بيروت ، ، مطبعة دار الكتب العلمية(، 

ار الفكـر مطبعـة د(االتقان في علوم القـرآن ، تحقيـق سـعيد المنـدوب ، : جالل الدين عبد الرحمن  )٣(

  ، بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، 

  .٢/٤٧٨،)م١٩٩٦ 

فقهـــاء : ؛ كمـــال الــدين ٩٤/ ١مــرآة الكتــب ،: ؛ التبريـــري ٢/١١١الفوائـــد الرجاليــة ،: بحــر العلــوم  )٤(

  .١/٣٠٠الفيحاء ،
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ولـــــد  .)١(كـــــان يجمـــــع ويكمـــــل والظـــــاهر والبـــــاطن والعلـــــم بأحســـــن مـــــا

، وأعتبـــر مـــن ل إلـــى الحلـــة وبقـــي فيهـــا حتـــى وفاتـــهانتقـــباإلحســـاء ثـــم 

قـرأ عليـه تلميـذه الشـيخ حسـن الشـهير  الـذين اهتمـوا بـالقراءات، العلماء

  .)٢(االحسائيّ  بالمطوع  الجروانيّ 

  ) :م١٤١٠/هـ ٨١٣:ت( الحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسيّ  .٢

ة ـأحــــد العلمــــاء الــــذين اهتمــــوا بعلــــم القــــراءات وكانــــت لــــه معرفــــة تامــــ

  .)٣(رـبالقراءات العش

  : علم الناسخ والمنسوخ -ت   

النقـل واإلبطـال :تـدور بـين  النسخ في اللغة يطلق على معاٍنٍ◌ٍ◌◌ٍ             

ــدى  (، كمـــا جـــاء ذكـــر ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى )٤(واإلزالـــة ــخَتها هـ ويفِ �ُسـ
    نبـوهِهِم يرـربل ـمه ينمحَُةُُُ لّلَِّذرصـطالح فعـرف علـى فـي األ أمـا، )٥()و

                                                            
  .١/٣٠٠فقهاء الفيحاء ،: ؛ كمال الدين  ٨/٥٢تنقيح المقال ، : المامقاني  )١(
  .١/٩١طرائف المقال ،: ردي ؛ البروج٣١٢/ ٥عيان الشيعة ،ا: مين األ )٢(
هديـــة : ؛ البغـــدادي ١٥٢الـــى الغـــدير ، نظـــرة : المـــروج الخراســـاني ؛ ٣٣/  ٧الغـــدير ،: األمينـــي  )٣(

  .٢/٣٠٤رياض العلماء ، : فندياأل؛ ٣٦٥/  ١العارفين ،
كريمــة علــي ناســخ الحــديث ومنســوخه ، تحقيــق : شــاهين ، أبــو حفــص عمــر بــن أحمــد بــن عثمــان  )٤(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دار(،    ،تالفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، بي

  .٤،)ت.د 
  ). ١٥٤(اآلية : ة األعراف سور  )٥(
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أنه رفـع الحكـم ا الدوام ومنها التي ظاهره ،أنتهاء مدة العبادةبيان "نه أ

  . )١("بعد ثبوته

  :هذا العلم نذكر منهم ن أشهر العلماء الذين أبدعوا في وم  

/ هـــــ ٧٩٠:ت(  عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد العتــــايقيّ كمــــال الــــدين . ١  

  ) :م١٣٨٨

لــه كتــاب  ،عــد مــن علمــاء الحلــة البــارزين فــي القــرن الثــامن الهجــريّ 

  .)٢()والمنسوخ   الناسخ (

   

  ) :م١٣٩٨/هـ٨٠١: كان حيا( علي بن عبد الكريم النيليّ .٢   

ـــ  اب ـمـــن العلمـــاء الـــذين  أبـــدعوا فـــي علـــم الناســـخ والمنســـوخ ، ولـــه كت

   ) ة ـوار اإللهيـاألن(

  .)٣()األنوار المضيئة  ( ـويسمى ب 

  

  ) :م١٤٠٣/هـ٨٠٦:ت( حسائيّ إلأحمد بن فهد بن إدريس ا.٣   

                                                            
  .٤ناسخ الحديث ومنسوخه ، : شاهين ) ١(
تحقيــق  لبــاب ،البــواب بــين ذوي االفــتح ا: علــي  بــن موســى  رضــي الــدينني ، ابــن طــاووس الحســ )٢(

 .٩٦، ) هـ١٤٠٩احياء التراث العربي ،  مطبعة دار(حامد الخفاف ، 

؛ ٤/٢٤٨لـــى تصـــانيف الشـــيعة ،االذريعـــة : ؛ الطهرانـــي ١/١٨المهـــذب البـــارع ،:لـــي ابـــن فهـــد الح )٣( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    معجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : كحالــ

  .١/٣٠٠المؤلفين،   
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لهجــرّي فــي الحلــة، ولــه خــالل القــرن الثــامن امــن العلمــاء الــذين بــرزوا       

  النـاسـخ    (كتـاب 

  .)١()نسوخموال      

  ) :م١٤١٧/هـ٨٢٠:ت( حمد بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ أ. ٤

 رسالة في اآليات(كتاب  ،له في علم الناسخ والمنسوخ ،العالم الفاضل      

  .)٢()والمنسوخةالناسخة 

  

  :علم الحديث -٢     

وأفعالـه  )اهللا عليه والـه وسـلم صلى(علم يعلم به أقوال النبي محمد           

مـــدار العلمـــاء "أنـــه وقـــد عرفـــه النـــوري علـــى  ،)٣(وأحوالـــه وحـــال الـــراوي

    ،األعالم في استنباط قواعد األحكام

ومصــدره عمــن الينطــق  ،وكيــف اليكــون كــذلك ،لبيــان الحــالل والحــرام     

 نـــهأعلـــى  وعرفـــه الشـــاهروديّ ، )٤("وحـــي يـــوحى عـــن الهـــوى إن هـــو إال

عرفه الخطيب  بينما ،)٥( "كنز جامع الفوائد وتأويل اآليات الظاهرة معاً "

صـلى اهللا (محمـد اهللا ف مـا أضـيف إلـى رسـول علم يعـر "بأنه  البغداديّ 

                                                            
 .١٣/٧٤لى تصانيف الشيعة ،االذريعة :  ؛ الطھراني٣٩٦ نوار البحرين،ا: البحراني  )١( 
ة ٤/٢٤٦، يعةلى تصانيف الشاالذريعة :  ؛ الطھراني١/١١٩ھدية العارفين ،: البغدادي   )٢(  ؛ كحال

  .١/٣معجم المؤلفين ،: 
  .٨،)م ١٩٨٨، ٢ط دمشق، مطبعة دار الفكر ،(القاموس الفقهي ،  :سعدي أبو حبيب، )٣( 
  .١/٧مستدرك الوسائل، )٤( 
  .٢٧٦مستدرك سفينة البحار، )٥( 
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ونقـل مـا أضـيف  مـن قـول أو فعـل أو تقريـر أوصـفة،) عليه واله وسلم 

  . )١("اررأي المختمن ذلك إلى الصحابة والتابعين على ال
وعلم الحديث من العلوم التي يتوقف عليها االجتهاد الفقهي ويقـوم               

وهـو بـذلك  األحكـام الشـرعية مـن مصـادرها، استنباط على أساس عملية

 .)٢(الكـريموأعظمها مثوبة بعد القرآن  بةـوأعالها رت العلوم قدراً  من أجلّ 

  :ومن أشهر علماء الحديث نذكر منهم 

  ):م١٣٣٩/هـ٧٤٠:ت(الحسن بن داود الحليّ  .١

مـن  ، بـن داود الحلـيّ  لشيخ تقي الدين أبو محمد الحسـن بـن علـيهو ا

نابغــة فــي  واآلثــار والعلــم، واألدبــاء حفلــت بــه كتــب الســيرمشــاهير العلمــاء 

روى عـن الشـيخ  ،)٤()الرجـال(صـاحب كتـاب  ،)٣(والحـديث والرجـال الفقـه

والســـيد عبـــد  ،بـــن طـــاووسادين أحمـــد والســـيد جمـــال الـــالحلـــي  المحقـــق

)٥(، ومفيد الدين محمد بن جهم األسديّ طاووسابن الكريم 
.  

 
                                                            

 لعربـي،مطبعـة دار الكتـاب ا(تحقيـق أحمـد عمـر هاشـم ، الكفاية في علـم الروايـة ،:حمد بن علي أ )١( 

  .٦،)م١٩٨٥بيروت ، 
مطبعـــة دار الحـــديث (تحقيـــق محمـــد كـــاظم رحمـــن، ،الفوائـــد الرجاليـــة:مهـــدي الكجـــوري الشـــيرازي، )٢(

 .١٣،)هـ١٣٨٢ ،طهران ،
يضـاح الفوائـد فـي ا:فخر المحققـين ،أبـي طالـب محمـد بـن الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الحلـي  )٣(

مطبعــــة (مــــاني وعبــــد الــــرحيم البروجــــردي ،حســــين الموســــوي الكر  القواعــــد،تحقيق شــــكاالتاشــــرح 

  .٢/٨٠المسائل، رياض:؛الطباطبائي٤٦،)م١٣٨٩،  قماسماعيليان ،
عة ـمطبــال(كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة ،: ، رضــي الــدين علــي بــن موســىبــن طــاووس الحســنيا )٤(

  ف ، ـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،النـدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحي

  .٣٠/٥١٨وسائل الشيعة ،:؛ الحر العاملي ٥،)هـ١٣٧٠   
  .١٣٦نظرة إلى الغدير ،:الخراساني المروج  ؛٦/٦الغدير،:ي األمين)  ٥(
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الســـيد عميـــد الـــدين عبـــد المطلـــب بـــن محمـــد بـــن علـــي األعـــرج  .٢

  ):م١٣٥٣/هـ٧٥٤:ت(

العلمـاء  كـان مـن أجـلّ  ،عميـد الحـق والـدين ،البيت في زمانـه شيخ أهل

حســــن  ،مــــاهراً  صــــوليًا،أ محققــــًا، ،فاضــــالً  ،ومشــــايخ الروايــــات الثقــــات،

روى عـــن والـــده وعـــن جـــده وعـــن خالـــه العالمـــة  ،التصـــرف والتصـــنيف

  . )١(الحليّ 

 حمـــــد بـــــن يحيـــــى المزيـــــديّ بـــــن أ الشـــــيخ رضـــــي الـــــدين علـــــي .٣

  ):م١٣٥٦/هـ٧٥٧:ت(

روى عــن  ،مــن الــرواة المحــدثين فــي الحلــة خــالل القــرن الثــامن الهجــريّ 

 ى بــن ســعيد الحلــيّ والشــيخ نجيــب الــدين يحيــ والــده الشــيخ جمــال الــدين

 القيســيّ  وعــن الفقيــه جمــال الــدين محمــد بــن أحمــد بــن صــالح الســتينيّ 

وروى ، )٢(وعن نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اهللا بن نمـا الحلـيّ 

  .)٣(داود الحليّ  محمد الحسن بن علي بن ـين أبـخ تقي الديـعن الشي

ــــــــــــــي  .٤ ــــــــــــــدين عل ــــــــــــــن ال ــــــــــــــن طــــــــــــــراد زي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ب

  ):م١٣٦٠/هـ٧٦٢:ت(المطاراباديّ 
                                                            

النــوري  ؛١٠٦/٨بحـار االنــوار ،:؛ المجلســي  ٣مختصــر بصــائر الـدرجات ،:بـن ســليمان الحلـي ا )١(

  .٥/١٢٦،المستدرك خاتمة :
مطبعــة مؤسســة (ســون كــريم ،تحقيــق فــارس ح ذوب النضــار ،:محمــد، جعفــر بــن ابــن نمــا الحلــي )٢(

  ي ،قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اال

 ،) علـيهم السـالم (مطبعة مؤسسة آل البيت (نقد الرجال،  :مصطفى  التفرشي ، ؛٣٦،)هـ١٤١٦    

    ،) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤١٨قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، 

  .١٢/٢٨١معجم رجال الحديث،:الخوئي ؛ ٢/١٧٦امل االمل ،:الحر العاملي ؛٤/٣٠٣    
   .٢/٨٠رياض المسائل،:الطباطبائي ؛٣/٤٦رسائل الكركي،:الكركي )٣(
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،روى عـــن ) ١(محـــدث ثقـــة محقـــق، ،عالمـــة ،فاضـــل صـــالح ،فقيـــه عـــالم

      الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين 

داود والشـيخ األمـام صـفي الـدين محمـد بي محمد الحسن بن علـي بـن أ

  . )٢(بن معد

ــدين  .٥ الحســن بــن يوســف  الحلــيّ  محمــد بــن العالمــةالعالمــة فخــر ال

  ):م١٣٦٩/هـ٧٧١:ت(

ـــ  المطهــر الحلــيّ  علــي بــنالحســن بــن يوســف بــن محمــد بــن  الشــهير ب

لقــــب  ،منتهــــى الفضــــالء والنــــبالء ،ســــلطان العلمــــاء ،)فخــــر المحققــــين(

الفكـر الـذين حفلـت بهـم مدرسـة الحلـة ّد من رجـال يع ،)تاج المحدثين(ـب

  .)٣(وغيره روى عن أبيه العالمة الحليّ  ،خالل القرن الثامن الهجريّ 

معيـة القاسـم بـن ين بـن السيد تاج الدين محمد بن القاسم بن الحسـ .٦

  ):م١٣٧٤/هـ٧٧٦:ت(

تاج الدين أبو عبد اهللا محمد بن جالل الدين أبي جعفر القاسـم بـن هو 

 الحلــــيّ  العلــــويّ  الحســــنيّ  الحســــين بــــن القاســــم بــــن محمــــد بــــن الحســــن،

           الـــــــــــــــــــــــــــــــــديباجيّ ) ابـــــــــــــــــــــــــــــــــن معيـــــــــــــــــــــــــــــــــة(،المعـــــــــــــــــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                            

 .١٠٥/٤٣نوار ،بحار اال: ؛ المجلسي ٧جال ابن داود،ر :داود الحلي ابن) ١(
تحقيــق  الرســائل الرجاليــة،:محمــد بــن محمــد ابــراهيم الكلباســي، ؛١٠٥/٤٣بحــاراالنوار،: المجلســي )٢(

  مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين،

  .٥/١٧٨اعيان الشيعة ،:األمين ؛٥٧٩،)هـ١٣٨٠طهران ،  السرور،   
طهــران ،  مطبعــة مؤسســة بــاقري،(المكاســب،:، مرتضــىنصــارياأل ؛٣/٢٢رســائل الكركــي،:الكركــي )٣(

  ؛  ٦/٤١٤،)هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤٢٠

  .  ٧/٢٠٨الشيعة،الذريعة إلى تصانيف : الطهراني
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روى عـن  ،واسع الرواية كثير المشـايخ ،جليل القدر ،ًا فاضالً كان عالم

وعـن  ،)١(علـي بـن محمـد المطهـر الحلـيّ الشيخ سديد الـدين يوسـف بـن 

علــي محمــد تــاج الــدين بــن محفــوظ والســيد صــفي الــدين محمــد بــن  أبــي

  . )٢(الرضا العلوّي البغداديّ  الحسن بن محمد بن أبي

  :)م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت(العتايقيّ  كمال الدين عبد الرحمن بن محمد .٧

روى عــن  ،مــن الــرواة المحــدثين فــي الحلــة خــالل القــرن الثــامن الهجــريّ           

والســــيد بهــــاء الــــدين عبــــد الحميــــد ، الشــــيخ نجــــم الــــدين جعفــــر الزهــــدريّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ    وعـــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــــــــــــــــــى ،)٣(النجف

) ٤()كشف الغمة (صاحب كتاب 
 .  

  ):م١٣٩٨/هـ٨٠١:كان حيا(علي بن عبد الكريم النيليّ  .٨

والشــيخ فخــر الــدين ، الحلــيّ عــن الشــيخ ابــن فهــد  ىرو  المحــدث البــارع،

أخـذ عنـه الحـديث الشـيخ أبـو العبـاس أحمـد بـن ، و )٥(ولد العالمة الحلـيّ 

                                                            
عبــد الصــمد العــاملي، حســين  ؛١٢عمــدة الطالــب ،:ابــن عنبــة ؛٥،االربعــون حــديثا :الشــهيد األول )١(

  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اال:

 ؛٤٩،)ت.د ،طهـــــــــــران مطبعـــــــــــة الخيـــــــــــام،(كمري،تحقيـــــــــــق عبـــــــــــد اللطيـــــــــــف الكـــــــــــوه خبـــــــــــار،اال

،  طهرانمطبعـــــــــة الخيـــــــــام،(تحقيـــــــــق أحمـــــــــد الحســـــــــيني، تكملـــــــــة امـــــــــل االمـــــــــل،:،حســـــــــينالصدر

  . ٣١٣،)هـ١٤٠٦

 .٥/٤٤٣الغدير ،:مينياأل )٢(
، علـــــــي الشـــــــاهرودي ؛٣/٢٣رســـــــائل الكركـــــــي،:الكركـــــــي ؛١/١٢٢،شـــــــرح اللمعـــــــة:الشـــــــهيد الثـــــــاني )٣(

  . ٤٤٩،)هـ١٤١٥طهران ،  مطبعة حيدري،(،الحديثمستدركات علم رجال :النمازي
  .٣/١٠٣رياض العلماء،:فندي األ )٤(
 .١/١٨المهذب البارع،:ابن فهد الحلي )٥(
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الـــــدر (روى عـــــن جـــــده الســـــيد عبـــــد الحميـــــد فـــــي كتابـــــه و  فهـــــد الحلـــــيّ 

  . )١()النضيد

  ):م١٣٩٩/هـ٨٠٢:كان حيا( الحسن بن سليمان بن خالد الحليّ  .٩

روى عـن الشـيخ الفقيـه  بـدعوا فـي علـم الحـديث،عد مـن العلمـاء الـذين أ      

، وعـن أحمـد وسـعد بـن عبـد اهللا ،)٢(الفاضل علي بـن مظـاهر الواسـطيّ 

  .)٤(روى عن عمه عبد اهللا بن هاللو  ،)٣(وعبد اهللا أبناء عيسى

  

  

  ):م١٤٠٣/هـ٨٠٦:ت(حسائيّ إلحمد بن فهد بن إدريس اأ.١٠

فــي  لقــرن التاســع الهجــريّ خــالل االبــارزين فــي الحلــة  مــن العلمــاء عــدّ       

فخــــر الــــدين أحمــــد بــــن عبــــد اهللا  عــــن الشــــيخروى   ،علــــم الحــــديث

   .)٥()المتوج البحرانيّ (المشهوربـ 

 كـان (الحلـيّ  علي بن الحسـن بـن الحسـين السرابشـنويّ  شرف الدين.١١

  ):م١٤٠٣/هـ٨٠٦:حيا

                                                            
  .  ٣/١٧٨لى تصانيف الشيعة ،االذريعة :الطهراني )١(
  .٥٣٢/ ١٢مستدرك الوسائل ،:النوري )٢(
  .٢٥٧/ ١٢، مستدرك الوسائل:النوري )٣(
 .٤٩عة ،وسائل الشي :العامليالحر  )٤(
   ؛١/١٣٨،)هـــ١٤٠٦قــم ،  مطبعــة ســيد الشــهداء ،(،خالصــة عقبــات االنــوار:النقــوي ، حامــد حســين)٥(

 ،قــم مطبعــة اســماعيليان،(نقــي منــزوي،اعــالم الشــيعة ، تحقيــق علــي طبقــات  :، اقــابزركالطهرانــي   

  .٣-٢،)ت.د ،٢ط
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ـــدينهـــو   علـــي بـــن الحســـن بـــن الحســـين السرابشـــنويّ  الشـــيخ شـــرف ال

روى عـن أبيـه الحسـن  أعالم الحلة ورواتهـا المحـدثين،، عد من الحليّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين السرابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنويّ    وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ،)١(ب

  . )٢(بن أبي طالب الطبريّ  منه تلميذه عليالحديث 

  ):م١٤١٠/هـ٨١٣:ت( رجب بن محمد بن رجب البرسيّ الحافظ .١٢

، فــي علــم الحــديث واضــحاً  ومحــدثيهم وكــان فضــله مــن علمــاء الحلــة 

  .)٣()سرار أمير المؤمنين أاليقين في حقائق ر انوا قمشار (وله كتاب

  ):م١٤١٧/هـ٨٢٠:ت( حمد بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ أ.١٣

روى عـــن شـــيخه فخـــر المحققـــين  محـــدث، فقيـــه، ،، فاضـــل عـــالم هـــو

ـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا  ، العالمـــة الحلـــيّ  والشـــيخ فخـــر ال

  .)٤(الفقيه المشهور السبعيّ 

  ):م١٤١٩/هـ٨٢٢:كان حيا(الحلي  ن عاللةالحسن بعلي بن .١٤

العالم الفاضل الشيخ زين الدين علي بن الحسن بن عاللة، من الرواة 

  .)٥(المحدثين في الحلة خالل القرن التاسع الهجريّ 

                                                            
مكتبــــــة العالمــــــة : ي ؛ الطباطبــــــائ٢٠٧، ١٧٠/ ١الذريعــــــة الــــــى تصــــــانيف الشــــــيعة ،: الطهرانــــــي )١(

  .١٤٢الحلي،
  .١٤٢مكتبة العالمة الحلي،:الطباطبائي  )٢(
  .  ١٥٢نظرة الى الغدير ،: المروج الخراساني ؛٧/٣٣الغدير ،:مينياأل )٣(
الحـــــــــــدائق :البحرانـــــــــــي ؛١٠٥/٨،نواربحـــــــــــاراال:المجلســـــــــــي؛ ٣/٤١رســـــــــــائل الكركـــــــــــي ،:الكركـــــــــــي )٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآة:التبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي ؛٢٣/١٧٩الناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٧الكتب،    
  .١/٢٥١لى تصانيف الشيعة ،االذريعة : الطهراني )٥(
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 ٨٢٦:ت(الحلــــيّ  جمــــال الــــدين المقــــداد بــــن عبــــد اهللا الســــيوريّ .١٥

  ):م١٤٢٢/هـ

الجليـل النقيـب بهــاء  روى عـن الســيد ،يخ الرجـاليعـد مـن عظمـاء مشــا

شــرح (ولــه كتــاب  ،)١(النســابةالحميــد  الــدين أبــي القاســم علــي بــن عبــد

  .)٢(يروي فيه عن الشهيد محمد بن مكي العامليّ )  صولاأل مبادىء

  ):م١٤٢٣/هـ٨٢٧:ت( علي بن الحسن بن محمد االستراباديّ .١٦

وصــفه  العــالم الفقيــه، ،الشــيخ علــي بــن الحســن بــن محمــد االســتراباديّ 

،  )٤()المحـــــدث( بــــــ والطباطبـــــائيّ ، )٣()المحـــــدث األمـــــين(بــــــ  البحرانـــــيّ 

عـد مـن رجـال الحـديث فـي الحلـة ، )٥()المحـدث الفاضل( بـ والجواهريّ 

  . )٦(خالل القرن الثامن و التاسع الهجريين

  ): م١٤٢٨/هـ٨٣٢:ت( القطان الحليّ محمد بن شجاع .١٧

                                                            
  .١/٢٠المهذب البارع،:ابن فهد الحلي )١(
بحــار :المجلســي ؛١/١٢٢شــرح اللمعــة ، :؛ الشــهيد الثــاني١/٤٢الــدروس الشــرعية،:الشــهيد األول  )٢(

 .١٠٧/٧االنوار ،
  .٣/١٩الحدائق الناضرة،  )٣(
  .١/١٠٧رياض المسائل ، )٤(
  .٣٦/١٣١م ،جواهر الكال )٥(
  ١/٠١٢المھذب البارع،: ابن فھد الحلي )٦(
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يـروي ، )١()ل ياسـينمعـالم الـدين فـي فقـه آ( له كتاب عالم فاضل،هو 

أحكــام (ولــه كتــاب ،الحســن علــي بــن الحســن االســتراباديّ  فيــه عــن أبــي

  . )٢(يروي فيه عن الفاضل المقداد بن عبد اهللا السيوريّ ، )اإليمان

كــــــان حيــــــا (الحلــــــيّ  علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن دقمــــــاق الحســــــينيّ .١٨

  ): م١٤٣٦/هـ٨٤٠:

مـــن  ،الحلـــيّ  الســـيد زيـــن الـــدين علـــي بـــن محمـــد بـــن دقمـــاق الحســـينيّ 

 ،وهـو عـالم ،العلماء اإلجالء الذين برزوا خـالل القـرن التاسـع الهجـريّ 

رب الفضـائل (بــ  وصـفه ابـن يـونس العـامليّ  ،)٣(وفقيـه محـدث فاضل،

الســيد زيــن الــدين علــي  علــى الكائنــات فــي األفــاق،بــرز الم بــاإلطالق،

والشــيخ  ،)٥(، روى عــن الشــيخ محمــد بــن شــجاع القطــان)٤()بــن دقمــاق

بن نجدة الشـهير بـابن عبـد  خ محمدوالشي ،)٦(السيوريّ بن عبد اهللا المقداد 

والســــيد  ،)٨(والســــيد األعظــــم عميــــد الــــدين عبــــد المطلــــب ، )٧(عبــــد العــــالي

                                                            
 ؛١ورقـة  معـالم الـدين فـي فقـه آل ياسـين ،:ابـن القطـان ؛١٢نضد القواعد الفقهية،:المقداد السيوري )١(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري   خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :الن

  .٨/٥٥٣مستدرك سفينة البحار،:روديالشاه ؛ ٢/٢٧٤المستدرك،   
  .٨/٢٤٧رسائل الكركي ،: كركي؛ ال١/١٢المھذب البارع،: ابن فھد الحلي )٢(
  .٧/١٩٦معجم المؤلفين ،: كحالة ؛٣/٢٧٨الفوائد الرجالية ،:بحر العلوم  )٣(
  .٢/١٣الصراط المستقيم ، )٤(
  .٣/٢٧٣الفوائد الرجالية ، :بحر العلوم ؛١/١٢المهذب البارع،:ابن فهد الحلي )٥(
  . ٣/٢٧٣الفوائد الرجالية ،:بحر العلوم  )٦(
  .١٠،االربعون حديثا: لالشهيد األو  )٧(
  .٥/١٢٦خاتمة المستدرك ،:النوري ؛ ١٠٦/٨نوار،بحار اال:المجلسي )٨(
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والســيد األجــل أحمــد بــن  ،)١(العالمــة تــاج الــدين محمــد بــن القاســم بــن معيــة

والشـــيخ األفضـــل علـــي بـــن أحمـــد بـــن يحيـــى  ،)٢(إبـــراهيم بـــن زهـــرة الحلبـــيّ 

  . )٤(والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد الحليّ ، )٣(المزيديّ 

  ):م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(الحليّ  سديّ األحمد بن محمد بن فهد أ.١٩

وصــــف  ،المــــتكلم الجــــدليّ  ،األصــــوليّ ، الفقيــــه اإلخبــــاريّ  ،العــــالم الفاضــــل

والسـيد ، عبـد اهللا السـيوريّ ن روى عن الشيخ المقداد بـ، )٥()المحدث الثقة(بـ

  . )٧(علي بن الخازن الحائريّ ، و )٦(بد الحميد النيليّ أبي القاسم علي بن ع

كـــان (الحلـــيّ  علـــي بـــن الحســـن بـــن الحســـين السرابشـــنويّ زيـــن الـــدين .٢٠

  ):م١٤٤٧/هـ ٨٥١:حيا

سـمع الحـديث  ،عد من أعالم الحلة المحدثين خـالل القـرن التاسـع الهجـريّ 

ن وأخذ عنه الحـديث رضـي الـدي ،)١(بن الحسين في الحلةابيه الحسن أعن 

  .)٢(القميّ  ن عبد الملك بن إسحاق الكاشيّ الدي
                                                            

امـــــل تكملـــــة :الصـــــدر ؛٤٠-٣٩خبـــــار،اصـــــول االلـــــى اخيـــــار وصـــــول اال: عبـــــد الصـــــمد العـــــاملي )١(

  . ٣١٣مل،اال
  .٢/٨٠ياض المسائل ،ر :؛ الطباطبائي٣/٤٦رسائل الكركي ،:الكركي )٢(
المطبعـــة (جـــامع المقاصـــد،:؛ الكركـــي ، علـــي بـــن الحســـين ١/٦٣هـــذب البـــارع،الم:ابـــن فهـــد الحلـــي )٣(

  المهديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، 

 .١/٧٣شرح اللمعة،:الشهيد الثاني  ؛١١/١١٩،)هـ١٤٠٨    
 .٢/٢١مل،امل اال:لعاملياالحر  )٤(
  . ٢/٢١امل االمل،:الحر العاملي )٥(
  .١٤٩ نهاية الدراية ،: ؛ الصدر١/٦المهذب البارع،:ابن فهد الحلي )٦(
،  طهرانمطبعـــــة الخيـــــام،(جـــــازات الحـــــديث، تحقيـــــق أحمـــــد الحســـــيني،ا:، محمـــــد بـــــاقر لمجلســـــيا )٧(

  : عجازاحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين، ؛٢٣،)هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤١٠

 .١٣، )هـ ١٤٠٩، ٢ط قم ، سالمي ،مطبعة مؤسسة النشر اال(االستار، كشف الحجب و     
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  :علم الفقه  - ٣  

وفــي االصــطالح  ،)٣(يءيعنــي علــم الفقــه فــي اللغــة الفهــم والعلــم بالشــ    

تفضــــيلية لتحصــــيل حكــــام الشــــرعية العمليــــة عــــن أدلتهــــا الالعلــــم باأل"هــــو 

  خ ـه الشيـرفـوع. )٤("السعادة األخروية

 ،)٥("عية الفرعيـــة مـــن أدلتهـــا التفضـــيليةر حكـــام الشـــالعلـــم باأل"نـــه بأالمفيـــد 

ساســية الفرديــة علــم يشــمل جميــع الحقــوق األ"بأنــه  وحيــد البهبهــانيّ وعرفــه 

ممـــا تكـــون لـــه  ،ئيـــة والمدنيـــة العائليـــة والسياســـيةالجزا ،منهـــا واالجتماعيـــة

  .  )٦("عنوان الحقوقشمولية أوسع من المباحث التي تطرح اليوم تحت 

 هن موضـــــوعة الخاصـــــة، ألهميـــــلســـــامية واألولعلـــــم الفقـــــه المكانـــــة ا

بجميـع بتنظيم حيـاة اإلنسـان  ىالقوانين الشرعية واألحكام اإللهية التي تعن

 ويتقدم علم الفقه على سـائر العلـوم األخـرى. )٧(بعادها الجماعية والفرديةأ
                                                                                                                                                       

ياأل )١( د ردبيل دة: ،أحم ع الفائ تھا مجم ي االش ي وعل ى العراق ق مجتب ة (ردي، ، تحقي ة جامع مطبع
ين،قم،    المدرس

  .١٤٢مكتبة العالمة الحلي،:؛ الطباطبائي ٢/٢٦٥الفوائد الرجالية ،:بحر العلوم ؛ ١/٢،)ھـ١٤٠٣   
  .٣/٣٩٩رياض العلماء ،:األفندي  )٢(
  .١/٢جامع المقاصد،:الكركي  )٣(
  .٢/٢١امل االمل،:؛ الحر العاملي١/٢جامع المقاصد،:الكركي  )٤(
مطبعـة دار المفيـد (حمـدي ،االعويص،تحقيـق محسـن :لمفيد ،محمـد بـن محمـد بـن النعمـان الشيخ ا )٥(

  .٣،)م١٩٩٣، ٣،بيروت ،ط
  .٦،)هـ١٤١٧مطبعة امير ،قم ، (حاشية مجمع الفائدة والبرهان ،:محمد باقر  )٦(
، ٢قـم ،ط مطبعـة مؤسسـة النشـر االسـالمي ،(،ةالمقنع: ، محمد بن محمد بن النعمانالشيخ المفيد )٧(

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد  ؛٣،)هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤١٠

علــــــــــيهم (مؤسســــــــــة المصــــــــــطفى والعتــــــــــرة :الشاكري،حســــــــــين  ؛١/٣الــــــــــدروس الشــــــــــرعية ،:األول   
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قــوى مــن ســواه ، فهــو يبحــث عــن ألن عالقتــه بالعمــل أ ،مــن جهــة العمــل

       . )١(أحكام اهللا تعالى

  :اشتهروا في علم الفقه نذكر منهمومن العلماء الذين    

  ):هـ١٣٣٩/هـ ٧٤٠:ت( الحليّ الحسن بن داود  .١

 البــارعالفقيــه (بـــ مينــيّ وصــفه األ ،هــاء الحلــة البــارزين فــي علــم الفقــهمــن فق   

 النكــت، ،التحفــة الســعدية ،تحصــيل المنــافع(هــي ومــن أهــم مؤلفاتــه  ،)٢()

ـــــع ـــــة  ،، خـــــالف المـــــذاهبالكـــــافي ،ختصـــــرالمقتصـــــر فـــــي الم ،الرائ تكمل

، عقد الجـواهر اللمعة في فقه الصالة ،الجوهرة في نظم التبصرة المعتبر،

 ،ض فـي الفـرائضالـرائ اللؤلؤة في خالف أصـحابنا، ،في األشباه والنظائر

منـظـــومة (ـت بـــومة سميـــولــه منظــ. )٣()عــدة الناســك فــي قضــاء المناســك 

  الشيـخ تـقـي 
                                                                                                                                                       

   ١٤١٧مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارة،قم ، (،)الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

  .٨/١٨٠،)هـ   

  .١/٨ارشاد االذهان ،:العالمة الحلي  )١(
  .٦/٦الغدير ، )٢(
مطبعـة (حسـني ونـور الـدين الـواعظي،حمـد الأتحقيق  االشباه والنظائر ، :يحيى ، ابن سعيد الحلي )٣(

  ب ،النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ، االدا

 كشــف الرمــوز ،:االبــي ،زيــن الــدين أبــي علــي بــن الحســن بــن أبــي طالــب ؛ الفاضــل ٧،)هـــ١٣٨٦   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهاردي    تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عل

رســـائل الكركـــي :الكركـــي  ؛١/١٣،)هــــ ١٤١٠مطبعـــة جامعـــة المدرســـين ، قـــم ، (اليـــزدي ، وحســـين   

  معجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئي  ؛٣/٤٦،

  .٦/٣٤رجال الحديث،   
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  .)١()اود الدين بن د   

ــــــينصــــــير  .٢ ــــــدين عل ــــــي ال ــــــن عل ــــــن محمــــــد ب ــــــي الكاشــــــانيّ  ب  الحل

  ):م١٣٥٤/هـ٧٥٥:ت(

والفيلســوف الكبيــر الشــيخ نصــير الــدين علــي  ،العالمــة الفقيــه النحريــرهــو     

إلــى كاشــان نســبة  ســمي بالكاشــانيّ  ،الحلــيّ  بــن محمــد بــن علــي الكاشــانيّ 

ء دارًا إلقامتــه الحلــة الفيحـا ختـار اهــاجر إلـى العــراق و  ،إحـدى مــدن إيـران

وفــاق حكمــاء عصــره وفقهــاء  الفهــم، عــرف بدقــة الطبــع وحــدة ،فاســتقربها

رســـــالة معروفـــــة متداولـــــة مشـــــتملة علـــــى عشـــــرين (ومـــــن كتبـــــه  ،)٢(دهـــــره

قـه فـي الف على تعريف الطهارة في كتـاب القواعـد للعالمـة الحلـيّ  اعتراضاً 

  .)٣()وغيرها من الحواشي والتعليقات

ــدين محمــد بــن الع .٣  ٧٧١:ت(الحســن بــن يوســف  الحلــيّ  المــةفخــر ال

  ):م١٣٦٩/هـ

                                                            
مطبعــة مؤسســة االفــاق (نفــس الــرحمن فــي فضــائل ســلمان ،تحقيــق جــواد القيــومي ،:النوري،حســين  )١(

  ،قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، 

  .٢٩٦نوار البدرين،ا:البحراني ؛٩٩،)هـ١٤١١  

 . ٧٢/١٩٧نوار،بحاراال:المجلسي؛ ١/٢٤عوالي اللئالي ،:ابن أبي جمهور ) ٢(

  .٩/١٤٦مستدرك الوسائل ،: النوري )٣(
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ايضـاح (له في الفقه كتاب  ،عظيم المنزلة جليل القدر، ،ا فقيهاً محققً كان 

  .)١()شرح مشكالت القواعد الفوائد في

  

  

  ):م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ  .٤

. )٣()تــاج الفقهــاء( النــوري بـــ هصــفو و  ،)٢()الفقيــه(ل بـــ و األ وصــفه الشــهيد

 ،)٤()أحكـــام األمـــوات (العديـــد مـــن المؤلفـــات منهـــا كتـــاب  ولـــه فـــي الفقـــه

صــة االعتبــار فــي األربعــون مســألة، خال الجعفريــات،اختصــار (وكتــاب 

جــــواز  ،العقيـــدة الحاشــــية علـــى الــــذكرى،(، وكتـــاب )٥()الحـــج واالعتمــــار

ـــداع الســـفر فـــي شـــهر رمضـــان ـــد،(وكتـــاب  ،)إب ـــ القواعـــد والفوائ دروس ال

أحكـــــام ذكـــــرى الشـــــيعة فـــــي (وكتـــــاب  ،)٦()ماميـــــةألفـــــي فقـــــه ا ةالشـــــرعي

  .)٧()الشريعة

                                                            
نهايـــــة الدرايـــــة :الصـــــدر  ؛٦/٤١٤المكاســــب، :نصـــــارياأل ؛٢/٨٧ريـــــاض المســـــائل ،:الطباطبــــائي )١(

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :ازم،عليخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛٣٠٧،

  .٢١،)هـ١٤١٣بيروت ،  ،المعرفةمطبعة دار (الفقه،   
  .١/٤٢الدروس الشرعية ، )٢(
  .٣/٢٠٦خاتمة المستدرك ، )٣(
  . ١٠ا،االربعون حديث: األولالشهيد  )٤(
 .٥/١٦٧معجم المؤلفين،:كحالة ؛٣/٢٠٧،المستدرك خاتمة:النوري )٥(
 .٣/٢٣:رسائل الكركي:الكركي ؛١/٤٢الدروس الشرعية، :األولالشهيد  )٦(
  .٧/٨٠مستدرك سفينة البحار ،:الشاهروردي ؛١٠،االربعون حديثا : األولالشهيد  )٧(
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  ):م١٣٩٩/هـ٨٠٢:كان حيا( الحسن بن سليمان بن خالد الحليّ  .٥

بـو محمـد الحسـن بـن سـليمان بـن خالـد أالشيخ الفقيه العالمـة عـز الـدين 

عـــد مـــن العلمـــاء اإلجـــالء والفقهـــاء المحـــدثين فـــي عـــالم فاضـــل،  ،الحلـــيّ 

ـــامن الهجـــريّ ال ـــة خـــالل القـــرن الث ـــه، كتـــاب  ،حل ـــه فـــي الفق مختصـــر (ول

  .)٢()المحتضر(وكتاب  ،)١()بصائر الدرجات

كــان (الحلــيّ  بشــنويّ شــرف الــدين علــي بــن الحســن بــن الحســين السرا .٦

  ): م١٤٠٣/هـ٨٠٦:حيا

ه ـالفقيــ(و ،)٣()ه المحقــقـالفقيــ(وصــف بـــ  الفقيــه المحــدث، العــالم الفاضــل،   

  .)٤()المعروف 

  

  

  ):م١٤١٢/هـ٨١٥:ت(الحليّ  اهللا السبعيّ  محمد بن عبد .٧

                                                            
  .١/١١٤مستدرك الوسائل ، : النوري ؛٢/١٤٥امل االمل ،: العاملي الحر )١(
تفسـير الصـافي ،تحقيـق حسـين : ي،محسـنانالفـيض الكاش؛ ١ورقـة المحتضر،:ابن سليمان الحلي  )٢(

  مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (االعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،

ــــن أحمــــد األ التبريــــزي ؛٤/٧٦،)هـــــ١٤١٦، ٢،ط ،طهرانالهــــادي    اللمعــــة :نصــــاري ،محمــــد علــــي ب

  البيضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  .٩٠٧،)هـ١٤١٨،  طهران مطبعة مؤسسة الهادي،( الميالني،   
  .١٤٢مكتبة العالمة الحلي،:الطباطبائي )٣(
  .٣٢/٧،تروضات الجنا:الخوانساري )٤(
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 العــالم الفاضــل، ،الحلــيّ  عبــد اهللا الســبعيّ الشــيخ فخــر الــدين محمــد بــن     

  .)١()المحكم لقواعد الفقه والكالم(وصف بـ   عالم الحلةأمن  الكامل،

  ):م١٤١٧/هـ٨٢٠:ت( أحمد بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ  .٨

، )٢()الجليـل هالفقيـ(لقـب بــ  ،القـرن التاسـع الهجـريّ  أحد كبار الفقهـاء فـي

  وله في الفقه من 

وكتـــاب  ،)٤()الناســـخ والمنســـوخ (وكتـــاب  ،)٣()المقاصـــد(المؤلفـــات كتـــاب 

وكتــاب  الفقــه، التــي عليهــا مــدار، )٥()لنهايــة فــي تفســير خمســمائة آيــةا(

هدايـــة المستبصـــرين (، وكتـــاب)غرائـــب المســـائل(، وكتـــاب )٦()الوســـيلة (

  . )٧()يما يجب على المكلفينف

 ):م١٤١٩/هـ٨٢٢:ت( الحسن بن عاللة الحليّ علي بن  .٩

                                                            
  .٣٢١مرآة الكتب، :التبريزي  )١(
  .٢/٣٣٣مل ،امل اال:؛ الحر العاملي ١١الرسائل العشر ،: ابن فھد الحلي) ٢(

  .١٧٩الحدائق الناضرة، : ؛ البحراني١٠٥/٨نوار،االبحار : المجلسي )٣(

  .٢٧٧مرآة الكتب ،:؛ التبريزي١/٩٧طرائف المقال،:البروجردي) ٤(

  .٢٣/١٨٠الذريعة الى تصانيف الشيعة ،:؛ الطهراني٣/٤١رسائل الكركي،: الكركي )٥(

  .٢٠/١٣٣معجم رجال الحديث،: الخوئي )٦(

الـــة حك ؛٤/٢٤٦الذريعـــة الـــى تصـــانيف الشـــيعة ،:؛ الطهرانـــي١/١١٩هديـــة العـــارفين ،:البغـــدادي  )٧(

 .١/٣٠٠،معجم المؤلفين:
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عــالم أمــن  دّ ُعــ العــالم الفاضــل، ،الشــيخ زيــن الــدين الحســن بــن عاللــة الحلــيّ 

  . )١()الشيخ الفقيه(وصف بـ  الحلة وفقهائها،

 /هـــــ٨٢٦: ت (  الحلــــيّ  جمــــال الــــدين المقــــداد بــــن عبــــد اهللا الســــيوريّ . ١٠

  : ) م ١٤٢٢

التنقـيح الرائـع فـي ( عظم الفقهـاء ولـه فـي الفقـه كتـاب أالفقيه الفاضل عد من      

  ، )٢()رائع ـشرح الش

  .)٣()نضد القواعد الفقهية ( كتاب  يضاً أوله      

  :  )م ١٤٢٨/ هـ ٨٣٢: ت (  محمد بن شجاع القطان الحليّ . ١١

( فـي الفقـه كتـاب  ولـه خـالل القـرن التاسـع الهجـريّ  امن الفقهـاء الـذين بـرزو 

  . )٤()ياسين  آل في فقه  معالم الدين

  ) : م ١٤٣٢/ هـ ٨٣٦: كان حيا (  جعفر بن محمد الملحوس الحليّ . ١٢

الشـــيخ ( ، عـــالم فقيـــه وصـــف بــــ حمـــد الملحـــوس الحلـــيّ مالشـــيخ جعفـــر بـــن       

  .)٦()حكام تحرير األ(في الفقه كتاب  وله، )٥()الفقيه 

                                                            
  .١١نضد القواعد الفقهية،: المقداد السيوري )١(

ـــــــدروس الشـــــــرعية،:الشـــــــهيد األول )٢( ؛ ١/١٢٢شـــــــرح اللمعـــــــة، : ؛ الشـــــــهيد الثـــــــاني١/٤٢ال

 . ١٠٧/٧نوار،بحاراال :المجلسي

 . ١٠٧/٧نوار بحاراال : ؛ المجلسي١/١٢٢ة،شرح اللمع: الشهيد الثاني )٣(
الكركـي  ؛١/١٢المهـذب البـارع ،:ابـن فهـد الحلـي ؛١٢،ةيـهنضد القواعـد الفق: المقداد السيوري )٤(

 .١/٢٤٧رسائل الكركي،:
  .١/٤٩٣،)هـ١٤١٤مطبعة صدر ،قم ، ( تراجم الرجال، :أحمد الحسيني، )٥(
 . ١/٤٩٤،  تراجم الرجال :الحسيني )٦(
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  ) : م ١٤٣٣/ هـ ٨٣٧: كان حيا(  يّ بن فضل بن هيكل الحلعلي  .١٣

حـدث فقيـه، لـه مو  ،هـو عـالم فاضـل، الشيخ علي بن فضل بن هيكل الحليّ     

، ولــــــه مقالــــــة فــــــي فضــــــل صــــــالة )١()وراد األدعيــــــة واأل(فــــــي الفقــــــه كتــــــاب

  .)٢(الجماعة

 ):م١٤٣٥/ هـ ٨٣٩:كان حيا( محمد بن نفيع الحليّ  .١٤

لشـــيخ أحمـــد بـــن فهـــد أخـــذ الفقـــه عـــن ا ،)٣(عـــالم الحلـــة فـــي الفقـــهأأحـــد 

) مصـباح المبتـدي وهدايـة المقتـدي( نسخ بخطه في الفقه كتاب ،الحليّ 

  . )٤(للشيخ أحمد بن فهد الحليّ 

  ):م١٤٣٦/هـ ٨٤٠:كان حيا (عبد الوهاب بن العرندس صالح بن  .١٥
ابـــن (هـــو الشـــيخ صـــالح بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن العرنـــدس الحلـــّي الشـــهير بــــ 

مــؤلفي علمائهــا فــي الفقــه  الشــيعة ومــنأحــد أعــالم " فاضــل، ،عــالم)العرنــدس

، لتقـــى والنســـك والمشـــاركة فـــي العلـــومتميـــز بـــالعلم والفضـــل وا) ٥("واألصـــول

                                                            
 .٨/٣٠٠عيان الشيعة ،ا:مين األ؛ ١/٢٥المهذب البارع،: ابن فهد الحلي )١(
 .٢١/٤٠٣تصانيف الشيعة ،  لىا ذريعةال: الطھراني )٢(
  .٢٠١نظرة الى الغدير ،:؛ المروج الخراساني٧/٢٤الغدير ،: مينياأل )٣(
هديــــة العــــارفين :؛ البغــــدادي ١/٩٤طرائــــف المقــــال،:البروجــــردي ؛٣/٤٥،رســــائل الكركــــي :الكركــــي) ٤(

،١/١٢٦.  
  .١٤٨الغدير، الى نظرة :الخراسانيالمروج  ؛ ٧/١٣الغدير ،: مينياأل) ٥(
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ـــ ـــ)١()العــالم الفقيــه(وصــف ب ــ ،الشــيخ الفقيــه" ، ووصــف ب ، عظــيم درجليــل الق

  . )٣()كشف الأللئ(وله كتاب في الفقه واصوله،  ،)٢("المنزلة

  ):م١٤٣٧/هـ٨٤١: ت(الحليّ  سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .١٦

عــالم ثقــة، "وصــف بـــ ،مــن الفقهــاء الــذين بــرزوا فــي الحلــة ،العــالم الفقيــه

ومن أهم مؤلفاته فـي الفقـه كتـاب  ،)٤("، ورع جليل القدصالح زاهد عابد

ـــــــافع( ـــــــى شـــــــرح الن ـــــــارع ال ـــــــي شـــــــرح ( و ،)٥()المهـــــــذب الب المقتصـــــــر ف

وكتـاب  ،)٨()فقـه الصـالة ( ابـوكتـ ،)٧()المحـرر(، وكتاب )٦()المختصر

  .)٩()اللمعة الجليلة في معرفة النية (وكتاب 

ـــــــريّ  .١٧ ـــــــن مطـــــــر الجزائ ـــــــن الحســـــــين ب ـــــــيّ  حســـــــن ب ـــــــان (الحل ك

  ):م ١٤٤٥/هـ٨٤٩:حيا

                                                            
ــــق الســــيد الرجــــائي،:نعمــــة اهللا الموســــوي الجزائــــري، )١( ــــراهين ،تحقي مطبعــــة مؤسســــة النشــــر (نــــور الب

  ١/٢٦،)هـ١٤١٧  ،  قماالسالمي ،
  .٤/٩٥خالصة عقبات االنوار ،:النقوي )٢(
  .١/١٤٤البابليات،:اليعقوبي) ٣(
  .٢/٢١،االمل ملا:العاملي الحر )٤(
 ٣ط قــم، مطبعــة اميــر،( التحصــين ،:حمــد بــن محمــدأبــاس الع أبــوجمــال الــدين  ،ابــن فهــد الحلــي )٥(

  .٢٦٤،ةرسائل فقهي:نصاري األ ؛٢/١٠٧الفوائد الرجالية ،:  ؛ بحر العلوم ٢،)هـ١٤٠٦،
  .١٤٩نهاية الدراية ،:الصدر  ؛٣ -٢ورقة المقتصر في شرح المختصر،:ابن فهد الحلي )٦(
  .٤/٢٢٥ذريعة الى تصانيف الشيعة ،ال:الطهراني ؛١/٤٥٤الفوائد الرجالية،:العلوم  بحر ) ٧(
  .٢/٢١مل،مل االا:العاملي الحر )٨(
  .٢٦٤،ةرسائل فقهي:نصاري األ؛ ٢/١٠٧الفوائد الرجالية ،:العلوم  بحر )٩(
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هـو  ،االسـديّ  الشيخ عـز الـدين الحسـن بـن الحسـين بـن مطـر الجزائـريّ 

خذ الفقـه عـن شـيخه الفقيـه أحمـد أ ،)١(عالم فاضل ، زاهد، صالح، فقيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،)٢(ب   وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ عن

ـــه كتـــاب  ،)٣(الفقـــه علـــي بـــن هـــالل الجزائـــريّ  ـــة  (ومـــن أهـــم مؤلفات تحف

  . )٤()األبرار

  

  

  

  ):م١٤٤٦/هـ٨٥٠:ت(الحبلروديّ  خضر بن محمد الرازيّ  .١٨

 الشــيخ نجــم الــدين خضــر بــن الشــيخ شــمس الــدين محمــد بــن الــرازيّ 

الــــى نســــبة  ســــمي بــــالحبلروديّ  مســــكنًا، النجفــــيّ  ،أصــــالً  الحبلــــروديّ 

     . )٥(بين مازندران والريّ  عمال الريّ معروفة من أ حبلرود قرية كبيرة

والشــــاه طهماســــب  مــــن علمــــاء دولــــة الشــــاه إســــماعيل الصــــفويّ     

تعلــم الفقــه مــن شــيخه الفقيــه شــمس الــدين محمــد بــن الســيد  ،الصــفويّ 

                                                            
ـــــوم  ٢/١٠٣،االمـــــل مـــــلا: الحـــــر العـــــاملي ؛١٠٥/٧بحـــــاراالنوار،:المجلســـــي )١( ـــــد :؛ بحـــــر العل الفوائ

  معجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :؛ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئي١/٤٥٤الرجاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،

  .٧/١٠٠ث ، رجال الحدي 
  .٤/٢٢٥الذريعة الى تصانيف الشيعة ،:؛ الطهراني١/٤٥٤الفوائد الرجالية،:العلوم  بحر )٢(
  .٧/١٠٠معجم رجال الحديث ، :؛ الخوئي٤/٢٢٥الذريعة الى تصانيف الشيعة ،:الطهراني )٣(
  .٧/١٠٠معجم رجال الحديث ، :الخوئي )٤(

؛ ١/٢١ة عقبــــــــــــــات االنــــــــــــــوار،خالصــــــــــــــ:؛ النقــــــــــــــوي ٢/٢١،االمــــــــــــــل مــــــــــــــلا:العــــــــــــــاملي الحــــــــــــــر )٥(

 . ٢/٣٠٧االعالم،:الزركلي
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عليهم السـالم (، حضر إلى العراق لزيارة األئمة )١(الشريف الجرجانيّ 

ذلـك إلـى مدينـة النجـف  له ثم انتقـل بعـد ختار مدينة الحلة مسكناً او ) 

ومـــن أهـــم مؤلفاتـــه فـــي الفقـــه  ،)٢()عـــز الفقهـــاء المتـــدينين( وصـــف بــــ

رغ مـن تأليفـه ، فـ)التحقيق المبـين فـي شـرح نهـج المسترشـدين (كتاب 

 ،)٤()التحقيــق المبــين(، وكتــاب )٣()م١٤٢٤/هـــ٨٢٨(فــي الحلــة ســنة  

             . )٥()زانالعرفان في خالصة األصول والميحقائق (وكتاب 

كــان (زيـن الـدين علـي بــن الحسـن بـن الحســين السرابشـنوّي الحلـيّ  .١٩

  ):م١٤٤٧/هـ٨٥١:حيا

وتعلـم الفقـه مـن  العالم الفاضل ،الفقيه الكامل ،عد من فقهاء الحلـة ،

خــذ الفقــه عنــه عبــد الملــك أو  ،)٦(بيــه الحســن بــن الحســين السرابشــنويّ أ

  .)٧(القميّ  الكاشانيّ  سحاقّ إبن 

كــــــــــان (القمــــــــــيّ  ســــــــــحاق الكاشــــــــــانيّ عبــــــــــد الملــــــــــك بــــــــــن إ.  ٢٠ 

  :)م١٤٤٧/هـ٨٥١:حيا

                                                            
  .٣/٤٨٤لذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ا:الطهراني )١(
  .٢/٢٣٦رياض العلماء، :األفندي  )٢(

  . ٣/٤٨٤الذريعة الى تصانيف الشيعة ،:؛ الطهراني١/٣٤٥هدية العارفين،:البغدادي )٣(

  .٣/٤٨٤لذريعة الى تصانيف الشيعة ،ا:الطهراني )٤(

  .٦/٣٢٤عيان الشيعة ،ا: ميناأل؛ ١/٣٤٥هدية العارفين،:البغدادي )٥(

ـــالي ،عـــو : ابـــن أبـــي جمهـــور )٦( ـــائي ؛ ١/٢١٨بحـــاراالنوار،:؛ المجلســـي١/١٠الي اللئ مكتبـــة :الطباطب

  ٠٨١العالمة الحلي،

  ٣/٠٣٩٩رياض العلماء،:فندياأل )٧(
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 حد العلماء األجـالء والفقهـاء المحـدثين خـالل القـرن التاسـع الهجـريّ أ

  تعلم الفقه  من علي 

  

  .)١(الحليّ  بن الحسن بن الحسين السرابشنويّ      

   :والصرفة العلوم اإلنسانية - ثانياً 

  :العلوم اإلنسانية -أوًال 

  :اللغة العربية وأدابها -١

  : علم اللغة والنحو-أ

 نســانيّ إعبــارة المــتكلم عــن مقصــوده وهــي فعــل "اللغــة عنــد البشــر تعنــي     

أمــــــا فــــــي ، )٣( "الطريــــــق والجهــــــة والقصــــــد"فــــــي اللغــــــة هــــــو   والنحــــــو، )٢("

ـــاء،"االصـــطالح فيعنـــي  ـــأ وبن ـــأواخر الكلمـــات اعراب ـــم ب مقابـــل الصـــرف  العل

 نـــهبأوعرفـــه النقـــوي  ،)٤("مــن جهـــة إفرادهـــا وتركيبهــاويمكــن معرفـــة األحكـــام 

                                                            
ــــــــة العــــــــارفين،:البغــــــــدادي )١( ــــــــي١/٣٤٥هدي ــــــــى تصــــــــانيف :؛ الطهران  ؛٣/٤٨٤الشــــــــيعة ،الذريعــــــــة ال

  .٨٢-٨١مكتبة العالمة الحلي،:الطباطبائي

  ١/٠٢١٨بحاراالنوار،:المجلسي )٢(
  ٨/٠١٥١خالصة عقبات االنوار،:النقوي )٣(
مطبعــة (تحقيــق  محمـد أبــو الفضــل ابــراهيم ، البرهــان ،:الــدين محمــد بـن عبــد اهللا  بــدر الزركشـي ، )٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكت   دار احي

   ١/٠٣٠١،)م١٩٥٧بيروت ،   
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كيفيـــة التركيـــب العربـــي صـــحة واســـتقامة وكيفيـــة مـــا يتعلـــق علـــم يعـــرف بـــه "

  . )١("علم اإلعراببباأللفاظ ويسمى كذلك 

 ،ن والتصــــحيفواللحــــ والغــــرض منــــه هــــو صــــيانة اللســــان عــــن الخطــــأ،    

معرفـة والتحقيـق األخـذ مـن أفـواه أهـل ال التصـحيف هـوالسالمة مـن  وطريق

ومـــراد رســـوله ) تعـــالى( يعـــرف بـــه مـــراد اهللا ويعـــرف مـــن اللغـــة والنحـــو ومـــا

  .)٢()اهللا عليه واله وسلم صلى(

ن موضـــوعه الكلمـــة أل ،نحـــو علـــى ســـائر العلـــوم المتعلقـــة بـــهويتقـــدم علـــم ال    

البعـد معرفـة علـم الكلمـة إوالعلوم المتعلقـة بـه اليمكـن الـدخول فيهـا ، والكالم

أمــور  هن علــم النحــو موضــوعأ ،، والفــرق بــين علــم النحــو واللغــة)٣(والكــالم

فـــــي  شـــــياء جزئيـــــة وقـــــد اشـــــتركا معـــــاً أ هبينمـــــا علـــــم اللغـــــة موضـــــوعكليـــــة، 

  .)٤(الوضع

  :لنحو نذكر منهم با عنواومن أشهر العلماء الذين 

  ):م١٣٣٩/هـ ٧٤٠:ت(الحليّ  الحسن بن داود .١

                                                            
  ٨/٠١٥٨خالصة عقبات  األنوار ، )١(
بيـروت ،  السـعادة ، مطبعـة دار(اللمع في اصول الفقه ،:أبي اسحاق ابراهيم بن علي  الشيرازي ، )٢(

  .  ٣٥٠،) هـ ١٤٠٦
  .١/٧ارشاد االذهان ،:العالمة الحلي  )٣(
ي خالصـة فـاالزهـار نفحـات :؛ الميالني،علـي الحسـيني ١٥٨/ ٨خالصة عقبات االنـوار،: النقوي ) ٤(

  .٨/١٥٠، ) هـ ١٤١٤مطبعة مؤسسة النشر االسالمي ،قم ، (  عقبات االنوار ،
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مختصــر (ولــه مــن المؤلفــات  الــذين برعــوا فــي هــذا العلــمعــد مــن العلمــاء     

  .)١()العربية مختصر أسرار ، حروف المعجم،اإليضاح

  ): م ١٣٨٨/هـ ٧٩٠: ت( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ  .٢

  .)٢()داد ـاألض(ولـه فـي النـحو  ،)ماءـلك العلـم (ـب بـلق

  ):م١٤١٧/هـ ٨٢٠:ت( أحمد بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ  .٣

خاتمــة (وصــف بـــ ،التاســع الهجــريّ مــاء الــذين بــرزوا خــالل القــرن العلأحــد     

  .)٤()المقاصد ( وله في النحو كتاب  )٣()المجتهدين

 ٨٢٦: ت( الحلـــــيّ  وريّ هللا الســـــيجمـــــال الـــــدين المقـــــداد بـــــن عبـــــد ا .٤

  ):م ١٤٢٢/هـ

، لـه مؤلفـات مختلفـة منهـا أجـالء األصـحابعد مـن  العالم الفاضل الذي   

تجويــــد البراعــــة فــــي أصــــول  (اللغــــة لــــه كتــــاب العلميــــة الصــــرفة، ففــــي 

  .)٥()المعيار ،البالغة

  ): م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت( الحليّ  سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .٥

تـه فــي ومن أهـم مؤلفا ،عد من العلماء الذين برزوا في علم اللغة والنحو

  هـذا المجال، 

  .)١()المطالب العلية  ،كشف المكنون في كتاب القانون(   

                                                            
جعــــات المرا:شــــرف الــــدين ،عبــــد اهللا الحســــين  ؛٩٩نفــــس الــــرحمن فــــي فضــــائل ســــلمان ،: النــــوري )١( 

  .١٢٢،)م١٩٨٢، ٢ط الجمعية االسالمية، بيروت ،مطبعة (،تحقيق حسين الراضي،
  .٩٧فتح االبواب بين ذوي االلباب ،: ي ابن طاووس الحسن )٢(
  .٢/٣٣٣،االململ ا:الحر العاملي )٣(
  . ٧انوار البدرين ،: البحراني ) ٤(
  .٤٧٥كشف الحجب واالستار ،: ؛ حسين ٣٧٣رسائل فقهية ،: األنصاري  )٥(
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  :عرالش -ب

متحــدة فــي  كــالم مفصــل قطعــا قطعــا متســاوية فــي الــوزن،"الشــعر هــو     

ويسـمى  ،الحرف األخير من كل قطعة من هذه القطعات لتكون عندهم بيتـاً 

آخـره لـى إويسـمى جملـة الكـالم  الحرف األخير الذي تتفـق فيـه رويـا وقافيـة،

وينفـــــرد كـــــل بيـــــت بإفادتـــــه فـــــي تراكيبـــــه حتـــــى كأنـــــه كـــــالم وحـــــده  ،قصـــــيدة

ــــه تســــمية  ،)٢("ســــتقلم ــــق علي ــــوان العــــرب (أطل ــــه الســــجل ألخال)دي هــــم قألن

فمن خالله تحفـظ األنسـاب  ،عتقداتهم وعواطفهم وسائر معارفهموعاداتهم وم

  . )٣(والمآثر

وكانت الحلة في عهد األمير صدقة بن منصور كعبة األدباء والشـعراء     

كـان " صـفهانيّ أال فكـان كمـا ذكـره ، قبلـهلمـا يلقونـه مـن رعايـة وتشـجيع مـن 

اعر مــــــن جــــــوده ويخــــــص الشــــــ صــــــدقة يهتــــــز للشــــــعراء اهتــــــزاز اإلعــــــزاز،

يقبــل علــى  ،مــدة عمــره مــن طــارق اإلعــواز ويؤمنــه ،باالختصــاص واالمتيــاز

اليخيــب قصــد قاصــده  الشــعراء ويمــدهم بجميــل اإلصــغاء وجزيــل اإلعطــاء،

                                                                                                                                                       
ــ:البروجــردي ؛٢/١٠٧الفوائــد الرجاليــة ،:؛ بحــر العلــوم ٢/٢١امــل االمــل ،:الحــر العــاملي  )١( ف طرائ

  .١/١٠٤المقال،
  . ١/٥٦٩،العبر: ابن خلدون ) ٢(
: ؛ كمـال الـدين ١/٢٨١، ) م١٩٥١المطبعة الحيدرية ، النجف ، (شعراء الحلة ،: الخاقاني، علي )٣(

  .٢٢٧-١/٢٢٦فقهاء الفيحاء ، 
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 ومــــن أبــــرز ،)١("إلــــى أغراضــــهم والمقاصــــد همــــن ذوي القصــــائد ويبلــــغ أمليــــ

    :الشعراء نذكر منهم

  ):م ١٣٣٩/هـ٧٤٠:ت( الحسن بن داود الحليّ .١

، ســرار الشــعرأبــرع فــي الشــعر فكانــت لــه معرفــة تامــة بكــان عالمــًا فاضــًال، 

ومـــن  ،)٢(امتـــاز بـــه اللفـــظ مـــن مرونـــةلمـــا ) شـــعر فقيـــه ( وصـــف شـــعره بــــ

  . )٣(شعره

  ق النجوم ارتفاعاوقد كان فو          لك اهللا أي بناء تداعــى                

  فلبى ولوال الردى  ماأطاعـا          وأي عالء دعته الخطوب 

وقد كان يخفي النجوم التماعا         وأي ضياء ثوى في الثرى 

  :)٤(نذكر منها ،في عداد مؤلفاته وله منظومة في اإلمامة كما ذكرت

ــــ        جلس فقالـوا حضرت في م ــــا أنــــت فقي ـه وهن

  ؤال ســـ

ول اهللا بعـــــــد رســـــــ        حق بالتقــدمأ من ذا ترى

  م هادي األمـ

                                                            
مطبعـة (تحقيـق محمـد بهجـت االثـري ، خريدة القصر وجريدة العصـر ،:محمد بن محمد بن حامد  )١(

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الع

  .٤/١٦٦،)م١٩٧٣العراقي ، بغداد ،   
  .٧/٣٣١تفسير البحر المحيط ،: ندلسياأل )٢(
 .٢٢٧-١/٢٢٦فقهاء الفيحاء ،: ؛ كمال الدين ١/٢٨١شعراء الحلة ، :الخاقاني )٣(
 . ١٣٨نظرة الى الغدير،:؛ المروج الخراساني ٦/١٢الغدير،:األميني  )٤(
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اد أن يتـــــرك العنـــــ        ـظر يحتـاج فقلت فيـه ن

  اجواللجــ

ــــــيّ . ٢ ــــــن ســــــرايا الحل ــــــن محاســــــن ب ــــــز ب ــــــد العزي ــــــدين عب  صــــــفي ال

  ):م١٣٤٩/هـ٧٥٠:ت(

بــي القاســم بــن أحمــد بــن نصــر بــن أعبــد العزيــز بــن ســرايا بــن علــي بــن 

ولـد فـي الحلـة ونشـأ بهـا  ،الطـائيّ  بـن سـرايا بـن بـاقي الحلـيّ اعبد العزيز 

لمــا امتــاز بــه شــعره  مجيــداً  حتــى أصــبح مــن شــعراء الحلــة، وكــان شــاعراً 

وقــــد أجــــاد فــــي  ،مــــن رشــــاقة فــــي األســــلوب وبالغــــة فــــي فصــــاحة اللفــــظ

  . )١(القصائد الطوال والمقاطيع والموشحات

العاطــل  (ورســالة  ،)منظومــة فــي علــم العــروض(ومــن أهــم مؤلفاتــه     

الرســـــالة  (و،)درر النحـــــور فـــــي مـــــدائح الملـــــك المنصـــــور (و ،)الحـــــالي

ــــة(و، )الثوميــــة  ــــه الشــــهيرة المشــــتم ،)الكافي ــــة وواحــــد وبديعت ــــى مائ لة عل

صــــفوة الشــــعراء وخالصــــة (وديــــوان  ،وخمســــين نوعــــًا مــــن أنــــواع البــــديع

   :)٣(قصيدة في األخالقيات نذكر مطلعهاأيضًا وله .)٢()البلغاء

بنطقـــــــــك  عجـــــــــالً             والتكن اسمع مخاطبة الجليس

  قبل أن تتفهـم 

                                                            
 . ١٢٣نظرة الى الغدير،:اساني ؛ المروج الخر ٣/٣٨الغدير،:األميني  )١(
  .٣/٧٦الذريعة الى تصانيف الشيعة ،:الطهراني )٢(
 .٢/٨٢تاريخ الحلة ،:كركوش ) ٣(
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لتســـــــــــــــــــــــــــــــمع  أال           واحدًا لم تعط مع أذنيك نطقًا 

  مضعف ماتتكلــ

  : )١(ومن شعره في الحماسة نذكر

أن نبتدي باألذى           ا           شرفــ إنا لقوم أبت أخالقنا   

  من ليس يؤذينا 

خضر مرابعنا         بيض صنائعنا سود وقائعنـا                

  ا حمر مواضينـ

 )عليـه السـالم (أمير المـؤمنين علـي بـن آبـي طالـب وله قصيدة في مدح    

  :)٢(هاـذكر منـن

رح بــــك وانشـــــق مــــن فــــ      ك النيران ضمدت لفضل والدت  

  واناإلي

  روان ـشأنـو من هول روياه       لزل النادي وأوجس خيفة وتز 

  ان هبان والكهــبظهورك الر       رت فتأول الرؤيا سطيح وبش

 ٧٦٠:ت(الحلــيّ  الحميــد بــن فخــار بــن معــد الموســويّ  عبــد علــي بــن. ٣

  ):م١٣٥٨/هـ

                                                            
  .١/٢٥٧، فيحاءفقهاء ال :كمال الدين  )١(
 مطبعة سيد الشـهداء ،(مناظرات في العقائد واالحكام ،:الحسن ،عبد اهللا  ؛٣/٣٩الغدير،:ميني األ )٢(

  ، ٢ط قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،

  .١/٢٤٤،)هـ١٤٢١  
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علــي بــن عبــد الحميــد بــن فخــار بــن معــد بــن فخــار بــن أحمــد بــن محمــد 

 ،قيمــًا بــالفنون ،مشــاركًا فــي العلــوم كــان عالمــًا فاضــالً  ،بــي الغنــائمأبــن 

   :)١(نذكرن شعره ذا كرامات وم، شاعراً ، أديبًا جازاتمن مشايخ األ

 وبت من بعـدهم حلـف األسـى      ن الفت الهم واالرقاتنكري أ ال        

  ا قلق

رى شــــملنا الملتــــام أوال    أأمل روحي تفارقنـي  قد كنت

  اـفرقـمت

ــــــين ال       اب الزمـت لبينهـم ليت الرك ــــــاعق يــــــوم الب وليــــــت ن

  ا ـقـنع

بـن معيـة اسـم بـن الق ناج الدين محمد بـن القاسـم بـن الحسـيالسيد ت. ٤

  ): م١٣٧٤/هـ ٧٧٦:ت(

مــــــن شعــــــره ، )٢()درـيل القــــــجلـــــ ،شاعــــــرًا أديــــــبًا◌ً  ،الً فاضـــــ اً مـعالـــــ(كــــــان     

  :)٣(نـذكر

وال ســـــــعت بـــــــي إلـــــــى   م       ـتقاعست دون ما حولها الهـ

  دم دى قـداعى الن

                                                            
مطبعـة دار المـؤرخ (تحقيـق كامـل سـلمان الجبـوري ، الطليعة من شـعراء الشـيعة،:محمد  السماوي، )١(

  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ،  العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ،

  .٢/٥٢،)م٢٠٠١  
  .١٤٨نظرة الى الغدير ،: ني المروج الخراسا ؛٥/ ٧الغدير، :ميني األ )٢(
  .٤٣٣/ ٥الغدير، :األميني  )٣(
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وخـــــــــــــــــانني فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــوغى     ركة        ـوال امتطيت جوادا يوم مع

  ذم الصمصامة الخ

ت ـبلي وال أدركـــــــــــــــــقــــــــــــــــ          من العلياء مابلغ اإلباء       بلغتوال

  مهــاؤ ــش

  

    

المعـروف بـابن البقـال  شمس الدين محمد بن الحسين بن أحمد الحليّ . ٥

  : )م١٣٧٨/هـ٧٨٠:ت(

وقـــدم حلـــب  ،وتعـــاطى الشـــعر فمهـــر فيـــه ،شـــاعر أديـــب ولـــد بالحلـــة هـــو

العزيــز بـــن لــى الشــريف عبــد إومــن نظمــه مــا كتــب بــه  ومــدح أعيانهــا،

  :)١(يعاتبه فيها محمد الهاشميّ 

ـــــن الغطـــــارف مـــــ      ى علم الهدى قل للشريف المرتض ن ـواب

  م ــذوابة هاش

ود ـم احلــــــــــل عقـــــــــــولــــــــــ      ديني  أيضيع حقي عندكم ووالؤكم

  ائمــــيـتم

   :)م١٣٩٨/هـ٨٠١:كان حيا ( علي بن عبد الحميد النيليّ  .٦

وصف  ، القرن الثامن الهجريّ أحد الشعراء الذين برزوا في الحلة خالل 

  .)١()األديب الشاعر ، الفاضل ، العالم ،(بـ 

                                                            
  .   ٢/٩٠تاريخ الحلة ،:؛ كركوش ٢٧٢-١/٢٧١، فقهاء الفيحاء :كمال الدين  )١(
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  ):م ١٤١٠/هـ٨١٣:ت( الحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسيّ . ٧
عليهم (ل البيتـأال في أه لم يعرف له شعر ،من شعراء القرن التاسع الهجريّ     

  وكـان ) السالم

  :) ٢(رفي األخبار وغيرها فمن شعره نذك مصنفًا     

  ـي آه واحسـرتـاه مـمـا أالقــ       ـالقي وم التـز صبري وعز يـع

  ـراق برغـمي غـداة يــوم الفـ       ـابـي ي أحبـتني مذ فارقتنـأرق

  يواصطباري نـاء ووجـدي بـاقـ         ـريم غـرامؤادي أضحى غـوف

  :)م١٤١٢/هـ٨١٥:ت(الحليّ  محمد بن عبد اهللا السبعيّ . ٨
 ،الكامــــل ،وكــــان يقــــال لــــه الفاضــــل ،مــــن أعــــالم الحلــــة ،الشــــيخ فخــــر الــــدين

المشـهورة فـي  وله في الشعر، تخمـيس قصـيدة الشـيخ رجـب البرسـيّ  ،الشاعر

  .)٣()عليه السالم (مدح أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 

  

  

  

  ):م١٤٢٦/هـ٨٣٠:ت( الحسن بن راشد الحليّ . ٩

                                                                                                                                                       
ــــدي األ )١( ــــاض العلمــــاء،:فن عبــــد  الشبســــتري، ؛٣/٢٩٩روضــــات الجنــــات ،:الخوانســــاري ؛٣/١٥٧ري

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراء :الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

  .٣/١٩٩،)هـ١٤٢١،  قممطبعة ستارة ،(،الشيعة   
  .٤١/٢٩٣عيان الشيعة،ا:ميني األ) ٢(
  .٣٩٦نوار البدرين ،ا: البحراني ؛٢/١٤مل االمل ،ا:الحر العاملي  )٣(
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ام المهـــدي وســـائر الشـــاعر، ولـــه شـــعر كثيـــر فـــي مـــدح اإلمـــ ،الفاضـــل العـــالم

، )١()عليــــه الســــالم (ومرثيــــة فــــي اإلمــــام الحســــين  ، )علــــيهم الســــالم( األئمــــة

وكـان تـاريخ نظمهـا سـنة  وأرجـوزة الجمانـة البهيـة، ،أريخ الملـوكوأرجوزة فـي تـ

  : )٢(نذكر منها) م١٤٢١/هـ٨٢٥(

  ها بالحلة السيفيـــة ـنظمت           فيــــةذي الرسالة  االلـوه

ئات ـثم ثمان من م           عشرين مضت عد في عام خمس ب

  أنقضـت 

كي ـوبعدها خمسون تح           ضبطـــا الث ـست مئات وث

  سمطا 

  ):م١٤٣٥/هـ ٨٣٩:ت( ابن نفيع الحليّ محمد  .١٠

صـاحب التـآليف القيمـة واألراجيـز المتضلع من العلـوم ، الفاضل، العالم،

  د من ـ،عةمتعالم

  .      )٣()ديب الشاعراأل(،وصف بـ  ذين برزوا في الحلةالشعراء ال

: كــــــان حيــــــا( الحلــــــيّ  الحســــــن بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي المهلبــــــيّ  .١١

  ):م١٤٣٦/هـ٨٤٠

                                                            
الغــــدير :مينــــياأل ؛٥٦٢نهايــــة الدرايــــة ،:الصــــدر  ؛١١نضــــد القواعــــد الفقهيــــة ،: لســــيوريالمقــــداد ا )١(

،١١/٢١٠.  
  .٩٣-٢/٩٢تاريخ الحلة ،:؛ كركوش ٣٠٣-١/٣٠٢فقهاء الفيحاء ،:كمال الدين  )٢(
  .٥٤٦تراجم الرجال، :الحسيني )٣(
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الشــيخ عــز الــدين الحســن بــن شــمس الــدين محمــد بــن زيــن الــدين علــي 

درس علـــى يـــد الشـــيخ  ،ًا فاضـــًال، وشـــاعرًاً◌ مجيـــداً عالمـــكـــان  ،المهلبـــيّ 

األنــوار البدريــة فــي رد (اب ولــه كتــ ،جمــال الــدين أحمــد بــن فهــد الحلــيّ 

  :)٢(ومن شعره نذكر ،)١()شبهة القدرية

نيــران جمــع الفئــة     اب أخمـدت نــارهكتهذا 

   ـهالباغيـ

ـــــورى ذا الهمـــــم       اسم الشيخ اعني بهشرف ب كهـــــف ال

   هالعالي

فـــــــــــي عيشـــــــــــة  ممتعــــــــــًا       زال عزيز الـذرى أحمد ال

  هراضيــ

  ):م١٤٣٦/هـ٨٤٠:ياكان ح(عبد الوهاب بن العرندس بن صالح  .١٢

من شعراء الحلة الذين برزوا خالل القـرنين الثـامن والتاسـع الهجـريين، 

عليـه السـالم (بي طالب أمير المؤمنين علي بن أوله قصيدة في مدح 

  :)٣(نذكر منها )

                                                            
ار :الميالني  ؛١/٢١خالصة عقبات االنوار،:؛ النقوي  ١٣٠االربعين ،:الماحوزي  )١( نفحات االزھ
،١/٢٣   . 

  .١٤٠نظرة الى الغدير ،:المروج الخراساني؛ ٤-٧/١الغدير ،:ميني األ )٢(

ريـــاض :األفنـــدي  ؛٣/٢٧٨الفوائـــد الرجاليـــة،:بحـــر العلـــوم  ؛٢/٣٠٢امـــل االمـــل ،:الحـــر العـــاملي  )٣(

  معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ؛٤/٨٢العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،

  .٧/١٩٦لمؤلفين،ا   
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المشــــــــــرفات المعــــــــــذرات     الباهرات النيـرات  المعجزات

   لمن غـال 

البصــائر  نبــأ تصــير لـــه     عد غروبهارجوع الشمس بمنها

   ذهـال

وعلــت فجــاوزت الســماك     فضيلــة  فوق البساط هولسير 

  االعزال

  

ـــن دقمـــاق الحســـينيّ .١٣ ـــن محمـــد ب ـــي ب ـــان حيـــا(الحلـــيّ  عل  ٨٤٠: ك

  :)م١٤٣٦/هـ

العــــالم الفاضــــل، الشــــاعر المعــــروف، عــــد مــــن أعــــالم الحلــــة خــــالل 

  النصف الثاني من القرن 

ســـع الهجـــرّي، وعـــرف الثـــامن الهجـــرّي والنصـــف األول مـــن القـــرن التا  

  ). ١(بحسن شعره

 الموصــــــــــــــليّ  علــــــــــــــي بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز الخليعــــــــــــــيّ .١٤

  :)م١٤٤٦/هـ٨٥٠:ت(الحليّ 

الخليعـي لقبـًا الشيخ جمـال الـدين علـي بـن عبـد العزيـز بـن أبـي محمـد 

لـى الحلـة إنتقل اولد في الموصل ثم  ًا،مسكن والحليّ اصًال  والموصليّ 

لمـا امتـاز بـه شـعره مـن  ،لـةعـد مـن شـعراء الح ،ي فيها حتى وفاتهوبق

                                                            
  .٤/٨٢رياض العلماء ،:فندي األ؛ ٢/٣٠٢، لمل االما:الحر العاملي ) ١(
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ولـــه ديـــوان شـــعر فـــي مـــدح أهـــل  ،)١(ســـلوب ورقـــة المعـــانيسالســـة األ

  : )٢(منهوله شعر كثير نذكر  ،)عليهم السالم (البيت 

ــــــالحي أم   طـنين مافعلــوا سل جيزة القا وهــــــل أقــــــاموا ب

  وا ـرحل

  ه السبـل ـضلت بأنشد ربعًا   الحزين عسـى  وقف معي وقفة

ه ـمـــــــــوع ري تطفـــــــــى بــــــــــ    ـــد كاء فللوالتلمني على الب

  الغــلل

  ):م١٤٤٦/هـ ٨٥٠:ت( محمد بن حماد الحليّ  .١٥

 ،كـــان عالمـــًا فاضـــالً  بـــو الحســـن محمـــد المعـــروف بـــابن حمـــاد،هـــو أ

تسـم شـعره بسالسـة ا ،الموصـليّ  للخليعـيّ كان معاصرًا  ،مجيداً شاعرًا 

علــــيهم (ولــــه شــــعر كثيــــر فــــي أهــــل البيــــت  ،التعبيــــر ورقــــة األســــلوب

  : )٣(منه نذكر )سالملا

ــــــــــــي و       ي بمهجتــــي النب آلأفديكم  ــــــــــــيكم وأب ــــــــــــذل ف أب

  واالاألمـــ

                                                            
  .٦/١٢الغدير ،:ميني األ )١(

  .١٣٨نظرة الى الغدير ، :المروج الخراساني  ؛ ٦/١٣الغدير ،:ميني األ )٢(

  .٢/١٠٤تاريخ الحلة ،:وشككر  ؛١/١٣٢البابليات،:اليعقوبي )٣(
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ركم ـلــــــــــــم يــــــــــــرض غيــــــــــــ      ليكم الـــذي وأنا ابن حماد و 

  ىاليتوالـو 

  ):م١٤٤٦/هـ٨٥٠:كان حياً ( مغامس بن داغر الحليّ  .١٦

أصــله مــن البحــرين وقــد هــاجر إلــى الحلــة فــي عهــد الشــيخ أحمــد بــن 

متـاز شـعره ا ،وهو شاعر معـروف ،لمعرفة واألدبلطلب ا فهد الحليّ 

 لـه فـي الشـعر قصـائد ،س وبداعة النظام وحـالوة االنسـجامبطول النف

ونــــذكر مــــن   )١()علــــيهم الســــالم(فــــي المراثــــي والمــــدائح ألهــــل البيــــت

  :)٢(شعره

تمســــك مــــن نــــوم       باألماني كمثل مـن تمسكت منها 

  بطيف خيـــال 

ســبيلي ولــم أ حــذر قبــيح       حان حيني وهــذه  تا أنأفياسو 

  الي ـفعـ

فتـــى حالـــه فـــي المـــذنبين       وكان جديرًا أن يمـوت صـبابة

  الي ـكحـ

  :األدب –ت        

                                                            
  .١٥١نظرة الى الغدير ،  :المروج الخراساني  ؛٧/٢٧الغدير ،:ميني األ )١(

هــــ ١٤١٧مطبعـــة افســـت فتـــاحي ، طهـــران ، (، ) ع(اإلمـــام علـــي : حمـــد الرحمـــاني أالهمـــذاني ،  )٢(

(،٤٧٤ .  
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ور علــــى أســــاليب ثــــاإلجــــادة فــــي فنــــي المنظــــوم والمن"األدب هــــو     

العرب ومناحيهم فيجمعون لـذلك مـن كـالم العـرب ماعسـاه تحصـل بـه 

تسـاو فـي اإلجـادة ومسـائل مـن الكلمة من شعر عالي الطبقة وسـجع م

اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر فـي الغالـب 

غـــرض منـــه معرفـــة التفـــاهم عـــن مـــا فـــي وال .)١("معظـــم قـــوانين العربيـــة

اللفــظ والخــط مــن حيــث  هوموضــوع ،أدلــة األلفــاظ والكتابــةمائر بالضــ

خـــر مـــن آون ويطغـــى األدب علـــى أي لـــ ،أهميـــة داللتهـــا مـــن المعـــاني

ة شــأنه ولقــد حظــي األدب باهتمــام العلمــاء فــي الحلــ، )٢(ألــوان الحــديث

مـا  فظهر أدباء اكتسبوا شـهرة عاليـة فـي ،في ذلك شأن العلوم األخرى

  .بدوه وما قاموا بتدريسه، فكان لهم األثر البّين في األدبأ

  :ومن هؤالء األدباء نذكر       

  ):م١٣٣٩/هـ٧٤٠:ت( الحسن بن داود الحليّ . ١  

ـــــــس أهـــــــل األدب ـــــــل رئي ـــــــ  ،العــــــالم الجلي ـــــــوري ب ـــــــه الن ـــــــطان (وصف سل

         ،     )٣()اءـدباأل

ـــــــ  البروجــــــرديّ  هووصــــــف العــــــالم صــــــاحب التصــــــانيف الغزيــــــرة فــــــي (ب

  .)١()رةـات الكثيقالتحقي

                                                            
  . ١/٥٥٣، العبر :ابن خلدون )١(

  .١/٨٤شرح اللمعة ،:الشهيد الثاني )٢(

  . ٩٩نفس الرحمن في فضائل سلمان ، )٣(
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ــــدين عبــــد العزيــــز . ٢ : ت( بــــن محاســــن بــــن ســــرايا الحلــــيّ صــــفي ال

  ):م١٣٤٩/هـ٧٥٠

ووصــفه   ،)٢()دبإمـام األ(بــ  مينـيّ األ هوصـف ،لغـاءأحـد أدبـاء الحلـة الب

فاضـــل منتهـــى (بــــ  ووصـــفه الطهرانـــيّ ، )٣()ديـــب البليـــغألا(األفنـــدّي بــــ 

وهـو رسـالة فـي ) الخدمـة الجليلـة(دبيـة ، ومـن أهـم مؤلفاتـه األ)٤()أديب

وكتـاب  ،دق ويصـف فيهـا هـذا الضـرب مـن الصـيدوصف الصيد بالبنـ

  . )٥(غالط اللغويةألوهو عبارة عن معجم ل) أغالطي(

  

ــد بــن فخــار بــن معــد الموســويّ  .٣ ــد الحمي  ٧٦٠:ت(الحلــيّ  علــي بــن عب

  ):م١٣٥٨/هـ

ـوا بيــــن فضيــــلة العلــــوم الدينيـــة ن جمعــــلة األفاضـــل الذيــــمـــن علمـــاء الحـــ    

  . )٦(واألدبية

                                                                                                                                                       
  .١/١٠٤طرائف المقال، )١(

  .٦/٣٩الغدير ، )٢(

  .٤/١٢٨:رياض العلماء )٣(

  .٣/٧٦الذريعة الى تصانيف الشيعة ، )٤(

  .٤/١٧االعالم ،:  الزركلي )٥(

  .٥/١٨٨خاتمة المستدرك،:النوري  ؛٥/٤٤٦الغدير ،:ميني األ )٦(
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معيـة  القاسـم بـن ن بـناج الـدين محمـد بـن القاسـم بـن الحسـيالسيد تـ .٤

  ):م١٣٧٤/هـ٧٧٦:ت(

 مينـيّ ووصـفه األ ،)١()ديـباأل(بــ  شيخ فاضل، وصفه العالمة الحليّ  هو    

  .)٢()البليغ    ديب األ(بـ 

المعـروف بـأبن البقـال  شمس الدين محمد بن الحسين بن أحمد الحليّ  .٥

  :)م١٣٧٨/هـ٧٨٠:ت(

  .)٣(ريّ ـن الهجـرن الثامـالل القـة خـي الحلـاء فـالم األدبـن أعـد مـع   

  :)م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت( عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ ن كمال الدي. ٦

مــن مشــايخ  دـى عـــدب حتــن أدبـــاء الحلــة الذيـــن برعــوا فـــي األواحــد مــهــو    

  .)٤(دباءاأل

  ):م ١٤١٠/هـ ٨١٣: ت(الحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسّي . ٧

فكانــــت لــــه مهــــارة  ي األدبـأحـــد العلمـــاء الـــذين برعـــوا فـــ ،العـــالم الفاضـــل   

  باألدبائـقة ف

  .)١(حتى أبدع  فيه غاية اإلبداع   

                                                            
  .٨تبصرة المتعلمين ، )١(
  .٥/٤٤٣الغدير ، )٢(
  .٢/٩٠تاريخ الحلة ، :وش كرك ؛١/٢٧١فقهاء الفيحاء ، :كمال الدين )٣(
ــــــوري )٤( معجــــــم المــــــؤلفين :الــــــة حك ؛٤/١٨٨الغــــــدير ،: مينــــــياأل ؛٣/٢٠٦خاتمــــــة المســــــتدرك ،: الن

،٥/١٦٧. 
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  :)م١٤١٧/هـ ٨٢٠:ت( بن عبد اهللا بن المتوج البحرانيّ حمد أ .٨

ب ـديــاأل(بــ  ديّ ـفنـ، وصـفه األدبـاء فـي القـرن التاسـع الهجـريّ أحـد كبـار األ   

  .)٢()لـالكام

 ٨٤٠:كـــــان حيـــــا ( الحلـــــيّ  علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن دقمـــــاق الحســـــينيّ  .٩

  ):م١٤٣٦/هـ

نزهــة (ومن أهم مؤلفاته فـي األدب كتـاب  ،األديب ،الشاعر ،العالم الفاضل 

  . )٣()العشـاق 

  :علم الكالم -٢

العلـــــم المتكفـــــل ببيـــــان حقـــــايق األشـــــياء مـــــن واجباتهـــــا وممكناتهـــــا "هـــــو    

 نه الكـالم فـيوذلك أل) علم أصول الدين(كالم بـ سمي علم ال ،)٤("وممتنعاتها

ر فـــي النبـــوة مـــا يجـــب ومـــا يســـتحيل عليـــه النظـــمـــا يجـــوز علـــى اهللا تعـــالى و 

                                                                                                                                                       
  . ١٥٢،نظرة الى الغدير :سانيا؛ المروج الخر  ٧/٣الغدير ،  :مينياأل )١(
  .٣/٢٢٠رياض العلماء ، )٢(

  .٧/١٩٦م المؤلفين ،معج:كحالة  ؛٣/٢٧٨الفوائد الرجالية ،:بحر العلوم  )٣(

  .٤١/٣٥جواهر الكالم ،:الجواهري )٤(
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يــــات التــــي تضــــمنت النظــــر فــــي  اهللا تعــــالى وفــــي ويخــــتص هــــذا الوجــــه باآل

  . )١(عجاز القرآنإ األنبياء و 

علم الكالم مـن أكثـر العلـوم أهميـة مـن حيـث مايحتويـه مـن بحـوث  ويعدّ     

نــه يبحــث عــن أل ،هــو أســبق مــن غيــره وأشــرف موضــوعاً و عميقــة ضــرورية 

والمعــاد ومــا  أمــاعلى اإلنســان مــن التزامــات فكريــة وعقائــد مــن المبــدأســاس 

  .)٢(ن حياتهو بينهما وعلى ذلك تنبني كل تصرفاته وشؤ 

ولـو بقـي النـاس علـى  ،لـم يكـن الصـحابة يشـتغلون بـه"قال النووي فـي كتابـه 

 ،عنــهوربمــا نهينــا  ،ة اإلســالم لمــا أوجبنــا التشــاغل بــهماكــانوا عليــه فــي صــفو 

عـــداد إوالبـــد مـــن  وقـــد ثـــارت البـــدع فـــال ســـبيل الـــى تركهـــا تلـــتطم،فأمـــا اليـــوم 

االشـــتغال بأدلـــة فصـــار  ،وتـــزال بـــه الشـــبه ،المســـلك الحـــق مايـــدعى بـــه إلـــى

  .)٣("العقول فرض كفاية

  :ومن أشهر العلماء الذين برعوا في علم الكالم نذكر منهم 

  

  
                                                            

جــواهر :شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد  ســيوطي ،األ ؛١/١٠٨تفســير البحــر المحــيط ،:ندلســي األ )١(

بيــــــروت  مطبعــــــة دار الكتــــــب العلميــــــة ،(العقــــــود ،تحقيــــــق ســــــعد عبــــــد الحميــــــد محمــــــد الســــــعدني، 

  .١/٣٦١،)م١٩٩٦،

مطبعــة (تحقيــق محمــد رضــا الحســيني ، الحكايــات ،:د بــن النعمــان محمــد بــن محمــ الشــيخ المفيــد ، )٢(

مطبعــة مجمــع (فرائــد االصــول ،:مرتضــى  نصــاري،األ ؛١٥،)م١٩٩٣، ٢ط بيــروت ، دار المفيــد ،

  .١/٥٢،)هـ ١٤١٩، قم الفكر االسالمي ،

ر مطبعـة دا(روضة الطالبين، تحقيق عـادل أحمـد عبـد الموجـود،:أبي زكريا يحيى بن شرف الدين  )٣(

  .٧/٤٥٢،)ت.الكتب العلمية، بيروت، د
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حيـــا  كـــان( االملـــيّ  الحســـينيّ  الســـيد حيـــدر بـــن علـــي بـــن حيـــدر العلـــويّ  .١

  ):م١٣٦٩/هـ٧٧١:

فــي الحلــة،  جــالء الــذين بــرزوا خــالل القــرن الثــامن الهجــريّ مــن العلمــاء األ

جـامع األسـرار ومنبـع (ومن أبرز مؤلفاته  كتـاب  ،)العالم المتكلم(وصف بـ 

وكتــــاب  ،)فــــص الفصــــوص(وكتــــاب ، )جــــامع الحقــــائق(، وكتــــاب )نــــواراأل

  .)١()الكشكول(

/ هــ ٧٥٤:ت(بن محمد بن علي االعـرج  السيد عميد الدين عبد المطلب. ٢

  ):م١٣٥٣

ولــه فــي علــم الكــالم كتــاب  ،)٢()المتكلمــينشــيخ (بـــ  وصــفه ســليمان البحرانــيّ 

أنـوار الملكـوت فـي شـرح فصـوص (وهـو شـرح كتـاب ) شرح أنوار الملكـوت(

  .)٣()الياقوت

  ):م١٣٥٤/هـ٧٥٥:ت( الكاشانيّ  بن محمد بن علي نصير الدين علي .٣

عــالم فاضــل (وذكــره المجلســّي بـــ  ، )٤()الفاضــل المــتكلم ( ـ وصــفه النــوري بــ

  .)٦()العالم المتكلم (البروجردّي بـ  قال عنه، و )٥()من أجلة المتكلمين
                                                            

تحقيـق عـزة اهللا  مدينـة المعـاجز ،:سليمان البحراني،هاشـم  ؛ ١١،تبصرة المتعلمين:العالمة الحلي  )١(

  .٢/٢٦٧،)هـ ١٤١٣قم ،  مطبعة مؤسسة المعارف االسالمية ،(الهمداني ،
ــــــة المــــــرام ، :هاشــــــم )٢( ــــــي عاشــــــور ، غاي ــــــق عل ــــــم ، ســــــالمي ،مطبعــــــة مؤسســــــة النشــــــر اال(تحقي  ق

  .٧/٢٧،)ت.د

  .٧/٢٧ غاية المرام ، :سليمان البحراني  )٣(

  .٢/١٤خاتمة المستدرك ،) ٤(

  .١٠٤/٢٠٦بحار االنوار ، )٥(

  .٢/١٩٢طرائف المقال ، )٦(
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  ) :م١٣٩٨ /هـ٨٠١:كان حيا(علي بن عبد الكريم النيلي  .٤

عيـــان الحلـــة خـــالل القـــرن أعـــالم مجتهـــد متبحـــر فـــي علـــم الكـــالم ومـــن هـــو 

  .)١()يمانسرور أهل األ(ن أهم مؤلفاته كتاب وم،  الثامن الهجريّ 

  ) :م ١٤١٠/هـ٨١٣:ت( الحافظ رجب بن محمد رجب البرسيّ  .٥ 

ومــن  ،إلــى جانــب العلــوم األخــرىأحــد العلمــاء الــذين برعــوا فــي علــم الكــالم 

  .)٢()لوامع أنوار التمجيد وأسرار التوحيد(هم مؤلفاته في هذا العلم كتاب أ

  

ـــــــــ. ٦ ـــــــــدين المق ـــــــــال ال ـــــــــد اهللا الســـــــــيورّي الحلـــــــــّي داد جم ـــــــــن عب ب

  ):م١٤٢٢/هـ٨٢٦:ت(

ــــ  ومـــن أهـــم ، )العـــالم الفاضـــل المـــتكلم (مـــن العلمـــاء األجـــالء، وصـــف ب

، )هــج المسترشــدينلــى نإرشــاد الطــالبين إ(كتــاب  ،مؤلفاتــه فــي علــم الكــالم

ـــ  )شــرح الفصــول النصــيرية(وكتــاب  ،)لهيــةاللوامــع اإل(وكتــاب  ( أســماه ب

  .)٣()شرح تجريد البالغة(كتاب و  ،) نوار الجالليةاأل

ــــيّ  .٧ ــــي المهلب ــــن عل ــــد ب ــــن محم ــــّي  الحســــن ب ــــا(الحل ــــان حي  ٨٤٠:ك

  ):م١٤٣٦/هـ

                                                            
  .٢٣٨منازل االخرة والمطالب الفاخرة ،:القمي  ؛١/١٨،المهذب البارع: الحلي ابن فهد  )١(

  .٢٣٨منازل االخرة والمطالب الفاخرة ،:القمي  ؛١/١٨،بارعالمهذب ال: الحلي ابن فهد  )٢(

  .١٥٢نظرة الى الغدير ،:ساني االمروج الخر  ؛٧/٣٣الغدير ،:ميني األ )٣(
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عـــد مـــن أعـــالم الحلـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن  ،المـــتكلم ،العـــالم الفاضـــل

ولـه فـي  ،ول مـن القـرن التاسـع الهجـريّ والنصف األ القرن الثامن الهجريّ 

  . )١()رد شبهة القدرية األنوار البدرية في(كتاب  ،علم الكالم

  :) م ١٤٣٧/هـ ٨٤١:ت(الحليّ  سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .٨

فـــي علـــم  عـــد مـــن العلمـــاء الـــذين برعـــوا ،الفقيـــه المحـــدث ،العـــالم الفاضـــل

ــــم الكــــالم ،الكــــالم ــــه فــــي عل ــــد فــــي (، كتــــاب ومــــن أهــــم مؤلفات ــــدر الفري ال

  .)٢()التوحيد

ــا(  الحلــيّ  الجزائــريّ  حســن بــن الحســين بــن مطــر .٩ هـــ ٨٤٩:  كــان حي

  ):م ١٤٤٥/

من علماء الحلة األجـالء لـه مشـاركة واسـعة فـي  ،زاهد ،هو عالم، فاضل

  .)٣()رسالة في الكالم(هم مؤلفاته في علم الكالم أ، ومن العلوم

  :ريخ أعلم الت -٣   

ــ      ذ هــو إشــريف الغايــة،  ،ائــدفــن عزيــز المــذهب جــم الفو "ريخ هــو أالت

نبيـاء فـي سـيرهم، واأل خالقهـم،أمم فـي ين من األأحوال الماضييوقفنا على 

علــم تضــبط بــه " بأنــه وعرفــه الســخاويّ . )٤("والملــوك فــي دولهــم وسياســتهم

                                                            
نفحــات االزهــار فــي خالصــة عقبــات االنــوار :الميالنــي  ؛١/٢١خالصــة عقبــات االنــوار ،:النقــوي  )١(

،١/٢٣.  
 .٢/٤٢٣طرائف المقال ، :ردي ؛ البروج ٢٦٤رسائل  فقھية ،: األنصاري  ) ٢(
  .٧/١٠٠معجم رجال الحديث : الخوئي  )٣(
  .٩/ ١العبر ،: ابن خلدون  )٤(
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وموضــــوعه  ،يحــــدث مــــن حــــوادث ووقــــائع ومــــا ة،األحــــوال مــــن والدة ووفــــا

علــم يســجل الحــوادث "نــه أوعرفــه الشــيخ المفيــد علــى ، )١("اإلنســان والزمــان

حصــاء إبعضــها مــع الــبعض كمــا يحتــوي علــى  وعالقــة ،أســبابهاالماضــية و 

للتطـــــورات الخاصـــــة باالقتصـــــاد والـــــدين ويبحـــــث عـــــن الحركـــــات الفكريـــــة 

  .)٢("واألحوال االجتماعية

ونعـــرف  فـــي حيـــاة األمـــم،مـــدى تـــأثيره  عرفـــةموللتـــاريخ أهميـــة كبيـــرة ل    

ًا درســــًا وبحثــــأريخهــــا تــــدوينًا و ت األمــــم علــــى اختالفهــــا بتيــــيضــــًا لمــــاذا عنأ

 ،فيـه علـى واقعهـا الـذي تعـيشن تتعرف من خـالل ذلـك أفهي تريد  ،وتحليالً 

وحظـي . )٣( ريخ كلـه عبـرة وفكـرةألتستفيد منه في مستقبلها الذي تقدم عليه، فالت

دو مـن العســير بحيـث يغـ ريخ بالعنايـة الواسـعة مـن قبــل المسـلمين،أالتـعلـم 

لــدى  ريخــًا واســعًا ومســهبًا كمــا هــوأتأخــرى أقامــت لهــا مــة أتصــور وجــود 

  .)٤(المسلمين

  :ريخ نذكر منهمأومن العلماء الذين برعوا في علم الت  

 ):م ١٣٣٩/هـ  ٧٤٠: ت (بن داود الحلّي الحسن  .١

                                                            
ــــــرحمن )١( ــــــد ال ــــــن عب ــــــدين محمــــــد ب ــــــز :شــــــمس ال ــــــق فران ــــــاريخ ،تحقي ــــــالتوبيخ لمــــــن ذم الت االعــــــالن ب

  .٣٨٥ ،)م١٩٦٣،بغداد ، مطبعة العاني(روزنشال،
  .١/٣،)ت.د بيروت ، عة دار المفيد ،مطب(االرشاد ،:محمد بن محمد بن النعمان  )٢(
  .١/٦مدينة المعاجز ،: ن البحراني سليما )٣(
  .١/٣االرشاد ،: الشيخ المفيد  )٤(
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ــــد العلمــــحـــأ ـــأم التــــاء الـــذين اهتمـــوا بعل ـــ) ةـالبغيـــ(ه كتـــاب ـريخ ول ي ـف

 .  )١(اياـالقض

 ) :م ١٣٩٨/ هـ ٨٠١كان حيا ( نيليّ لعلي بن عبد الكريم ا .٢

، كــان م القــرن الثــامن الهجــري فــي الحلــةاضــل عــد مــن أعــالالعــالم الف

الــدر النضــيد فــي تعــازي اإلمــام (التــاريخ ولــه كتــاب  لــه اهتمــام بعلــم 

 .  )٢()الشهيد

/ هـــــ  ٨٠٢كــــان حيــــا (د الحلــــّي ن بــــن خالــــالحســــن بــــن ســــليما .٣

 :)م١٣٩٩

أحـــوال ( ه كتـــابـان لــــكـــأريخ و م بعلـــم التــــاإلجـــالء اهتـــمــــن العلمــــاء 

 .)٣()المحتضر

م ١٤١٠/ هــ  ٨١٣ت (بـن رجـب البرسـّي  الحافظ رجب بن محمـد .٤

:(  

إلـى العلـوم إضـافة  ريخ واضـحاً أ، كان اهتمامه بعلـم التـالعالم الفاضل       

   ه ـرى، ولـاألخ

  

  .   )٤()مير المؤمنينأفضائل (كتاب 
                                                            

نفــس الــرحمن فــي : ؛ النــوري  ٢/٨١ريــاض المســائل،:الطباطبــائي ؛٣/٤٦رســائل الكركــي،:الكركــي )١(

  .٦/٣٦معجم رجال الحديث،: الخوئي ؛ ١٠٠ن ،فضائل سلما
  .١٨٧/ ٣الذريعة الى تصانيف الشيعة ، : الطهراني ؛ ٢/٤٩٦كنى وااللقاب ،ال:القمي  )٢(
 مـــرآة:التبريـــزي ؛٥٥٩كشـــف الحجـــب واالســـتار ،:ســـين ؛ ح١٤٥/ ٢المـــل ،امـــل ا:الحـــر العـــاملي  )٣(

  .  ٤٨٦الكتب ،
ـــــــى تصـــــــاالذريعـــــــ: الطهرانـــــــي  )٤( ـــــــياأل ؛ ٤٩/ ١،  ةنيف الشـــــــيعة ال المـــــــروج  ؛٧/٣٣الغـــــــدير  :مين

  .١٥٢رة الى الغدير ،نظ:الخراساني
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  ):م ١٤٢٦/ هـ  ٨٣٠: ت (  اشد الحليّ الحسن بن ر  .٥

أرجــوزة فــي ، أهــم مؤلفاتــه خ ومــن ريأ، اهــتم بعلــم التــالعــالم الفاضــل

وأرجوزة في نظم  ،ريخ القاهرةأ، وأرجوزة في توالخلفاء  ريخ الملوكأت

)  الشـهيدية ةلفيـة فـي نظـم األالجمانـة البهيـ(لفية الشهيد سـميت  بــ أ

  .)١()صول الدينأمصباح المهتدين في (وكتاب ،

 /هــ ٨٤٠: كـان حيـا ( الحلـيّ  الحسن بن محمد بن علي المهلبيّ  .٦

  ): م١٤٣٦

ــــ         ــــم الت ــــرزوا فــــي عل ــــذين ب ل القــــرن التاســــع ريخ خــــالأمــــن العلمــــاء ال

أضــواء الــدرر الغــوالي إليضــاح غصــب فــدك (  الهجــرّي، ولــه كتــاب

  .)٢()والعوالي 

/ هـــــ  ٨٤١: ت (  الحلــــيّ  ســــديّ أحمـــد بــــن محمــــد بــــن فهــــد األ .٧

  ) :م١٤٣٧

صـبح أوالـذي  ،أفـذاذ العلمـاءحـد أالعالم الفقيه، المتبحـر فـي العلـوم،  

ين، عـــد مـــن عجوبـــة عصـــره خـــالل القـــرنين الثـــامن والتاســـع الهجـــريأ

                                                            
الذريعـــة الـــى : ؛ الطهرانـــي ١/٢١خالصـــة عقبـــات االنـــوار،:؛ النقـــوي  ١٣٠االربعـــين ،:المــاحوزي  )١(

  .٤١٩/ ١تصانيف الشيعة ، 
الذريعـة : ؛ الطهرانـي ٢/١٠٧الفوائـد الرجاليـة ،: ؛ بحـر العلـوم ٢/٢١امـل االمـل ،  :الحر العاملي )٢(

  . ٢/٤٧الى تصانيف الشيعة ، 
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تـأريخ  (ته كتاب أهم مؤلفاريخ ومن ا في علم التأء الذين برعو العلما

  .)١()ئمةاأل
  

  

  :نسابعلم األ  -٤       

علم "وفي االصطالح هو. )٢(األنساب في اللغة تعني نسب القرابات     

واعـــده الكليـــة والجزئيـــة والغـــرض منـــه يتعـــرف منـــه أنســـاب النـــاس وق

عظـيم النفـع جليـل  علـم وهو في نسب شخص، أاالحتراز عن الخط

وجعلنـــــاكُم شـــــعوبا وقباَئـــــلَ (، كمـــــا جـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى)٣("القـــــدر
ــارفُوا علـــم األنســـاب مـــن أهـــم العلـــوم والفضـــائل عنـــد  ، ويعـــدّ )٤()لتَعـ

الخلـــف، واهـــتم بـــه شـــرع  إلـــىواألقـــوام مـــن الســـلف  األســـر البشـــرية،

  .)٥(اإلسالم

  :ومن العلماء الذين برعوا في هذا العلم نذكر منهم         

  ):م١٣٣٩/هـ ٧٤٠:ت(الحسن بن داود الحليّ  .١

                                                            
  .٤١٩/ ١الذريعة الى تصانيف الشيعة ، : ؛ الطهراني ١٣٠االربعين ،:احوزي لما )١(
حمــد المهــدوي ومحمــود المرعشــي، أالمجــدي فــي انســاب الطــالبيين، تحقيــق : محمــد العلــوي، علــي )٢(

  .٥)هـ ١٤٠٩مطبعة سيد الشهداء، قم، (
  .٦-٥، المجدي في انساب الطالبيين:  محمد العلوي )٣(
  ).١٣( االية:سورة الحجرات )٤(
تحقيــــق عبــــد اهللا عمــــر  ،االنســــاب :الســــمعاني ، أبــــو ســــعد عبــــد الكــــريم بــــن محمــــد بــــن منصــــور )٥(

  .١/٥،) م١٩٨٨مطبعة دار الجنان ، بيروت ، (البارودي،
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سـلك فـي  إذ) الرجـال(الرجالي النبيل، صاحب كتاب ،العالم الفاضل

نـه رتبـه علـى الحـروف األول فـاألول إذ إ، مختلفـاً  هذا الكتاب سلوكاً 

سماء وأسماء األبـاء واألجـداد وجمـع مـا وصـل إليـه مـن كتـب في األ

عالمـة  كتـابالرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب، وجعل لكـل 

  .)١(حرفين، وضبط األسماءًا أو بل لكل باب حرف

 الحلــــيّ  علـــي بــــن عبــــد الحميــــد بــــن فخــــار بــــن معــــد الموســــويّ  .٢

  :)م١٣٥٨/هـ٧٦٠:ت(

فاضـل، نسـابة  عـدة علـوم، أستاذ ابن معية، العـالم المشـارك فـيهو 

جمـــع الـــدر النضـــيد فـــي مراثـــي (مؤلفاتـــه      هـــم ،رجـــالي، ومـــن أ

  .)٢()الشهيد

بــن  بـن القاســم  ناج الـدين محمــد بــن القاسـم بــن الحســيتــ السـيد .٣

  :)م٧٧٦/١٣٧٤:ت(معية

العــــالم الفقيــــه " العــــالم الفاضــــل، جليــــل القــــدر، وصــــفه ابــــن عنبــــة بـــــ

نســـــب فـــــي زمانـــــه ولـــــه فـــــي علـــــم الأليـــــه انتهـــــى ، ةالحاســـــب النســـــاب

  ومن . )٣("سنادات العالية والسماعات الشريفةاإل

                                                            
  .١٣٦نظرة الى الغدير،: المروج الخراساني ؛٦/٦الغدير، : مينياأل )١(

  . ٥/٤٤٦الغدير،: مينياأل؛١/٥٠٦،رفين ھدية العا: ؛البغدادي١٤٥مرآة الكتب، :التبريزي )٢(

  .١٤عمدة الطالب ، )٣(
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 ،)٢()تـــذييل االعقـــاب(وكتـــاب ،)١()مـــمأخبـــار األ( هـــم مؤلفاتـــه كتـــابأ

الجــــذوة ( وكتــــاب ، )٤()الرجــــال(، وكتــــاب)٣()الثمــــرة الظــــاهرة(وكتــــاب

  .)٦()كشف االلتباس في نسب بني العباس(وكتاب  ،)٥()الزينبية

  ):م١٣٩٨/هـ٨٠١:كان حيا(ريم النيليّ علي بن عبد الك .٤

 )٧()العالم الحسب النسابة(ـب الكامل، وصفه الطهرانيّ العالم الفاضل 

الدر النضيد في تعـازي اإلمـام (، ومن أهم مؤلفاته كتاب )٧()النسابة

  .)٨()اإلمام الشهيد

  
  

  :علم المنطقـ  ٥               

                                                            
ي   )١( ال:التفرش د الرج وم  ؛٤/٣٢٩،نق ر العل ة ، : بح د الرجالي وئي  ؛٢٩٤، ٢٢٨/ ٢الفوائ : الخ

  .١٧/٣٦٠معجم رجال الحديث ،
د الرجال:التفرشي؛  ٢٩٤/  ٢امل االمل ، : الحر العاملي  )٢( ي٤/٣٢٩،نق ات اعالم :؛الطھران طبق

  .٩٥الشيعة،
  .٥/١٥ ،الذريعة الى تصانيف الشيعة:الطهراني )٣(

: ؛ الخوئي  ٥/٩٣الذريعة الى تصانيف الشيعة،:الطھراني؛٢/٢٦٥الفوائد الرجالية،: بحر العلوم )٤(
  .١٧/٣٦٠،معجم رجال الحديث

  .١٨/٢٠الذريعة الى تصانيف الشيعة،:الطھراني ؛٤/٣٢٩،نقد الرجال:التفرشي )٥(

  .١٠/٩٠الذريعة الى تصانيف الشيعة،:الطهراني )٦(

  .٧٨،)م١٩٨٨، ٢مطبعة دار العلوم،بيروت،ط(مصفى المقال في مصنفي علم الرجال،:كبزر ا اق )٧(

  .٧٨،)م١٩٨٨
  .٣/١٧٨الذريعة الى تصانيف الشيعة،:الطهراني؛٢٣٨،والمطالب الفاخرة منازل االخرة:قمي ال )٨(
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المنطــق هــو علــم يــدرس فــي الحقيقــة عمليــة التفكيــر مهمــا كــان      

ن أ، ويحــدد النظــام العــام الــذي يجــب وحقلهــا العلمــيّ  اهــا ومجالهــلون

وحيــــد وعرفـــه . )١(ســــليماً  تتبعـــه عمليـــة التفكيــــر لكـــي يكــــون التفكيـــر

علـم مـن العلـوم اإلليـة التـي تسـتخدم لحصـول غايـة، " نهبأ البهبهانيّ 

هي غير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفـل ببيـان الطـرق العامـة 

  .)٢("لى الحقائق المجهولةإبها الفكر  الصحيحة التي يتوصل

تعلـم القواعـد العامـة للتفكيـر الصـحيح حتـى والغرض منـه هـو 

فكار الصحيحة في جميـع العلـوم، فيعلمـك علـى الى األ ينتقل الذهن

إلــى يــة هيئــة وترتيــب فكــري تنتقــل مــن الصــور الحاضــرة فــي ذهنــك أ

 )المعيــار(و ،)الميــزان(ـمــور الغائبــة عنــك ولــذا ســموا هــذا العلــم بــاأل

لعلمــاء الــذين ومــن ا. )٣()خــادم العلــوم(ـوســموه بــ ،مــن الــوزن والعيــار

  :، نذكر منهماشتهروا بهذا العلم

  :)م١٣٣٩/هـ٧٤٠:ت(الحسين بن داود الحليّ  .١

حـــــل (وكتـــــاب ، )حكـــــام القضـــــيةأ(العـــــالم الفاضـــــل، صـــــاحب كتـــــاب

  .)٤()شكال في عقد االشكالإلا
                                                            

  .١٣،)هـ ١٣٩٥، ٢ة النعمان، النجف،طمطبع(صول، المعالم الجديدة لال: محمد الصدر،باقر  )١(

  .١/١٦٣،)هـ ٢،١٤٠٥العلم، بيروت،طمطبعة مكتبة دار (لفوائد العلية، ا:محمد باقر )٢(

 .١/١٦٣الفوائد العلية،: البهبهانيوحيد  )٣(

الحيـــاة الفكريـــة فـــي : ؛ الخزرجي،ماجـــد عبـــد زيـــد٣/١٧٨الذريعـــة الـــى تصـــانيف الشـــيعة،:الطهرانـــي )٤(

اطروحــــــة دكتــــــوراه غيــــــر منشــــــورة، الجامعــــــة ( ن الســــــابع والثــــــامن الهجــــــريين،الحلــــــة فــــــي القــــــرني

  .٢٠٦،)م٢٠٠٥المستنصرية،
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  :)م١٤٤٦/هـ٨٥٠:ت(الحبلروديّ  خضر بن محمد الرازيّ  .٢

العــالم الفاضــل، المحقــق المــدقق، عــد مــن العلمــاء الــذين برعــوا فــي 

كاشـف الحقـائق فـي شـرح درة (هم مؤلفاتـه كتـابأعلم المنطق، ومن 

  .)١()قائق في شرح غرة المنطقحجامع ال( وكتاب ،)المنطق

  

  :  العلوم الصرفة -اً ثاني  

  :علم الفلك - ١

ب الثابتـــة والمتحركـــة والمتحيـــزة ظـــر فـــي حركـــات الكواكـــعلـــم ين"وهـــو     

شكال وأوضاع لألفالك لزمت عنهـا أويستدل بكيفيات تلك الحركات على 

علــم " نــهبأوعرفــه القنــوجي  .)٢("هــذه الحركــات المحسوســة بطــرق هندســية

، مـن حيـث الكميـة إلجرام البسيطة العلوية والسفليةيبحث فيه عن أحوال ا

ولعلـــم الفلـــك  .)٣("يلـــزم منهـــا ومـــاوالكيفيـــة والوضـــع والحركـــة الالزمـــة لهـــا 

 أهميـة كبيـرة حتـى إن علمـاء الـدين كـانوا يولونـه اهتمامـاً ) الهيئة والنجـوم(

، وذلــك الرتباطــه بــأمور العبــادة، فمعرفــة وقــت الصــالة يحتــاج الــى خاصــاً 

دقــة فــي مواعيــدها وكــذلك تحديــد شــهر ذي الحجــة، وتحديــد اتجــاه القبلــة 

                                                            
  . ١٧/٢٣٦الى تصانيف الشيعة،الذريعة :الطهراني؛١١٠/ ٢امل االمل ،:الحرالعاملي  )١(

  .١/٤٨٧العبر ، : ابن خلدون )٢(
مطبعـة دار الكتـب العلميـة، (وم ،ابجد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العل:صديق بن حسن  )٣(

  .٢/٥٧٧،)هـ ١٣٩٥بيروت ، 
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الـــذين برعـــوا فـــي علـــم  العلمـــاءن مـــو ايـــة، وغيرهـــا، لـــذا أولـــوه اهتمامـــا وعن

  :الفلك

  : )م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ  .١

ــــه  ــــوم مختلفة،ول ــــدة الشــــاملة لعل ــــه، صــــاحب التصــــانيف العدي العــــالم الفقي

  .)٢()الشهدة شرح تعريب الزبدة(وكتاب ،)١()شرح صفوة المعارف(كتاب

  ):م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(يّ الحل سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .٢

علم الفلـك والنجـوم، ولـه فيهـا كتـاب  تصانيف في مختلف العلوم ومنهاله 

  .)٣()منازل القمر(

  :علم الحساب-٢   

بالضــم والتفريــق صــناعة علميــة فــي حســاب األعــداد "الحســاب هــو        

فراد وهو الجمع، وبالتضعيف تضاعف عـدد إلعداد بافالضم يكون في األ

مـا أعـداد ًا يكـون فـي األيضـأهـذا هـو الضـرب، والتفريـق خـر و آحاد عدد آ

و تفصـيل أ ،مـن عـدد ومعرفـة البـاقي وهـو  الطـرح زالة عـددإباإلفراد مثل 

 وعرفــــه  ،)٤("عــــدد بــــأجزاء متســــاوية تكــــون عــــدتها محصــــلة وهــــو القســــمة

  .)٥("المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصحيحها" نهبأ الدمياطيّ 

                                                            
  .٤٢/٢٩عيان الشيعة،ا: ميناأل )١(
  .١٥/٥١الذريعة الى تصانيف الشيعة،:الطهراني )٢(
  .١١/١٩٧لى تصانيف الشيعة،االذريعة : الطهراني ؛١ورقةمنازل القمر، :ابن فهد الحلي )٣(
  .١/٤٨٣العبر ،:ابن خلدون  )٤(
  .٣/٢٧٨،)م١٩٩٧مطبعة دار الفكر، بيروت ، (اعانة الطالبين، :حمدأبي بكر م )٥(
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  :الذين برعوا في علم الحساب نذكر ومن العلماء      

 محمد بن القاسم بن الحسين بن القاسم بنالدين السيد تاج . ١

  :)م١٣٧٤/هـ٧٧٦:ت(معية

ــــذين برعـــــحــــد العلمــــأ   ـــــاء ال ـــــوا ف ــــة ول ــــ( هـي الحل ـــــرسال ـــــة االبتهــــاج ف م ـي عل

  .)١()الحساب

  ):م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ . ٢

ولـــه فيهـــا  ،هتمامـــه بـــالعلوم الصـــرفة ومنهـــا الرياضـــيات والهندســـةأب اشـــتهر

  تصانيف منها كتاب

  

  .)٢()رشاد في معرفة المقاديراأل( 

  :علم الطب-٣  

صــناعة تنظــر فــي بــدن اإلنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح "الطــب هــو      

ن تبـين أفيحاول صاحبها حفظ الصـحة وبـرء المـرض باألدويـة واألغذيـة بعـد 

ي يخــص كــل عضــو مــن أعضــاء البــدن وأســباب تلــك اإلمــراض المــرض الــذ

هـتم أوالغرض منه هو حفظ الصـحة وعـالج األمـراض، و  ،)٣("التي تنشأ عنها

  .العرب بعلم الطب فكان لهم عالجاتهم الخاصة بهم

  :ومن العلماء الذين برعوا في علم الطب نذكر منهم 
                                                            

  .١/٦٢الذريعة الى تصانيف الشيعة،: الطهراني ؛١/١٨الدروس الشرعية،: الشهيد األول )١(
، ٢مطبعـــــة النعمـــــان، النجـــــف،ط(عـــــالم العـــــرب فـــــي العلـــــوم والفنـــــون، ا: الدجيلي،عبـــــد الصـــــاحب )٢(

  .٢/٢١٠،)م١٩٦٦

   .١/٤٩٣، العبر:ابن خلدون  )٣(
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  ):م١٣٨٨/هـ٧٩٠:ت(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد العتايقيّ  

االيمــــاقي فــــي شــــرح (لــــه العديــــد مــــن المؤلفــــات فــــي علــــم الطــــب منهــــا كتــــاب

التشـريح فــي ( وكتـاب ،)٢()التصــريف فـي شـرح التلــويح( ، وكتـاب)١()االيالقـي

  .)٣()الطب

                                    

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  الصالت الثقافية بين الحلة والمدن اإلسالمية

                                                            
: ؛ الزركلي ٣/٢٣رسائل الكركي ، : ؛ الكركي  ١/٣٢الدروس الشرعية ، : الشهيد األول  )١(

  . ٢/٢١٠اعالم العرب ، : ؛ الدجيلي٣/٣٣٠االعالم ، 

  .٢/٢١٠اعالم العرب،: الدجيلي ؛٣/٣٣٠االعالم، :الزركلي )٢(

  .٢/٢١٠اعالم العرب ،: دجيلي؛ ال٥/١٦٧معجم المؤلفين، : ؛ كحالة٣/٣٣٠االعالم، :الزركلي )٣(
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  :مع المدن العراقية  ت الثقافيةالصال ـ أوالً   

 بـدأت تسـتقطب لما وصلت الحلة إلى أسمى درجـات النهـوض الفكـريّ        

، وســـبب ذلـــك هـــو الرغبـــة الشـــديدة لـــدى العديـــد مـــن علمـــاء المـــدن العراقيـــة

ــــ البالطــــ ــــين ال ــــة مــــن الحلي ــــي العلــــم وكســــب المعرف ــــي تلق ذين اشــــتهروا ف

المــدن طــالب مــن تهافــت ال ، األمــر الــذي أدى إلــىبكفــاءتهم وســعة علمهــم

  .تهم الدراسية أينما ذهب أساتذتهماألخرى على حلقا

  :ـ الرحلة من مدن العراق إلى الحلة١  

لـــوم الع طـــالبألهميـــة هـــذه المدينـــة فقـــد رحـــل اليهـــا العديـــد مـــن العلمـــاء و     

    :ذكر منهمالمختلفة والشعراء  واألدباء ن

ـــن الحســـين .١ ـــي ب ـــدين عل ـــن كمـــال ال ـــيّ  ب ـــاد الليث : ت(الواســـطيّ  حم

  : )م١٣٥٣/ هـ٧٥٤

الحــافظ (كمــا وصــف بـــ  ،)١()الزاهــد  هالفقيــ(بـــ  العــالم الفاضــل، وصــف   

الســيد  يــد لــى الحلــة وتتلمــذ فيهــا علــىإقــدم  ،)٢()المحقــق هالفقيــ المــتقن

، وعـد مـن مشـايخ )٣(هجـازة منـإ، وحصل على ابن طاووسعبد الكريم 

ائد فـــي مـــدح الرســـول القصـــ(أهـــم مؤلفاتـــه كتـــاب ومـــن  ،)٤(ابـــن معيـــة

  .)٥()واألئمة 

                                                            
   .١٧٩/ ٢امل االمل ، : الحر العاملي  )١(
  .٣٩٠/ ١٢معجم رجال الحديث ، : ئي الخو  )٢(
  .٨٤/ ١البابليات ، : عقوبي ؛ الي ٤٢٥/ ٣رياض العلماء ، : فندي األ )٣(
  .٣٩٠/ ١٢معجم رجال الحديث ،: ئي ؛ الخو  ١٧٩/ ٢امل االمل ، : الحر العاملي  )٤(
   .٨٦/ ١٧الذريعة الى تصانيف الشيعة ، : الطهراني  )٥(
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: ت( البغـداديّ التاجر  حمد بن علي بـن الحسـن بـن خليفـة الحسـينيّ أ .٢

  ): م١٣٦٣/ هـ٧٦٥

لـــى الحلـــة إ، ثـــم قـــدم ولـــد ونشـــأ فـــي بغـــداد ،)١(، التـــاجرالعـــالم الفاضـــل

  .)٢(عالم الحلةأ، وعد من العالمة ابن المطهر الحليّ يد وتتلمذ على 

  

/ هــــ ٨٥٠: ت( الحلـــيّ  الموصـــليّ  يعـــيّ علـــي بـــن عبـــد العزيـــز الخل .٣

  ): م١٤٤٦

، ثــم قــدم إلــى الحلــة واســتقر بهــا حتــى ولــد فــي الموصــل ،شــاعر مجيــد

إلــى اهللا  لــه ديــوان شــعر فــي مــدح أهــل البيــت والتوســل بهــم ،)٣(وفاتــه

  :)٤(نذكر سبحانه وتعالى ومن شعره

ـــه       إذا شئت النجاة  فزر حسيناً  لكـــي تلقـــى اإلل

  نـعي قرير

عليــه غبــار زوار              مًا ليس تمس جس فان النار

  نـالحسي

  : )م١٤٤٦/ هـ  ٨٥٠: ت( محمد بن حماد الحليّ  .٤

                                                            
   ٠١٦٨مكتبة العالمة الحلي ، : الطباطبائي  )١(
  .٥٣/ ٥رياض العلماء ، : األفندي ) ٢(
  . ١٣٧- ١/١٣٦البابليات :؛ اليعقوبي  ٦/١٣ ،الغدير:األميني  )٣(

  . ١/١٣٧البابليات ،: اليعقوبي  )٤(
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، شـاعر البصـريّ  أبو الحسن محمد المعروف بابن حماد البغـداديّ هو 

، )١(الت شـعريةرًا للعالمة الخليعّي وله معه مساجمعروف كان معاص

فهـذا يعنـي أنـه زار )  يّ والحل والبصريّ  البغداديّ (وبما انه كان يلقب بـ

وتوجــــه الشــــاعر ابــــن حمــــاد نحــــو النجــــف  .هــــذه المــــدن واســــتقر بهــــا

ي فيهــا حتــى توجــه نحــو الحلــة وبقــو وكــربالء لزيــارة العتبــات المقدســة 

، وكـان معـروف بقبـر ابـن حمـاد لخليعـيّ ا، وقبره بالقرب من قبـر وفاته

ل ي أهــإال فــ م يعـرف لــه شـعراً ولــه شــعر كثيـر لــو جمـع لكــان ديوانـًا، لـ

  :)٢(نذكر ومن شعره) عليهم السالم (البيت 

وأبــي وابــذل فــيكم         النبـي بمـهجتي أفديكم آل       

  ال ااالمـو 

لــم يــرض غيــركم         د وليكم الـذي وأنا ابن حما      

  وال يتوالى

  : )م١٤٥٥/ هـ٨٦٠: ت( بن محمد الموسويّ محمد بن فالح  .٥

، ليـدرس إلـى الحلـةم بعد ذلك بالحويزة  ثم قد أ، ولد ونشهو عالم فقيه

وأخـذ  ،درسة الشيخ أحمد بن فهد الحلّي، فـدخل المدرسـة الزينبيـةفي م

  .)٣(الفقه عن الشيخ أحمد الحليّ 

   : لى مدن العراقإـ الرحلة من الحلة ٢     

                                                            
   .١٠٤/ ٢تاريخ الحلة ، : كركوش ؛  ١٤٢/ ١ ،البابليات : اليعقوبي  )١(

  .٢/١٠٤يخ الحلة ، تار : كركوش ) ٢(

 .٢/١٠١الفوائد الرجالية ، : لوم ؛ بحر الع ٨٠/ ٤رياض العلماء ، : فندي األ) ٣(
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لـى مـدن العـراق إومن العلماء والشعراء واألدبـاء الـذين رحلـوا مـن الحلـة      

  : األخرى نذكر منهم 

  ): م١٣٣٩/هـ  ٧٤٠: ت( حسن بن داود الحليّ ال .١

، قـــدم النجـــف عـــالم الفاضـــل، المحـــدث، الفقيـــه، الشـــاعر، األديـــبال

هــ ٧٠٧(فيهـا سـنة ) الرجـال (، وأنهى كتابة كتابـه  الناس هخذ عناو 

  :  )٢(وله قصيدة في يوم الغدير نذكر منها ،)١()م١٣٠٧/ 

م ـيـــــوقـــــد أق يـــــوم الغـــــدير      محمـد أفما نظرت إلى كالم 

  المحمل 

ــــــــــه       حيـدر  فهذامن كنت مواله ،         مــــــــــواله اليرتــــــــــاب في

  محصـل 

بخالفــــة غــــراء ال       ظاهرًا  عليه نصاً  نص النبيّ 

  ل أوّ تتـــ

عـــرج ين عبـــد المطلـــب بـــن محمـــد بـــن علـــي األالســـيد عميـــد الـــد .٢

  : )م١٣٥٣/ هـ ٧٥٤:ت(

                                                            
مجمع االداب في معجـم االلقـاب ، تحقيـق محمـد :  ،أبو الفضل عبد الرزاق ابن أحمد ابن الفوطي )١(

رسـائل : الكركـي ؛  ٢/١٣٨، ) هــ١٤١٦،  قـمثقافة واالرشاد االسـالمي ، مطبعة وزارة ال(الكاظم ، 

       .٤٦/ ٣الكركي  ، 
  .١/٢٢٧فقهاء الفيحاء ، : الدين  كمال )٢(
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ه ـ، ولـــي فيهـــا حتـــى وفاتـــهى بغـــداد وبقــــلـــإ، ذهـــب مـــن مشـــايخ الحلـــة

   .   )١(مجلس درس فيه

صــــــــفي الــــــــدين عبــــــــد العزيــــــــز بــــــــن محاســــــــن بــــــــن ســــــــرايا  .٣

  ):م١٣٤٩/هـ٧٥٠:ت(الحليّ 

، قـدم بغـداد وكـان لـه )٢(الشاعر المشهور، من شعراء الحلة األجالء

  : )٣(فيها مجالس وأشعار نذكر منها

فانــــــــه بانقضــــــــاء        من لم تـر الحلة الفيحـاء مقلته        

  ونـالعمـر مغب

كمــــا تجمــــع فيهــــا الضــــب         ئر األهوال قد جمعت ض بها سار أ        

  ونـوالن

ــــدين  .٤ ــــة فخــــر ال ــــةالعالم ــــن العالم ــــد ب ــــيّ  محم ــــن  الحل حســــن ب

  : )م١٣٦٩/هـ٧٧١:ت(يوسف

 إذبغــداد  ىلــإجــالء فــي الحلــة، رحــل أحــد العلمــاء األالعــالم الفقيــه، 

خـــذ عنـــه علـــم الفقـــه العديـــد مـــن أو ، )٤(كـــان لـــه فيهـــا مجـــالس درس

الـذي  العـامليّ  الحسنيّ  لم، ومنهم حيدر بن علي العبيدليّ الع البط

                                                            
  ٣/٠٢٢رسائل الكركي،:الكركي؛ ٢/٢٢٢رياض العلماء، : فندياأل )١(
  . ٢٠٠، لؤلؤة البحرين: ؛ البحراني  ٣/٢٦٠رياض العلماء ، : فندي األ )٢(
  .٧/٢٠٨يعة الى تصانيف الشيعة،الذر : الطهراني ؛٦/٤١٤المكاسب، : نصارياأل )٣(
  .٥/١٦٧معجم المؤلفين،:حالةك ؛٣/٣٣٠االعالم، : الزركلي ؛١/٤٩ايضاح المكنون، : البغدادي )٤(
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ليهــا الشــيخ محمــد  المعــروف إكــان موجــودا فــي بغــداد عنــدما رحــل 

  .)١()فخر المحققين(بـ

 ٧٩٠:ت(كمــــــال الــــــدين عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد العتــــــايقيّ  .٥

  ):م١٣٨٨/هـ

، لـــه مشـــاركة فــــي مـــن علمـــاء الحلـــة خـــالل القـــرن الثـــامن الهجـــريّ 

الب العلـــم لـــى النجـــف، وتتلمـــذ عليـــه العديـــد مـــن طـــإم ، قـــد)٢(العلـــوم

عــادوا للنجــف حيويتهــا العلميــة أالمعرفــة، فكــان مــن الفقهــاء الــذين و 

  .)٣(صابها في عهد المحقق والعالمة الحليّ أبعد الضعف الذي 

  ):م١٣٩٨/هـ٨٠١:كان حيا(علي بن عبد الكريم النيليّ  .٦

حمد بن فهـد أايخ من مشالنسابة الفاضل، و  الماهر،الشاعر  الفقيه،

  .)٥()النجفيّ ( ، قدم النجف واستقر بها حتى لقب بـ)٤(الحليّ 

 يوريّ ســــــــــــجمــــــــــــال الــــــــــــدين المقــــــــــــداد بــــــــــــن عبــــــــــــد اهللا ال .٧

  ):م١٤٢٢/هـ٨٢٦:ت(الحليّ 

                                                            
النجـــف االشـــرف والحلـــة صـــالت علميـــة :الحكيم،حســـن ؛١٠٤-٢/١٠٣ريـــاض العلمـــاء، :فنـــدياأل )١(

  .٣١-٣٠، )٢٠٠٦، مطبعة الغري،النجف(،وثقافية عبر العصور

  .٥/١٦٧معجم المؤلفين،:حالةك ؛٣/٣٣٠االعالم، : الزركلي ؛١/٤٩ايضاح المكنون، : البغدادي )٢(

 .٧/٢٠٨لذريعة الى تصانيف الشيعة،ا: الطهراني ؛٦/٤١٤المكاسب، : نصارياأل )٣(

الغــدير، : األمينــي ؛٢/٢٩٧ك، خاتمــة المســتدر : النــوري ؛١/١٨المهــذب البــارع، : ابــن فهــد الحلــي )٤(

٤/٩٦.  
 .٤/٨٨رياض العلماء،: األفندي )٥(
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صــحاب وعظمــاء مشــايخ أجــالء األالعــالم الفاضــل، الفقيــه، عــد مــن 

لى النجف ودرس فيها، وكان لـه فيهـا مجلـس درس إ، قدم )١(الرجال

  . )٢(العلم والمعرفة البدد غير قليل من طحضره ع

  ):م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(الحليّ  سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .٨

عـــد مـــن علمـــاء الحلـــة وفقائهـــا، لـــه مشـــاركة فـــي عـــدة علـــوم، كانـــت لـــه 

العديـــد مـــن  علـــى يـــده، وتتلمـــذ إلـــى بغـــداد، األولـــى رحـــل فيهـــا انرحلتـــ

والرحلـة ، )٣(لعـراقهـل اأالعلم والمعرفة، وغلب فيها جميع فقهـاء  البط

كان له األثر المهم في نشأة مدرسـة كـربالء  إذالثانية رحل إلى كربالء 

المهـذب البـارع (الفقهية وتطورها، ومن أهـم مؤلفاتـه فـي كـربالء، كتـاب 

، بقــــــــــــي فــــــــــــي كــــــــــــربالء حتــــــــــــى وفاتــــــــــــه )٤()فــــــــــــي الشــــــــــــرح النــــــــــــافع

ن قبـره فـي ألـى إ همبعضوقد ذهب .)٥(ودفن فيها) م١٤٣٧/هـ٨٤١(سنة

                                                            
: األنصـاري ؛١/١٢٢شـرح اللمعـة، : الشـهيد الثـاني ؛٢/١٣الصـراط المسـتقيم، :يونس العـامليابن  )١(

  .٣٧٣رسائل فقهية،
  .٢/٢٧٤خاتمة المستدرك ، : النوري ؛١/١٨٢رياض العلماء، :فندياأل )٢(
  .١/٣٠٠فقهاء الفيحاء، : كمال الدين ؛١/٧٤، تالجنا روضات: الخوانساري )٣(
  .٢/١٠٧الفوائد الرجالية،:العلوم بحر ) ٤(
الذريعــة الــى : الطهرانــي ؛٨/٤٨تنقــيح المقــال، :المامقــاني ؛٢/١٠٨الفوائــد الرجاليــة ،:العلــوم بحــر  )٥(

 .٢/٤٧تصانيف الشيعة،
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يوســف كركــوش فــي هــذا  يــدهأوقــد  ،القزوينــيّ  مهــدي مــنهم ة،فــي الحلــ

  .)٢(ن قبره موجود في كربالءأي الراجح أويبقى الر  ،)١(ي أيضاً أالر 

  

  :خرىية بين الحلة والمدن اإلسالمية األـ الصالت الثقافثانيًا     

توطدت الصالت العلمية بين الحلة والمدن اإلسالمية األخـرى عـن     

 فكريـاً  ن هذا االتصال قـد خلـق إبـداعاً إ ، و وٕاليهاالحلة طريق الرحلة من 

دى هذا النشاط إلـى ظهـور طائفـة مـن أفي مختلف العلوم الفكرية، وقد 

الفقهـــــاء واألدبـــــاء والشـــــعراء الـــــذين تركـــــوا مؤلفـــــات قيمـــــة فـــــي مختلـــــف 

علمية، هي ناتج طبيعـي لهـذه الصـالت،التي أدت فـي االختصاصات ال

خبــرة العلميــة واطــالع العلمــاء وطــالب العلــم لــى انتقــال الإمــر نهايــة األ

  .على النتاجات العلمية في المدن اإلسالمية

  :ـ الرحلة الى الحلة١   
 فأصــبحت مقصــداً  تعــد الحلــة مــن المــدن التــي نبــغ فيهــا عــدد مــن العلمــاء،

لطلـب العلـم والتتلمـذ  ،وفدوا إليهـا مـن عـدة مـدن إسـالمية لرجال الفكر الذين

  : نذكر منهمعلى أيدي علمائها و 

  
                                                            

تـــــــاريخ  ؛٢٢٤،)٢٠٠٥بيـــــــروت ، الرافـــــــدين ،مطبعـــــــة دار (دت القزوينـــــــي، تحقيـــــــق جـــــــو  المـــــــزار، )١(

  .٢/٩٤الحلة،
  .٤١الشيخ احمد بن فهد الحلي،:العذاري ؛٣/٧عوالي اللئالي،:ابن أبي جمهور )٢(
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  ):م٧٣٩/١٣٣٨:كان حيا(محمد الحسن بن الحداد العامليّ  اأب .١

لى الحلـة إ، قدم محمد الحسن بن الحداد العامليّ  بوأالدين هو الشيخ عز    

العلمــاء، تفقــه فــي الحلــة وتتلمــذ علــى يــد  جــلّ أمــن بــالد الشــام، كــان مــن 

  .)٢()ريق النجاةط(الحلة، كتاب لمؤلفات التي ألفها فيأومن ، )١(مشايخها

 مهنــــــــــــا بــــــــــــن ســــــــــــنان بــــــــــــن عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب الحســــــــــــينيّ  .٢

 ):م١٣٥٣/هـ٧٥٤:ت(المدنيّ 

 ،المــدنيّ  الســيد نجــم الــدين مهنــا بــن ســنان بــن عبــد الوهــاب الحســينيّ هــو     

، ولـد ونشـأ فـي المدينـة المنـورة، كـان حسـن الفهـم )٣(فاضل، فقيه، محقق

مـــن  يقطعـــون أمـــراً مـــراء المدينـــة فيـــه اعتقـــاد إذ كـــانوا الوأل جيـــد النظـــر،

ابـــن المطهـــر  لـــى الحلـــة وتتلمـــذ علـــى يـــد العالمـــة الحلـــيّ إ، قـــدم )٤(دونـــه

ــــــــــة يــــــــــوأج ــــــــــد العالمــــــــــة فخــــــــــر المحققــــــــــين فــــــــــي الحل ز مــــــــــن قبــــــــــل ول

  .)١()المعجزات ( ، وله كتاب )٥()م١٣٠٩/هـ٧٠٩(سنة

                                                            
، ) ھـ ١٤٠٥قم ،  ،مطبعة مؤسسة سيد الشھداء (الجامع للشرايع ،: بن سعيد الحلي ، يحيى ا )١(

: اساني المروج الخر ؛٦/١٣،الغدير : ميني األ؛ ٢٨االربعون حديثاً ، : ؛ الشھيد األول ١٣
  . ١٣٦نظرة الى الغدير ، 

؛ ٣/١٢٩، مستدرك سفينة البحار: ؛ الشاھرودي ٢/١٧٣امل االمل ،: الحر العاملي  )٢(
  .١٢/٣٩٠معجم رجال الحديث،:الخوئي

  .٢/٩٩معجم رجال الحديث،:  الخوئي ؛٢/٣٢٨امل االمل،:  الحر العاملي )٣(
  .٢/٩٩امل االمل،:  الحر العاملي ؛١٣/٢٢١،ية والنھايةاالبد:ابن كثير )٤(
: مينياأل ؛١٧/٨٦الذريعة الى تصانيف الشيعة ، : ؛ الطھراني٣٣ذوب النظار، : ابن نما الحلي  )٥(

  .٥/٤٣٩، الغدير
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  ) :م  ١٣٨٤/هـ  ٧٨٦: ت (  محمد بن مكي العامليّ  .٣

، ينــيّ الجز  محمــد بــن مكــي العــامليّ بــو عبــد اهللا أالشــيخ شــمس الــدين هــو     

، )٣()ولالشــهيد األ(لكنــه مشــهور بـــو  ،)٢(جــزين إلــى نســبة ســمي بــالجزيني

، )٤("أن يــذكر، ونبلــه أعظــم مــن أن ينكــر فضــله أشــهر مــن ،عــالم نحريــر"

ركـــز أســـس الفقـــه "إذ بـــرع فـــي الفقـــه  )٥()خاتمـــة المجتهـــدين (وصـــف  بــــ

لــى الحلــة إقــدم  ) ٦("متينــة الل علــى قواعــد رصــينة ومــداركومعــاني االســتد

فخــر المحققــين فــي ه جــاز أ، فى يــد ولــد العالمــة فخــر المحققــينوتتلمــذ علــ

وقتـل  ،) ٧(عـد مـن مشـايخ الحلـة ،)م ١٣٥٠/هــ  ٧٥١( داره بالحلة سـنة 

       .)٨()م ١٣٨٤/هـ  ٧٨٦( سنة 

                                                                                                                                                       
جــامع :؛ الكركــي١/١٩المهــذب البــارع ،: ابــن فهــد الحلــي ؛٢٢١/ ١٣دايــة والنهايــة ، بال:ابــن كثيــر  )١(

  . ١/٢٧المقاصد،
ــــل عامــــل: زين جــــ )٢(  ــــي. إحــــدى قــــرى جب ــــن فهــــد الحل ــــارع ،: اب جــــامع :؛ الكركــــي١/٤٠المهــــذب الب

  . ٣/٢٠المقاصد،
  .١٩٠منازل االخرة والمطالب الفاخرة ، : القمي  )٣(
  .١٨١، ١٧٥، ١٧٤وسائل الشيعة،:؛ الحر العاملي٥نضد القواعد الفقهية، :المقداد السيوري) ٤(
  .١٨١/ ١٠٥ار ، بحار االنو : المجلسي ) ٥(
لمسـائل ريـاض ا: ؛ الطباطبـائي ١٠٥/١٠بحـاراالنوار،:؛ المجلسـي١/٢٦مجمع الفائدة ،:األردبيلي  )٦(

 ،٤/ ١.  
مطبعة مكتب (االلفية والنفلية،تحقيق علي الفاضل القائيني،:الشهيد األول، محمد بن مكي العاملي )٧(

امل :الحر العاملي؛ ٣/١٥رسائل الكركي،:؛ الكركي٣١،)هـ١٤٠٨االعالم االسالمي، قم ، 

  .٢/٨االمل،
؛ ٣/٢٨٨،٣٤٢خاتمــــــــة المســــــــتدرك،:؛ النــــــــوري ٣٧،نضــــــــد القواعــــــــد الفقهيــــــــة:المقــــــــداد الســــــــيوري )٨(

،  ١٧٥، ١٧٤، ٣٠ائل الشــــيعة ، وســــ: الحــــر العــــاملي؛ ٣/١١٣معجــــم رجــــال الحــــديث،:لخــــوئيا

١٨١.  
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كــان ( الحلــيّ  شــرف الــدين علــي بــن الحســن بــن الحســين السرابشــنويّ  .٤

  :) م١٤٠٣/هـ٨٠٦: حيا

، قــــدم إلــــى الحلــــة مــــع أبيــــه الحســــن بــــن الحســــين ومســــكناً  الكاشــــي مولــــداً 

  .)١(، وتتلمذ على يد فقهائهاالسرابشنويّ 

 ١٤٠٦/هـ  ٨٠٩: كان حيا (  إبراهيم بن منصور بن عشيرة البحرانيّ  .٥

  ):م

تبات المقدسة في للعلم وزيارة الع لى العراق طلباً إ، قدم من فقهاء البحرين

، ومـن إلـى الحلـةسكن النجـف فـي بـادئ أمـره ثـم انتقـل فالنجف وكربالء، 

سـالة فـي شـرح ر (، و)رسـالة فـي الصـوم(ؤلفاته التي ألفها فـي الحلـة،أهم م

  .)٢()عدد محرمات الذبيحة

ـــــن الحســـــن الحـــــوالنيّ  .٦ ـــــن محمـــــد ب ـــــامليّ  محمـــــد ب ـــــا( الع  :كـــــان حي

  ): م ١٤٢١/هـ٨٢٥

م إلـى الحلـة عـاملّي، قـدال الشيخ محمد بـن محمـد بـن الحسـن الحـوالنيّ هو 

افتخـار  ،ه العالم العالمة الـورع المحقـقالشيخ الفقي" ـ، ووصف بمن اليمن

، )٣("اء، مرجـــع الفضـــالء، بقيـــة الصـــالحين، زيـــن الحـــاج والمعتمـــرينالعلمـــ

المهــذب (كتابــه  هقــرأ عليــ إذ، علــى يــد الشــيخ أحمــد بــن فهــد الحلــيّ  تتلمــذ

                                                            
  .٩٩/ ١طرائف المقال ، : بروجردي ال )١(
ھيد األول )٢( ة والنفل: الش ة ، االلفي ي ٣١ي ي، : ؛ الكرك ائل الكرك املي ١٥/ ٣رس ر الع ل : ؛ الح ام

  .١٥/ ١ض العلماء ، ريا: ؛ األفندي  ٨/  ٢االمل ، 
  . ٢٧/ ١٠٥النوار ، اار بح: المجلسي  )٣(
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إجــازة  فهــد الحلــيّ  حمــد بــنأ، فكتــب لــه الشــيخ )١()شــرح النــافع فــيالبــارع 

  .)٢(وصفه فيها بالفقيه) م١٤٢١/ هـ٨٢٥(سنة 

    

  : )م١٤٢٦/ هـ ٨٣٠: ت( الحسن بن راشد الحليّ  .٧

، العالم الفاضل، الشاعر، من أكـابر الفقهـاء، ولـد فـي البحـرين ونشـأ بهـا

للعلـــم وزيـــارة العتبـــات المقدســـة فـــي  ثـــم قـــدم بعـــد ذلـــك إلـــى العـــراق طالبـــاً 

بـن علـي (نظـم قصـيدة فـي مـدح اإلمـام النجـف  ، وفي)٣(النجف وكربالء

    :)٤(نذكر منها) السالم  هعلي) (أبي طالب 

في الحشـر كـل مـوال        نار الجحيم غدا لقد نجا من لظى ال

  ي لإلمام عل

وصـــــف وجـــــل عـــــن األشـــــباه        ـه مولى تعالى مقامـا أن يحيط ب

  ل والمث

لفية لجمانة البهية في نظم األا( نظم فيها قصيدة ،إلى الحلةوبعد انتقاله       

  ):٥( نذكر منها) م١٤٢١/ هـ٨٢٥(  سنة        )  يديةالشه

  داة األمــةـأئمـة الدين من ه       ــة ل األئمـاضـوأســال األف

                                                            
   ٠١٠٧/  ٢الفوائد الرجالية ، : بحر العلوم  )١(
   .١/١٤٤ريعة الى تصانيف الشيعة ، الذ: الطهراني ) ٢(
   .٢٧٨،  ٢٥٦/ ٢١اعيان الشيعة ، :  ميناأل؛  ٦٥/ ٢امل االمل ، :  العامليالحر  )٣(
  .١٢٤/ ١اعيان الشيعة ، : مين األ؛  ٢٥٧/ ٢١اعيان الشيعة ، : مين األ )٤(
    .١٢٥/ ١،   اعيان الشيعة: مين األ ؛ ٢٥٨- ٢٥٧/ ٢١،  اعيان الشيعة: مين األ )٥(
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  ن خلل أو هفـــوـماوجدوا م       يـل العفــو ها بذـأن يستروا من

/ ـ هـــ٨٤٠: كـــان حيـــا( الحلـــيّ  الحســـن بـــن محمـــد بـــن علـــي المهلبـــيّ  .٨

  ):م١٤٣٦

، وتتلمـذ العالم الفاضل، الشاعر المحقق، قـدم إلـى الحلـة مـن بـالد الشـام

د نـوار البدريـة فـي ر ألا(،وله كتـاب )١(حمد بن فهد الحليّ أعلى يد الشيخ 

وفــرغ مــن  حمــد بــن فهــد الحلــيّ أالشــيخ ، الــذي ألفــه بــأمر )شــبهة القدريــة

  .)٢()م١٤٣٦/ هـ٨٤٠(ليفه سنة أت

  ):  م١٤٤٦/ هـ ٨٥٠ :كان حيا( رانيّ مغامس بن داغر البح .٩

لــى الحلــة إ، قــدم أ فــي البحــرين، ولــد ونشــأديــب، شــاعر خطيــبعــالم هــو 

نظـم الكثيـر  ،لطلـب العلـم والمعرفـة حمـد بـن فهـد الحلـيّ أفي عهد الشيخ 

فــــي  )علــــيهم الســــالم(مــــن القصــــائد فــــي المراثــــي والمــــدائح ألهــــل البيــــت

  :)٤(ه،ونذكر من شعر )٣(الحلة

وأصــبحت معقـــوال لهـــا ـي               يا وقــد شـــاب مفرقـــأتخــدعني الـــدن

  بعقـــال 

   سوة فيها بـآل محمـــد                نبـي خير مبعوث والحـرم آلأولي 

  :الرحلة من الحلة -٢    

                                                            
 .١/٣٢٣رياض العلماء ، : األفندي )١(
الذريعـــة : ؛ الطهرانـــي  ٢١/ ١، خالصـــة عقبـــات االنـــوار: النقـــوي ؛ ١٣٠االربعـــين ، : زي المـــاحو  )٢(

  .٤١٩/ ٢،الى تصانيف الشيعة
  .١٥١نظرة الى الغدير ، : خراساني ؛ المروج ال٧/٢٧الغدير،:ميني األ )٣(
  .١٠٠/  ٢تاريخ الحلة ، : ؛ كركوش  ١٣٢/ ١البابليات ، : اليعقوبي   )٤(
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  : المدن اإلسالمية نذكر منهم  ىلإومن العلماء الذين رحلوا من الحلة     

هـ ٧٥٠:ت ( سرايا الحليّ بن  صفي الدين عبد العزيز بن محاسن .١

  ): م١٣٤٩/

ن الرحالت العديد م مهر في فنون الشعر كلها، وله أديبهو شاعر 

، إذ مـدح )م ١٣٢٥/ هــ ٧٢٦( مصـر سـنة منها رحلتـه األولـى إلـى 

ورحلتــه الثانيــة إلــى ، )١(هوأثنــى فضــالء مصــر عليــ ،ملوكهــا وأعيانهــا

   .)٢(، ومدح أكابرهاإذ اشتغل بالتجارةبالد الشام 

فخرالــــــدين العالمــــــة محمــــــد بــــــن العالمــــــة الحلــــــّي الحســــــن بــــــن  .٢

  ):م ١٣٦٩/هـ٧٧١:ت(يوسف

، لـــه العديـــد مـــن الـــرحالت منهـــا رحلتـــه عصـــره وحيـــدالعـــالم الفقيـــه، 

ة الرجعــ، وفــي طريـق مكـة المكرمــة لغـرض الحــج والزيـارة األولـى إلــى

   )٣()ب الحديثـتهذي( كتاب  أقر 

                                                            
فــوات الوفيــات،تحقيق : ؛ الكتبــي ،محمــد بــن شــاكر٢٩٠-١٩/٢٨٩، افي بالوفيــاتالــو :  الصــفدي )١(

ريــــاض : ؛ األفنــــدي ٣٣٧-٣٣٦/ ٢، ) م١٩٧٤صــــادر،بيروت، مطبعــــة دار (احســــان عبــــاس ،

  . ٣/١٣٧العلماء ، 

  .١/١٠٦البابليات ، : ؛ اليعقوبي ٤٢/ ٦الغدير ، : األميني  )٢(

  .٧٧/ ٥رياض العلماء، : األفندي )٣(
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ــ ودرس فــي  ،العالمــة الحلــيّ د فــارس مــع أبيــه الورحلتــه الثانيــة إلــى ب

مــن تالمــذة بــالد فــارس ومــنهم  المدرســة الســيارة ، وأجــاز فيهــا عــدداً 

  ن أبي طالب بـن الحاج الشيخ محمد ب

م  ١٣١٠/هــــ ٧١٠( جازتـــه ســـنة  إالـــذي حصـــل علـــى محمـــد اآلوي        

()١(.  

ـــايقيّ  .٣ ـــن محمـــد العت ـــد الـــرحمن ب ـــال الـــدين عب هــــ  ٧٩٠ت (  كم

  ) :م ١٣٨٨/

، قـدم إلـى بـالد لحلة األجالء خالل القـرن الثـامن الهجـريّ من علماء ا

وأقــــام فــــي أصــــفهان ) م  ١٣٤٥/هـــــ  ٧٤٦( فــــارس ســــنة           

  ،، وبعدها عاد إلى الحلةنحو عشرين سنة

  . )٢(ثم انتقل إلى النجف       

م ١٤٣٧/ هـ  ٨٤٠: ت (  الحليّ  سديّ أحمد بن محمد بن فهد األ .٤

:(  

مـن أفـذاذ العلمـاء وأسـاطين الفقهـاء الـذي حفلـت  ، واحـداً العالم الحلـيّ 

المعرفــة، وهــي رحلــة بهــم الحلــة الفيحــاء ، لــه رحلــة فــي طلــب العلــم و 

، وكــان القصــد مــن )٣(ة جــزينواســعة فــدخل فــي بــالد الشــام وقــدم قريــ

                                                            
؛ الطباطبــائي ١٠/ ١إيضــاح الفوائــد ، : ؛ فخــر المحققــين ١٣٤/ ٣داب ،المجمــع ا: ن الفــوطي ابــ )١(

  . ١٨٥مكتبة العالمة الحلي ، :

    .٣٣٠/ ٣العالم ، ا: الزركلي  ) ٢(
  .١٩-١٨/ ١المھذب البارع ، : لحلي ابن فھد ا ) ٣(
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أخـــــذ معارفـــــه مـــــن وراء رحلتـــــه جمـــــع مـــــارواه الشـــــيخ الشـــــهيد األول و 

   .)١(ي، ولد الشهيد ضياء الدين علمصدرها األساس

ن الحلـــة ومـــا امتـــازت بـــه مـــن رخـــاء وازدهـــار أمـــا ســـبق مبـــدا      

حتـى  ،الفكرية والعلميـة تنشـطجعل حركتها  وموقع جغرافيّ  اقتصاديّ 

حدى المراكز العلمية التي يقصدها طـالب العلـم لينهلـوا مـن أصارت 

ونبـــغ  ،مجالســـها العلـــوم العقليـــة والنقليـــةدبائهـــا وشـــعرائها و أعلمائهـــا و 

ســـهموا فـــي دفـــع المســـيرة أعديـــد مـــن العلمـــاء والمفكـــرين الـــذين فيهـــا ال

  .   سالميّ اإل العربيّ  والتواصل الثقافيّ 

  

  

  

  

  

  الخاتمة

                                                            
 .٢٥٥/  ١١الغدير ، : األميني ؛  ١٩/ ١مل ، المل اا: العاملي  الحر )١(
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 الحلة في العهد الجالئريّ (  من خالل دراسة موضوع الرسالة

توصلت الباحثة إلى عدد من ) م١٤٣١/هـ٨٣٥ -م١٣٣٧/هـ٧٣٨

  -:هياالستنتاجات و 

لمنطقة إدارية واسعة تضم  مركزاً  ة الزمنيةهذه الحقبكانت الحلة طوال  .١

وردت أسماء بعضها في مصادر ، وقرى ومناطق زراعية عامرة قصبات

  .  ذلك القرن

خالل حكم الدولة الجالئرية  األمن واالستقرارتمتعت الحلة بشيء من  .٢

 بن حسن بزرك ويسأالشيخ حسن بزرك والسلطان  وخاصة في أيام

إلى يلجأون السالطين كان هؤالء جالئرّي، و ال حمدأوبداية حكم السلطان 

فهي  ،ت السياسية واالقتصاديةاألزماالحرجة و وقات ألفي امدينة الحلة 

نهم اليعهدون إبب فبولهذا السملجأ وأمان لهم في الزمن العصيب، 

  .مرائهمأو كبار أال ألبنائهم إبحكمها 

ناطق تعرضت المدينة إلى صراع مرير حول السيادة عليها وعلى الم .٣

شاركت  )الرابع عشر الميالديّ / القرن الثامن الهجريّ (  نهاية التابعة لها

قوينلو  ةالتيموريين والقر ب وتمثلت هذه القوى، يها قوى محلية وخارجيةف

وتعرضت المدينة لغارات متعددة ، والعشائر العربية لتثبيت سيادتهم عليها

  .اريةأدى إلى تدمير معالمها الحضأثناء ذلك الصراع في 

القرن (خالل  تتمتع بشيء من الرخاء واالزدهار االقتصاديّ  المدينة ظلت .٤

بسبب وفرة مياهها وسعة أراضيها ) الرابع عشر الميالديّ /الثامن الهجريّ 
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، مما جاتهاو لمنت الصالحة للزراعة وقربها من بغداد التي كانت سوقاً 

  .ساعد على ازدهار الجانب التجاري فيها

الفنون والصناعات التي أمتازت بها المدينة والتي كانت امتدادًا للفنون  .٥

والصناعات في عهد المغول االيلخانيين الذين تأثرت الفنون والصناعات 

وكان من ، وذلك في المنسوجات والخزف، في عهدهم باألساليب الصينية

من  اً برز هذه الفنون والصناعات فن التصوير الذي وجد رعاية واهتمامأ

وبصماتهم كانت واضحة في المخطوطات يين، قبل السالطين الجالئر 

  .التي خلفوها

سكن و ، والجالئريون كرادبالعرب واأل تمثلتعناصر السكان في المدينة  .٦

وكانت أوضاعهم تختلف ، والنصارى إلى جانب المسلمين عدد من اليهود

إلى أربع  أما فيما يخص المجتمع الحلّي فانه مقسم ،خرآمن سلطان إلى 

طبقات، الطبقة الحاكمة، طبقة رجال الدين، طبقة الموظفين، طبقة 

الصناع والزراع والتجار، وتعتبر طبقة الزراع من اقل الطبقات حيث 

  .كانت حياتهم قاسية ومعيشتهم مضطربة

وعنايتهم بمثل هذه لحليين بمظاهر الحياة االجتماعية، اتضح اهتمام ا .٧

ائم على االنفتاح قال عتزازهم بتراثهم الحضاريّ عن ا المظاهر كان تعبيراً 

  .وعدم التحجر واالنغالق

جعل  رخاء وازدهار اقتصاديّ  من ن موقع المدينة وما كانت تتمتع بهإ .٨

حدى المراكز العلمية إحتى صارت  ،الحياة الفكرية والعلمية تنشط فيها

ونبغ فيها  ،العلوم العقلية والنقلية لتي يقصدها طالب العلم ينهلون منهاا
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العديد من العلماء والمفكرين الذين أسهموا في دفع المسيرة العلمية 

  .في تلك العهود المضطربة وتواصل الثقافة اإلسالمية

لى خارج هذه إ في حمل لواء العلم والنشاط الفكريّ الحلة برز دور علماء  .٩

وفي الوقت نفسه لمدينة إلى بغداد والنجف وكربالء ومصر وبالد الشام، ا

يرومها من طالب العلم والمعرفة من  فتحت المدينة ذراعيها الستقبال من

بغداد والموصل وواسط والحويزة وبالد الشام والمدينة المنورة واليمن 

ة العلمية الرحالت في التعرف على الحيا هذه وقد أفادت مثلوالبحرين، 

 .   لم اإلسالميّ االعالسائدة في الحلة ومدن 

  

  

  

  

  

  

  

  )ريةئاء سالطين الدولة الجال جدول بأسم(
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  فترة حكمهم   السالطين الجالئريون 

  هـ٧٥٧-٧٤٠  شيخ حسن ايلكان بزرك

  هـ٧٧٦-٧٥٧  سلطان شيخ اويس بن حسن

  هـ٧٨٤-٧٧٦  سلطان حسين بن شيخ اويس

  هـ٨١٣-٧٨٤  سلطان احمد بن شيخ اويس

  هـ٨١٤-٨١٣  سلطان شاه ولد بن شيخ علي بن اويس

  هـ٨٢٨-٨١٤  ند شاه ولدسلطان اويس دوم فرز 

  هـ٨٢٧-٨٢٤  سلطان محمود بن شاه ولد

  هـ٨٣٦-٨٢٧  سلطان حسين بن عالء الدولة بن احمد

) هـــ١٣٧٧مطبعــة فرهنكــي دانــش ،طهــران،(تــاريخ ايــران اســالمي ،: جعفريــان ، رســول 

،٢١٧.  

 

  

  :القران الكريم 
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  :المصادر الخطية  - أوالً 

  ):م١٣٩٩/هـ٨٠٢:ت(، الحسن يمان الحليابن سل •

فـــي مكتبـــة كاشـــف الغطـــاء فـــي النجـــف المحتضـــر ،مخطوطـــة  -١ 

  .)٤٦٠(الرقم     شرف تحتاأل

جمـــــال الـــــدين ابـــــو العبـــــاس احمـــــد بـــــن محمـــــد  ،بـــــن فهـــــد الحلـــــيا •

  ):م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(

مخطوطـــة فـــي مكتبـــة الحكـــيم  ،المقتصـــر فـــي شـــرح المختصـــر -٢

  ).٩٠٥(النجف االشرف تحت الرقم  العامة في 

، مخطوطــة فــي مكتبــة الحكــيم العامــة فــي النجــف منــازل القمــر  -٣

  ).٥٤١/٥(االشرف تحت الرقم 

  ):م١٤٢٨/هـ٨٣٢:ت(القطان ، محمد بن شجاع  •

معـــالم الـــدين فـــي فقـــه ال ياســـين ،مخطوطـــة فـــي مكتبـــة كاشـــف  -٤

  ).١٧٧٩(النجف االشرف تحت الرقم      الغطاء في 

   

   :المصادر المطبوعة - ثانياً 

ــــنا • ــــي الحســــن األثير،أبــــو ب ــــن الكــــرم أبــــي بــــن عل ــــد بــــن محمــــد ب  عب

 :)م١٢٣٢/هـ٦٣٠:ت(الكريم

 القاضـــــي اهللا عبـــــد الفـــــداء أبـــــي تحقيـــــق ، التـــــاريخ فـــــي الكامـــــل -٥ 

  .)م٢٠٠٦ ،٤ط ، بيروت ، العلمية دار الكتب مطبعة(،

   ) :م١٨٩٧/هـ١٣١٥:ت(محمد بن محمد  ابراهيم الكلباسي، •
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لسـرور،طهران، مطبعـة ا(،رسائل الرجالية،تحقيق محمد حسـينال -٦ 

 ).هـ١٣٨٠

 ):م١١٦٤/هـ٥٦٠:ت(األدريسي ،ابو عبد اهللا محمد بن عبد الحسين  •

،بيروت مطبعـة عـالم الكتـب(ختـراق االفـاق ،نزهة المشـتاق فـي ا -٧ 

  ).م١٩٨٩،
 ): م١٥٨٥/ھـ٩٩٣:ت(األردبيلي ،احمد  •

ــــــــــــــ -٨      ــــــــــــــدة ،تحقي ــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الفائ ــــــــــــــي وعل ــــــــــــــى العراق ق مجتب

  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جا(،االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهاردي

                                                ).هـ١٤٠٣،المدرسين ، قم           

 ) :م١٥ق/٩ق:ت(األسيوطي، شمس الدين محمد بن احمد  •

ـــــــــــود، تحق -٩ ـــــــــــد محمـــــــــــد جـــــــــــواهر العق ـــــــــــد الحمي ـــــــــــق ســـــــــــعد عب ي

  ).م١٩٩٦، لكتب  العلمية، بيروتا مطبعة دار(السعدني،

 : )م٩٥٧/هـ٣٤٦:ت( محمد بن إبراهيم اسحق أبن، صطخريألا •

 العــــــــال عبــــــــد جــــــــابر محمــــــــد تحقيــــــــق ، والممالــــــــك المســــــــالك -١٠    

    دار مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني،

  .) م١٩٦١، ،القاهرة لمقال             

 ): م ١٢٠٠/هـ٥٩٧:ت(األصفهاني، محمد بن محمد بن حامد  •
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الكتـب  دار طبعـةم(دولة ال سلجوق،تحقيق يحيـى مـراد،تأريخ  -١١    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،     العلمي

  ). م٢٠٠٤، بيروت          

خريـــــــــدة القصـــــــــر وجريـــــــــدة العصـــــــــر،تحقيق محمـــــــــد بهجـــــــــت  -١٢    

  ).م١٩٧٣العلمي العراقي ، بغداد ، المجمعمطبعة (األثري،

ابـــــــن أبـــــــي أصـــــــيبعة ، موفـــــــق الـــــــدين احمـــــــد بـــــــن القاســـــــم بـــــــن  •

 ) :م١٢٦٩/هـ٦٦٨:ت(خليفة

المطبعــــــــــــة ( ، عيــــــــــــون األنبــــــــــــاء فــــــــــــي طبقــــــــــــات األطبــــــــــــاء -١٣    

  ).م ١٨٨٢الوهبية،

 ): م١٨ق/هـ١٢ق:ت(األفندي ،عبد اهللا األصفهاني  •

ــــاض العلمــــاء وحيــــاض الفضــــالء ،تحقيــــق احمــــد الحســــني  -١٤     ري

  ). هـ١٤٠٣، لمرعشي ،قممطبعة مكتبة السيد ا(،

 ):م١٣٤٤/هـ ٧٤٥: ت(األندلسي، إبن حيان  •

د الموجـود وعلـي حمـد عبـتفسير البحر المحيط، تحقيق عـادل ا -١٥         

  ).م٢٠٠١،بعة دار الكتب العلمية، بيروتمط(محمد معوض،

 ) :م١٨٦٤/هـ١٢٨١: ت(األنصاري، مرتضى  •

  ). هـ ١٤١٤، مطبعة باقري، طهران(ئل فقهية، رسا -١٦    
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، ، قــــــممطبعــــــة مجمــــــع الفكــــــر اإلســــــالمي(،فرائــــــد األصــــــول  -١٧    

  ).م١٤١٩

  ).هـ١٤٢٠،انمطبعة مؤسسة باقري ، طهر (،المكاسب -١٨    

 ): م١٧٩٧/ھـ١٢١٢:ت(بحر العلوم ،محمد المھدي  •
بعــــة مط(،ليــــة،تحقيق محمــــد صــــادق بحــــر العلــــومالفوائــــد الرجا -١٩      

  ).م١٣٦٣،افتاب،طهران

 ):م١٩٢١/هـ١٣٤٠:ت(البحراني، علي بن الشيخ حسن  •

مطبعــــــــــــــة (تحقيــــــــــــــق محمــــــــــــــد رضــــــــــــــا،انــــــــــــــوار البــــــــــــــدرين،  -٢٠        

  ).هـ١٣٧٧النعمان،النجف،

 ): م١٧٧٢/هـ١١٨٦:ت(حراني ،يوسف بن احمد الب •

مطبعـة جامعـة (اضرة،تحقيق محمد تقي االيروانـي،الحدائق الن -٢١        

  ). ت.قم، دن،المدرسي

لؤلـــؤة البحـــرين فـــي االجـــازات وتـــراجم الحـــديث ،تحقيـــق محمـــد  -٢٢         

  ).م١٩٦٦مطبعة النعمان ،النجف ،(، صادق بحر العلوم

  :)م١٦٠٣/هـ١٠١٢:ت(خان لبدليسي،شرفا  •

 الكتـب احيـاء دار مطبعـة(عـوني، علـي محمدة ،ترجمهشرفنام -٢٣

  .)م١٩٦٢العربية،القاهرة،

 ):  م١٨٩٥/هـ١٣١٣:ت(البروجردي،علي أصغر •



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

مطبعــة مؤسســة النشــر (طرائــف المقــال،تحقيق مهــدي رجــائي، -٢٤      

  ).هـ١٤١٠،اإلسالمي،قم

  

  

 بــــــــراهيمإ بــــــــن محمــــــــد بــــــــن اهللا عبــــــــد بــــــــن بطوطة،محمــــــــد بــــــــنا •

  :)م١٣٧٧/هـ٧٧٩:ت(اللواتي

تحفة النظار في غرائب األمصـار (المسماة  بطوطة ابن رحلة -٢٥

 الكتــب دار مطبعــة(حــرب، طــالل ،تحقيــق )وعجائــب  األســفار

  .)م٢٠٠٧ ،٤ط بيروت، العلمية،

  : )م١١٦٩/هـ٥٦٥:ت( بن علي نما بن اهللا هبة ، لحليا البقاء بوأ •

 صـــالح االســـدية،تحقيق الملـــوك راخبـــا فـــي المزيديـــة المناقـــب -٢٦

 مطبعــــــــــــة(خريســــــــــــات، القــــــــــــادر وعبــــــــــــد رادكــــــــــــةد  موســــــــــــى

  .)م١٩٨٤،الشرق،عمان

 :)م١٠٩٤/هـ٤٨٧:ت( العزيز عبد بن اهللا عبيد ،أبي لبكريا •

 الكتــب دار مطبعــة(طلبــة، جمــال تحقيــق ، اســتعجم مــا معجــم -٢٧         

  .)م١٩٩٨بيروت،،علميةال

  : )م٨٩٢/هـ٢٧٩:ت(لبالذري ، احمد بن يحيى بن جابرا •

البيــــــــان العربــــــــي، القــــــــاهرة،  لجنــــــــة مطبعــــــــة(فتــــــــوح البلــــــــدان، -٢٨        

  .)هــ١٣٧٩

 ):م١٢٤٥/هـ٦٤٣:ت(البنداري ،الفتح بن محمد  •
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ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلجوق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آل  -٢٩           

  ).م١٩٠٠،مطبعةالموسوعات،القاهرة(،

 ) :م١٨٩٢/هـ١٣١٠:ت(التبريزي االنصاري، محمد علي بن أحمد •

مطبعــــــة مؤسســــــة (ة البيضــــــاء،تحقيق هاشــــــم الميالنــــــي،للمعــــــا-٣٠     

  ).هـ ١٤١٨ ،الهادي، طهران 

 : )م١٩١١/هـ١٣٣٠:ت(التبريزي، علي بن موسى بن محمد بن شفيع  •

مطبعـــــــــــة (علـــــــــــي الحـــــــــــائري، مـــــــــــرأة الكتـــــــــــب،تحقيق محمـــــــــــد -٣١         

  ).هـ١٤١٤صدر،قم،

 : )م١١٧٣/هـ٥٦٩ت( بنيامين ، لتطيليا •

ـــــــة -٣٢ ـــــــامين رحل  الشـــــــرقية المطبعـــــــة(حـــــــداد، عـــــــزرا ،ترجمـــــــة بني

  .)م١٩٤٥،بغداد،

الـــــــــــدين أبـــــــــــو المحاســـــــــــن يوســـــــــــف ،جمـــــــــــال ابـــــــــــن تغـــــــــــري بردي •

 :)م١٤٦٩/هـ٨٧٤:ت(االتابكي

 يوسـف احمـد ،تحقيـق الـوافي بعـد والمسـتوفي الصـافي لمنهلأ -٣٣             

  .)م١٩٥٦،،القاهرة المصرية الكتب دار مطبعة(نجاتي،

ة دار الكتــب مطبعــ(مصــر والقــاهرة، الزاهــرة فــي ملــوك لنجــوما -٣٤             

  ).م١٩٤٠،المصرية ، القاهرة

  ) :م١٧١٣/هـ١١٢٥:ت (التفرشي ، مصطفى •

هم علـــــــــــــي(مطبعـــــــــــــة مؤسســـــــــــــة آل البيـــــــــــــت(نقـــــــــــــد الرجـــــــــــــال، -٣٥ 

  .)هـ١٤١٨،قم،)السالم
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 ): م١٢١٧/هـ٦١٤:ت(ابن جبير،ابو الحسن محمد بن أحمد  •
  ).م١٩٠٧، ٢لندن،طمطبعة بريل ،(رحلة ابن جبير ، -٣٦ 

 ) : م١٧٠٠/هـ١١١٢:ت(الجزائري، نعمة اهللا الموسوي  •

ســـة النشـــر مطبعـــة مؤس(البراهين،تحقيـــق الســـيد الرجـــائي، نـــور -٣٧         

  ).هـ١٤١٧االسالمي،قم، 

 ):م١٤٧٥/هـ٨٨٠:ت(أبي جمهور ،محمد بن علي  بن إبراهيم  ابن •

مطبعـة (،المرعشـيحقيق شهاب الدين الحسـيني عوالي اللئالي،ت-٣٨      

  ).م١٩٨٣سيد  الشهداء،قم،
 ) :م١٨٤٩/ھـ١٢٦٦:ت (الجواھري ،محمد حسن •

مطبعــــــة خورشــــــيد (جــــــواهر الكالم،تحقيــــــق عبــــــاس القوجــــــاني، -٣٩    

  ).هـ١٣٦٥،  ٢،طهران،ط

 محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن الــــــرحمن عبــــــد الفــــــرج أبــــــو، الجــــــوزي بــــــنا •

 :)م١٢٠١/هـ٥٩٧:ت(

 الوطنية،بغـداد الـدار مطبعة(،ألمموا الملوك تاريخ في ظمتالمن -٤٠        

  .)م١٩٩٠،

 ) : م١٠٠٢/هـ٣٩٣:ت(الجوهري ، إسماعيل بن حماد  •

بعـــة دار مط(الصـــحاح ،تحقيـــق احمـــد عبـــد الغفـــور العطـــار ، -٤١        

  ).م١٩٨٧، ٤بيروت ، طالعلم للماليين ، 

ـــــدين شـــــهاب ، ر العســـــقالنيحجـــــ بـــــنا • ـــــي بـــــن احمـــــد الفضـــــل بـــــوأ ال  عل

 ):م١٤٤٨/هـ٨٥٢:ت(
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 مطبعــة( ، حبشــي حســن تحقيــق ، العمــر بانبــاء الغمــر أنبــاء - ٤٢     

  .)م١٩٩٨ ، القاهرة ، اإلسالمي العربي التراث  إحياء لجنة

ي أعيـــان المائـــة الثامنـــة،تحقيق عبـــد الـــوارث الـــدرر الكامنـــة فـــ -٤٣ 

  ).م١٩٩٧مطبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،(علي،محمد  

لقـاب ، تحقيـق محمـد زيـنهم محمـد عـزب نزهة االلبـاب فـي اال -٤٤         

  ).م١٩٩١مطبعة دار الجيل ، بيروت ،(،

 :  )م١٦٩٢/هـ١١٠٤:ت(الحر العاملي، محمد بن الحسن  •

تــــــاب مطبعــــــة دار الك(أحمــــــد الحســــــيني،حقيق أمــــــل اآلمــــــل،ت -٤٥           

  ). هـ١٤٠٤،االسالمي،قم

علـــــــــــيهم (تآل البيــــــــــمطبعــــــــــة مؤسســـــــــــة (وســــــــــائل الشـــــــــــيعة، -٤٦         

  ).هـ٢،١٤١٤،قم،ط)سالمال

 ) : م١٨٦٩/هـ١٢٨٦:ت (حسين ، إعجاز •

مطبعـــــــــــة مؤسســـــــــــة النشـــــــــــر (كشـــــــــــف الحجـــــــــــب واألســـــــــــتار، -٤٧       

   .)هـ١٤٠٩، ٢،طاإلسالمي،قم

الحســـــيني ،صـــــدر الـــــدين أبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن ناصـــــر بـــــن علـــــي  •

 ):م١٢٢٥/هـ٦٢٢:ت(

ـــــة الســـــلجوقية،تحقيق محمـــــد أقبـــــال،أخبـــــار الد -٤٨              ة دار مطبعـــــ(ول

  ).م١٩٨٤،االفاق الجديدة

  :)م١٤٩٤/هـ٩٠٠:ت( المنعم عبد بن محمد ، لحميريا •
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ـــــــروض -٤٩     ـــــــي المعطـــــــار ال ـــــــر ف ـــــــق ،االقطـــــــار خب  احســـــــان تحقي

  .)م١٩٨٠ ،٢،ط بيروت ، السراج دار مطبعة(عباس،

  : )م١٩٧٧/هـ٣٦٧:ت(النصيبي القاسم أبو،  حوقل بنا •

  .) م١٩٠٧،  ليدن،  بريل مطبعة(،األرض صورة  -٥٠    

 ):  م١٠٧٠/هـ٤٦٣:ت(الخطيب البغدادي، احمد بن علي  •

مطبعـة دار (أحمد عمر هاشـم،ألكفاية في علم الرواية، تحقيق  -٥١           

  ).م١٩٨٥، العربي، بيروتالكتاب 

  ):م١٤٠٥/هـ٨٠٨:ت(محمد بن الرحمن ،عبد خلدون بنا •

لعجــم والبربــر ومــن فــي ايــام العــرب وا والخبــر إالمبتــد وديــوان العبــر - ٥٢ 

 التــــراث إحيــــاء دار مطبعــــة(،عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان االكبــــر

  .)ت.،د ٤بيروت،ط ، العربي

ـــــو ، خلكـــــان بـــــنا • ـــــدين شـــــمس العبـــــاس اب ـــــن احمـــــد ال ـــــن  محمـــــد ب ب

 : )م١٢٨٢/هـ٦٨١:ت(ابراهيم

 شـــمس ابـــراهيم تحقيـــق ، الزمـــان إبنـــاءء وانبـــا األعيـــان وفيـــات -٥٣    

  . ) م١٩٩٨،علمية،بيروتال الكتب دار مطبعة(الدين،

 ) :م١٨٩٥/هـ١٣١٣:ت(الخوانساري، محمد باقر الموسوي االصفهاني  •

روضات الجنات فـي احـوال العلمـاء والسـادات، تحقيـق محمـد  -٥٤ 

  ).ت.، د٢قم، ط(علي الروضاتي، 

 ):م١٣٣٩/هـ٧٤٠:ت(ابن داود الحلي ،الحسن  •
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  ).م١٩٧٢المطبعة الحيدرية ، النجف ،(رجال إبن داود ،  -٥٥

 ): م١٨٩٢/هـ١٣١٠:ت(الدمياطي،ابي بكر محمد  •

  ).م١٩٩٧مطبعة دار الفكر،بيروت ،(،إعانة الطالبين -٥٦   

  ):م١٨٩٥/هـ٢٨٢:ت(الدينوري ،ابو حنيفة احمد بن داود  •

مطبعـــــة دار (خبــــار الطــــوال ،تحقيـــــق عصــــام محمـــــد علــــي،اال -٥٧           

  ).م٢٠٠١،الكتب العلمية،بيروت

 : )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ :ت(عثمان بن احمد بن محمد الدين لذهبي،شمسا •

مطبعـــــــــــــة دار (مـــــــــــــود االرنـــــــــــــاؤوط،تحقيق محدول االســـــــــــــالم، -٥٨

  ). م١٩٩٩، صادر،بيروت

 مؤسســة مطبعــة(ؤوط،ااالرنــ شــعيب تحقيــق النــبالء، اعــالم ســير -٥٩         

  .  )م١٩٩٣ ،٩ط ، بيروت ، الرسالة

ســـــــــعيد بـــــــــن ألعبـــــــــر فـــــــــي خبـــــــــر مـــــــــن غبر،تحقيـــــــــق محمـــــــــد ال -٦٠           

  ).ت.، بيروت ، دمطبعة دار الكتب العلمية(بسيوني،

  : )م١٢٦٧/هـ٦٦٦:ت(بكر أبي بن محمد ،لرازيا •

  .)م١٩٨٢، الكويت ، الرسالة دار مطبعة( ، ححاالص مختار -٦١

  ):م١١٧٧/هـ٥٧٣:ت(ندي ،قطب الدين او الر  •

الخــــــــــــــرائج والجــــــــــــــرائح ،تحقيــــــــــــــق محمــــــــــــــد بــــــــــــــاقر الموحــــــــــــــد  -٦٢ 

  ).هـ١٤٠٩لمية،قم،المطبعة الع(االبطحي،

  ):م١٢٠٦/هـ٦٠٣:ت(محمد بن علي ،ندياو الر  •

راحــة الصــدور وايــة الســرور،تحقيق ابــراهيم الشــواربي واخــرون  -٦٣ 

  ).م١٩٦٠مطبعة دار القلم ،القاهرة ،(،
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 الــدين شــهاب بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدين زينابــن رجــب البغــدادي، •

 : )م١٣٩٢/هـ٧٩٥:ت( أحمد

 اهللا عبــــــــــــــــد تحقيــــــــــــــــق ، الخــــــــــــــــراج إلحكــــــــــــــــام االســــــــــــــــتخراج -٦٤

  .)م١٩٣٤ ، القاهرة ، اإلسالمية المطبعة(الصديق،

 : )م٩٠٢/هـ٢٩٠(عمر بن احمد ، رسته بنا •

 التـــــــــــــــــراث احيـــــــــــــــــاء دار مطبعـــــــــــــــــة(النفيســـــــــــــــــة، االعـــــــــــــــــالق -٦٥   

  .)م١٩٨٨،العربي،بيروت

 ):م١٧٩٠/هـ١٢٠٥:ت(الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني ، •

 طبعــة دار الفكر،بيــروتم(تــاج العــروس ،تحقيــق علــي شــيري، -٦٦ 

 ).م١٩٩٤،

 ) : م١٣٩١/هـ٧٩٤:ت(الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد اهللا •

 مطبعة دار أحيـاء(بو الفضل إبراهيم، أالبرهان، تحقيق محمد  -٦٧           

  ).م١٩٥٧ الكتب العربية، بيروت،

  ):م١٤٠٠/هـ٣٩٥:ت(زكريا ،ابو الحسين احمد بن فارس  •

قـــــاييس اللغـــــة ،تحقيـــــق عبـــــد الســـــالم محمـــــد هـــــارون معجـــــم م -٦٨            

  ).هـ١٤٠٤، ٢مطبعة مكتبة االعالم االسالمي ،قم ،ط(،

 )م١٣٥٢/هــ٧٥٣:ت( الحسـيني حمزة بن محمد بن الدين تاج ، زهرة بنا •

: 



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ، الغبـار مـن ةـالمحفوظ ةـالعلوي البيوتات في االختصار يةاغ -٦٩ 

 حيدريــــــةال المطبعـــــة( ، العلــــــوم بحـــــر صــــــادق محمـــــد قـتحقيـــــ

  .)م١٩٦٣،النجف،

 ) :م١٤٩٨/هـ٩٠٢:ت(السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  •

 التـــاريخ، تحقيـــق فرانـــز روزنشـــال، االعـــالن بـــالتوبيخ لمـــن ذم -٧٠           

  ).م١٩٦٣، بغداد ،مطبعة العاني

الجيـل،بيروت  دار مطبعـة(التاسع، القرن الهل الالمع لضوءأ -٧١ 

  . )م١٩٩٢،

الكـــالم فـــي الـــذيل علـــى دول االســـالم ، تحقيـــق بشـــار  وجيـــز -٧٢        

اني واحمــــــــــد عــــــــــواد معــــــــــروف  وعصــــــــــام فــــــــــارس الحرســــــــــت

  ).م١٩٩٥، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت(الخطيمي،

 ): م١٢٩٠/هـ٦٨٩:ت(ابن سعيد الحلي، يحيى  •

االشــــــباه والنظــــــائر، تحقيــــــق احمـــــــد الحســــــني ونــــــور الـــــــدين  -٧٣ 

  ).هـ١٣٨٦، مطبعة االداب، النجف(الواعظي، 

 عــــة مؤسســــة ســــيد الشــــهداء ، قــــم ،مطب(ألجــــامع للشــــرايع ،  -٧٤         

  ).هـ١٤٠٥

 ) :م١٦٩٥/هـ١١٠٧:ت(سليمان البحراني ، هاشم  •

مؤسســـــــــة  مطبعـــــــــة(غايـــــــــة المرام،تحقيـــــــــق علـــــــــي عاشـــــــــور، -٧٥     

  ). ت.النشراالسالمي،قم،د

سســة مطبعــة مؤ (مدينــة المعــاجز، تحقيــق عــزة اهللا الهمــداني،  -٧٦     

  ).هـ١٤١٣المعارف اإلسالمية، قم ، 



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ) : م١٣٩٩/هـ٨٠٢:ت(ابن سليمان الحلي، الحسن  •

 بعـــة الحيدريـــة ، النجـــفالمط( ، مختصـــر بصـــائر الـــدرجات -٧٧      

  .)م ١٩٥٠،

الســــــــــمعاني ، ابــــــــــو ســــــــــعد عبــــــــــد الكــــــــــريم بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن  •

 ) :م١١٩٦/هـ٥٦٢:ت(منصور

مطبعـــــــة دار (ي،مـــــــر البـــــــارودتحقيق عبـــــــد اهللا عاالنســـــــاب، -٧٨      

  ).م١٩٨٨، الجنان،بيروت

 : سهراب •

 هـــانس اعتنـــاء ، العمـــارة نهايـــة الـــى الســـبعة األقـــاليم عجائـــب-٧٩  

  .) م١٩٢٩هوزن،فينا، هولز أدولف مطبعة(،مزيك فون

   ) :م١٥٠٥/هـ٩١١:ت(عبد الرحمن  الدين ،جالل لسيوطيا •

مطبعـة دار (المنـدوب، تحقيـق سـعيداالتقان في علوم القرأن، -٨٠

    ). م١٩٩٦لفكر، بيروت،ا

 صــــادر دار مطبعــــة( األنســــاب، تحريــــر فــــي األلبــــاب لــــب -٨١      

    .)ت.،د ،بيروت

مطبعــــــــــــــــــة  (ي أســــــــــــــــــباب ورود الحــــــــــــــــــديث،اللمــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــ -٨٢   

  ).م١٩٩٦،بيروت،دارالفكرالعربي

  ) : م٩٩٥/هـ٣٨٥:ت (شاهين ،أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان •

مطبعــة دار   (خه ،تحقيــق كريمــة علــي،لحــديث ومنســو ناســخ ا -٨٣                

  ).ت.،دالفكر،بيروت

  : )م١٧٣٢/هـ١١٤٥:ت(المدني الحسيني ضامن ، شدقم بنا •



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ســــــــــليمان كامــــــــــل ،تحقيقاألنهــــــــــار وزالل األزهــــــــــار تحفــــــــــة -٨٤   

 لــــوزارة التابعــــة والنشــــر الطباعــــة مؤسســــة مطبعــــة(الجبــــوري،

  .)م١٩٩٩ قم،،اإلسالمي واإلرشاد الثقافة

 ): م١٣٨٤/هـ٧٨٦:ت(محمد بن مكي العاملي الشهيد االول،  •

  ). هـ ١٤٠٧،ر، قممطبعة امي(االربعون حديثا،  -٨٥      

مطبعـــة مؤسســـة النشـــر االســـالمي،قم، (ة، الـــدروس الشـــرعي -٨٦      

  ).هـ١٤١٢

بعـــة مط(االلفيـــة والنفليـــة ،تحقيـــق علـــي الفاضـــل القـــائيني ، -٨٧    

  ).هـ١٤٠٨،مكتب  االعالم االسالمي ،قم 

 ): م١٥٥٨/هـ٩٦٦:ت(لشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي ا •

  ).هـ١٤١٠ ،مطبعة امير ، قم(شرح اللمعة،  -٨٨      

مطبعــــــــة مؤسســــــــة النشــــــــر االســــــــالمي، (مســــــــالك االفهــــــــام،  -٨٩         

  ). هـ١٤١٣،قم

ا دب المفيـــــــد والمســـــــتفيد ،تحقيـــــــق رضـــــــأمنيـــــــة المريـــــــد فـــــــي  -٩٠     

 ،قــــــــــم عــــــــــالم االســــــــــالمياالمطبعــــــــــة مكتــــــــــب (المختــــــــــاري،

  ).هـ١٤٠٩،

   : )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠:ت(علي بن محمد ، لشوكانيا •

 خليــل الســابع،تحقيق القــرن بعــد مــن بمحاســن الطــالع البــدر -٩١      

  .) ت.د بيروت ، العلمية، الكتب دار مطبعة(،رالمنصو 



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 طالـــــب أبــــي بــــن محمـــــد اهللا عبــــد أبــــي الـــــدين ،شــــمس الربــــوة شــــيخ •

  : )م١٣٢٦/هـ٧٢٧:ت(

 احيــاء دار مطبعــة( البحــر، البــرو عجائــب فــي الــدهر نخبــة -٩٢ 

  .)م١٩٩٨ ، ٢ط ، بيروت ، العربي التراث

 ) : م١٠٢٢/هـ٤١٣:ت(محمد بن محمد بن النعمان لشيخ المفيد،ا •

  ).ت.مطبعة دار المفيد ، بيروت ، د(االرشاد ، -٩٣       

مطبعـــــــــــة  (لحكايـــــــــــات،تحقيق محمـــــــــــد رضـــــــــــا الحســـــــــــيني،ا -٩٤

  ).م٢،١٩٩٣ت،طدارالمفيد،بيرو 

مطبعــــــــــــــــة دار (حقيــــــــــــــــق محســــــــــــــــن احمــــــــــــــــدي،تالعويص، -٩٥   

  ).م١٩٩٣، ٣طالمفيد،بيروت،

، ٢مطبعــــة مؤسســــة النشــــر االســــالمي، قــــم، ط(المقنعــــة ،  -٩٦      

 ).هـ١٤١٠

 ) : م١٠٨٣/هـ٤٧٦:ت(الشيرازي، ابي اسحاق ابراهيم بن علي  •

مطبعــــة دار الســــعادة، بيــــروت، (اللمــــع فــــي اصــــول الفقــــه،  -٩٧   

  ).هـ١٤٠٦

  :  )م١٨٧٦/هـ١٢٩٣:ت(لشيرازي،مهدي الكجوريا •

مطبعـــة دار (مـــد كـــاظم رحمـــن،الفوائـــد الرجاليـــة ،تحقيـــق مح -٩٨   

  ).هـ ١٣٨٢، طهران،الحديث

  

  



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ): م١٣٦٢/هـ٧٦٤:ت(صالح الدين خليل بن ايبك  الصفدي، •

احمــد االرنــاؤوط وتركــي مصــطفى  تحقيــقالــوافي بالوافيــات،  -٩٩ 

  ).م٢٠٠٠، ، بيروت ء التراثاحيا مطبعة دار(، 

  :)م١٣٤٩/هـ٧٥٠:ت(صفي الدين الحلي، عبد العزيزبن سرايا  •

المطبعــــة العلميــــة، النجــــف، (ديــــوان صــــفي الــــدين الحلــــي، -١٠٠        

  ).م١٩٥٦

ــــــــي بــــــــن موســــــــى  • ــــــــدين عل ابــــــــن طــــــــاووس الحســــــــني ، رضــــــــي ال

 ) :م١٢٦٥/هـ٦٦٤:ت(

طبعــــة مكتــــب م(ال االعمــــال، تحقيــــق جــــواد القيــــومي،اقبــــ -١٠١         

  ).م١٤١٤ االسالمي،قم، االعالم 

ق حامــــد الخفــــاف تحقيــــفــــتح االبــــواب بــــين ذوي االلبــــاب ، -١٠٢         

  ).هـ١٤٠٩،مطبعة دار احياء التراث العربي،بيروت(،

 المطبعــة الحيدريــة،النجف،(كشــف المحجــة لثمــرة المهجــة، -١٠٣      

  ).هـ١٣٧٠

مطبعـــة (محمـــد علـــي ، اليقـــين والتحصـــين ،تحقيـــق عصـــام -١٠٤       

  ).م٢٠٠١دار الكتب العلمية ،بيروت ،

 ):  م١٨١٤/هـ١٢٣١:ت(الطباطبائي، علي  •

ؤسســة النشــر اإلســالمي ،قــم، مطبعــة م(ريــاض المســائل ، -١٠٥   

  ).هـ١٤١٢



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ) : م١١٥٣/هـ٥٤٨:ت(الطبرسي، ابو الفضل بن الحسن  •

تحقيق محســــن االمــــين مجمــــع البيــــان فــــي تفســــير البيــــان، -١٠٦      

  ).م١٩٩٥ مطبعة مؤسسة االعلمي، بيروت،(العاملي،

 ) :م١٦٧٤/ هـ١٠٨٥: ت(الطريحي، فخر الدين  •

مطبعــة الثقافــة ( مــع البحــرين ، تحقيــق احمــد الحســيني،مج -١٠٧   

  ) .هـ١٤٠٨، ٢القاهرة، طاالسالمية ، 

 )م١٣٣٨/هـ٧٣٩:ت( البغدادي المؤمن عبد الدين صفي ، الحق عبد بنا •

: 

 علـي والبقـاع،تحقيق األمكنـة أسماء على الطالعا مراصد -١٠٨   

  .)م١٩٩٢ بيروت، ، الجيل دار مطبعة( بجاوي، محمد

 ) : م١٥٧٦/هـ٩٨٤:ت (عبد الصمد العاملي،حسين •

وصـول األخيـار إلـى أصـول األخبـار،تحقيق عبـد اللطيـف  -١٠٩   

  ).ت.مطبعة الخيام،طهران،د(الكوهكمري،

 : )م١٢٨٦/هـ٦٨٥:ت(اهرون نب الفرج وأب غريغوريوس ، العبري بنا •

صـــــــــالحاني  انطـــــــــوان الـــــــــدول،تحقيق مختصـــــــــر  تـــــــــاريخ -١١٠   

  .)م١٩٨٣ ،تبيرو  اللبناني، الرائد دار مطبعة(،اليسوعي

 ):م١٤٥٠/هـ٨٥٤:ت(ابن عربشاه،ابو محمد احمد بن محمد بن عبداهللا  •

عجائــــب المقــــدور فــــي اخبــــار تيمور،تحقيــــق علــــي محمــــد  -١١١

  ).م١٩٧٩، ،القاهرةمطبعة دار االنصار(عمر،

 : )م١٣٢٥/هـ٧٢٦:ت(علي بن يوسف بن الحسن ، الحلي مةلعالا •
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مطبعـــة جامعـــة (الحســـون، ، تحقيـــق فـــارسالذهـــانارشـــاد ا -١١٢      

  ). هـ١٤١٠المدرسين،قم، 

تبصرة المتعلمـين ،تحقيـق أحمـد الحسـيني وهـادي اليوسـفي  -١١٣           

  ).هـ١٣٦٨، حمدي،طهرانأمطبعة (،

ــــــي  -١١٤        ــــــد الحســــــين محمــــــد عل ــــــق عب ألرســــــالة الســــــعدية، تحقي

  ). هـ١٤١٠قم ،،موسسة النشر اإلسالمي مطبعة(بقال،

،قم ، مطبعــة مؤسســة النشــر االســالمي(عة ،مختلــف الشــي -١١٥   

  ).هـ١٤١٢

  ). هـ١٤١٣االستانة،مشهد ، مطبعة(منتهى المطلب، -١١٦      

مطبعـــــة مؤسســـــة (رجـــــائي،تحقيق مهـــــدي نهايـــــة اإلحكـــــام، -١١٧      

  ).هـ١٤١٠، ٢قم، طأسماعيليان،

 : )م١٦٨٠/هـ١٠٨٩:ت(الحي عبد الفالح أبي ، الحنبلي عمادال بنا •

 مكتبــــــة مطبعــــــة(ذهــــــب، اخبــــــارمن فــــــي الــــــذهب شــــــذرات -١١٨

  .)م١٣٥١ القدسي،القاهرة،

 : )م١٤٢٤/هـ٨٢٨:ت( علي بن احمد الدين جمال ، عنبة بنا •

 محمــد تحقيــق طالــب، أبــي إل انســاب فــي الطالــب عمــدة -١١٩   

 ،٣،ط النجــــــــف الحيدريــــــــة، مطبعــــــــةال(طالقــــــــاني،لإ حســــــــن

  .)م١٩٦١

 : )م١٤٦٧/هـ٨٧٢:ت(اهللا فتح بن اهللا ،عبد لغياثيا •

ـــــــــاريخ -١٢٠    ـــــــــاثي،تحقيق الت  مطبعـــــــــة(الحمـــــــــداني، طـــــــــارق الغي

  .)م١٩٧٥، أسعد،بغداد
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ــــــن علــــــي الحســــــيني  أبــــــولفاســــــي ، ا • ــــــد بــــــن احمــــــد ب الطيــــــب محم

  :)م١٤٢٨/هـ٨٣٢:ت(

تحقيــق محمــد عبــد ،د الثمــين فــي تــاريخ البلــد االمــين العقــ -١٢١      

،  مطبعة دار الكتـب العلميـة، بيـروت(القادر احمد عطا ، 

  .)م١٩٩٨

ـــــب  • ـــــن ابـــــي طال ـــــي الحســـــن ب ـــــي عل ـــــدين اب ـــــن ال الفاضـــــل االبـــــي ،زي

 ): م١٢٩١/هـ٦٩٠:ت(

كشــف الرمــوز ،تحقيــق علــي االشــتهاردي وحســين اليــزدي  -١٢٢      

  ).هـ١٤١٠ة المدرسين ، قم ،مطبعة جامع(،

 ): م١٧٢٤/هـ١١٣٧:ت(الفاضل الهندي ،محمد بن الحسن االصفهاني  •

، قـــــم مطبعـــــة مؤسســـــة النشـــــر االســـــالمي(ام ،كشـــــف اللثـــــ -١٢٣   

  ).هـ١٤١٦،

فخـــر المحققين،أبـــي طالـــب محمـــد بـــن الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر  •

 ):م١٣٦٩/هـ٧٧١:ت(الحلي

كاالت القواعــد،تحقيق حســين شــاالفوائــد فــي شــرح  يضــاحإ -١٢٤      

مطبعــــــة (،الــــــرحيم البروجــــــردي الموســــــوي الكرمــــــاني وعبــــــد

  .)م١٣٨٩،  قم،علياناسما

 ): م١٣٣١/هـ٧٣٢:ت(أبو الفداء ،اسماعيل بن محمد بن عمر  •

 ديــــــوب محمـــــود ،تحقيـــــق البشــــــر إخبـــــار فـــــي المختصـــــر -١٢٥   

  .)م١٩٩٧بيروت ، العلمية، الكتب دار مطبعة(،

  : )م٧٩١/هـ١٧٥:ت( حمدأ بن الخليل الرحمن عبد ،أبو لفراهيديا •
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 وٕابــــــــــــــراهيم المخزومــــــــــــــي  مهــــــــــــــدي تحقيــــــــــــــق ، العــــــــــــــين -١٢٦   

 ،٢ط ، قـــــــم ، الهجـــــــرة دار مؤسســـــــة مطبعـــــــة(الســـــــامرائي،

  .) ـه١٤٠٩

  

فهد الحلي ،جمال الدين ابو العباس أحمد بن محمد  ابن •

 ) :م١٤٣٧/هـ٨٤١:ت(

  ). هـ١٤٠٦، ٣مطبعة امير، قم،ط(التحصين ،  -١٢٧

 ســــــيد مطبعــــــة(،رســــــائل العشــــــر،تحقيق مهــــــدي الرجــــــائيال -١٢٨

  ).هـ١٤٠٩، ١الشهداء،قم،ط

ؤسســـة مطبعـــة م(ذب البـــارع،تحقيق مجتبـــى العراقـــي،المهـــ -١٢٩   

  ).هـ١٤٠٧النشر االسالمي، قم،

 :)م١٣٢٣/هـ٧٢٣:ت(احمد بن الرزاق عبد الفضل ابو ، الفوطي بنا •

قيق تلخيص مجمع االداب في معجم االلقاب ،تح -١٣٠

  ). م١٩٦٧، المطبعة الهاشمية، دمشق(جواد ، مصطفى 

 السـابعة المائـة فـي النافعـة التجـارب فـي الجامعـة الحوادث -١٣١

 الســـــــــالم وعمادعبـــــــــد معـــــــــروف عـــــــــواد بشـــــــــار تحقيـــــــــق ،

  .)هـ١٤٢٦ ، طهرانشريعت، مطبعة(،رؤوف

م االلقاب،تحقيق محمد مجمع اآلداب في معج -١٣٢      

واالرشاد االسالمي،  ثقافةمطبعة وزارة ال(الكاظم،

  ).هـ١٤١٦قم،

 ): م١٤١٤/هـ٨١٧:ت(الفيروز ابادي ،محمد بن يعقوب  •
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مطبعة دار العلم (القاموس المحيط،تحقيق محمد محمود، -١٣٣  

  ).ت.،بيروت، د

 ) : م١٦٨٠/هـ١٠٩١:ت(الفيض الكاشاني ، محسن  •

بعـة مؤسســة مط(سـير الصـافي، تحقيــق حسـين االعلمــي،تف -١٣٤      

  ).هـ٢،١٤١٦ادي، طهران،طاله

 ) : م١٢٧٢/هـ٦٧١:ت(القرطبي،عبد اهللا محمد بن أحمد  •

مطبعــة دار (بــراهيم ،اســحاق إتحقيــق أبــو تفســير القرطبي، -١٣٥   

  ).م١٩٨٥إحياء التراث العربي،بيروت ، 

 : )م١٨٨٢/هـ١٣٠٠:ت(القزويني،معز الدين محمد المهدي الحسيني  •

ــــــــــل وأن -١٣٦    ــــــــــق كامــــــــــل ســــــــــلمان ســــــــــابها ،أســــــــــماء القبائ تحقي

  ).م٢٠٠٠مطبعة دار الكتب العلمية،بيروت ،(،الجبوري

  ):م١٤١٨/هـ٨٢١:ت(علي بن احمد ابو العباس، لقلقشنديا •

 حســين محمــد تحقيــق ،االنشــا صــناعة فــي االعشــى صــبح -١٣٧      

 ت.،د بيــروت ، العلميـة الكتــب دار مطبعـة( الــدين، شـمس

(.  

بقبائـــل عـــرب الزمـــان،تحقيق قالئـــد الجمـــان فـــي التعريـــف  -١٣٨    

  ).م١٩٦٣مطبعة السعادة، القاهرة ،(إبراهيم االبياري،  

 أحمــد الســتار عبــد الخالفــة،تحقيق عــالمم فــي االنافــة مــآثر -١٣٩      

  . ) م١٩٦٤ ،الكويت(فراج،

ــــــي تحقيــــــهايــــــة االرب فــــــي معرفــــــة انســــــاب العرب،ن -١٤٠       ق عل

  ).م١٩٥٨مطبعة النجاح، بغداد،(الخاقاني،
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 ):م١٨٨٩/هـ١٣٠٧:ت(لقنوجي ،صديق بن حسن ا •

مطبعـة (،شي المرقوم في بيان أحوال العلومأبجد العلوم الو  -١٤١      

  ).م ١٣٩٥دار الكتب العلمية ،بيروت،

  ):م١٣٦٣/هـ٧٦٤:ت(شاكر بن محمد الكتبي ، •

ــــــواريخ عيــــــون -١٤٢       ــــــق الت ــــــة الســــــامر فيصــــــل ،تحقي ــــــد ونبيل  عب

  .)م١٩٨٠، بغدادالحرية، دار مطبعة(،المنعم

، مطبعـة دار صـادر(حقيق احسـان عبـاس،فوات الوفيات،ت -١٤٣      

  ).م١٩٧٤بيروت،

 :)م١٣٥٢/ هـ٧٧٤:ت(اسماعيل الفداء كثير،أبي بنا •

 احيـــاء دار مطبعـــة(شـــيري، علـــي تحقيـــق والنهايـــة، البدايـــة -١٤٤      

  .)م١٤٠٨ بيروت،،العربي التراث

ـــــــــرحمن  ق يوســـــــــفتفســـــــــير إبـــــــــن كثيـــــــــر ،تحقيـــــــــ -١٤٥          عبـــــــــد ال

  ).م١٩٩٢،بيروت ، المعرفةمطبعة دار (المرعشلي،

 ) : م١٥٣٣/هـ٩٤٠:ت(الكركي ،علي بن الحسين •

  ).هـ١٤٠٨،المطبعة المهدية ،قم (مقاصد ،جامع ال -١٤٦        

مطبعــــــــــــة (رســــــــــــائل الكركي،تحقيــــــــــــق محمــــــــــــد الحســــــــــــون،-١٤٧ 

  ). هـ١٤٠٩الخيام،طهران،

 ): م١٧٠٩/هـ ١١٢١:ت(الماحوزي، سليمان  •

، مطبعـــــة اميـــــر، قـــــم(ائي، االربعـــــين، تحقيـــــق مهـــــدي رجـــــ -١٤٨             

  ).هـ١٤١٧
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 ): م١٠٥٨/هـ٤٥٠:ت( حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو ، لماورديا •

 البـــــــــــــابي مصـــــــــــــطفى مطبعـــــــــــــة(الســـــــــــــلطانية، األحكـــــــــــــام -١٤٩   

  .)م١٩٦٠اهرة،قالحلبي،ال

) م١٥٦٧/هــ٩٧٥:ت(المتقي الهندي ،عالء الدين علي بن حسـام الـدين  •

 : 

كنــــز العمــــال فــــي ســــنن األقــــوال واألفعــــال ،تحقيــــق بكــــري  -١٥٠        

  .)م١٩٨٩مطبعة مؤسسة الرسالة،بيروت ،(حياني ،

 : )م١٦٩٩/هـ١١١١:ت(باقر محمد ، لمجلسيا •

مطبعـــــــــــة (زات الحـــــــــــديث،تحقيق احمـــــــــــد الحســـــــــــيني،أجـــــــــــا-١٥١      

  ). هـ١٤١٠الخيام،طهران،

،  ٢ؤسســة الوفــاء ، بيــروت ، طمطبعــة م(بحــار األنــوار ، -١٥٢   

  ).م١٩٨٣

 ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩:ت(محمد العلوي ،علي  •

ــــق احمــــد المهــــدوي  -١٥٣    المجــــدي فــــي انســــاب الطــــالبين، تحقي

  ).هـ١٤٠٩، مطبعة سيد الشهداء، قم(رعشي، ومحمود الم

    ) : م١٣٤١/هـ٧٤٢:ت(المزي ،جمال الدين أبي الحجاج يوسف  •

ء الرجـــال ،تحقيـــق بشـــار عـــواد تهـــذيب الكمـــال فـــي أســـما -١٥٤   

، ٤مؤسســــــــة الرســـــــالة ،بيــــــــروت ،ط مطبعـــــــة (معـــــــروف ،

  ).م١٩٩٢
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 :  )م٩٥٧/هـ٣٤٦(علي بن الحسين بن علي الحسن أبو ، لمسعوديا •

 مطبعـة(يـال، شارل تحقيق ، الجوهر ومعادن الذهب مروج -١٥٥      

  .)م١٩٦٥ بيروت، اللبنانية، الجامعة

  

 ) : م١٤٢٢/هـ٨٢٦:ت (بن عبد اهللا السيوري ،جمال الدينلمقداد ا   •

ـــــــــــــــد اللطيـــــــــــــــف  -١٥٦    نضـــــــــــــــد القواعـــــــــــــــد الفقهيـــــــــــــــة،تحقيق عب

  ).هـ١٤٠٣ مطبعة الخيام ،طهران ،(وهكمري،الك

 البشــــــاري البنــــــاء بكــــــر أبــــــي بــــــن احمــــــد بــــــن محمــــــد ، لمقدســــــيا •

 ): م٩٩٠/هـ٣٨٠:ت(

 أحيــاء دار مطبعــة( ، األقــاليم معرفــة فــي التقاســيم أحســن -١٥٧   

  .) م١٩٨٧ ، بيروت ، يالعرب التراث

 )م١٤٤١/هـ٨٤٥:ت(القادر عبد بن علي بن حمدأ العباس أبو لمقريزي،ا •

 : 

 القـــادر عبـــد محمـــد ،تحقيـــق الملـــوك دول لمعرفـــة الســـلوك -١٥٨             

  .) م ١٩٩٧،بيروت، العلمية الكتب دار مطبعة(، عطا

 :)م١٣١١/هـ٧١١:ت( مكرم بن محمد الفضل أبومنظور،ابن  •

 .)هـ١٤٠٥ ، ،قم الحوزة أدب مطبعة( العرب، لسان  -١٥٩      

 أبـــــــنعبـــــــد اهللا محمـــــــد بـــــــن محمـــــــود  ،أبيالبغـــــــدادي بـــــــن النجـــــــارا •

  :)م١٢٤٥/هـ٦٤٣:ت(الحسن

( القـادر عطـا ،  ذيل تاريخ بغـداد ، تحقيـق مصـطفى عبـد -١٦٠      

  .)م ١٩٩٧العلمية ، بيروت ، مطبعة دار الكتب
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 : )م١٨٨٨/هـ١٣٠٦:ت(حامد حسين  النقوي ، •

مطبعــــــــــة ســــــــــيد الشــــــــــهداء (خالصــــــــــة عقبــــــــــات األنــــــــــوار، -١٦١  

  ).هـ١٤٠٦،،قم

 ): م١٢٤٧/هـ٦٤٥:ت(ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد  •

ــــــ -١٦٢  مطبعــــــة (ق فــــــارس حســــــون كــــــريم،ذوب النضــــــار، تحقي

  ).هـ ١٤١٦ قم،مؤسسة النشر اإلسالمي، 

 ) : م١٢٧٧/هـ٦٧٦:ت(النووي، أبي زكريا يحيى بن شرف الدين  •

روضـــــة الطـــــالبين، تحقيـــــق عـــــادل احمـــــد عبـــــد الموجـــــود،  -١٦٣      

  ).ت.مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، د(

  

 ):م١٢١٤/هـ٦١١:ت(الهروي ،أبو الحسن علي بن أبي بكر •

اإلشـــارات الـــى معرفـــة الزيـــارات ،تحقيـــق جـــانين ســـورديل  -١٦٤   

  ).م١٩٥٣المطبعة الكاثوليكية ،دمشق ،(،

  ):م١٧٩١/هـ١٢٠٦:ت(قر البهبهانّي ،محمد با وحيد •

 مطبعـــــــة أميـــــــر،قم ،(ع الفائـــــــدة والبرهـــــــان،حاشـــــــية مجمـــــــ -١٦٥     

  ).هـ١٤١٧

، ٢مطبعـــة مكتبـــة دار العلـــم ،بيـــروت ،ط(الفوائـــد العليـــة ، -١٦٦   

  ).هـ١٤٠٥
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 :  )م١٣٤٨/هـ٧٤٩:ت(بن الوردي ، ابو حفص عمرا •

ة ،بيــروت مطبعــة دار الكتــب العلميــ(، تــاريخ ابــن الــوردي -١٦٧             

  ).م١٩٩٦،

بشـــر، تحقيـــق احمـــد رفعـــت تتمـــة المختصـــر فـــي اخبـــار ال -١٦٨        

   ).م١٩٧٠،المعرفة ، بيروت  مطبعة دار(البدراوي،

 مطبعــة مصــطفى البــابي(ريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب،خ -١٦٩         

  .)هـ ١٣٥٨، ٢الحلبي،القاهرة، ط

 )م١٢٢٨/هــ٦٢٦:ت( ومـيالر  اهللا عبـد واب الدين ،شهاب لحمويا ياقوت •

:  

مطبعــــــة دار أحيـــــــاء التــــــراث العربـــــــي، (،معجــــــم األدبـــــــاء  -١٧٠

     ).ت.، دبيروت

مطبعــة دار احيــاء التــراث العربــي ،بيــروت (،معجــم البلــدان -١٧١

  ).م١٩٧٩،

  :  )م٨٩٧/هـ٢٨٤:ت( يعقوب ابي بن احمد ، ليعقوبيا •

  .) م١٩١٨ ، النجف ، الحيدرية المطبعة( ، البلدان -١٧٢      

 ) : م١٤٧٢/هـ٨٧٧:ت(ابن يونس العاملي، ابو محمد علي  •

الصــــراط المســــتقيم الــــى مســــتحقي التقــــديم، تحقيــــق محمــــد  -١٧٣   

  ).ت.مطبعة الحيدري، طهران، د(دي، الباقر البهبو 
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  :المراجع العربية - ثالثاً 

 : آل ياسين ،محمد مفيد •

 أسيســـهامتابعـــات تاريخيـــة لحركـــة الفكـــر فـــي الحلـــة منـــذ ت -١٧٤   

، بغـــــــداد،المكتبـــــــة العصـــــــرية مطبعـــــــة (  ،وألربعـــــــة قـــــــرون

 ).م٢٠٠٤

 :أرنولد ،سير توماس •

مكتبـة  مطبعـة(لى اإلسالم ،ترجمة حسن إبراهيم ،الدعوة ا -١٧٥   

  ).م١٩٧٠،القاهرة ،النهضة المصرية

 : االعظمي ، علي  •

  ).م١٩٢٦، بغداد ،الفراتمطبعة (مختصر تاريخ بغداد ، -١٧٦   

 : ن أمين ، حسي •

ــــــــــي العصــــــــــر الســــــــــلجوقي، -١٧٧    ــــــــــاريخ العــــــــــراق ف مطبعــــــــــة (ت

  ). م١٩٦٥االرشاد،بغداد،

 : االمين ، محسن  •

ـــــــــان الشـــــــــيعة، -١٧٨    دار مطبعـــــــــة (تحقيق حســـــــــن االمـــــــــين،اعي

 ).م١٩٨٣ ،بيروت،المعارف

 : األميني ، عبد الحسين أحمد •

دار الكتــــــــــاب  مطبعــــــــــة(الغــــــــــدير،تحقيق حســــــــــن ابــــــــــراهيم، -١٧٩  

  ).م١٣٧٩،بيروت،العربي
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 :اوق ، بحرية اوج  •

ترجمـــــــــــة إبـــــــــــراهيم ، النســـــــــــاء الحاكمـــــــــــات فـــــــــــي التـــــــــــاريخ -١٨٠  

  ).م١٩٧٣ ،بغداد،نو السعدمطبعة (،الداقوقي

  :. بارتولد ، و  •

ترجمـــــة احمـــــد ســـــعيد  ،تـــــاريخ التـــــرك فـــــي اســـــيا الوســـــطى -١٨١

  ).م١٣٧٨، القاهرة  ،االنجلو المصريةمطبعة (،سليمان

  

  :محمد  ،باقر الصدر •

النعمـــــــــــــان،  مطبعـــــــــــــة(،المعـــــــــــــالم الجديـــــــــــــدة لألصـــــــــــــول  -١٨٢   

 ).م٢،١٣٩٥ط

 :حسين بن احمد ، البراقي  •

مطبعـة (، ـ تاريخ الكوفـة ، تحقيـق محمـد صـادق بحـر العلـوم١٨٣   

  ).م١٩٨٧، ٤ط، نجفال ،االضواءدار 

 : البغدادي،محمد امين •

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنـون عـن اسـامي  -١٨٤                

لكتب والفنـون ، تحقيـق محمـد شـرف الـدين ورفعـت بيلكيـة ا

  ). ت.مطبعة دار احياء التراث العربي ،بيروت ،د(،

، مطبعة دار احياء التراث العربي،بيروت(،هدية العارفين  -١٨٥   

  ).م١٩٥١

  :بول ، ستانلي لين  •
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تاريخ الـدول االسـالمية ومعجـم االسـرات الحاكمـة ،ترجمـة  -١٨٦   

، ٢مطبعــة دار المعــارف ،القــاهرة ،ط(مان،احمــد ســعيد ســلي

  ).م١٩٦٩

  :التكريتي ،سلمان   •

ــــة الســــالم وغــــز والمغــــول ، -١٨٧    مطبعــــة اوفســــيت (بغــــداد مدين

  ).م١٩٨٨،بغداد ،

 :حبيب ، سعدي أبو •

، ٢ط ،شــــــقدم ،دار الفكــــــر مطبعــــــة (القــــــاموس الفقهــــــي، -١٨٨   

 ).م١٩٨٨

 :ز الدين،محمدحر •

 مطبعـة(د حسـين حـرز الـدين،عارف ،تحقيق محمـمراقد الم -١٨٩

  .)م١٩٧١،النجف ،االداب 

 :ألحسن، عبد اهللا •

     ،قم،ســيد الشــهداءمطبعــة (منــاظرات فــي العقائــد  واالحكــام، -١٩٠  

  ).هـ ١٤٢١، ٢ط

  

 : الحسني ، عبد الرزاق    •

مطبعــــــــــــــــة (،تــــــــــــــــاريخ العــــــــــــــــراق السياســــــــــــــــي الحــــــــــــــــديث  -١٩١    

   ).م١٩٥٧، ٢ط،لبنان،العرفان

، ٢طمطبعــــــة العرفــــــان، لبنــــــان،(ما وحــــــديثا ،ق قــــــديالعــــــرا -١٩٢   

  ). م١٩٥٨
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مطبعـــــــــــــــــــة (،مـــــــــــــــــــوجز تـــــــــــــــــــاريخ البلـــــــــــــــــــدان العراقيـــــــــــــــــــة -١٩٣   

  ).م١٩٣٠،بغداد،النجاح

 :الحسيني ، أحمد  •

  ).هـ١٤١٤ ،قم ،الصدر مطبعة(تراجم الرجال، -١٩٤   

  :عبد الرزاق كمونه ، الحسيني  •

 النجف،باالدامطبعة (،موارد االتحاف في نقباء االشراف -١٩٥   

  ).م١٩٦٨، 

  

  :حسن ، الحكيم  •

النجـــــف االشـــــرف والحلـــــة صـــــالت علميـــــة وثقافيـــــة عبـــــر  -١٩٦   

 ).م٢٠٠٦ ،النجف ،الغرىمطبعة (العصور ،

 :باقر الحكيم ، محمد •

 ).هـ١٤١٧ ،طهران،مؤسسة الهادي مطبعة(علوم القران، -١٩٧   

 :خازم ، علي •

  ).هـ ١٤١٣ ،بيروت ،دار المعرفةمطبعة (علم الفقه، -١٩٨   

 :الخاقاني، علي •

  ).م١٩٥١،النجف،الحيدريةمطبعة ال(شعراء الحلة، -١٩٩   

 :الخالدي ،فاضل  •

الحيــــاة السياســــية ونظــــم الحكــــم فــــي العــــراق خــــالل القــــرن  -٢٠٠         

  ).م١٩٦٩مطبعة االيمان ،بغداد ،(الخامس ،

  :جعفر ،خصباك   •
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العــــاني،  ةمطبعــــ(،لعــــراق فــــي عهــــد المغــــول االيلخــــانيينا -٢٠١   

  .)م١٩٦٨بغداد،

  :الخطيب ،صباح محمود محمد  •

مطبعـــــــــــة مكتبـــــــــــة المنـــــــــــار ، (مدينـــــــــــة الحلـــــــــــة الكبـــــــــــرى، -٢٠٢   

  ).م١٩٧٤بغداد،

 : الخوئي، ابو القاسم الموسوي •

، ٥ط،بيــــروت ،دار القلــــممطبعــــة (،معجــــم رجــــال الحــــديث -٢٠٣ 

  ).م١٩٩٢

 :الدجيلي ، عبد الصاحب •

مطبعـــــــــــــة (فنـــــــــــــون،اعـــــــــــــالم العـــــــــــــرب فـــــــــــــي العلـــــــــــــوم وال -٢٠٤   

  ).م١٩٦٦، ٢ط،النجف،النعمان

  :مارغريت  ،روتن  •

ميشـــــــــــال ابـــــــــــي ترجمـــــــــــة زينـــــــــــة عـــــــــــازار و ،تـــــــــــاريخ بابل -٢٠٥   

  ). ت.بيروت ، د ،عويدات ةمطبع(،فاضل

  :روندو ،بيير  •

مطبعــــة دار المكشــــوف ،بيــــروت (النصــــارى فــــي الشــــرق، -٢٠٦   

 ).م١٩٤٧،

 : رؤوف ، عماد عبد السالم  •

كمـــة ورجـــال اإلدارة والقضـــاء فـــي العـــراق فـــي األســـر الحا -٢٠٧   

جامعــــــة مطبعــــــة (،)هـــــــ١٣٣٧ – ٦٥٦( العهــــــود المتــــــأخرة

  ).م١٩٩٢ ،بغداد،بغداد
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  :الزركلي ، خير الدين  •

ــــــــــــــم للممطبعــــــــــــــة دار (، االعــــــــــــــالم -٢٠٨    ــــــــــــــروت،اليينالعل ، بي

  ).م٥،١٩٨٠ط

 :السماوي ، محمد •

شــــــيعة ، تحقيــــــق كامــــــل ســــــلمان شــــــعراء الالطليعــــــة مــــــن  -٢٠٩   

  ).م٢٠٠١ ،بيروت ،ار المؤرخ العربيدمطبعة (لجبوري،ا

 : سوسة ، احمد •

 ،بغــــداد ،االديــــبمطبعــــة (، فيضــــانات بغــــداد فــــي التــــاريخ -٢١٠   

  ).م١٩٦٣

 :الشاكري ، حسين •

 مطبعـــــــــــــة(،)علـــــــــــــيهم الســـــــــــــالم(مؤسسةالمصـــــــــــــطفىوالعترة -٢١١    

  ).هـ١٤١٧،قم،ستارة

  :الشاهرودي ،علي النمازي  •

علــــــــــــي  البحــــــــــــار ،تحقيــــــــــــق حســــــــــــن مســــــــــــتدرك ســــــــــــفينة -٢١٢   

، قــــــــممطبعــــــــة مؤسســــــــة النشــــــــر االســــــــالمي ، (،النمــــــــازي

  ). هـ١٤١٩

ـــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــديث، -٢١٣     مطبعـــــــــــــــــة (مســـــــــــــــــتدركات عل

  ).هـ١٤١٥حيدري،طهران،

 : شبر ،عبد اهللا •

الســــيد  مطبعــــة(،تفســــير شــــبر ،تحقيــــق حامــــد حفنــــي داود -٢١٤   

  ).م١٩٦٦، ٣ط،القاهرة  ،مرتضى الرضوي



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 :لحسينالشبستري ،عبد ا •

  ).م١٤٢١، قم ،ستارةمطبعة (مشاهير شعراء الشيعة ، -٢١٥   

 : الدين، عبد اهللا الحسينشرف  •

الجمعيـــــة بعـــــة مط(،المراجعــــات ،تحقيـــــق حســـــين الراضـــــي -٢١٦   

  ).م١٩٨٢، ٢ط،بيروت  ،االسالمية

 :الصدر، حسين •

مطبعــــــــة (،امــــــــل االمــــــــل،تحقيق احمــــــــد الحســــــــيني تكملــــــــة -٢١٧

  ).هـ١٤٠٦طهران، ،الخيام

قـم ،اعتمـاد مطبعـة (،ية الدرايـة ،تحقيـق ماجـد الغربـاوينها -٢١٨   

  ).ت.،د

 : الطباطبائي،عبد العزيز •

علـــيهم (مؤسســـة ال البيـــتمطبعـــة (،مكتبـــة العالمـــة الحلـــي -٢١٩   

  ).هـ١٤١٦،قم  ،الحياء التراث) السالم

 : ا بزركقالطهراني ،ا •

ــــــــــــــى تصــــــــــــــانيف  -٢٢٠    دار مطبعــــــــــــــة (الشــــــــــــــيعة،الذريعــــــــــــــة ال

   ).هـ١٤٠٣، ٢ط،بيروت،ءاالضوا

مطبعـــة (،م الشـــيعة،تحقيق علــي نقـــي منـــزويطبقــات اعـــال -٢٢١   

 ).ت.، د٢ط،قم،اسماعيليان

دار مطبعــــة (،مصــــفى المقــــال فــــي مصــــنفي علــــم الرجــــال -٢٢٢   

   ).م١٩٨٨، ٢ط،بيروت،العلوم

  :نوري عبد الحميد  ،العاني  •
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الثقافيــة الشــؤون  مطبعــة دار(،العــراق فــي العهــد الجالئــري -٢٢٣   

  ).م١٩٨٦ ،بغداد ،العامة

 :عبد الحسين الغفاري ،عبد اهللا •

 ،قم،مؤسســــــة النشراالســــــالميمطبعــــــة (لكــــــافي،واالكلينــــــي  -٢٢٤   

  ).هـ١٤١٦

   :عباس ،العزاوي  •

بغــــــداد ،التفيض مطبعــــــة(،تــــــاريخ العــــــراق بــــــين احتاللــــــين -٢٢٥   

   ).م١٩٣٩،

-٦٥٦(باسـية مـناقية لما بعد العهـود العتاريخ النقود العر  -٢٢٦   

  ).م١٩٥٨مطبعة شركة التجارة ، بغداد ، (، )هـ١٣٣٥

  :صالح احمد  ،العلي  •

ـــــة -٢٢٧    ـــــة  مطبعـــــة دار(،معـــــالم العـــــراق العمراني الشـــــؤون الثقافي

  ).م١٩٨٨،بغداد،العامة

 : علي ، محمد كرد  •

ة لجنــــــــة التــــــــأليف مطبعــــــــ(،الحضــــــــارة العربيــــــــةاالســــــــالم و  -٢٢٨             

  ).م١٩٦٨، ٣، طالقاهرة والنشر،

 :فهد ، بدري محمد •

مطبعــــــة (ببغــــــداد فــــــي القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري، العامــــــة -٢٢٩   

  ).م١٩٦٧  ،بغداد  ،أالرشاد

  :محمد صالح داود  ،القزاز •
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العـــــــــراق فـــــــــي عهـــــــــد الســـــــــيطرة  الحيـــــــــاة السياســـــــــية فـــــــــي -٢٣٠   

 ).م١٩٧٠، النجف ،القضاء مطبعة (،المغولية

 :                القزويني ،مهدي  •

مطبعــــــــــــــــة دار (المزار،تحقيــــــــــــــــق جــــــــــــــــودت القزوينــــــــــــــــي، -٢٣١        

   ).م٢٠٠٥الرافدين،بيروت، 

 ): م١٩٤٠/هـ١٣٥٩:ت(القمي ،عباس  •

مطبعــــة (اللقــــاب،تحقيق محمــــد هــــادي االمينــــي،وا الكنــــى -٢٣٢   

  ). ت.،طهران، دمكتبة الصدر

منـــــــــــازل االخـــــــــــرة والمطالـــــــــــب الفـــــــــــاخرة،تحقيق ياســـــــــــين  -٢٣٣

النشــــــــــــر االســــــــــــالمي عــــــــــــة مؤسســــــــــــة مطب(،الموســــــــــــوي

  ).هـ١٤١٩،،قم

 : القيسي ، ناهض عبد الرزاق  •

 ،بغـــــــداد ،بيـــــــت الحكمـــــــةمطبعـــــــة (عـــــــراق،النقـــــــود فـــــــي ال -٢٣٤    

  ).م٢٠٠٢

  :عمر رضا ، كحالة  •

العلــم مطبعــة دار (،معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة -٢٣٥    

  ).م١٣٨٨ ،٢، طبيروت ،للماليين 

  ).ت.ة المثنى ، بيروت ، دمطبع( معجم المؤلفين ، -٢٣٦    

  :يوسف ، كركوش  •

  ).م١٩٦٥،النجف ،الحيدرية مطبعة ال(،  تاريخ الحلة -٢٣٧    

  :الكلداني ،بطرس نصري  •
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ذخيـــرة االذهـــان فـــي تـــواريخ المشـــارقة والمغاربـــة الســـريان  -٢٣٨       

،  ٢مطبعــــــــة ديــــــــر االبــــــــاء الــــــــدومنيكين ،الموصــــــــل ،ط(،

  ).م١٩١٣

 :  كمال الدين ، هادي حمد •

مطبعـة (،الفكريـة فـي الحلـةالحركـة تطـور فقهاء الفيحاء و  -٢٣٩    

  ).م١٩٦٢ ،بغداد ،رفالمعا

 : كوك ، ريجارد  •

ــــة الســــالم  -٢٤٠     ــــل ومصــــطفى  ،بغــــداد مدين ــــؤاد جمي ترجمــــة ف

 ).م١٩٦٢،بغداد  ،شفيق  مطبعة(جواد،

 : ، كي  جلسترا ن •

 سيس وكوركيبلدان الخالفة الشرقية ، ترجمة بشير فرنس -٢٤١    

  ).م١٩٥٤،بغداد  ،الرابطةمطبعة (عواد، 

  

 : المب ، هارولد  •

 ،بيـــــــروت (،  ترجمـــــــة عمـــــــر أبـــــــو النصـــــــر ،تيمورلنـــــــك  -٢٤٢    

  ).م١٩٣٤

 : لونكريك ، ستيفن هيمسلي  •

ترجمــــة جعفــــر بعــــة قــــرون مــــن تــــاريخ العــــراق الحديث،ار  -٢٤٣    

 ).م٢٠٠٤بغداد ،  ،دار الرافدين  مطبعة(الخياط ،

 :قاني ،عبد اهللالمام •
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ــــم الرجــــ -٢٤٤     ــــدين تنقــــيح المقــــال فــــي عل ال ، تحقيــــق محــــي ال

  ).هـ ١٤٢٥ ،ستارة ،قم مطبعة (،المامقاني

 : ساني،علي اصغراج الخر المرو  •

 ،قـم،مؤسسـة النشـر االسـالمي  مطبعة(نظرة الى الغدير، -٢٤٥    

  ).هـ١٤١٦

  :شاكر، مصطفى  •

ذات مطبعــة (،لعثمــانيالمــدن فــي االســالم حتــى العصــر ا -٢٤٦    

  ).م١٩٨٨ ،كويت،السالسل

  :المعاضيدي ،عبد القادر سلمان  •

مطبعـة دار الحريـة ،بغــداد (واسـط فـي العصـر العباســي ، -٢٤٧       

  ).م١٩٨٣،

 : مغنية،محمد جواد •

  ).م١٩٦٢(،مع علماء النجف االشرف -٢٤٨    

 :المنتظري ، علي  •

مطبعــة (د الحســيني،دراســات فــي واليــة الفقيــه،تحقيق احمــ –٢٤٩    

  ) . هـ١٤١١دار الفكر، قم، 

  :محمد بن احمد الحسيني  ،المنشئ البغدادي  •

 مطبعـة(،العـزاوي رحلة المنشئ البغدادي ، ترجمة عبـاس -٢٥٠    

   ).م١٩٤٨بغداد، ،شركة التجارة 
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 :موسيل، الوا  •

مدي وعبـد المطلـب عبـد ترجمة صدقي حالفرات األوسط، -٢٥١    

 ،بغـــداد ،المجمـــع العلمـــي العراقـــيمطبعـــة (الـــرحمن داود،

  ).م١٩٩٠

 :الميالني ،علي الحسيني  •

ـــوار،نفحـــات  -٢٥٢   مطبعـــة(األزهـــار فـــي خالصـــة عقبـــات األن

  . )هـ١٤١٤ ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي

  :، عبد  الجبار ناجي •

 البصــرة مطبعــة دار الطباعــة الحديثــة،(المزيديــة، األمــارة -٢٥٣   

 ).م١٩٧٠،

   :مرتضى بن علي  ،نظمي زاده  •

مطبعـــــة اآلداب، (كلشـــــن خلفـــــا، ترجمـــــة كـــــاظم نـــــورس، -٢٥٤

  ).م١٩٧١، النجف

 :النوري ، حسين •

  ).هـ ١٤١٦مطبعة ستارة ،قم ، (خاتمة المستدرك ، -٢٥٥    

علـــيهم (مؤسســـة أهـــل البيـــت مطبعـــة(مســـتدرك الوســـائل، -٢٥٦    

  ).م١٩٨٨بيروت، ألحياء التراث، ) السالم

ـــــــر  -٢٥٧     ـــــــق جـــــــواد نفـــــــس ال حمن فـــــــي فضـــــــائل ســـــــلمان، تحقي

  ).هـ ١٤١١، مطبعة مؤسسة األفاق ،طهران(القيومي،

 : الورد، باقر امين  •
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مكتبـــــة مطبعـــــة (حـــــوادث بغـــــداد فـــــي أثنـــــي عشـــــر قرنـــــًا، -٢٥٨      

  ).م١٩٨٩ ،بغداد،النهضة

 : اليعقوبي ، محمد علي •

  ).م١٩٥١،النجف،الزهراء مطبعة (البابليات، -٢٥٩    

  

  

  

  :المصادر الفارسية - رابعاً 
اهللا بــــــــــن لطــــــــــف اهللا بــــــــــن عبــــــــــد  شــــــــــهاب الــــــــــدين عبــــــــــدأبرو، •

  ):م١٤٣٤/هـ٨٣٨:ت(الرشيد

مطبعـــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــامني (ذيـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــامع التـــــــــــــــــواريخ، -٢٦٠    

  ).ش.هـ١٣١٧علمي،طهران،

  ):م١٣٩٨/هـ ٨٠١: ت(أسترابادي ، عزيز بن اردشير  •

  ).م١٩٢٨مطبعة سي ، استانبول ، (بزم ورزم ، -٢٦١           

  ):م١٢٨٦/هـ ٦٨٥:ت(اوي ، ناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيض •

صــــحيح واهتمــــام بهمــــن ميــــرزا كريمــــي ، تنظــــام التــــواريخ -٢٦٢           

  ).ش. هـ ١٣١٣ مطبعة فرهومند، طهران،(،

  ):م١٦٦٣/هـ ١٠٧٤:ت(جهانكير، زينل اغلو  •

، مطبعــــــة سي،اســــــتانبول(مختصــــــر اذربيجــــــان تــــــاريخي، -٢٦٣           

  .)م١٩٢٤



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ٩٤٢:ت(انـــــدمير، غيــــــاث الـــــدين بــــــن همـــــام الــــــدين الحســــــيني خو  •

  ) :م١٥٣٥/هـ

مطبعـــــة (حبيــــب الســــير فــــي إخبــــار إفــــراد بشــــر، تــــاريخ -٢٦٤      

   ) .ش.هـ١٣٣٣الخيام، طهران، 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور الوزراء،تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد د -٢٦٥           

  ).ش.ـه١٣١٧،طهران(نفيسي،

  ):م١٥ ق/هـ٩ق:ت:(لتشاه ،عالء الدولة بختيشاه دو  •

تـــــــــــــــــــــــــذكرة الشـــــــــــــــــــــــــعراء،اهتمام بهمـــــــــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــــــــد  -٢٦٦           

  ).ش.هـ١٣٣٨طهران،(رمضاني،

   ):م١٣٩٢/هـ٧٩٥:ت( رامي ، شرف الدين •

ائق الحقــــــــــــــــــــــــائق،تحقيق محمــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــاظم حــــــــــــــــــــــــد -٢٦٧           

  ).ش.هـ١٣٤١طهران،(امام،

 ):م١٣٧٦/ هـ٧٧٨:ت(ساوجي ،سلمان  •

ســــــــــــــــــاوجي،اهتمام منصــــــــــــــــــور  ترجيعــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــلمان -٢٦٨           

  ).ش.هـ١٣٣٥طهران،(ق،مشف

  ):م١٤٠٤/هـ٨٠٧:ت (شامي ،نظام الدين  •

  ).م١٩٥٦براغ،(ظفرنامة ،سعي واهتمام فلكس تاور ، -٢٦٩           

  

  ):م١٦١٠/هـ١٠١٩:ت(الشوشتري ، نور اهللا  •

  ).ش. هـ  ١٣٧٦طهران، (مجالس المؤمنين، -٢٧٠    
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  ) :م١٥٦٧/هـ٩٧٥:ت(الغفاري ، احمد بن محمد بن عبد الغفور  •

  ) .ش. هـ  ١٣٤٢طهران ، (اريخ جهان ارا ،ت -٢٧١    

 ٨٥٠:ت(اهللا بــــن ابــــي بكــــر بــــن احمــــد بــــن نصــــر حمــــدلقزوينــــي ،ا    •

  ):م١٤٤٦/هـ

ــتــأريخ كزيــدة ، -٢٧٢                   مطبعــة اميــر (د الحســين نــوايى،اهتمــام عب

  ).ش. هـ١٣٨١كبير،طهران ،

ليــــدن (،  نزهــــت القلــــوب ، ســــعي واهتمــــام كــــي لســــترانج -٢٧٣    

  ).م١٩١٣،

  ):م١٥٥٢/هـ٩٦٠:ت(القزويني ، يحيى بن عبد اللطيف الحسيني  •

  ) .ش.هـ١٣١٤مطبعة يمني ، طهران ، (لب التواريخ ، -٢٧٤    

ــــــــــــد     • بــــــــــــن ســــــــــــيد بــــــــــــن برهــــــــــــان الــــــــــــدين محمــــــــــــد ،ميرخوان

  ):م١٤٩٧/هـ٩٠٣:ت(خوارشانده

مطبعـــــــــــــــــــــــــــــة (تـــــــــــــــــــــــــــــأريخ روضـــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــفا ، -٢٧٥           

  ).ش.هـ١٣٣٩،،طهرانبيروز

  ):م١٣١٨/هـ٧١٨:ت(فضل اهللا الدين  الهمذاني ، رشيد •

زاني،تصــــــــــــحيح واهتمــــــــــــام كــــــــــــارل تــــــــــــاريخ مبــــــــــــارك غا -٢٧٦    

  ).م١٩٤٠لندن،(يان،
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ــــــــــواريخ ،ترجمــــــــــة محمــــــــــد صــــــــــادق نشــــــــــأت  -٢٧٧            جــــــــــامع الت

ـــــــــاهرة (واخـــــــــرون، ـــــــــة واالرشـــــــــاد ،الق مطبعـــــــــة وزارة الثقاف

  ).م١٩٦٠،

  ):م١٤٥٤/هـ٨٥٨:ت(اليزدي ، شرف الدين علي  •

مطبعـة أميـر (ة ،تصحيح واهتمام محمـد عباسـي،ظفرنام -٢٧٨

  ).ش. هـ ١٣٣٦كبير،طهران، 

  :المراجع الفارسية - خامساً 
  :   أبيوردي ، اوحد الدين انوري •

وري،تحقيـــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــدرس ديـــــــــــــــــوان ان -٢٧٩           

  ).ش.هـ١٣٣٧،طهران(رضوي،

  :أربري ،أ،جـ     •

رجمــة محمــد كفــافي ويعقــوب بكــر واحمــد تــراث فــارس ، ت -٢٨٠         

مطبعـــــة دار احيـــــاء الكتـــــب (الســـــاداني واحمـــــد عيســـــى ،

  ).م١٩٥٩العربية ،القاهرة ،

  :أزد مهر،شهباز    •

  ).هـ١٣٨١مشهد ،(تاريخ ايران ،نويسسندة ، -٢٨١         

  : أقبال ، عباس •
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، ٢مطبعة أمير كبيـر، طهـران ، ط(اريخ مفصل ايران ،ت -٢٨٢           

  ).ش.هـ١٣٤٧

 :    برنيا ، حسن •

مطبعـــــــــة (ســـــــــاقي،اهتمـــــــــام محمـــــــــد دبيـــــــــر تـــــــــاريخ ايران، -٢٨٣           

  ).ش.هـ ١٣٤٦الخيام،طهران، 

  :  بزرك زاد ، حبيب اهللا •

 اصــــــــفهان(ملــــــــي ومــــــــذهبي درايــــــــران، جشــــــــنها واعيــــــــاد -٢٨٤      

  ).ش. هـ١٣٥٠،

 : بزرك ،شهريار الناخذاه •

  .)م١٨٨٦ليدن،(،رهوبح عجائب الهند بره -٢٨٥            

  :   بياني ، دكتر شيرين •

  ) .م١٣٤٥، مطبعة دانكشاه، طهران(تاريخ آل جالير، -٢٨٦        

  :   جامي ، عبد الرحمن •

هتمــــام تصــــحيح وانفحــــات االنــــس مــــن خضــــرات القدس، -٢٨٧

  ).ش. هـ ١٣٣٦طهران،(مهدي    توحيدي،

  :    جعفريان ، رسول •

 مطبعــــــــــة فرهنكي،طهــــــــــران،(ي،تــــــــــأريخ إيــــــــــران أســــــــــالم -٢٨٨           

  ).ش.هـ١٣٧٧
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  :خانلري ،زهراي  •

  ).ش.هـ١٣٤٨طهران ،(فرهنك ادبيات فارسي ، -٢٨٩         

  :    الشيرازي ، حافظ  •

لغيب،اهتمــــــــــــــــــــــــــام حســــــــــــــــــــــــــين بزمــــــــــــــــــــــــــان لســــــــــــــــــــــــــان ا -٢٩٠              

  ).ش.هـ١٣٤٢،طهران(بختاري،

  :صفا،ذبيح اهللا •

هتمـــــام جلـــــد ســـــوم تـــــاريخ ادبيـــــات در ايران،تصـــــحيح وا -٢٩١        

  ).ش.هـ١٣٣٣طهران،(بخثس،

  : الطهراني ، ابو بكر •

هتمــــــام نجــــــاتي لوغــــــال وفــــــاروق ســــــعي واديــــــار بكرية، -٢٩٢            

  .)م١٩٦٢أنقرة،(سومر،

  :  فريور، حسين  •

ريخ أدبيـــــــــــــــــــــــــــــــــات إيـــــــــــــــــــــــــــــــــران وتـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ تـــــــــــــــــــــــــــــــــا -٢٩٣         

  ).ش.هـ١٣٥٣طهران،(شعراء،

  ).ش. هـ١٣٥٢،طهران(تاريخ تبريز تابايان قرن، -٢٩٤         

  :مول ،زول  •



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

 ١٣٥٤طهــــــــران،(ديباجـــــــة ،ترجمــــــــة جهــــــــانكير أفكــــــــاري، -٢٩٥           

  ).ش.هـ

  :  نفيسي ، سعيد •

  ).ش. هـ١٣٤٤،طهران(تاريخ نظم ونثر درايران ، -٢٩٦       

  :   الهمداني ، احمد الرحماني  •

مطبعــــــــــــة افســــــــــــت (،)عليــــــــــــه الســــــــــــالم(األمــــــــــــام علــــــــــــي -٢٩٧           

  ).هـ١٤١٧،نفتاحي،طهرا

  

  :الرسائل الجامعية  - سادساً 
 :حميد ،عامر عجاج  •

ـــــل ومنطقتهـــــا -٢٩٨                 ـــــة  رســـــالة(،الني ـــــى كلي ماجســـــتير مقدمـــــة ال

  .)م٢٠٠٤ ،،جامعة بابلالتربية

 :  زيدالخزرجي ، ماجد عبد  •

الحيــــاة الفكريــــة فــــي الحلــــة فــــي القــــرنين الســــابع والثــــامن  -٢٩٩ 

راه غيــــــر منشــــــورة ،جامعــــــة اطروحــــــة دكتــــــو (، الهجــــــريين

   .)م٢٠٠٥المستنصرية،



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

  :الربيعي ، هناء كاظم خليفة  •

ثـــر علمـــاء الحلـــة فـــي النشـــاط الفكـــري بـــبالد الشـــام مـــن ا -٣٠٠

رسـالة (ن،القرن السادس الى اواخر القـرن الثـامن الهجـريي

ماجســــــــــتير غيــــــــــر منشــــــــــورة ،جامعــــــــــة المستنصــــــــــرية ، 

  .)م٢٠٠٢

 :الشمري ،يوسف كاظم جغيل •

ة الفكريـــة فـــي الحلـــة خـــالل القـــرن التاســـع الهجـــري الحيـــا -٣٠١

أطروحـــــة دكتـــــوراه مقدمـــــة الـــــى كليـــــة التربيـــــة ،جامعـــــة (،

  ).م٢٠٠٨القادسية ،

 : عبد العذاري ، عالء حبيب •

رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر (الشـــــيخ احمـــــد بـــــن فهـــــد الحلـــــي، –٣٠٢                  

  . )م٢٠٠٧،منشورة،جامعة بابل

  :العزاوي ، رنا سليم شاكر     •

رسـالة ماجسـتير (،)االيلخـاني(المغولي الحلة في العصر –٣٠٣        

  ).م٢٠٠٥ر منشورة، جامعة بابل، غي

 :مهاوي ،جاسم حسين     •



  م١٤٣١/هـ٨٣٥-م١٣٣٧/هـ٧٣٨الحلة في العهد الجالئري

 

 

تــــاريخ الغــــزو التيمــــوري للعــــراق والشــــام وأثــــاره السياســــية  -٣٠٤

ــــــــر منشــــــــورة (،)م١٤٠٥-١٣٨٥( رســــــــالة ماجســــــــتير غي

  ).م١٩٧٦،جامعة بغداد ،

  :أحمد  كريمالنجار ، رغد عبد ال    •

رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر (العـــــراق فـــــي العهـــــد الجالئـــــري، -٣٠٥      

  .)م٢٠٠٥،منشورة،جامعة بغداد
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