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  املقدمة -١
شهدت الحلة فـي أواخـر القـرن الثـامن عشـر بـوادر نهضـة فكريـة حديثـة شـملت 

كــان ســببه ، قــرونالدراســات اللغويــة واألدب والعلــوم الدينيــة بعــد ركــود دام زهــاء ثالثــة 

عـل المتغيـرات السياسـية التـي كانـت تعصـف بـالعراق فعدم إسـتقرارية األوضـاع العامـة ب

 ،والسـعي وراء مضـاهاة القـدماء     ،حياء القـديم  إبدأت على شكل (( إذ. ) ١(بين مدة وأخرى 
ــة ال    ــدارس الديني ــة كــان امل ـــن بــوادر هإ. )٢()) قدميــةألن مصــدر هــذه احلرك ـــذه النهضـ  -ة ـ

إنمــا تمتــد فــي أصــولها التاريخيــة الــى العصــر العباســي ، لــم تــأِت مــن فــراغ  -شــك بال

 ،الـيت كا�ـت تعـد كعبـة العلـم      الفيحاء املدينة الثا�يـة احلافلـة بالعلمـاء بعـد بغـداد      (( حيث كانت الحلة 
عـامل  )   ٧٠٠ ( �شـأ فيهـا  .... وكان الناس يضـربون اىل احللـة أبـاط اخليـل لـدرس العلـوم واألدب       

   . )٣())  درع بالعلم الصحيحمت

فــي الحلــة قــد  ن بــواكير الحركــة الفكريــةفــادراســات وحســبما ذهبــت اليــه إحــدى ال

القـرنين السـابع وتركـزت فـي ) بـن مزيـد  سـيف الدولـة صـدقة( على يد مؤسسـها  جاءت

وقـــد تشـــرفت هـــذه  . )٣(فأصـــبحت تحتضـــن كبـــار العلمـــاء واألدبـــاء ، والثـــامن الهجـــري 

وعال  ،فق احلضارة أُوسطع جنمها يف  ،ة حقبة من الزمن غري قصرية مشعل املد�يحبمل ((ة ينالمد
فأَ�تجت من األدباء والعلماء واملفكرين والفقهاء ملن يفخـر   ،واإلسالمذكرها بني بالد العرب 

  . )٥())هبم تارخينا الطويل

ق أبــي قــولــوال ذلــك الــرهط مــن رجــال الفقــه واألدب الحليــين أمثــال العالمــة المح

إضــافة الــى الــذين ، وغيــرهم وصــفي الــدين والخليعــي ، إدريــس آل طــاووس جعفــر بــن 

لقد صارت الحلة محطـة . )٦())وهلكت الثقافة العربية األدبملات (( ظهروا في بغداد والنجف 

 طــالبفقصــدها عــدد كبيــر مــن ، هجــرة لطلبــة العلــوم الفقهيــة وســائر اآلداب والمعــارف 

وذاع  ،فنبــغ فيهــا العلمــاء واحلكمــاء واألدبــاء (( علمائهــا األعــالمى علــ وتتلمــذوا، العلــم والفضــيلة 
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 ،عـدا مـاتلف وهـو الكـثري      ،والتزال مصنفاهتم متداولة بني أرباب العلـم واألدب  ،صيتهم مدى اآلفاق 
     .)٧())  ...الذي لعبت به أيدي العبث والفساد و�وائب الزمن الشداد 

ذلــك الــدور ، عــددها الثالــث  تّصــدر فــي مقــالٍ ) الفيحــاء( أوجــزت صــحيفة  وقــد

ال ينبــت الكلــم (:  (الفكريــة بــالقول ة فــي مســار الحركــةضــطلعت بــه الحلــإ ريخي الــذي أالتــ
دب بـذلك تـاريخ األدب العربـي للحلـة بـاأل     وهلذا يشهد التـاريخ و�عـين   . الطيب اال ّ يف البلد الطيب 

 سة البلدان العربيـة بشـواهق  ن تكون عرووألن فات الفيحاء أ.... ر الناضج الرائع والفك
.  أبنائهــابأدهبــا وشعرهــــا وجمــال فكــر  ... ن تكــون عروســة فمــا فاهتــا أ... مبا�يهــا وقصــورها 

 ،وشاعر مربز ،مصقع وخطيب  ،وهي الختلو يف مجيع األدوار اليت مرت عليها من أديب حمقق 
بـالرغم مـن الظـروف     ،م ومفسـر عظـي   ،فاضـل   ومحـدث  ،وفقيـه كـبري    ،وعـامل جليـل    ،وكاتب أملعـي 

امليـل الـوفري اىل   وهذا برهان قاطع على ما ألهل احللـة مـن   . القاسية اليت كا�ت حتيط هبا 
فيمـا أكـدت الصـحيفة فـي عـددها الرابـع . )٨()) وتولع أبنائها األبرار بالدرس والبحـث  ، العلم واألدب

، ياســات العثمانيــة الحلــة فــي مقاومــة الس ألبنــاءعلــى وطنيــة وقوميــة التوجهــات الفكريــة 

ــهم    إ(( وفــــي المقدمــــة سياســــة التتريــــك  ــافظني علــــى عربيتــ ذ بقــــي احلليــــون حمــ
   .) ٩(...)) ومواظبني على تعلم آداهبا

نـــه رغـــم المتغيـــرات السياســـية التـــي أمـــا الـــدكتور محمـــد مهـــدي البصـــير فـــذكر أ

غيــــر ان الثقافــــة العربيــــة ، م  ١٢٥٨/هـــــ ٦٥٦دخــــول التتــــار الــــى بغــــداد عــــام  أعقبــــت

ــة    (( حافظــت علــى وجودهــا عــن طريــق  اإلســالمية ــدارس الديني ــات امل ــة املســاجد وحلق  ،أروق
  .  )١٠()) ...�ت احللة مركز هنضة ثقافية عظيمةحيث كا ،والسيما على الفرات 

 بعـضالهدف من هذه الدراسة العلمية المتواضعة هو محاولة اإلجابة علـى  إن

ة فـي القـرن لتـأريخ مدينـة الحلـ تهل دراسـالتساؤالت التي طالما طرقت ذهن الباحـث خـال
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 نبعــاث حركــةالتــي قــادت الــى إ واألســبابمـــاهي العوامــل : برزهــا لعــل أَ ، التاســع عشــر 

برز قنوات التعلـيم والثقافـة القائمـة ؟ ما هي أ من جديد بعد سبات طويل  الفكر واألدب

لــذين تحملــوا مــن هــم األعــالم ا ؟الحركــةهــذه  إحيــاء فــي ومــا مــدى مســاهمتها ،وقتــذاك 

والعلــــوم  واألدب اللغــــةفــــي مجــــاالت ) لثقــــافي النهوضــــي ا -المشــــروع الفكــــري ( ءعــــب

  وما هي أبرز مؤلفاتهم ؟ ،الدينية 

عمليــة التصــدي والخــوض فــي مواضــيع الحركــة الفكريــة ان  وممــا ال شــك فيــه

تخلــو مــن ال خــالل العهــد العثمــاني مســألة تكــاد للمدينــة العراقيــة المحلــي  طــاراالضــمن 

والــبعض ، بعضــها يتعلــق بالجانــب التــوثيقي ، صــعوبات قــد تواجــه البــاحثين والمحققــين 

الفكـري والثقـافي الكبيـر مـن  اإلرثاآلخر يتمثل بكيفية الوصول أو الحصول على ذلـك 

وهنـا أوجـه آيـات الشـكر . ليها طالع عات حيث يرفض حائزوها نشرها أو االالمخطوط

وبخاصـة السـيد  الذين زودوني بالمصادر النـادرة اضلاألف األساتذةجميع إلى متنان واال

لجهـوده ) الـدكتور بـدر ناصـر حسـين ( ةمدير مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخي

وثنــــائي وشــــكري ،  العلميــــة المخلصــــة فــــي تســــخير إمكانيــــات المركــــز لــــدعم البــــاحثين 

رئــيس قســم  -الــدكتور اســعد محمــد علــي النجــار  األســتاذالخــاص الــى الباحــث المؤلــف 

 الكريمـةعلى مبادرته العلمية ، بجامعة بابل   األساسيةفي كلية التربية  -اللغة العربية 

  .فجزاهم اهللا خير الجزاء ، في توفير بعض المصادر التي ال يمكن االستغناء عنها 

  

  واهللا ولي التوفيق                                  
  

  الدكتور علي هادي عباس المهداوي
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   ١٩١٤ -١٨٦٩عوامل قيام النهضة الفكرية يف احللة   -٢
خــالل تضــحت المالمــح الحقيقيــة لنهضــة الحلــة الفكريــة فــي العصــر الحــديث إ

  :لعل أبرزهامن القرن التاسع عشر بفعل عدد من العوامل  النصف الثاني

ء ضـرتي العلـم والثقافـة النجـف األشـرف وكـربالالموقع الجغرافـي القريـب مـن حا:  ١-٢

،  )١١(عبـر القـرون ظلت الحركة العلمية تتنقل بين هـذه المـدن الـثالث حيث ، المقدسة 

 مزيد إذ أصبحت مقراً آل قامت مدينة احللة عاصمة ،النجف تؤدي دورها العلمي ((فحينما كانت 
 ن حـلّ إولكـن مـا    ،حملها كـربالء وبقيت كذلك ملدة أربعة قرون حيث حلت ... ألكابر العلماء  

ن أويبــدو . )  ١٢( ))منــها ليعــود ثا�يــة اىل النجــف  الثالــث عشــر حتــى ا�تقــل التــدريس القــرن 

رغـم قـد سـاهمت فـي ديمومـة النشـاط الفكـري ستمرارية التواصل العلمي بين تلك المدن إ

حيــث تخــرج ،  ١٢٥٨نتكاســات التــي شــهدتها الســاحة السياســية فــي العــراق بعــد عــام اال

ن الحليـــين الـــذين ســـاهموا فـــي قيـــام النهضـــة مـــن مـــدارس كـــربالء والنجـــف العشـــرات مـــ

 . وحملوا لوائها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  الفكرية

بهـــا الـــى ممـــا الشـــك فيـــه ان للبيئـــة تـــأثير واضـــح علـــى تنميـــة المواهـــب والـــدفع  :٢-٢

فاحللة إحدى البلدان اليت حباهـا ا بطيـب الرتبـة وصـفاء اجلـو      (( اإلبداعثم  ومن اإلنتاج
يتــأثروا حبكــم وهــذه الصــفات دعــت أهلــها ان ... فســميت بالفيحــاء  ،كثــرة اخلــريات ولطــف النســيم و

م قـول  فاشـتهر عنـه  ... رة العلمـاء والشـعراء إليهـا    قا�ون البيئة فشاع عنهم الذكاء ثم ساعد ذلك كثرة هج
بعـض الدراسـات وقـد أكـدت . )١٣())  عـالم و�بـغ فيهـا مئـات األ     ...وكثـرة التـأليف واال�تـاج     ،الشعر 

لوا الــذين شــكّ دبــاء العــدد الكبيــر مــن المفكــرين واألُ ذلــك ر العامــل البيئــي فــي بــروز يثتــأ

وذلـك بفعـل جماليـة ، فـي تأريخهـا الحـديث  الحلـة التي شهدتها ة الجديد النهضةدعامة 

النخيــــل والمــــزارع  بأشــــجار وٕاحاطتهــــاالمتأتيــــة مــــن الموقــــع علــــى نهــــر الفــــرات المنطقــــة 

علــى ألســنة  ســهال ً مطاوعــا ً  (( -مــثال ً  –نظــم الشــعر  أصــبححتــى ، ســعة الخضــراء الوا
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خروج فيه على قواعد  مجيال ً ال يكتبون فيأتون به عذبا ً اليقرأون وال الذين األميني
  . )١٤())وأوزان الشعر اللغة

فـي ال للطبيعـة السـاحرة والمنـاظر الفاتنـة فيما أشارت دراسة ُأخرى الى األثر الفّعـ

حسـب )) خطيـرة  ةأدبي ةنهضة علمي((مر الذي قاد الى األ ، )١٥(رائح الحليين تنشيط ق

  .  )١٦(رأي الدكتور محمد مهدي البصير 

ــــون فــــي ظــــل وضــــاع السياســــية واالقتاألان  :٣-٢ ــــي عاشــــها الحلي صــــادية الســــيئة الت

فكانــت ، رهــاف الشــعور دت البــؤس الــذي يــدفع الــى التــذمر وإ الســيطرة العثمانيــة قــد ولــ

دبــاء الــذين عــانوا الــذات لــدى عــدد غيــر قليــل مــن المفكــرين واألُ  إلثبــاتمحركــاً    ً عــامال

نتشـــار إراء ّجـــوشـــاهدوا بـــأعينهم حالـــة الـــدمار التـــي لحقـــت بالحلـــة .  )١٧(شـــغف العـــيش 

القـــرن  أواخـــرنحســـار مياهـــه عـــن مـــدينتهم ثـــم إ واألوبئـــة وفيضـــانات الفـــرات  مـــراضاأل

دب فــي ظــروف كانــت تبــدو مخالفــة ة الفكــر واألأ جيــل مــن حملــفنشــ.  )١٨(التاســع عشــر

ظــل احلكــم  يفتنشــأ وتنمــو وتقــوى وتشــتد   إمنــااحلركــات الفكريــة  بــأن(( للقاعــدة المعروفــة 
 ،وحيـث الـدرس والتتبـع والـتفكري     ،ةالراسخ الـدعائم حيـث األمـن والطمأ�ينـ    ، األسسالوطين الثابت 

وتكفل هلم عيشا ً ان  ،احلاجة  ثناءا وحيث املساعدات املادية اليت تكفي العلماء والباحثني
البحـث والعكـوف    إىل ف�صراهلم على كل حال باإليسمح �ه يف الرخاء والسعة فا يكن مثال ً ال

   . )١٩()) على الدرس

ــــةالسياســــية  األدواررغــــم تعــــدد  : ٤-٢ ــــة جــــّراء  األجنبي ــــي عاصــــرتها الحل غــــزوات الت

ـــى ، يث فـــي العصـــر الحـــدتعـــرض لهـــا العـــراق  حـــتالل التـــياإل غيـــر انهـــا حافظـــت عل

ن أعــرب أقحــاح بــل ((علــى أيــدي )) عربيــة بحتــة  (( فجــاءت نهضــتها .  )٢٠(عروبتهــا

ن المـة كاشـف الغطـاء فـإقـول العّ وعلـى  .)٢١())نساب عريقة في العروبـة ذوو أ بعضهم

ــة   ((الحلــة قــد تميــزت بعروبتهــا  ــبالد العربي ــا    إن  ، علــى ســائر ال ــوطن هب ــل مــن يت ك
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تصهره عروبتـها  تركي أو كردي أو فارسي أو حنو ذلك ....  األجنبيةلعناصر ويسكنها من ا
   .) ٢٢()) ◌ً  ويصري عربيا حمضا .الغريبة جنسيتهالقوية حتى تذوب 

رجال  حتضانإ للعلم في المحبةالدعم المعنوي الذي َأسدته بعض الشخصيات :  ٥-٢

 وري باشــا الــذي ينتمــيالشــيخ حبيــب بــك بــن محمــد نــ  - مــثال ً  –دب ومــنهم الفكــر واأل

ذ امتـاز بثقافـة عاليـة مـن خـالل إ، ) آل عبـد الجليـل (يقـة عرفـت بــ عر عربيـة  أسرة إلى

ـــوم العقليـــة والنقليـــة إ لتبـــادل اآلراء فـــي حتـــى أصـــبحت داره ملتقـــى ، طالعـــه علـــى العل

  . )٢٣(مواضيع الفكر واالدب

ــــرويج للنهســــاهمت  :٦-٢ ــــة فــــي الت الفكريــــة ضــــة بعــــض اُألســــر الحلّيــــة بصــــورة فاعل

اك خاصـــة وان هنـــ،  وعلـــوم اللغـــة واألدبللعلـــوم الدينيـــة  هاعبـــدعمها وتشـــجي، الحديثـــة

علــى  -ومنهــا قــة الفقهــاء واالدبــاء طبشخصــيات مــن األســر نفســها كانــت فــي مقدمــة 

ـــــال  أســـــرة آل .  )٢٥(أســـــرة آل الســـــيد ســـــليمان   ، )٢٤(آل القزوينـــــيأســـــرة  -ســـــبيل المث

بصـمة واضـحة سـر أخـرى تركـت فضـالً  عـن أُ ،  )٢٧(الـدينآل كمـال أسرة  ،)٢٦(العذاري

 أوقاهتموتزجية �واد جيتمعون فيها لقضاء لياليهم (( في قيام تلك النهضة حيث باتت مجالسها 
  .)٢٨()) ...يتساجل فيه الشعراءومنربا ً،الدواوين حمفال ً ألَ�شاء الشعر وكا�ت هذه،

موضــع التعلــيم الــذي يــتم فيــه   حصــطالاالالتــي تعنــي فــي  -عبــت الكتاتيــب ل:  ٧-٢

دب العشــرات مــن أصــحاب الفكــر واأل تنشــئةدوراً  رياديــاً  فــي  -تعلــيم القــراءة والكتابــة  

،  )٣٠(بهــذا الــنمط مــن التعلــيمإشــتهرت الحلــة  حيــث . )٢٩(ضــوعة البحــثخــالل المــدة مو 

لرشـدي للتعليم الحـديث الـذي بـدأت بـوادره بتأسـيس مكتـب الحلـة ااد قتفوذلك في ظل اال

   . )٣١( ١٨٧٢عام 

ميـــــة مـــــن بينهـــــا مكتبـــــة آل وجـــــود بعـــــض المكتبـــــات الخاصـــــة فـــــي بيوتـــــات عل:  ٨-٢

ؤلفــات الخاصــة بمســائل مقــد ســاهم فــي الحفــاظ علــى عــدد غيــر قليــل مــن ال ،القزوينــي

خاصـة ،  وغيـرهم لطلبة العلـم مـن الحليـين فباتت مالذا ً ، واللغة واألدب والتفسير  الفقه

  . )٣٢(عتمادها كمراجعالتي تم إي على عدد من المخطوطات النادرة كانت تحتو  وأنها
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التـي ، إنتشار ظاهرة الملتقيـات الثقافيـة متمثلـة بــ مجـالس العلـم ونـدوات األدب :  ٩-٢

ــــبهت فــــي دورهــــا ووظيفتهــــا بـــــ  حيــــث ، )٣٣())والمعاهــــد الثقافيــــة  األدبيــــةالمــــدارس (( شُّ

ممــا مّهــد لبــزوغ نهضــة ، ين الفكــر ســاهمت بصــقل عشــرات المواهــب فــي مختلــف ميــاد

   . فكرية جديدة

ذ امتــــدت لتشــــمل إ، دب مــــن الحليــــين ين للثقافــــة واألاتســــاع دائــــرة المتعطشــــ:   ١٠-٢

فكـانوا عـامالً  مسـاندًا عن وجهاء الحلة وأعيانها  رف فضالً الحِ  وأهل عمالاأل أصحاب

ملشـجع والـوايل املتـذوق    للحـاكم ا ((  فتقـادفي ظل االدب ومشجعاً  لمن احترف الشعر واأل
  . )٣٤())املعطاء  واألمري

نتهجهـا العثمـانيون فـي أواخـر سـنوات حكمهـم التي إ) سياسة التتريك (أفرزت  : ١١-٢

دب ـُّلة مـن رجـال الفكـر واألفضالً  عن مواقفهم المتشنجة من تطلعات العرب القوميـة ثـ

ـــ،الـــذين تصـــدوا لـــدعوة الطورانيـــة  ف القـــومي الـــرافض بشـــكل صـــريح عـــن الموقـــروا وعّب

خســباك الحلــي وحســين كــان فــي طليعــتهم جعفــر الحلــي وحســن ، لسياســات االحــتالل 

مـن حلقـات ومجـالس الـدرس فـي  ضافة الى آخرين غيـرهم ممـن نهلـوا علـومهمالعذاري إ

  . )٣٥(الحلة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩١٤  - ١٨٥٠الثقافة افد وور قنوات التعليم . ٣
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  حلقات التدريس   :  ١-٣
وجــــود عــــدد مــــن حلقــــات التــــدريس التــــي  ١٩١٤ - ١٨٥٠للمــــدة هدت الحلــــة شــــ

  : أبرزها كان  واألدبختصت بدراسة العلوم الدينية واللغة إ
  )٣٦(يالكبير الحلحلقة السيد مھدي بن داود بن سليمان :  ١-١-٣

، السـيد حيـدر الحلـي :ومـن تالمـذتها ، رس فنون األدب العربي والشـعر كانت تدّ 

  .قاسموعلي ، حسون العبد اهللا ، بح الشيخ حسن مصّ ، علي عوض ،  صالح الكواز
   )٣٧( حلقة الشيخ حسن الفلوجي:  ٢-١-٣

، وفقـه األصـول والبـديع وبيـان المنطـق إهتمت بتدريس النحو والصرف والبالغـة 

الســـيد حســـين ، الســيد محمـــد مهـــدي القزوينـــي ، كــان مـــن طالبهـــا الســـيد حيـــدر الحلـــي 

الميـــرزا ، الســـيد جعفـــر القزوينـــي ، صـــالح الكـــواز ، مـــود ســـماكة الشـــيخ مح، القزوينـــي

  .صالح القزويني وحمادي نوح 
  )٣٨(حلقة السيد حيدر الحلي:  ٣-١-٣

، عبـــد المطلـــب الحلـــي:ومـــن الـــذين درســـوا فيهـــا ، دب واألعنيـــت بدراســـة الفقـــه 

  .مهدي الفلوجي  ود المال حمالشيخ م، حسين السيد حيدر 
  )٣٩( مھدي القزوينيالسيد  حلقة :  ٤-١-٣

وقـــد تتلمـــذ فيهـــا الشـــيخ عبـــد اهللا ،  واألصـــولتميـــزت هـــذه الحلقـــة بتـــدريس الفقـــه 

  .صالح الكواز والسيد حسين بن مهدي القزويني ، ري االعذ
  )٤٠( صالح الكواز حلقة :  ٥-١-٣

كــــان مــــن طالبهــــا حســــن ،  األدبالنحــــو والصــــرف والفنــــون  بتــــدريس إختصــــت

  .ري ابح الحلي وعباس العذمصّ 

  

  
    )٤١( رياحلقة عباس العذ:  ٦-١-٣

حســن ذتها ابنــه تالمــومــن ،  وآدابهــاالعربيــة  اللغــةكانــت توجهاتهــا تــدريس علــوم 

   .العذاري
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   )٤٢( حلقة السيد محمد علي القزويني:  ٧-١-٣

يـث تتلمـذ فيهـا عبـد الحسـين ح، حلقة مشهورة بتعليم قواعـد اللغـة العربيـة وآدابهـا 

علـي ، حسـن خسـباك الحلـي ، ن السـيد حسـين بـن مهـدي القزوينـي محسـ السيد، الكواز

  . الشيخ درويش الحلي  ومحمد علي اليعقوبي ، اسم الحلي ق
   )٤٣( حلقة الميرزا صالح القزويني:  ٨-١-٣

وقد تخرج منها السـيد حسـين السـيد واللغة العربية  والفقه األصولتجهت لتدريس إ

لســـيد جـــواد هـــادي القزوينـــي و الســـيد حمـــزة ا،  ســـدياســـم األقعلـــي ،مهـــدي القزوينـــي 

  .القزويني 
   )٤٤( حلقة محمد بن نظر علي:  ٩-١-٣

بــــرز أوكــــان وآدابهــــا اللغــــة العربيــــة وهــــي مــــن الحلقــــات التــــي ســــاهمت بتــــدريس 

  . الحليتالمذتها الشيخ محمد حسين 
   )٤٥( حلقة مجيد خميس:  ١٠-١-٣

 ا نـاجي خمـيس وصـاحبومـن طالبهـ، عرفت بتدريس النحـو والصـرف والبالغـة 

  .الشيخ يوسف كركوش الحلي  )تاريخ الحلة(كتاب 
  )٤٦( حمادي نوحالشيخ حلقة :  ١١-١-٣

عــالم الشـعر الحلــي أتتلمــذ فيهـا عــدد مـن ، فــي الحلـة بــرز حلقـات األدب أإحـدى 

حســن ،  محمــد المــال، م فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر مــنهم حســن القــيّ 

  .هدي الفلوجيسلمان نوح وم، بحمصّ 
  )٤٧( الحليحلقة محمد حسين :  ١٢-١-٣

وكـان الشـيخ ، عن علوم اللغة العربيـة  فضالواألصول  الفقهجمعت في تدريسها 

  .الذين تتلمذوا في هذه الحلقة  أحديوسف كركوش  الحلي 

  
  )٤٨( حلقة السيد حسين القزويني:  ١٣-١-٣

ــــــدريس  الشــــــيخ مهــــــدي ( وممــــــن درس فيهــــــا، واألدب  الفقــــــهتضــــــمن منهجهــــــا ت

  .)٤٩()البغدادي
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  )٥٠( ريحسين البصالشيخ حلقة :  ١٤-١-٣

عبــد كــان مــن طالبهــا ، العربــي أهميــة خاصــة  األدبأولــت هــذه الحلقــة تــدريس 

  .  يدعسالرزاق 
  )٥١( حلقة الشيخ علي المطيري الحلي:  ١٥-١-٣

  .ن واللغة العربيةآالقر  تعليم
  )٥٢(لقزويني حلقة السيد محسن السيد حسين ا:  ١٦-١-٣

  .تعليم اللغة العربية
  )٥٣( حلقة الميرزا جعفر القزويني:  ١٧-١-٣

  . دروس في اللغة واالدب 

  ندوات العلم واالدب    : ٢-٣
الة ّـ مساهمة فعـ) الندوات ( ـالتي كانت تعرف ب واألدبيةساهمت المجالس العلمية 

 الفقـه وعاتضـي مو السـجال فـمن خالل النقاش و  المتخصصةفي تعزيز حلقات الدرس 

عمــل القــائمين  خــذت تلــك المجــالس مــن بيــوت وحوانيــتوقــد إت. دب والشــعر واللغــة واأل

  ً شـــكلت جانبـــا، مناقشـــات هادفـــة فـــي  للخـــوض -يكـــاد يكـــون يوميـــا  -ملتقـــى، عليهـــا 

دلــيالً  قاطعــاً  علــى مــدى شــغف الحليــين كمــا باتــت ،  مشــرقا فــي تطــور الفكــر الحلــيّ 

الغنـى لـذوات العلـم مـن ثقافيـة فكانت بحق منتـديات ، ة الدرس بالتعلم حتى خارج أروق

   :  )٥٤(الندوات هي أشهرولعل .  رتيادها آنذاكإ

  .ندوة آل القزويني :  ١-٢-٣

 .ندوة آل السيد سليمان :  ٢-٢-٣

 .ندوة السيد حيدر الحلي :  ٣-٢-٣

 . القزويني  حسين ندوة السيد:  ٤-٢-٣

 . ندوة حسن القيـّم :  ٥-٢-٣

 . عبد المجيد العطار ندوة :  ٦-٢-٣
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 . ندوة الشيخ محمود سماكة :  ٧-٢-٣

 . ل وتوت السيد شناوه آندوة السيد علي :  ٨-٢-٣

 . القاسم  أبيندوة السيد رضا بن السيد :  ٩-٢-٣

 . ندوة السيد حسن القزويني :  ١٠-٢-٣

 . ندوة كاظم العـّجان :  ١١-٢-٣

 . ندوة جواد العطار :  ١٢-٢-٣

 .ندوة السيد محمد علي القزويني :  ١٣-٢-٣

  .ندوة حماد نوح :  ١٤-٢-٣

 . ندوة العالمة محمد محمود سماكة :  ١٥-٢-٣

  .ندوة جعفر القزويني :  ١٦-٢-٣

  مدرسة الواعظ العلمية :  ٣-٣
، ١٨٨٢زتهـا الحكومـة العثمانيـة عـام جاأالتـي ، الرسـمية المدارس األهلية احدى 

دهمــي األبــن محمــد بــن جعفــر  أمــينمحمــد مصــطفى بــن لســيد اأشــرف علــى تأسيســها 

عــدد  شــتغالمعروفــة باعلميــة  أســرةبغــداد مــن بالــذي ولــد ، ) ١٩١٢-١٨٤٦( الــواعظ 

،  في بعـض مسـاجد بغـداد وقد عمل واعظا ومدرسا ً . من رجالها بالوعظ في المساجد 

، ١٨٨١عام  اخرأو ألوقاف متصرفية الحلة في أمر تعيينه مفتياً  ومديراً  حتى صدور 

  : )٥٥( آثارهومن  إمتاز بثقافة واسعة . ١٨٨٢لمعارف الحلة عام ثم مديراً  

א - מ א א )(א
א -  )(אא
א - א א  )(א

قرر ان يتخذ من داره مدرسة (( لـة وبعد ان استقر المقام للواعظ في مدينة الح
يف هـذه املدرسـة طـالب    وتسـجل   ،فاخذ طالبوا مناهل العلم يردون هذا املنـهل   ،علمية حتت رئاسته 

... ب من بني تالمذته املتقدمني مدرسني للمبتـدئني  فنص ،ختالفه إعلى العلم 
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المدرسـة  أغلقـت ىحتـ.   )٥٦()) مـدة بقائـه يف احللـة   ... وهكذا واظب على بث روح العلـم  

عــام العثمــاني باســطنبول  ثــانلواليــة بغــداد فــي مجلــس المبعو  نتخابــه مبعوثــاً بابهــا بعــد إ

٥٧(١٩٠٩(.  

 الفقـهعتمدت مدرسة الـواعظ العلميـة فـي تدريسـها علـى مواضـيع متنوعـة شـملت إ

علــــم العقائــــد ، صــــول الحــــديث وعلــــم الكــــالم أُ ،  التفســــير، الفلســــفة  مبــــادئ، صــــوله وأُ 

، الـــــواعظ نفســـــه  شـــــرافإتحـــــت . النحـــــو والصـــــرف ، م المنطـــــق لـــــمبـــــادئ ع ،والكــــالم

   . )٥٨(ومحمد رؤوف الطبقجليحمد المهنا بمساعدة إثنين من المعلمين هما أو 

 ملواالحلــة الــذين ُشــ أبنــاءتخــرج مــن هــذه المدرســة طيلــة ربــع قــرن عــدد كبيــر مــن 

االلتحــــاق مــــن ة س الرســــمير المــــدا خريجــــيعفــــاء ة الخــــاص بأبقــــرار الحكومــــة العثمانيــــ

 وأصـبح معلمـاً  أونخرط بالوظائف الحكومية فمنهم من إ، العسكرية اإلجبارية  بالخدمة

ومــن .  والعقــارختــاروا العمــل بالتجــارة إوآخــرين ،  ا ً ـمامــومــنهم صــار خطيبــًا وإ ، موظفــاً 

  : )٥٩(هؤالء الخريجين 
  :  الشيخ احمد علي حسن المھنا :  ١-٣-٣

. وعلــم الكــالم الحــديث  وأصــولفقــرأ الفقــه ، لــواعظ مــن دخــل مدرســة ا أولكــان 

) اجــازة عامــة (جــازه أمعاونــا لــه و الــواعظ  ســتاذه أُ نتدبــه إفقــد ، ونظــراً  لنبوغــه العلمــي 

  .حد مساجد الحلةأعلى وقف مامـاً وناظرا ً إثم عين . في المدرسة ذاتها ته للتدريس ّـ هلأ
  : شاكر ابراھيم الھيتي : ٢-٣-٣

فـــدخل الســـلك الحكـــومي وتقلـــد عـــدة وظـــائف ، )  ة عامـــةجـــاز إ(بعـــد تخرجـــه مـــنح 

  . تاب المحكمة الشرعية في الحلة آخرها رئاسة كُّ 

  
  :  عبد الجبار عبد الحميد احمد الھيتي:  ٣-٣-٣

  . وخطيبًا في مسجد الهندية  إماماً عين 
  : قاسم العطار :  ٤-٣-٣

  . دب والشعر برز في مجاالت الفقه واأل
  :  احد عبد الحميد احمد الھيتيعبد الو : ٥-٣-٣
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  . لجامع الهيتاويين في الحلة  وخطيباً  إماماً عين 
  : احمد عبد هللا عبد الحافظ الھيتي الحسيني : ٦-٣-٣

  . واألصولكان من الطلبة البارعين في الفقه 

  
 :  عبد السالم احمد عبد هللا الحافظ:  ٧-٣-٣

  .بمدينة الحلة  وخطيبًا وواعظا في الجامع الكبير إماماً عين 
   : نعمان محمود عبد هللا الحافظ:  ٨-٣-٣

  . أمالك مأمور ◌ً  وأخيرا، عين معاونا لمدير مالية الحلة ثم مدققا للحسابات 
  : عبد الرزاق يونس علي الھيتي:  ٩-٣-٣

تحــول ، تجــه للتــدريس نخــرط فــي الوظــائف الحكوميــة فأَ ثــم إ وخطيبــاً  إمامــاً عمــل 

  . والطابو  واألوقافرئيسا للبلدية  أصبحوتدرج حتى ، لحلة بعدها للعمل في بلدية ا
   :  فع محمود عالوي الكرديمال نا:  ١٠-٣-٣

  ). المسجد الشرقي( ـحد مساجد الحلة المعروف آنذاك بفي أ ماماً تم تعينه إ
  : عبد الرحمن عبد الحافظ نور احمد الھيتي الحسيني:  ١١-٣-٣

  . صول الحديث أ في دراسة المتفوقين ةكان من الطلب
   : جميل عبد الرزاق حسين اسماعيل:  ١٢-٣-٣

  .في المجلس اإلداري لمدينة الحلةوعضواً   نيةالمدن عضواً في المحاكم يّ عُ 
      : ياسين احمد الھيتي:  ١٣-٣-٣

  . في التفسير والحديث ) اجازة عامة ( حصل على 
  :      احمد منير خضير أفندي : ١٤-٣-٣

  . دراسته في الحقوق  لأكمتخرجه بعد 

  
  :  عيد محمد فخري : ١٥-٣-٣ 

لمتميـزين فـي درس التفسـير وكـان مـن ا، دية فـي الحلـة مديراً  لمدرسة الرشـعمل 

  .والحديث
  :  خليل ابراھيم الھيتي : ١٦-٣-٣
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فـي  آخرهـا القضـاء الشـرعي، وظـائف حكوميـة  ةتقلـد عـدو )  ةعامـ إجـازة( جيز أُ 

  .  محكمة الحلة
  :  ير الدين الھنداويخ : ١٧-٣-٣

مهمـــــة منهـــــا  وقـــــد شـــــغل عـــــدة وظـــــائف حكوميـــــة ،را ً ثونـــــاشـــــاعرا ً  أدبيـــــا أصـــــبح

  .  األلويةمتصرفيات بعض 

  
  :  ابراھيم الحاج احمد الھيتي : ١٨-٣-٣

وشـغل ، والحديث والتفسـير  إجازة عامة في العلوم العقلية والنقليةالمدرسة  منحته

  . في الحلة  تاب المحكمة الشرعيةرئيس كُّ وظيفة 
  :  محمود عبد هللا الحافظعبد الستار  : ١٩-٣-٣

  . الجامع الكبيرفي  وواعظاً  وخطيباً  إماماً نتقل ثم اللمسجد الشرقي ◌ً  إماماعين 
  :  محمد رؤوف جابر اسعد الطبقجلي:  ٢٠-٣-٣

  . داري في الحلةعضواً  للمجلس األ ختيرثم أُ ، معاونا له  ةنتدبه مؤسس المدرسإ
 :  طه ياسين الھيتي : ٢١-٣-٣

  .  واألدب بدراسة اللغةالمتميزين  أحد الطلبة
  : الھيتي إبراھيم إسماعيل:  ٢٢-٣-٣

  .في دراسة اللغة  متفوقطالب 

  املدارس احلديثة :  ٤-٣
ولــى نحــو رحلــة البحــث نطــالق األُ نقطــة اال، ) الكتاتيــب (كانــت ممــا الشــك فيــه 

ّبـــــان عهـــــد الســـــيطرة فكريـــــة والعلميـــــة إالوالتخصـــــص فـــــي مختلـــــف الميـــــادين والتقصــــي 

وم المــدن العراقيــة الكبيــرة فــي عمــ وٕانمــا ،لــيس فــي الحلــة وحــدها فحســب  ، )٦٠(العثمانيــة

تعنـى بتعلـيم التـي ،  )٦٢()) التعليميـة الشـعبية  املؤسسـات  ((  ـها بـصـفحيث يمكـن و .)٦١(آنذاك

، وحفظــاً   وكتابــةً  قــراءةً ن الكــريم آالصــبية دون ســن العاشــرة مــن العمــر بعضــاً  مــن القــر 

يطلــق عليــه تخــذ منهــا مهنــة وبابــًا للــرزق شــخص إحتــرف تعلــيم الصــبيان وإ علــى يــدي 

  . )٦٣(أو رجل الدينأو السيد  األستاذأي ) ال المُ (أو )الشيخ (



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

ــاظ علـــى اللســـان  (( مـــن دور مهـــم فـــي هـــذه الكتاتيـــب  تـــهأدّ ورغـــم  مـــا  احلفـ
التســلط العســكري احملتــل وكــذلك يــدعمها  التــييــة ســطوة اللغــات األعجممــام أ...  العربــي وكتابتــه

 فاظ على عروبة الـوطن العربـي الـذي   واحل... احلفاظ على الدين االسالمي  
  )٦٤())احلضاري والفكري واللسا�ي بأثرها الدكاكني الصغرية حبجمها الكبريةيدين هلذه 

حية مع أسـخف  الظروف الص  أسوأ(( ساليب  خاصة تجمع بين نها كانت تعمل وفق أغير أ،
ــة  ــق التعليمي  اشفتــر إ فالمكــان اليتعــدى. )٦٥(المفكــر ســاطع الحصــريحســب تعبيــر )) الطرائ

تصـل الـى الالتربويـة  التـي   األسـاليبعـن فضـال ً ، يذ األرض فـي غرفـة صـغيرة التالم

من أدوات سوى مسـتلزمات الدراسـة ) الُمال(وليس لـ .  )٦٧(ستخدام القسوة غير المبررة إ

الكتابـة وهـي ال تزيـد  ، ميـذ  لحفـظ أدواتليجلبـه التصـندوق مـن الخشـب  البسيطة وهي

وعـرض خـط  الحاجـةيـة بحسـب مبرّ وقلم مصنوع من قصـبة  مصنوعة محلياً عن محبرة 

 -وح ـبغمــس القصــبة فــي الحبــر ثــم الكتابــة فــوق اللــذ تجــري عمليــة الكتابــة إ، الكتابــة 

لتعـاد من القماش  شف بقطعةنّ وتُ بالماء عند إمتالئها  غسلحيث ت - قطعة من الصفيح

  . )٦٨(الكتابة عليها مرة اخرى

يكـن ولـم ، الكتاتيـب يحكم عمليـة التـدريس فـي هـذه  لم يكن هناك نظاماً  داخليا ً 

 أور مـــن قبـــل مؤسســـة دينيـــة معـــين ُمقّــــ مـــنهج تعليمـــي  مفـــرداتبتطبيـــق  ُملتزمـــاً )الُمـــال(

، فــي هــذا المجــال  قبــل أســالفه عليــه العــادة مــن لمــا جــرت ◌ً  بــل كــان مقلــدا، حكوميــة 

حـد الصـراخ طبقـا لألسـلوب المتعلمـين  أصـواتالتي ترتفع فيها تباع الطريقة الهجائية با

) ال الُمـ(تـه علـى يـد تمام ختمإحتى  وقراءةً  ن الكريم تهجياً آإضافة الى تعليم القر . القديم

  . )٦٩() هـَْفـلالخـ(ومساعده 

ي الكتاتيـب كانـت تـتم بصـورة ببغاويـة عـن عمليـة التعلـيم فـن وٕان صح التعبير فـا

جيـه للحـروف أو حتى ان التلميذ كـان ال يفقـه مـا يقولـه عنـد تهّ ، طريق القراءة والحركة 

الـــى  بجدعـــهمـــع إيقـــاع الصـــوت والكلمـــات محركـــا ً األنـــدماج  وماكـــان عليـــه االّ .القـــراءة 
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الـى مرحلـة أخـرى ثـم ينتقـل . مئات المرات حتى يـتم الحفـظ  والخلف مكرراً  ذلك األمام

  .)٧٠(ينه إجتاز مرحلة التهجّ قد ِإقتنع ا) الُمال ( ة بعد ان يكون يتسمى بـ القراءة الُجَملْ 

ينتقـل  -)ـمَّ جـزء َعـ( عـادةً -وبعد أن يحفظ التلميذ سـور وآيـات مـن القـرآن الكـريم        

 أولُمـال ن يكتـب ابـأ، خرى تعنـى بـتعلم الكتابـة والتـدريب علـى رسـوم الخـط الى مرحلة أُ 

ذا تمــرس التلميــذ علــى مســك القلــم حتــى إ. علــى اللــوح  مفيــدةمســاعده الَخْلفــه عبــارات 

ذلـك يكـون  عنـد، قرآنيـة آيـات  أوـد كتابة عـدد مـن العبـارات تحـّول الـى كتابـة سـور ّـ وقل

  .)٧١(فيبدأ الُمال معه مرحلة جديدة تتضمن تعليم الحساب، القراءة والكتابة  أتقنقد 

و ممكنــاً  القــول ان تعلــيم الكتاتيــب قــد رافقتــه ســلبيات عديــدة كانــت تتقــاطع ويبــد       

  :منها ، ة مع األهداف التربوية المبتغا

شــعر مــر الــذي يُ األ،ريس التــي تســتغرق أغلــب وقــت النهــاربرمجــة ســاعات التــدعــدم  -

  . )٧٢(التالميذ بالملل

عـــن  يـــذ للتـــرويحفســـح المجـــال أمـــام التالمئمين علـــى تلـــك الكتاتيـــب وعـــدم اتســـلط القـــ -

 .)٧٣(ل الدرسبُ قّ تجدد النشاط الذهني وتالتي  األلعاب أوببعض الممارسات  أنفسهم

المصــطنع أمــام الُمــال كــان ســببه الممارســات الالتربويــة ان تظــاهر التالميــذ بالضــبط  -

تعلـــيم ن اوبـــذلك فـــ) . الفلقـــة(عقوبـــة  أودد بهـــا التالميـــذ كالضـــرب بالعصـــا التـــي ُيَهـــ

عتبــار المتطلبــات النفســية والظــواهر الســلوكية لهــذه الفئــة بنظــر األ الكتاتيــب لــم ياخــذ

 .  )٧٤(العمرية من المتعلمين 

الــى دافعيـة المنافســة والتفــوق بـين التالميــذ كونــه اليعتمــد افتقـاد هــذا النــوع مـن التعلــيم  -

وٕانما جرى على أسـاس التـدرج . ضمن إطار زمني معين نظام المراحل أو الصفوف 

وأن هـذه العمليــة بمجملهــا . ران الكــريم ء مـن القــابــة والقـراءة وحفــظ أجــراتعلــيم الكت فـي

 . )٧٥(عابه لهذه المواضيعل التلميذ واستيكانت تتوقف على درجة تقَّبُ 

 فأن دخول هذه الكتاتيـب يبـدو لـم يكـن متاحـا ً ، يات التي أشرنا اليها بورغم السلب

الــــذين تقــــل  األبنــــاءعاشــــي لــــذوي رتــــبط بالمســــتوى المــــادي أو الموٕانمــــا ا، أمــــام الجميــــع

التتجـاوز فُأجور الدراسة لم تكن محـددة وهـي فـي المتوسـط . أعمارهم عن عشرة أعوام 
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فضــالً عــن ، زاج الُمــال وقدرتــه وشــهرته وغالبــا ماتخضــع لمــ، ليــرة ذهبيــة عثمانيــة ) ٢(

  . )٧٦( عيادواألأمور التالميذ في المناسبات  أولياءالهدايا العينية والمالية التي يقدمها 

 وأهــدافهاا بالشــك التختلــف فــي دورهــا هــوٕان، كــان هــذا حــال الكتاتيــب فــي الحلــة 

ويبــدو انهــا اقتصــرت علــى ،  األخــرىوطريقــة التعلــيم فيهــا عــن كتاتيــب المــدن العراقيــة 

ختص بالفتيـات خـالل المـدة اب واحد إإذ لم ترد إشارة الى وجود ُكتّ ، تعليم الذكور فقط 

التقاليـد الدينيـة واَألعـراف العشـائرية التـي بما يعود سبب ذلك الـى ور ، ة البحث موضوع

  :ومن اشهر تلك الكتاتيب . ة والتعليم آنذاك حالت بين المرأة الحليّ 

  ) .٧٧(اب السيد سلمان آل وتوت كُتّ* 
 .  )٧٨(الشيخ علي ابراهيم كُتّاب * 

 ) .٧٩(الشيخ علي املطريي احللي كُتّاب * 

 ) .٨٠(جان اجلبوري املال شكُتّاب * 

قـانون نظـام المعـارف  ١٨٦٩ أيلـولالحكومة العثمانية في العشرين مـن أصدرت 

إذ نــص علــى تقســيم التعلــيم فــي االنحــاء ، ))  �ظامنامــه ســي معــارف عموميــة  ((  العــام

ســـنوات وتعـــرف  أربـــعتكـــون مـــدة الدراســـة فيهـــا  األولـــى، العثمانيـــة الـــى ثـــالث مراحـــل 

ومـدتها ثـالث )  المكاتـب الرشـدية( أولثانيـة المرحلـة المتوسـطة وا ،)مكاتب الصبيان (بـ

عـــن  فضـــالً ، ســـنوات  أربـــعالمرحلـــة الثانويـــة ومـــدتها  أو اإلعداديـــةوالمكاتـــب ، ســـنوات 

  .  ) ٨١(والمعاهد العلياائع لسلطانية ودور المعلمين ومدارس الصنالمدارس ا

الـــى القيـــام  عىواليـــة بغـــداد ســـ)  ١٨٧٢ – ١٨٦٩(ا  شـــوحينمـــا تـــولى مـــدحت با

تأسيســه للمدرســة ذلــك  مســتهال ً ، هتمــام بــالتعليم الشــاملة  كــان مــن بينهــا ا بإصــالحات

سـتقبلتا الطلبـة في السـليمانية حيـث إ وأخرى،  ١٨٦٩الرشدية العسكرية في بغداد عام  

بهـــدف اعـــداد مجموعـــة مـــن الضـــباط العـــراقيين للعمـــل فـــي المتخـــرجين مـــن الكتاتيـــب 

ع فــي تعمــيم آخــر بالتوســ اً اتخــذ قــرار  ١٨٧٠فــي عــام و .  ) ٨٢( يثمــانصــفوف الجــيش الع

ل فيهــا التالميــذ الــذين قبــليُ ،  )٨٣(علــى النطــاق المــدني تجربــة المــدارس الرشــدية ولكــن 
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مــدارس تعنــى بمرحلــة التعلــيم االبتــدائي نهــوا تعلــيمهم فــي الكتاتيــب بــالنظر لعــدم وجــود أ

امج ورغـــم ان بـــر .   )٨٤(رف العـــام عليهـــا قـــانون المعـــاالتـــي نـــص ) مكاتـــب الصـــبيان (

الحكومــة فــي مــدحت باشــا قــد أصــابها التعثــر بســبب تجاهــل تبناهــا التــي التعلــيم تحــديث 

ال قــدرة للخزينــة المركزيــة علــى تأمينهــا اســطنبول لتلــك البــرامج التــي تتطلــب إمكانيــات 

ــــة التــــي كانــــت  ــــة والتحــــديات الخارجي ــــ تواجــــهبســــبب المشــــاكل الداخلي ــــة العثماني ة الدول

 يعيـــدوا النظــر فـــي نمـــط التعلـــيملكنهـــا عـــدت خطـــوة محفــزة للعـــراقيين بـــأن ،  )٨٥(وقتــذاك

ــيم تغيــرات الحديثــة فــي مجــاالت التربيــةمالســائد مــن أجــل مواكبــة ال ــذا جــاءت ،  والتعل ل

 الـــى األتـــراكلين و بمناشـــدة ودعـــوة المســـؤ ،  أنفســـهمهـــذه المـــرة مـــن العـــراقيين المطالبـــة 

 عــداد جيــل جديــد ينهــل مــن العلــوم الحديثــة ثــة بهــدف إحديفــتح المــدارس الفــي  التوســع

   .عن النمط التقليدي كما سيتضح الحقاً   بعيداً 

متصــرفا ) مــراد أفنــدي (أمــراً  بتعيــين  ١٨٧٢ي منتصــف عــام الأصــدر البــاب العــ

 -وهـم قلـة  -المسـؤولين حقيقة فـي مقدمـة هذا المتصرف وكان ،  )٨٦(على لواء الحلة 

فــي هــذه المدينــة مــن خــالل  تشــجيع التعلــيم الحــديثدعــم و  فضــل فــيالــذين لهــم ســبق ال

فتتاحهــا فــي التــي تــم إلمشــروع تأســيس مدرســة رشــدية مدنيــة علــى غــرار المــدارس  تبنيــه

مــع تعيــين رديــف وقــد تزامنــت مأموريتــه فــي الحلــة . المــدن الكبيــرة بالواليــات العثمانيــة 

نتهز مـراد أفنـدي فـا،باشـا  مـدحت  ـلـ والياً  على بغداد خلفـا ً )  ١٨٧٤ – ١٨٧٢(باشا 

الموافقــة الرســمية لــذلك  ستحصــال ألجــل إالثقافيــة  الــوالي الجديــد وميولــهفرصــة إنفتــاح 

لتقـديم الـدعم المـادي الـالزم بجمـع التبرعـات التـي الحلـة   أهـاليسـتعداد المشروع ُمبديًا إ

  .  )٨٧(للدراسة ستلزمات األساسيةتكفل تأمين جميع الم

هـات المتصـرف مـراد وبقـوة توج سـاندتظـر أن صـحيفة الـزوراء قـد ومما يلفت الن

مبـررات توجـب تأسـيس المـدارس الحديثـة فـي الحلـة مـن خـالل  نتهمّضـ أفندي فـي مقـالٍ 

  :  )٨٨(تية االمور اآل على تأكيدها
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ـــ -اوالً   ، آالف بيـــت ) ٣(در عـــدد بيوتهـــا بنحـــو ان الحلـــة مـــن المـــدن الكبيـــرة التـــي يّق

 ٥= لواحـــــد البيـــــت ا(معامـــــل المعتمـــــد فـــــي الدراســـــات الســـــكانية الوطبقـــــاً  لتقـــــدير 

  .ألف نسمة آنذاك ) ١٥(كان يربو على فأن عدد سكانها ، ) أشخاص

مواظبــة ابنــاءهم علــى م مــن خــالل ي تجاهــل رغبــة أهــالي الحلــة بــالتعلال ينبغــ -ثانيــاً  

 ،بيـــد ان هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم بـــات مضـــيعة للوقـــت ، الدراســـة فـــي الكتاتيـــب 

   )) . التحصيل الغايل حتت ادارة بعض اجلهالء(( على ئًا ويشكل عب

ممــن يرتــادون ))  ية جســيمةقصــ((ان تــدرك الحكومــة ضــرورة إنقــاذ أطفــال هكــذا  -ثالثــاً  

ــاروا اســم املعلمــني    ((الكتاتيــب مــن  ــذين اخت ــالء ال هــم غيــر و ))  ادارة بعــض اجله

  .قادرين على كتابة اسمائهم

تلـك  الترضـى باضـاعة   ((لـيم وان عكومة باعادة النظر فـي واقـع التمناشدة الح - ◌ً  رابعا
  )).الذي مل يتصور منه فائدةدو والرواح اىل املكتب غاألوالد عمرهم العزيز بال

تعلـــيم قاعـــدة الي الجـــاد لتوســـيع عمطالبـــة متصـــرف الحلـــة مـــراد أفنـــدي بالســـ - خامســـا ً 

وان (( ديةالرشــ المدرســة إلــى إضــافةلصــبيان الحكــومي ليشــمل تأســيس مكتــب ل
 معلميـه وان يكـون   ،كاتب الصبيا�ية حبق امل املتخذة واألصولموافقة للقواعد  إرادتهتكون 

   ).)على التدريس والتعليماملعلومات ومن الذوات املقتدرين  أصحابمن 

الـى تقـديم التبرعـات الماليـة  والميسـوريندعا المتصرف مـراد أفنـدي وجهـاء الحلـة 

ـــذ ـــدء بتنفي ـــم يســـت، مشـــروع المدرســـة الرشـــدية  الالزمـــة للب ـــك مـــن ذ نثول مـــن  ◌ً  أيضـــال

ـــــتلــــك الت تراوحــــتحيــــث ، حلية ـالمــــ اإلدارة ن فــــيوظفيالمــــ ) ٢٥٠٠ -٢٥(بــــين  برعاتـ

صــحيفة   أوردتهــاالتــي  لألرقــامطبقــاً  قرشــاً  ) ٧٥٠٠(بلــغ مجموعهــا الكلــي نحــو ، قرشــاً 

  . )٨٩(الزوراء

عـــام  مطلـــع هـــذه المدرســـةفتتـــاح اذ تــم ا، وقــد تكللـــت جهـــود المتصـــرف بالنجـــاح 

ـــة ،  ١٨٧٣ ـــة افتتاحهـــوهـــي أول مدرســـة رســـمية حديث ـــة الحل ا خـــالل العهـــد تشـــهد مدين
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) معلـم ثـان(في والية بغداد معلمـاً واحـداً بدرجـة ت دائرة المعارف حيث أرسل، العثماني 

فيهـــا وفقـــاً  للمـــنهج  والتـــدريس، ليتـــولى مســـؤولية المدرســـة  )٩٠()  أفنـــديســـعيد ( يـــدعى

 اال، اإلمـالء  ،  قواعد اللغة الرتكيـة  ،مبادئ العلوم الدينية (( لذي أقّرته وزارة المعارف المتضمن ا
مبادئ اهلندسة  ،الرسم  ،اصول مسك الدفرت  ،علم احلساب  ،القواعد العربية  ،القواعد الفارسية  ، ء�شا
واســتناداً  الــى مــا أوردتــه .  )٩١())  اجلمناســتك ،غرافيــة اجل ،التــاريخ العثمــا�ي  ،التــاريخ العــام  ،

وهــم ، طالبــا ً ) ١٦(نامة بغــداد فــان عــدد الطلبــة الــذين التحقــوا بالمدرســة بلــغ نحــو ســال

  .  )٩٢(تعليمهم في الكتاتيب  أكملواممن  األولىالدفعة 

لكــــن آمــــال الحليــــين الــــذين أيــــدوا وســــاندوا هــــذه التجربــــة لــــم تكتمــــل بســــبب قــــرار 

اذ لـم تلـق هـذه المدرسـة ، الـى واليـة اخـرى  أفنديقل مراد بنالحكومة العثمانية القاضي 

  .سيتضح فيما بعد الدعم من قبل الذين تولوا إدارة الحلة من بعده اّال ماندر كما 

 فــي المدرســة الرشــدية قــد ازداد خــالل أبنــائهمالحليــين علــى تعلــيم  إقبــالويبــدو ان 

االمــر . طالبــاً ) ٥٤( بلــغ عــدد الطلبــة المســجلين نحــو حيــث، )١٨٧٥- ١٨٧٣(  المــدة

 )الشـيخ علـي أفنـدي (آخـر يـدعى  الذي دفع بدائرة المعارف في بغـداد الـى تعيـين معلـم

. )٩٣(لتالفــي مشــكلة التــدريس الناجمــة عــن تلــك الزيــادة ، الصــبيان مــن معلمــي مكاتــب 

وبعــد مــرور  ن هــذه المدرســةفــامــن الــزوراء ) ٥٩٨(وحســب الخبــر المنشــور فــي العــدد 

  . )٩٤(مشاكل منها ال بعضباتت تواجه ، فتتاحها إعلى اكثر من عامين 

  .مما يقتضي رفد المدرسة بعدد من المعلمين  ،زيادة عدد الطلبة المسجلين * 

 . المقررة دراسة المواد إتمامهمرغم  األولىامتحان لطلبة السنة  لم يجرى* 

ذا دعـت هـذه لـ، ان المدرسة كانت بحاجة الى دعم الحكومة لسـد النـواقص المكتبيـة * 

ــــة وقتــــذاك ) محمــــد باشــــا ( الصــــحيفة  للعمــــل علــــى معالجــــة نــــواقص ، متصــــرف الحل

 )) .لرتقي العلوم واملعارفحمب و ذات طالب((  إياه المدرسة واصفةً 

 – ١٨٧٦(قد تفاقمت خالل المدة المشاكل التي باتت تعانيها المدرسة  أنويبدو 

والرعايــة للعلــم والثقافــة بصــورة نصــراف حكــام الحلــة عــن تقــديم الــدعم بســبب إ )١٨٨١
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 ءاذ كـــادت تتوقـــف الدراســـة لـــوال مجـــي. البحتـــه واإلداريـــةجبـــاتهم الوظيفيـــة عامـــة الـــى وا

ــــذي عمــــل بالتعــــاون مــــع ،  ) ٩٥()  ١٨٨٤ - ١٨٨٢(المتصــــرف عبــــد الغنــــي باشــــا  ال

ـــدعم . علـــى إعـــادة انتظـــام الـــدوام وســـير التـــدريس  األهـــالي كمـــا حـــرص علـــى تقـــديم ال

ــــوي للط ــــة والمعلمــــين المعن ــــث، لب ــــه أدهــــم باشــــا  حي ــــد نائب ــــار الضــــباط أوف بصــــحبة كب

تخــرج دفعــة مــن  احتفاليــةور حضــى لــاعــن عــدد مــن وجهــاء الحلــة  والمــوظفين فضــالً 

ـــدإ رســـمية  ٍ أجـــواء وســـط،  ١٨٨٣عـــام رســـة طلبـــة المد الســـالم (ت بعـــزف موســـيقى ابت

لــى الطلبــة الخــريجين ع -عــدة كتابــة  -قــام بعــدها ادهــم باشــا بتوزيــع الهــدايا  .)يالعــال

ل بـتالوة واختـتم االحتفـا، )) محمد رؤوف وعلي ابـراهيم وعبـد الجبـار األفنـدي ((ومنهم 

 .  ) ٩٦(السالم العالي  وعزفمرسوم التخرج باللغتين العربية والتركية 

خـرى بعـد نقـل المتصـرف عبـد أمـرة  همـالالواثم عادت المدرسة تعـاني المشـاكل 

مـــــن قبـــــل  فيهــــا الدراســـــة ولــــم تلـــــق الرعايــــةضـــــطربت إ ذإ،  ١٨٨٤الغنــــي باشـــــا عــــام 

مـــر الـــذي إضـــطر  بعـــض وجهـــاء األ،  )١٨٨٩-١٨٨٤(المتصـــرفين الالحقـــين للمـــدة 

جنــة قــررت بــدورها تشــكيل ل والتــي ،الحلــة الــى الشــكوى لــدى دائــرة المعــارف فــي بغــداد 

لتــي ا األســبابألجــل الوقــوف علــى ، محاســب الــدائرة ) فهمــي أفنــدي( برئاســة  تحقيقيــة

ـــة تحقيقهـــا . الدراســـة تقـــف وراء عـــدم انتظـــام  مـــاورد فـــي  أكـــدتوبعـــد ان أكملـــت اللجن

نظـارة فحصـلت موافقـة ، جزءاً  من الحل تمثل بزيادة عدد المعلمـينواقترحت ، الشكوى 

وهكذا صار عدم انتظام سير التدريسات في المدرسة الرشـدية . )٩٧(المعارف على ذلك 

  . مدة موضوعة البحث ماثلة لما تبقى من الظاهرة 

ــيم االبتــدائي امــا  نــص عليــه قــانون المعــارف  الــذي) مكاتــب الصــبيان (  أوالتعل

خيــر مــن القــرن ألجــاداً  حتــى العقــد افانــه لــم يلــق إهتمامــا ً ،  ١٨٦٩العــام الصــادر عــام 

وتم االكتفاء ، بذريعة عجز الخزينة عن توفير المستلزمات المادية والفنية التاسع عشر 

 )٩٨(بتدائيــةلتأخــذ دور المدرســة اال -نتقــادات الموجهــة اليهــا ع االرغــم جميــ - يــببالكتات

حيــث حصــلت موافقــة  ١٨٩٨عــام إلــى مكتــب ابتــدائي فــي الحلــة  أولويرجــع تأســيس 

. يف حملـة الكـراد مبوجـب كشـفه      الكـائن امللوكيـة علـى ا�شـاء املكتـب بقـرب املسـجد        احلضرة((
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ومكتــب  ،)١٠٠(١٨٩٩فتتــاح مكتــب ثــان عــام إتــاله  . )٩٩())◌ً  قرشــا) ٣٩٦٨١( عليــهرف ويصــ

خيــر األمبــررات فــتح المكتــب وقــد عــزت صــحيفة الــزوراء . )١٠١( ١٩٠٠ثالــث فــي عــام 

مشـيدة بــالجهود المخلصــة التـي بــذلها القائمقــام )) آالف دار) ٦(كثــرة �فــوس احللــة البالغــة (( الـى 

  .  )١٠٢(ا الخصوص موافقة نظارة المعارف بهذستحصال في السعي ال )شوكت بك (

ان  ١٩٠١/ـهـ ١٣١٩التـي تضـمنتها سـالنامة بغـداد لسـنة  اإلحصـائياتوورد في 

فضـال ابتـدائي مكتـب )٣(، مكتـب رشـدي )١(: مكاتب التعلـيم فـي الحلـة توزعـت بواقـع 

كما يتضـح مـن المعلومـات المنشـورة .  )١٠٣() كتاتيب (مكتب صبيان ) ٢٠(عن وجود 

همــا ثنين مــن ضــباطها ســتعانت بــاإالمحليــة العثمانيــة قــد  رةاإلدافــي هــذه الســالنامة ان 

كمعلمــين لســد ) مــالزم ثــاني محمــد نيــازي أفنــدي  هغــا وبيــادمــالزم اول جاســم أ بيــاده(

 أقرتهـاالتـي  مـن المـواد الدراسـية فيمـا تشـكلت المنـاهج. )١٠٤( أعالهالنقص في المكاتب 

فــي ، موضــوعات متنوعــة  علــىحيــث اشــتملت ) المكتــب االبتــدائي ( نظــارة المعــارف لـــ

ــــيم الكتابــــة ، التجويــــد ، القــــران الكــــريم  ،ألــــف بــــاء: مقــــدمتها  ، مبــــادئ الحســــاب ، تعل

 أشــــياءومــــادة ، معلومــــات نافعــــة ، مختصــــر التــــاريخ العثمــــاني ، مختصــــر الجغرافيــــة 

  .  )١٠٥(وصحة 

وممــا يجــدر ذكــره ان خطــوة تأســيس مدرســة خاصــة بالبنــات فــي الحلــة قــد جــاءت 

نقــالب العثمــاني عــام مدرســة بعــد اإل أولفتتــاح إحصــلت الموافقــة علــى  حيــث ،متــأخرة

رتبطــت بعوامــل اجتماعيــة واقتصــادية إبيــد ان هــذه التجربــة واجهــت معوقــات ،  ١٩٠٨

الــى العنصــر النســوي الــذي ينبغــي ان يتــولى فتقــاد الكــادر التعليمــي إفــي ظــل ،ودينيــة 

العشـائرية والتـي وصـفت بــ  واألعـرافينيـة متمسـكة بالتقاليـد الدمهمة التعليم في مناطق 

 ُأســرمــن  بعــددســتيعاب المجتمــع الحلــي لهــذه التجربــة فيمــا بعــد دفــع إلكــن . المحافظــة 

حملــــة واســــعة لجمــــع وبــــدأت ، الســــماح لبناتهــــا بــــدخول المدرســــة الحديثــــة  الحلــــة الــــى

ســتعرت غيــر انهــا توقفــت حينمــا إ،مــن المــدارس  خــرآ عــدد إنشــاءجــل أالتبرعــات مــن 

  . )١٠٦(حد ميادينها أحيث كان العراق ،  ١٩١٤يران الحرب العالمية االولى عام ن
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نتقالــة مهمــة فــي النصــف الثــاني مــن د إهممــا تقــدم يبــدو ان التعلــيم فــي الحلــة شــ

الحليــــون لتجربــــة المــــدارس الحديثــــة التــــي تتماشــــى  اســــتجاب إذ ،القــــرن التاســــع عشــــر 

لكـــن . وتربـــوي حـــديث  ظـــور علمـــيمناهجهـــا الدراســـية مـــع متطلبـــات العصـــر وفـــق من

التخلـــي عـــن نمـــط التعلـــيم الســـائد  أونصـــراف المفـــاجئ تعنـــي اإل البـــدايات هـــذا التوجـــه 

حيـــث  ،عنـــهوكـــذلك لـــم تكـــن بديالً ، الكتاتيـــب وحلقـــات الـــدرس الدينيـــةآنـــذاك المتمثـــل بــــ 

 ورغــم .نـات القــرن العشــرينثالثياداء دورهــا التعليمــي حتــى اسـتمرت المــدارس التقليديــة بـ

التطـور الـذي رافـق  عتمادهـا للتحقـق مـنإقلة وتناثر المعلومات في الوثائق التي ينبغـي 

عــن  فضــالً  أوردتــه صــحيفة الــزوراء غيــران مــا،التعلــيم فــي الحلــة أواخــر العهــد العثمــاني 

 تأسـيسللمتغيـرات الناجمـة عـن  العامـةالمالمح  يرشبتأقد ساهم ، العثمانية  اتالسالنام

ــتغيــرات وهــي بالشــك ، الحديثــة المــدارس  فــي المجتمــع الحلــي وتوجهاتــه العلميــة  رتأّث

بتوظيـف  ءالنخبة المتعلمة للواقع السـيبل وحتى السياسية من خالل تصدي ، والثقافية 

لـذا يمكـن القـول .  اإلصـالحخلـل والـدعوة الـى الفكريـة فـي عمليـة تشـخيص ال طاقات ال

لنهضـة  أساسياً  كل مرتكزا ً يدية والحديثة شّ م بقناتيه التقلعلى التعل أبناء الحلةان انفتاح 

    . المعاصر الحديثالعراق تاريخ فكرية شهد لرموزها 

   احللــي احلديث واألدبالفكر رواد  -٤
زخــرت ميــادين الفقــه واللغــة واألدب فــي الحلــة خــالل النصــف الثــاني مــن القــرن 

شـّكل ، أصيالً  متميزا ً  وثقافياً  التاسع عشر بأسماء المعة لشخصيات تركت إرثاً  فكرياً 

منعطفًا حقيقيًا  في المسار العام لتطور الحركة الفكريـة فـي العـراق إّبـان العقـود األخيـرة 

وقـــد أحصـــينا خـــالل المـــدة موضـــوعة البحـــث أكثـــر مـــن مئـــة . مـــن الوجـــود العثمـــاني 

ــادين  ــة أثبتــت وجودهــا فــي تلــك المي بيــد أن هــذه الدراســة ســوف تتنــاول ، شخصــية حلّي

نطالقة االذي يعد ، يف بأشهر الرموز أو الرواد الذين تميزوا بعطائهم الفكري الفذ التعر 

. جــادة أسســت لنهضــة عراقيــة جديــدة كانــت الحلــة الفيحــاء رافــداً  أساســياً  مــن روافــدها 

لمـــا  وينبغـــي التنويـــه أن ذكـــر المعلومـــات الخاصـــة بأولئـــك الـــرواد جـــاءت متفاوتـــة طبقـــاً 

فقســــم منهــــا جــــاء ،  إنجــــازاتهم إلــــىلــــت تــــراجمهم وأشــــارت أوردتــــه المصــــادر التــــي تناو 
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وربمــا يمكــن إلقــاء تبعــة . أمــا القســم اآلخــر فقــد تضــمن شــيئاً  مــن التفصــيل ، مقتضــب 

ـــى ـــم ينـــل اال ذلـــك عل ـــذي ل ـــوثيقي ال ـــرواد هتمـــام االجانـــب الت ـــل ال لمطلـــوب حتـــى مـــن قب

، ا مجهــوًال قــدت الكثيــر مــن المخطوطــات لســبب أو آلخــر ومــازال مصــيرهفُ  إذ، أنفســهم

ة التـي سر الحليّ بينما بقيت المئات منها مركونة في المكتبات الخاصة لدى عدد من األُ 

متجاهلــة بــذلك المســؤولية التأريخيــة التــي توجــب ، تحقيقهــا ونشــرها لتــرى النــور  تــرفض

  .تخليد وٕانصاف تلك الشخصيات من دعاة وبناة الفكر والمعرفة
  أحمد أبو مراشيق الحلي الشيخ    -

وقــد بــرع فــي مجــال ، العربــيدرس علــوم اللغــة العربيــة واألدب ، أديــب وخطيــب 

ـــه أو وفاتـــه، الخطابـــة  ـــاريخ والدت ـــة ت ـــم توثـــق المصـــادر المحلي غيـــر ان الشـــيخ علـــي ،ل

، م ١٩١٣/هــ ١٣٣٠ذكـر انـه كـان حّيـاً  عـام) شـعراء الحلـة ( الخاقاني صـاحب كتـاب

  :  )١٠٧(ثاره الشعرية األبيات اآلتيةومن آ. رتقائه منابر الخطابة احيث ذاع صيته ب

  
ـود مـ ي األسـ ـذل ل ـا تـ ة    ـھابةـــعجب ـرت طلع ـد (وأذل إن أبصــ  )احمــ

وم الوغ ـيدع ي ل سمـ ود ك ٍر أَغـــ   ـىـــوأق ـدي أَغ ين يــــ ـاد ب ـيدـوأُقـ  ــــ

ـا ل م ي ك ه ف يف يمضي حكم م الم   كالس ـيه حك ـنفذ فــ ـي ويــــ  بردـيلقــ

  
  )م ١٩٠٦-١٨٧٠) (هـ ١٣٢٤-١٢٨٧(  السيد احمد القزويني  -

، من أسرة عربية عريقة في الحسـب والنسـب،احمد الميرزا صالح مهدي القزويني

نشــأ علــى أبيــه فــي ، أديــب شــاعر ونــاثر . جتمــاعي ولهــا مركزهــا الــديني والعلمــي واإل

الشـيوخ فـي مـدارس  صـول علـى أفاضـلودرس اللغـة والفقـه واألُ ، تعلمه القراءة والكتابة 

عن براعته في النثر  فضالً ، عرفته مجالس ومنتديات األدب بارتجازه الشعر . النجف 

  . )١٠٨(من تالمذته السيدين جواد ومحي الدين ابنا هادي القزويني ، 
  

  نموذج من أعماله  -
  : حد أصدقائه من رجال الدين جاء فيهاله في النثر رسالة بعث بها إلى أ*  
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 ))وأسأله لك دوام السالمة  ،وأوسعك عطاءه ،كل مااوالك آآلءه  ،مالك امللك إالله الواحد  ، كل حامد أمحد ا
مل أدع االّ لك  ،وسامي عالك  ،آما ً وهواك  ،ومامسح الدمع ملرآك  ،ماصدح محام األرآك  ،ووصال الكرامة  ،

الصدود  ،وال أسولك طول العمر ،ل الدهر وال أسلوك طو ،ال أحول مدى الدهر  ،ومل أحوِ لسواك ودا  ،عهدا 
و مــاأحاله كالمــا ً  ،وماأســداه وأوىل ،وأكمـل ورد مــاحرره الولــوع ملـوىل    ،االّ مــاحكم الــوداد  ،والملـل 

والســالم  ،واللؤلــؤ املســطر  ،هــو املســك املكــرر  ،أَحــاط أَهلــم والكمــد وأَعــاد كــرى املســهد  ،وأَعلــى 
ودم  ،لسائر األوداء الكـرام    ،واملامول دوام املراسلة واهداء السالم  ،صادح  وصدح سحرا ً ،عليك ماالح الئح 

  )) .    ساملا ً حمروسا ً والسالم 
  )م ١٩١٤ -١٨٨٧)(هـ ١٣٣٢ -١٣٠٤( السيد باقر ھادي القزويني  -

، أديـب شـاعر ، باقر هادي صالح مهدي حسن احمد الحسيني القزوينـي الحلـي 

ودرس مقدمات العلوم علـى أعمامـه مـن ، ة والكتابة على أبيه تعلم القراء، وناثر ُمجيد 

  .  )١٠٩(أسرة آل القزويني
  

  نموذج من أعماله   -
  : )١١٠(في واقعة الطف قال فيه ) بندًا ( كتب * 

 ،علـى مـنت جـواد أتلـع اجلْيـد       ،بتصـويب وتصـعيد    ،أال أيها الراكـب يطـوي كبـد البيـد      ((
عـج علـى    ،ذراعـاه مغـارا    ،جلري اىل احللبـة يف السـبق   لدى ا ،جنيب خيجل الريح بل الربق 

ختـال البـيض    ،هنا وابتدرت للحـرب أجمـاد هبـا ليـل     .... واسكن مزن الطرف  ،جرية أرض الطف 
وقد أقبلت األبطال من آل .... وبا�ت له أفاعيل  ،فدارت عليهم دائرة احلرب ،يف أيديهم طريا ً أبابيل 

 ،وليـوث غالبيـة    ،فضـالء حكمـاء حلمـاء     ،رام �قباء جنبـاء �ـبالء   ك... علي لعناق الطعن والضرب 
 ،أُسد قد دافعوا عن حرم الرمحن أرجاس  .... وبدور طالبية  ،بل مشوس فاطمية  ،ومحاة هامشية 

مـــن الـــداعني للـــدين هـــداة اخللـــق بـــل ســـادة  ،فمـــا تســـمع االّ ر�ـــة الســـيف علـــى الطـــاس 
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والوعـظ وحتـذير وإزجـار ، تلقـاهم بقلـب ثابـت ال       ،االقوام إ�ذار واذ قد علم السبط بان ال ينفع ..،الناس
و�اداهم اىل أين عبيد االمة  ،وسيف طاملا عن وجه خري اخللق قد كشف الكرب   ،يعرف الرعب 

  .    )) ...ىل أَين تفرون أفنيتم صحيب وأهلي فإوقد  ،اليوم تولون 
  ) م ١٨٩٧ -١٨٦٠) (هـ  ١٣١٥ -١٢٧٧(  جعفر الحليالسيد   -

فقيــه ، أبــو يحيــى الســيد جعفــر حمــد محمــد كامــل منصــور كمــال الــدين الحلــي   

ترعــرع يف بــالد ألبســتها الطبيعــة  ((و  ، نشــأ فــي بيــت عـرف بــالعلم واألدب، شــاعر  وأديـب
ورفرفــت فــوق الريــاض ... فعا�قــت روحــه فيهــا األشــجار الباســقة والغصــون املورقــة   ،ثوهبــا القشــيب 

كـان ينـاغي   ... بني احلـدائق الزاهيـة واجلنـان الغّنـاء      ،داول واخلمائل والسواقي واجل
ــع الفخــاتي بأوكارهــا     ــور الســاجعة وحيــن م ــداعب صــغار احليوا�ــات ويــرأف     ....الطي ال ينفــك ي

  . )١١١(....))هبا

ــرأي  (( كــان جعفــر الحلــي  ــق املالحظــة  ،فصــيح اللســان   ،ســديد ال .  )١١٢()) دقي

الشيخ عباس كاشف الغطاء والشربياني والشـيخ  درس علوم العربية والفقه وأصوله على

 وقــد وصــفه العالمــة الشــيخ هــادي كاشــف. محمــد طــه نجــف والميــرزا حســين الخليلــي 

فهــو عــامل  ،وأخــذ مــن العلــم بالطــارق والتليــد   ،بلــغ يف الفقاهــة الشــوط البعيــد ((:  بقولــه الغطــاء
فيمـا أشـارت .)١١٣())وشـاعر وان صـرف يف العلـم ليلـه وهنـاره      ،وان كان الشعر شعاره 

بعباراتــه ،اليــه بعــض الدراســات كونــه مــن المجــددين الــذين خرجــوا عــن التقاليــد الموروثــة

  .)١١٤(قوية األسلوب وجزلة التراكيب

مــدح الســالطين والعلمــاء ، كــان حضــوره فــاعالً  فــي المجــالس العلميــة واألدبيــة 

وأمـراء المحمـرة ) ١٩٠٩-١٨٧٦(اتصـل بالسـلطان عبـد الحميـد الثـاني ، ونال جوائزهم 

ــأثنوا علــى شخصــه وموهبتــه، وآل الرشــيد  ــدكتور البصــير أن.  )١١٥(ف مدحيــه (( ويــرى ال
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ويطرزهـا   ،ذلك أل�ه ينسج لكل ممدوح حلة الثناء واالطراء الـيت تناسـبه    ،مظهر من مظاهر ذكائه الوقاد 
 ،احللـل مجيعـا    باأللوان اليت تعجبه وتروقه ولكن لو�ا ً واحدا ً البد من اضـفائه علـى هـذه   

فا�ـه  .. ستثنينا منهم السلطان عبد احلميـد  إذا إ ،لشاعر ملمدوحيه قاطبة ا) صداقة (هذا اللون هو 
  .  )١١٦())ولكنه صديق لكل من عداه من ممدوحيه ،أحد رعاياه املخلصني ال أكثر وال أقل 

وذكـرت صـحيفة الفضـيلة أن جعفـر الحلـي رأي فـي الشـعر منفـذًا لقضـاء المــآرب 

وانه فاق معاصريه من الشـعراء ، حل المشاكل لدى الملوك واألمراء والحكام والوجهاء و 

ضـافة إىل  سهوله أخالقه الني جا�به و(( : الذين تشهد دواوينهم المخطوطة بميزتين هما 
  .  )١١٧()) سرعة بديهته واكثاره من النظم

  :  نماذج من أعماله  -
ذلــك  ّضــمنها تأييــده لحركــة، ) محمــد (مه قصــيدة موجهــه الــى أحــد اشــراف مكــة وأســ* 

  :)١١٨(إلى دعم العراقيين له جاء فيها مشيراً ، علن الثورة ضد العثمانيين الشريف لو أ
  

ـصورا دا ً منــ ـواك مؤي ـر لـــــ ورا   أنشـــــ واءك المنش ـا اآلن ل  ّحـيــــــــ

ة أو يس ك يمن ـصد بخيل ـواقـــــــ ـذوراـارك التــــــهللا جــ   رةـــ  ـرى مح

ابن الن ـي ـهـ د وّسمــــــــــــيـــ را   بي محم ـورك أوالً وأخي ـابت حجــ  طــــ

ـتھللت ابكم فــــ ـراق كت ل العـــــــ رورا   وص ا مس ن  بھ بح م ـا ًوأص  فرح
  

  :)١١٩(معربا فيها عن صداقته قائالً ، قصيدة كتبها في الشريف عون أمير مكة * 
  

اد مجن وب ألجن أتلف  دة إن القل ري وت ا تج ـر خالقھ  بأمـــ

ـفق  ا متـ ـعارف منھ ا ت ـف  فم و مختلـ ا فھ اكر منھ ا تن  وم
  

  :)١٢٠(قال مادحًا السلطان عبد الحميد الثاني* 
  

ـالم افظ اإلسـ ـھيمن ح ظ المــــ ام    حف ـدى األي ه مــــــــ ـز جانب  وأعـ
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ـل  الل بأرجـــ ت الج ـى دس ك رق ـدام  مل رك باألقـــ وف الش أت أن  وط

ه  ركين ببطش ون المش دمت حص ـام   ھ ـادة األصنـــ ل عبــــ د أھ  وأُبي
  

  : )١٢١(كتب قصيدة خاطب فيها أمير المحمرة الشيخ خزعل بقوله* 
  

ـلك  ك للمــــــ ي جلوس ارك هللا ف زاءا   ب ك الج ى أخي نى ال  وأس

بي ا ش ـزما ً ي ا ً وعـــ اء حزم ـھآءا   ه اآلب ةً وبــــــ ـاَء وھيب  واب
  
  

ــب    ((  لــه فــي النثــر رســائل بعــث بهــا الــى اصــدقائه ومحبيــه *  ــداع الكات ــا إب ــدع فيه ــد أب وق
  : )١٢٢( ومنها رسالة كتبها الى أحد القضاة جاء فيها))  الرصني البليغ

 ،والزال بسـاحتك حتـط رحـال الوفّـاد      ،ضـي  وجعـل أمـره هـو املا    ،أيد ا موال�ا القاضـي  (( 
وأحطت حبمد ا  ،�ي رجل تولعت باآلداب إ. ...آمني  ،و�دى راحتك يبل صدى الوراد 

وتعلمت العروض بالبصـرة   ،وترعرعت باملدينة املنورة الطاهرة  ،ولدت مبصر القاهرة  ،بالفضل من كل باب 
ــرايض يف حلــب الشــهباء    ،الفيحــاء  ــرأت الف ــة أ�ظــم   ،غــت ببغــداد مخســة االشــياء   وبل ،وق وصــرت باحلل
  .... )) .االشعار
كــــان داعيــــا ومناصــــراً  للقضــــايا القوميــــة فــــي التحــــرر واالنعتــــاق مــــن الهيمنــــة  •

تاييــده لثــورة الــيمن فــي منتصــف  –مــثالً   -العثمانيــة فــي مواقــف كثيــرة منهــا 

  :)١٢٣(ائالً العقد األخير من القرن التاسع عشر بقيادة االمام يحيى حيث كتب ق
 

وم ممـــمُ  َت الي م فأن ه وأحك ـدول  تثلــر وأن أْمر الـــــ ا ت ُرك ال م ر أم  واألم

ـموا زاً وماعلــ وا عج وك إنثن ك المل ـوا عن م سفلــــ وا ً أَم ھ ت زدت عل  أأن

ـه ت بـــــــــــ ول هللا أَن بيل رس ذا س اء هللا والرســ  ھ ـه أَولي ـلـأَعطاك  ــــ
  

  )م١٨٨٠-١٨٣٧)(هـ ١٢٩٨-١٢٥٣( ر القزوينيجعفالسيد  -
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ــامل . ((  جعفــر مهــدي حســن احمــد محمــد الحســيني الحلــي الشــهير بــالقزويني  ،ع
ودرس الفقـه ، قرأ مقدمات العلوم وقرض الشعر على أبيه ))  بليغ ،أصويل  ،فقيه  ،أديب 

ى يـد وتتلمـذ فـي دراسـته لألصـول والفلسـفة علـ. المـة الشـيخ مهـدي علـي على خاله العّ 

ـــــار مـــــنهم مرتضـــــى األنصـــــاري  ـــــر ، علمـــــاء كب ـــــي والشـــــيخ جعف المـــــال محمـــــد األيروان

كــــان ضــــليعاً  بــــاآلداب وعلــــوم العربيــــة وأجــــاد التحــــدث بــــاللغتين الفارســــية ، )١٢٤(علــــي

حتـى ُعـّد مجلسـه ،  )١٢٥(وأمتاز بسعة اإلطالع في مواضيع الفلسفة والتـاريخ، والتركية 

للمرجعيــة  أهــالً أصــبح . كثيــر مــن العلمــاء واألدبــاء مدرســة علميــة َأدبيــة تخــرج عليهــا 

فتـولى الزعامـة الدينيـة واالجتماعيـة فـي ، وأسندت إليه مهمة أبيـه فـي المرجعيـة الدينيـة 

  .   )١٢٦( الحلة

مّيــز نثــره إبداعــه فــي  بيــد أن مــا، لــه شــعر ونثــر ومطارحــات ومراســالت كثيــرة 

ســهولة العبــارة (( الطريقــة األولــى تعتمــدف. المــزج بــين طريقــة الجــاحظ وطريقــة إبــن العميــد 
االطنــاب يف االلفــاظ واجلمــل    وزيــادة  ،وجزالتــها وتقطيــع اجلمــل اىل فقــرات كــثرية مقفــاة أو مرســلة       

وحتكم العقل واملنطق  ،وحتليل املعنى وإستقصائه  ،مة القارئ ومزج اجلد باهلزل لدفع سأَ ،تطراد واالس
واجلنـاس   ،التقيـد بالسـجع القصـري    (( العميـد فهـي أبـنما طريقة أ)) .  باجلمل الدعائية واإلعرتاض ،

  .)١٢٧())مع إجادة املعنى وسالمته ،والتوسع يف اخليال والتشبيه 

  نماذج من أعماله  -
م ١٨٧٤/هــ١٢٩١قائمقـام الحلـة عـام ،بعث برسالة الى صديقه حسام الدين أفندي  * 

  : )١٢٨( قائالً ، ضمنها اوالً بيتين من الشعر 
 
ھرالط ي س ك ف دك الينف ـل  رف بع ي ُشغـ ك ف دك ال ينف ـلب بع  والقـــــ

ـسى نا فع اله الض ك أب وب حزن ـي  يعق رّدك لـــ ا ان ي ف لطف ن رّد يوس  م
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وحســرت أفهــام األوهــام عــن  ،يــامن قصــرت أبكــار أفكــار العقــول عــن إدراك معا�يــه  
ومحّلت  ،قيه من الضنا فكَّلْقد علقت لسان القلم أن يبثك ماأُال ،الوصول اىل أد�ى معاليه 

أم  ،كيف يطيق الفرار من فارق بالرغم من فؤاده  ،من العنا فاعتّل  أُقاسيةصحيح النسيم بعض ما 
فعسـى مـن أعـاد    ... كيف يستطيع مع بعـد الـدار أن يسـكن محـب عكـس الـدهر مـراده        

جيمعنا وإيـاك عـن    أن ،ورد يعقوب يوسفه بعد طول األَسر ،على أَيوب حسن حاله بعد الضُر 
  . ))إ�ه مسيع جميب  ،قريب 

  : )١٢٩()الخميل في آل الجميل ( تقريضه على كتاب  * 
ودققت �ظـر النظـر وهـو أدق مـن اجلـذر       ،ملا سرحت طرف الطرف يف أزهار هذا الروض اخلميل (( 

شرحت صدور القلم لينفث من السحر احلـالل   ،األصم يف معا�ي مغا�ي هذا الكتاب اجلميل 
وصــرفت صــريف الفكــر ينقــد مــن درر الثنــاء �طــاق فضــل ال يــدرك          ،قــد مــديح ســحرة بابــل حلــه     ع

إيـاك  : و�ادا�ي لسان البالغـة سـراً وجهـراً    ،فلحظين �اظر الفصاحة شزراً ،الواصفون فضله 
وان جيوس خضـر قلبـك ياإسـكندر املعـا�ي      ،أن تشق كليم إليك بعصا ومهك هذا البحر الزخار 

  .. )) ..ل تلك الديار عني احلياة من خال

  )م١٩١٥  – ١٨٦٨) (هـ ١٣٣٤- ١٢٨٥(  جواد الحليالشيخ   -

أثبـت كفاءتـه الشـعرية فـي مجـالس ، أديب شاعر ، جواد الشيخ عبد علي الحلي   

  . )١٣٠(فنال إعجاب أدباء عصره ، وندوات األدب 
  عمالهأنموذج من  -
  :)١٣١(قائالً ) به وسلم صلى اهللا عليه وآله وصح(كتب في مدح الرسول األعظم  * 

ي يدي وخالص ي ياس د بعتق ـم   ُج اــ وه لظاھ وي الوج يم يش  ن جح

ق عقاب قوتي فح ت ش ـغلب ـاھا   يــ فاعة طـــــــ و ش ي أرج ر أن  غي

  )م١٩٤٠-١٨٧٨) (هـ ١٣٥٩- ١٢٩٦( جواد القزوينيالسيد  -
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أديــب  ،مجتهــد فقيــه . جــواد هــادي صــالح مهــدي حســن أحمــد القزوينــي الحلــي 

وتلقــى مقــدمات العلــوم ، تعلــم القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن الكــريم  علــى والــده ، رشــاع

وتتلمذ في الفقه واألصول على كبار العلمـاء أمثـال ،على يد عمه السيد احمد القزويني 

آيــــة اهللا الخراســــاني والميــــرزا حســــين الخليلــــي والســــيد حســــين القزوينــــي والشــــيخ مهــــدي 

علـى إجـازة  ١٩١٤فحصـل عـام ، ثقة العلماء في عصره كان موضع . )١٣٢(المازنداري

في المسائل الدينية والتدخل في حـل المنازعـات مـن قبـل  واإلفتاءنشر األحكام الشرعية 

، هـتم السـيد جـواد القزوينـي بدراسـة التـاريخ إ.  )١٣٣( الحوزة العلمية في النجف األشرف

  . )١٣٤( حديثكما عكف على دراسة صحاح ال، األخبارفولع بقراءة كتب 
  نموذج من أعماله  -
الملكيـــة  اإلرادةأرســـل الـــى إبـــن عـــم والـــده الســـيد محمـــد علـــي القزوينـــي عنـــد صـــدور * 

  :)١٣٥( بتعيينه عضواً  في مجلس األعيان قائًال 
ك والعوال وك ب ت المل ـتفرس ان  ي ـــ و ش ا بعل د أحرزتھ  وق

ـنا ً  بحت عيـــــ ب إذا أص ال عج ين  ف ك ع ان ألن نان الزم  أس

  )  م ١٩١٨- ١٨٨٠) (هـ ١٣٣٧- ١٣٠٦(  حسن الّحمود الحليالشيخ  -

. مـن عشـيرة طفيـل القاطنـة فـي أريـاف الحلـة ، حسن علـي حسـين ّحمـود الحلـي 

ــده واعظــاً  وٕامامــاً  فــي  فعّلمــه القــراءة والكتابــة وأقــرأه ،  العتبــة العلويــة المقدســةكــان وال

تتلمـذ علـى علمـاء أفاضـل أمثـال الشـيخ . )١٣٦(تعليمـه  مقدمات العلوم بعـد أن تـدرج فـي

الســيد مهــدي الغريفــي ،الشــيخ عبــد الحســين المــال جاســم الحلــي ، محمــد رضــا الخزاعــي 

ولــه الحضــور ، فاضــالً  مجاهـدًا فــي كســب العلــم ، كــان شــاعراً  ونــاثرا ً . )١٣٧(البحرانـي 

التي إعتاد علـى إرتيادهـا )ي ندوة السيد محمد القزوين(الفاعل في ندوات األدب والسيما 

أل�ـه  ((عمل في نسخ الكتب والدواوين . حيث ملتقى الصفوة من علماء الحلة وأدبائها ، 
  .  )١٣٨())كان جيد اخلط وأديبا ًيفهم ما يكتب

  نموذج من أعماله -
  :)١٣٩(ورد فيها،من علماء بغداد يلوسبعثها الى العالمة محمود شكري اآلرسالة * 
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ترفعهمــا عوامــل شــوق ، اإلســتتاروثنــاء أبــرزه الكَلــف بعــد  ، اإلضــمارشــغف بعــد ســالم أظهــره ال((
ـــدي      ،تصــرمت يف كبــدي  ــت الســقم علــي حتــى تنازعــت جلــ فأطــال تصــرمها  ،وجلب

   : و�سج قواعدها مجيل صربي ،فكري 

ت  ى تمن ر فت ا لخي دنو الي  زففتھ ق أن ت وم األف  هـنج

الي  اء المع ه أبن ه  إذا ذكرت لوا علي دھم ص ادي مج  بن

  
وجزمـت بنـو الـد�يا أ�ـه      ،ملرفـوع كـل عزيـز     باإلضـافة خنفض فـا ،سيد �صب علم فخره على التمييز 

 ،�ه الفاعل الذي تسند اليه كل فضيلة اوحكمت أولوا العلماء ،املصدر الذي تصدر عنه األفعال اجلميلة 
وأيقنت الفقـراء أ�ـه ذو النـوال اجلـزل إن      ، املتكلمني  ت شقائققر إذ�ه ذو املقال الفصل اوكلمت البلغاء 

واسـتغرق مبديـد �ائلـه مـا حوتـه دائـرة         ،  قد طـوى بصـغر أ�املـه البحـر احملـيط      ،هب السنني تتابعت ش
  )) إليكشغفا ً  وتركت قلوب ذوي العلياء هتفو ،ك حتى أهبرت عقول األدباء بالثناء علي.. البسيط 

     )م ١٩٥٤ -١٨٨٠) (هـ١٣٧٤ -١٢٩٨( حسن خسباك الحليالشيخ   -

ــــ خســـباك الحلـــي  ةحســـن عبـــاس حمـــز  أديـــب شـــاعر أثبـــت ،الشـــمري الشـــهير ب

صـــقل موهبتـــه بارتيـــاد ،وجـــوده فـــي ســـاحة األدب بابتعـــاده عـــن تعـــالي الشـــعراء وزهـــوهم 

، فها فـــي خدمـــة عروبتـــه والتغنـــي بأمجـــاد العـــرب وقـــد وّضـــ،مجـــالس األدب فـــي الحلـــة 

  . )١٤٠(ستعمار والتحرر من الظلم واإل نعتاقإلى اإلداعيًا 
  نموذج من أعماله  -
  : ) ١٤١()علم العرب (كتب قصيدة نالت شهرة واسعة اسماها بـ * 

الء  ً ـھاب ع امخ المـــــ ـا الش ا   أيھـــــ ـدع األجرام ھب وأصـ ارع الش  ق

ى اش تخش ال ح ك الُع ى ل ف تخش ـا   كي ت دعــــامــ يوف قام داً والس  نك

ت ُحب ـتألف وس فأمســــــــــ ـالما   ك النف اك سـ ي حم وت ف ب الم  تحس

ـي ـير المواضــ ة بغـــــ ـجد ذم ـا   ال تـ وط الذمـــامــ ا يح ن غيرھ م يك  ل
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ـا ً ب رفعــــــــ ا الكواك ي حش م ف ـساما   وأق ـة وابت ـو بھجــ أل الجـــ  وأم

ـا ك ظبـــاھـــــ ة حمت ـدت أم ـا   سعـــــ ـن كيــ ت عـــ ـناماوأب  نھا أن تـــ

ـى ك حتــــــــ ھا تحوط دت بيض ا   عاھ ذوق الحمام ـيم أو ت درأ الضـــ  ت

  
  )م ١٩١٢ – ١٨٤٩) (هـ١٣٣١ – ١٢٦٦(   حسن العذاريالشيخ  -

درس علــــوم اللغــــة العربيــــة علــــى والــــده . حســــن عبــــاس علــــي حســــين العــــذاري

، اللسـان قُ طِلـ، الشـعور  حي، مرهف الحس ، كان أديبا جريئًا ناظماً  ناثرا ً ، وأعمامه 

آل النقيــب وآل كـــ ســر العلميــة فــي بغــداد بــبعض األُ  التهُ تعمقــت ِصــ. )١٤٢( فكــه الحــديث

وأشــاد بتأســيس  )محمــد رشــاد(مــدح الســلطان .صــداقاتهم نــال ُهــم و الســويدي فكســب ودّ 

  .)١٤٣(مجلس المبعوثان العثماني فضالً  عن مناصرته للدستوريين
  نماذج من أعماله  -
فــي إحــدى قصــائده عــن حالــة البــؤس التــي عاشــها الحليــون جــّراء إنقطــاع المــاء  عّبــر* 

وكيــف شــكوا ،  ١٩١١عــن مــدينتهم بســبب التصــدعات التــي أصــابت ســد الهنديــة عــام 

محملـــين الـــوالة  ،حـــالهم مـــن خـــالل برقيـــات التلغـــراف المرســـلة الـــى الســـلطان العثمـــاني

  : )١٤٤(فكتب قائال ً ، بالمدينة من مآسي  مسؤولية ما حلّ 
اء باب ت بفيح ه حلّ ن أجل ـد   ـلــــــــفم ـيب أرؤس الولــــ ا الشـــ ا أرتن  رزاي

يمھم ات ض كوا بالتلغراف ى ان ش د   ال دل والرف ـصور ذي الع ك المن ى المل  ال

ال ً بأمــ ا وفض دھم لطف ـرهـــفانج ى الج   ـ ـن عل والة السابقيـ ـث ال ـوح  ھدــ

بمجلــــس المبعوثــــان العثمــــاني  مشــــيداً ، ه للدســــتوريينكتــــب قصــــيدة َأعلــــن فيهــــا تأييــــد* 

  :)١٤٥(قال فيها، ومادحًا السلطان محمد رشاد
ى ماوات الُعل ر الس ن فط ما بم ـورب    قس اد م ه الرش اد ب ن الرش زم

ـصره اد بع ن العب بالد ع رى ال ـغبُ    بش اد فيشـــ ال يع اد ف ع الفس  قط

ـه ذ حكمــ تور نف اترى الدس ل   أو م زق لي ه تم ـب  وب م غيھــــــ ظل
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لوسي رسالة اشتكى فيها من ظلـم أحـد المة محمود شكري اآلالى صديقه العّ كتب  *  

  :الحكام األتراك قائال ً 
ك  ـلى فأن وك للجــ ـى  ادع رب يُدعـــــ ن للك ـير م  خـ

ـالمة  ك ظــــــــ كو إلي ا  أش ش ردع ـم يخ الم لــ ـن ظ  مـ

تي  ـقا فحشاش ت تـــــ عا  بات م لس ـي الھ ن أفاعـ ي م  س

اجال  ري ع انھض لنص ـا  ف ـت ذرعــ د ذقــــ ي ق  إذ إنن

 ،ومـن طـرب باحـت الـورق بسـرها املصـون      ،ريح الصبا وان وقعت هلا الغصون 
والزهرة ،ائل األشواق ليس هلا هبجة رس ،يف ليلة قمراء كأهنا أهنار  ،يف الروضة الغّناء املطلولة األزهار 

فكتمهــا حــذار  ،فوعاهــا امليــت اآلخــر يف جنا�ــه ،�طــق هبــا ميــت بعــد قطــع لســا�ه  ،فرائــد ألفاظهــا الرقــاق 
شـــكري  ،املســـتوجب شـــكري... و�شـــرها لـــدى احملـــب واحلبيـــب  ،الواشـــي والرقيـــب 

 ،ويبقيـك بعـني عنايتـه ملحوظـا     ... اسأل ا تعاىل ان يتحفك من كرمـه  ... أفندي 
  .)١٤٦()) منيآ ،النصر واإلقبال حمظوظا وب

  )م١٨٧٩ -؟ ) (هـ ١٢٩٧ -؟ ( حسن الفلوجيالشيخ   -

بســبب  ةســرة الفلــوجي التــي نزحــت مــن الفلوجــحســن محمــد صــالح حســن مــن أ

، المــــيالدي  انتشــــار األوبئــــة التــــي إجتاحــــت تلــــك المنطقــــة فــــي القــــرن الخــــامس عشــــر

وأديباً شاعراً نبـغ بعلـوم شـتى كالفقـه ، رعا ً كان فقيهًا فاضالً  و . فاستقرت بمدينة الحلة 

والنحـــو والصـــرف والمعـــاني والبيـــان والمنطـــق إضـــافة الـــى إضـــطالعه بعلـــم ، وأصـــوله

وأسـس حلقـة تـدريس تتلمـذ فيهـا صـفوة مـن ، عمل إماماً فـي مسـاجد الحلـة .الرياضيات 

ـــي والســـيد جعفـــر القزوينـــي  ـــدر الحل ـــال الســـيد حي ـــين أمث ـــاء الحلي والشـــيخ العلمـــاء واألدب

وممـا يؤسـف لـه أن مـا كتبـه مـن شـعر ومؤلفـات أخـرى . محمود سماكه وآخرين غيرهم 

  .)١٤٧( ١٩١٦قد فقدت إّبان األحداث الدامية التي شهدتها الحلة عام 
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  نموذج من أعماله  -
عن إصـراره وصـبره وَجلـَده علـى مواجهـة الحيـاة رغـم بلوغـه سـن  ّعبر فيهاله قصيدة * 

  : )١٤٨(قال فيها ،ه الشيخوخة وٕانكفاف بصر 
ـع ى يتقطـــّـــ ياف األس ـؤاد بأس ـع   فـــــــ نا متلــــفـ أثواب الض م ب  وجس

ـ ـمله الـ تقل بحــــ و تس ـم ل ي ألــــــ دع   وب كت تتص ي أوش ال الرواس  جب

ا ً قم جازع ـناني الس ُت وإن أظـــــ ـزع   ولس تكين وأجـــ ي أس ى هللا أن  أب

ـد  ـي والحمــ ـازمولكنـــــ ـيدع    حــــــــــ جاع السمــ ز إذا ذل الش  أع

ة األسى ي حوم ـذع   أصول بسيف الصبر ف ا وأجـــ اق الرزاي أقطع أعن  ف

  )م١٩٠١ -١٨٥٩)(هـ ١٣١٩-١٢٧٦( حسن الّقيمالُمال  -

من أسـرة كانـت ،ال محمد يوسف ابراهيم اسماعيل سليمان عبد المهدي حسن المُ 

نشـأ وترعـرع فـي ) .الّقـيم(لذا أطلق عليها لقـب ، في الحلة  تتولى سدانة بعض المزارات

تــأثر . )١٤٩(ِإذ كــان والــده قارئــاً  خطيبــاً  وشــاعرًا اديبــا ً ، أجــواء ثقافيــة عربيــة وٕاســالمية 

 فصـــقل موهبتـــه، بشـــيخه حمـــادي نـــوح الـــذي أقـــرأه وأطلعـــه علـــى أخبـــار العـــرب وأدبهـــم 

 ،بــديع الوصــف  ،رشــيق األُســلوب  ،ملعنــى رقيــق ا ،أ�يــق املبنــى (( ◌ً  وصــار شــاعرا الشــعرية
ــه مــن   ،حســن الوصــف   ــر في  اً ثقافيــ كــان حانوتــه ملتقــىً .  )١٥٠())والتشــبيه  اإلســتعارةمكث

  . )١٥١( تناقش فيه مختلف المسائل التأريخية واللغوية واألدبية ونقد الشعر
  نموذج من أعماله  -
يم دار الشــفاء فــي عمــارة تــرم بإعــادةامتــدح الســلطان عبــد الحميــد الثــاني حــين أمــر * 

  :)١٥٢(◌ً المجيدية ببغداد قائال 
ا ـت أَلم فاء إن شكـــ ت دار ش ـق   بني مـ ن األل ـيھا م ك يشفـــــــــ  وم فيمن

ـة وب أبھــــــ ا ث ت عليھ ـم   دار خلع ي عظ أن وف ي ش وم ف بحت الي  فأص

ا ًذات الع ت إرم و طاول ـى إ   ماد إذنـل ا علــــــــــ مك مبانيھ ال س  رم ِلط

ن ف دان م ة األب ت ناحل ـئة ٍـــأحيي ا ال   ـ ي عليھ اد يقض د ع دمـق ـسقم بالع  ـ



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

ت بالش ر ھبّ ك الغ ـقم   ھمـفاء لـأخالق ن الس ى م نعش المرض بحت ت  فأص

  
  )م١٨٨٩- ١٨٣٠)(هـ ١٣١٧- ١٢٤٦(  حسن مّصبح الحليالشيخ   -

أديـــــــــب .الحلـــــــــي ) مّصـــــــــبح(محســـــــــن حســـــــــين الشـــــــــهير بــــــــــ الشـــــــــيخ حســـــــــن 

درس ، ُصنِّف ضمن الرعيل اَألول من أدباء الحلة فـي القـرن التاسـع عشـر ،)١٥٣(شاعر

 شـيوخوالمعـاني والبيـان والفقـه علـى غيـره مـن ،النحو والصرف على أبيه الشـيخ محسـن 

جمـع ديوانـه بنفســه ،  )١٥٤(ألـف بيــت ) ١٥(كتــب مـن الشـعر أكثــر مـن  .الحلـة والنجـف

  .)١٥٥(يده ونسخه بخط
  نموذج من أعماله  -
ب فــي رثــاء أســتاذه الســيد مهــدي القزوينــي المتــوفى فــي طريــق الحــج قبــل وصــوله كتــ* 

  : )١٥٦(العراق قائًال 
ـرق رة تترقــــ ـذوب وعب ـب يــــ ـوارق   قلــ لوع يـــ ـناء الض ـوى بأحــ  وجـ

ـھا ى إحزانـــ ى لظ ل عل ـا ًتظ ـخفق   وحشـــ اب فتـــــ رھا المص وى وينش  تط

اه الركـــ ـا نع المــــــ ي أقطارھ ـب ف ـوق   ـ ـه تتشـــــــــ ـدة لـــــ ـه أفئــ  دعتـ

ـضا ة القـــ دفع نازل د ل ـن المع ـبق   أيـــــــ ـضايا زئـــــــــ رآة القـــــ ين م  ولع

ي  ـھدي ف ى الم ن الفت اده(أي ة(   )ارش ـواه ) عالّم ا حــــــــ ـقق(وبم  )محـــ

  
  )م١٨٨٧-١٨٣٤) (هـ ١٣٠٥-١٢٥٠( حسون الحليالشيخ   -

أحــد أعمــدة األدب والخطابــة فــي الحلــة خــالل ، حســون عبــد اهللا مهــدي الحلــي 

وقـــد ، أتقـــن الـــنظم والنثـــر ، إمتـــاز بســـهولة إســـلوبه ورقـــة ألفاظـــه ، القـــرن التاســـع عشـــر 

وترتـوي حائمـة النـهى والعقـل      ،الذي تقتـبس أشـعة الفضـل مـن �ـار قرحيتـه       (( ف بأنهوصِ 
ألنه لم يجمـع أعمالـه ، ونثره سوى النزر القليل  لم يتبق من شعره)). من ري رويته

  .)١٥٧(ولم يتسن ألحد جمعها بعد وفاته ، في حياته 
  نموذج من أعماله  -
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، تأليف مفتي الحلـة السـيد مصـطفى الـواعظ )  األزهرالروض (كتب تقريضا لكتاب * 

  :)١٥٨(جاء فيه 

ا مـن حضـيض اجلهـل    حنمدك اللـهم يـامن عرجـت بعقولنـ     ،بسم ا الرمحن الرحيم (( 
 ،ميــان وأســريت بنفوســنا مــن عــامل الشــقاء اىل عــامل الســعادة واإل  ،اىل ملكــوت العرفــان 

وفهمتنـا فلـك احلمـد مـامل      ،ورفعت ذكر�ـا هبـدايتك لنـا اىل واضـح الطريـق       ،وشرحت صدور�ا بعد الضيق 
 ،ك الذي إ�تجبته والصالة والسالم على �بي ،وعلّمتنا ولك الشكر مامل �كن له �علم  ،�كن �فهم 

 ،واملطبـوع علـى الرمحـة والسـماحة      ،ابول علـى البالغـة والفصـاحة     ،ورسولك الذي إستجبته 
ملـا هبـت �سـمات    ...  أَمـا بعـد  ... وحبـور العلـم والنـدى     ،وعلى آله وصحبه مصـابيح اهلـدى   

عودها بأَحلـان  ردت بالبل السـعد علـى أَيـك سـ    وغّ ،قبال على مغا�ي احللة ِ الفيحاء القبول واإل
واسعفها  ،وباشر بشر التأَييد مزاج  معاهدها بعد أن كا�ت من البؤس على شفا  ،الطرب والسراء 

ـــ ) ... املصــطفى(التوفيــق فراحــت طيبــة هبجــرة   ) الــروض األَزهــر ( وإذا قــد �ــاولين كتابــه املوســوم ب
وأَتنشـق مـن عـبري     ،فطفقت أُسرح بصر بصريتي يف أَوج مساء جمده  ،املتضمن أَ�ساب قبيلته 

فـراح عنـدليب    ،وسببا ً يوصـلين اىل خدمتـه    ،أحببت ان اجعل يل �صيبا ً مبدحه ...قُدسه 
  :وقمر بديهيت يصدح وينشد ،قرحييت يغرد 

ـوزاءا اولي الج افة ط را ً وھ   أرض الرص ـفخ الءاـــــ دين ع  ام الفرق

أكرم م وا ً ب ي زھ ـوتغطرف رى نظ   عشرــــ اال ً أن ن م مح ـراءالھ  )) ـ

  )م ١٩١١- ١٨٧٣) (هـ ١٣٢٩ - ١٢٩٠( حسين البصيرالشيخ   -

كـــان مـــن رواد المجـــالس ، أديـــب شـــاعر ،حســـين عبـــد علـــي البصـــير الحلـــي 

لفصــاحته ورقــة ) بشــار الفيحـاء (لقـب بـــ ، والحلقـات الدراســية فضــالً  عـن أنديــة الشــعر 

  .)١٥٩(شعره 
  نموذج من أعماله 
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  : )١٦٠(لوسي مد عارف اآلدحاً قائمقام الحلة محقال ما
ـع ـخالئق ُخّضــــ ّل الــــ ه ك ر ل ـف   أمي ـراغم ترجـ ل الضـــــ ه ك ر ل  أمي

ـل ـأمر كـ ـام بالـــــــ د ق ا ً ق ا قائم ف    في م منص ي الحك ت ف را ً أن نعم أمي ل

ورى دل لل ان والع ت باإلحس د جئ ـف   لق ـه توقــ يس فيــــ ق ل ك ح  فحكم

ة و ل للنجاب ت مح ـسخافأن ـعفف   الـــــــــ ل والتـــــ ان ب ك اإلحس  طبيعت
 

  )١٩٠٦-؟ ) (١٣٢٤ -؟ ( حسين الحرباوي الحلي -

  :)١٦١(ومن أقواله،كان شاعرًا واغلب شعره في مدح أمير المحمرة الشيخ خزعل 
ى ماء تّجل ي الس عد ف ب الس ـال   كوك ـوس المطّـــــ ب النح ال غيھ  فج

ـدّ  ـآلل مـــــ ـل ل ـه ومقــــــي ـال   علي ـادة ظّــ ـع للسعـــ ك النجــــــ  ول

ـاح ر وسمـــــــــــ ات مفخ ك آي ى   ل ي تتل حى فھ مس الض دت ش  ماتب

  )م١٩٢٠- ١٨٥٩) ( هـ ١٣٣٩- ١٢٧٦( حسين حيدر الحليالسيد   -

تتلمـــذ علـــى ، حســـين حيـــدر ســـليمان داود ســـليمان الحســـيني الحلـــي أديـــب شـــاعر

طلعــه علــى فنــون األدب العربــي فصــارت لــه يــد طــولى والــده الســيد حيــدر الحلــي الــذي أ

  . )١٦٢(وتبوأ مكانة شعرية مرموقة بين أبناء جيله من الشعراء ، في قرض الشعر 
  نموذج من أعماله  -
  : )١٦٣(قال راثيا والده * 

ـي ـن سلوانــ ه بمــــ ي عن ـذراني   خبران ـا وأعـ وم جانب ا الل  أَودع

د ي الوج ـدت ف ة عـ ي ملم ـلوانم   طرقتن ـت الســــــــــ ا وميـــ  نھ

ـردى أي درع د الــــ ـبتني ي ـي   سلــ د وقان م ق ات ك با  النائب ن ش  م

تردا وت أال فأس ـي إنط ه روح ـماني   في اقبرا جثـــ ي أو ف ي روح  ل

ـا ك ميـــــــتــ ي أواري ل انن م أخ اني   ل ـلت بن ت شـ ـاني فلي  بــبنــــــ

 
   )م١٩٠٧-١٨٥١)(هـ١٣٢٥-١٢٦٩( حسين القزوينيالسيد  -
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أديـب شـاعر ونـاثر ، فقيـه ، حسين مهدي حسن أحمد الحسيني القزوينـي الحلـي 

وتتلمـــذ فـــي الفقـــه واألصـــول فضـــال عـــن ، درس علـــى والـــده مقـــدمات العلـــوم الدينيـــة . 

يرواني والميـرزا حبيـب على مشاهير الشيوخ أمثال محمد اإلالصرف والبيانات والمعاني 

فتتلمـذ عليـه عـدد مـن ، وقـد تواصـل بـين البحـث والتـدريس .  )١٦٤(يرهمـا اهللا الرشتي وغ

  . )١٦٥(طلبة العلوم الدينية في الفقه واألصول 

  

  
  :نموذج من أعماله  -

مطالبــا بإلغــاء االمــر الصــادر عــن ، لــه فــي النثــر رســالة بعــث بهــا الــى والــي بغــداد *  

علــى عمليــات الحفــر الــذي ســبق وأن أشــرف )عبــد الغنــي (الواليــة بعــزل المهنــدس 

  : )١٦٦(جاء فيها ، القريب من النجف ) نهر الحميدية (في

ألرفـع  ،وال ا�عطـف قلـم البنـان بالبيـان      ،ما�طق اللسـان املعـرب عـن اجلنـان     (( 
لدوام ظـل ا يف االرض   ،جيريان جمرى الفرض  ،وأوضح من غالية ثناء  ،من �شر دعاء 

... ملها علـى غـارب احلمايـة ومظهـر شـوكة الشـرعة األسـالمية        وحا ،حامي حقيقة امللّة احملمدية  ،
تكفل لقلوب رعيته احلّرى بأَثالجها من منهل  ،كفى أ�ه خلد ا جل ُجالله السلطان ليوم اخللود 

طافحـاً بـالفرات    ،فشق أمره النافذ كبد بطحـاء النجـف جـدوال ً دار عليهـا متسلسـل سلسـلة        ،الطاقه املورود 
 ،فكأن إتصل بعني احلياة فا�بعـث عنـه إحيـاء احلـرث والنسـل       ،بكوثر إمتنا�ه وتفضله العذب املمزوج 

فهــذه عيــون  ،وأسرتســل مــن اجلبــال العاليــة بســهولة التســهيل فأحنــدر مــن اجلبــل اىل الســهل    
النفوس النجفية آمنت  ،سكان البقعة احليدرية الغروية سالت عن عيون املاء جلدوهلا املكشوف 

وا�ساب مـاء جدولـه علـى     ،فشقت بركته قلب هذا املنهل املفعم ... العطش املخوف به من فزع يوم 
  :رمل احلمى إ�سياب األرقم 
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ه ذب فرات ل ع تنفذ الرم رى فأس ل   ج ن بق فر ع ل يس ه الرم بح وج  فأص

ذي ـلك ال ن للمــــــــ ه ولم ا ب ة الوب   غنين ا منّ يص الحي ى غ ا عل  ـلـكفان

ولة بلحظ آملون أن يلحظ من عناية الد ،تلك املنازل  فعموم �فوس النجف وما دا�ى 
وفتحنا مصغني لـذكره   ،ن املذكور سعى هبذه اخلريية شكر�ا مسعاه وحيث ا،يطاول كل متطاول 

راجـع  ،ومكافأتـه علـى مجيـل صـنعه      ،حملـه ورفعـه    بـإعالء واألمـر   ،�اطقني جبميله األمسـاع  واألفـواه   
  . ))دامت شوكته مدى الدهر األمرلويل 

  )؟  -م  ١٨٢٩) ( ؟   -هـ   ١٢٤٥(  حمادي الكوازالشيخ   -

متهانـــه بيـــع عـــرف بــــ الكـــواز إل، الشـــمري الحلـــي  حمـــادي مهـــدي الحـــاج حمـــزة

شاعر مغلق ((:بقوله) الّدر المنتشر( احب كتاب وقد وصفه ص.  )١٦٧(المنتجات الخزفية 
وهـو فيمـا   ... ابـل العـذب   وألطف من الو ،له شعر أرق من دمعة الصب  ،وغيث بيان مغدق  ،

كـان  : ((وذكـره اليعقـوبي قـائالً .  )١٦٨())  ولـه بينـهم العلـم املنشـور     ،بني أدباء احللة مشهور 
بينما رجح الشـيخ يوسـف كركـوش الحلـي سـبب تعاطيـه الشـعر . )١٦٩())أميا اليقرأ وال يكتب

ه األدبيـة هيأتـه ألن   وهـذه الصـفات مـع بيئتـ     (( ميا الى قوة ذاكرتـه وسـرعة بديهيتـهرغم كونه أُ 
كان يصغي بسمعه وقلبه اىل مـا يـدور يف األ�ديـة مـن شـعر      ... يكون شاعراً جميداً

فكو�ــت مواهبــه األدبيــة    ،فكــان يعــي مــا يســمع لذكائــه املفــرط وحافظتــه القويــة         ،وأدب وتــاريخ 
كان يـنظم الشـعر علـى     ،والشعرية فأخذ يعاجل النظم حتى صار من الشعراء املعدودين 

معرتض بأن ماقاله من شعر فيه  إعرتض عليه فإذا ،وهو جيهل قواعد النحو والصرف  ،ق والسليقة الذو
وجـدوه كمـا قـال     األمـر حمصوا  فإذا ،)راجعوا قواعدكم فالقول قويل (   :حنوي أو صريف أجابه خطأ
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شـراف  بـاء واأل فصـار حا�وتـه �ـدوة أدب يرتـاده األد     ،عال شأ�ه يف األوساط األدبية يف احللة وغريهـا  .
  . )١٧٠()) شعره و�كاته الظريفة إلستماع

  

  نماذج من أعماله  -
  : )١٧١(في حبيب رآه على شاطئ الفرات في الحلة شعر له *  

رات  اه الف ول مي ك ح ـُھّمع   رأيت األدمع الـــــ ادرت ب  فب

ت لم ك جئ رات ـكأن ن أدم   اء الف ادة م ي الزي ـتبغ  عيـــ

 :  )١٧٢( بقوله السيئة االقتصاديةاً  ظروفه كتب مصور *  
ـالبة ام جــــ بح واألي ي وأص ـشرر  أمس ر والــــ داثھا بالش ّي أح  ال

ا ل عن يت ك د قاس بيبة ق ي الش ر  وف ي أرذل العم اذا أرى ف  اذا ً فم

ـھا امي كأولـــــــ ر أي ان آخ ـر  إِن ك امي األُخــــ ن أي ا م وذ ب  أع

  :)٧٣١(من الحجاز الى كربالء قائال ً  )عليهم السالم ( البيت كتب في مسير آل * 
ـى  وا وعلــــــ ين تحّمل ل  ومقوض ـمعروف محتم ـراھم الـ  مســ

ـدا  ردى وحـــ ز ال ى الع وا ال ل  ركب ائق عج ـھم س ـوت فيـ  للمـــــ

ـرفا  ال شــــــــ ت للُع م ترام ل  وبھ ود ال األب ـايا الس ل المنــــــ  إب

ـھم  ير بــــــ غ المس ى  إذا بل ل  حت ـتھى األم ب وأن ى المطال  أقص

ـحى  وف ض اف الطف وا بأكن وا  نزل ـشية رحل ان عـــــ ى الجن  وال

  )م١٩٠٦- ١٨٢٥) (هـ١٣٢٤ -١٢٤٠( حمادي نوحالشيخ  -

). أبــي هبــة اهللا( ريبــي الكعبــي الحلــي المكنــى بـــحمــادي ســليمان نــوح محمــد الغُ 

س المقـــدمات علـــى الشـــيخ حســـن الفلـــوجي وعلـــوم العربيـــة علـــى الســـيد أديـــب شـــاعر در 

شـــغف كثيـــرًا بالشـــعر العربـــي وبخاصـــة شـــعر ابـــو الطيـــب . مهـــدي الســـيد داود الحلـــي 

كـان حانوتـه ملتقـًى لألدبـاء . فضـالً  عـن تـأثره بالشـاعر السـيد حيـدر الحلـي ، المتنبي 

يم ال وحسـن القّـمحمد المُ ،وح سلمان ن، ومن تالمذته مهدي الفلوجي ، ومجمع للشعراء 
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يـــن بقلـــم الخطـــاط عبـــد اهللا ءجمـــع ديـــوان شـــعره فـــي حياتـــه فـــي مجلـــد ضـــخم علـــى جـــز.

  . )١٧٤(الوزان
  

  نموذج من أعماله  -
حـــين أصـــدر إرادة )  ١٩٠٩- ١٨٧٦(لـــه فـــي مـــدح الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني *  

ـــد الـــرحمن النقيـــب بعـــد وفـــا بإســـنادســـلطانية  ـــة األشـــراف للســـيد عب ـــه ســـليمان نقاب ة أخي

  : )١٧٥(م حيث كتب قائال ً ١٨٩٧/  هـ ١٣١٥عام
د طمعت ل ذي فضل فق د   أعطف على ك ا الكم ا راعھ ل لّم ك األفاض  في

ت تجاذبــــ د واف انين ق ـنيـإن الثم د   ـــــ ه النف ـي قرب ذاكره فـ را ً ي  عم

ا ـة وزھ ـيك انت   زھت بوجھك قســــــطنطينيـ ر فـ ل ّدر فك ي باب ـف  قدــ

  )م١٩٦٣-١٨٧٨) (هـ ١٣٨٣-١٢٩٥(  حمد كمال الدين الحليالسيد   -

درس ، فقيــه وأديـــب ، حمــد فاضــل حمـــد محمــد كمـــال الــدين الحســيني الحلـــي 

وتتلمــــذ فــــي مــــدارس النجــــف علــــى كبــــار العلمــــاء فــــي الفقــــه ، المقــــدمات علــــى أبيــــه 

  . )١٧٦(واُألصول
  )م١٨٨٦- ١٨٣٠) (هـ ١٣٠٤- ١٢٤٦(  حيدر الحليالسيد  -

شـــاعر عصـــره مـــن أســـرة ، و الحســـين حيـــدر ســـليمان داود ســـليمان الحلـــي أبـــ 

وتتبـع الفصـيح   ((  إطّلع على شـعر العـرب وأخبـارهم. )١٧٧(عرفت بالعلم واشتهرت باألدب 
 ،لذا تـراه يف شـعره فصـيح املفـردات      ،والبديع من صناعتهم  ،من أقواهلم واملأثور من كالمهم 

إ�ــه تفــرد عــن ....يف شــعره  اإلعجــازد تــوفر فــن لقــ.... بــديع الصــفة  ،قــوي الرتكيــب 
كان مؤمنا ًبزعامتـه األدبيـة  والتفـوق علـى     .... معاصريه بتوسعه وطرقه لفنون الشعر وأ�واعه 

.  )١٧٨())  فلقد علم هذا العصر أ�ي لسا�ه الذي ا�تهت اليه مقالـة الشـعر  : إذ قال .. شعراء عصره 

قدها أو يحضرها وعرف عنه جـودة الشـعر ذاعت شهرته باألدب ومجالسه التي كان يع

شــــــاعر ((حتــــــى وصــــــف بـــــــ، )١٧٩() علــــــيهم الســــــالم( وخاصــــــة فــــــي رثــــــاء آل البيــــــت 
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لــــو قــــال قائــــل أَن (( :وقــــال عنــــه الــــدكتور محمــــد مهــــدي البصــــير .  )١٨٠())األشــــجان
 امـا الشـيخ اليعقـوبي فقـد إعتبـره.  )١٨١())◌ً  الرضي بعـث يف شخصـه ملـا كـان خمطئـا     

ومن أكثرهم حفظاً للقواعد وإستظهار للشوارد ،األَدب صدرا ً ملادته لغة وعلوم عربية أَدعى رجال ((
، جيد الطبع  ،حسن الروية  ،رقيق املعا�ي ،جزل األلفاظ  ،طبهم وأَشدهم مزاولة ألَشعار العرب وخ، 

طريقـة  شـرع يف الرثـاء   ،عربيـا ًفصـيح املفـردات والرتاكيـب      ،فجاء شعره يف الغالب متني التأليف 
  . )١٨٢())وأبدع يف الفاظه ومعا�يه وأساليبه ،جديدة وتغنى ماشاء فيه 

  نماذج من أعماله   -
  . )١٨٣(طف قائًال يوم واقعة ال) عليه السالم (مام الحسين ي إباء اإلكتب ف * 

ـية أنف ّم الدنــــ ى ش ريم أب ـفأش   هـك ددـ يج المس وك الوش  ممه ش

ة وارد انفس وقف ي ي ال قف ا   وق رددحي ـفة المت ردى الوقــــ  ض ال

 ١٢٩٦محمـــد باشـــا بابـــان الـــذي شـــغل منصـــب متصـــرفية الحلـــة عـــام  قـــال مادحـــاً  * 

  : )١٨٤(م١٨٧٨/هـ
اني ا بب يد باش د رش ن محم د   م ل رش ى ك ل النھ تمدت أَھ  إس

ـى ر والنــھ د األم د تقل ك ق ـد   مل ـّدو أشــــــ ى العـــ أَس عل  بب

ـخر ل ف ت ك ا إكتس ك فيحاؤن ـرد   ب ـخر ببـ ه لفـ ت مثل ا أكتس  م

ل آن ي ك ي ف ك فھ عدت في ـعد   س ك ســـــــ الع من اھى بط  تتب

 :  )١٨٥(موشحات ال له في* 
ـمر   ؤ القــ ل ض ا المخج    أيھ

وتر   س ال وق بج رك الش    ح

ـصر   ك ذاك الخــــ الى ريق    ف

ا زده طرب َب ف رب الّص وق   ط بي ذوات األَط ا ً يص  بغن

  )م١٨٩٣-١٨٥٤)(هـ١٣١١ -١٢٧١( لحليدرويش االشيخ 
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تخرج على محافـل ومجـالس ، حسن السليقة متوقد الذهن والقريحة ،أديب شاعر 

  . )١٨٦(دباءواألُ له شعر في رثاء العلماء ، األدب في عصره 
  

  نموذج من أعماله  -
  : )١٨٧(قال في رثاء أحد ُأدباء الحلة الشاعر شهيب الحلي*  

ـه الصالحــــ يّعته أعمال ـلوات  ـات ــش الة والصـ ه الص  وبكت

م والديـ ي العل ى بن ه ال ـونعت ه النيــ  ن ــ ا علوم ـراتــجميع  ــ

ـا  ت مزايـ الق فاق ول األخ ا مع  يارس ت كأنھ ـك فكان  جزاتـــ

  )م١٩٢٧-١٨٦٦)(هـ١٣٤٦-١٢٨٣( رضا بن أبي القاسم الحليالسيد   -

، دي الحلــي باســتر  نجــم الــدين الحســيني االمحمــد رضــا بــن أبــي القاســم فــتح اهللا

قرأ مبادئ العلوم العربية على بعض شيوخ الحلة أمثال حمادي . أديب شاعر وخطيب 

الشـــيخ محمـــد ، فقـــه علـــى الشـــيخ محمـــد الشـــربياني ودرس ال، رعيـــد ومحمـــود ســـماكة 

 وتتلمــذ فــي األصــول، الشــيخ هــادي الطهرانــي والســيد محمــد كــاظم اليــزدي ، يروانــي اإل

لـــه اطـــالع واســـع فـــي الطـــب اليونـــاني . علــى الســـيد محمـــد علـــي الشـــاه عبـــد العظيمــي 

  : )١٨٨(القديم وكذلك العلوم الرياضية 
  :نموذج من أعماله  -
ورقــة القــول وحســن ، إمتــاز نثــره بقــوة األســلوب وٕاشــراقة الديباجــة  كــان نــاثرًا موهوبــاً * 

، المـة السـيد هـادي القزوينـي لعّ نقتطف منه الرسالة اآلتية التي بعـث بهـا الـى ا،السبك 

  :  )١٨٩(حيث جاء فيها 
ـؤدد يكم والس وة ف رم النب ـد   ك ام ويقعــ داً يق ذكراكم أب  ول

ـى ٍل أت ه بھ لكم األل امن بفض ـمد   ي ي محـ دكم النب ى وّج  أوم

 إىل مـن حـلّ   ،وأَهداه الوفا فهز الوفا أَعطافـه   ،سالم أهداه الرضا أَصفى من السالفه 
  :وزهر كوكب سعده يف أُفق جمده املؤثل ،ف أعال حمل يف الشر
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 ،لـو أطلـق القـريض مبجـدك يراعـه       ،وأسعد�ا بفرقـدين جمـدك وعـالك     ،يامتعنا ا ببقاك : أَما بعد 
 واعـرتف  ،لعجز عن درك أقصى حلبات فضـلك ولـيس هبـا قصـري      ،وفتح خليل العروض لثنائك باعه 

فللـه درك ماحركـك ألرسـال    ...مـد اليـه املسـري واملصـري     بالقصور عـن بلـوغ سـاحل طولـك الـذي حي     
أن الأجتين  ،االّّ غوايل ألطافك اليت الزال �شرها لدي  ،مأهديت ايل حذرا ً علي
 ،فأقسم مبن رفع السماء بال عمد  ،وحترم من عزة الولد وبثنيتها �قيبة مجيلها وكثريها  ،من عبريها 

مابـه مـن    وال اسـتحقرت  ،وال أهـديت   ،سـتقللت ماأهـديت   ما ا ،وبسط االرض على وجه ماء مجد 
ووال�ي لطـف االلـه سـاعده وعضـده      ،أَن الزمان اعطا�ي يده  أال.... احسا�ك أَجديت 

بتحمـل   ،وال أتعفـف عـن مسـألة الكـرام      ،واغرتفت من جلُّـة فضـلك    ،إستمطرت وابل �يلك .....
  )) . ...أعباء الزمن وهو ألد اخلصام 

  )١٩٤٠-١٨٧٣) (هـ١٣٥٩-١٢٩٠( ياألعرج صالحالسيد   -

درس  ، أديـــب شـــاعر وخطيـــب بـــارع،محمـــد حســـين الحســـني الحســـيني الحلـــي 

وتتلمــذ فــي . مقــدمات العلــوم علــى الشــيخ ســعيد الحلــي والشــيخ عبــد الحســين الجــواهري 

فيمـا تلقـى دروس األصـول .الفقه على الشـيخ جـواد محـي الـدين والشـيخ علـي الخاقـاني 

  .)١٩٠(ن شُّبر والشيخ علي باقر الجواهري والشيخ مال كاظم الخراسانيعلى السيد عدنا
  نموذج من أعماله   -
) عليـــه الســـالم ( كتـــب قصـــيدة فـــي ذكـــرى استشـــهاد االمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب * 

  :)١٩١(قائالً 
ـا ول فؤادھـ ن البت ـطب أذاب م ـا   خـــ ول فــؤادھــ ين الرس ن ع  وأذاب م

ّد ر را ًوھ ـى ُمض ب دھـــ ـيعةخط ـا   بــ ـاد أيــــادھـ ل أبـ ـھرا ً ب  وأذل فـــــ

ـا ب عزھـ ن مرات يا ًع ـى قّص ـا   أقصـــ ـدھا وجيـــادھــ ا ً جيـــــ وى لوي  ول

اد ذرى الھ د أب م ق ن ملج ـإن أب ـنادھا   دىــ ا وســ ورى وعمادھ ى ال  وحم
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ـا رادي إنھــ رجس الم د ال ـلت ي ين مرادھـ   شــ ي الحس ل أب ت بقت ـاــبلغ  ــ

  )م ١٨٨٦ -١٨٤١) (هـ ١٣٠٤- ١٢٥٧(  صالح القزوينيالسيد   -

أديــب ، اصــولي ،مجتهــد فقيــه ، صــالح مهــدي حســن احمــد الحســيني القزوينــي 

في العراق خالل النصف الثاني من القرن التاسـع  واألدبأحد ابرز أعمدة العلم ،شاعر

شـيوخ بـارزين وفـي  درس مبادئ العربيـة وعلـوم الصـرف والمنطـق والبيـان علـى. عشر 

وتتلمذ في مدارس النجف علـى الشـيخ مهـدي كاشـف الغطـاء ، مقدمتهم حسن الفلوجي 

جتهــاد نــال مرتبــة اإل. وم الفقــه واألصــول والشــيخ مرتضــى األنصــاري وغيــرهم فــي علــ

ال علـــي الخليلـــي المـــة المرجـــع ُمـــجـــازة مـــن والـــده الســـيد مهـــدي والعّ إوالزعامـــة الدينيـــة ب

فجمـــــع بـــــين الزعامـــــة الدينيـــــة والعلـــــم واألدب ، )م ١٨٧٩/ هــــــ ١٢٩٧(المتـــــوفى ســـــنة 

  .)١٩٢(والتدريس والبحث
  نماذج من أعماله    -
 وتّحُمــل فع ابنــاء المجتمــع الــى الثــورةكتــب قصــيدة ّضــمنها بعــض المبــادئ التــي تــد* 

  : )١٩٣(التضحيات الجسام قال فيها 
درا م يشرب الك فو من ل م يشرب الّص م يرك  ل ن ل ر ٍ م يس بخط ـب الخطفل  را ًـ

ن ّذل جانـ المنى م ز ب م يفُ ـهــــــول را  ــبـ ه قص ن باع ورى م ي ال ل ف م يط  ول

ـرمھا ان أك ن ك العلى م ورى ب ي ال را ًإذا ُذكـ  أول رفھا ذك ـفا ً وأش ـراـــــكـ  ــ

ارماً ذكـ الي ص ل المع رد لني ارم الذكـــ  ـراـــــــج ري الص زائم يب ن الع  ـراــم

ـفا ً ـد ك ـاء باسـ وم ى العلي ـةــــــال د منتـ  ـط ّي  ّالبي رداً بط د ب ـللمج  شراـــــــ

ـن رج االً وك زم أذي ن الع ـمر م دھر والبـ  ـال ًــّش ـع ال ـمأل سم الحزم ي ـب  صراـ

مدعي العمـوم فـي واليـة بغـداد عـام  ))علي أفندي((له في النثر رسالة بعث بها الى  *

  :  )١٩٤(م  ورد فيها  ١٨٨٣/ هـ ١٣٠١

واشـكر مـن    ،من حباك يا علي القدر من هنج البالغة بالبيان والبـديع   محدأَ(( 
فأ�ـت أبـو    ، روملك رقاب بنات األفكار األَ بكا ،والك جيد هذا النثر حتليه حبسن الصياغة ودرر الرتصيع 
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يـك مشـوس   ورد عل ،وأعطاك مقود مشـوس املعـا�ي فعـادت لـك ذلـوال ً       ،ومقتطف حلوها ومرها  ،عذرها 
وأقامك ... وأوردك من صايف البالغة منهال ً رويا  ،األلفاظ بعدما غربت من فلك الرياعة أفوال 

وال  ،ومـدعوا ً خلصـوص عقـد املشـاكل باآليـات والنـذر        ،لعموم الفضائل بالبينات والزبـر والكتـاب املـنري      مدعياً
وورثـت حلـة اآلدب   ولـد     ،الـد  كيـف وقـد مجعـت مـن الفضـائل بـني الطريـف والت        ،ينبئك مثل خـبري  
عن والد  ((....  

  

  
  )م  ١٨٨٣- ١٨١٨) (هـ ١٢٩٠ – ١٢٣٣(  صالح الكوازالشيخ   -

أديــب شــاعر وخطيــب يتســم شــعره ، فقيــه ، صــالح مهــدي الحــاج حمــزه الكــواز 

درس النحــو . برصــانة التركيــب وعذوبــة األلفــاظ ودقــة المعــاني واإلبــداع فــي التصــوير 

لبيـــان والمنطـــق علـــى الشـــيخ حســـن الفلـــوجي وخالـــه الشـــيخ علـــي والصـــرف والمعـــاني وا

ودرس الفقـــه علـــى الســـيد . البغـــدادي وأخيـــه الشـــيخ حمـــادي والســـيد مهـــدي الســـيد داود 

ا�ه أطـول  ((وقد وصفه السيد حيدر الحلي في دمية القصر بقوله .  )١٩٥(مهدي القزويني 
خطيب حمجته األدباء واملشار  ،وأثقبهم فكراً يف إ�تقاد آللئ النظم والنثر  ،الشعراء باعا ً يف الشعر 

  . )١٩٦()) اليه بالتفضيل على سائر الشعراء 

  نماذج من أعماله  -
  : )١٩٧(الحكمة شعر له في*  

ـا زد نوبــ نقص أو ي ان لي ل للزم ي  ق واد أحالم ن أط زل م ا يزل  فم

ا رت أم ت وإن قص أن طال اة ف الم ِ  الحي غاث اح وى أض ا س ال أراھ  ف

ـا ي لـــــم ن قبل ـر م رم الدھ و أك ي االّ باكرامـ  ل ن زمن ت م  يـقنع

كتب في الشعر السياسي أبياتاً  ّضمنها تذمره من الحكم العثماني والوالة المستبدين  * 

  : )١٩٨(ومنها قوله 
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را ي االح ا لبن رة روم ن ح أنف   االّ اب اموا وي يھم أن يض ار عل  يغ

  )م ١٨٩٧- ١٨٣٧) (هـ ١٣١٥- ١٢٥٣(  عباس الصفارالشيخ    -

عباس قاسم ابراهيم زكريا حسين علـي الشـيخ عقلـه الزيـوري الملقـب بــ الصـفار 

وقـد حظـي  ،قرأ الشعر وأتقن فنونه على أندية األدب في الحلـة ، أديب شاعر وناثر ، 

  . )١٩٩(دباء عصره األدبي بإعجاب علماء وأ سلوبها
  نموذج من أعماله  -
  : ) ٢٠٠(للسيد حيدر الحلي قائالً  )  العقد المفصل ( كتب في تقريض * 

ومنشـور درر هـذا    ،) العقد املفصـل  (ما أجلت �ظري يف صحاح جوهر منظوم هذا  .. ((
قصري يراعـي  وأعرتفت  مع ما حتقق باعي وت،وددت أستقصيه  ،اال ّ مهمت شوقا فيه  ،السيد املفضل 

 ،ثـم  بـدا  يل مـع ضـعف حـايل       ،وعزمت على زجر النفس عن كـل منظـور ومنشـور     ،العقور 
  )). لصاحب هذه اهلمة العالية ،شكر هذه النعمة غري املتناهية  ،وإ�شغال بايل 

  )م  ١٩٠٠ – ١٨٤١) (هـ ١٣١٨- ١٢٥٧(  عباس العذاريالشيخ   -

 ،أديـب شـاعر، فقيـه ،ي الحلـي عباس الشيخ علي حسين عبد اهللا كاظم العذار 

وتلقـى علومـه ، بيه وابن عمته الشيخ صالح الكـوازعلى ا واألدبدرس النحو والصرف 

الدينيــــة فــــي النجــــف علــــى جماعــــة مــــن أفاضــــل العلمــــاء أمثــــال الشــــيخ محمــــد حســــين 

  .  )٢٠١(الكاظمي والشيخ حبيب اهللا الرشتي والسيد حسن الشيرازي 
  نموذج من أعماله   -
م ١٨٩٠/هــ١٣٠٨صحيفة الزوراء قصيدة بمناسبة افتتاح سـد الهنديـة عـام نشرت له * 

  : )٢٠٢(فيها  قال، 
ـس داً مـــ ان س ك ك ـد بعزم   حكما ـــ

ر الس   ى القم ت ال د طاول أفخر فق ـف  ماـــ

ى  ن مض والة وم ى ال د أعي د فق   س

زا ً أحج   ه عج ل عن نھم وك ـــــــــم  ماـــ



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

اء ش ة الفيح ـوالحل ا كرا ًـــــ    أھلھ

دحك وال   ت بم ـنظم ـثناء األنجــــــــ  ماـ

م ق ـك اـــــــ ا نالھ ل مم ن قب    طبت م

بح ثغ   وم أص ـوالي ما ـرھا مبتســـــــــــ

  
  
  
  
  )م ١٨٨٩- ١٨١٧) (هـ ١٣٠٧- ١٢٣٣(  العذاري عبد هللالشيخ   -

ديـــب وأ، فقيـــه ، الشـــيخ علـــي حســـين عبـــد اهللا كـــاظم العـــذاري الحلـــي  عبـــد اهللا

وتتلمـذ فـي الفقـه علـى السـيد ، شاعر درس مقدمات العلوم على السيد مهـدي القزوينـي 

  . )٢٠٣(والشيخ الرشتي، حسن الشيرازي والشيخ محمد حسين الكاظمي 
  نموذج من أعماله  -
  : )٢٠٤(قال في رثاء استاذه السيد مهدي القزويني *  

مة الظ اعي بقاص رق الن د ط ـلق اه    ھرــ ن ينع دري لم و ال يأي ـــــأم ھ  دريـــ

ا ة القض ن نكب الم م ت األح د طاش ن ال   لق اح م ائھا جن ار بأحش ــــــــوط  ذعرـ

وم م ر الي م ت ارى ل ا حي ر   جأـلــــتراھ ى الجم ا تطوي الضلوع عل  سوى أنھ

ه هللا راف ا ً ل امال ً نعش ا ح ـفي ه    عا ًــــ ت ب دي ( حمل ر) المھ ي واألم  ذا النھ

دن ه ال ت ب ر بحمل م ن ــــــيا فل ع ح   عدهــ ي أدم ل ف ين تنھ وى أع ــــــس  مرــ

  
  )م  ١٨٧٨- ١٨٥٧) (هـ ١٢٩٦- ١٢٧٤(    عبد الحسين الكوازالشيخ   -

تعلــم الكتابــة ، أديــب شــاعر ،عبــد الحســين صــالح مهــدي الحــاج حمــزة الكــواز 

  .)٢٠٥(ي على السيد محمد القزوين واألدبوتتلمذ في النحو ، ال على الشيخ محمد المُ 
  نموذج من أعماله  -
  : )٢٠٦(ال  قال مشطرا أبيات الشيخ محمد المُ * 
ين (  د الحس ي أن عب ل ل د قي ـدا الح   )لق ه غ نھج أبي ـاـــــــــب  قـ
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ـوھ ـهــــو قاربـــــا ھــــ ـه أنــ دا فائ(    ـ ريض غ نظم الق ـب  )قا ـ

ع االم(  ام م ت النظ حا الش   )تحان ــفقل د فض ـق ـاعر السـ  ارقاـ

طر بب ـدعه يش ـف ـيــيتي كـــــ ادقا (    ـ ه أو ص ا ً في رى كاذب  )ي

  )م  ١٩٢٣ - ١٨٦٥) ( هـ  ١٣٤٢-١٢٨٢( عبد المجيد العطارالحاج   -

ال أمين البغدادي الحلي المعروف بالعطـار المتهانـه بيـع عبد المجيد محمد المُ 

ن يجيــد اللغتــين التركيــة أديــب شــاعر كــا، العقــاقير الطبيــة فــي ســوق العطــارين بالحلــة 

حيـث تـرجم الـى العربيـة الكثيـر مـن مفـردات ومثنيـات ، والفارسـية ) العثمانية (القديمة  

شـــيخ (و) اســـخ التـــواريخن(ِإهـــتم بـــأدب التـــاريخ حتـــى لقـــب بــــ. الشـــعر التركـــي والفارســـي 

  .) ٢٠٧()المؤرخين 
  ذج من أعماله  انم   -

مـام المحمرة الشيخ خزعل الى مقـام اإل ركتب مؤرخا الشباك الفضي الذي أهداه أمي*  

  : ) ٢٠٨(قائالً  ١٩٠٥عام ) السالم  ماعليه( القاسم بن موسى الكاظم 
ا  ذي قدس روح      لإلمام القاسم الطھر ال

ريحا     اد ض وا ش ر أرخ ر أمي ل خي  خزع

  : )٢٠٩(وله في شعر الحكمة * 
  لمرائي سفاھاحا ً             ودع المضحك اـــإتّبع من يبكيك للحق نص

  ـد ھــداھا ومضحك أقذاھـاـــق  ربما قرت العيــــــــون بُمبـٍك            
  )م  ١٩٢١ – ١٨٦٣)(  ١٣٣٩- ١٢٨٠(   عبد المطلب الحليالسيد   -

شــاعر فحــل وأديــب ، عبــد المطلــب داود مهــدي داود ســليمان الحســيني الحلــي 

ودرس األدب علــى عمــه الســيد ، ه علــى والــد القــراءة والكتابــة تعلــم، ونــاثر بليــغ  ءجــري

كثيــر ، جــرئ اللســان ، فصــيح البيــان ، حيــدر الحلــي كــان مــن َأعــالم األدب البــارزين 

كـــف علـــى دراســـة دواويـــن كبـــار الشـــعراء وعحّصـــن نفســـه بثقافـــة أدبيـــة عاليـــة  . الحفـــظ

 .)٢١٠(فضالً  عـن كتـب األدب حتـى صـار واحـداً  مـن أبـرز أعـالم الشـعر فـي عصـره 

فصـدح صـوته رافضـا ، ائده عن انتمائه الحقيقي الصادق لوطنه وعروبته عّبر في قص
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مناصــــراً  للثــــورة ضــــد الظلــــم مطالبــــا ، الهيمنــــة االجنبيــــة واالســــتعمارية  أشــــكالجميــــع 

  .)٢١٢())الشاعر الثائر(( الدراسات بــ  وقد وصفته احدى،  ) ٢١١(باالستقالل
  نماذج من أعماله  -

دعـاة إعـادة العمـل بالدسـتور العثمـاني الـذي أوقفـه  كان عبد المطلـب الحلـي مـن*     

كتـــب ) .شـــاعر الحركـــة الدســـتورية ( حتـــى وصـــف بــــ ، الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني 

قصـــيدة َأفصـــح فيهـــا عـــن ترحيبـــه بـــالتغيير الـــذي احدثـــه قـــادة االتحـــاد والترقـــي بعـــزلهم 

  .)٢١٣(فيها قال، بدالً  منه )محمد رشاد(وتنصيب ،  ١٩٠٩لسلطان عبد الحميد عام ا

  
ن س ال م ت رج ـفّھب ـظــالنيك أَيقـ ائم      تــ زم ن زم والح ين الح دل ع ى الع  ال

وا للتس ـدع ـوة وطنــ ـةــــــاوي دع ـول وعال  ي نھم جھ ا م اب لھ  ـمـــــأج

ك العروش و ي عالئ   لتـن عاولم يبق من تل ار فھ ـوى اآلث اء س ــــبن  مــ

ا ص ـترجل عنھ اج وأغـ ـتاحب الت ور الحمائـ   دىـ ك القص ا تل رن بھ ــــت  مـ

ي الرش ا داع ام بھ ـوق د ( اد ــــ ار ظال   )محم دل إن ج رق الع يال ًلط ـــدل  مـ

كان في طليعة الشعراء الذين تصدوا للهجمة البريطانية التي تعرض لها العراق * 

  : )٢١٤(فكتب قائالً   ١٩١٤عام 
ـرام األطاي ـبني العرب البيض الكـ ـب   بـ ل جانـ ن ك ـفر م رب الكـ ا لح  نھوض

ـتائب  ي كـ ـدا ف رد العــ ى ط ا  ال ـب  وزحف ال والســباس ـع الفَ ا وسـ يق بھ  يض

طا  زائم  إن س ـوب الع ل مرھـــ ا ك ـب  بھ ـديد المخـال ـا ً حــــ ه ليث ـت ب  رأيــــ

ـارة ــوردوا جـ ـليز بغــــ ا والم  ـيوش االنك ي نقعھ حى ف وت الض ـيم  راكبــ

ي ال تم بن ـألس ـمـــ ـذين سيوفھ ر بــ   قوم ال ـھا أث ـبـــــلـ ـه النــــوائ  ـاق بوج

وا  وا عرش كسرى وزلزل د أزال م ق ـوانب  ھ ـمخر الجــ ـا ً مشــ ر عرش  لقيص

  : )٢١٥(كتب قصيدة مادحاً  فيها ابناء العروبة بقوله * 
واھم و   العرب عرب وان طاحوا وان سقطوا ا س بطوم م الن ّوا ھ  ان جل
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ـرب عـ دت للح ـراھم إن ع ـةــــت تعط   ادي رب تس ع الح وف بنق م األن  ش

ـث م ز االّ حي ل الِع ـال يرح واـــ ـوا   ا رحل ا ھبـــط بط االّ حيثم يس يھ  ول

ي العلي ر ف ان ينك ـإن ك ـطناــــ ـط   ا توس ـة وســـــ ا أم ـھد إن ا يشــ  ف

ا ً رب دم ي الح اس ف بط الن م ال يح وا   لھ ـشر حبط ي معـــ وا ف  وإن أراق

الهجوم االيطالي على واليـة طـرابلس الغـرب  ١٩١١إستنكر في قصيدة نظمها عام  * 

  :  )٢١٦(قال فيها ، ) ليبيا (
اذا لقين ك م رب من ا الغ ـأيُھ ر حرب   اـــ وم تثي ل ي ـك ـوناـــ  ا طحــــ

ام وتخف لم لألن ر الس ـتظھ ي الض   يـــ ت ط ـتح ـينالوع داــ  ء دف

ذ ُخلقــــ ا م تم بأنن ـناــــأجھل يس ي   ـ رب ل ـع اــــــ يم فين  نزل الظ

ا للمــ ا آباءن د قفون ـعاليــــق ـا أبنـ   ـ ـاــوإليھ ـا تقتفـــــــــين  اؤن

ا ً اب دراع رب الرق ا ض ا   علمون ى دربون ي الكل ن ف ى الطع  وعل

  )م ١٩٢١ – ١٨٥٣) (هـ١٣٤٠- ١٢٧٠(  علي حمزة الحليالشيخ   -

تعلـــم القـــراءة ، أديـــب شـــاعر ، ال حمـــزة  الملقـــب بــــ الخيـــري الحلـــي علـــي الُمـــ  

واظــب علــى حضــور مجــالس ونــدوات األدب حتــى بانــت قدرتــه ، والكتابــة علــى والــده 

  .)٢١٧(على قول الشعر 
  نموذج من أعماله  -

عــام بمناســبة افتتــاح ســد الهنديــة  )ســري باشــا(كتــب قصــيدة فــي مــدح والــي بغــداد *    

  : )٢١٨(مطلعها  ١٩١٢
رى ى والج وت العطاش ا ارت والك م رات     ل ط الف ك  –وس اء –وراحتي  الم

  )م ١٩٦١- ١٨٨٢) (هـ ١٣٨٢ – ١٣٠٠(  علي العذاريالشيخ  -

درس ، وأديــــب شــــاعر  بــــارع خطيــــب، علــــي محمــــد عبــــد اهللا العــــذاري الحلــــي 

خ محمـود سـماكه والشـيخ وحضر دروساً عند الشـي، العربية وآدابها على والده وأعمامه 

   .)٢١٩(عبداهللا الكواز
  نموذج من أعماله  -
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  : )٢٢٠( قائالً  في شعر الموعظةكتب *  
ـوال ـال ً أو جھـــ ـن غاف ا العـ  ال تكــ زوالــإنم ه أن ي ـمر حكم  ـ

واق ٍ ذنوب ب ر وال ي العم رحيال  ينقض ت ال د بلغ ـى هللا ق  والــــ

ـيب ذر ـم الغـــــ ـي عال ـنت فـ يال  ك يخا ً جم ه ش ـيراك األَل  فـــــ

ـفأست ومــــ ا لي اة بُك ي الحي وال  عد ف ا مھ ه يوم ه األَل ـال في  قـــــ

وم ال ـإن ي ا ًـ ون الف ويال  نشور خمس ا ً ط اة يوم نين الحي ن س  م

ـا ـشر حي اد تحـــ وم المع يال  ذاك ي ي ذل ـوب تمش امال ً للذنـــ  ح

  )م ١٩٠٨- ١٨٣٠) (هـ ١٣٢٦- ١٢٤٦(   علي عوضالشيخ   -

حســن الخــط ومــن ، أديــب شــاعر ونــاثر بليــغ ، علــي حســين آل عــوض الحلــي 

مـن األدبـاء املرمـوقني    ((  لوسـيالمـة محمـود شـكري اآلُقّراء القـران الكـريم اعتبـره العّ 
ــة  ــثرية   ،يف احلل ــه قصــائد ك ــود در  ... ل ــب الفيحــاء وفصــيح هــذه األرجــاء    ... كأهنــا عق ــذكرة  ،أدي ت
  . )٢٢١(... )) ابغة بين ذُبيانحسان و�

  نموذج من أعماله  -
  :)٢٢٢(قائًال ) حبيب بك ( كتب الى أحد وجهاء الحلة ويدعى * 

واشرف فيها طـالع  ،وحبب اىل اهلجرة جبده وجهده  ،سبحان الذي أسرى بعبده (( 
الصـالة والسـالم    ،وهـو الـذي مـد الظـل ولـو شـاء جلعلـه سـاكنا          ،وجـاء بقولـه حمكمـا ً بينـا ً      ،�صره وسعده 

. وجعـل بعثتـه رمحـة     ،وهجر بشـريف هجرتـه األهـل والـوطن     ،على خري من سافر وقطن 
ا�ـي   ،وافهـم أيهـا األريـب     ،إعلـم أيهـا األديـب    ... ومقرر هـذه املنـاظرة    ،وبعد فيقول حمرر هذه احملاضرة 

ــة مــن الليــايل    ــدهر شــغل يف تشــويش بــايل    ،أرقــت ليل ــزل ير�ــي العجــب   ... ولل  ،ومل ي
وطــورا ً يف  ،فجعلـت �فسـي تفكــر تـارة يف السـفر      ،حتـى كـأ�ي بـني مجــاد ورجـب     

  . .)).على ضيق اخلطر  اإلقامة
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  )م  ١٩١٣ – ١٨٣٤) (هـ  ١٣٣٢ – ١٢٥٠(   علي قاسم األسديالشيخ   -

، وخطيــب ، أديــب شــاعر ، جاســم محمــد الحلــي األســدي ) قاســم ( علــي بــن 

ـــــى  ـــــوم واللغـــــة واألدب عل ـــــدمات العل ـــــي والســـــيد صـــــالح درس مق الســـــيد محمـــــد القزوين

  .)٢٢٤(له مكانته األدبية في سجل األدب الحلي حسب رأي الخاقاني. )٢٢٣(القزويني
  

  نموذج من أعماله   -
  : )٢٢٥(فيها حياته مطلعها كتب في شعر التواريخ  ومنه قصيدة أرخّ * 

م ن قاس ي ب دنيا عل ي ال د ف ب   تّول أريخھن غري ه ت  وأعوام

  )م ١٨٧٣- ١٨٢٤) ( هـ  ١٢٩٠ – ١٢٤٠(  طيريعلي المالشيخ  -

ــنف فــي الرعيــل األول ، أديــب شــاعر ونــاثر ، علــي ظــاهر المطيــري الحلــي  صُّ

ــــان . مــــن شــــعراء عصــــره  ــــوم فــــي النحــــو والصــــرف والمعــــاني والبي درس مقــــدمات العل

كانــت لــه صــداقات شخصــية مــع بعــض اُألســر .   )٢٢٦(والمنطــق علــى أفاضــل الشــيوخ 

بلـغ مـن إعجـابهم بـه َأن قـد و ، د أمثـال آل كبـه وآل النقيـب وآل جميـل العلمية فـي بغـدا

وصار يساجله وينادمه ويشـترك ، فتعرف عليه وأكرمه ، قدموه الى الوالي مدحت باشا 

ولـو  ((  مكثـراً فـي الـنظم، كـان شـاعراً  مجيـداً  لـه لونـه الخـاص . معه فـي نظـم الشـعر 
  .)٢٢٧())مجع شعره لكان أكرب ديوان ولكنه تلف

  نموذج من أعماله  -
ومنـــه ، )  ١٨٧٢- ١٨٦٩( لـــه شـــعر مشـــترك مـــع والـــي بغـــداد مـــدحت باشـــا *       

قصيدة نظمت ارتجاًال في فتاة أوربيـة وقـف بهـا الـزورق علـى شـاطئ دجلـه صـدور 

  : )٢٢٨(جاء فيها ، أبياتها للوالي
ـورب خ ن اإلفــ ـود م ـاســـرنج حـ ن وج  رةــ ـع ا ثـ ـھھا وعليھ  ـوارـب أنوـــــــ

وقا ًفأوقفن وى ش ا الھ ـقضيت فيھ ـى شفا جرف ھـعل  يــــ ـن النـ  ـارــــــــــار م

ك ف ـجاءت اء تحــــ ـسبــي زورق الم ا الج  هـ ـعين المحب طفت في دمعھ  اريـــ

ق يح الل األُف ك شمس ھ ـملــأو تل ة الس  ھاـــ ي دجل ق ال ف ي األُف ا يل ـفيم  اريــــ
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ى الجسرح ن أن ي  جاءت فانحنت حذرا ً تى ال ـم ى أعـ ـمر عل ذاريــــــ  طافھا ال

ـفي ا ًمنـــــ ذر أعطاف ـعمـــــــجرح ال اد ت  ةــ ـتك و مــــــ ـجرح ل اريــــــــ  رت بأفك

  )؟  -م  ١٨٧٣) (؟  -هـ ١٢٩٠(  قاسم الُمال محمدالشيخ  -

حلــــة عــــام ولــــد فــــي ال، الشــــيخ قاســــم محمــــد حمــــزة الحلــــي المعــــروف بـــــ الُمــــال 

شــــاعر مجيــــد وأديــــب واســــع . وال تــــذكر المصــــادر ســــنة وفاتــــه ، م ١٨٧٣/ هـــــ ١٢٩٠

تعلم القراءة والكتابة ومبادئ اللغـة وأسـرار األدب علـى أبيـه توسـعت مداركـه ، االطالع 

األدبيـــة مـــن خـــالل مالزمتـــه لكبـــار الشـــعراء فـــي عصـــره أمثـــال حيـــدر الحلـــي وحســـن 

  .)٢٢٩(م وحمادي نوح الفلوجي وحسن القيّ 
 نموذج من أعماله   -

ومنــه نــص الرســالة اآلتيــة ، أجــاد فــي النثــر الفنــي الــى جانــب اهتمامــه بالشــعر *      

  : )٢٣٠(م  ١٩٠١/ هـ  ١٣١٩التي بعث بها الى احد أصدقائه عام 

فكـم بـات بـه الصـب مـن       ،غـزال الرحـل والبـان     ،حليف الشوق قم هي بنعمان (( 
وسـل دعـدا ًوقُــل يـا ربــة     ،لقيـت الـيمن والســعد    ،األجرع العــزدوعــج بـ  ،احلـب وعنـه الصــرب قـد بـان     

 ،علــى ان تقطعــي الوصــلِ   ،فمــن أفتــاك بالفصــل   ،احلســن أهــل أ�ــت علــى العهــد  
وهــل يل بــاحلمرة  ،علــى القــرب والبعــد  ،وإ�ــي واهلــوى العــذري ماحلـــت عــن العهــد 

لقـد مهـت هـوى    . .  . ،هبـا قلـيب غرامـا وجـوى هـام       ،علـى غيـد وآرام    ،النجدي املـام  
ن القلـب قـد يهـدي اىل القلـب فأعلنـت مبـدحي       فإ ،وأخلصت له احلب من القلب   ، فيه
  )) .◌ً  وهنارا وأطلقت لسان احلمد ليال ،هارا ً ج

  )م  ١٩٣١ - ١٨٧٤) (هـ ١٣٥٠ – ١٢٩١(   ّجانكاظم العّ الشيخ   -

لكتابـــة أديـــب شـــاعر تعلـــم القـــراءة وا) العّجـــان ( كــاظم عبـــد علـــي المعـــروف بــــ 

وأّطلـع علـى األدب العربـي وفنونـه مـن خـالل المجـالس األدبيـة القائمـة فـي ، على والده 
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ـــــذاك  ـــــة وقت ـــــم . الحل ـــــاً لمعاصـــــريه مـــــن رواد العل ـــــىً  ثقافي ـــــه الصـــــغير ملتق كـــــان حانوت

  .)٢٣١(واألدب
  نموذج من أعماله    -

  : )٢٣٢(كتب في شعر الشكوى قائًال *   
ن حب نا م ي الض ي ف ا لروح ـأم أين م   يبـ ـف ود راح الحبــ  يبـــنھا ج

ـيب ثاب ـا نص ـر فيھ ا ع   ـتـــــــــــللفق ـومالھ ن نـــ ى م  يبـصـن الغن

ب ق ن ألدي ـه دھــــــم ــد خان ل يخ   رهـــ ـون الدھـوھ  بـر االّ األديـــ

ـد ك م يج ليب ل ن لس ليب   ـوةـســــــــم و الس د يكس ي بالمج  والمكتس

  
  )م  ١٨٩٦ – ١٨٣٠) (هـ  ١٣١٤ – ١٢٤٦(  اريمحسن العذالشيخ   -

نظـم الشـعر ، أديب شاعر . محسن علي حسين عبد اهللا كاظم علي العذاري  

وتلقى دروساً  فـي الفقـه ،  واألدبتتلمذ على والده في علوم اللغة ، بالفصحى والعامية 

. ي لرشـتالكـاظمي و الشـيخ حبيـب اهللا ال العلماء منهم الشـيخ محمـد حسـين على أفاض

وأمتــــاز فــــي مناقشــــاته ومجادالتــــه العلميــــة ، تمتــــع بشخصــــية مرموقــــة بــــين معاصــــريه 

  .  )٢٣٣(واألدبية  بالجرأة والصراحة 
  نموذج من أعماله   -
قصيدة عّبـر فيهـا عـن إمتنانـه لـوالي ) ١٤٥٨(نشرت له صحيفة الزوراء في العدد  •

               .)٢٣٤( جاء فيها ،  ١٨٩٠بغداد بمناسبة إصالح سد الهندية عام 
رات بھ ى رد الف ار إل    مةـــــــــــفس

ود                                             ن ط ق م م تل واد ل ى األط و رم ا ل  بھ

ك أوام ه للملي ذ في    را ًـــــــــــــــلينفّ

ـى السـ                                             تقام عل ديد فاس رأي س  ـدــــــب

ك الرض ه للملي وت في ال بص ـفن    اـــ

ة السـ                                              ه غاي ن تكميل از م د ح ـــوق  عدـ
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دت نفوس ل ٍ أع ن ط ك م ـفيال    ناـــــ

قي وال                                             ذب للس رات الع ود الف  وردـــبع

ان ًى باألم لمت مھن    را ًــــــي مظفس

ه كالرع                                             وم قلب ود الي ل الحس ــوظ د ــــ

  
  
  )م ١٩٣٧ – ١٨٧٨) ( هـ  ١٣٥٦- ١٢٩٦(   محسن القزوينيالسيد  -

أديـب شـاعر ، مجتهـد فقيـه ، محسن حسين مهدي الكبير الحسـيني القزوينـي  

ـــده ، و كاتـــب ُمجيـــد  ـــوم فـــي اللغـــة والنحـــو والصـــرف نشـــأ علـــى وال فـــتعلم مقـــدمات العل

درس الفقـه علـى عمـه السـيد محمـد مهـدي والسـيد محمـد كـاظم اليـزدي والشـيخ  .والبيان

والشيخ ضياء الدين العراقي و الشيخ هادي كاشـف الغطـاء والميـرزا ، كاظم الخراساني 

تشــــريح ( ودّرس فيهــــا كتــــابي ، كانــــت لــــه حلقــــة خاصــــة بالتــــدريس ، حســــين النــــائيني 

نال مرتبة االجتهـاد وتقلـد مهمـة .للشيخ األنصاري) المكاسب(للشيخ البهائي و )األفالك

  .)  ٢٣٥(١٩٣٧المرجعية الدينية حتى وفاته عام 
  نموذج من أعماله   -
  :)٢٣٦(قال فيها ، كتب قصيدة في نبذ الجهل والدعوة الى التعلم *  

ـھالة داء ال عـداُء الج ـــــالج لــ ون الع إالّ   هــ ب فن  لم واألدبــــــبكس

لفت ي س ى الت دول العظم ى ال ر ال العود والط   أُنظ اح ال ب العلم ترت ـب  ربــ

ـوعل ـمتنا لغــ ـات قـ ــبل مانطقـــ الف الح   تــ ي س رب ف و يع ا بن ــلھ  قبـ

ي معارفك تطلتم ف راق إس ي الع ـبن ب   مــ د والنس ب المج ام بكس ى الش  عل

ت ر وإن راق يس مص لوبھا العرب   ھاــعارفــم ول ي إس داد ف ل بغ  يـكمث

  )م ١٩٣٢ – ١٨٧٥) (هـ ١٣٥١- ١٢٩٢(  محمد حسين الحليالشيخ   -
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درس مبــادئ ،أديــب شــاعر ونــاثر، فقيــه ، محمــد حســين الشــيخ حمــد الحلــي  

لــة ومــنهم الشــيخ محمــد بــن نظــر العربيــة والعلــوم اللســانية علــى أفاضــل الشــيوخ فــي الح

  .)٢٣٧(علوم اللغة العربية بمدارس النجفته في الفقه واألصول و وأكمل دراس، علي 
  نموذج من أعماله   -
  )٢٣٨(نقتبس منها النص اآلتي ، ) الرحلة الحسينية ( له في النثر الفني  * 

أعتقنـا األقـدام مـن رق التخطـي      ،وقبل أن تتخطى الشمس دائرة �صف النـهار  . . .  ((  
تقـرب مـن بلـدة الكفـل مـا       ،يام يف جزيرة أحاط الفرات جبوا�بـها األربـع   فضربنا اخل ،وإطمأ�ت بنا الدار 

 اإلسرتاحةوبعد أن قضينا وطرا ً من رشف رضاب  ،يبلغ مبيزان التقريب علوة ثالثة أسهم أو أربع 
فأحببت أن أفوز بالقيام  ،أوجب علينا احتياجنا لبعض األشياء العبور اىل الكفل وجوبا ً كفائيا . . . 
فركبــت يف الســفينة للعبــور اىل بلــد الكفــل وركــب معــي  ،الواجــب جزئيــا ً كــان أم كليــاً بــذلك 

ومشسا فلك الفضل الشيخ حممد علي وحمسن جنـل احلـاج    ،من أصحابي بدر أمساء الكمال 
وبعـد أن صـبغ األفـق مـن     . . .  اإلحـرتام وحني دخلنـا البلـد إحرتمنـا أهلـها غايـة      .  . حبيب 

�ـادى املنـادي    ،ودخلـت أوكارهـا خـوف هجـوم الليـل عليهـا األطيـار         ،هار اجلا�ب الغربي بدم النـ 
  .)) . . .قمنا اىل الصالة راجني من ا النجاح  ،حبي على الفالح 

  )م ١٩٤٩ – ١٨٧٥) (هـ ١٣٦٩ – ١٢٩٢(    محمد رضا شھيب الحليالشيخ   -

فصـــيح القـــول ملـــيح (( أديـــب شـــاعر وخطيـــب ، محمـــد رضـــا الشـــيخ شـــهيب الحلـــي  

  .)٢٣٩())إللقاءا

  نموذج من أعماله  -
 أحـــد األعيـــاد حلـــول بعـــث بقصـــيدة تهنئـــة الـــى الشـــيخ خزعـــل أميـــر المحمـــرة بمناســـبة

  :)٢٤٠(قائالً 
اني ترن ر التھ ـطي ـوالع  م ـــــ ر أقـــ ـيد بالبش  دمــ

ت أرض بسقي ـولس ام وإِن عَ   ا ــ حب الغم ـس  مــ
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ل ع ف خزع ل ك ل م  دي ـنب ـأّج رمـــــــــــ  نه وأك

   )م١٩٠٥-١٨٤٢)(هـ١٣٢٣-١٢٥٨( محمد العذاريالشيخ   -

طبيـب ، أديـب شـاعر ، فقيـه ، محمد عبد اهللا علي حسين عبد الكاظم العذاري

درس العلـــوم اللســـانية مـــن نحـــو وصـــرف وبالغـــة  وأدب علـــى . مـــارس الطـــب القـــديم 

وواصــل رحلتــه العلميــة الــى النجــف حيــث إخــتص بدراســة ، أفاضــل الشــيوخ فــي الحلــة 

  .  )٢٤١(فضالً  عن الطب اليوناني القديم ، الفقه واألصول 

  

  

  
  نموذج من أعماله   -

الــذي تــوفي ، مــن زعمــاء الحلــة ) محمــد أغــا آل شــبيب ( لــه قصــيدة فــي رثــاء *     

قـــــال ، ١٩٠٤عـــــام اً الحلـــــة وفتكـــــت بســـــكانها فتكـــــاً ذريع بـــــالكوليرا التـــــي اجتاحـــــت

  :)٢٤٢(فيها
ا ى فأَخافھ دنيا إِرتم ى ال در عل رافھا   ق ردى أَش ي ال ل ف ا ًوأَذھ  وقع

د فت ابھا بمحم ـــــوأَص ا القل   صدعتـ اــــمنھ ت أَرجافھ  وب والزم

  ) م١٩١٦ – ١٨٤٦) (هـ ١٣٣٥- ١٢٦٢(  محمد مھدي القزوينيالسيد    -

، القزوينــي الحلــي أبــو المعــز الســيد محمــد مهــدي حســن احمــد بــن أبــي القاســم 

تربــــى فــــي .  )٢٤٣(باحــــث متمــــرس حجــــة فــــي اإلقنــــاع ، أديــــب شــــاعر ، مجتهــــد فقيــــه 

وعلوم العربيـة والقـران الكـريم ، تعلم القراءة والكتابة على والده ، أحضان العلم والعلماء 

وتلقـى علـوم البيـان والمنطـق . على شقيقه األكبر السـيد جعفـر والشـيخ حسـين الفلـوجي 

ي مــدارس النجــف علــى الشــيخ حســن الكــاظمي والشــيخ علــي حيــدر والشــيخ والمعــاني فــ

كـــاظم محمـــد درس العلـــوم الدينيـــة علـــى كبـــار الشـــيوخ أمثـــال الســـيد . محمـــد الكـــاظمي 

ونـال إجـازة .  )٢٤٤(يرواني والشيخ لطف اهللا المازنـداري ال محمد اإلالمة المُ اليزدي والعّ 

. )٢٤٥(يروانـــيوينـــي والعالمـــة محمـــد اإلاالجتهـــاد علـــى الســـيد محمـــد تقـــي الحســـيني القز 
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ومـــن تالمذتـــه عبـــد ، دّرس علـــوم العربيـــة والفقـــه واألصـــول والمنطـــق والنحـــو والحـــديث 

محمـد علـي ، محمد علي بـن حسـين القزوينـي ،محمد مهدي البصير ، المطلب الحلي 

  . )٢٤٦(عبد الحسين الكواز وآخرين غيرهم ، اليعقوبي 

ــ وقــد وصــفه تلميــذه ، ة التــي أطــّرت علمــه الغزيــر عــرف بمواقفــه المبدئيــة الثابت

خـدم العلـم والـدين    ... وأديـب الفـرات    ،مـة الفيحـاء   الع((  انـه: محمد علي اليعقـوبي قـائال ً 
ــه والتفســري والنقــد واأل     ،واتمــع  ــع بــني الفق ــت حماضــراته جتم ــأريخ كا� كــان فصــيح  ... دب والت

لفكـر وشـدة   ع بـني قـوة اجلنـان وحريـة ا    وقـد مجـ  ... قـوي الـذاكرة    ،غزيـر احلفـظ    ،اللسان
 . )٢٤٧(..))قدام على اجلهـر بـاحلق التثنيـه عـن مجيـع ذلـك لومـة الئـم        الصراحة يف الرأي واإل

كمــا َأشــاد بــه الباحــث والمــؤرخ عبــد الــرزاق الهاللــي ُجــلّ  ِإشــاده واصــفًا إيــاه بالشخصــية 

لقُـــــدرات الذهنيـــــة صـــــيلة واالتـــــي حملـــــت بـــــين ثناياهـــــا اَألخـــــالق الفاضـــــلة والتربيـــــة األ

  . )١٤٨(الخالّقة

  نماذج من أعماله   -
 الحكومـة العثمانيـة بالتـدخل  ً مطالبـا،  )نـاظم باشـا(أرسل برقيـة الـى والـي بغـداد  *    

األمــــر الــــذي تســــبب فــــي ، صــــالح التصــــدعات التــــي حصــــلت قــــي ســــد الهنديــــة إل

ر قــال وقــد ضــمنها بيتــين مــن الشــع،  ١٩١١انحســار ميــاه الفــرات عــن الحلــة عــام 

  : )٢٤٩(فيهما 
رات ات الف د م ر ق والي األم ل ل تاتـومض   ق ه ش ه أھالي  ى عن

وا عط ى أَن يموت ً ـأَفترض ـا اء الح   شـــ رى الم ك ج  ياةـوبكفي

َأبرق الى العالمة المجاهد محمد سعيد الحبوبي بيتين مـن الشـعر عنـدما زحـف     *  

،  ١٩١٤ة عــام يبصــرة والشــعالب بالعشــائر العراقيــة المتطوعــة لمقاتلــة األنكليــز فــي

  : )٢٥٠(قائالً 
وغى وث ال رب لي ي الع ن بن ز   نح وي عزي ا ق دى فين ن الھ  دي
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ـل ي جحفـــــ ف ف د أَن نزح ـيز   الب ل اإلنكلـــ ـه جحف د فيـ  نبي

  )م١٨٧٦-؟)(هـ١٢٩٣ -؟( يممحمد القّ الُمال  -

أديـب ) . يمالقّـ(محمد يوسف ابراهيم اسماعيل سليمان عبـد المهـدي المعـروف بــ 

 م١٨٧٦/هـــ١٢٩٣تــوفي عــام ، ذاع صـيته فــي خطــب الرثـاء ، وخطيــب بــارع ، شـاعر 

  . )٢٥١(بيد ان المصادر ال تشير الى سنه والدته 
  نموذج من أعماله  -
  : )٢٥٢(في رثاء أحد الوجهاء قائًال  ١٨٧١كتب قصيدة عام * 

ـذوة ي جـــــ اراحال ً أورى بقلب ب علق   ي أس النوائ ـتني ك ـماجرعــ  ـــ

ـه ف أكفــ ان وك د ك ذي ق ب ال ـى   وھ ر طمـــــــ ه بح ـدين كأن  للوافــــ

ـفى ت المصط يالً آل بي براً جم ـمى   ص د انتــــ ل ق د االثي ه المج يمن ل  ف

ـفه ه يحـــــــ ـوان االل ى   الزال رضـ ر ھم زن أو قط وب الم ل ص  ماأنھ

  
ُ محمد المالشيخ  -    )م١٩٠٤-١٨٢٧)(هـ١٣٢٢-١٢٤٣( الــ

ــ ةالشــيخ حمــز محمــد  ـــ الشــيخ محمــد الُم ال حســين نــور علــي الحلــي المعــروف ب

درس األدب ومقـــدمات العلـــوم علـــى جماعـــة مـــن أدبـــاء الحلـــة ، أديـــب شـــاعر . الحلـــي 

، الشـــيخ مّصـــبح الحلـــي ، الشـــيخ حســـون العبـــد اهللا ، أمثـــال الســـيد مهـــدي الســـيد داود 

. )٢٥٣(لحلـي والشـيخ حمـزة البصـير السيد حيـدر ا، الشيخ حمادي نوح ، حمادي الكواز 

  . )٢٥٤(أجاد فنون النظم وكان مولعًا بأدب التواريخ والموشحات 
  نموذج من أعماله  -

ألول مــرة الــى مدينــة ). االتصــال الســلكي( فيهــا دخــول البــرق  كتــب قصــيدة أرخّ *     

  :  )٢٥٥(فيها  قالم ١٨٦٣/هـ ١٢٨٠الحلة عام 
ورى  ون ال ل عي ر كالتي م ت ب اليوم ل ن عج ه م ـثل  رىـــــــــ

ؤال أُم دأه بالس ـإن إِبت اجال ًمخ رٍء ــ ه ع ون عن ـيك  براـــــــــ

ي ضبط دع ف ن أَب ـوإن م را ه ـ د غب ين ق ه الماض ي أوج  ف
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ـل  ت أرخ أجـ ال أرخ فقل ورى فق ول ال ل عق ّر العق د حي  ق
  

  )م  ١٨٩٩ – ١٨٤٣) (هـ  ١٣١٧ – ١٢٥٩(   محمد نظر عليالشيخ   -

اللغــة  تعمــق فــي دراســة،  المــعخطيــب ، محمــد الشــيخ جعفــر بــن نظــر علــي 

لضـــلوعه الواســـع فـــي دراســـة علـــم ) المّحـــدث (وقـــد لقـــب بــــ ، العلـــوم الدينيـــة و  العربيـــة

  .)٢٥٦(الحديث
  )م ١٩٢٠ – ١٨٥٨) (هـ  ١٣٣٩ -١٢٧٥(  مرزة الحليالسيد  -

وشــاعر ، طيــب بــارع خ،عبــاس علــي حســين الســيد ســليمان الكبيــر الحلــي ةمــرز 

  . )٢٥٧(اكثر النظم في الفصحى والعامية 
  نموذج من أعماله  -

  :)٢٥٨(قائال ً ) عباس (كتب قصيدة في مدح رئيس بلدية النعمانية ويدعى *   
  

ل ينــت ل فض ى ك امن ال ـي هــــ زل في راسي   مي ول  في الخطب حلم رزين لم ي

ي م دا ف ـم للع دود للطاس أمـضى من   ـقول ذربـــــوحاســ  ـيـــالصارم المع

ـي الجود والب    ليث الكريھة حصن األمن مفزعھا د سـموت عال ف ـوق  اســـ

ـل ْخنــــ    ليائك قد جليتـبكر القريض الى ع ن كـــــ ـوّذتك م ا ع ـوفيھ  اســـ

ـنشاھا لعب((     اءت مؤرخــةــوفي رياستـــكم ج ـكم مـ ـرياسة الح  ))اس ـــ
  

  )م ١٨٧٠  - ١٨٠٧) (هـ ١٢٨٨- ١٢٢٢(  ود الحليمھدي داالسيد   -

أديــب ،فقيــه، مهــدي داود ســليمان حيــدر احمــد محمــود شــهاب الحســيني الحلــي

درس النحــو والصــرف والبــديع والبيــان واألدب والمنطــق علــى ، مــؤرخ  ،لغــوي  ، شــاعر

وتتلمــذ فــي دراســته للفقــه علــى الشــيخ حســن الشــيخ ) . الصــغير( أخيــه الســيد ســليمان 

حســــب قــــول " مدرســـة أدبيــــة"كــــان . الحلــــي والشــــيخ محمــــد حســـن بــــاقر النجفــــي جعفـــر

 حمـادي الكـواز، تخرج منها جماعـة مـن الموهـوبين بـاألدب أمثـال علـي قاسـم، الخاقاني

  .)  ٢٥٩(السيد حيدر الحلي وآخرين غيرهم ، حمادي نوح ، ال محمد المُ ، 
  ذج من أعماله نما -
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  : )٢٦٠(كتب في شعر الحكمة قائال ً *   
ه ض نفس ات يخف الي ب م ذي مع ر   وك ر يقص ه النس ن عليائ حى وع  فأض

ـت ـصاغر حــ درهـتى عــــ ر بق ـوي   اد يكب غرـ ث يص ن حي رء م در الم  كبر ق

  :)٢٦١(وله في شعر الحماسة قائال ً *   
ام ح ن القُم ي ع ُز ب ـــــــــالِع ـل   لقاــ ى ال ترتقـــ ن العل ـغاية م  ىــ

دو للزم ف أغ ل كي ـھ ارعاـ ـأيض   ان ض ـرع الـ د أَبـــ  قاـمولى لعب

ا ھ د ان أركبھ ـال ب ـوجاء لــ ا   مــــ اش عنق ذب الخش ى ج و عل  تل

م ي دھر ل يش ب ي الع ر ف ا ويعـي   زلـال خي ـذل نُجب ـوقــز أســ  اــــ

  
  
  
  ) :م ١٩٢٩- ١٨٦٣) (هـ ١٣٤٨- ١٢٨٠(   مھدي الفلوجيالشيخ  -

أديــب شــاعر تتلمــذ فــي علــوم ، عــروف بـــ الحلـي مهـدي عمــران ســعيد الفلــوجي الم

لـــه حضـــور فاعـــل فـــي . اللغـــة واألدب علـــى الشـــيخ حمـــادي نـــوح والســـيد حيـــدر الحلـــي 

  .) ٢٦٢(كان الفيصل في المخاصمات األدبية و ، جالس الشعر م
  نموذج من أعماله  -

خاطــب الســلطان عبــد الحميــد بقصــيدة صــور فيهــا الحالــة المأســاوية التــي بــدت *     

  :)  ٢٦٣(ها الحلة ّجراء إنقطاع مياه الفرات في ثمانينات القرن التاسع عشر قائالً علي
ا ورى ونم ب ال ي قل داء ف رق ال رى ك  تع ـذا ن ـلـ ـاــــــ تكي السقم رد يش  ل ف

ى لـ وه مض رات وأھل ذا الف ـھ ا  ھمـ ار ظم اء ن ي األَحش ا ً وف رون عام  عش

حرا ً ى س ا المن ليمى تمنين ت س بح يـــــــلكنم  كان ــا الص ـاـــ ـا حلمــ  بديه لن

   )م١٨٨٢-١٨٠٧)(هـ ١٣٠٠-١٢٢٢( مھدي القزوينيالسيد    -

أديـــب شـــاعر ، وعـــالم فقيـــه ، مجتهـــد، مهـــدي حســـن الحســـيني القزوينـــي الحلـــي 

درس مقـــدمات علـــوم النحـــو والصـــرف والبيـــان والعـــروض والمنطـــق علـــى عمـــه ، ونـــاثر

ســتدالل والفلســفة ذ فــي علــوم الفقــه واألصــول واإلتتلمــو ، المــة الســيد بــاقر القزوينــي العّ 
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والشيخ حسن جعفـر آل ، على الشيخ جعفر كاشف الغطاء ونجله الشيخ موسى جعفر 

،  ١٨٢٥جتهـاد عـام إجـازة اإلكاشف الغطاء والسيد قوام الدين اَألصفهاني الذي منحـه 

قــد تخــرج ّدرس الفقــه والتشــريع وعلــم الكــالم و . وهــو فــي ســن الثامنــة عشــر مــن عمــره 

حســـين ، محمـــد الهمـــداني الكـــاظمي ، عليـــه جماعـــة مـــن العلمـــاء أمثـــال أحمـــد النجفـــي 

له مؤلفات كثيرة في . علي القزويني ونجله السيد محمد وعبد اهللا حرز الدين ، النوري 

  .  )٢٦٤( خالفقه والتفسير واألصول وعلم الكالم والتأري
  نماذج من أعماله  -

 )درويــش أفنــدي بــن محمــد أمــين الحيــدري البغــدادي(د أجــاَب أحــد أعيــان بغــدا *     

عنــــدما ســــأل برســــالة علمــــاء الحلــــة عــــن حــــاكم الحلــــة التركــــي ســــعيد باشــــا فكتــــب 

   :)٢٦٥(قائالً 

أخربو�ي عـن اسـم مـع لفـظ أولـه عيـد        ،الزالت فضائلهم تنشر يف كل لواء  ،أيا علماء الفيحاء (( 
فمـا   ،وآخره يتمناه الرجـال   ، لإلستقبالأَوله  ،رهان ومع لفظ آخره موجود عند كل أحد بال ب ،الزمان 

كمـا أن مسـماه مــن   ... كمــا أَ�ـه مبقـدار أوزان اخلماسـي بــال مقـال      ،ثالثـه بعـدد االشـكال    
الزلـتم يف حفـظ رب    ،فهلمـوا للجـواب   ... حمط اآلمال  ،فذلكة أهل الكمال  ،ذوي الفضل واالحرتام 

  . وخصه بلطايف الذكر احلميد   ،ن تاييد أيد ا سعادة أفندينا أحس ،األلباب 
وا�تقى من جلج تلك املعا�ي ... إن الداعي أجال طرف األفكار : املعروض 

�ـي  غـري ا ... يف إيضاح دالئل اإلعجـاز   ،جاب األلغاز فكشف ح ،لؤلؤ إمسك الرطب الفايق  ،الغزار 
  اذا تضل العقول  -املهدي -أقول وأ�ا 
  ل

ن عن ه درك م ـل ـلائــي ســـ ه مزيــ   ــ أٍْو ماعلي وغ ش  ـدــــــــــــلبل

اذر الم فع ل الك وى جمي م ح واه    عل ا ھ و بم اد وھ و ع عيد(ل  )).  )س

  : )٢٦٦(له في الموشحات و *   
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ال المنح د ض وم عن ـرب ي يم   نىـــ ع والنع ين جم ي ب اب عيش  ط

مل رش  َع الش ُع َجم وم َجم ـي ظ مھ   اـــ ابلي اللح ـب  اظوم الحشـــــ

ا رخ نش ي الك زورا وف ه ال و إذا ذاك بـ   برج ـاـوھ ـناٍد ظمـــّن  ــــ

م   ين ري أس ع الراح بك    دار ب

ـلي رش ـبابـــــ ـهــ ي قربــــــ ذل ب   أ ف م يع ب ول ي الح از ف ـج  هـــــــ

ه ي حب ي ف ذول المن م ع ا   ك ـم األذن ى أصـــ ا حت ـذ نش  مـــ

يم   و مل ه وھ ى عذل    وتخط
 

  
 
 
  )م١٩٢٨-١٨٦٢)(هـ١٣٤٧-١٢٧٩( ھادي القزوينييد الس - 

تلقى تعليمه في الفقه واألصـول ، أديب ، فقيه ، هادي صالح مهدي القزويني 

يروانــــي والشــــيخ حبيــــب اهللا وخ فــــي النجــــف ومــــنهم الشــــيخ محمــــد اإلعلــــى كبــــار الشــــي

  . )٢٦٨(عرف بمواقفه الوطنية المناهضة لالنكليز اّبان ثورة العشرين.  )٢٦٧(الرشتي

  )م١٩٢٢-١٨٥٢)(هـ١٣٤١-١٢٦٩( ھاشم كمال الدين الحليالسيد  -

، فقيــه،مرجــع دينــي، الســيد هاشــم حمــد محمــد آل كمــال الــدين الحســيني الحلــي 

درس علـوم العربيـة وآدابهـا والفقـه واألصـول علـى ، نشأ في بيئـة دينيـة وعلميـة . أديب 

  . )٢٦٩(هحظي بمكانة معتبره بين علماء وأدباء عصر ، أفاضل الشيوخ 
   )م١٩١١-١٨٥٣)(هـ ١٣٢٩-١٢٧٠( يعقوب الحليالشيخ   -

 )٢٧٠(أديـب شـاعر وخطيـب المـع، يعقوب جعفر حسين ابـراهيم النجفـي الحلـي 

بعـــض الزم ، تتلمـــذ فـــي دراســـة النحـــو والصـــرف والبالغـــة علـــى بعـــض رجـــال الـــدين . 

ي مجــال الشــيخ جعفــر الشوشــتري الــذي صــقل موهبتــه فــ ةالفقهــاء وفــي مقــدمتهم الّعالمــ

ـــة والـــوعظ  ومـــن شـــيوخ قرائهـــا    ،عـــاظ يف العـــراق  مـــن خيـــار الو ((  فصـــار، الخطاب
  .)٢٧١())وأدبائها
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  عماله  أنموذج من  -
بسـبب ،  ١٩٠٦إستنكر الهجمة العسكرية التي تعرضت لها مدينـة كـربالء عـام *     

  : )٢٧٢(قائالً ، امتناع عشائرها عن دفع الضرائب الى السلطة العثمانية 
ة كربإن جئ ـف   الـت عرص ـقف بــــ ـالـــــ  ھا متأم

راً مص رى أخي ـاــوت اد يحك   ابھ د ع ـق  ي األَوالــــ

وم نكبــ ل ي ي ك ا المَ    ـةــــــف نس ذكراھ م ت ـل  الـــ

 

  
  ١٩١٤–١٨٥٠املخطوطة واملطبوعة  احلليني أَبرز املؤلفات  -٥

ل النصف الثاني مـن بعد ركود علمي وثقافي دام بضعة قرون شهدت الحلة خال

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين نشــاطاً  ملحوظــاً فــي حركــة التــأليف بســائر 

األمـر الـذي يؤكـد إسـتمرارية الـدور الريـادي ، العلوم اللغويـة والفقهيـة واألدبيـة والفلسـفية 

ورغــــم أن . الــــذي تبوأتــــه الحلــــة عبــــر الفتــــرات التأريخيــــة فــــي مجــــاالت العلــــم والثقافــــة 

طـار التقليــدي خـرج عـن اإللمؤلفـات التـي ظهـرت فـي المـدة موضــوعة البحـث تكـاد ال تا

لكنهــــا مّثلــــت عالمــــة بــــارزة مشــــرقة فــــي ، فــــي تناولهــــا لمواضــــيع الــــدين واللغــــة واألدب

ومقاومة سياسـة ، مجاالت الفكر والثقافة العراقية في مواجهة التسلط األجنبي العثماني 

وقــد اشــتملت . عــراق لاي الســنوات األخيــرة مــن حكمهــم ك فــالتتريــك التــي إنتهجهــا األتــرا

  :  تلك المؤلفات في مواضيعها على 

  .دراسات يف العلوم الدينية كالفقه واألصول والعقائد  -
 . دراسات يف علوم اللغة العربية وآداهبا  -

 . دراسات يف علوم الفلسفة واملنطق  -

 . رسائل دينية يف العبادات  -
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 . دينية وأدبية وشعراء معاصرين ومتقدمني تراجم لشخصيات  -

 . أراجيز شعرية  -

 . �ظم الشعر ودراسة فنو�ه  -

الفكري الذي طـرز الحيـاة الثقافيـة فـي الحلـة أواخـر  اإلرثومما يجدر ذكره ان 

ُفقـد قسـم  –لألسـف المحـزن -ولكـن ، العهد العثماني إحتـوى علـى مئـات المخطوطـات 

نــه مــازال ينتظــر إف –رغــم بعثــرة أمــاكن وجــوده  –وصــلنا أمــا القســم الــذي . كبيــر منهــا 

وان المطبـوع منــه ال يّشـكل فـي الواقـع اّال نسـبة ضــئيلة ، جهـود البـاحثين لتحقيقـه ونشـره

وقـــد ارتأينـــا فـــي هـــذه الدراســـة ان نفـــرد . مقارنـــة بـــذلك العـــدد الكبيـــر مـــن المخطوطـــات 

وتجنـــب ذكرهـــا مـــع ، ا عنوانـــا خاصـــا ألهـــم المخطوطـــات والمطبوعـــات الموثقـــة تأريخيـــ

بهــــدف إظهــــار الجانــــب ، تــــراجم أصــــحابها ممــــن ورد ذكــــرهم فــــي الصــــفحات الســــابقة 

ولغــرض مقارنــة العطــاء الفكــري والثقــافي بــين المــؤلفين ، المشــرق لحركــة التــأليف أوًال 

امـا . مطبوعـة –التـي هـي حسـب اطالعنـا  –وسوف تـتم األشـارة الـى المؤلفــات . ثانيا ً 

  .ي عداد المخطوطالبقية فما زال ف
   )٢٧٣( مؤلفات السيد أحمد القزويني -

 .تحقيق جودة القزويني ،  ١٩٩٨في بيروت عام ) مطبوع ( ديوان شعر  •
   )٢٧٤( مؤلفات السيد باقر القزويني  -

  .ديوان شعر  •

 . المختصر في المعاني والبيان  •

 . إرجوزة في الصرف مع شرحها  •

 . إرجوزة في نسب السادة آل القزويني  •
   )٢٧٥( لفات السيد جعفر الحليمؤ  -

  م ١٩١٢/ـه١٣٣١في صيدا عام ) مطبوع ( ، ديوان سحر بابل وسجع البالبل  •

 .  ١٩٩٦في النجف عام ) مطبوع (، ديوان الجعفريات  •

 . تراجم األعيان اَألفاضل  •
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   )٢٧٦( مؤلفات السيد جعفر القزويني  -

  . شراقات في المنطق اإل •

  .التلويحات الغروية في األصول  •

 . ديوان شعر  •

 . ثمانية عشر رسالة في الحكمة وعلم الكالم والتاريخ واألدب  •
  )٢٧٧( مؤلفات السيد جواد القزويني  -

  ، ) مطبوع ( لواعج الزفره في مصائب العتره  •

 . تحقيق جودت القزويني ، ) مطبوع( الفوادح المؤلمة في مصائب األئمة  •

 .ديوان شعر  •
   )٢٧٨( حسن الّقيمالٌمــال مؤلفات   -

 .  ١٩٦٥في النجف عام ) مطبوع ( ديوان شعر  •
  )٢٧٩( حسن مّصبح الحليالشيخ  مؤلفات   -

  الحجازيات  -٢العراقيات  -١: ديوان شعر بقسمين هما  •

 ).عليه السالم ( روضة في مدح االمام علي بن أبي طالب  •

 ) .عليهم السالم ( روضة في رثاء آل البيت  •

 . روضة في الغزل  •

أن يلتــزم الشــاعر بجعــل أول كــل بيــت مــن القصــيدة وآخــره علــى حــرف  هــي: الروضــة 

  . قصيدة ) ٢٨(واحد من األلف الى الياء فيكون مجموعها 

 ) . النجديات (مجموعة شعرية خاصة بآل الرشيد في نجد أسماها بـ  •
   )٢٨٠( حسون العبد هللالشيخ مؤلفات   -

  .ديوان شعر  •
   )٢٨١( حسين البصيرالشيخ مؤلفات   -

 .ان شعر ديو  •
   )٢٨٢( مؤلفات السيد حسين القزويني  -

  . كتاب الّلمعة في الفقه  •
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 . رسالة في مقدمة الواجب  •

  .ديوان شعر  •

 . تعليقة في األصول  •
  )٢٨٣( حمادي نوحالشيخ مؤلفات   -

 .ديوان شعر  •
  )٢٨٤( مؤلفات السيد حيدر الحلي  -

  .دمية القصر في شعراء العصر  •

 .األشجان في مراثي خير انسان  •

 . م  ١٨٩٤/هـ١٣١٢في بومبي  )مطبوع ( الّدر اليتيم والعقد النظيم  •

 . في صيدا ) مطبوع ( العراقيات  •

 . ١٩١٢في بغداد عام ) مطبوع ( العقد المفصل  •

الجـــــزء األول طبـــــع فـــــي النجـــــف  ،)مطبـــــوع فـــــي جـــــزءين (ان حيـــــدر الحلـــــي ديـــــو  •

 .)١٩٥٠(عام

خة األصــلية مــن المخطــوط امــا النســ.  )١٩٦٤(والجــزء الثــاني طبــع فــي بغــداد عــام

  ) .٣٢١١(فأنها محفوظه في دار المخطوطات العراقية برقم 
   .) ٢٨٥( رضا بن أبي القاسم الحلي الشيخ  مؤلفات  -

  )جمان األبحر (منظومة في علم الكالم اسماها بـ •

 .منظومة اآلمال في علم الرجال  •

 . منظومة في علم العدد والحروف  •

 .يا واآلخرة الحدايق الزاهرة في زاد الدن •

 . واإلمتحانطراز البيان في الرد  •

 . كنز األفراح وُمراح األرواح  •

 . رسالة العقد الفريد في علم التجويد  •

 . الصوارم الحاسمة في مصائب فاطمة  •
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 .ثني عشر تأريخ األئمة اإل •

 . السوانح البابلية  •

 .ديوان شعر  •
  )٢٨٦( مؤلفات السيد صالح القزويني  -

 ) . ١٨٩٢(في مكتبة المتحف العراقي برقم ) مخطوط(ديوان شعر  •

 .  ١٩٧٤في النجف عام ) مطبوع ( رسالة في الفقه ، مقتل أمير المؤمنين  •

 . مجموعة من المراسالت الشعرية  •
 

   )٢٨٧( صالح الكوازالشيخ  مؤلفات  -

 .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٤في النجف عام ) مطبوع ( ديوان صالح الكواز  •
    )٢٨٨( ريعبد هللا العذاالشيخ  مؤلفات   -

 . بن سينا وامش وتعليقات على كتاب الموجز إله •

 مجموعة شعرية  •
  )٢٨٩( عبد المجيد العطارالحاج  مؤلفات   -

 .  ١٩٦٠في النجف عام ) مطبوع ( ديوان شعر  •
  ) ٢٩٠( مؤلفات السيد عبد المطلب داود الحلي -

 .ديوان شعر  •

 .شرح ديوان مهيار الديلمي  •
   )٢٩١( مؤلفات الشيخ علي عوض  -

  . تراجم أدباء الحلة وشعرائها  •

 . محاضرة األديب ومسامرة الحبيب  •

 .ديوان شعر  •
  )٢٩٢( علي قاسم األسديالشيخ مؤلفات   -

 .مجموعة شعرية  •
  )٢٩٣( مؤلفات علي المطيري  -

 مجموعة شعرية •
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مخطوط في مكتبة المتحف العراقي برقم ،الروضة القدسية في مدائح الفئة القادرية  •

)١١٦٧٤ . ( 
   )٢٩٤( فات قاسم المال محمدمؤل  -

 .ديوان شعر  •
   )٢٩٥( مؤلفات الشيخ محسن العذاري  -

 .مخطوط في أشعار آل العذاري  •

 . مجموعات شعرية في الفصحى والعامية  •
   )٢٩٦( مؤلفات السيد محسن القزويني  -

  . رسالة مختصرة في الفقه ، )االيجاز ( مخطوط  •

 . أراجيز في الشعر  •

 . مختصر داللة األثر في شرح ال •
  )٢٩٧( مؤلفات الشيخ محمد حسين الحلي  -

  . رسالة مختصرة في التجويد والقراءات  •

 .رحلة الى الحج  •

 . جملة من تقريرات أساتذته في األصول  •

 . مجموعة شعرية  •
    )٢٩٨( محمد العذاريالشيخ  مؤلفات   -

  .مجموعة مساجالت شعرية  •

 .مجموعة شعرية في الفصحى والعامية  •
  )٢٩٩( د محمد مھدي القزوينيمؤلفات السي  -

  م١٩١٣/هـ١٣٣٢في النجف عام) مطبوع (،  اإلرثرجوزة في إ، حبوة الفرائض  •

تحقيق جودت ،  ١٩٩٨في بيروت عام ) مطبوع( اإلمالءطروس اإلنشاء وسطور  •

 .القزويني 

 .رسالة في مناسك الحج  •

 . رسالة في التجويد والقراءات  •
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 . إبطال الكالم النفسي  •

 .حديث الكساء إرجوزة في  •
 )٣٠٠( مؤلفات الشيخ محمد المال  -

  . ديوان شعر  •

 .مجموعة شعرية باللهجة العامية  •
  ) ٣٠١(  مؤلفات السيد مرزه الحلي  -

 ).مطبوع ( ديوان شعر  •

  
 

  ) ٣٠٢(  مؤلفات السيد مھدي داود الحلي  -

  .مصباح األدب الزاهر  •

 ).جزءين ( تراجم طائفة من مشاهير شعراء العرب   •

 . الشعراء األقدمين تراجم  •

 . أنواع البديع  •

 ).١٥٢٥٢(محفوظ في دار المخطوطات العراقية برقم ، ) جزءين(،ديوان شعر  •
  )   ٣٠٣( مؤلفات السيد مھدي القزويني  -

  ).ألف بيت شعر  ١٥(إرجوزة في العبادات  •

 ).أجزاء  ٧( اإلسالمفي شرح شرائع  اإلفهاممواهب  •

 . القواعد الفقهية الكلية  •

 .في المواريث  رسالة •

 . جتهاداإللتحصيل ملكات  ستعداداإل •

 .عات البغدادية في األحكام الرضاعية اللم •

 .وسيلة المقلدين في أحكام الدين  •

 .رسالة في مناسك الحج •

 ).في الفلسفة (نفائس األحكام  •
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 ).جزء  ١٥(بصائر المجتهدين في شرح تبصرة المتعلمين  •

 . مشارق األنوار في حل مشكالت األخبار  •

 ) .في علم الكالم (الصوارم الماضية في تحقيق الفرقة الناجية  •

 .قفال في علم النحو اال •

 ).في علم األخالق(معراج النفس الى محل القدس  •

 .منظومة تجريد العقائد  •

 ).في النحو ( شرح ألفية إبن مالك •

 .البحر الزاخر في أصول األوائل واألواخر  •

 .قوانين الحساب  •

 .آيات األصول  •

 . فوائد الغروية في المسائل األصولية ال •

 .منظومة مسارب األرواح في الفلسفة  •

 . واإلخالصرسائل في تفسير سور الفاتحة والقدر  •

 .فلك النجاة في أحكام الهداة  •

 ).في علم الكالم ( متحاناإلمضامين  •

 ).رسالة ٢٣(رسائل في شرح الحديث  •

 .مختصر في علم الكالم  •

 .مختصر في علم النحو   •

 .لشهاب الوامض في أحكام الفرائض ا •

 .آيات المتوسمين في أصول الدين  •

 .موارد الوصول الى علم األصول  •

 ) .منظومة في األصول (السبائك المذهبة   •

 ) .أجزاء في األصول  ٥( الفرائد  •

 ) .في األصول (الودائع  •
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 ).في األصول ( المهذب  •

 . ١٩٣٦في النجف عام ) مطبوع(أنساب القبائل العربية  •

تحقيــق جــودت ، ١٩٧٢فــي بغــداد عــام ) مطبــوع (قالئــد الخرائــد فــي أصــول العقائــد  •

 .القزويني 

 .١٩٧٢عام ) مطبوع (أمنية الموقن في حديث نية المؤمن  •

 .١٩٨٩عام ) مطبوع ( االنسان في عوالمه الثالثة  •

عـام ، مطبـوع ، )السـالم  هعليـ( رح كـالم أميـر المـؤمنين علـي النور المتجلـي فـي شـ •

١٩٧٣ . 

) مطبـوع(لشـهداء واوالد األئمـة والعلمـاء مدخل لتعيين قبور االنبيـاء وا، كتاب المزار  •

 . تحقيق جودت القزويني ، ٢٠٠٥في بيروت عام 
 
  ) ٣٠٤(  ھاشم كمال الدينالسيد مؤلفات   -

  . بغية المرتاد في ذخيرة المعاد  •

 .مخالة الزاد وذخيرة المعاد  •
   ) ٣٠٥(  مؤلفات يعقوب الحلي  -

 . ١٩٦٢عام ، في النجف ) مطبوع (، ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر الحلي    •
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  الخاتمة 
-١٨٥٠شاط الفكـري الـذي شـهدته الحلـة خـالل المـدة ـن النــــقدم يتضـح امما ت

قد شّكل منعطفًا مهمًا في المسـار العـام للثقافـة العراقيـة التـي كانـت تعـاني مـن ، ١٩١٤

تجاهـل أو فصـل ذلـك  -بـأي حـال -وَأنـه ال يمكـن، حـتالل العثمـاني الركود في ظل األِ 

النشاط وطبيعته عن ُمجمل المعطيات التأريخية التي رافقت النهضة الفكريـة فـي مجـال 

وقــد كشــفت هــذه الدراســة عــن عــدد مــن . الدراســات الدينيــة واللغويــة والنتاجــات األدبيــة 

  :األمور لعل أبرزها

حديثة ترعرت ونشطت في ظرف سياسي وتـاريخي حـرج ان النهضة الحلّية ال      -

حيث تجـاوز العثمـانيون سياسـاتهم التقليديـة القائمـة علـى إسـتنزاف طاقـات ، وخطر

إرتكز على محاولـة طمـس الهويـة ، الشعوب إلى إسلوب آخر أكثر خطورة وتأثيرًا 

  ) .سياسة التتريك (القومية لهذه الشعوب بانتهاجهم لـ 

ـــي فـــي قامـــت هـــذه النه      - ـــوا جميعـــًا تعلـــيمهم األول ـــى أكتـــاف أعـــالم تلق ضـــة عل

، وتتلمذوا على أفاضل الشيوخ في علـوم الفقـه واألصـول واألدب والشـعر، الكتاتيب

الـذي لـم ) التعلـيم الشـعبي ( لذا يمكن القول انها نهضة إرتكزت في أساسـها علـى 

 .يخضع في مناهجه أو القائمين عليه إلية مرجعية رسمية أو حكومية 

كانــت حلقــات التــدريس ونــدوات ومجــالس العلــم واألدب ينــابيع حقيقيــة للتعلــيم      -

وربمـــا يمكـــن وصـــفها بــــ . ومصـــدراً  رئيســـاً  إلشـــاعة الثقافـــة ، وٕاكتســـاب المعرفـــة 

حيــــث ، التــــي أدت دورًا وطنيــــًا وتأريخيــــًا علــــى أكمــــل وجــــه ) الحواضــــن العلميــــة (



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

اإلبـــداع الفكـــري باالعتمـــاد  عنيـــت باســـتيعاب وصـــقل مواهـــب عـــدد كبيـــر مـــن ذوي

فجـاءت مخرجاتهـا بنخبـة مـن الفقهــاء ، علـى إمكانياتهـا الذاتيـة التقليديـة والموروثــة 

 .واألدباء الذين ساهموا في التأسيس لنهضة فكرية حديثة

وأخيــرًا لــم يقتصــر اإلرث الفكــري الــذي أنتجتــه عقــول النخبــة الحلـــّية فــي المــدة      -

إنمـــا شـــمل الخـــوض فـــي شـــتى المواضـــيع ، ن موضـــوعة البحـــث علـــى جانـــب معـــي

الفكرية التي تناولت العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية وفنون األدب العربـي فضـًال 

 .     عن الفلسفة والمنطق 
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  اهلوامش
ذيـــــل : الشــــاوي  ; ٣٧-٣١اًألوراق .... ات العنبريــــة قــــالعب: آل كاشــــف الغطــــاء ) ١(

  .١٦٤ص،تأريخ بغداد :فائق  ;٢٢٩-٢٢١اًألوراق ، د مطالع  السعو 

  .  ٤ص ، .... نظرات في التيارات األدبية : سعيد )  ٢(

  . م  ١٩٢٧شباط  ١٧/هـ ١٣٤٥شعبان  ١٤، ٤العدد : الفيحاء )  ٣(

  .  ٢٥ص ، .... جمال الدين الحسن بن يوسف : آل ياسين )   ٤(

  .  ٧ص، ُأدباء حلّيون : علوش )   ٥(

  .١٩٢٧شباط  ١٣٤٥/١٧شعبان  ١٤،  ٤العدد : لفيحاء ا)  ٦(

  .  ٣ص/٢تأريخ الحلة : يوسف كركوش ، الحلي)  ٧(

  . م   ١٩٢٧شباط  ٧/هـ١٣٤٥شعبان  ٧، ٣العدد  : الفيحاء )  ٨(

  . م  ١٩٢٧شباط  ١٧/ هـ ١٣٤٥شعبان  ١٤، ٤العدد : الفيحاء)  ٩(

  .٤٥٩-٤٤٥ص، ... ثتاريخ العراق الحدي: ُأنظر نوار  لوللتفاصي      

  .  ١٠ص، ... نهضة العراق األدبية : البصير )  ١٠(

  .٢-١ص/٢، البابليات : اليعقوبي ) ١١(

  .   ١٠١ص، ... تاريخ  تعليم في العراق : الهاللي ) ١٢(

  .١٥-١٤ص/١،شعراء الحلة :الخاقاني ) ١٣(

  .  ١١٧-١١٦ص، ... الشعر السياسي العراقي :الوائلي) ١٤(

  .  ٣٨٦ص، ... الشعر في الحلة  :مجيد ) ١٥(

  .  ٩ص، المصدر السابق : البصير ) ١٦(
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  .  ١١٦ص، المصدر السابق : الوائلي ) ١٧(

  .  ١٩ص/١، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٨(

  .٣ص،المصدر السابق: البصير ) ١٩(

  .١٥ص/١،المصدر السابق: الخاقاني ; ٨-٧ص، المصدر السابق  : علوش ) ٢٠(

  . ١٠ص،المصدر السابق :  البصير) ٢١(

  .٣٧ص،ًأدباء عراقيون : نقًال عن الطحان ) ٢٢(

  . ٢٤٣ص،المصدر السابق: مجيد ; ٣٦حاشية ص/٢، المصدر السابق: الخاقاني) ٢٣(

  .  ٨-٧ص، .... الدٌّر المنتشر : علي عالء الدين ، اآللوسي ) ٢٤(

  . ١٥٣ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٢٥(

  . ٢٨٠ص/٢،المصدر السابق : الخاقاني   )٢٦(

  . ١٦٢ص، المصدر السابق : البصير ) ٢٧(

  .  ١٦٩ص،....الشعر العراقي : عز الدين ) ٢٨(

ــــيم فــــي : الحمــــداني  ;٣١ص، ... الحركــــة القوميــــة فــــي العــــراق : الجــــابري ) ٢٩( التعل

  .  ٢٢ص، المصدر السابق : عز الدين ; ٤١٤-٤١٣ص،   ..الموصل

ـــدايات التحـــديث فـــي العـــراق :  ياســـين) ٣٠( وللتفاصـــيل عـــن الكتاتيـــب .  ٣٩ص، ...ب

  . ١٧٣-١٧١األوراق.. مختصر المستفاد : والمدارس الدينية أنظر حنوش

  .هـ١٢٨٩رمضان  ١١، ٢٩٨العدد : الزوراء ) ٣١(

 ،المصــدر الســابق:الجــابري ; ٦٩ص،... العــراق فــي عهــد مــدحت باشــا : ســلمان ) ٣٢(

  .  ١٠ص، المصدر السابق : ء الدين عال، اآللوسي   ;٣١ص

المصــــدر :الخاقــــاني ;٢١٧ص، القســــم الثــــاني /٣، المصــــدر الســــابق : اليعقــــوبي ) ٣٣(

  .  ٢٧١ص/٢ ،السابق

  .  ٢٤٢ص، المصدر السابق : مجيد ) ٣٤(

المصـــدر : نـــوار ; ٦٦-٦٥ص، .. األتجـــاه القـــومي فـــي الشـــعر العراقـــي : الطـــائي ) ٣٥(

  . ١٠ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ; ٤٥٩ص  ،السابق
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المصـــدر : الخاقـــاني ; ١٤٠ص/٢، المصـــدر الســـابق : يوســـف كركـــوش، الحلـــي ) ٣٦(

  .  ٣٢٥ص،  ٢١٠ص/٥; ٣٤٤ص، ١٥٤ص/ ٢، السابق

، المصـــــــدر الســـــــابق : الخاقـــــــاني  ;٨٧ص/٢، المصـــــــدر الســـــــابق : اليعقـــــــوبي ) ٣٧(

المصــــدر : يوســــف كركــــوش ، الحلــــي; ٣٥٤ص،  ٢٠٠ص/٣ ;٣٤٤ص، ١١٣ص/٢

  .  ١٧٢ص، ١٦٧ص، ١٤٠ص/٢، لسابق ا

 ;٣٦٨ص،  ٢١٠ص/٥ ;٣٢٢ص/٣; ٢٠٠ص/٢، المصــــــدر الســــــابق : الخاقــــــاني ) ٣٨(

  . ١٤٥ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي 

 ;١٨٥ص،  ١٦٧ص،١٥٥ص/٢،المصــــــدر الســــــابق : يوســــــف كركــــــوش ، الحلــــــي ) ٣٩(

  .  ٣٢٠ص، ١٥٤ص/٣، المصدر السابق : الخاقاني

: الخاقـــــــاني ;٤٣ص، ٣٢ص، القســـــــم األول /٣، المصـــــــدر الســـــــابق : اليعقـــــــوبي ) ٤٠(

  .  ٢٤١ص/٣، المصدر السابق 

  .  ١٦٠ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٤١(

 ،المصــدر الســابق: اليعقــوبي ; ١٣٠ص/٤ ; ٥ص/٢المصــدر الســابق : الخاقــاني) ٤٢(

، بق المصـــــدر الســـــا: يوســـــف كركـــــوش ، الحلـــــي ;٢١٩ص، القســـــم الثـــــاني /٢

  .١٨٩ص،١٧١ص/٢

المصـــدر : الخاقـــاني ; ١٨٥ص/٢، المصـــدر الســـابق : يوســـف كركـــوش ،الحلـــي ) ٤٣(

  .  ١٣٠ص/٤، السابق

يوســـــف ، الحلـــــي  ; ١٠٩ص، القســـــم األول / ٣، المصـــــدر الســـــابق :  اليعقـــــوبي) ٤٤(

  . ١٨٥ص/ ٢، المصدر السابق  : كركوش

  . ٢٠٧ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٤٥(

ـــوبي  ; ٣٤٧ص/٢، المصـــدر الســـابق : الخاقـــاني ) ٤٦( / ٣، المصـــدر الســـابق : اليعق

  .  ١٢٢ص، القسم الثاني / ٣ ;٩١ص،  ٤٨ص.  ٣٢ص، القسم األول 

  . ١٨٩ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٤٧(

  .  ٢٧٦ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ٤٨(
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  . ١٢٣ص، القسم األول  /٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٤٩(

  . ١٧٤ص، القسم األول / ٣، المصدر نفسه ) ٥٠(

  . ٥١ص/٤، المصدر السابق : الخاقاني ) ٥١(

  . ١٨٩ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٥٢(

  . ٤٠٨ص/ ٢، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٥٣(

 ;١٥٣ص/٣  ; ٤٠٨ ص، ٢٧١ص، ٧٣ص ،٥ص/٢، السـابق المصــدر: الخاقـاني) ٥٤(

القســـــــم / ٣ ;٦٨ص/٢، المصـــــــدر الســـــــابق : اليعقـــــــوبي  ; ٢٨٣ص، ٢٦٦ص/٤

، ١٨٢ص،  ١١٧ص، القســــــــــــم الثــــــــــــاني / ٣ ; ١٢٢ص، ٩١ص،  ٤١ص، األول 

  . ٣٤٤ص ،١٠٢ص

: مجلـــة لغـــة العـــرب  ; ٢٦١–٢٦٠ص، ... التـــاريخ والمؤرخـــون العراقيـــون : رؤوف ) ٥٥(

  . ١٩١٣آيار ) ١١(العدد 

  . ١٨٨ص، ... هر الروض اَألز : الواعظ ) ٥٦(

  . ٢٦١ص، المصدر السابق : رؤوف ) ٥٧(

  . ١٩١-١٨٩ص، المصدر السابق : الواعظ ) ٥٨(

  .  ١٩٨-١٨٨ص، انظر المصدر نفسه : للتفاصيل ) ٥٩(

  .  ١٧ص، ...فصول من تاريخ التربية والتعليم في العراق : آل بازركان ) ٦٠(

تــــــاريخ التعلــــــيم فــــــي العهــــــد :لــــــيالهال; ٢١-١٩ص، ...الثقافــــــة العربيــــــة : نــــــاجي ) ٦١(

  . ٢٧-٢٥ص ،العثماني

  . ١٠ص، ... تطور السياسة التعليمية في العراق : أحمد ) ٦٢(

ــــــــيم فــــــــي العــــــــراق : حــــــــاتم) ٦٣( ، المصــــــــدر الســــــــابق: حنــــــــوش ; ٧١-٧٠ص، ...التعل

  . ٧٣-٧١األوراق

  . ١٧ص، المصدر السابق : آل بازركان ) ٦٤(

  . ٤٣٧ص/١، مذكراتي في العراق : الحصري ) ٦٥(

  .  ٣٣-٣١ص، ... التعليم اَألهلي في العراق : العبيدي ) ٦٦(
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ـــيم فـــي العهـــد العثمـــاني األخيـــر : النجـــار  ) ٦٧( المصـــدر : آل بازركـــان ; ٢٦ص، التعل

  .  ٢٧ص، السابق

: آل بازركــــــان  ; ٢٣٠-٢٢٩ص/٤، موســــــوعة الشــــــيخ علــــــي الشــــــرقي : الشــــــرقي ) ٦٨(

  . ٢٦ص، المصدر السابق 

  . ٤٤-٤٢ص، المصدر السابق : النجار ) ٦٩(

  .٣٨٢ص، ...تاريخ التعليم في عهد االنتداب : الهاللي ) ٧٠(

  .  ٣٣٢ص/٤المصدر السابق : الشرقي ) ٧١(

  .  ٣٠١ص، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : الوردي ) ٧٢(

  .  ٣٤-٣٣ص، المصدر السابق : العبيدي  ; ٥١-٥٠ص، مذكراتي: الجواهري ) ٧٣(

  . ٢٠ص، المصدر السابق : كان آل بازر ) ٧٤(

  .٢٧٢-٢٧١ص، المصدر السابق : حاتم; ٢٣٥-٢٣٤ص/٤المصدر السابق : الشرقي) ٧٥(

  . ١٠ص، المصدر السابق :أحمد  ; ٤٣٧ص/١، المصدر السابق: الحصري ) ٧٦(

  . ٢١٧ص،القسم الثاني/ ٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٧٧(

  . ١٨٩ص، المصدر السابق : الواعظ ) ٧٨(

  .  ٥١ص/٤، المصدر السابق : الخاقاني ) ٧٩(

  . ١٨٩ص، المصدر السابق : الواعظ ) ٨٠(

  .  ٢٠-١٩ص، المصدر السابق : أحمد ) ٨١(

  .  ١٦٣-١٦٢ص، التعليم في العهد العثماني : الهاللي ) ٨٢(

  . ١٧٩-١٧٨ص/٧، تاريخ العراق بين احتاللين : العزاوي ) ٨٣(

  .٢٦ص، المصدر السابق : أحمد ) ٨٤(

  .  ٨٥-٨٣ص، مذكرات مدحت باشا : مدحت ) ٨٥(

  . هـ  ١٢٨٩رجب  ٥،  ٢٧٩العدد : الزوراء ) ٨٦(

  . هـ  ١٢٨٩رمضان  ١١،  ٢٩٨العدد : الزوراء ) ٨٧(
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عبـــد : وعـــن طريقـــة التعامـــل مـــع التقـــديرات الســـكانية انظـــــــر ، المصـــدر نفســـه ) ٨٨(

  . ٢٤ص،١٠ص،....ية واالجتماعية بعض الجوانب االقتصاد: الحسين 

  . هـ  ١٢٨٩ذي العقدة  ٢٢،  ٣١٧العدد : الزوراء ) ٨٩(

  ) ١(م  دفعه  ١٨٧٥/هـ  ١٢٩٢سالنامة بغداد لسنة ) ٩٠(

  .٢١-٢٠ص، المصدر السابق : أحمد ) ٩١(

  )١(م  دفعه  ١٨٧٥/هـ  ١٢٩٢سالنامة بغداد لسنة )  ٩٢(

  .هـ  ١٢٩٢ذي الحجة  ٢٨،  ٥٩٨العدد : الزوراء ) ٩٣(

  .المصدر نفسه  )٩٤(

  .هـ  ١٣٠٠محرم  ٢٨،  ١٠٦٥العدد : الزوراء ) ٩٥(

  . هـ  ١٣٠٢شعبان  ٢٦، ١٢٢٢العدد : الزوراء ) ٩٦(

  . هـ  ١٣٠٧شوال  ١٩،  ١٤٣٤،العدد : الزوراء ) ٩٧(

  .٢٦ص، المصدر السابق : أحمد ) ٩٨(

  . هـ  ١٣١٦صفر  ١٠،  ١٧٧٥،العدد : الزوراء ) ٩٩(

  .٣٢ص، السابق المصدر : أحمد ) ١٠٠(

  .هـ  ١٣١٧، ذي العقدة  ٢٩،  ١٨٥٨، العدد : الزوراء ) ١٠١(

  . المصدر نفسه ) ١٠٢(

  )١٧(م الدفعة  ١٩٠١/هـ  ١٣١٩سالنامة بغداد لسنة ) ١٠٣(

  .المصدر نفسه ) ١٠٤(

  .٢٠ص، المصدر السابق : أحمد ) ١٠٥(

  . ٢٩-٢٨ص، ...التعليم في الحلة : العبودي ) ١٠٦(

  .  ١٥٤ص/١، المصدر السابق : اني الخاق) ١٠٧(

ـــوم ) ١٠٨( ـــوم : بحـــر العل معجـــم القبائـــل : العـــامري  ; ١١ص، رجـــال الســـيد بحـــر العل

وعـــن الـــنص .  ٢٠٣ص،شـــعراء القزوينـــي الحلـــي : عبـــد  ; ٤٠ص،...واألســـر 

  . ١١٠ص /١،المصدر السابق :النثري انظر الخاقاني 
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ـــــة ) ١٠٩( ، طبقـــــات أعـــــالم الشـــــيعة :  الطهرانـــــي ;٣٧ص/٣، معجـــــم المـــــؤلفين: كحال

١١٠-١/١٠٤  .  

  . ١٧٩-١٧٧ص/١، المصدر السابق : الخاقاني ) ١١٠(

مـــايس  ١٩،  ٧٢العـــدد : الفضـــيلة  ; ٤٠١ص/١٥، أعيـــان الشـــيعة : العـــاملي ) ١١١(

: كحالـــــــة ; ٢٨٩-٢٨٨ص/١، طبقــــــات أعـــــــالم الشــــــيعة: الطهرانــــــي  ; ١٩٢٧

  . ٣٧ص/٣، المصدر السابق 

  .  ١٦٢ص، السابق  المصدر: البصير ) ١١٢(

  .  ١٩٠ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، نقًال عن الحلي ) ١١٣(

  .  ٢٧ص، تطور الفكر الحديث في العراق : عز الدين ) ١١٤(

، المصـــــدر الســـــابق : العـــــاملي  ;١٩٩ص/١، أعـــــالم العـــــراق الحـــــديث : الـــــورد) ١١٥(

  . ٤٠١ص/١٥

  .  ١٧٢ص. المصدر السابق : البصير ) ١١٦(

  .  ١٩٢٧مايس  ٢٦، ٧٣العدد : الفضيلة ) ١١٧(

  .  ١٥٥-١٥٤ص، المصدر السابق : مجيد ) ١١٨(

  .  ١٧٢ص، المصدر السابق : البصير ) ١١٩(

  .  ٢٣ص، القسم األول / ٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٢٠(

  .  ٣٧ص، سحر بابل وسجع البالبل : جعفر ،الحلي ) ١٢١(

  .٢٣٧ص/٢، ق المصدر الساب: الخاقاني ) ١٢٢( 

  . ٢٥٨ص، ... الشعر السياسي : الوائلي )  ١٢٣(

  .  ٢٦٧ص/١٦، المصدر السابق : العاملي ) ١٢٤(

  . ١٥١ص/٣، المصدر السابق : كحالة ) ١٢٥(

المصــدر : العــاملي  ; ١١٤ص، ... طــروس األنشــاء : ابــي المعــز ، القزوينــي ) ١٢٦(

  .  ٢١٠ص/١،المصدر السابق : الورد  ; ٢٦٨ص/١٦،السابق 

  . ١٨٠حاشية ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ١٢٧(
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  . ٤٢٦ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٢٨(

  .  ١٧٩ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ١٢٩(

  .  ٢٠٥ص، القسم األول /٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٣٠(

 ،المصـــــــدر الســـــــابق: لخاقـــــــاني ا ; ٦٤ص، ... أغـــــــراض الشـــــــعر : الزبيـــــــدي ) ١٣١(

  . ٢٧٠ص/١

، المصــدر الســابق : كحالــة  ; ٣٠ص، ماضــي النجــف وحاضــره : آل محبوبــة ) ١٣٢(

طبقـــــات : الطهرانـــــي  ;٤٢ص/٢، معـــــارف الرجـــــال : حـــــرز الـــــدين  ؛ ١٦٩ص/٣

  .  ٣٤٤ص/١، أعالم الشيعة

، المصــــــــدر الســــــــابق : الخاقــــــــاني  ; ٢٣٨ص/١،المصــــــــدر الســــــــابق : الــــــــورد ) ١٣٣(

  . ٢٩٣ص/٢

  .  ١٦٩ص/٣، المصدر السابق : كحالة ) ١٣٤(

  .  ١٣٣-١٣٠ص، القسم الثاني /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٣٥(

  . ٢٩٨ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٣٦(

  . ٢٠٢ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ١٣٧(

  . ٢٩٩ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٣٨(

  . ٣٠٤-٣٠٣ص/٢، سه المصدر نف) ١٣٩(

، المصــدر الســابق : الطحــان  ; ٢٠٠٢تشــرين الثــاني  ١١، ١٢العــدد :الجنــائن) ١٤٠(

  . ٤٢-٤٢ص

  . ١٦٠ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٤١(

  . ١٧٩ص،القسم األول /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٤٢(

  . ١٦٠ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ١٤٣(

  . ١٨٩ص،...الشعر العراقي : الدين عز ) ١٤٤(

  .٦٢ص/ ٢،المصدر السابق : الخاقاني ) ١٤٥(
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المصــدر : يوســف كركــوش،الحلــي;١٤٣ص،محاضــرات فــي النقــد األدبــي:العقــابي) ١٤٦(

  . ١٦١ص/٢، السابق 

المصـدر : يوسـف كركـوش ، الحلـي  ; ١٢٤ص/٢،المصدر السـابق : اليعقوبي ) ١٤٧(

  . ١٧٢ص/٢، السابق 

، المصـــــدر الســـــابق : الطحـــــان  ; ١٤٥ص/٢٣، المصـــــدر الســـــابق : ملي العـــــا) ١٤٨(

  .٦٧ص

  . ٣٠٤ص، المصدر السابق : البصير ) ١٤٩(

  . ٥٠ص،القسم األول /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٥٠(

  . ١٩٧ص/٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ١٥١(

  . ٥٥ص،القسم األول /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٥٢(

  . ٢٧٤-٢٧٣ص/٣، المصدر السابق : كحالة ) ١٥٣(

  .٥٨ص/٢٣، المصدر السابق : العاملي ) ١٥٤(

  . ٢٧٣ص/١، المصدر السابق : كحالة ;١٢٨ص،المصدر السابق :الزبيدي) ١٥٥(

  . ٣٩ص،القسم األول /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٥٦(

  . ٤٩-٤٨ص، ... األدب العراقي : مراد ) ١٥٧(

  .١٤٣-١٤١ص/٢، المصدر السابق : اقاني الخ) ١٥٨(

  . ١٥٢ص،المصدر السابق : الزبيدي  ;٦٧ص، المصدر السابق : الطحان ) ١٥٩(

  . ٢٤٨ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٦٠(

  .٧٦٧٧ص ،المصدر السابق: الطحان  ;١٧٢ص،المصدر السابق : العقابي)  ١٦١(

  . ٦١ص،المصدر السابق : مراد )  ١٦٢(

  . ٣٩ص،القسم الثاني /٣،المصدر السابق : ليعقوبي ا) ١٦٣(

  .٦٥-٦٤ص/٤،المصدر السابق: كحالة;٢٩٠ص/٢٧، المصدر السابق: العاملي) ١٦٤(

المصـــــدر : الطحـــــان ;١٨٥ص/٢، المصـــــدر الســـــابق:يوســـــف كركـــــوش،الحلـــــي) ١٦٥(

  .٩١ص، السابق
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  .٣١٠-٣٠٩ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٦٦(

  .٢٩٢ص، السابق  المصدر: البصير ) ١٦٧(

  . ١٥٨ص، المصدر السابق : علي عالء الدين ، اآللوسي ) ١٦٨(

  . ٥٩ص/٢،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٦٩(

  .١٦٣-١٦٢ص/٢، المصدر السابق:يوسف كركوش،الحلي) ١٧٠(

  . ٦١ص/٢،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٧١(

  . ٩٦ص،المصدر السابق :  العقابي ) ١٧٢(

  .١٦٤ص/٢، المصدر السابق:كركوش يوسف،الحلي) ١٧٣(

معجـــــم   : عــــواد ; ١٥٥ص، ١٩٤٣لســــنة ) ٢٠(العـــــدد : مجلــــة الغــــري النجفيــــة ) ١٧٤(

  . ١٠٢ص، المصدر السابق : الطحان  ; ٣٧٠ص/١: المؤلفين 

  .١٠٧ص،القسم األول  /٣،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٧٥(

  . ٣٧ص/١، المصدر السابق : عواد ) ١٧٦(

، المصــــــدر الســــــابق : الــــــورد ;ص ب /١،العقــــــد المفصــــــل: حيــــــدر ، الحلــــــي ) ١٧٧(

  . ٣١٨ص/١

، المصـــــدر الســـــابق : الخاقـــــاني  ; ١٦ص،ديـــــوان حيـــــدر الحلـــــي:حيـــــدر،الحلـــــي) ١٧٨(

  . ٤٢٣-٤٢١ص/٢

  .٢٢٩-٢٢٨ص، المصدر السابق : رؤوف ) ١٧٩(

  .٢٠٩ص، المصدر السابق : علوش ) ١٨٠(

  . ١٦-١٥ص،المصدر السابق : البصير ) ١٨١(

المصــــدر :اليعقــــوبي;٢٥ص،... لغــــة الشــــعر عنــــد الســــيد حيــــدر الحلــــي:الكعبــــي) ١٨٢(

  .١٥٥ص/٢،السابق

  . ٦١ص،المصدر السابق : البصير ) ١٨٣(

  . ٢٦ص،ديوان السيد حيدر الحلي :حيدر ، الحلي ) ١٨٤(

  .١٤٤ص/٢، المصدر السابق:يوسف كركوش،الحلي) ١٨٥(
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 ١٠٨ص، المصدر السـابق : حان الط ; ١٩٠ص/٢،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٨٦(

  . ٧٧ص، المصدر السابق : مراد ، 

  .٤٤٦ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٨٧(

  .١٣٧ص،المصدر السابق : العقابي  ;١٢٧ص/٦،... األعالم : الزركلي ) ١٨٨(

  . ٥٠٤-٥٠٣ص/٢، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٨٩(

، المصــــــــدر الســــــــابق : ني الخاقــــــــا ;١١٤ص، المصــــــــدر الســــــــابق : الطحــــــــان ) ١٩٠(

  .١١٨ص/٣

  . ١٣٣ص/٣، المصدر السابق : الخاقاني ) ١٩١(

: القمـي ;٣١٥ص، َأدب المحـن : الحلـو  ;٢٩٢ص، ... نقباء البشر : الطهراني ) ١٩٢(

، القزوينــي; ٨٠ص/١، الكــرام البــررة : الطهرانــي  ; ٢٠٢ص/٣، الكنـى واَأللقــاب 

المصـــــــــــــدر : وبي قـــــــــــــاليع ; ٢٠ص، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق : أبـــــــــــــي المعـــــــــــــز 

   ١٣٨ص/٢،السابق

  .  ٣١ص، المصدر السابق : الطائي ) ١٩٣(

   ١٥٦-١٥٥ ،المصدر السابق:العقابي ;٢٠٥ص/٣، المصدر السابق : الخاقاني) ١٩٤(

، المصــدر الســابق:يوســف كركــوش،الحلــي ;١٣ص/٥، المصــدر الســابق:كحالــة) ١٩٥(

  . ١٦٨ص/٢

  . ٩١ص/٢،المصدر السابق : اليعقوبي ) ١٩٦(

  .  ١٥ص، ...ديوان صالح الكواز : الكواز ) ١٩٧(

  . ١٢٧ص، ... الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : الوائلي ) ١٩٨(

  . ١٠ص /  ٤،الذريعة الى تصانيف الشيعة : الطهراني) ١٩٩(

  . ٢٦٧ص /  ٣،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٠٠(

  .  ٤٣ص ، القسم األول /  ٣، المصدر السابق : قوبي اليع) ٢٠١(

  .هـ ١٣٠٨ربيع اآلخرة ،  ١٤٥٢العدد : الزوراء ) ٢٠٢(
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المصــدر : مــراد  ; ١٥٥ص / ٢، المصــدر الســابق : يوســف كركــوش ، الحلــي ) ٢٠٣(

  .  ٩١ ص، السابق 

   ١٨٢ص/ ٢، المصدر السابق : اليعقوبي ): ٢٠٤(

   ١٠١ص ، المصدر السابق : مراد  ;  ١٨٢ ص، المصدر السابق :العقابي ) ٢٠٥(

  . ١٠٨ ص/  ٢، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٢٠٦(

المصـــدر : يوســـف كركـــوش ، الحلـــي  ; ٣٠٨ ص، المصـــدر الســـابق : البصـــير ) ٢٠٧(

  . ٢٠٠ ص/٢،السابق

  . ٦٥ ص/ ٩، أدب الطف : ُشّبر ) ٢٠٨(

  .  ١١٥ ص، المصدر السابق : مراد ) ٢٠٩(

  .  ٣٣٨ -٣٣٤ ص، المصدر السابق : البصير ) ٢١٠(

  . ١٧١ – ١٦٥ص ،المصدر السابق : مجيد ) ٢١١(

  . ٥٤ ص، األدب والسياسة : الكناني ) ٢١٢(

  .  ٥٢ ص، القسم الثاني / ٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٢١٣(

  . ٥٧ ص، المصدر السابق : الكناني )  ٢١٤(

  .  ٣٤٨- ٣٤٧ ص/  ٣، المصدر السابق : الخاقاني ) ٢١٥(

  . ١٤٩ – ١٤٨ ص، المصدر السابق : الطائي ) ٢١٦(

  .   ١٥٩ص ، المصدر السابق : الطحان ) ٢١٧(

  .   ١٧٨ص ، المصدر السابق : الوائلي ) ٢١٨(

  . ٢٠٤ص، المصدر السابق : العقابي) ٢١٩(

  .  ٧٢ص/١، تراجم شعراء آل العذاري : العذاري ) ٢٢٠(

المصـــــدر : عـــــواد  ;١٧٣ص/١،  األذفـــــرالمســـــك : محمـــــود شـــــكري، اآللوســـــي) ٢٢١(

  .  ٤٢٨ص/٢، قالساب

  .  ٢٠-١٨ص/٤، المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٢٢(

  . ١٣٢ص، المصدر السابق : مراد  ; ٥١ص/٧، المصدر السابق : كحالة ) ٢٢٣(
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  . ١٣٠ص / ٤المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٢٤(

  . ١٨٤ص ، القسم األول /  ٣، المصدر السابق :اليعقوبي ) ٢٢٥(

  .١١٤ص/٧، المصدر السابق: كحالة ; ٤٣٥ص/٢، المصدر السابق: عواد) ٢٢٦(

   ٥٣ص/٤المصدر السابق : الخاقاني ; ١٦٤ص، المصدر السابق : الطحان) ٢٢٧(

  .٧٥-٥٦ص/٤،المصدر السابق: الخاقاني; ٨٦ص/ ٢المصدر السابق :اليعقوبي) ٢٢٨(

  . ٢٢٧ص ، المصدر السابق : العقابي  ; ١٤٩المصدر السابق ص : مراد ) ٢٢٩(

  . ٤٥٩- ٤٥٨ص / ٥، مصدر السابق ال:الخاقاني ) ٢٣٠(

  .  ٢٣٤ص ، المصدر السابق : العقابي  ; ٣٥ص/٣، المصدر السابق:عواد) ٢٣١(

  . ٢٦٧ص/٤، المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٣٢(

  .٩٤ص/٣،المصدر السابق: كحالة ; ٢٩ص/١، المصدر السابق: العذاري) ٢٣٣(

  . هـ ١٣٠٨جمادي اآلخرة  ١٤، ١٤٥٨العدد :الزوراء) ٢٣٤(

ــــــد ) ٢٣٥( ــــــي ;١٩٢٢آب  ٨،  ٩٢العــــــدد : المفي .  ٤٧٨ص/١،... الذريعــــــة : الطهران

  .  ١٨٩ص/ ٢،المصدر السابق : يوسف كركوش ،  الحلي

  . ٣٢٤ص / ٤،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٣٦(

ر المصـــــــــــد: مـــــــــــراد ; ٢٥٨ص /  ٢، المصـــــــــــدر الســـــــــــابق : حـــــــــــرز الـــــــــــدين )  ٢٣٧(

  .١٦٣ص،السابق

  . ٢٤٧ – ٢٤٦ص / ٤، در السابق المص: الخاقاني ) ٢٣٨(

  . ٨٤ص، المصدر السابق : الكناني ) ٢٣٩(

  . ١٧٤ص ، القسم الثاني / ٣، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٢٤٠(

  ١٨٠–١٧٩ص،المصدر السابق : الطحان ; ٢٠٥ص /٣،المصدر السابق: عواد)  ٢٤١(

  . ١٥٩ص / ٢، المصدر السابق :يوسف كركوش ، الحلي ) ٢٤٢(

، المصـــدر الســـابق : الطحـــان  ; ٣٤٨ص /٢،المصـــدر الســـابق : ز الـــدين حـــر ) ٢٤٣(

   ١٨٦ص

  .٢٠٠٢أيلول  ٩، ١٦العدد : ذاكرة الجنائن ) ٢٤٤(
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  ١١٩-١١٧ص،ابقــالمصدر الس:الكناني :٢١٢ص،١٥٧ص..جازة الكبيرةاإل: النجفي) ٢٤٥(

 ، المصـــدر الســـابق: مـــراد ; ٣٦ص،المصـــدر الســـابق : أبـــي المعـــز،القزوينـــي ) ٢٤٦(

   ١٩٧ص

  . ٦ص ،القسم الثاني /  ٣،المصدر السابق :اليعقوبي ) ٢٤٧(

آخر رعاة الحركة العربيـة ، أبو المعز السيد محمد الحسيني القزويني :الهاللي ) ٢٤٨(

  .٤٥ص،)١٩٦٢(لسنه  ٧٣العدد ، لكويتية مجلة العربي ا. في العراق

  . ١٢٥ص ، المصدر السابق : البصير ) ٢٤٩(

القسـم /٣، المصـدر السـابق : اليعقـوبي  ; ١٠٦ص، المصدر السـابق : الكناني ) ٢٥٠(

  .٧ص ، الثاني 

  . ٢٦٨ص،المصدر السابق : العقابي ) ٢٥١(

  .٤١٨ص/٤،المصدر السابق : الخاقاني) ٢٥٢(

: عـــــــــــواد  ; ٢٩٦ص ،... موشـــــــــــحات الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد الُمـــــــــــال : القريشـــــــــــي ) ٢٥٣(

  .٢٤٢ص/٣،المصدر

  .٣٣٤-٢٩٧ص،المصدر السابق : القريشي ; ٣٤٨ص،المصدر السابق :مجيد) ٢٥٤(

  .٢١٣ص/٥، المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٥٥(

  .٢٩٢-٢٩١ص،الواقعية في اَألدب المعاصر : الشمري )٢٥٦(

  . ٢١٦ص،المصدر السابق : الطحان ) ٢٥٧(

  . ٢٩٩ص/٥،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٥٨(

ــــــــة  ;١٩٢٧تمــــــــوز  ١٤، ٧٩العــــــــدد : الفضــــــــيلة ) ٢٥٩(  ،لمصــــــــدر الســــــــابقا: كحال

ـــــدين ;٢٨ص/١٣ المصـــــدر : رؤوف ; ١٠١ص/٣،المصـــــدر الســـــابق  :حـــــرز ال

   ٢٠٧ص،السابق 

  .١٤١ص/٢،المصدر السابق :يوسف كركوش ،الحلي ) ٢٦٠(

  .٣٤٧- ٣٤٦ص/٥،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٦١(

  . ١٤١ص،المصدر السابق : الكناني ) ٢٦٢( 
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  . ١٦٠ص، المصدر السابق : مجيد ) ٢٦٣(

، المصـدر السـابق: أبـي المعـز ، القزويني  ; ٦٣ص/٣،المصدر السابق :القمي) ٢٦٤(

  .١١٠ص/ ٣، المصدر السابق : حرز الدين  ; ١٩-١٧ص

  .  ٣٦٠- ٣٥٩ص /٥،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٦٥(

  . ٣٦١- ٣٦٠ص، المصدر نفسه ) ٢٦٦(

  . ٣٠٤ص، المصدر السابق: العقابي  ;٨٩ص،لُّب األلباب : السهروردي )  ٢٦٧(

  .  ٣٤٧ص، النجف األشرف وحركة الجهاد : الجبوري ) ٢٦٨(

المصــــــــــــدر : عــــــــــــواد  ; ٢٧٢ص/ ٣،المصــــــــــــدر الســــــــــــابق : حــــــــــــرز الــــــــــــدين ) ٢٦٩(

  .٤٣٤ص/٣،السابق

  . ٣ص، ... ديوان الشيخ يعقوب : يعقوب ، الحلي ) ٢٧٠(

  . ٢٠٤ص/ ٢، المصدر السابق : يوسف كركوش ، الحلي ) ٢٧١(

  . ١٩٤ص،صدر السابق الم: الكناني ) ٢٧٢(

  .النوادر في األخبار واألشعار والطرف األدبية: أحمد ، ُأنظر القزويني )  ٢٧٣(

ـــــــــــة  ; ٥٠٧- ٥٠٦ص/ ١٧،المصـــــــــــدر الســـــــــــابق : العـــــــــــاملي ) ٢٧٤( المصـــــــــــدر : كحال

   ٢٧ص/٣،السابق

، المصــــــــدر الســــــــابق : البصــــــــير  ; ١٩٩ص/ ١،المصــــــــدر الســــــــابق :الــــــــورد) ٢٧٥(

  . ١٦٩ص

   ٢٦٨-٢٦٧ص/١٦، المصدر السابق: العاملي ;٤٣ص/٤،  ..لذريعة ا: الطهراني) ٢٧٦(

  .  ١٦٩ص/ ٣،المصدر السابق : كحالة ) ٢٧٧(

  .ديوان حسن الّقيم :  حسن ،  الّقيم ُأنظر) ٢٧٨(

القســـم /٣،ابقالمصـــدر الســـ:اليعقـــوبي ;٣٥١ص/ ٢، المصـــدر الســـابق:الخاقـــاني) ٢٧٩(

  . ٣٣ص، األول 

  .  ٣٤٠ص/٣،المصدر السابق : كحالة ) ٢٨٠(

  .  ٢١٨ص، المصدر السابق : الزبيدي )٢٨١(
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 ،المصـــــدر الســـــابق: الطحـــــان  ; ٢٩٠ص/ ٢٧، المصـــــدر الســـــابق : العـــــاملي ) ٢٨٢(

  .٨٥ص

  . ٣٤٧ص/٢ ،المصدر السابق: الخاقاني  ; ٣٧٠ص/١،المصدر السابق : عواد )٢٨٣(

حيـــدر ديـــوان  :حيـــدر ، الحلـــي  ; ص د/١،العقـــد المفصـــل : حيـــدر ، الحلـــي ) ٢٨٤(

  . ٢٢٩ص، المصدر السابق : رؤوف  ; ٢٣ص،  الحلي

  .  ٥٠٣ -٥٠٢ص/٢،المصدر السابق : الخاقاني ) ٢٨٥(

  .  ٥٣ص، المصدر السابق : مجيد  ; ١٣ص/٥، المصدر السابق : كحالة ) ٢٨٦(

  .ديوان صالح الكواز :  صالح ،  ُأنظر الكواز) ٢٨٧(

  .  ١٨٤ص/٢، المصدر السابق : اليعقوبي ) ٢٨٨(

  . ديوان عبد المجيد العطار : ُأنظر العطار ) ٢٨٩(

، المصـــدر الســـابق: يوســـف كركـــوش ، الحلـــي;٥٦ص،المصـــدر الســـابق:الكنـــاني) ٢٩٠(

  . ١٥٠ص/٢

  . ١٢٧ص، المصدر السابق : مراد  ; ٢٥٥ص، المصدر السابق : رؤوف ) ٢٩١(

  .  ١٦٢ص، المصدر السابق : الطحان ) ٢٩٢(

  . ١١٤ص/ ٧، المصدر السابق: كحالة ) ٢٩٣(

  . ٤٧٣ص ، المصدر السابق : مجيد ) ٢٩٤(

  . ١٧٨ص ، المصدر السابق : الطحان ) ٢٩٥(

، المصــدر الســابق:يوســف كركــوش،الحلــي ;٩٤ص/ ٣، المصــدر الســابق:عــواد) ٢٩٦(

  .  ١٨٩ص/٢

ـــدين ) ٢٩٧( ، المصـــدر الســـابق : الزبيـــدي  ; ٢٥٨ص/٢، المصـــدر الســـابق : حـــرز ال

  .  ١٩٤ص

، المصـدر السـابق: الطحـان  ; ٢٨٧ص،  ٢٨١ص/٥،المصدر السـابق :الخاقاني) ٢٩٨(

  . ١٨٢ص 



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

ـــاني/ ٣، المصـــدر الســـابق :اليعقـــوبي) ٢٩٩( ـــة  ; ١٤-١٣ص،القســـم الث المصـــدر : كحال

  .٥٧-٥٦ص /٢، السابق 

  .  ٢١٨- ٢١٧ص / ٥، المصدر السابق : الخاقاني ) ٣٠٠(

  . ٢١٧ص، المصدر السابق : الطحان ) ٣٠١(

، المصـــدر الســـابق:يوســـف كركـــوش، الحلـــي ; ٢٠٧ص،صـــدر الســـابقالم:رؤوف) ٣٠٢(

  .١٤٠ص/٢

ــــدين  ; ١٩٢٧تمــــوز  ١٤،  ٧٩العــــدد :الفضــــيلة)  ٣٠٣( المصــــدر الســــابق : حــــرز ال

المصـــــــــدر : اليعقـــــــــوبي  ; ٤٩-٤٨ص/١، ...الذريعـــــــــة: الطهرانـــــــــي ; ٣١٠ص/٣

  . ١٣٤ – ١٣٢ ص/٢، السابق

القسـم /٣، المصـدر السـابق :  اليعقوبي ; ٤٤٣ص/٣، المصدر السابق : عواد ) ٣٠٤(

  . ٣٧١ص ، المصدر السابق : الشمري  ; ٦٨ص، الثاني 

  .ديوان الشيخ يعقوب الحاج جعفر الحلي : يعقوب ، ُأنظر الحلي )  ٣٠٥(
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  )١(ملحق رقم 
   ١٩١٤ــ ١٨٥٠أبرز األسر العلمية واألَدبية في الحلة للمدة 

  العلماء واألُدباء  األسرة

  زوينيآل الق

  ،السيد باقر هادي القزويين ،السيد امحد القزويين 
  ،السيد جواد هادي القزويين  ،السيد جعفر مهدي القزويين

  ،السيد صاحل مهدي القزويين ،السيد حسني مهدي القزويين 
  ،السيد حممد مهدي القزويين ،السيد حمسن حسني القزويين 

  يينالسيد هادي صاحل القزو ،السيد مهدي القزويين 

  آل السيد سليمان
 ،السيد عبد املطلب داود  ،السيد حيدر سليمان  ،السيد حسني حيدر 

  . السيد مهدي داود سليمان الكبري ،السيد مرزه عباس 

  آل العذاري
 ،الشيخ عبد ا علي  ،الشيخ عباس علي  ،الشيخ حسن عباس 

  .الشيخ حممد عبد ا  ،الشيخ حمسن علي 

  السيد هاشم كمال الدين ،سيد جعفر محد كمال لدين ال  آل كمال الدين

  الشيخ صاحل مهدي ،الشيخ عبد احلسني صاحل   آل الكواز

  الشيخ حممد يوسف ابراهيم ،الشيخ حسن حممد   آل القيّم

  
  

  
  
  
  



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  )٢(ملحق رقم 
  فقھاء العلوم الدينية وأساتذة اللغة العربية وآدابھا في الحلة

  ١٩١٤ – ١٨٥٠للمدة  
  المصادر التي ذكرته  االختصاص  األستاذ/ الفقيه 

  ١٣٨ص/٣،معجم املؤلفني   أدب، لغة ، أصول ، فقه   جعفر حمد الحلي
  ٤٠٧ص/٢ ،شعراء احللة   أدب، لغة ، أصول ، فقه   جعفر القزويني
  ٢٣٨ص/١،أعالم العراق للحديث  العلوم الدينية  جواد القزويني
  ٤/٣٢٢،شعراء احللة   الفقه  حسن جعفر الحلي
  ١٦٧ص،١٤٢ص،١٢٧ص/٢احللةتأريخ   المنطق، الفقه ، علوم العربية   حسن الفلوجي

  ٣٢ص ،القسم األول/٣،البابليات  األدب، اللغة العربية   حسن مصبح الحلي
  ٦٥-٦٤ص/ ٤،معجم املؤلفني  األصول، الفقه  حسين القزويني
  ص ج،العقد املفصل   العربية وآدابھا  حيدر الحلي
  ٢٧١ص/١ ،شعراء احللة  عربيةعلوم ال  حمادي رعيد
  ٢١٠ص/٥ ،شعراء احللة   األدب  حمادي نوح
  ١٨٥ص /٢،تاريخ احللة   الفقه واألصول  صالح القزويني
  ١٥٦ص/٢،تأريخ احللة   أدب،صرف،نحو  صالح الكواز
  ٧٥ص  ،القسم األول /٣البابليات   طب قديم، أدب ، فقه  عبد هللا العذاري
  ٣٣٤ص،هنضة العراق األدبية   األدب، ية اللغة العرب  عبد المطلب الحلي
  ١٣٠ص/ ٤شعراء احللة   األدب،الرواية   علي قاسم األسدي
  ١٩٢٢آب  ٨ ،٩٢العدد :املفيد  الفقه  محسن القزويني
محمد حسين 
  ١٦٣ص  ،األدب العراقي   لغة عربية، اصول ، الفقه   الّجباوي



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  ١٧٩ص  ،ن أدباء عراقيو  علوم العربية، اصول ، فقه   محمد العذاري
محمد مھدي 
  القزويني

علم ، تفسير ، اصول ، فقه 
  ٣٤٨/ص٢،معارف الرجال   تأريخ، الكالم نحو  تراجم 

  ١٠٩ص  ،القسم الثا�ي/ ٣البابليات   علم الحديث، اللغة العربية   محمد نظر علي
  ٢٧١ص /١ ،شعراء احللة    علوم العربية  محمود سماكه

معاني ، ف صر، نحو ، فقه   مھدي داود الحلي
  ٢٨ص/١٣،معجم املؤلفني   منطق، أدب ، بيان 

  ٣٦٨ص/٥ ،شعراء احللة   عروض، نحو   مھدي الفلوجي

  مھدي القزويني
، علوم العربية ، اصول ، فقه 

تراجم ، انساب ، فلسفه منطق 
  تفسير، 

معارف  ;٦٣ص/ ٣ ،الكنى واأللقاب 
  ١١٠ص/٣،الرجال 

  ٤٣٤ص/٣ ،ؤلفنيمعجم امل  اصول، فقه   ھاشم كمال الدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  )٣(ملحق رقم 
  ١٩١٤- ١٨٥٠الخطباء في الحلة للمدة 

  المصادر التي ذكرته  الخطيب
  . ١٥٤ص/ ١شعراء احللة   احمد أبو مراشيق الحلي

  . ٢٩٨ص/ ٢،شعراء احللة   حسن حّمود الحلي
  .٣٠٤ص  ،هنضة العراق األدبية   حسن القيّم

  . ١٧٣ص  /٢،تأريخ احللة   حسن الفلوجي
  .١٧٠ص /٢،البابليات   حسون العبد هللا 

  .١٣٧ص ،حماضرات يف النقد األدبي   رضا بن ابي القاسم الحلي 
  . ٩١ص /٢،البابليات   صالح الكواز
  .١١٨ص /٣شعراء احللة   يصالح األعرج

  . ١٢٩ص/ ٤شعراء احللة   علي قاسم االسدي 
  .٢٠٤ص ،األدبي حماضرات يف النقد   )الصغير( علي العذاري 

  . ٨٤ص،األدب والسياسة   محمد رضا الشھيب
  .١٠٥ص /٢ ،البابليات   محمد القيّم 

  .٢٨٧ص ،الواقعية يف األدب املعاصر  محمد نظر علي 
  .٢١٦ص  ،أُدباء عراقيون   الحلي مرزة

  .٢٠٤ص  /٢تأريخ احللة   يعقوب الحلي  
  
  
  
  
  
  



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  )٤(ملحق رقم 
  ١٩١٤ – ١٨٥٠لة للمدة النّساخون والخطاطون في الح

  المصادر التي ذكرته  الخطاط/النساخ 

  . ٣٥١ص/٢ ،شعراء احللة  حسن مّصبح الحلي
  . ١٥٧ص /،٢تأريخ احللة   عباس العذاري
  . ١٥٥ص/٢ ،تأريخ احللة   عبد هللا العذاري
  . ٩٣ص،القسم األول / ٣ ،البابليات   عبد هللا الوزان
  . ١٨٩ص،الروض األزهر   علي ابراھيم
  .٢٥٥ص  ،التأريخ واملؤرخون   علي عوض

  . ٣٠٠ص/٤،شعراء احللة   محسن العذاري
  . ٢١٧ص،القسم الثا�ي / ٣البابليات   محمد حسن مال مبارك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                  

א א א )א(١٩١٤–١٨٥٠א

 

 
 

  )٥(ملحق رقم 
  المقترح من قبل السيد مصطفى الواعظ) نظام آداب التدريس والمدرس ( 

  ∗م  ١٨٩٢/ ھـ  ١٣١٠ام حسن باشا ع بناء على طلب والي بغداد
  :  المادة األولى 

اً  عامالً  عاقالً مجرب األطوار  وم،ينبغي أن يكون المدرس عالم ، متضلعاً من العل
واعظ الحسنة  يم، فصيحاً  بليغاً  مقتدراً على البيان وإداء الم اً  بصناعة التعل ً ،  عارف ا  واقف

  .....العشائر  مطلعاً على األمور السياسية وأحوال، اإلرشادعلى فن 
  : المادة الثانية 

 وقوراً  ،األلفاظ الصحيحة ، يقرب األمثلة ( يلزم على المدرس رعاية مصلحة التعليم 
 ً   ).متواضعا

  :  المادة الثالثة 
وم  ل ي ام ك ال أو ( يجب على المدرس أوالً  تعليم الناس بالدرس الخاص والع ال إمھ ب

  ).عتقادية والفقھيةأركان الدين والمسائل اإلواإلسالم ويمان إھمال وال قصور أحكام اإل
  : المادة الرابعة 

  .ينبغي للمدرس أن يبين فضائل آل البيت النبوي ومناقبھم ومآثرھم 
  :المادة الخامسة 

  .......يقتضي من المدرس تعليم الناس الفضائل 
  : المادة السادسة 

  .المسائل التي يتم االختالف عليھا باألدلة  تثبتأن 
  :دة السابعة الما

ات  اس واجب م الن درس أن يّعل ى الم المعل حيحة  اإلس ة ، الص الة وبقي ام الص وأحك
  أركان الدين 

  : المادة الثامنة 
دريس  رف الت م وش لك العل ى مس افظ عل ع ، أن يح ع التواض ام م يانة المق وص

  ......والوقار
  :المادة التاسعة 

  .رامه ووقايته وحمايته وصيانتهة بتعظيم المدرس وإحتينبغي إعطاء األوامر العليّ 
   :المادة العاشرة  

ى السمع والطاعة  د واإليجب على المدرس حث الناس عل د الحمي اد للسلطان عب نقي
  .أوامر أولياء ِ األمور إلى

  :المادة الحادية عشر 
ات  اء المعلوم درس إعط ى الم ي عل هينبغ ه بإجراءات ائج عمل ة ونت وإن رأت ، الفعلي

رة وأقتضى الحال إل ،الحكومة السنية  و م ، جراء البحث والتفتيش عن المدرس بالسنة ول
  رأيھم العالي  إلىفھو منوط 

  الداعي مفتي لواء الحلة
  مصطفى نوري أغا

                                                 
  . ٢٠٨ص ، الروض األَزھر: الواعظ    -  ∗
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  مصادر البحث 
  :السالنامات العثمانية    - ١

  ) ١(م   دفعة  ١٨٧٥/هـ  ١٢٩٢سالنامة بغداد لسنة   -

  )١٧(دفعة    ١٩٠١/هـ  ١٣١٩سالنامة بغداد لسنة   -

  :املخطوطات   – ٢
مخطـوط ، العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية: محمد حسن ، آل كاشف الغطاء  - 

  ).النجف(في مكتبة آل كاشف الغطاء

مختصـر المسـتفاد مـن تـأريخ بغـداد أو منتجـع المرتـاد فـي : جبرائيـل صـفر ، حنوش  -

مخطـــــوط فـــــي دار المخطوطـــــات العراقيـــــة . تـــــأريخ بغـــــداد 

  ) .١٠٤٤(برقم ) اد بغد(

مخطـوط فـي دار المخطوطـات ، ذيل مطـالع السـعود : محمود بن سلطان ، الشاوي  -

  ).٢٩٦٦٤(برقم ) بغداد (العراقية 

  :الرسائل واألطاريح اجلامعية   - ٣
- ١٩١٤تطــور السياســة التعليميــة فــي العــراق بــين ســنتي : إبــراهيم خليــل ، أحمــد  - 

مقدمــة الــى كليــة  –شــورة غيــر من –رســالة دكتــوراه ،  ١٩٣٢

  ).١٩٧٩(، جامعة بغداد  –اآلداب 

 – ٦٤٨جمـــال الـــدين الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر :  محمـــد مفيـــد ، آل ياســـين  -

مقدمة الى  –غير منشورة  –أطروحة ماجستير ، هـ  ٧٢٦

  ). ١٩٧١(،جامعة بغداد  –كلية اآلداب 

،  ١٩١٤-١٩٠٨عــراق بــين الحركــة القوميــة العربيــة فــي ال: محمــد هليــل، الجــابري  -

–كليـــة اآلداب إلــىمقدمــة  –غيــر منشـــورة  –رســالة دكتــوراه 

  ).١٩٨٠(، جامعة بغداد 
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غيـر –رسـالة دكتـوراه ،  ١٩٥٨ – ١٩٤٥التعلـيم فـي العـراق : صالح محمـد ، حاتم  -

، جامعـــــــة بغـــــــداد  –مقدمـــــــة الـــــــى كليـــــــة اآلداب  –منشـــــــورة 

)١٩٩٤.(  

/ هـــــ  ١٢٨٩- ١٢٨٦د مـــدحت باشــــا العـــراق فــــي عهــــ: محمــــد عصــــفور ، مان ســـل -

ــــر منشــــورة  –أطروحــــة ماجســــتير،م  ١٨٧٢ – ١٨٦٩  –غي

  ) .١٩٨٣(، جامعة بغداد –مقدمة الى كلية اآلداب 

،  ١٩٣٠- ١٩٠٠القــــومي فـــي الشــــعر الحــــديث  هتجــــااإل: حســــن دخيـــل ، الطـــائي  -

مقدمة الـى كليـة اآلداب  –غير منشورة  –أطروحة ماجستير 

  ) .١٩٨٣(، جامعة بغداد –

 ١٣٠٤(لغــــة الشــــعر عنــــد الســــيد حيــــدر الحلــــي المتــــوفى : أحمــــد صــــبيح ، لكعبــــي ا -

مقدمــة  –غيــر منشــورة  –أطروحــة ماجســتير )   م ١٨٨٦/هـــ

  ).٢٠٠٤(، معة بابل اج –الى كلية التربية 

أطروحـــة ، ١٩١٧ – ١٨٢٤الشـــعر فـــي الحلـــة بـــين ســـنتي : محمـــد حســـن ، مجيـــد  -

ـــــر منشـــــورة  –ماجســـــتير  ـــــمقدمـــــة  –غي ـــــة اآلداب  ىإل  –كلي

 ) .١٩٧٧(، جامعة بغداد 

أطروحـــــة ،  ١٩١٤-١٨٦٩بـــــدايات التحـــــديث فـــــي العـــــراق : نميـــــر طـــــه ، ياســـــين  -

ــــر منشــــورة  –ماجســــتير  ــــى معهــــد الدراســــات  –غي مقدمــــة ال

  ) .١٩٨٤(،الجامعة المستنصرية  –القومية 
 

  الكتب     – ٤
والتعليم فـي العـراق ذكريـات التربية ، فصول من تأريخ العراق : علي ، آل بازركان  -

  ) ١٩٩٢،  ٢ ط، بغداد (ووثائق 

  ).١٩٨٦،  ٢ ط، بيروت (ماضي النجف وحاضره : جعفر باقر، آل محبوبة  -
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، الدُّر المنتشـر فـي رجـال القـرن الثـاني والثالـث عشـر: علي عالء الدين ، اآللوسي  -

  )١٩٦٧، بغداد (وعبد اهللا الجبوري تحقيق جمال الدين اآللوسي 

  ). ١٩٣٠، بغداد ( ١ر جالمسك األذف: محمود شكري ، لوسي اآل  -

قيق الســيد محمــد بحــر ــــتح، حر العلــوم ـال الســيد بــــــرج: محمــد مهــدي ، بحــر العلــوم  -

  ). هـ ١٣٦٣، طهران ( ١العلوم ج 

ـــهضة العــراق األدبيــة فــي القــرن التـنــ: محمــد مهــدي ، البصــير  - ، بغــداد (اسع عشــر ــ

١٩٤٦ . (  

-١٣٢٢النجــــــــف األشــــــــرف وحركــــــــة الجهــــــــاد عــــــــام : كامــــــــل ســــــــليمان ،ي الجبـــــــور  -

  ). ٢٠٠٢، بيروت (م  ١٩١٤/هـ١٣٣٣

  ) . ٢٠٠٥، قم ( مذكراتي : محمد مهدي ، الجواهري  -

 ٣ج،  ٢لماء واألدبـــــاء جــــــي تــــراجم العـــــــرجال فــــــعارف الــــــم: محمـــــد ، حــــرز الــــدين  -

  ). ١٩٦٤، النجف (

  ) ١٩٦٧، بيروت (١٩٤١- ١٩٢١اق مذكراتي في العر : ساطع ، الحصري  -

  ). ١٩٦٣، النجف (أدب المحن : محمد علي ، الحلو  -

  ).هـ  ١٣٣١، صيدا (سحر بابل وسجع البالبل : الحلي جعفر  -

  ). ١٩٦٤،  ٢ط ، بغداد (ديوان السيد حيدر الحلي : الحلي حيدر  -

  ).هـ  ١٣٣١، بغداد (  ١العقد المفصل ج : ــــــ

  ).١٩٦٢، النجف (وان الشيخ يعقوب الحاج جعفر الحلي دي: يعقوب ، الحلي  -

  ) . ١٩٦٥، النجف (  ٢تأريخ الحلة ج : يوسف كركوش الشيخ ، الحلي  -

، ٤ج ،) ١٩٦٤،  ٢ط ، بيـروت (  ٣ج ، ٢ج ،  ١ شـعراء الحلـة ج: علي، الخاقاني  -

  ). ١٩٥٣،  ١٩٥٢،النجف (  ٥ج 

العراقيـــون فـــي العصـــر العثمـــاني  التـــأريخ والمؤرخـــون: عمـــاد عبـــد الســـالم ، رؤوف  -

  ). ١٩٨٢، بغداد (

  ). ١٩٦٦، بيروت (أغراض الشعر العراقي الحديث : رحيم داود ، الزبيدي  -
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األعـــالم قـــاموس تـــراجم ألشـــهر الرجـــال والنســـاء ومـــن العـــرب : الزركلـــي خيـــر الـــدين  -

  ).٢٠٠٥، ٦ط ، بيروت(٧ والمستعربين والمستشرقين ج

  ).١٩٥٤، القاهرة (يارات األدبية الحديثة في العراق نظرات في الت: سعيد جميل  -

  ) . ١٩٣٣، بغداد (لُّب األلباب : محمد صالح ، دي ر السهرو  -

  ) .٢٠٠١، بيروت (   ٨ أدب الطف ج: جواد ، شُّبر  -

  ).١٩٩١،بغداد (موسوعة الشيخ علي الشرقي القسم الرابع : علي ، الشرقي  -

  ).١٩٧٤بيروت ،(في األدب المعاصر الواقعية: عبد الحسين صالح ، الشمري  -

  ). ١٩٥١، بغداد (أدباء عراقيون : عبد الرسول ، الطحان  -

  ).النجف. ت  ٠د (  ١طبقات أعالم الشيعة ج : بزرك  أغا، الطهراني   -

  .)١٩٣٦،النجف ( ٤ج ، ١الذريعة الى تصانيف الشيعة ج : ــ ـــــ  -

  ). ١٩٥٤،النجف(١بعد العشرة جالكرام البررة في القرن الثالث : ــــــ  - 

  ).  ١٩٤٥، النجف ( نقباء البشر في القرن الرابع عشر : ــ ـــــ -

، بغـداد (عجم القبائل واألسر والطوائف في العـراق ـم: ثامر عبد الحسين ، العامري   -

٢٠٠٦. (  

 ١٧،  ١٦،  ١٥: أعيــــان الشــــيعة األجــــزاء : محســــن األمــــين الحســــيني ، العــــاملي   -

  )  ١٩٤٦، دمشق  (،  ٢٧، ٢٣

  ). ١٩٥٧، بغداد ( شعراء القزويني الحلي : جالل طالب ، عبد  -

ـــــســــتار ن، العبــــودي  - ــــ:  وريـ ـــــال ، جامعــــة بابــــل( ١٩٣٩ – ١٨٧٣حلة ـتعليم فــــي ال

٢٠٠٨ .( 

  ). ١٩٧٠، بغداد ( التعليم األهلي في العراق : غانم سعيد ، العبيدي  -

  ) .ت  ٠د –م  ٠د(  ١اري ج تراجم شعراء آل العذ: محمد حمزة ،العذاري  -

  ). ١٩٧٦، بغداد (تطور الفكر الحديث في العراق  . يوسف ، عز الدين   -

  ).١٩٦٩، القاهرة( الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر: ـ ــــــ -

  ) .   ١٩٥٥، بغداد (  ٧ج ،  تأريخ العراق بين إحتاللين: عباس ، العزاوي  -
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  ) .١٩٦٠، النجف ( ديوان عبد المجيد العطار : المجيد عبد ، العطار  -

  ).١٩٦٩، بغداد ( ٣، ٢، ١معجم المؤلفين العراقيين األجزاء : كوركيس  ، عواد -

  ). ١٩٩٧، بيروت (محاضرات في النقد األدبي : حسن محمد ، العقابي   -

  ).١٩٧٨، بيروت ( أدباء حليون : جواد ، علوش  -

  ).١٩٦٢، بغداد (ترجمة موسى كاظم نورس ، اد تأريخ بغد: سليمان ، فائق  -

األدب ،طـــروس االنشـــاء وســـطور اَألمـــالء : أبـــي المعـــز محمـــد مهـــدي ، القزوينـــي  -

تحقيـق جـودت ، العراقي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القـرن العشـرين 

  ). ١٩٩٨، بيروت (القزويني 

تحقيــق جــودت ،دبيــة النــوادر فــي األخبــار واألشــعار والطــرف األ: أحمــد ، القزوينــي  -

  ) .١٩٩٨، بيروت ( القزويني 

  ).١٩٧٠، النجف (  ٣ ج ، الُكنى واأللقاب: عباس ، مي لقٌّ ا  -

  ).  ١٩٦٥،النجف ( ديوان حسن الّقيم : حسن ، م القيّ  -

،  ١٣،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣، ١: ُمعجــــــم المــــــؤلفين األجــــــزاء : عمــــــر رضــــــا ، كحالــــــة  -

  ) .  ١٩٥٧دمشق(

  ) . ١٩٥٧، بغداد (األدب والسياسة : رحيم جواد ، الكناني  -

  ). هـ  ١٣٨٤، النجف ( ديوان صالح الكواز : صالح ، الكواز  -

، القـاهرة (وسف كمـال حتاتـه ترجمة ي، ذكرات مدحت باشا ــم: علي حيدر ، مدحت  -

١٩٠٣ . (  

  )  ١٩٧٠، بغداد ( األدب العراقي في القرن التاسع عشر : مجيد حميد ، مراد  -

  ) ١٩٦٦، بيروت (الثقافة العربية المعاصرة : براهيم شفيق ا، ناجي  -

 ١٩١٨-١٨٦٩ رــــــثماني األخيـهد العــــــــــي العــــــالتعلــــيم ف:  وسىـجميــــل مــــ، جارـالنــــ -

  ) .٢٠٠١،بغداد(

، ة أو الطريـق والحجـة لثمـرة المهجـةاألجـازة الكبيـر : شهاب الدين المرعشي ، النجفي  -

  ). ١٩٩٣-م ٠د(إعداد محمد الحمامي الحائري 
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تــأريخ العــراق الحــديث مــن نهايــة حكــم داود باشــا حتــى : عبــد العزيــز ســليمان ، وارنــ -

  )١٩٦٨، القاهرة (نهاية حكم مدحت باشا 

- ١٦٣٨راق فــي العهــد العثمــاني ـي العــــــتعليم فـأريخ الـــتــ: رزاق ـبد الـــعــ، الهاللــي  -

  ) . ١٩٥٩، بغداد ( ١٩١٧

ـــ  ، بغــداد ( ١٩٣٢ -١٩٢١ب البريطــاني عهــد االنتــداتــأريخ التعلــيم فــي العــراق فــي : ــــ

٢٠٠٠ (  

 ٢ط، بغـداد (ياسي العراقـي فـي القـرن التاسـع عشـر ـر الســـالشع: راهيم ــاب، لي ـالوائ -

 ،١٩٧٨ .(  

ــــال - ـــ: صطفى ـمـــ، واعظ ـ ـــرـروض األزهــــال ـــراجم آل الســـيد جعف ، الموصـــل ( ر فـــي ت

١٩٤٨ .(  

بغـداد (١ناجي معـروف ج ٠عة دمراج، الم العراق الحديث ــأع: اقر أمين ـب، ورد ــال -

  ) .ت ٠د، 

  ) . ت ٠د، قم ( دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : علي ، الوردي  -

القســــم األول  – ٣ج، ) ١٩٥١، النجــــف ( ٢البابليــــات ج: محمــــد علــــي ، اليعقــــوبي   -

، النجـــــــــف (القســـــــــم الثـــــــــاني  – ٣ج، ) ١٩٥٤، النجـــــــــف (

١٩٥٥.( 

ـ – ٥
ّ
   :  كمة الدوريات العلمية احملـ

التعليم فـي الموصـل فـي القـرن التاسـع عشـر مجلـة آدب الرافـدين : سالم ، الحمداني  -

ـــــة اآلداب ،  لســـــنة ) ١٠(العـــــدد ، لموصـــــل جامعـــــة ا –كلي

)١٩٧٩(.  

بعـــض الجوانـــب االقتصـــادية واالجتماعيـــة لمدينـــة : فـــالح حســـن . د، عبـــد الحســـين  -

البصــــرة كمــــا أوردهــــا الرحالــــة االوربيــــون فــــي العصــــر 

، المجلـــــــد الثـــــــامن عشـــــــر ، رد مجلـــــــة المـــــــو الحـــــــديث 

  ) ١٩٨٩(لسنة ) ٤(العدد
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هــ ١٣٢٢ – ١٢٣٨موشـحات الشـيخ محمـد الُمـال الحلـي : رضـا محسـن ، القريشي   -

ـــــة اآلداب  ـــــة كلي ) ١٤(العـــــدد ، جامعـــــة بغـــــداد  –مجل

  )١٩٧١ – ١٩٧٠(المجلد األول

مجلــة كليــة الحيــاة األدبيــة فــي الحلــة خــالل فتــرة بنــي مزيــد : عبــد الجبــار ، نــاجي  -

  ). ١٩٧٢(لسنة ) ٦(العدد ، جامعة البصرة  –اآلداب

ومنزلتـه مـن الشـعر فـي ، الشـعر العراقـي فـي القـرن التاسـع عشـر : ابـراهيم ، الوائلي  -

) ٨(العـــدد ، جامعـــة بغـــداد  –مصـــر والشـــام مجلـــة كليـــة اآلداب 

 ).١٩٦٥(لسنة 

  :الصحـف   -  ٦
  . ٢٠٠٢أيلول  ٩) ١٦(العدد : الجنائن   -

  .  ٢٠٠٢تشرين الثاني  ١١) ١٢٥(العدد : اكرة الجنائن ذ -

،  ١٤٣٤،  ١٢٢٢،  ١٠٦٥،  ٥٩٨،  ٣١٧، ٢٩٨،  ٢٧٩( ، األعداد : الزوراء  -

 ١٢٨٩رمضـان  ١١،   ١٢٨٩رجـب  ٥الصادرة فـي )  ١٧٧٥،  ١٤٥٢

،  ١٣٠٠محــرم  ٢٨،  ١٢٩٢ذي الحجــة  ٢٨،  ١٢٨٩ذي القعــدة ٢٢، 

و  ١٣٠٨ ربيــــع األخــــرة ٢،  ١٣٠٧شــــوال  ١٩ ،هـــــ  ١٣٠٢شــــعبان  ٢٦

  . هـ  ١٣١٦صفر  ١٠

  .  ١٩٢٧مايس  ٢٦،  ١٩في ) ٧٣و ٧٢( العددان : الفضيلة  -

  .١٩٢٢آب  ٨، ) ٩٢(العدد : المفيد  -

  :  اجملـالت  – ٧
  .  ١٩٦٢لسنة ) ٧٣(العدد ، مجلة العربي الكويتية  -

  . ١٩٤٣لسنة ) ٢٠(العدد ، مجلة الغري النجفية  -

  .   ١٩١٣لسنة ) ١١(العدد ، العرب مجلة لغة  -

  
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


