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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

2- أسرة بين سدرة. 
3- أسرة بين املختار. 
4- أسرة بين كتيلة. 
5- أسرة بين أسامة. 

6- أسرة بين عبد احلميد. 
7- أسرة بين الصويف. 

8- أسرة بين الفقيه. 
9- أسرة بين مجاز. 

10- أسرة آل اآلوي. 
11- أسرة آل طاووس. 
12- أسرة آل طباطبا. 
13- أسرة آل األحول. 
14- أسرة آل النقيب. 

15- أسرة آل احلسيين. 
16- أسرة بين العميد. 
17- أسرة آل كمونة. 

18- أسرة آل الرفيعي. 
ويف احلقيقة أن هذه األسر العلوية قد تولت السدانة والنقابة يف 
العصر العباسي، وبعده من الدول اليت حكمت العراق بعد سقوط 
اخلالفة العباسية يف بغداد عام 656 هـ/1258م، وامتّد تارخيها من 
القرن الثالث اهلجري، املوافق للقرن التاسع امليالدي وحىت القرن 
الثالث عشر اهلجري املوافق للقرن التاسع عشر امليالدي، وسنقف 
يف حديثنا عند منتصف القرن السابع اهلجري، وحتديدا عند السنة 

اليت شهدت سقوط اخلالفة العباسية، يف هذا القسم من حديثنا عن 
األسر العلمية يف النجف األشرف. 

اسرة بين سدرة:

وكانت أسرة )بين سدرة( قد عاصرت أسرة )بين كتيلة( وكان 
بينهما صراع حول رئاسة نقابة العلويني يف النجف الألشرف، وكان 
العلويني عام  نقابة  الدين حممد آل سدرة قد توىل  السيد شرف 
308هـ /920 م. وبعد وفاته انتقلت النقابة إىل أسريت بين كتيلة 

وبين املختار)1(. 
وكانت أسرة بين املختار قد تولت نقابة العلويني يف النجف 
األشرف والكوفة وبغداد والكاظمية وكربالء، وتوىل السّيد عمر 
يف  العلوية  النقابة  وبقيت  الزمن  من  شطرا  احلج  إمارة  املختار 
بيد  الشريف  احليدري  املشهد  يف  العلويني  نقابة  فكانت  أسرته، 
السّيد أيب نزار عدنان بن أيب الفضائل عبد اهلل املختار )476-

أسامة،والد  بن  التقي  اهلل  عبد  أبا  السّيد  عاصر  الذي  هـ(   553
النقيب العلوي عبد احلميد املتوىف عام 597هـ /1200م)2( ويبدو 
أن أسريت )آل املختار وآل أسامة( قد تعاقبا على النقابة العلوية يف 
بغداد والنجف األشرف، ويقول الشيخ الطهراين: أن أبا نزار عدنان 
املختار العلوية كان نقيبا ملشهد الكوفة)3( وبقيت النقابة بيد أسرة 

وحاضرها  النجف  ماضي  محبوبة:   204 ص  الكوفة  البراقي:تاريخ   )1(
294/1، األمين: أعيان الشيعة 44/ 342. 

)2( كمونه: موارد اإلتحاف 42/2. 
)3( الطهراني:الذريعة 9/ق18/1. 

 أ. د. حسن عيسى احلكيم
     كلية اآلداب جامعة الكوفة 

ترتبط األسر العلمية يف مدينة النجف األشرف بظهور املرقد 
احليدري الشريف يف النصف األول من القرن الثاين للهجرة. وقد 
املرقد  وبسدانة  جانب،  من  العلويني  بنقابة  األسر  هذا  ارتبطت 
الشريف من جانب آخر وكان النقيب العلوي جيمع بني وظيفيت 

النقابة والسدانة.
وحنن سوف نتناول يف هذا البحث اوال االسر اليت تولت السدانة 
االسر  وثالثا   ، العباسي  العهد  العلمية يف  االسر  وثانيا   ، والنقابة 
العلمية بعد سقوط اخلالفة العباسية وحىت بداية العهد العثماين ، 
ورابعا االسر العلمية النجفية يف العهد العثماين اىل الوقت احلاضر.

أوال : األسر التي تولت السدانة والنقابة
وقد أشار العالمة الشيخ حمّمد السماوي النجفي إىل األسر العلمية 

يف النجف األشرف واليت مجعت بني النقابة والسدانة بقوله)1(:

)1( السماوي: عنوان الشرف في وشي النجف 79/1-80، كمونة: موارد 
اإلتحاف 33/2. 

ــلف ــة( فيما قد س ــت )الكوف وكان
ــف( و)للنج ــا،  ألهله ــا  نقيبه

ــري( )الغ يف  ــب  النقي ــب  وانتص
ــري  الس ــة(  الدول ــد  )عض ــد  بعه

ــرم الـح ــح  مفاتي ــه  ل ــت  ففوض
ــرم احت ــه  ل ــن  مل ــا  يعطيه وكان 

ــادنــا وس ــا  خازن ــمى  يس مث 
ــا واملعاون ــان  األعي ــن  يضم إذ 

ــر العصـ ــك  بذل ــر  كث ــا  النقب و 
ــر احلص ــاق  نط ــم  عنه ــق  يضي

ــا  عصبـ ــم  منه ــر  ك أذ  ــين  لكن
ــا نقب ــري(  )الغ يف  ــم  بنوه ــت  كان
وحدد العالمة الشيخ السماوي مثان عشرة أسرة كوفية وجنفية 

توّلِت النقابة العلوية والسدانة احليدرية وهي:
1- أسرة بين األشتر. 

اخلالصة:
قسم البحث االسر العلمية اىل ثالثة فرتات زمنية االوىل يف العهد العباسي واىل سقوط الدولة العباسية )القرن الثالث 
اهلجري وحتى القرن السابع اهلجري (ذكر فيها سبعة اسر علمية ، الثانية بعد سقوط الدولة العباسية واىل بداية العهد 
العثماني )القرن السابع اهلجري وحتى  القرن العاشر اهلجري ( ذكر فيها تسعة اسر ، الثالثة منذ بداية العهد العثماني واىل 
اليوم )من القرن العاشراهلجري واىل اليوم(  وذكر فيها مائتني وثالث عشرة اسرة .وتناول قبل ذلك االسر اليت تولت السدانة 

والنقابة يف النجف منذ القرن الثالث واىل القرن الثالث عشر وهي مثاني عشرة اسرة .

في مدينة النجف األشرفتاريخ اأُلسر العلمية
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16- أبو طاهر امحد بن أيب احلسن حممد 
17- الطاهر رضي الدين 

18- حممد بن جعفر 
وكانت نقابة العلويني يف النجف األشرف والكوفة بيد أسرة 
بين كتيلة، ويف عهد النقيب أيب احلسن بن حممد علم الدين علي بن 
ناصر زار اخلليفة العباسي املعتصم باهلل املرقد احليدري الشريف. 
النقيب  وفيه ودع والدته ألداء فريضة احلج عام 641هـ وكان 
العلوي عاملا فاضال)1( وكان النقيب جمد الدين حممد بن علم الدين 
علي، عاملا فاضال، قرأ عليه النسابة ابن عنبة الداودي طرفا من 

كتاب )الكافية البن احلاجب()2( 

أسرة آل عبد احلميد:

وتعد أسرة آل عبد احلميد احلسينية الزيدية من األسر العلمية 
الشريفة اليت حازت فضيلة العلم وعلو النسب)3( وقد تولت نقابة 
السّيد  األسرة  جد  وكان  والكوفة  االشرف  النجف  يف  العلويني 
عبد احلميد بن عبد اهلل املتوىف عام 597هـ/1200م من النسابني 

املعروفني)4( وتقلد أبناؤه وأحفاده نقابة العلويني. وإمارة احلج. 
وهم:

1- تاج الدين أبو احلسن علي 
2- فخر الدين صاحل بن عبد اهلل
3- مشس الدين أبو طالب حممد 

4- أبو احلسن علي بن مشس الدين أبو طالب 
5- جالل الدين أبو علي عبد احلميد بن حممد 

6- علم الدين أبو القاسم علي
7- جنم الدين أبو احلسن حممد بن علي 
8- جالل الدين عبد احلميد بن سلمان 

وقد ختصص كثري من أعالم أسرة آل عبد احلميد بعلم األنساب، 
وكتابة مشجرات النسب)5( وأشار السّيد عبد الرزاق كمونة إىل 
أيب احلسن علي بن مشس الدين أيب طالب حممد آل عبد احلميد: 
بأنه من مشايخ الطالبني يف العراق، توىل نقابة العلويني يف املشهد 

األنساب  بحر  النجفي   607/1 اآلداب  مجمع  تلخيص  الفوطي:  ابن   )1(
ص98. 

)2( ابن عنبة: عمدة الطالب ص272. 
)3( محبوبة:ماضي النجف وحاضرها 294/1. 

)4( ابن زهرة: غاية االختصار ص113. 
الكوفة  تاريخ  البراقي:  ص355   – ص354  الراغبين  منية  كمونة:   )5(
السابع  القرن  الشيعة/  أعالم  طبقات  الطهراني:  ص402-ص414 

ص87. 

احليدري ألشريف مدة من الزمن، وتوىل مشاريع صاحب الديوان 
عطا ملك احلويىن يف النجف األشرف من عمارات وأربطة، وتقلد 

أمارة احلج، ووصف بأنه سيد جليل، كبري القدر)6(. 

أسرة آل الصويف :

وكانت أسرة آل الصويف من ساللة السّيد جعفر بن اإلمام علي 
اهلادي ))7 وذكر ابن عنبة الداودي إىل أصول هذه األسرة 
العلوية واتصاهلا النسيب بالسّيد جعفر بن اإلمام اهلادي)8( وتوىل 

نقابة العلويني يف النجف األشرف يف هذه األسرة اثنان مها:
1- أبو القاسم احلسن بن حيي 

2- حيي بن أيب القاسم الطحان 
عام  حىت  العلوية  بالنقابة  الصويف  آل  أسرة  احتفظت  وقد 

776هـ/1374م)9( .

أسرة آل مجاز:

النقابة  تولت  قد  احلسينية  العلوية  مجاز  آل  أسرة  وكانت 
وامتدت  واجلالئري،  االيلخاين  املغويل  بني  العهدين  يف  العلوية 
سلطة األسرة إىل مدينيت احللة وكربالء،وبرز أعالم منها كانت 

هلم مقامات رفيعة عند السلطات احلاكمة وهم: 
1- مشس الدين حممد بن مجاز 
2- شرف الدين حيي بن مجاز 

3- هباء الدين إدريس بن مشس الدين 
4- الطاهر إدريس بن نور الدين 

5- أبو غرة بن سامل بن مهنا 

أسرة آل اآلوي:

وكانت أسرة آل اآلوي قد احتلت موقعا علميا واجتماعيا 
كبريين يف مدينة النجف األشرف وقد نزلت هذه األسرة يف حملة 
السبيع يف الكوفة فأطلق عليهم لفظ السبيعيني)10( وقد توىل النقابة 

تسعة من أعالمها وهم:
1- رضي الدين حممد بن حممد 

2- جالل الدين امحد بن فخر الدين 
3- تاج الدين حممد بن جمد الدين 

)6( كمونة: موارد اإلتحاف 2/ 39-38. 
)7( الشرقي: األحالم ص45. 

)8( ابن عنبة: عمدة الطالب ص200 ص201. 
)9( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 299/1. 

)10( ابن عنبة: عمدة الطالب ص 94. 

آل املختار حىت سقوط اخلالفة العباسية، وقد تعاقب عليها، النقباء 
اآلتية أمساؤهم: 

1- أبو نزار عدنان بن أيب الفضائل املختار 
2- أبو جعفر حممد بن عدنان املختار 
3- أبو القاسم علي بن حممد املختار 
4- أبو علي احلسن بن علي املختار 

5-أبو حممد إمساعيل بن احلسن املختار 
6- أبو احلسن حممد بن حممد املختار 

7- جالل الدين عبد اهلل بن املعمر املختار 
وقد أورد السّيد ابن طاووس يف حوادث عام 584هـ 1188م 
بعض الكرامات لإلمام علي  يف عهد النقيب مشس الدين أيب 
القاسم علي بن املختار)1( وكان شاعرا فاضال، وقد وقف املؤرخ 
ابن أجنب على ديوان شعره. )2( وأشار سبط ابن التعاويذي إىل 

النقيب أيب احلسن حممد بن حممد املختار بقوله:)3( 
ــي ــن عل ــا اب ــيب، ي ــي الن ــا مس ي

ــور الطه ــول  والبت ــرك  الش ــل  قات
ــرا ــة ط ــى الربي ــمو عل ــت تس أن

ــر كبيــ ــت  وبي ــال  ع ــل  عج
ويعد السّيد جالل الدين عبد اهلل ابن املعمر املختار،الذي توىل 
للقران  فصيحا، حافظا  أديبًا  عاملا  )575- 649هـ(  بني  النقابة 
الكرمي ، فإذا حضر جملسا بسط القول فيه، وأكثر من احلكايات 
واألشعار واألخبار والسري)4( وكان النقيب السّيد الطاهر احلسن 
ابن علي املختار، وقد اصطحب اخلليفة العباسي املستنصر باهلل من 
بغداد إىل النجف األشراف وقد أشار إليه بلبس سراويل الفتوة يف 
مرقد اإلمام علي وقد أفىت السّيد جالل الدين املختار جبواز 
ذلك)5(. وقد كشفت لنا النصوص التارخيية أسرة آل املختار عن 
موقعها العلمي فضال عن موقعها اإلجتماعي وقد احتفظت مبنصب 
والنجف  بغداد  مدينيت  يف  العباسي  العصر  خالل  العلوية  النقابة 

األشرف، وغريمها من مدن الفرات. 

أسرة آل األشرت:

أما أسرة آل األشتر املعروفة ببين عبيد اهلل،فقد ذكرها الشيخ 
حممد السماوي بقوله)6(:

ومنهم بنو)عبيد اهلل األشتريون عظيمو اجلاه(

)1( ابن طاووس:فرحة الغري ص 133. 
)2( القمي: الكنى واأللقاب 1/ 230. 

)3( يوسف يعقوب مسكوني: سبط ابن التعاوندي ص 88. 
)4( الطهراني طبقات أعالم الشيعة /القرن السابع ص94. 

)5( ابن الفوطي: الحوادث الجامعة ص256- ص257. 
)6( السماوي: عنوان الشرف 80-79/1. 

النجف  يف  العلويني  نقابة  احلسينية  األسرة  هذه  توّلت  وقد 
األشرف والكوفة وكربالء وبغداد حىت القرن السادس اهلجري)7( 
وكان لبعض أعالم هذه األسرة مركز علمي وديين وإجتماعي 

وهم:
1- الفتح حممد ابن أيب طاهر حممد األشتر 

2- أبو عبد اهلل امحد ابن أيب حممد عمر األشتر 
3- أبو العباس ابن أيب طاهر حممد األشتر 
4- أبو عبد اهلل حممد ابن أيب طاهر األشتر 

5- أبو علي احلسن ابن امحد ابن علي األشتر 
6- السّيد علي ابن عبد املطلب األشتر 

وكان بعض األشتريني قد تقلد إمارة احلج ومنهم من شغل 
نقابة العلويني يف مدينيت دمشق وسبزوار)8( .

أسرة بين كتيلة:

وكان بعض رجال أسرة بين كتيلة الزيدية النسب قد تولوا 
ابن  السّيد  ويقول  األشرف)9(،  النجف  مدينة  يف  العلويني  نقابة 
وفضالء  ورؤساء  نقابة  منهم  عظماء،  سادة  كتيلة  »بنو  زهرة 
منهم  والغري  بالكوفة  وهم  وحديثهم  قدميهم  وزهاد،  ونسابون 
مجاعة باملوضعني املذكورين)10( وتوىل النقابة من هذه األسرة 

السادة اآلتية أمساؤهم)11(: 
1- حممد بن املعمر بن عمر 

2- احلسن بن ناصر بن حممد 
3- علم الدين بن ناصر 

4- احلسن بن علي بن حممد 
5- أبو احلسن حممد بن احلسني 
6- أبو احلسن زيد بن أيب الفتح 

7- أبو الفتح ناصر بن زيد 
8- أبو طالب هبة اهلل بن أيب الفتح ناصر 

9- أبو الفتح ناصر بن علي 
10- امحد بن احلسن بن علي 

11- احلسن بن أيب الفتح ناصر 
12- ناصر بن حممد 

13- علم الدين بن ناصر 
14- أبو احلسن حممد بن علم الدين علي 
15- جمد الدين حممد بن علم الدين علي 

)7( األمين: أعيان الشيعة 270/25. 
)8( كمونة: موار اإلتحاف 5/2،207/1. 

)9( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 207/1. 
)10( ابن زهرة:غاية االختصار ص113. 

)11( عماد عبد السالم:األسر الحاكمة ص334. 
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السادة  التاريخ والنسب)1(، وكان  وكربالء وقد مجع بني علمي 
مدينة  يف  العلويني  نقابة  تقلدوا  قد  طباطبا  آل  من  )الرسيون( 
تولت  قد  احلسينية  العميد  آل  أسرة  وكانت  وقضائها)2(  شرياز 
من  وأبرز  العثماين  العهد  يف  واحللة  النجف  يف  العلويني  نقابة 

توالها منهم:
1- السّيد مراد بن السّيد امحد 
2- السّيد علي بن السّيد مراد 

أسرة آل العميدي:

وكان السادة آل العميدي نقباء النجف وكربالء، وقد اجتمع 
)نزهة  كتاب  صاحب  املكي  املوسوي  عباس  السّيد  الرحالة 
اجلليس( بالسّيد مراد بن السّيد أمحد العميدي من النجف األشرف 
عام 1131 هـ. )3( الذي كان أدبيا فاضال وله شعر مجيل ومنه 
النجف  حكومة  وأصبحت  التهامي)4(  احلسن  أيب  لبييت  ختميس 

األشرف بيد السّيد علي بن السّيد مراد العميدي. 

آل األحول:

وتوىل السادة آل األحول احلسينية نقابة العلويني يف النجف 
وقد تقلدها السّيدان:

1- ابو احلسن أمحد بن احلسن 
2- ابو طاهر أمحد بن أيب عبد اهلل 

أسرة آل النقيب:

عشر  الثامن  للقرن  املوافق  اهلجري:  عشر  الثاين  القرن  ويف 
أسرة آل  بيد  النجف األشرف  العلويني يف  نقابة  امليالدي كانت 

النقيب وقد توالها األعالم اآلتية أمساؤهم: 
1- السّيد مصطفى النقيب 

2- السّيد عباس بن السّيد مصطفى 
3- السّيد علي بن السّيد مصطفى 

4- السّيد حسني بن السّيد مصطفى 
5- السّيد أمحد بن السّيد حسني 

وأشار الشيخ حممد السماوي إىل أسرة آل النقيب بقوله)5(:

 c. l.( كمونة: موارد االتحاف /193/1 منية الراغبين ص 343 هيوار )1(
huar( دائرة المعارف االسالمية 217/1. 

)2( ابن عنبة: عمدة الطالب ص 180. 
)3( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 315/1. 

)4( كمونة: موارد االتحاف 70/2. 
)5( السماوي: عنوان الشرف 81/1. 

ــة ــلك اللفظ ــال س ــب ن ــم نقي فك
ــه حظ ــذاك  ب ــدإال  جي ومل 

ــاس عب ــه  وكابن ــى  كاملصطف
ــاس والب ــدى  اهل زي  ــراد  وكم

وقد عاصر نقيب العلويني السّيد حسني بن مصطفى النقيب 
العلوم(  )حبر  الطباطبائي  مهدي  حممد  السّيد  الكبريين  العلمني 
املتوىف عام 1212هــ، والشيخ األكرب جعفر آل كاشف الغطاء، 

املتوىف عام 1228 هـ)6(. 

اسرة آل احلسيين:

وكانت اسرة آل احلسيين قد تولت النقابة يف النجف األشرف 
وكربالء وهم السادة اآلتية أمساؤهم)7( 

ـ ناصر الدين مطهربن حممد االهبري 
ـ شهاب الدين أمحد بن مشهر 

ـ السّيد مراد بن أمحد 
ـ السّيد علي بن مراد 

ـ السّيد مصطفى احلسيين 
ـ السّيد أمحد بن السّيد حسني 
ـ السّيد حممد بن السّيد حسني 

وأشار النجفي يف كتابه )حبر االنساب( اىل السّيد أيب القاسم 
تاج الشرف النفيس بن أمحد بن هبة اهلل بن معصوم، فوصفه بانه 

شيخ املشهد العلوي وشيخه)8(. 

أسرة آل كمونة:

السّيد شكر  أما أسرة آل كمونة احلسينية فإهنا تنحدر من 
االسود بن هبة اهلل )نقيب الكوفة( وتولت هذه األسرة إمارة احلج 
وكانت تستدعي قوة عسكرية حلماية احلجاج ويف اثناء مسري 
القوافل اىل الديار املقدسة)9( ومن مث تولت نقابة العلويني يف القرن 
وتوىل  امليالدي،  عشر  السادس  للقرن  املوافق  اهلجري،  العاشر 

النقابة السادة االتية امساؤهم: 
ـ ناصر الدين حممد بن علي 

ـ عز الدين حسني بن ناصر الدين 
ـ السّيد حممد بن عز الدين 

ـ السّيد أمحد بن حممد 

)6( عماد عبد السالم: األسر الحاكمة ص 335. 
)7( النجفي: بحر األنساب ص 7. 
)8( النجفي:بحر االنساب ص 7. 

)9( عماد عبد السالم: االسر الحاكمة ص 337. 

4- نظام الدين احلسني بن تاج الدين 
5- رضي الدين حممد بن شرف الدين 

6- مشس الدين احلسني بن رضي الدين 
7- ناصر الدين مطر بن رضي الدين 

8- جالل الدين علي بن شرف الدين 
9- هباء الدين علي 

وكان اسم النقيب السّيد رضي الدين حممد بن حممد االفطسي 
اآلوي املتوىف عام 654هـ/1256م، وقد بقي مدونا على الرواق 
العلوي الشريف إىل عام 1095هـ /1683م)1(. وكانت له صالت 
املتوىف عام 664هـ  بن طاووس  الدين  السّيد رضي  مع  محيمة 
العلماء  من  كان  ألنه  الصاحل،  باألخ  وصفه  وقد   ، /1265م 
وأصحاب املقامات العالية، والكرامات الباهرة وروى عنه السّيد 
واملضايفة(  و)املواسعة  الدعوات(  )ُمهج  كتابيه  يف  طاووس  ابن 
وروى عنه الشيخ يوسف بن املطهر، والد العالمة احللي، وأشار 
إليه الشهيد األول املتوىف عام 786هـ يف كتاب )الذكرى( ووصفه 
قد  اآلوي  أسرة  من  النقباء  بعض  وكان  العابد)2(  الكبري  بالسّيد 
توىل القضاء والصدارة بالبالد الفراتية، وتوىل بعضهم نقابة العلويني 
يف النجف األشرف واحللة وكربالء والكوفة، وكان الفقيه الكبري 
الشيخ املقداد السيوري األسدي املتوىف عام 826هـ/1422م، قد 
وصفه بشرف اإلسالم وتاج املسلمني، وملك السادات، والنقباء 

يف العاملني)3(. 

أسرة آل الفقيه:

تتوىل  االيلخاين  املخويل  العصر  يف  الفقيه  آل  أسرة  وكانت 
وتولت  وإدارية)4(  حكومية  وأعمال  والصدارة  النقابة  منصب 
سدانة املرقد احليدري الشريف فشملت نقابة العلويني مدن النجف 

وكربالء واحللة والكوفة ونقباء هذه األسرة هم:
1- زين الدين هبة اهلل بن سلمان 

2- جالل الدين أبو القاسم بن فخر الدين 
3- هباء الدين داود بن جالل الدين 

والرئاسة  السياسة  بني  الفقيه  آل  أسرة  نقباء  بعض  ومجع 
والسماحة)5( وكان السّيد جالل الدين أبو القاسم فقيها زاهدا وقد 

األتحاف  موارد  كمونة:   ،305/1 وحاضرها  النجف  ماضي  محبوبة:   )1(
 .51-50/2

)2( الحكيم:المفصل في تاريخ النجف االشرف 263/2. 
)3( كمونة:موارد االتحاف 52/2-53 األمين أعيان الشيعة 119/42. 

)4( البراقي/تاريخ الكوفة ص 234. 
تاريخ  كركوش:  يوسف   ،297/1 وحاضرها  النجف  محبوبة:ماضي   )5(

الحلة ق84/1. 

عاش يف عهد السلطان املغويل غازان)6(.  

أسرة آل طاووس:

وكانت أسرة آل طاووس احلسينية قد تولت النقابة العلوية 
يف مدينة احللة اختذ بعض أعالمها مدينة النجف األشرف مقّرا له 
وأصبح بيدها إمارة احلج يف العهد املغويل االيلخاين يف العراق وان 
هلذه األسرة الفضل األكرب فيما يتصل بسالمة املشهديني الشريفني 
)العلوي واحلسيين(من الغزو املغويل بعد سقوط بغداد عام 656هـ 
السادة  العلوية من أسرة آل طاووس  النقابة  ـ 1258 م وتوىل 

اآلتية أمساؤهم: 
1- جمد الدين حممد بن عز الدين 
2- رضي الدين علي بن موسى 

3- صفي الدين حممد بن رضي الدين 
4- رضي الدين علي بن رضي الدين علي 

5- قوام الدين امحد بن عز الدين 
6- جنم الدين أبو بكر عبد اهلل 

ويقول السّيد ابن عنبة الداودي: إن السّيد رضي الدين علي 
عام 664هـ صاحب  املتوىف  آل طاووس  بن جعفر  موسى  بن 

كرامات ونقيب نقباء العراق)7(. 
ويبدو أن مدينة النجف األشرف أصبحت مركزا للنقابة العلوية 
يف العصر املغويل االيلخاين وإن بعض أعالم أسرة آل طاووس 
الدين أمحد آل طاووس  السّيد قوام  فيها)8( وقد توىل  قد ولدوا 
املتوىف عام 704هـ /1304م نقابة العلويني وإمارة احلج يف عهد 

السلطان ارغون بن السلطان اباقا املغويل)9( .

أسرة آل طباطبا:

وكانت ألسرة آل طباطبا احلسنية املعروفة ببين رمضان زعامة 
البالد الفراتية، وتوىل بعض أعالمها منصب )نقيب النقباء(، ومشلت 
نقابة العلويني يف عهدهم النجف األشرف وكربالء واحللة، وبرز 

من هذه األسرة ثالثة نقباء هم: 
1- تاج الدين علي بن حممد 

2- مشس الدين حممد بن علي 
3- ابو زركة حممد بن علي 

وكان املؤرخ الكبري املعروف بابن الطقطقي صاحب كتاب 
توىل  قد  اإلسالمية(  والدول  السلطانية  اآلداب  يف  )الفخري 
النقابة العلوية بعد وفاة أبيه تاج الدين علي يف النجف واحللة 

)6( ابن عنبة: عمدة الطالب ص190 ص191. 
)7( المصدر نفسه. 

)8( الطهراني: الذريعة 60-59/12. 
)9( ابن بطوطة: الرحلة 111/1. 
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وكان يروي عن أيب بكر حممد بن عمر بن سامل التميمي املتوىف 
عام 355 هـ وتوىل الشيخ أبو نصر أمحد بن شهريار خزانة الروضة 
احليدرية الشريفة وكان يعاصر الشيخ الطوسي املتويف عام 460 
هـ، وكان يروي عن الشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن علي. 
املتوىف عام 381 هـ)1( وكان الشيخ محزة بن أمحد بن شهريار من 
تالميذ الشيخ أيب علي الطوسي الذي توىل زعامة اإلمامية بعد 
وفاة أبيه الشيخ الطوسي حىت عام 515 هـ)2( وكان الفقيه الكبري 
الشيخ أمحد بن حممد بن شهريار )سبط الشيخ )الطوسي( يروي 
عن عمه محزة بن عبد اهلل، وعن خاله الشيخ أيب علي الطوسي 
عن يروي عن عمه محزة بن عبد اهلل وعن خاله الشيخ أيب علي 
الطوسي عن أبيه الشيخ الطوسي)3( وهو العاقد حللقات احلديث)4( 
الطوسي  للشيخ  الكشي(  وقد كتب خبطه كتاب )اختيار رجال 
يف املشهد الشريف الغروي وقد وصفت الشيخ حممد بن شهريار 
بالشيخ االمني والفقيه لصاحل وكان من وجوه أهل اللغة واالدب 
واحلديث وبيده مفاتيح الروضة احليدرية الشريفة)5( وبقيت أسرة 
آل شهريار تؤدي دورها العلمي يف مدرسة النجف االشرف حىت 

هناية القرن السادس اهلجري. 

2ـ أسرة آل الطوسي

تأسست أسرة آل الشيخ الطوسي يف النجف األشرف منذ عام 
448 هـ يوم اختار الشيخ ابو جعفر حممد بن احلسن الطوسي 
ارض النجف االشرف مواطنا له بعد هجرته من بغداد إليها إثر 
تعرض السالجقة له واحراق مكتبته وكرسي الكالم الذي كان 
حياضر عليه)6( وقد وسع الشيخ الطوسي قاعدة احلوزة العلمية يف 
النجف االشرف، بعد تنظيم الوضع الدراسي فيها وقد أشار كتاب 
)األمايل()7( إىل هذا اجلانب وقد سار ولده الشيخ ابو علي الطوسي 
على منهجه يف التدريس وقد شارك أباه يف االمايل وذكر السّيد 
علي نقي النقوي اىل مدرسة النجف االشرف يف عصر أسرة آل 

)1( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 403/2. 
)2( النوري: مستدرك الوسائل 497/3. 

)3( الطهراني: طبقات اعالم الشيعة/القرن السادس ص 12. 
)4( االفندي: رياض العلماء 3/ق247/1. 

)5( الحر العاملي: امل األمل)ق2( 241. 
)6( ابن الحوزي: المنتظم 173/8 -179. 

الحوزة  زعامة  شهريار  بن  محمد  بن  حمزة  بن  علي  الشيخ  وتولى   )7(
العلم  من طلب  إليه  الهجرة  كثرت  وقد  األشرف،  النجف  في  العلمية 
وقع عليه المحول في إدارة الحركة العلمية بعد وفاة الشيخ أبي علي 

الطوسي. 

الطوسي بقصيدة منها:)8( 
ــه ب ــيد  ش ــي(  )الطوس ــيخنا  ش وا 

ــرف ش ــى  املصطف ــرع  ش ــوع  لرب
ــه ل ــري(  )الغ ــذ  اخت ــذي  ال ــو  فه

ــف تعتك ــاء  العلم ــه  ب ــأوى  م
ــه حكمت ــراج  الس ــو  فت ــا  فمنه

ــف تزدل ــه  إلي ــراش  الف ــل  مث
على  االشرف  النجف  يف  الطوسي  آل  أسرة  حافظت  وقد 
احلركة العلمية بعد وفاة الشيخ الطوسي عام 460 هـ وكان الشيخ 
ابو علي الطوسي الشيخ ابو نصر الطوسي )حفيد الشيخ الطوسي( 
الشيخ  وابنتا  الطوسي(  الشيخ  )شقيق  احلسن  بن  محزة  والشيخ 
أهل  اإلجازة ومن  العلم وربات  الطوسي، وقد عرفتا من محلة 
الدراية والرواية وقد أجازمها والدمها الشيخ الطوسي وأخومها 
الشيخ أبو علي الطوسي)9( وأشارت املصادر إىل أن الفقيه الشيخ 
أبا عبد اهلل حممد بن أمحد بن شهريار كان صهر الشيخ الطوسي 
على إحدى نباته قد رزق منها بالشيخ أيب طالب محزة الذي روى 
عن خاله الشيخ أيب علي الطوسي وأن الشيخ ابن إدريس احللي 
)املتوىف 598 هـ( والسّيد رضي الدين بن طاووس )املتوىف 664 

هـ( يرتبط بروابط نسب بالشيخ الطوسي من جهة أميهما. 

3- أسرة آل طحال

عرفت أسرة آل طحال يف النجف األشرف منذ القرن الرابع 
العلم  أسر  من  وكانت  امليالدي  العاشر  للقرن  املوافق  اهلجري 
األسود  بن  املقداد  اجلليل  الصحايب  إىل  تنسب  وهي  العريضة 
الكندي )رضي اهلل عنه()10( وقد حلق بأعالم األسرة لقب )املقدادي( 
وكان الشيخ علي بن حيىي بن طحال املقدادي مالزما ملرقد أمري 
 وكان من املعاصرين لألمري عمران بن شاهني  )11( املؤمنني 
اخلفاجي، وقد التقى به يف احلضرة العلوية الشريفة، بعد جلوئه إىل 
النجف األشرف، هربا من بطش عضد الدولة البويهي املتوىف عام 
372 هـ وقد استقى السّيد ابن طاووس نصوصا عن الشيخ أيب 
عبد اهلل احلسني بن أمحد بن الطحال)12(. وروى الشيخ احلسني بن 
أمحد بن طحال عن الشيخ أيب علي الطوسي ابن الشيخ أيب جعفر 

)8( محبوبة ماضي النجف وحاضرها 37-36/1
)9( األفندي: رياض العلماء، 5/ورقة 149. 

)10( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها،423/2. 
)11( الديلمي: إرشاد القلوب،438/2. 

)12( الطهراني: طبقات أعالم الشيعة/القرن الرابع ص 187 – ص 188. 

ـ السّيد حسني بن حممد 
ـ ناصر الدين بن حسني 

ـ السّيد علي بن ناصر الدين 
ـ السّيد حسني بن ناصر الدين 

ـ السّيد منصور بن حممد 
وكانت بني أسرة آل كمونة وسالطني الدولة الصفوية عالقات 
وّدية يف أثناء الصراع مع الدولة العثمانية وكان بعض نقباء هذه 

األسرة من العلماء األفاضل)1( .

أسرة آل الرفيعي:

يف  املوسوية  الرفيعي  آل  أسرة  إىل  العلويني  نقابة  واسندت 
التاريخ احلديث ملدينة النجف األشرف وقد توالها السّيدان: 

ـ السّيد هادي بن السّيد جواد 
ـ السّيد حسني بن السّيد هادي 

أسر أخرى:

وأشارت املصادر إىل أعالم من أسر خمتلفة، ويف حقب زمنية 
معينة قد تولوا نقابة العلويني يف النجف األشرف، وتقلد بعضهم 
إمارة احلج وبرز بعضهم يف علم االنساب وله مصنفات علمية، 

وهم: 
ـ السّيد معصوم بن أيب الطيب أمحد 

ـ النفيس بن هبة اهلل بن معصوم 
ـ السّيد حسني بن أمحد آل عياش 
ـ السّيد حممد املعروف بلقب )ليث( 

ـ السّيد عبد احلميد بن فخار احلائري 
ـ السّيد زيد بن ناصر االسود 

ـ السّيد زيد بن جعفر بن احلسني 
ـ السّيد عبد اهلل بن احلسني احلسين 

وتوىل بعض السادة نقابة العلويني يف النجف األشرف والكوفة، 
وكان النقيب السّيد عبد اهلل بن احلسني احلسين الثقفي النجفي عاملا 
فاضال وأدبيا شاعرا وكانت بينه وبني السّيد علي خان الشريازي 

املدين ومكاتبات وجمارات شعرية ونثرية)2(. 
العمق  يوضح  العلويني  نقابة  تاريخ  من  عرضناه  الذي  وإن 
العلمية  وصالهتا  األشرف  النجف  يف  العلوية  للنقابة  التارخيي 
واإلجتماعية وكانت أسر النقابة تعاصر احلركة العلمية اليت هنضت 
هبا مدينة النجف األشرف وأسرها العلمية املعروفة بدءا من القرن 
الرابع اهلجري املوافق للقرن العاشر امليالدي وسوف نوضح دور 

)1( كمونة ضية الراغبين ص 458 موارد االتحاف 65/2. 
)2( االمين اعيان الشيعة 92/38. 

هذه  من  الالحق  القسم  يف  العلمية  احلوزة  نشأة  اآلسر يف  هذه 
الدراسة. 

ثانيا: األسر العلمية في العصر العباسي 
أخذت األسر العلمية يف النجف األشرف حتتل مكانة مرموقة 
نقابة  واجبات  بني  األسر  بعض  وقد مجعت  النجفي  املجتمع  يف 
العلويني وواجبات احلوزة العلمية، بدءا من القرن الثالث اهلجري 
املوافق للقرن التاسع امليالدي، وقد انتسب بعض األعالم ملدينة 
النجف األشرف وأمسائها ومنها لقب )النجفي او الغروي(. وانتسب 
املدرسة  )الكويف( يف  لقب  الكوفة حىت شاع  مدينة  إىل  بعضهم 
النجفية وكان بعض هؤالء األعالم يلتحق به النسب القبلي فضال 
عن النسب اإلقليمي وقد حاولنا رصد األعالم يف مدينة النجف 
األشرف يف حقبة مبكرة من ظهور املرقد احليدري الشريف وهم: 

1ـ الفقيه املحدث أمحد بن عبد اهلل الغروي )النجفي(:
)3() صاحب كتاب )وصية النبي  الى امير المؤمنين 

)االيات  كتاب  النجفي، صاحب  بن علي  الدين  2- شرف 
الباهرة يف فضل العترة الطاهرة()4(

الثالث  القرن  اعالم  من  النجفي  العميدي  كاظم  السّيد   -3
اهلجري)5(. 

4- الشيخ حممد بن علي بن الفضل الكويف، مسع منه الشيخ 
الصدوق أبو جعفر حممد بن علي عام 354 هـ يف مشهد االمام 

 .)6( علي
5- حممد بن حممد الكويف البجلي، صاحب كتايب )الفرائض 
والطالق( وإنه قد آثر السكن يف مدينة الكوفة، ومن املحتمل قد 

جاور املرقد احليدري الشريف 
وكانت يف النجف االشرف أسر علمية سبقت جميء الشيخ أيب 
جعفر حممد بن احلسن الطوسي )460 هـ( إىل النجف األشرف 

عام 448 هـ. 
واستمرت بالعطاء العلمي حىت سقوط اخلالفة العباسية عام 

656 هـ /1258م/وهذه األسر هي:

1- اسرة آل شهريار

تعود أسرة آل شهريار العلمية إىل القرن الرابع اهلجري، املوافق 
للقرن العاشر امليالدي وبرز من هذه األسرة الشيخ أبو طالب عبد 
اهلل بن أمحد شهريار الذي عاصر الشيخ املفيد املتوىف عام 413 هـ 

)3( الطوسي األمالي ص130 األمين اعيان الشيعة 9/ 21. 
)4( األمين اعيان الشيعة 134. 

)5( الصدوق: األمالي 345. 
)6( النجاشي: الرجال ص 29. 
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السّيد حيدر بن علي العلوي العاملي قد فرغ من بعض كتابة كتبه 
يف النجف األشرف عام 720 هـ وحصل على إجازات علمية 
من الشيخ فخر املحققني املجتىب ابن العالمة احللي عام 759 هـ، 

وأخرى عام 761 هـ. 

2- أسرة آل االعرجي والفحام

هاجر بعض أعالم أسرة آل األعرجي من احللة إىل النجف 
األشرف يف القرن السابع اهلجري، وبعضهم يف القرن الثامن اهلجري، 
كتاب  األعرجي صاحب  السّيد حممد  بن  اهلل  عبد  السّيد  فكان 
)حسينية اللبيب يف شرح التهذيب( قدم اىل الروضة احليدرية يف 
اخلامس عشر من شهر رجب عام 740 هـ وان السّيد عبد الكرمي 
النجاة(  السّيد حممد األعرجي فرغ من نسخ كتابه )حتصيل  بن 
 736 عام  رجب  من  والعشرين  الرابع  يف  احليدرية  الروضة  يف 
هـ)1( وكان السّيد مجال الدين أبو طالب بن السّيد عبد املطلب 
األعرجي املتوىف عام 754 هـ عاملا جليال. عايل اهلمة رفيع القدر 
وقد عرب عنه خبامتة املجتهدين وعميد السادات)2( وتلتقي أسرة آل 

األعرجي بأسرة آل الفحام بنسب واحد. 

3- أسرة آل اخلرسان

تنسب أسرة آل اخلرسان املوسوية إىل السّيد حممد بن السّيد 
لقب  عليه  أطلق  وقد  هـ  عام 754  بعد  املتوىف  األخرس  أمحد 
)األخرس بن الكاظم()3( وكان من أجالء عصره علما وعمال، وله 
كتاب )زاد السبيل يف الفقه( وله )ذيل طويل( عليه وقد كتبه خبطه 
املري حممد قاسم املختار عام 950 هـ وبقيت أسرة آل اخلرسان 

تواكب احلركة العلمية يف النجف األشرف حىت يومنا هذا. 

4- أسرة آل طباطبا

كانت ألسرة آل طباطبا نقابة العلويني يف النجف األشرف 
حممد  جعفر  أبو  الكبري  املؤرخ  اشتهر  وقد  واحللة  وكربالء 
اآلداب  يف  )الفخري  بكتابه  الطقطقي  بابن  املعروف  علي  بن 
السلطانية والدول اإلسالمية( وكتابه )املشجر األصيلي( الذي 
كتبه بأمر اخلواجه أصيل الدين حسن بن الشيخ نصري الدين 
بسلسلة  العلوم  الطوسي)4( وتلتقي أسرتا آل احلكيم وآل حبر 
هاتني  يف  مستمرا  العلم  يزال  وما  طباطبا  ابن  بالسّيد  نسب 

)1( الطهراني: طبقات أعالم الشيعة/القرن الثامن ص 68. 
)2( الطهراني: الذريعة 398/3. 

)3( الطهراني: طبقات إعالم الشيعة/القرن الثامن ص 190. 
)4( الطهراني: الذريعة، 43/21. 

األسرتني حىت اليوم. 

5- أسرة آل حمي الدين

احلارثي  جامع  أيب  بآل  الدين  حمي  آل  أسرة  عرفت 
إبراهيم بن علي  الدين  الشيخ تقي  )العاملي، وان جد األسرة 
األشرف  النجف  إىل  )كفرعميا(  قرية  من  هاجر  قد  العاملي 
للشهيد  )الدروس(  كتاب  كتب  وقد  فقيها  عاملا  حمدثا  وكان 
األول عام 850 هـ وله أراجيز شعرية أنشدها يف حضرة أمري 
املؤمنني  أما الشيخ أمحد بن حممد بن أيب جامع فانه هاجر 
النجف األشرف وكان عاملا فاضال ورعا  من جبل عامل إىل 
ثقًة يروي عن العالمة الكبري الشيخ علي بن الشيخ عبد العال 
الكركي الذي أجازه عام 928 هـ، وأثىن عليه كثريا)5( وان 
الشيخ حسن بن الشيخ حممد حميىي الدين كان من أجل تالمذة 
الشهيد الثاين وكان فاضال فقهيا صاحلا صدوقا)6( وكان بعض 
بني  يتنقلون  الدين(  )آل حمي  أو  )آل أيب جامع(  أسرة  أعالم 
العراق ولبنان وإيران وفيهم الشيخ علي بن أمحد بن أيب جامع 
يف  )الوجيز  صاحب  جامع  أيب  بن  احلسني  بن  علي  والشيخ 
آل  بأسرة  الدين  آل حمي  أسرة  وتلتقي  العزيز(  القرآن  تفسري 

فخر الدين جبد واحد. 

6- أسرة آل البالغي

يعدُّ الشيخ حمّمد البالغي مؤسس األسرة البالغية يف النجف 
األشرف، ومن أعالم القرن التاسع اهلجري وكان أدبيا شاعرا ومن 

)7(: شعره يف اإلمام احلسني
ــوادي االناعم ــرياين ب ــن ذكر ج أم

ــادم املتق ــا  عهدن ــايل  لي ــب  وط
ــرى الصبا ــذة إعصار الصبا إذا س ول

ــم النواع ــون  الغص ــاس  مي ــرغ  ي
ــر عرفان التصأيب إذا صبت ومن نش

ــم املياس در  ــد  الغي ــك  إلي ــت  فأب

وكان الشيخ حممد علي بن الشيخ حمرر البالغي املتوىف عام 
1000 هـ فقهيا ُمستجّدًا جمتهدا، ثقة عينا صحيح احلديث واضح 
البالغي  التصانيف)8(. وبقيت أسرة آل  الكالم جّيد  نقي  الطريقة 

)5(الحر العاملي: أمل اآلمل ق/31. 
)6( المصدر نفسهٌ /67. 

)7( شبر: أدب الطف. 
)8( الصدر: تكملة أمل اآلمل ورقه، 187. 

املقدادي  بن احلسني آل طحال  الشيخ احلسن  الطوسي)1( وكان 
خازنا للمرقد احليدري الشريف عاملا فقهيا نقل عنه السّيد ابن 
طاووس كرامات ألمري املؤمنني  يف األعوام )584-575 – 
587 هـ()2( وأن الشيخ األمني احلسني بن حممد بن طحال كان 
أحد إعالم هذه األسرة العلمية)3( وإن الشيخ علي بن احلسني 
  بن أمحد آل طحال عامل جليل روى معجزة ألمري املؤمنني 

عن أبيه. 

4- أسرة آل سدرة

تعود جذور أسرة آل سدرة إىل القرن الثالث اهلجري. املوافق 
للقرن التاسع امليالدي وإن السّيد شرف الدين حممد )املتوىف عام 
النجف األشرف وإن أسرته من أسر  308 هـ( كان من أعالم 
العلم العريقة)4( وقد تولت هذه األسرة نقابة العلويني يف النجف 

األشرف وغريها. 

5- أسرة آل كتيلة

القرن  أعالم  من  العلوي  كتيلة  بن  املكارم  أبو  السّيد  كان 
السادس اهلجري راويا عن الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن 
شهريار خازن املرقد احليدري الشريف وقد روى عنه أبو الفتح 
حممد بن حممد احلائري يف املشهد الطاهر يف مجادى األوىل 553 
هـ)5( وبرز يف أسرة آل كتيلة الشاعر السّيد علي بن السّيد ناصر 

الذي قال:)6( 
ــف أل ــده  ق ــن  م ــا  أي

الم ــه  صرغ ــن  م ــا  وي

6- أسرة آل املختار

أجنبت أسرة آل املختار العلوية شعراء وأدباء يف العصر العباسي 
األخري وكان السّيد لعمر بن السّيد عدنان املختار أدبيا شاعرا هناية 
األعيان واألشراف وله ديوان شعر)7( وقد عاصر السّيد علي بن 
السّيد عميد الدين املختار اخلليفة العباسي الناصر لدين اهلل )املتوىف 
عام 622 هـ( وذهبت بعض املصادر إىل قول أنه قتل عند دخول 

املغول مدينة بغداد عام 656 هـ وكان أديبا شاعرا)8(. 

)1( النوري: مستدرك الوسائل، 497/3. 
)2( ابن طاووس: فرحة الغري، ص 126. 

)3( األفندي: رياض العلماء، 2/ ورقة 218. 
)4( الحكيم: الشيخ الطوسي ص 107. 

)5( الطهراني: طبقات أعالم الشيعة/القرن السادس ص 8. 
)6( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 297/1. 

)7( األمين: معجم رجال الفكر واألدب في النجف ص406. 
)8( األمين: أعيان الشيعة 195/42. 

7- أسرة آل الشجري

تتلمذ بعض أعالم آل الشجري على الفقيه الشيخ أيب علي 
الطوسي ومنهم السّيد الضياء بن السّيد إبراهيم العلوي الشجري 
النجفية يف  تتبعنا أعالم املدرسة  فقيها صاحلا)9( وإذا  الذي كان 
العصر العباسي جند فيها من يتنسب ملدن عراقية مثل )البصري، 

احلائري، الكويف، الربسي، السوراوي(. 
)احلليب،  مثل  وإسالمية  عربية  مدن  إىل  ينسب  من  ومنهم 
الكابلي،  الطربسي،  القزويين،  اجلرجاين،  املنيابوري،  الرازي، 
القمي، القنسريين، البكرآبادي( وإىل قبائل عربية مثل: )احلمداين، 
الكليب، التميمي، املخزومي، العبادي( وإىل أسر علوية هامشية مثل 

)السليقي، املحمدي، العلوي، احلسيين، األفطسي، اجلعفري(. 
وانتسب بعض أعالم النجف األشرف يف العصر العباسي إىل 
اخلشاب،  الرماين،  اخلازن،  التمار،  )اخلزاز،  منها  واصناف  مهن 
الفراء، الفقار( والشك أن انتساب رجال العلم والفكر يف النجف 
املدرسة  املدن والقبائل واملهن يكشف عن مشولية  األشرف إىل 

النجفية وعمقها التارخيي. 

ثالثا: األسر العلمية بعد سقوط الخالفة العباسية 
وحتى بداية العهد العثماني

برزت أسر علمية يف املدرسة النجفية يف القرن السابع اهلجري 
العثمانية  الدولة  الذي سيطرت منه  العاشر  القرن  بعده حىت  وما 
على العراق وكانت مدرسة النجف األشرف تتأرجح بني التوسع 
العلمية  احللة  مدرسة  األحيان  بعض  يف  نافستها  إذ  والتقليص 
واستقرت هبا احلوزة حىت يومنا هذا وإن كان بعض أعالم أسرة 
آل طاووس العلمية قد استقروا يف النجف األشرف ومنهم السّيد 
علي بن السّيد علي آل طاووس املتوىف عام 647 هـ وكتب )زوائد 
الفوائد()10( والسّيد علي بن السّيد موسى آل طاووس املتوىف عام 
)664( وكان بعض إعالم األسر احللية سكنوا يف النجف األشرف 
ومحل بعضهم لقب )احللي( وقد كان الرجال املعروف الشيخ حسن 
 وأنشد عند  بن علي بن داود قد جاور مرقد أمري املؤمنني 
القرب الشريف بعض أشعاره ولعل وأبرز األسر العلمية النجفية اليت 
كان هلا أرضية واسعة يف املدرسة النجفية يف هذه احلقبة الزمنية 

هي:

1- أسرة آل االهلي

العبيدلية  احلسينية  العلوية  الساللة  إىل  األسرة  هذه  تنسبت 
وقد برز فيها علماء وفضالء ومفسرون وفقهاء وحمدثون. وكان 

)9( الخوئي: معجم رجال الحديث 9/ 158. 
)10( آل طووس: اإلقبال ص 687. 
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هـ الفقيه الكبري الشيخ فخر الدين الطرحيي وروى عنه واألمري 
السّيد علي الشولستاين واألمري فيض اهلل التفريشي وغريهم من 
أعالم النجف األشرف يف القرن احلادي عشر وكان الشيخ عبد 
علي اخلمايسي من مشايخ اإلجازات العلمية)1( وكان ولداه الشيخ 

حممد والشيخ حسني من العلماء الفقهاء األجالء. )2( 

5- أسرة آل احلكيم

كان جّد أسرة آل احلكيم السّيد علي بن السّيد مراد الطباطبائي 
املتوىف عام 1052 هـ طبيبا حاذقا وله )جمربات الطب( وأصبح 
مدينة  إىل  عاد  الزمن مث  من  مّدة  الصفوي  عباس  الشاه  طبيب 
النجف األشرف وتوىف هبا وكانت يف النجف األشرف أسر علمية 
طباطبائية تلتقي يف النسب بآل احلكيم ومن أبناء عمومتهم أسرة 
آل حبر العلوم، وإن مجيع األسر الطباطبائية حسنية النسب وقد 
الروضة  يف  واخلدمة  والطب  العلم  بني  احلكيم  آل  أسرة  مجعت 
احليدرية ومتتلك فرامني عثمانية ختوهلا العمل يف الروضة الشريفة. 

6- أسرة آل الطرحيي

النجف  يف  األسدية  األسرة  هذه  قدم  إىل  املصادر  أشارت 
األشرف وقد عاش بعض أعالمها يف القرن العاشر اهلجري ومنهم 
فقد  هـ  عام 1030  بعد  املتوىف  الطرحيي  أمحد  بن  الشيخ حممد 
كان عاملا فقهيا وشاعرا جميدا، وكان الشيخ حمي الدين بن الشيخ 
حممود شاعرا وأدبيا وله يف اإلمام احلسني  قصائد)3( وكذلك 
الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ حممد علي الطرحيي وكان العالمة 
الكبري الشيخ فخر الدين بن السّيد حممد علي الطرحيي قد ولد يف 
النجف االشرف عام 979 هـ، وأصبح عاملا وحمدثا ولغويا معروفا 
وكانت داره ندوة علمية وأدبية، وقد تتلمذ عليه مجع من طلبة 
احلوزة العلمية يف القرن احلادي عشر اهلجري)4( وهو صاحب 
)جممع البحرين ومطلع النريين( وغريه من كتب التفسري واللغة 
واحلديث والرجال والفقه واألصول والفلسفة والفلك وقد أجنبت 
األسرة أعالما يف مقدمتهم: الشيخ حسام الدين بن الشيخ مجال 

الدين الطرحيي والشيخ صفي الدين بن الشيخ فخر الدين. 

7- أسرة آل الكعيب

كانت أسرة آل الكعيب العلمية قد احتلت مكانة يف املدرسة 

)1( األمين: أعيان الشيعة 64/38. 
)2( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها،2/ 252، 3/ 377. 

)3( األمين: أعيان الشيعة، 37-36/48. 
)4( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 455/2 -456. 

النجفية يف القرن احلادي عشر اهلجري ويف مقدمتهم الشيخ حسن 
بن عبد اهلل الكعيب املتوىف عام 1061 هـ، الشيخ حممد بن دنانة 
الكعيب املتوىف بعد عام 1070 هـ، والشيخ عبد احلسني بن عبد 
الواحد الكعيب أستاذ الشيخ حسن البالغي صاحب كتاب )تنقيح 
املقال()5( وتسمى هذه األسرة بإسم أسرة آل عبد الواحد الكعيب. 

8- أسرة آل كمونة

نقابة  تولت  اليت  األسر  عند حديثنا عن  األسرة  هلذه  اشرنا 
العلويني يف النجف األشرف وقد برز فيها علماء وفقهاء يف القرن 
احلادي عشر اهلجري ومنهم السّيد ناصر الدين بن السّيد حسني 
السّيد  بن  منصور  والسّيد  الدين،  ناصر  بن  علي  والسّيد  كمونة 
حسني وقد اعتىن بعض علماء آل كمونة بعلم األنساب وكتابة 
املشجرات وصدق علماء األسرة على اجتهاد املري عماد الدين 

حممد حكيم بن عبد اهلل البافقي عام 1071 هـ)6(. 

9- أسرة آل مانع

عرفت أسرة آل مانع العلمية قدميا باسم )آل املحاويلي( وكان 
بعض أعالمها فقهاء وشعراء وأدباء ومنهم الشيخ حممد بن علي 
ديوان  كتب خبطه  الذي  هـ،  عام 1088  بعد  املتوىف  املحاويلي 
املتنيب، والشيخ حسن بن الشيخ علي املحاويلي الذي كتب خبطه 
)هتذيب اإلحكام( للشيخ الطوسي عام 1091 هـ، وحصل على 

إجازات علمية من أحد شيوخه)7( 

)5( الطهراني: الذريعة 102/22، 23 /5. 
)6( كمونة: موارد األتحاف ن /64. 

)7( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 271/3. 

تؤدي دورها العلمي حىت القرن الرابع عشر اهلجري. 

7-أسرة آل األسدي 

املتوىف  السيوري األسدي  املقداد  الشيخ  الكبري  العالمة  كان 
األشرف وأسس  النجف  اىل  احللة  من  هاجر  قد  هـ  عام 826 
كتاب  اهلل صاحب  عبد  الشيخ  ولده  وكان  فيها  علمية  مدرسة 
)األربعني حديثا( عاملا فاضال وقد أجاز الشيخ زين العابدين علي 
بن احلسني بن العالء عام 822 هـ)1( وكان يف النجف األشرف 
أعالم حيملون لقب )السيوري( وهم ينتسبون ألسر عديدة ولكن 
ميكننا القول إن الشيخ املقداد بن عبد اهلل السيوري األسدي كان 
رأس املدرسة النجفية يف القرن التاسع اهلجري وقد وصف باإلمام 
العالمة األعظم)2( وقد نسب إىل مدينة النجف األشرف فقيل له 

)السيوري الغروي(. 

8- أسرة آل اجلزائري

تعود احلركة العلمية ألسرة آل اجلزائرية األسدية إىل القرن 
هالل  بن  علي  الدين  زين  الشيخ  عاصر  فقد  اهلجري  العاشر 
اجلزائري املتوىف عام 937 هـ املحقق الشيخ نور الدين الكركي 
الدين  عز  والشيخ  القطيفي  سليمان  بن  إبراهيم  الشيخ  والعالمة 
العاملي وقد حصل الشيخ اجلزائري على إجازة علمية من الشيخ 
املحقق الكركي)3( وبقية احلركة العلمية يف أسرة آل اجلزائري حىت 

وقتنا هذا. 

9- أسرة آل زاهد

كانت اإلشارة األوىل ألسرة آل زاهد تعود اىل القرن العاشر 
تتلمذ على  النجفي قد  الشيخ حممد بن زاهد  اهلجري فقد كان 
العالمة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي النجفي)4( وقد أجنبت 
عشر  الرابع  القرن  حىت  وفقهاء  وأدباء  علماء  زاهد  آل  أسرة 

اهلجري. 
يف  العلمي  نشاطها  بدأ  اليت  النجفية  العلمية  األسر  وإن 
الدول  من  بدءا  العراق  حكمت  اليت  األجنبية  الدول  عهود 
يف  العراق  على  العثمانيني  سيطرة  وحىت  االيلخانية  املغولية 
األشرف  النجف  فقد شهدت   ، اهلجري  العاشر  القرن  منتصف 
لبنانية  عاملية  اسر  ذكرناها  اليت  العلمية  أسرها  عن  فضال 
واسر قطيعية واحسائية واسر عراقية من مدن جماورة املدينة 
النجف األشرف فضال عن األسر العلوية اليت كان هلا دور يف 

)1( الخوانساري: روضات الجنات، 171/7. 
)2( المصدر نفسه، 175/7. 

)3( القمي: سفينة البحار 252/2. 
)4( األمين: أعيان الشيعية 187/8. 

العباسي.  العصر  منذ  العلمية  احلياة 

رابعا: األسر العلمية النجفية في العهد العثماني إلى 
الوقت الحاضر

بأكمله حتت احلكم  والعراق  النجف األشرف  عاشت مدينة 
أربعة قرون متواصلة وقد شهدت عصر االزدهار  العثماين مدة 
العلمي فتأسست املدارس العلمية واملكتبات الكبرية فأدى إىل 
ازدياد توافد الطالب العلم من أحناء العامل اإلسالمي على مدينة 
النجف األشرف وكان للعاملني النسبة الكبرية من الوافدين وبرزت 

يف العهد العثماين يف الساحة العلمية أسر جنفية أخرى وهي: 

1- أسرة آل الطالقاني 

احلسيين  الدين  مشس  بن  الدين  جالل  السّيد  العالمة  يعّد 
أخذ  قد  األسرة  أعالم هذه  أول  املتوىف عام 978 هـ  الطالقاين 
الدين  نور  الشيخ  على  تتلمذ  وقد  النجفية  املدرسة  يف  موقعه 
الكركي. وحصل على إجازة علمية منه وكانت داره جممعا ألهل 
العلم وكان ولده السّيد عبد احلسني عاملا فاضال وقرأ عليه مجع 

من أهل العلم ومازالت األسرة تؤدي دورها العلمي. 

2- أسرة آل احُلَصري 

أجنبت أسرة آل احلصري علماء وأدباء وشعراء ومنهم الشيخ 
حممد علي بن الشيخ إبراهيم احلصري والشيخ يوسف احلصري 
املجلسي يف  العالمة  به  اجتمع  وقد  هـ  عام 1073  بعد  املتوىف 
بيت  مائة  على  تزيد  أرجوزة  نظم  وقد  األشرف  النجف  مدينة 
الشيخ  بن  الشيخ حمّمد  املؤمنني ))5 وكان  يف كرامة ألمري 
يوسف احلصري من علماء اللغة يف عصره وكتب خبطه كتبا فقهية 

وعلمية. . 

3- أسرة آل احللو

القرن  النجفية يف  املدرسة  احللو مكانة يف  أسرة آل  احتلت 
احلادي عشر للهجرة وأصبح السّيد سعد بن السّيد فرج اهلل احللو 
أستاذا يف الفقه واألصول وكتب كتاب )اخلمس( وان ولده السّيد 
أصول  واملسألة يف  النرية(  )اآليات  وله  فقهيا جمتهدا  كان  علي 

الفقه)6(

4- أسرة آل اخلمايسي

عاصر الشيخ عبد علي بن حممد اخلمايسي املتوىف عام 1084 

)5( المجلسي: البحار 100/ 256. 
)6( التميمي: مشهد اإلمام 3/ 133. 
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إىل بين حجيم، وكالمها من أسر العلم املعروفة يف النجف األشرف، 
فقد كان الشيخ أمحد بن الشيخ حمّمد آل نصار املتوىف بعد عام 

1191 هـ، أدبيا شاعرا وله كتابات عن بعض أعالم عصره)1(. 

18- أسرة آل الوندي 

يعود تاريخ أسرة آل الوندي الكاظمي إىل القرن الثاين عشر 
اهلجري وإن أول من هاجر منها إىل النجف األشرف هو الشيخ 
قاسم بن حمّمد الوندي الكاظمي املتوىف، بعد عام 1105 هـ، وقد 
عرف بالفقيه الكاظمي، وأصبح من مشاهري العلماء، وله كتاب 
)جامع أسرار الفقهاء()2( وبقي العلم يف هذه األسرة يف عناية فقهائها 
ومنهم: الشيخ حمّمد حسني والشيخ حيىي والشيخ حمّمد حيىي بن 
الشيخ حيىي والشيخ حمّمد بن الشيخ قاسم والشيخ حمّمد إبراهيم 

بن الشيخ قاسم. 
وشهد القرن الثاين عشر أعالما إنتسبوا إىل النجف األشرف 
وأصفهان  جريب  وهزار  واحللة  واحلائر  عامل  وجبل  وهناوند 
وخراسان  ومشهد  وقم  ومازندران  وتربيز  والدورق  وجيالن 
عربية  وعشائر  قبائل  إىل  انتسبو  قد  األعالم  وبعض  وشرياز، 
القرملي وآل  ومنهم: آل اخلاقاين وآل خنفر وآل الشيباين وآل 
مشسه وآل اخلفاجي وآل الربعي وبعض األعالم قد انتسب آلل 
وآل  احلسني  وآل  املوسوي  آل  ومنهم:  السالم(  )عليهم  البيت 
الرضوي وآل العباسي وكانت لبعض األسر العاملية اللبنانية مواقع 
علمية يف النجف األشرف، وشغلوا يف املدرسة العلمية حيزا من 

الوقت، واختفى أثرهم بعد ذلك ونذكر منهم: 

19- أسرة آل الفتوني 

إن أسرة آل الفتوين عاملية نباطية هاجر بعض أعالمها إىل 
مدينة النجف األشرف، وأول من هاجر هو الشيخ حمّمد مهدي بن 
هباء الدين الفتوين النباطي العاملي املتوىف عام 1183 هـ ولقب 
بالفتوين الغروي. وأصبح فقيها حمدثا وله كتب يف التاريخ والرجال 
واألدب ومنهم الشيخ حسن الشريف الفتوين، والشيخ حمّمد بن 

الشيخ حمّمد مهدي والشيخ علي بن الشيخ أمحد الفتوين. 

20- أسرة آل الشهيد األول 

النجفية  املدرسة  العاملية يف  الشهيد األول  احتلت أسرة آل 
الشيخ مشس  بن  الدين أمحد  الشيخ فخر  مرموقة، وكان  مكانة 

)1( الساعدي: دراسات عن عشائر العراق، ص 4، 76. 
)2( الحر العاملي: أمل اآلمل، ق/219. 

الدين علي آل الشهيد األول املتوىف بعد عام 1156 هـ من علماء 
النجف األجالء، وإن العالمة الشيخ جواد بن الشيخ شرف الدين 
)حبر  الطباطبائي  مهدي  حمّمد  السّيد  الكبري  العالمة  تالميذ  من 
بن مكي  الشيخ حمّمد  الفقيه األعظم  العلوم(، وكان جّد األسرة 
الذين  عامل  جبل  علماء  من  هـ،  عام 786  املستشهد  العاملي 
قصدوا مدينة النجف األشرف، ورجع إليه الناس يف الفتيا، وبقيت 
أسرته يف النجف تؤدي دورها العلمي حىت هناية القرن الثاين عشر 
للشيخ  العابدين، نسبة  بأسرة آل زين  اهلجري)3( وكانت تعرف 

زين العابدين بن الشيخ هباء الدين آل الشهيد األول. 

21- أسرة آل ياسني 

القرن  إىل  األشرف  النجف  ياسني يف  آل  أسرة  تاريخ  يعود 
النجف  إىل  األسرة  من  هاجر  من  وأول  اهلجري،  عشر  الثاين 
هو العالمة الكبري الشيخ حمّمد رضا بن الشيخ حمسن آل ياسني 
الكاظمي، املتوىف بعد عام 1162 هـ، واشترى دار الفقيه الكبري 

املال أمحد األردبيلي املتوىف عام 993 هـ)4(. 

22- أسرة آل حبر العلوم 

)املعروف  الطباطبائي  مهدي  حمّمد  السّيد  اإلمام  عصر  يعّد 
بالسّيد حبر العلوم( نقطة حتول يف تاريخ مدرسة النجف االشرف 
يف القرن الثاين عشر اهلجري فإنه كان له الدور الفاعل يف حركة 
النهوض العلمي يف النجف األشرف منذ عام 1169 هـ، وقد محلت 
أسرته راية العلم والفكر واألدب حىت يومنا هذا. وقد أذعن له 
مجيع علماء عصره، ومن تأخر عنه بعلو املقام والرئاسة يف العلوم 
النقلية والعقلية)5( وان لقبه )حبر العلوم( داللة على إمامته يف الفقه 
احتل  قد  العلوم  السّيد رضا حبر  ولده  والعقائد وكان  واحلديث 

موقع أبيه يف املدرسة النجفية وأبناؤه من بعده. 

23-أسرة آل شرب 

أخذت أسرة آل شرب موقعا علميا يف مدرسة النجف األشرف 
السّيد حمّمد رضا آل  بن  اهلل  السّيد عبد  الكبري  العالمة  يف عهد 
شرب )1188 -1242 هـ( وقد لقب باملجلسي الثاين لكثرة تآليفه 
وتنوعها من تفسري وفقه وأصول وحديث ولغة، وقد أجاد فيها 

)3( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 408/2، 1/ 251. 
 المصدر نفسه 3/ 526. 

)4( النوري: مستدرك الوسائل 3/ 383 – 388. 
)5( النوري المستدرك الوسائل 3/ 383 – 388. 

10- أسرة آل احلمريي

توىل الشيخ حمّمد حسني بن الشيخ حممد علي احلمريي إدارة 
اخلزانة احليدرية واإلشراف على املكتبة يف الروضة الشريفة حىت 
أنه لقب باخلادم وقد كتب خبطه كتاب )عمدة الطالب( البن عنبه 
عام 1095 هـ، وكان ولده الشيخ عبد الرسول شاعرا أدبيا وله 
مراسالت ومساجالت مع أدباء عصره)1( وكتب الشيخ حممد بن 
أيب الفرج النجفي احلمريي كتبا يف الفقه واألصول وعلم الكالم. 

علمية  أسر  برزت  وبعده  اهلجري  عشر  احلادي  القرن  ويف 
عاملية محلت ألقاب )العاملي، املشغري، العيناثي،الفتوين، النباطى، 
التبنيين، احلرشوين( وهي نسبة إىل جبل عامل وقراه: كما انتسب 
كثري من األعالم إىل النجف األشرف حىت غلب لفظ )النجفي( 

على أسرهم اليت ينتسبون إليها. 

11- أسرة آل املاللي 

الشريف  املرقد احليدري  املاليل بني سدانة  مجعت أسرة آل 
وحكومة النجف من جانب واحلياة العلمية من جانب آخر فقد 
عام 1072  بعد  املتوىف  اهلل  عبد  املال  بن  طاهر  حمّمد  املال  كان 
وكان  البافقي  الدين  عماد  املريزا  اجتهاد  على  وقد صادق  هـ، 
علي  عبد  والشيخ  الطرحيي  الدين  فخر  للشيخ  املعاصرين  من 
اخلمايسي وكان املال عبد اهلل بن املال طاهر عاملا وخازنا للمرقد 

احليدري الشريف. 

12 - أسرة آل حمبوبة 

تعود أسرة آل حمبوبة إىل القرن احلادي عشر اهلجري وكان 
الشيخ نعمة بن حمّمد حمبوبة النجفي املتوىف عام 1083 هـ، عاملا 

فاضال)2( وبقي العلم يالزم هذه األسرة إىل اليوم. 

14- أسرة آل كاشف الغطاء 

كان جّد األسرة الشيخ خضر بن حيىي اجلناجي املالكي املولود 
عام 1109 هـ، قد هاجر من قرية جناجة إىل النجف األشرف 
وهو والد الفقيه الكبري الشيخ جعفر صاحب كتاب )كشف الغطاء( 
تؤدي  علمية الزالت  أسر  تفرعت  اجلناجي  الشيخ خضر  ومن 

دورها العلمي كآل الشيخ راضي وآل اخلضري. 

13- أسرة آل اجلواهري 

كان الشيخ عبد الرحيم الشريف اجلد األعلى للفقيه الكبري 
الكالم(  )جواهر  كتاب  صاحب  النجفي  حسن  حمّمد  الشيخ 

)1( الطهراني: الذريعة /8/10. 
)2( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 3066/5 /274. 

وألسرته املعروفة بآل اجلواهري املقام املتقدم 
عشر  الثاين  القرن  منذ  النجفية  املدرسة  يف 
اهلجري وكان الشيخ حمّمد بن عبد الرحيم 
عاملا باألنساب وله شهادات بعضها تعود إىل 
العلم مستمرا يف  عام 1158 هـ)3(، ومازال 

أسرة آل اجلواهري حىت اليوم. 

15- أسرة آل موحي 

النجف  يف  العريقة  العلم  أسر  من  موحي  آل  أسرة  كانت 
األشرف منذ القرن الثاين عشر اهلجري، وعرف الشيخ بشارة بن 
عبد الرمحن آل موحي بالعامل اجلليل وقد خترج على يديه مجع من 

طالب احلوزة العلمية)4( وله قصيده يف النجف األشرف منها: 
ــدور ب ــن  طلع أم  ــوس  ــن مش بزغ

ــاح منري ــن ضوء الصب ــوق م أم الش
ــا ــى وترهب لليل أم  ــراءى  ت ــرق  وب

ــور ثغ ــّن  ف در  ــن  ع ــمن  تبس
ــت ــا ومتايل ــع ترهب ــرت م إذا خط

ــور خط ــن  بينه ــن  م ــا  هل ــاىل  حت

وكان الشيخ حمّمد علي بن الشيخ بشارة آل موحي املتوىف 
عام 1188 هـ عاملا جليال وفارسا من فرسان األدب. 

16- أسرة آل النحوي 

يعود تاريخ أسرة آل اخلياط النحوي يف النجف األشرف إىل 
القرن الثاين عشر اهلجري وقد هاجر من احللة الشيخ أمحد بن 
الشيخ حسن اخلياط النحوي إىل النجف األشرف يف عهد العاملني 
الغطاء( وأصبح من  والشيخ كاشف  العلوم  )السّيد حبر  اجلليلني 
مشاهري العلماء واألدباء وقد جعل داره ندوة علم وأدب، حافلة 
من  وغريهم  عامل  وجبل  وبغداد  واحللة  النجف  وأدباء  بعلماء 
املدن واألقطار)5( واقتصَّ ولده العالمة الشيخ حسنني بن الشيخ 
أمحد النحوي منهج أبيه يف العلم واألدب والشعر، وعرف الشيخ 

محزة النحوي مبكانته األدبية. 

17- أسرة آل نصار 

تنتسب أسرة آل نصار إىل بين شيبان للملومني وأسرة أخرى 

)3( المصدر نفسه، 2/ 40. 
)4( األمين: معجم رجال الفكر واألدب في النجف األشرف، ص 429. 

)5( حرز الدين: معارف الرجال، 56/1. 
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مرتضى، والسّيد كاظم، والسّيد حمسن، والسّيد حسن وغريهم، 
ويتصل بعض هؤالء األعالم أسريا بالعالمة الكبري السّيد حمّمد 
جواد العاملي، وأصبح بعضهم من فحول العلماء واملجتهدين يف 

النجف االشرف)1(. 

32- أسرة آل اجلربي 

برزت أسرة آل اجلربي يف املحافل العلمية النجفية يف القرن 
الثالث عشر اهلجري، وكان الشيخ حسن بن الشيخ عباس اجلربي 
النجف األشرف يف عهد  نواحي احللة إىل مدينة  قد هاجر من 
اإلمام السّيد حبر العلوم، ونبغ من األسرة فقهاء وأدباء وشعراء)2(. 

33- أسرة اجلزائري العلوية. 

التارخيي  وقدمها  االسدية  اجلزائري  آل  األسرة  إىل  اشرنا 
والعلمي يف النجف االشرف، أما أسرة آل اجلزائري العلوية فإهنا 
تعود إىل القرن احلادي عشر اهلجري وقد أجنبت أعالما يف الفقه 
اجلزائري  طالب  السّيد  بن  شفيع  حمّمد  السّيد  ومنهم  والفلسفة 
والسّيد عبد الكرمي بن السّيد حمّمد جواد اجلزائري وبقيت األسرة 

تؤدي دورها العلمي حىت القرن الرابع عشر اهلجري)3(. 

34- أسرة آل اجلّصاني 

بآل  تعرفان  علميتان  أسرتان  األشرف  النجف  مدينة  يف 
اجلصاين، إحدامها علوية النسب ، واألخرى وائلية النسب، وقد 
أّلف السّيد حسني بن السّيد موسى اجلصاين رسالة )علم الكالم (، 
وشارك الشيخ مسلم بن عقيل اجلصاين يف معركة اخلميس األدبية 

وكانت له مطارحات مع أدباء عصره)4(. 

35- أسرة آل احلجامي 

احلجامي  آل  أسرة  تأخذ  اهلجري  عشر  الثالث  القرن  منذ 
عبد  الشيخ  بن  طاهر  الشيخ  فكان  النجفية،  املدرسة  يف  مكانة 
نال  وقد  الفقه.  أعالم  من  )1212ـ1279هـ(  احلجامي  علي 
درجة اإلجتهاد. وكتب يف الفقه واألصول)5( وقد واصلت أسرة 
آل احلجامي احلركة العلمية يف النجف األشرف حىت القرن الرابع 

)1( الحكيم المفصل تاريخ النجف االشرف 224/5 -230. 
)2( الطهراني طبقات اعالم الشيعة/الكرام بدرة 510-59/40/2. 

)3( الحكيم المفصل في تاريخ النجف االشرف 257-255/5. 
)4( الطهراني: طبقات اعالم الشيعة/الكرام بدرة 430/2 -431 الخاقاني 

شعراء العربي 301/11. 
)5( التميمي: مشهد االمام 123/3. 

عشر اهلجري. 

36- أسرة آل حجي 

عاصر بعض أعالم أسرة آل حجي، شيخ الفقهاء اإلمام الشيخ 
حمّمد حسن النجفي صاحب اجلواهر، وأصبح ألعالم األسرة يف 
الندوات األدبية يف النجف األشرف مواقع متقدمة، فكان الشيخ 
حمّمد بن الشيخ قاسم آل حجي والشيخ صاحل بن الشيخ قاسم آل 
حجي والشيخ مهدي بن الشيخ صاحل وغريهم وتلتقي مع أسرة 

آل الزايب العلمية نسبيا. 

37- أسرة آل حرز الدين 

أخذت أسرة آل حرز الدين موقعها العلمي يف النجف األشرف 
منذ القرن الثاين عشر اهلجري، فقد كان الشيخ علي بن الشيخ 
والطب  الفقه  أعالم  من  هـ(  )1182ـ1277  الدين  حزر  حمّمد 
واهليأة والنجوم، ونبغ الشيخ حمّمد بن الشيخ عبد اهلل حرز الدين 
)1193ـ1277هـ( بالفقه واحلديث والرجال. وبقيت هذه األسرة 

تؤدي دورها العلمي حىت الوقت احلاضر)6(. 

38- أسرة آل احلّساني 

سامهت أسرة آل احلّساين يف احلياة العلمية يف القرن الثالث 
حسان  الشيخ  بن  احلسان  حمّمد  الشيخ  فكتب  اهلجري،  عشر 
الكبري والشيخ حسني بن الشيخ حمّمد احلساين والشيخ سعد بن 
الشيخ عبد احلسني احلساين يف الفقه واألصول واألدب األدعية 

وغريها)7( 

39- أسرة آل احلسين العطار 

لقبت أسرة آل احلسين العطار بالبغدادي، حيث مولد كثري من 
أعالم األسرة مبدينة بغداد وقد هاجر بعضهم إىل مدينة النجف 
األشرف يف القرن الثاين عشر اهلجري ومنهم العالمة السّيد أمحد 
بن السّيد حمّمد احلسين البغدادي العطار املولود عام 1128 هـ، 
وقد تتلمذ على العاملني الكبريين )حبر العلوم وكاشف الغطاء(، 
وقد امتلك السّيد إبراهيم العطار البغدادي مكتبة عامرة، ضمت 

نفائس الكتب، وقد استمر العلم يف هذه األسرة حىت وقتنا هذا. 

)6( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف االشرف 280/5 -286. 
)7( االمين: اعيان الشيعة 43 /341 حرز الدين معارف الرجال 366/1. 

مجيعا)1( وإنه كان من جمتهدي فقهاء اإلمامية وثقات حمدثيهم. 

24- أسرة آل جنف 

تنتسب أسرة آل جنف إىل جدها األعلى احلاج جنف علي 
اختص  وقد  1195هـ،  عام  األشرف  النجف  مدينة  يف  املولود 
بالعالمة الكبري السّيد حبر العلوم ويقول الشيخ القمي: إنه شيخ 
أئمة العراق، وقدوة كل ويل إتفق الكل على جاللته وتوثيقة مل 
ير يف عصره بديل وال نظري)2( وقد توارث أبناؤه وأحفاده العلم 

جيال بعد جيل. 

25- أسرة آل شالل 

كان العالمة الكبري الشيخ خضر بن الشيخ شالل العكفاوي 
الباهلي النجفي )1180 -1255 هـ( قد عاصر الشيخني العلمني 
الكبريين: السّيد حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء، وكان من أهل 
التقى يف عصره وأبرزهم يف الزهد والصالح وسالمة الباطن)3( وقد 
نسبت إليه كرامات كثرية، وبقيت أسرة آل شالل تؤدي دورها 

العلمي بعد وفاته ومنهم الشيخ موسى حمّمد شالل 

26- أسرة آل مال كتاب 

احتفظت أسرة آل مال كتاب األمحدي بالعلم منذ القرن الثاين 
عشر اهلجري، وقد برز فيها العالمة الكبري الشيخ حمّمد جواد بن 
الشيخ حمّمد تقي األمحدي آل مال كتاب )1200 – 1267 هـ( 

فقد كان متبحرا يف الفقه، ومميزًا يف الفروع واألصول)4(. 

27- أسرة آل األنصاري 

إن الشيخ الطائفة األكرب الشيخ مرتضى بن حمّمد أمني التستري 
األنصاري )1214 – 1281 هـ( قد أحدث نقلة نوعية علمية 
يف مدرسة النجف األشرف وقد قيل عنه )فخر املحققني وخامتة 
املجتهدين()5( وأصبحت آراؤه يف الفقه واألصول هلا موقع ثابت يف 
املدرسة النجفية، حىت أنه عد جمددا وإماما لعلمي الفقه واألصول 
)املكاسب( موضع  )الرسائل( وكتاب  يف عصره وما زال كتاب 

التدريس يف احلوزات العلمية. 

28- أسرة آل اخلليلي 

مجعت أسرة آل اخلليلي بني علوم الفقه واألدب والطب، وكان 

)1( االمين اعيان الشيعة39 /80. 
)2( القمي: الفوائد الرضوية ص 162. 

)3( الطهراني طبقات اعالم الشيعة/الكرام البررة 2/ق494/2. 
)4( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 266/3. 

)5( النوري: دار السالم 278/2 – الدجيلي: ريحانة االدب 116/1. 

جّد األسرة املريزا خليل بن إبراهيم )1226 – 1296 هـ( من 
علماء النجف وزهادها، وكان فقيها رجاليا مصطلحها باالخبار)6( 
وقد  الغطاء،  كاشف  وآل  اجلواهري  آل  أعالم  على  تتلمذ  وقد 
حافظت أسرة آل اخلليلي على النشاط العلمي واألديب يف النجف 
األشرف وأصبح كثري من علماء األسرة أطباء النجف والعراق يف 

القرن الرابع عشر اهلجري. 

29- أسرة آل القزويين 

كانت أسرة آل القزويين احلسينية موضع اإلحترام واإلجالل 
ويف  وأدباء،  وفقهاء  علماء  فيها  فربز  واحللة،  النجف  مديين  يف 
القزويين  السّيد حسن  بن  مهدي  السّيد  الكبري  العالمة  مقدمتهم 
عيون  من  ضابطا،  جامعا  عاملا  كان  فقد  )1222ـ1300هـ( 
الفقهاء واألصوليني وشيخ األدباء واملتكلمني)7( وقد توارث أبناؤه 
وأحفاده احلركة العلمية يف النجف االشرف حىت القرن الرابع عشر 
اهلجري. ويف النجف االشرف أسرة علمية أخرى آلل القزويين 

غري علوية. 

30- أسرة آل ااألعسم 

احتلت أسرة آل األعسم يف املدرسة النجفية يف عصر السّيد 
حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء مكانة يف العلم والفكر واألدب 
فقد كان الشيخ حمّمد علي بن الشيخ حسني األعسم )1154 – 
1223 هـ( عاملا فاضال، ومن أعيان العلماء وكبار الشعراء)8( وقد 
اختذ من إحدى حجرات الصحن احليدري الشريف مكانا للدرس. 
وكان الشيخ حمسن بن احلاج مرتضى األعسم )شيخ املحققني يف 
عصره)9(( وان الشيخ حمّمد علي االعسم )1177ـ1247 هـ( قد 
مجع بني الفقه واالدب، وان الشيخ علي بن الشيخ حمّمد حسني 
قائمة  القريض)10( وإن  األعسم كان من رجال األدب وفرسان 
عشر  والثالث  عشر  الثاين  القرنني  يف  األعسم  آل  أسرة  أعالم 
اهلجريني طويلة، وقد اوردنا ترامجهم يف كتابنا )املفصل يف تاريخ 

النجف االشرف( يف اجلزء اخلامس منه. 

31- أسرة آل األمني 

تعود أصول أسرة آل األمني يف منطقة جبل عامل، وقد استوطن 
بعض أعالم األسرة يف مدينة النجف األشرف يف القرن الثالث عشر 
اهلجري، ومنهم: السّيد باقر، والسّيد علي، والسّيد حمّمد، والسّيد 

)6( محبوبة ماضي النجف وحاضرها 239/2. 
)7( معارف الرجال 110/3. 

)8( القمي هوية االحباب ص 99. 
)9( القمي الفوائد الرضوية ص 373. 
)10( الخاقاني شعراء الغري 251/6. 
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األشرف)1(،  النجف  مدرسة  يف  التدريس  الزرجيي  صاحل  الشيخ 
طعمة  الشيخ  بن  حمّمد  الشيخ  وكان  واألصول،  الفقه  يف  وكتب 
الزرجيي املتوىف عام 1283هـ فقيها وأدبيا وقد استمر العلم يف هذه 

األسرة حىت اليوم. 

 50- أسرة آل الزهريي 

عاصرت أسرة آل الزهريي، اإلمام الشيخ صاحب اجلواهر، 
بالتقوى  الزهريي  حمّمد  الشيخ  بن  عيسى  الشيخ  عرف  وقد 
والصالح والزهد، وأن أوالده )علي وموسى وحسن( من األعالم 
املعروفني بالتقوى والصالح)2( ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة 

حىت اليوم. 

51- أسرة آل زوين

إن ألسرة آل زوين يف النجف األشرف شرف اخلدامة يف املرقد 
الشريف، وأصبح هلا موقع يف احلوزة العلمية منذ القرن الثالث عشر 
اهلجري. ويف عصر اإلمام كاشف الغطاء. ومنهم السّيد حبيب بن 
السّيد أمحد زوين والسّيد أمحد بن السّيد حبيب، فقد كانا فقيهني 
السّيد  بن  حمّمد  السّيد  بني  وكانت  أديبني)3(  وشاعرين  جليلني 

حسن زوين والشرع حمّمد شرع اإلسالم مراسالت شعرية)4(. 

52- أسرة آل زيين 

أخذت أسرة آل زيين موقعا علميا يف مدينة النجف األشرف 
يف هناية القرن الثاين عشر اهلجري وتعود أصوهلا إىل مدينة بغداد، 
وقد شارك السّيد حمّمد بن السّيد أمحد زيين يف معركة اخلميس 
والشعراء)5(.  األدباء  مع  شعرية  مراسالت  له  وكانت  األدبية، 
وأشارت املصادر إىل مكانة السّيد صادق زيين والسّيد جواد زيين 
العلمية واألدبية وتلتقي أسرة آل زيين بآل محندي وآل املرثايت 

وآل عطيفة وآل احلسين وآل احلبويب. 

53- أسرة آل السبييت 

هاجر أعالم من أسرة آل السبييت من منطقة جبل عامل إىل 
النجف األشرف لطلب العلم يف القرن الثالث عشر اهلجري ومنهم 
السبييت،  حمّمد  الشيخ  بن  حسن  والشيخ  السبييت  جعفر  الشيخ 

)1( حرز الدين: معارف الرجال 89/3. 
)2( حرز الدين معارف الرجال 152/2- 153. 

)3( األمين:أعيان الشيعة 293/7- 294. 
)4( حرز الدين:معارف الرجال 228/3. 

)5( العزاوي: تاريخ األدب العربي 298/2. 

الفقه  بني  األسرة  أعالم  بعض  مجع  وقد  السبييت،  أمحد  والشيخ 
واألصول واألدب والطب)6(

54- أسرة آل مسيسم

عرف أعالم أسرة آل مسيسم يف النجف األشرف منذ القرن 
الثالث عشر اهلجري بالفقه والزهد وقد امتلك بعضهم خزائن كتب 
نفيسة، وقام الشيخ ناصر بن الشيخ حسني مسيسم بشرح كتاب 
)شرائع اإلسالم( للمحقق احللي ومازلت األسرة يف حمافظة على 

استمرارية العلم فيها حىت الوقت احلاضر. 

55- أسرة آل الشبييب 

راضي  الشيخ  بن  شبيب  للشيخ  الشبييب  آل  أسرة  انتسبت 
املتويف بعد عام 1213 هـ، وكان ولداه الشيخ حمّمد والشيخ علي 
عاملني فاضلني وقد عاصرا الشيخ جعفر الكبري)7( وبقيت األسرة 

حاملًة لراية العلم والفكر حىت النصف األول من القرن العشرين 

56- أسرة آل شرارة 

احتضنت أسرة آل شرارة احلركة العلمية يف النجف األشرف 
منذ القرن الثاين عشر اهلجري فقد كان الشيخ حمّمد حسني بن 
الشيخ علي شرارة املتوىف عام 1225هـ عاملا فاضال فقيها وكتب 
علماء  بعض  وكان  الفقه.  كتب  بعض  خبط  حمسن  الشيخ  ولده 
األصلي.  األسرة  عامل،موطن  وجبل  النجف  بني  يتردد  األسرة 
وأصبح الشيخ موسى شرارة مدرس النجف املتقدم يف عصره)8(. 

57- أسرة آل شرف الدين 

أخذت أسرة آل شرف الدين العاملية 
األشرف  النجف  مدرسة  يف  علميا  موقعا 
آثر  وقد  اهلجري،  عشر  الثالث  القرن  منذ 
بعض علماء األسرة البقاء يف مدينة النجف 
عشر  الرابع  القرن  منتصف  حىت  األشرف 

اهلجري، وبرز من أعالم األسرة السّيد أبو احلسن بن السّيد صاحل 
شرف الدين. والسّيد حمّمد علي بن السّيد أبو احلسن شرف الدين، 
والسّيد جعفر بن السّيد أبو احلسن شرف الدين، وغريهم)9( وكان 

)6( الحكيم:المفصل في تاريخ النجف االشرف 369/5. 
)7( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 2\377. 
)8( العدد:تكملة أمل اآلمل ورقة 196-195. 

الغري  شعراء  الخاقاني:   43  .157/1 الرجال  معارف  الدين:  حرز   )9(
 .130/2

40- أسرة آل احلكيم )غري احلسنية( 

تعاطت أسرة آل احلكيم غري احلسنية مهنة الطب يف النجف 
األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري وكان بعض أعالمها فقهاء 
احلكيم  الرسول  عبد  الشيخ  بن  حمّمد  الشيخ  اشتهر  وقد  وأدباء 
املتوىف عام 1271 هـ بالفقه والطب واألدب، وكان الشيخ جواد 

بن الشيخ حمّمد احلكيم عاملا فقيها وأديبا. 

41- أسرة آل احلويزي 

القرنني  العلمي يف  حافظت أسرة آل احلويزي على النشاط 
الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني يف مدينة النجف االشرف. فقد 
بعد عام  املتوىف  احلويزي،  اهلل  الشيخ عبد  بن  الشيخ حمّمد  كان 
1254 هـ عاملا وأديبا وشاعرا، وابن الشيخ جعفر بن الشيخ أيب 
جعفر احلويزي، املتوىف بعد عام 1280 هـ قد تضلع باملباحثات 

الدينية)1(. 
منطقة  اىل  انتسبت  قد  أخرى  أسرة  األشرف  النجف  ويف 

احلويزة. 

42- أسرة آل شرع االسالم 

تنسب أسرة آل شرع األسالم اىل األحالف احلويزيين، وكان 
هلا موقع يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف، فقد كان الشيخ 
حمّمد بن الشيخ جعفر شرع األسالم، املتوىف عام 1306 هـ، عاملا 
فقيها، وأديبا رقيقا وكاتبا بليغا)2( وكانت بينه وبني أدباء النجف 

وشعرائها مراسالت ومطايبات. 

43 – أسرة آل اخلاقاني 

يف مدينة النجف األشرف عدة أسر علمية تنسب للخاقانيني، 
وعاصر  اهلجري،  عشر  الثالث  القرن  إىل  األعالم  بعض  ويعود 
بعضهم السّيد حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء ومنهم: الشيخ شبري 
اخلاقاين،  عباس  الشيخ  بن  والشيخ حسني  اخلاقاين.  ذياب  بن 

والشيخ حبيب بن الشيخ حسن اخلاقاين)3(. 

44- أسرة آل خنفر 

االشرف  النجف  من  العلمي  مقامها  خنفر  ال  أسرة  أخذت 
منذ القرن الثالث عشر اهلجري وكان رأس األسرة الشيخ حمسن 
اعالم  على  تتلمذ  وقد  هـ  عام 1270  املتوىف  خنفر  الشيخ  بن 

)1( الخاقاني: شعراء الغري 289/10، األميني: معجم رجال الفكر واألدب 
في النجف ص141 – ص142. 

)2( حرز الدين: معارف الرجال 368/2. 
)3( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 2/ 171 – 172. 

أسرة آل كاشف الغطاء وأصبح لتالميذه حضور واسع يف املدرسة 
النجفية)4(. 

45- أسرة آل الدجيلي 

الشيخ  العلمية يف عهد  احلوزة  الدجيلي يف  أسرة آل  برزت 
األكرب كاشف الغطاء، وكان الشيخ عبد اهلل بن الشيخ أمحد الدجيلي 
أول من هاجر إىل مدينة النجف األشرف من هذه األسرة. وأصبح 
الدجيلي  الفقه واألصول والرجال)5( ومازالت أسرة آل  عاملا يف 

تؤدي وظيفتها العلمية واخلطابية. 

46- أسرة ال الدلبزي 

كانت أسرة آل الدلبزي املنصوري من األسر العلمية النجفية 
يف القرن الثالث عشر اهلجري فربز فيها الشيخ القاسم بن الشيخ 
حمّمد الدلبزي، املتوىف بعد عام 1231 هـ، والشيخ حسني بن الشيخ 
قاسم الدلبزي املتوىف بعد عام 1247 هـ وأثبت أعالم هذه األسرة 

خطوطها على الكتب العلمية املؤلفة يف النجف األشرف)6(. 

47- أسرة آل الدروقي 

عاصر بعض أعالم أسرة آل الدروقي، اإلمام السّيد حبر العلوم 
املتوىف عام 1212 هـ، وتتلمذ بعضهم على اإلمام صاحب اجلواهر، 
ونبغ يف األسرة شعراء وأدباء منهم: الشيخ شرف الدين الدروقىي، 
والشيخ حسن بن الشيخ أمحد الدروقي، والشيخ عبد احلسني بن 

الشيخ أمحد الدروقي)7(. 

48- أسرة آل زاير دهام 

يعود تاريخ أسرة آل زاير دهام العلمي يف النجف إىل القرن 
الثالث عشر اهلجري فقد كان الشيخ حمّمد صاحل بن الشيخ علي 
وان  وأديبا شاعرا  )املتوىف عام 1271 هـ( عاملا  زاير دهام  آل 
الشيخ حسن بن الشيخ حمّمد صاحل قد أعّد داره للعلماء واألدباء 
وكان ندوة علمية حيضرها أهل الصالح والعبادة)8( ومازال العلم 

مستمرا يف هذه األسرة حىت اليوم. 

49- أسرة آل الزجيي )اإليزر جاوي( 

عاصرت أسرة آل الزرجيي االمامني الكبريين: الشيخ صاحب 
اجلواهر والشيخ مرتضى األنصاري، وقد توىل الشيخ مهدي بن 

)4( حرز الدين: معارف الرجال 177/2. 
)5( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 269/2. 

)6( الطهراني طبقات اعالم الشيعة/الكرام البررة 416/2. 
)7( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف االشرف 343/5. 

)8( محبوبة ماضي النجف وحاضرها 206/2 -307. 
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67- أسرة آل عز الدين 

كان ألسرة آل عز الدين العاملية يف هناية القرن الثالث عشر 
النجف  العشرين حضور علمي واضح يف مدرسة  القرن  ومطلع 
االشرف ومنهم الشيخ حمّمد علي آل عز الدين وقد كتب يف الفقه 

واحلديث)1(. 

68- أسرة آل العصامي 

عاصر بعض أعالم أسرة آل العصامي اإلمام الشيخ صاحب 
اجلواهر وقد بلغ الشيخ حسني بن الشيخ حمّمد العصامي درجة 
االجتهاد. كما حصل على هذه الدرجة الشيخ حسني بن الشيخ 

علي العصامي)2(. 

69- أسرة آل عنوز 

كان بعض أعالم أسرة آل عنوز يف القرن الثالث عشر اهلجري 
أدباء وشعراء وعرف الشيخ حمّمد بن عبيد عنوز يف علوم العربية 
احليدرية،  الروضة  خدمة  يف  موقع  ولألسرة  واألصول)3(  والفقه 
وإن أسرة آل رفيش العلمية النجفية تلتقي مع أسرة آل عنوز يف 

النسب. 

70- أسرة آل الغراوي 

عرفت أسرة آل الغراوي مبكانة علمية وأدبية بارزة يف املدرسة 
النجفية وكان الشيخ ابرا هيم بن حمّمد الغراوي )1231-1306هـ( 
من عيون تالميذ الفقيهني الكبريين: الشيخ راضي النجفي، والشيخ 
النجف  جمالس  أفخم  من  جملسه  وكان  الكاظمي،  حمّمد حسني 
االشرف)4( وترتبط أسرة آل الثويين بآل الغراوي نسبيا وبرز منها 

أعالم يف اخلطابة. 

71- أسرة آل الغريفي 

عاصرت أسرة آل الغريفي مرجعية اإلمامني الكربين السّيد 
السّيد  بن  علي  السّيد  وكان  الكبري،  جعفر  والشيخ  العلوم  حبر 
إمساعيل الغريفي عاملا فاضال وأستاذا يف الفقه واألصول)5( وكان 
أعالم األسرة شعراء وأدباء وفقهاء وقد برز السّيد علي بن السّيد 

)1( األمين: أعيان الشيعة 92/46. 
)2( الطهراني: الذريعة 464/4. 

)3( الخاقاني: شعراء الغري 309/6. 
)4( حرز الدين: معارف الرجال 29/1. 

)5( الخاقاني: شعراء الغري 250/6. 

حمّمد الغريفي )1264ـ1302هـ( بالفقه واألصول والشعر واألدب 
وما زالت األسرة تودي دورها العلمي يف النجف االشرف حىت 

يومنا هذا. 

72- أسرة آل فرج اهلل 

منذ القرن الثالث عشر اهلجري وأسرة آل فرج اهلل حتتل موقعا 
يف املدرسة النجفية، فكان الشيخ حمّمد علي بن الشيخ فرج اهلل 
اهلل  فرج  بن  الشيخ حمّمد حسني  وأخوه  اهلل  فرج  الشيخ  وولده 

علماء وفقها)6( وبقي العلم يف هذه األسرة حىت اليوم. 

73- أسرة آل الفرطوسي 

الثالث عشر اهلجري  أجنبت أسرة آل الفرطوسي منذ القرن 
علماء وشعراء يف مدينة النجف االشرف. وكان للشيخ حسن بن 
الشيخ عيسى الفرطوسي دور يف إقناع العثمانيني من دخول مدينة 
النجف دون قتال عام 1258هـ، وكان ألعالم آل الفرطوسي دور 

يف رعاية الشيعة يف مناطق الناصرية والعمارة)7(. 

74- أسرة آل القبيسي 

عاصر بعض أعالم أسرة آل القبيسي العاملية العلمني الكبريين، 
السّيد حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء، وعند عودة بعضهم إىل 

جبل عامل أسسوا فيها مدارس ومساجد)8(. 

75- أسرة آل القرشي واجلعفري 

منذ القرن الثالث عشر اهلجري وأسرة آل القرشي )اجلعفري( 
حسن  الشيخ  ومنهم  النجفية،  املدرسة  يف  العلمي  دورها  تودي 
القرشي والشيخ عباس بن الشيخ حمّمد اجلعفري القرشي والشيخ 
نوح بن الشيخ قاسم اجلعفري القرشي، والشيخ أمحد بن الشيخ 
حمّمد حسن القرشي، ومازلت هذه األسرة تودي دورها العلمي 
حىت الوقت احلاضر وقام بعض أعالم األسرة بشرح كتب الفقه 

املعروفة وحصل بعضهم على إجازات علمية باالجتهاد)9(. 

76- أسرة آل قفطان 

كانت أسرة آل قفطان السعدي من أسر العلم والفكر يف مدينة 
النجف األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري وتنبغ منها علماء 

)6( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 60/3. 
)7( حرز الدين: معارف الرجال 214/1. 

)8( الحكيم: المفضل في تاريخ النجف االشرف 83/6. 
)9( أالمين:أعيان الشيعة 173/5. 

العالمة الكبري السّيد عبد احلسني شرف الدين له املكانة األرفع يف 
املدرسة النجفية. 

58- أسرة آل الشرقي 

محلت أسرة آل الشرقي راية العلم واألدب والفكر يف النجف 
األشرف منذ القرن الثالث عشر اهلجري وحىت يومنا هذا، وكان 
الشيخ  الشرقي قد عاصر  الشيخ موسى  بن  الشيخ حمّمد حسن 
بعض  إليه  ورجع  حمققا  عاملا  وكان  اجلواهر(،  العالمة) صاحب 
الناس يف التقليد)1( وقد مجع العالمة الشيخ علي الشرقي بني األدب 

والفقه والسياسة. 

59- أسرة آل شكر 

النجف  يف  واألدب  العلم  يف  مكانة  شكر  آل  أسرة  أخذت 
االشرف منذ القرن الثالث عشر اهلجري، وكان الشيخ عبد احلسني 
بن الشيخ أمحد شكر من أدباء النجف وشعرائها البارزين، وله يف 
احللبات األدبية صوالت وجوالت وله نثر مجيل وأسلوب بديع 
وتعبري رصني، وكان الشيخ أمحد بن احلاج حمّمد شكر، والشيخ 

مرتضى بن الشيخ عبد احلسني شكر،شاعرين أديبني)2(. 

60- أسرة آل الشويهي 

منذ القرن الثاين عشر اهلجري وأسرة الشويهي حتتل موقعا 
علميا يف املدرسة النجفية، فقد كانت بني الشيخ حمّمد بن يونس 
الشويهي الظويهري احلميدي املولود عام 1160هـ مراسالت مع 
أدباء عصره وله تأليف يف الفقه، واللغة، ويف النجف األشرف أعالم 
من أسرة )آل يونس( ومنهم الشيخ علي والشيخ حيدر ابين الشيخ 

يونس)3(. 

61- أسرة آل الشيخ طالب 

عاصرت أسرة آل الشيخ طالب، الشيخ األكرب كاشف الغطاء 
وبرز أعالمها يف املدرسة النجفية يف القرن الثالث عشر اهلجري، 
ومنهم الشيخ حسن بن الشيخ هادي آل طالب، والشيخ طالب بن 
الشيخ حسن، والشيخ حمّمد علي بن الشيخ موسى، وكان الشيخ 
البالغية يف  الندوة  أقطاب  من  آل طالب  الشيخ طالب  بن  باقر 

النجف األشرف ومن الشعراء واألدباء البارزين)4(. 

)1( الطهراني: الذريعة 320/13. 
)2( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف االشرف 398-390/5. 

)3( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 564/3. 
)4( األمين:معجم رجال الفكر واألدب في النجف ص280. 

62- أسرة آل صادق 

تعد أسرة آل صادق العاملية الطيبة من أسر العلم العريقة يف 
النجف األشرف منذ القرن الثاين عشر اهلجري، وقد عاصر الشيخ 
إبرا هيم بن حيي العاملي املولود عام 1154هـ اإلمامني الكبريين 
السّيد حبر العلوم والشيخ جعفر الكبري. وأصبح من فرسان الشعر 
وله مطارحات مع أدباء العراق والشام)5( وبقيت أسرة آل صادق 
وشارك  اهلجري،  عشر  الثالث  القرن  يف  العلمي  دورها  تؤدي 
أعالمها يف حياة النجف العلمية واألدبية. وتدعى أسرة آل صادق 

بآل حيىي أيضا. 

63- أسرة آل الظاملي وأسرة آل السالمي 

ارتبطت أسرتا آل الظاملي وآل السالمي بربط املصاهرة فأصبح 
لقب الظاملي يندمج بلقب السالمي، وكان الشيخ محود بن الشيخ 
إمساعيل الظاملي )السالمي( من شعراء النجف وأدبائها يف القرن 
الثالث عشر اهلجري)6( وإن لولده الشيخ راضي شعرا يف آل البيت 
)عليهم السالم( ومازال العلم مالزما هلاتني األسرتني حىت اليوم. 

64- أسرة آل الطفيلي 

برزت أسرة آل الطفيلي يف القرن الثالث عشر اهلجري يف جمال 
الفقه واألدب، وأشارت املصادر إىل الشيخ عبد السادة الطفيلي، 
والشيخ عبد الرضا الطفيلي الذي امتلك مكتبة عامرة وله شروح 
على كتب الفقه واحلديث)7( وتلتقي أسرة آل الطفيلي بأسرة أخرى 

متفرعة بروابط نسب. 

65- أسرة آل العادلي 

كان أعالم أسرة آل العاديل يف القرن الثالث عشر اهلجري هلم 
إشارت يف احلركة العلمية يف النجف االشرف ومنهم الشيخ عباس 

العاديل والشيخ طاهر العاديل)8(. 

65- أسرة آل العبودي 

برز أعالم من أسرة آل العبودي يف النجف االشرف يف القرن 
الثالث عشر اهلجري، وقد وقف العالمة اغابزرك الطهراين على 
خطوط بعض أعالم هذه األسرة)9( وتلتقي بأسرة آل الشيخ مشهد 

العلمية. 

)5( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 545/3. 
)6( الخاقاني:شعراء الغري 283/3. 

)7( حزر الدين: معارف الرجال 54/2. 
)8( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف االشرف 55/6. 

)9( الطهراني:طبقات أعالم الشيعة/الكرام البررة803،393/2. 
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تودي واجبها العلمي حىت القرن الرابع عشر اهلجري، وقد عاد 
أعالم األسرة إىل بالدهم. 

87- أسرة آل املنصوري 

عرفت أسرة آل املنصوري يف املدرسة النجفية يف القرن الثالث 
عشر اهلجري فكان يف األسرة فقهاء وشعراء ومنهم الشيخ حمسن 
بن الشيخ حمّمد املنصوري والشيخ حمسن بن الشيخ علي املنصوري 

والشيخ حمّمد علي بن الشيخ حسني املنصوري. 

88- أسرة آل نظام الدولة 

أسر  من  االعظم(  )الصدر  الدولة  نظام  آل  أسرة  كانت 
وقد  اهلجري،  الثالث عشر  القرن  االشرف يف  النجف  العلم يف 
عاصر بعض أعالم األسرة الشيخ صاحب اجلواهر، وبرز فيهم 
علماء وشعراء ومنهم املريزا علي حمّمد خان آل نظام الدولة)1( 
مبدرسة  عرفت  علمية  مدرسة  األشرف  النجف  يف  ولألسرة 

الصدر االعظم. 

89- أسرة آل نعمة 

نعمة، االوىل جنفية  بآل  تعرفان  النجف االشرف أسرتان  يف 
االصل ومنهم الشيخ علي بن نعمة املؤمن النجفي، وكانت داره 
ندوة علمية وادبية وقد تويف يف حدود عام 1270 هـ، وإن ولده 
 )2(  .  . الشيخ االنصاري.  تتلمذ على  قد  نعمة  الشيخ حمسن آل 
اما األسرة الثانية فهي عاملية جبهية هاجر علماؤها إىل النجف 
األشرف يف عصر الشيخ صاحب اجلواهر ومنهم الشيخ عبد اهلل 

نعمة اجلبعي العاملي)3(. 

90- أسرة آل نور الدين 

كانت أسرة آل نور الدين العلوية عاملية االصل، وقد عاصرت 
الشيخ صاحب اجلواهر، وتتلمذ بعض أعالمها عليه وعلى الشيخ 
مرتضى االنصاري ومنهم السّيد حسن بن السّيد هاشم آل نور 

الدين، املتوىف بعد عام 1281 هـ)4(. 

91- أسرة آل اهلزار جرييب 

القرن  اىل  االشرف  النجف  يف  اهلزار جرييب  آل  أسرة  تعود 

)1( الخاقاني: شعراء الغري 278/6. 
)2( حرز الدين معارف الرجال 96/2 الخاقاني شعراء الغري 244/11. 

)3( االمين اعيان الشيعة 5/39/ 110. 
)4( الطهراني طبقات اعالم الشيعة/الكرام البررة /361/2. 

الثاين عشر اهلجري، وعاصر بعض أعالم األسرة العلمني الكبريين: 
السّيد حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء، وقد احتل الشيخ حمّمد 
علي بن حمّمد باقر اهلزار جرييب )املتوىف عام 1245 هـ( موقعا 

علميا متميزا يف النجف االشرف)5(. 

92 – أسرة آل اهلاللي 

الثاين عشر  القرن  اهلاليل يف  آل  أسرة  املصادر إىل  أشارت 
اهلجري وكانت لبعض أعالمها شهادات على وثائق جنفية تعود 

إىل القرن املذكور. 

93- أسرة آل الواعظ 

 وتعود إىل  تنتسب أسرة آل الواعظ إىل اإلمام احلسني 
السّيد حسن بن االمري  الثاين عشر اهلجري ومنها األمري  القرن 
السّيد الواعظ الذي تتلمذ على الشيخ صاحب اجلواهر، وله كتب 

ورسائل تدل على علميته)6(. 

94 – أسرة آل الوحيد 

هاجرت أسرة الفقيه الكبري الشيخ حمّمد باقر أكمل املعروف 
عشر  الثالث  القرن  يف  االشرف  النجف  إىل  البهبهاين  بالوحيد 
اهلجري وتتلمذ الشيخ أمحد بن الشيخ حمّمد علي الوحيد على 
السّيد حبر العلوم والشيخ كاشف الغطاء. وقد بلغ يف التحقيق غايته 

ويف التأليف هنايته)7(. 

95- أسرة آل فضل اهلل 

قرية  اىل  العاملية  احلسينية  اهلل  فضل  آل  أسرة  أصل  يعود 
النجف  إىل  أعالمها  بعض  هاجر  وقد  عامل،  جبل  )طرديا( يف 
االشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري، وقد تتلمذ السّيد حميي 
مرتضى  الشيخ  العالمة  على  احلسني  اهلل  فضل  السّيد  بن  الدين 

االنصاري)8( ومازال العلم يف هذه األسرة مستمرا إىل اليوم. 

96- أسرة آل النقوي 

إن أسرة آل النقوي الرضوي من األسر العلوية اليت هاجرت 

)5( الخوانساري روضات الجنات 157/7. 
)6( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 521/3. 

175 األمين: أعيان الشيعة 424/12. 
176 األميني: معجم رجال الفكر واألدب في النجف ص78. 

)7( االمين: اعيان الشيعة 434/12. 
)8( الحكيم المفصل في تاريخ النجف االشرف 308/6. 

على  األسرة  أعالم  بعض  وتتلمذ  وخطاطني،  وشعراء  وفقهاء 
العالمة )صاحب اجلواهر( والشيخ مرتضى األنصاري)1(. 

77- أسرة آل كبة 

أخذت أسرة آل كبة البغدادية موقعها يف املدرسة النجفية يف 
القرن الثالث عشر اهلجري وكتب بعض أعالم األسرة كتبا يف الفقه 

والتاريخ وبرز فيها أدباء وفقهاء)2(. 

78- أسرة آل الكرباسي 

تعود أسرة الكرباسي يف املدرسة النجفية إىل القرن الثاين عشر 
إبراهيم بن حمّمد حسن  الشيخ حمّمد  العالمة  اهلجري، فقد كان 
الكرباسي )1180- 1262هـ( قد تتلمذ على العلمني الكبريين: 
الغطاء وحصل على أجازات  العلوم والشيخ كاشف  السّيد حبر 
حىت  العلمي  نشاطها  تواصل  األسرة  وبقيت  ورواية)3(  اجتهاد 

اليوم. 

79- أسرة آل كشكول 

أجنبت أسرة أل كشكول علماء وفقهاء يف القرن الثالث عشر 
بن  والشيخ علي  والشيخ عيسى  الشيخ موسى  ومنهم  اهلجري، 

الشيخ موسى)4( وكان الشيخ علي يروي أحوال الرجال. 

80- أسرة آل سبارك 

أخذت أسرة آل سبارك مكاهنا العلمي يف املدرسة النجفية يف 
القرن الثالث عشر اهلجري، فربز فيها علما وشعراء منهم: الشيخ 
والشيخ  مبارك  الشيخ  بن  والشيخ حمّمد  مبارك  الشيخ  بن  علي 
أشعار  املصادر إىل مناذج من  الشيخ حمّمد وأشارت  بن  حسني 

أعالم هذه األسرة العلمية)5(. 

81- أسرة آل حمبوبة 

وقف العالمة الشيخ جعفر حمبوبة على أعالم أسرته وشهاداهتم 
على كثري من الصكوك العائدة إىل القرن الثالث عشر اهلجري، 
ومنهم الشيخ علي بن الشيخ حمّمد حسن حمبوبة، والشيخ حمّمد 

حسن بن الشيخ حمّمد علي، حمبوبة وذكر مناذج من شعرهم)6(. 

)1( محبوبة:ماضي النجف وحاضرها 97/3. 
)2( الطهراني:الذريعة 303/11. 

)3( ألقمي:هدية األحباب ص227 ألكني وألقاب 94/3. 
)4( حرز الدين: معارف الرجال 45/3. 

)5( محبوبة:ماضي النجف وحاضرها 361/3- 366. 
)6( المصدر نفسه 290/3. 

82- أسرة آل مروة 

القرن  االشرف يف  النجف  إىل  العاملية  مروة  أسرة  هاجرت 
الثالث عشر اهلجري، وبقي تواصل العلم حىت القرن الرابع عشر 
والشيخ  مروة،  موسى  الشيخ  بن  حسني  الشيخ  ومنها:  اهلجري 
باقر بن الشيخ حسني الذي حصل على درجة اإلجتهاد. وتوىل 

التدريس يف احلوزة العلمية)7(. 

83- أسرة آل مشكور

كان الشيخ مشكور بن حمّمد بن صقر احلوالوي اجلد األعلى 
هلذه األسرة وقد عاصر حصار الوهابيني ملدينة النجف االشرف 
عام 1216هـ)8(. وبقيت األسرة تواصل نشاطها العلمي فربز فيها 

علماء وفقهاء. 

84- أسرة آل املشهدي 

عاصر بعض أعالم أسرة آل املشهدي الشيخ الكبري كاشف 
الثالث  القرن  إىل  تعود  علمية  مدرسة  لألسرة  وأصبح  الغطاء. 
املشهدي  علي  الشيخ  بن  إبراهيم  الشيخ  وكان  اهلجري  عشر 
العلم يالزم هذه  من عيون تالميذ الشيخ جعفر الكبري)9( وبقي 
األسرة إىل القرن الرابع عشر اهلجري وتلتقي أسرة آل املشهدي 

بآل هلول. 

85- أسرة آل املظفر 

الثالث  القرن  إىل  األسرة  تاريخ  يعود 
عشر اهلجري، وقد أشار الشيخ آغا بزرك 
الشيخ  بن  حمّمد  الشيخ  إىل خط  الطهراين 
حسني املظفر ومتلكه لبعض الكتب العلمية 

عام 1225هـ)10( وقد لقب الشيخ ابراهيم بن الشيخ حمّمد املظفر 
بلقب اجلزائري، ومازال العلم بأسرة آل املظفر مستمرا حىت اليوم، 
ويف النجف االشرف أسرة أخرى تدعى )آل املظفر الدماوندي( ومل 

ترتبط بأسرة آل املظفر املعروفة. 

86- أسرة آل مغنية 

عاصرت أسرة آل مغنية العاملية الشيخ صاحب اجلواهر،وقد 
تتلمذ عليه الشيخ مهدي بن حمّمد مغنية)11( وبقيت هذه األسرة 

)7( الصدر: تكملة أمل األمل ورقة 58-29. 
)8( األمين: أعيان الشيعة 69/48. 

)9( حرز الدين معارف الرجال 20/1. 
)10( الطهراني: طبقات أعالم الشيعة/الكرام البررة 380/2. 

)11( أالمين: أعيان الشيعة 11/49. 
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العلم يف النجف األشرف)1(. 

107- أسرة آل الصدر 

إن أسرة آل الصدر من اسر العلم املعروفة يف النجف األشرف 
منذ القرن الثالث عشر اهلجري فكان السّيد صدر الدين بن السّيد 
الشيخ  على  تتلمذ  قد  هـ(   1371  –  1299( الصدر  إمساعيل 
االخوند اخلراساين والسّيد حمّمد كاظم اليزدي)2( وبقيت أسرة آل 

الصدر تواصل نشطاها العلمي حىت الوقت احلاضر. 

108- أسرة آل احلمامي 

إن ألسرة آل احلمامي املوسوية موقعا علميا بارزا يف النجف 
الكبري  العالمة  وتوىل  اهلجري  عشر  الثالث  القرن  منذ  األشرف 
السّيد حسني املوسوي احلمامي )1298 -1389 هـ( املرجعية 
والتقليد)3( وبقيت أسرة آل احلمامي تتواصل مع احلركة العلمية 
يف املدرسة النجفية حىت الوقت احلاضر وملتقى أسرة آل احلمامي 

بالنسب مع أسرة البو اجلاز والبو السّيد جواد. 

109- أسرة آل املدني 

 وقد  تنتسب أسرة آل علي خان املدين لإلمام احلسني 
أخذت موقعها يف املدرسة النجفية يف القرن الرابع عشر اهلجري 
فكان العالمة السّيد عبد الكرمي بن السّيد علي ال علي خان املدين 
تواصل  أسرته  وبقيت  التقليد  مراجع  )1317 -1411 هـ( من 

حركة العلم حىت اليوم)4( 

110- أسرة آل زين الدين 

أخذت أسرة آل زين الدين مكانتها العلمية يف النجف األشرف 
أمني  حمّمد  الشيخ  العالمة  وكان  اهلجري  الرابع عشر  القرن  من 
املحتضر يف  لندوة األدب  الدين مرجعا دينيا ومؤسسا  آل زين 
والديين  العلمي  تواصل عملها  أسرته  وبقيت  األشرف)5(  النجف 

حىت اليوم. 

111-أسرة آل قّسام 

كانت أسرة آل قّسام منذ القرن الثالث عشر اهلجري أسرة 

)1( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف االشرف 303/7. 
)2( الرازي: آثار الحجة، /201/1. 
)3( التميمي: مشهد اإلمام، 166/3. 

)4( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف األشرف، 151/8. 
)5( الخاقاني: شعراء الغري، 300/7. 

على  وتتلمذ  الصالة  إمامة  أعالمها  بعض  وتوىل  وأدبية  علمية 
الشيخ هادي قسام املتوىف عام  النجف األشرف، ومنهم  مدرسة 

1340 هـ)6(. 

112- أسرة آل كمال الدين 

إن أسرة آل كمال الدين احلسينية قد مجعت بني احلوزة العلمية 
والسياسة واألدب وقد تتلمذ بعض أعالم األسرة على علماء آل 
كاشف الغطاء وآل اجلواهري ومنهم السّيد هاشم بن السّيد محدان 

كمال الدين املتوىف عام 1341 هـ)7(. 

113- أسرة آل )بيذرة( العصامي 

مجعت أسرة آل بيذرة )العصامي( بني العلوم احلوزّية والعلوم 
الطبية القدمية وكان يف األسرة شعراء وأدباء ومنهم الشيخ كاظم بن 

الشيخ مهدي بيذرة العصامي )1289 – 1347 هـ()8(. 

114- أسرة آل اهلدابي

عرفت أسرة آل اهلدايب اخلفاجية يف املدرسة النجفية يف القرن 
الثالث عشر اهلجري وبرز فيها فقهاء وأدباء ومنهم الشيخ سلمان 

بن الشيخ كاظم اهلدايب )1278 – 1352 هـ()9(. 

)6( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 89/3. 
)7( الخاقاني: شعراء الغري، 414/2. 

)8( الخليلي: معجم أدباء األطباء، 44/2. 
)9( حرز الدين: معارف الرجال، 348/1. 

من اهلند إىل النجف وكربالء يف القرن الثاين عشر اهلجري، وتتلمذ 
العلوم،  حبر  والسّيد  البهباين  الوحيد  الشيخ  على  أعالمها  بعض 
وكان السّيد دلدار علي بن السّيد حمّمد معني النقوي الرضوي عاملا 
يف الفقه واألصول واحلديث والكالم كما تدل على ذلك مؤلفاته)1( 

وقد استمرت احلركة العلمية يف هذه األسرة. 

97- آل السّيد سليمان احللي 

لقب بعض علماء هذه األسرة بلقب )احلكيم( لتخصصهم يف 
الطب، وتعود أصول األسرة إىل مدينة احللة، وقد استوطن السّيد 
سليمان بن السّيد داود احللي مدينة النجف االشرف عام 1175 
احللة،  قرى  إحدى  املزيدية  لقرية  نسبة  املزيدي  لقب  وقد  هـ 
واالدب  العلم  ومازال  وأدباء،  وشعراء  فقهاء  األسرة  يف  وبرز 
متواصال فيها، ومنهم الشاعر الكبري السّيد حيدر احللي املتوىف 

عام 1304 هـ)2(. 

98- أسرة آل العّكام 

تعود أسرة آل العكام اليت حلق هبا نسب )احلميدي( اىل القرن 
احلميدي  مهدي  حمّمد  الشيخ  تتلمذ  وقد  اهلجري،  عشر  الثالث 
العّكام على الشيخ حسن كاشف الغطاء وكتب يف الفقه. وقد تويف 

عام 1254 هـ)3(. 

99- أسرة آل أطيمش 

النجف  إىل  املنتفق  ناصرية  من  أطيمش  آل  أسرة  هاجرت 
األشرف لطلب العلم يف القرن الثالث عشر اهلجري وكان الشيخ 
صادق بن الشيخ حمّمد أطيمش شاعرا أدبيا وقد توىف عام 298 
عشر  الرابع  القرن  إىل  أطيمش  آل  أسرة  يف  العلم  وبقى  هـ)4( 

اهلجري. 

100- أسرة آل اجلابري 

النجف األشرف أسرتان علميتان إحدامها علوية  يف مدينة 
القرن  النسب واألخرى حلق هبا لقب الشريداوي. ويعودان إىل 
اجلابري  األسرة  أعالم  بعض  عاصر  وقد  اهلجري  عشر  الثالث 
الشريداوي فقيه العراق الشيخ راضي النجفي، والزم الشيخ جاسم 

اجلابري جملس اإلمام مرتضى األنصاري)5(. 

)1( حرز الدين معارف الرجال 290/1. 
)2( االمين اعيان الشيعة 62/47. 

)3( األمين: أعيان الشيعة، 32/84. 
)4( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف األشرف، 361/6. 

)5( التميمي: مشهد اإلمام، 4/ 31. 

101- أسرة آل اليذ 

النجف  مدرسة  يف  بالصيقل  املعروفة  اليذ  آل  أسرة  عرفت 
بن  ناصر  الشيخ  وكان  اهلجري  عشر  الثالث  القرن  يف  األشرف 
الشيخ حسني اليذ وهو والد العالمة الشيخ حمّمد اليذ عاملا فاضال 

وقد حظي مبكانة عالية عند السّيد حمّمد حبر العلوم)6(. 

102- أسرة آل القرملي 

كانت أسرة آل القرملي يف القرن الثالث عشر اهلجري من اسر 
العلم واألدب يف النجف األشرف ومنهم الشيخ حمّمد القرملي الذي 

كان شاعرا أديبا. 

103 – أسرة آل احلسيين 

لإلمام  تنتسب  علوية  أسر  عدة  األشرف  النجف  مدينة  يف 
 ولكن أسرة آل احلسيين اليت ينتسب إليها املرجع  احلسني 
الكبري اإلمام السّيد حمّمد حسن احلسيين الشريازي املولود عام 
1230 هـ، واملتوىف عام 1312 هـ، قد عرفت باحلسيين متييزا عن 

غريها ومازالت هذه األسرة تواصل نشاطها العلمي حىت اليوم. 

104 – أسرة آل املامقاني 

تعود أسرة آل املامقاين العلمية إىل القرن الثالث عشر اهلجري 
وكان العالمة الكبري الشيخ حسن املامقاين )1238- 1322 هـ( 
قد عاصر اإلمام الشيخ مرتضى األنصاري وتتلمذ عليه وعلى فقيه 
العراق الشيخ راضي النجفي وغريمها من علماء النجف األشرف)7( 

ومازالت هذه األسرة تؤدي دورها العلمي إىل الوقت احلاضر. 

105- أسرة آل اهلندي 

إن أسرة آل اهلندي املوسوية قد احتلت موقعا يف املدرسة 
النجفية ويف عهدي صاحب اجلواهر والشيخ األنصاري فقد روى 
السّيد حمّمد بن السّيد هاشم املوسوي اهلندي )1242 -1322 
هـ( عن أعالم النجف األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري)8(. 

106- أسرة آل البديري

كانت أسرة آل البديري يف القرن الثالث عشر اهلجري أصبحت 
من اسر العلم النجفية. وكان العالمة الكبري الشيخ جعفر بن أمحد 
وإماما  معروفا  دينيا  مرجعا  هـ(،   1369-  1283( البديري 
البديري تواصل  الشريف وبقيت أسرة آل  الصحن  للجماعة يف 

)6( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 525/3. 
)7( المامقاني: تنقيح المقال، 105/3. 
)8( االمين: اعيان الشيعة 111/47. 
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126- أسرة آل الوائلي 

يف مدينة النجف األشرف أسرتان آلل الوائلي إحدامها تعرف 
بآل حريج الوائلي واألخرى بآل ليث الوائلي، وكالمها من اسر 
العلم والفكر واألدب فقد كان الشيخ حمسن بن علي آل حرج 
الوائلي، أستاذا يف الفقه واألصول يف املدرسة النجفية)1( ويف النجف 
أسرة أخرى آلل الوائلي تنتسب إىل بين ليث ومنها الشيخ الدكتور 

أمحد الوائلي. 

127- أسرة آل خليفة 

احليدري  املرقد  يف  اخلدامة  موقع  خليفة  آل  ألسرة  كانت 
الشريف، وقد برز فيها الفقيه الشيخ عبد احلسني بن الشيخ سلمان 
خليفة املتوىف عام 1388 هـ، وقد توىل النيابة عن املرجعية العليا 

يف عدد من املدن العراقية)2(. 

128- أسرة آل ربيع 

من  فقد كان كثري  والطب،  الفقه  بني  ربيع  آل  أسرة  مجعت 
أعالمها أطباء النجف يف عصرهم، وخباصة طب العيون، فقد اختار 
اإلمام السّيد حمّمد حسني بن السّيد ربيع، املتوىف عام 1325 هـ 

طبيبا خاصا به)3(. 

129- أسرة آل دعيبل 

اخلفاجي  دعيبل  أمحد  احلاج  بن  الشيخ عمران  العالمة  يعد 
)1247 – 1328 هـ( أول من دخل من هذه األسرة يف املدرسة 
النجفية، وقد أصبح عاملا فقيها جمتهدا، كما أن ولده الشيخ موسى 
قد سلك مسلكه يف العلم والزهد والعبادة)4(. وقد كان جد األسرة 

دعيبل اخلفاجي قد أشارت إليه املصادر. 

130- أسرة آل حمفوظ 

إن ألسرة آل حمفوظ العاملية، الكاظمية يف املدرسة النجفية 
حضورا علميا، اذ كان للشيخ حمّمد جواد بن الشيخ موسى آل 
وألستاذنا  بارزا)5(.  علميا  موقعا  هـ(   1358 –  1281( حمفوظ 
اجلليل الدكتور حسني علي حمفوظ عمقا علميا سواء يف إجازاته 

)1( التميمي: مشهد اإلمام 95/3. 
خليفة  آل  الحسين  عبد  الشيخ  العالمة  مسيرة  على  أضواء  القرشي:   )2(

ص 43. 
)3( اليعقوبي: البابليات 3/ق، 17/2. 

)4( حرز الدين: معارف الرجال، 78/3. 
)5( الطهراني: طبقات أعالم الشيعة/نقباء البشر/ق 342/1. 

لبحوثه  له  منحت  اليت  أو  األشرف  النجف  ألعالم  منحها  اليت 
ومشاركاته العلمية يف املؤمترات والندوات. 

131- أسرة آل الرباقي 

تنتسب أسرة آل الرباقي احلسنية إىل أيب عبد اهلل حمّمد الزاهد 
بن السّيد علي بن السّيد احلسني الشاعر، نقيب الكوفة، وقد جاءهم 
لقب الرباقي من جدهم السّيد حمّمد الذي كان صبيح الوجه براقا)6( 
وقد أجنبت األسرة مؤرخ النجف األشرف السّيد حسني الرباقي 

املتوىف عام 1332 هـ. 

133- أسرة آل سعرب 

الثالث عشر  القرن  العلمية ألسرة آل سعرب إىل  تعود احلياة 
وآل  حجاب  وآل  العالق  بآل  نسبيا  األسرة  وتلتقي  اهلجري، 

ياسني، وقد برز فيها شعراء وأدباء)7(. 

134- أسرة آل البّكاء 

يف مدينة النجف أسرتان علميتان آلل البكاء إحدامها موسوية 
واألخرى حسينية من ساللة الشهيد زيد بن علي)8( ومازال العلم 

مستمرا فيها. 

135- أسرة آل اجلاللي 

إن أسرة آل اجلاليل األعرجية قد سامهت يف احلركة العلمية 
يف مدينيت النجف وكربالء، وبرز فيها فقهاء وباحثون ومازال العلم 

مستمرا يف هذه األسرة حىت اليوم. 

136- أسرة آل الشريفي 

أجنبت خطباء وشعراء  قد  األعرجية  الشريفي  آل  أسرة  إن 
وكّتابا ويف النجف األشرف أسرة أخرى تعرف بآل الشريفي غري 

علوية النسب وكانت علمية أيضا. 

137- أسرة آل مشس الدين 

السّيد عزام  بن  للسيد زوين  الدين  تنتسب أسرة آل مشس 
الكبري وتلتقي بأسر علوية حسينية يف النجف األشرف وغريها 
ومنها أسرة آل عزام وآل مركب ويف النجف األشرف أسرة علمية 

)6( أبو سعيدة: تاريخ المشاهد المشرفة، 134/2. 
)7( الشريس: أنساب العشائر العربية في النجف األشرف، 305/1. 

)8( المرجاني: تراث النجف، 113/1. 

115- أسرة آل القاموسي 

أخذت أسرة آل القاموسي موقعا يف مدرسة النجف األشرف 
يف الفقه واألدب ومجع بعض أعالم األسرة بني التجار والعلم وكان 
العالمة الشيخ حمّمد باقر القاموسي املتوىف عام 1352هـ من علماء 
العلمية واألدبية مستمرة يف  األسرة وفقهائها)1( ومازالت احلركة 

األسرة. 

116- أسرة آل اليعقوبي 

وقد  والشعر  واألدب  باخلطابة  اليعقويب  آل  أسرة  اشتهرت 
األسرة  جّد  وكان  واألدبية  العلمية  املجالس  يف  مكانة  احتلت 
الشيخ اليعقوب بن احلاج جعفر )1270 – 1329 هـ( عاملا خطيبا 

متكلما واعظا)2( وقد استمر العطاء يف األسرة حىت اليوم. 

117- أسرة آل اخلوجة 

كانت لبعض أعالم أسرة آل اخلوجة حوزة علمية حيضرها 
الشيخ  بن  الشيخ مهدي  النجف األشرف وكان  العلم يف  طالب 
حمّمد اخلوجة املتوىف عام 1327 هـ عاملا جليال فقيها)3( وجاء لقب 
اخلاجة من الشيخ حمّمد ويعود تاريخ األسرة إىل القرن احلادي 

عشر اهلجري يف النجف. 

18- أسرة آل الشيخ مشكور 

تنتمي أسرة آل الشيخ مشكور اىل عشرية آل حول وكان 
جد األسرة الشيخ مشكور بن الشيخ حمّمد بن جواد احلوالويل 
)1285 -1353 هـ( عاملا فاضال)4( وقد استمر العلم يف أسرته 

حىت اليوم. 

119- أسرة آل الكيشوان 

مطارحات  املوسوية  كيشوان  آل  أسرة  أعالم  بعض  إن 
ومساجالت مع أدباء النجف والعراق ومنهم السّيد حمّمد حسني 
بن السّيد بن السّيد كاظم الكيشوان )1295 – 1356 هـ( عاملا 

وفاضال وأدبيا)5(. 

120- أسرة آل الطريف 

أجنبت أسرة آل الطريف املائية الطائية أعالما يف الفقه واألدب، 

)1( األمين: أعيان الشيعة، 253/14. 
)2( السماوي: الطليعة، 247/2. 

)3( حرز الدين: معارف الرجال، 163/3. 
)4( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 177/2. 

)5( األمين: أعيان الشيعة، 266/44. 

وتتلمذ بعضهم على مراجع الدين وأساتذة احلوزة العلمية، وكان 
الشيخ هادي بن الشيخ غدير الطائي الطريف )1279 -1358 هـ( 

عاملا وفقيها وأستاذا يف احلوزة)6(. 

12- أسرة آل املرعشي 

تؤدي  املرعشي  آل  وأسرة  اهلجري  الثالث عشر  القرن  منذ 
دورها العلمي يف النجف األشرف، وكان السّيد حممود بن السّيد 
علي املرعشي )1260 – 1338 هـ( عاملا فقيها أصوليا، رجاليا 
ونسابة ومؤرخا، وله يف الطب مكانة معروفة)7( ومازالت األسرة 

تقوم بواجبها الديين حىت الوقت احلاضر. 

122- أسرة آل شعبان 

توّلت أسرة آل شبعان اخلدامة يف الروضة احليدرية املقدسة، 
حبيب  الشيخ  ومنهم  العلم  لطلب  اجته  قد  رجاهلا  بعض  وكان 
بن مهدي شعبان )1290 – 1336 هـ( فكان شاعرا أديبا وله 

مطارحات ومراسالت مع أدباء عصره)8(. 

123- أسرة آل مجال الدين 

احتلت أسرة آل مجال الدين موقعا علميا وأدبيا يف املدرسة 
النجفية يف القرن الرابع عشر اهلجري وما زال عطاء األسرة العلمي 
مستمرا حىت الوقت احلاضر. ويعود العلم يف األسرة إىل القرن الثاين 

عشر اهلجري وقد تلقب بعض أفراد األسرة بآل اإلخباري. 

124- أسرة آل الغبان 

كان بعض أعالم أسرة آل الغبان الزبيدي البغدادية قد تلقى 
علومه الدينية يف النجف األشرف يف القرن الرابع عشر اهلجري 
وكان الشيخ عبد الكاظم بن حممود الغبان )1307 – 1376 هـ( 

فقيها وأديبا وان ولده األستاذ حمّمد جواد شاعرا وأديبا)9(. 

125- أسرة آل مسعود 

كانت أسرة آل مسعود قد أخذت مكاهنا العلمي يف املدرسة 
النجفية يف القرن الرابع عشر اهلجري، وكان الشيخ حمّمد صادق 
بن مسعود املتوىف عام 1336 هـ، عاملا جليال، وأستاذا يف احلوزة 

العلمية)10(. 

)6( حرز الدين: معارف الرجال، 235/3. 
)7( الطهراني: الذريعة 10 /648 – 25/25. 

)8( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 273/1. 
)9( الحكيم: المفصل في تاريخ النجف األشرف، 9. 

)10( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 298/2. 
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150- أسرة آل زبيبة 

تعود أسرة آل زبيبة إىل القرن الثاين عشر اهلجري، وتلتقي مع 
أسر علوية منها آل املقّرم وآل الشرع، وجاء لقب الزبيبة من جد 
األسرة السّيد عبد احلداد املعروف بأيب زبيبة، وقد برز فيها أدباء 

وشعراء ورجال علم وفكر)1(. 

151- أسرة آل أبي سعيدة 

عرفت أسرة آل أبو سعيدة بآل اجلبلي، نسبة إىل اجلبلية يف 
البصرة وتلتقي بأسرة آل اجلويف وهي من ساللة إبراهيم املجاب، 
ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة حىت الوقت احلاضر)2(. ويف 

مقدمتهم النسابة املؤرخ العالمة السّيد حسني أبو سعيدة 

152- أسرة آل السلطاني 

تلتقي أسرة آل السلطاين بال العوادي اجلبلي، واألسرة من 
األسرة  اجلبيلي،ويف  الدين  علم  السّيد  بن  اهلل  عبد  السّيد  ساللة 

رجال علم وفكر وخطباء. 

153- أسرة آل الشخص 

تعود أسرة آل الشخص إىل منطقة اإلحساء، وهاجرت إىل النجف 
األشرف لطلب العلم، واألسرة من ساللة السّيد إبراهيم املجاب. 

154- أسرة آل الشرع 

عاصرت أسرة آل الشرع املوسوية الشيخ جعفر الكبري، وكان 
السّيد علي الشرع، وهو جد األسرة قد حصل على وكالة من 

الشيخ كاشف الغطاء. ومازال العلم مستمرا يف األسرة)3(. 

155- آل الشوكيت 

تلتقي أسرة آل الشوكيت أو آل أيب شوكة بأسرة آل الصايف 
املوسوية وتعرف بالسادة البخات)4(. ويف األسرة رجال علم وفكر 

وأدب.  

156- أسرة آل الصايف 

تنتسب أسرة آل الصايف للسيد أمحد بن السّيد عبد احلسني 

)1( الشريس: انساب العشائر العربية، 172/1. 
)2( أبو سعيدة: دراسات عن األسر الموسوية العربية 106/1. 

)3( المرجاني: النجف األشرف قديما وحديثا، 205/2. 
)4( تركي كاظم جودة: احمد الصافي النجفي، ص 22. 

، وتلتقي األسرة بآل  الذي يتسلسل نسبه إىل اإلمام الكاظم 
اجلبيلي وآل بشارة وآل السّيد عبود وآل السّيد ياسني وآل السّيد 
العلم  وأدباء)5(. ومازال  األسرة علماء وشعراء  وبرز يف  بويش 

مستمرا يف األسرة. 

157- أسرة آل الصراف 

إن أسرة آل الصراف املوسوية تلتقي بالنسب مع آل اجلبيلي 
وآل حممود وآل بغنن )سدنة الروضة احليدرية( وبآل اجلويف وآل 
اهلوا، ويف األسرة رجال علم وأدب. ويف  أبو سعيدة وآل طبار 

النجف أسرة آل الصراف أخرى غري علوية وهي آل شكر. 

158- أسرة آل أبي الطابو 

هاجرت أسرة آل أيب الطابو املوسوية من بغداد إىل النجف 
األشرف لطلب العلم واألسرة من ساللة إبراهيم املجاب)6(. ولقب 

بعض أفراد األسرة بلقب الطويل. 

159- أسرة آل أبي طبيخ 

تنتسب أسرة آل أيب طبيخ املوسوية للسّيد إبراهيم املجاب 
ويعود تارخيها يف النجف األشرف إىل القرن الثالث عشر اهلجري، 
أيام  الطبيخ  طبخ  الذي  إدريس  السّيد  من  الطبيخ  لقب  وجاء 

املجاعة ويف األسرة علماء وشعراء وأدباء)7(. 

160- أسرة آل املؤمن 

وآل  جلوي  السّيد  بآل  املوسوية  املؤمن  آل  أسرة  تلتقي 
العلوجي. واألسرة من ساللة السّيد عبد اهلل بن السّيد حمّمد بن 

السّيد شفيع)8(. ويف األسرة أدباء وكتاب. 

161- أسرة آل القاجبي 

القاجبي لقب اإلمام واحللوين. واألسرة من ساللة  حلق بآل 
إبراهيم املجاب وقد احتفظت بوظيفة فتح األبواب وإغالقها يف 
الثالث عشر اهلجري، ويف  القرن  الشريف منذ  الصحن احليدري 

األسرة رجال علم وفكر وانساب. 

)5( الصافي: الوافي في أعالم آل الصافي )مخطوط(. 
)6( حرز الدين: معارف الرجال، 137/3. 

)7( العزاوي: عشائر العراق، 4/ 246. 
)8( أبو سعيدة: المشجر الوافي، ص 59. 

تعرف بال مشس الدين مهدانية األصل غري علوية. 

138- أسرة آل الشهرستاني 

تلتقي أسرة آل الشهرستاين بآل الطالقاين يف النسب مها من 
ساللة الشهيد زيد بن علي وتلقب بعض إفراد األسرة يف مدينيت 

كربالء بلقب احلكيم، وقد برز فيها أدباء وفقهاء)1(. 

139- أسرة آل االشبال 

تدعى أسرة آل األشبال بآل الصلوات وتنتسب إىل الشهيد 
زيد بن علي ويف األسرة أعالم يف الفقه واألدب)2(. 

140- أسرة آل العاملي 

هاجرت أسرة آل العاملي من جبل عامل إىل النجف األشرف 
السّيد  إىل  وتنتسب  للعلم  طلبا  اهلجري  عشر  الثاين  القرن  يف 
احلسني ذي الدمعة بن الشهيد زيد بن علي وكان العالمة الكبري 
السّيد حمّمد جواد العاملي املتوىف عام 1226 هـ. العلم البارز يف 

هذه األسرة واليه أشار الشيخ حمّمد السماوي بقوله)3(:
ــي العامل ــو  وه ــواد  اجل ــو  بن مث 

ــل والفواض ــم  والعل ــى  العل ذوو 

141 – أسرة آل العذاري 

تلتقي أسرة آل العذاري بالنسب مع آل الياسري، وهم من 
من  العذاري  لقب  وجاءهم   ، علي  بن  زين  الشهيد  ساللة 

سكناهم يف منطقة العذار وقد نبغ يف األسرة أدباء وشعراء)4(. 

142- أسرة آل فياض 

يعود العلم ألسرة آل فياض إىل القرن الثالث عشر اهلجري، 
فقد سكن السّيد حسن بن السّيد جابر املتوىف عام 1310 هـ مدينة 
للعلم، وتلتقي األسرة بآل الشوكة برابطة  النجف األشرف طالبا 
نسب، وقد جاء لقب الفياض من السّيد فياض بن السّيد ناصر)5(. 

ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة حىت الوقت احلاضر. 

143 - أسرة آل الكفائي 

بن  األعرج  اهلل  عبيد  السّيد  إىل  الكفائي  آل  أسرة  تنتسب 
احلسني األصغر وهي من أسر العلم وقد نبغ فيها خطباء وكتاب 

)1( الخليلي: هكذا عرفتم، 100/1. 
)2( التميمي: مشهد اإلمام، 213/4. 

)3( السماوي: عنوان الشرف، 61/1. 
)4( العزاوي: عشائر العراق، 247/4. 

)5( العامري: المعجم، ص 264. 

وفقهاء، ومازال العلم مستمرا يف األسرة. 

144- أسرة آل السّيد عطية 

السّيد  ومنهم  أيب صخرة  بآل  عطية  السّيد  آل  أسرة  تعرف 
حسني بن السّيد طالب املعروف بأيب صخرة النجفي املتوىف عام 
1344 هـ)6( ويف النجف األشرف أسرة آل عطية املوسوية فربز 
فيها علماء وفقهاء كتاب وتلتقي أسرة آل السّيد عطية املوسوية 

بآل الزاملي وآل هاللة وآل الصايف. 

145- أسرة آل البحراني 

السّيد  بآل خليفة وهي من ساللة  البحراين  آل  أسرة  لقبت 
حمّمد العابد، وحلق ببعض أفراد األسرة لقب البحراين، ويف النجف 
األشرف أسرة آل الكشفي وهي من ساللة السّيد علي بن السّيد 

إبراهيم املجاب)7( ومها من أسر العلم يف النجف. 

146- أسرة آل البّطاط 

هاجرت أسرة آل البطاط من احلويزة والساحل الشرقي من 
هنر كارون إىل النجف األشرف. واخنرط بعض أعالم األسرة يف 

احلوزة العلمية ومازالت من اسر العلم حىت الوقت احلاضر. 

147- أسرة آل احلّجار 

أسرة  املجاب، وهم  إبراهيم  السّيد  إىل  احلجار  آل  أسرة  تنتسب 
موسوية تلتقي بآل اجلزائري وآل السّيد سلمان، وقد جاءها لقب احلجار 

من بيع احلجر يف النجف األشرف، وقد أجنبت، رجال علم وفكر)8(. 

148- أسرة آل الدخيلي 

إن أسرة آل الدخيلي من اسر العلم اليت هاجرت من الناصرية 
إىل مدينة النجف األشرف، وأول من هاجر هو السّيد طاهربن 

السّيد حمّمد من آل الغوالب)9(. 

149- أسرة آل أبو رغيف 

السّيد حمّمد  بن  إبراهيم  للسيد  أبو رغيف  تنتسب أسرة آل 
، وجاءت التسمية من جّد  العابد بن اإلمام موسى الكاظم 
األسرة السّيد طاهر بن السّيد رمحة الذي وضع الرغيف حتت الرز 

لضيوفه)10( ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة. 

)6( الطالقاني: ذكرى السيد عبد الرسول الطالقاني، ص 88. 
)7( ابو سعيدة: المشجر الوافي، 13/1. 
)8( الخاقاني: شعراء الغري، 331/5. 

)9( المرجاني: النجف األشرف قديما وحديثا، 29/3. 
)10( العامري: المعجم، ص 141. 
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173- أسرة آل النّجار 

املنرب  خطباء  من  عدد  العدنانية  النجار  آل  أسرة  من  برز 
القرن  يف  األشرف  النجف  األسرة يف  أعالم  هاجر  قد  احلسيين 

الثالث عشر اهلجري)1(. 

176- أسرة آل اجِلباري 

هاجر أعالم أسرة آل اجلباري القحطانية إىل مدينة النجف 
األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري، وأصبحت من أسر العلم 

واألدب وجاءها لقب اجلباري من الشيخ جبار)2(. 

177- أسرة آل نصر اهلل 

النجف  مدينة  إىل  الكعيب  اهلل  نصر  آل  أسرة  أعالم  هاجر 
النجف  للعلم ويف  طلبا  اهلجري  الثالث عشر  القرن  األشرف يف 

أسرة آل يوسف الكعيب الوائلي وهي من األسر األدبية)3(. 

178- أسرة آل املسلماوي 

تنتسب أسرة آل املسلماوي إىل بين مسلم الطفيلية، ويعود 
تارخيها العلمي يف مدينة النجف األشرف إىل القرن الثالث عشر 

اهلجري، وتتفرع منها أسر أخرى تلقب باملسلماوي)4(. 

179- أسرة آل السوداني 

تنتسب أسرة آل السوداين إىل قبيلة كندة، وقد هاجر فخذ 
آل أبو ضاهي من السودانيني إىل مدينة النجف األشرف وهو بيت 

أمحد)5( وأصبحت من األسر العلمية. 

180- أسرة آل املؤذن 

التزمت أسرة آل املؤذن الكندية باآلذان يف الصحن احليدري 
الشريف، ويعود تارخيها إىل القرن الثالث عشر اهلجري)6(. 

181- أسرة آل اخلضري 

تنتسب أسرة آل اخلضري لبين مالك، وجدها األعلى الشيخ 
خضر بن الشيخ حيىي املالكي من آل علي وتلتقي مع آل عليوي 

)1( الدجيلي: الدرر البهية، 324/2. 
)2( التميمي: مشهد اإلمام، 75/3. 

)3( الدجيلي الدرر البهية، 265/2. 332. 
)4( الدجيلي: الدرر البهية، 288/2. 

)5( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 356/2. 
)6( المرجاني: تراث النجف، 76/1. 

الشيخ راضي جبد واحد)7(. وأسرة آل  الغطاء وآل  وآل كاشف 
اخلضري من أسر العلم واألدب املعروفة يف النجف األشرف. 

182- أسرة آل الشيخ راضي

النجف  يف  علمية  مكانة  راضي  الشيخ  آل  أسرة  احتلت   
األشرف منذ القرن الثاين عشر اهلجري، وهي تلتقي بالنسب مع 

آل كاشف الغطاء وآل اخلضري. 

183- أسرة آل الرميثي 

تنتسب أسرة آل الرميثي لبين مالك، واحتلت موقعا علميا يف 
النجف األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري)8(. 

184- أسرة آل عليوي 

تلتقي أسرة آل عليوي مع آل كاشف الغطاء واخلضري والشيخ 
راضي جبد واحد واألسرة من ساللة الشيخ حمّمد بن الشيخ خضر 

املالكي اجلناجي وهي من أسر العلم يف النجف األشرف. 

185-أسرة آل مشسة 

األول مشس  الشهيد  إىل  اهلمدانية،  آل مشسة  أسرة  تنتسب 
بن مكي، وقد هاجر أعالمها من عني مشسا جببل  الدين حمّمد 
العاشر اهلجري، وبرز منها  القرن  النجف األشرف يف  عامل إىل 
أعالم يف الفقه، وتولت اخلدامة يف املرقد احليدري الشريف)9( ويف 
النجف أسرة عرفت بأسرة آل الشهيد األول وقد استمر العلم فيها 

حىت القرن الثالث عشر اهلجري. 

186- أسرة آل الوسواسي 

تنتسب أسرة آل الوسواسي للصحأيب اجلليل أيب ذر الغفاري، 
ولذا لقب بعض إعالم األسرة بالغفاري، وفيها علماء وفضالء)10(. 

187- أسرة آل اخلّفاف 

ختصصت أسرة آل اخلفاف باخلطابة منذ القرن الثالث عشر 
يف  األسدية  األسر  من  ومها  دكسن  آل  أسرة  وكذلك  اهلجري 

النجف األشرف. 

)7( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 204/2. 
)8( الدجيلي: الدرر البهية، 119/2. 

)9( الخاقاني: شعراء الغري، 294/9. 
)10( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 50/3. 

162- أسرة آل املقرم 

حلق لقب املقدم والسّيد قاسم بن السّيد حسون الذي يتصل 
نسبه باإلمام الكاظم . وقد هاجر إىل النجف األشرف لطلب 
العلم يف القرن الثاين عشر اهلجري، ومازال العلم مستمرا يف األسرة 

حىت اليوم. 

163- أسرة آل كلنرت 

إن أسرة آل كلنتر املوسوية يف النجف األشرف من أسر العلم 
ملساعي  وان  جليلة،  النجفية خدمات  املدرسة  وهلا يف  املعروفة 
النجف  جامعة  تأسيس  يف  دورا  سلطان  السّيد  بن  حمّمد  السّيد 

األشرف الدينية، ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة. 

164- أسرة آل نيب 

جاء لقب )نيب( من السّيد علي بن السّيد عكلة املوسوي، الذي 
هاجر إىل النجف األشرف لطلب العلم)1(. ونبغ يف األسرة رجال 

علم وفكر وأدب. 

165- أسرة آل الشامي 

حلق لقب الشامي باألسرة عند نزوحهم من بالد الشام إىل 
فيها رجال علم وفكر  النجف األشرف. وهي أسرة موسوية)2(. 

وأدب، واألسرة من ساللة السّيد احلسني القطيعي. 

166- أسرة آل الشرموطي 

تلتقي أسرة آل الشرموطي بالسادة الغوالب. وهم من ساللة 
. ويف األسرة فقهاء وعلماء يف  السّيد جعفر بن اإلمام اهلادي )3(

القرن الثالث عشر اهلجري. 

167- أسرة آل البّعاج 

  تنتسب أسرة آل البّعاج إىل السّيد حمّمد بن اإلمام اهلادي
وقد هاجر السّيد علي بن السّيد جابر البعاج إىل النجف األشرف 
لطلب العلم ومازال العلم يف أسرته مستمرا حىت الوقت احلاضر. 

168- أسرة آل الكاظمي 

تعود أصول أسرة آل الكاظمي ملنطقة جبل عامل وسكنت 
مدينة النجف األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري فربز فيها 
علماء وأدباء وفقهاء ويف النجف أسرة آل الوند تعرف بالكاظمي 

)1( الخاقاني: شعراء الغري 248/3. 
)2( المرجاني: النجف األشرف قديما وحديثا 35/3. 

)3( حرز الدين: معارف الرجال 376/2. 

أيضا وليست هلا صلة نسب بآل الكاظمي العاملية. 

169- أسرة آل الكركي 

تنتسب أسرة آل الكركي إىل منطقة كرك نوح العاملية، ويعود 
تارخيها يف مدينة النجف األشرف إىل القرن العاشر اهلجري وبرز 
الدين  الشيخ نور  الكبري  الفقيه  فيها علماء وفقهاء ويف مقدمتهم 

الكركي املتوىف عام 940 م. 

170- أسرة آل املطبعي والكتيب 

املطبعي والكتيب والصّحاف جبدٍّ وأصل واحد،  تلتقي أسرة آل 
فيها  ونبغ  اهلجري  الثاين عشر  القرن  إىل  األسر  تاريخ هذه  ويعود 
وبيع  الطباعة  األسرة  أعالم  بعض  وامتهن  والعلم،  األدب  أعالم يف 

الكتب. 

171- آل النحوي وآل الشاعر 

تلتقي أسرة آل النحوي بآل الشاعر بأصل واحد ويعود تاريخ 
األسرة إىل القرن احلادي عشر اهلجري وبرز فيها شعراء وأدباء 

وهلا يف حلبات األدب النجفية حضور واسع. )4(

172- أسرة آل احلر العاملي 

تنتسب أسرة آل احلر العاملي للشهيد احلر بن يزيد الرياحي، 
وقد هاجر أعالم منها إىل النجف األشرف لطلب العلم. وجماورة القرب 
الشريف ومنهم إىل جبل عامل، ومنهم من اثر البقاء ويف النجف. )5(

173-أسرة آل شومان 

هاجر أعالم من أسرة آل شومان من لبنان إىل النجف األشرف 
يف القرن الثالث عشر اهلجري لطلب العلم واألدب)6( وقد انقرض 

العلم يف هذه األسرة يف الوقت احلاضر. 
الرحيم  آل  أسرة  إىل  السماوي  حمّمد  الشيخ  أشار   -174

بقوله:)7( 
ــى األتق ــم  الرحي ــد  عب ــو  بن مث 

ــبقا الس ــوم  العل يف  ــزرون  املح
وآل الرحيم تنتمي لعشرية الباوية وهاجر جد األسرة رحيم آل 

محادي إىل النجف األشرف يف القرن العاشر اهلجري لطلب العلم. 

)4( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها، 442/3. 
)5( األميني: شهداء الفضيلة، ص 207. 

)6( الدجيلي: الدرر البهية، 177/2. 
)7( السماوي: عنوان الشرف، 63/1. 
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بعض أعالم األسرة لتعلم الصبيان يف الصحن احليدري الشريف. 

201 - أسرة آل مطر

آل  فخذ  من  عليوي  آلل  اخلفاجية  مطر  آل  أسرة  تنتسب 
خنجر، وقد هاجر جد األسرة الشيخ مطر بن سحاب إىل مدينة 
النجف األشرف يف القرن احلادي عشر اهلجري)1(، وبرز يف األسرة 

فقهاء وشعراء وأدباء. 

202 - أسرة آل الربقعاوي

وقد  العدنانية،  الرباجع  لعشرية  الربقعاوي  آل  أسرة  تنتسب 
اهلجري)2(، وبرز  الثالث عشر  القرن  النجف األشرف يف  سكنت 
يف األسرة خطباء وشعراء وكتاب. وإن أسرة آل بيذرة تعود إىل 

الرباجع أيضا. 

203 - أسرة آل احللفي

بأسرة آل شرع اإلسالم وآل  نسبيا  احللفي  أسرة آل  تلتقي 
مبارك وتنتسب إىل قبيلة أسد بن ربيعة)3(، وبرز يف أسرة آل احللفي 

شعراء وأدباء ومازالت األسرة تؤدي دورها العلمي حىت اليوم. 

204 - أسرة آل الدراجي

دّراج  األعلى  جلّدها  الربيعية  الدراجي  آل  أسرة  تنتسب 
السيالوي. وقد هاجر بعض أعالمها إىل النجف األشرف لطلب 

العلم، فربز فيها أدباء شعراء. 

205 - أسرة آل الزركاني

يعود تاريخ أسرة آل الزركاين يف النجف األشرف إىل القرن 
الثالث عشر اهلجري وقد أجنبت أعالما يف الفقه واألدب، وأشار 

إليها الشيخ السماوي بقوله)4(:
مث بنو عيسى الفىت الزرقاين من كل حرب هبم رباين وما زال 

العلم مستمرا يف هذه األسرة حىت الوقت احلاضر. 

206- أسرة آل مساكة

يعود تاريخ أسرة آل مساكة العدنانية يف النجف األشرف إىل 
جد  من  لقب مساكة  هبا  وقد حلق  اهلجري.  عشر  الثالث  القرن 

)1( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 356/3. 
)2( الدجيلي: الدرر البهية 16/2. 

)3( الشريس: أنساب العشائر العربية 354/1. 
)4( السماوي: عنوان الشرف 63/1. 

األسرة الشيخ عبد احلسني)5(، ونبغ فيها فقهاء وعلماء وأدباء. 

207 - أسرة آل السماوي

يف مدينة النجف األشرف أكثر من أسرة تنتسب آلل السماوي 
ومنها أسرة آل طاهر السماوي اليت تعود إىل القرن الثالث عشر 
حبيب  بن  طاهر  للشيخ  نسبة  طاهر  آل  لقب  وحلقها  اهلجري، 

الفضلي الربيعي)6(. 

208 - أسرة آل عاتي

تنتسب أسرة آل عايت العيساوية الطائية وقد جاءها اللقب من 
الشيخ عايت بن حبيب، ويعود تاريخ األسرة إىل القرن الثالث عشر 

اهلجري)7(. ونبغ فيها شعراء وأدباء. 

209 - أسرة آل العاقولي

تنتسب أسرة آل العاقويل لعشرية العبودة، وقد هاجر بعض 
أعالم األسرة إىل النجف األشرف يف القرن الثالث اهلجري، وحلق 

هبا نسب العاقويل من أراضي العاقول)8(. 

210 - أسرة آل الغريباوي

سكنت أسرة آل الغريباوي يف مدينة النجف األشرف يف القرن 
الثالث عشر اهلجري، ونبغ فيها فضالء وفقهاء. 

211 - أسرة آل النقدي

عرفت أسرة آل النقدي العدنانية يف النجف األشرف يف القرن 
الثالث عشر اهلجري)9( وقد نبغ فيها فقهاء وكتاب. 

212 - أسرة آل الساعدي

إىل  القحطانية  الزبيدية  الساعدي  أسرة  أعالم  بعض  هاجر 
مدينة النجف األشرف يف القرن الثالث عشر اهلجري، ومازال العلم 

مستمرا يف هذه األسرة حىت الوقت احلاضر. 

213 - أسرة آل حيدر

تنتسب أسرة آل حيدر لقبائل األجود القيسية وأشار الشيخ 

)5( التميمي: مشهد اإلمام 128/4. 
)6( الدجيلي: الدرر البهية 140/2. 

)7( المرجاني: تراث النجف 181/1. 
)8( محبوبة: ماضي النجف وحاضرها 25/3. 

)9( الدجيلي: الدرر البهية 327/2. 

188- أسرة آل زين العابدين 

النجف  إىل  العاملية  األسدية  العابدين  زين  آل  أسرة  هاجرت 
األشرف لطلب العلم منذ القرن احلادي عشر اهلجري وحلق ببعض أعالم 
األسرة لقب العاملي)1(، ويف النجف األشرف أسرة أخرى علمية باسم 

آل زين العابدين، ومن آل زين العابدين العاملية أسرة آل جدي. 

189- أسرة آل السهالني

القرن  النجف األشرف يف  السهالين مدينة  سكنت أسرة آل 
الثالث عشر اهلجري واجته بعض أبنائها لطلب العلم. وحلق ببعضهم 

لقب السهالين الطفيلي. 

190- أسرة آل ثامر 

احتلت أسرة آل ثامر اخلاقانية موقعا علميا يف املدرسة النجفية 
منذ القرن الثالث عشر اهلجري، واألسرة من ساللة الشيخ ثامر 

ويسني)2( وقد برز فيها فقهاء وأدباء. 

191- أسرة آل جيوان 

إن أسرة آل جيوان اخلاقانية من أسر العلم النجفية يف القرن 
األسرة  من  النجف  إىل  هاجر  من  وأول  اهلجري،  عشر  الثالث 

الشيخ حسني وأشار الشيخ السماوي لألسرة بقوله)3(: 
ــم العل ــل  أه ــوان(  )كي ــو  بن مث 

ــم احلج ــناه  س ــادي  الب واألدب 

192-أسرة آل الشميساوي 

عرفت أسرة آل الشميساوي اخلاقانية يف املدرسة النجفية منذ 
القرن الثالث عشر اهلجرة، فهاجر بعض أعالمها إىل النجف لطلب 

العلم)4( فربز فيها أدباء وكتاب وقضاة. 

193-أسرة آل الصغري 

تنتسب أسرة آل الصغري لعشرية آل جويرب من خاقان، وقد 
جاءها لقب الصغري من الشيخ حسني الذي كان قصري القامة وقد 
هاجر إىل النجف األشرف لطلب العلم يف القرن الثالث عشر اهلجري)5( 

ومازال العلم مستمرا يف هذه األسرة حىت الوقت احلاضر. 

)1( السماوي: عنوان الشرف، 62/1. 
)2( الشرقي: تاريخ األسر الخاقانية، ص22. 

)3(السماوي: عنوان الشرف، 63/1. 
)4( الطاهر: العشائر العراقية، 59/1. 

)5( العامري: معجم القبائل واألسر والطوائف، ص 199. 

194 - أسرة آل الفيخراني

إحتضنت أسرة آل الفيخراين اخلاقانية املنرب احلسيين، وبرز 
فيها عدد من اخلطباء وتلتقي األسرة نسبيا بآل السنبلي)6(. 

195 - أسرة آل املرجاني

إن أول من هاجر من أسرة آل املرجاين إىل النجف األشرف 
الشيخ صاحل املرجاين لطلب العلم يف القرن الرابع عشر اهلجري، 

وتنتسب األسرة آلل احلرمشيني من خزاعة)7(. 

196- أسرة آل أمني

إحتضنت أسرة آل أمني اخلفاجية املنرب احلسيين، وبرز فيها 
خطباء وشعراء منذ القرن الثاين عشر اهلجري، واألسرة من ساللة 

حمّمد أمني بن ناصر اخلفاجي)8(. 

197 - أسرة آل البازي 

القرن  النجف األشرف إىل  البازي يف  تاريخ أسرة آل  يعود 
الثالث عشر اهلجري، فقد هاجر جد األسرة سلطان بن علي إىل 

النجف)9( وأصبحت أسرته من أسر العلم واألدب. 

198 - أسرة آل اخلفاجي 

يف مدينة النجف األشرف أسر عديدة للخفاجيني ومنهم أسرة 
آل الشيخ باقر اخلفاجي اليت برز فيها شعراء وخطباء)10(. وما زالت 

األسرة تؤدي دورها العلمي واخلطايب حىت الوقت احلاضر. 

199 - أسرة آل البهادلي 

يعود تاريخ أسرة آل البهاديل يف النجف األشرف إىل القرن 
الرابع عشر اهلجري، ونبغ فيها فقهاء وأدباء وكتاب، وما زال العلم 

مستمرا فيها إىل اليوم. 

200 - أسرة آل احلصريي

عرفت أسرة آل احلصريي يف النجف األشرف يف القرن الثالث 
العلمي  السماوي إىل موقعها  الشيخ حمّمد  اهلجري وأشار  عشر 

بقوله)11(: 
مث بنو احلصري من حمّمد على القدر كرمي املحتد وقد ختصص 

)6( الشرقي: تاريخ األسر الخاقانية ص 29. 
)7( المرجاني: النجف األشرف قديما وحديثا 4 \ 287. 

)8( الدجيلي: الدرر البهية 2 \ 11. 
)9( الخاقاني: شعراء الغري 6 \ 363. 

)10( المرجاني: النجف األشرف قديما وحديثا 2 \ 212. 
)11( السماوي: عنوان الشرف 1 \ 61. 
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1394 هـ/1974 م. 
أبو سعيدة: حسني علي

28 - تاريخ املشاهد املشرفة
29 - دراسات عن األسر املوسوية العربية، مطبعة اجلاحظ/بغداد 1993 م. 

30 - املشجر الوايف يف السلسلة املوسوية، مطبعة النعمان/بغداد 1993 م. 
السماوي: حمّمد الشيخ طاهر )ت 1370 هـ(

31 - الطليعة من شعراء الشيعة، حتقيق كامل سلمان اجلبوري، دار املؤرخ 
العريب/بريوت 2001 م. 

32 - عنوان الشرف يف وشي النجف، مطبعة الغري/النجف األشرف 1360 
هـ/1941 م. 

شرب: جواد
33 - أدب الطف أو شعراء احلسني، مطابع شعاركو ودار الصادق وقد موسى 

اجلديدة/بريوت 1969 – 1977 م. 
الشرقي: علي

34 - األحالم، مطبعة شركة الطبع والنشر األهلية/بغداد الطبعة األوىل 1963 
م. 

الشريس: ناجي وداعة
الغري/النجف  مطبعة  األشرف،  النجف  يف  العربية  العشائر  أنساب   -  35

األشرف، الطبعة األوىل 1395 هـ/1975 م. 
مشس الدين: حمّمد رضا

36 - حديث اجلامعة النجفية )تاريخ وحتليل(، املطبعة العلمية، النجف األشرف 
1373 هـ. 

الصدوق: أبو جعفر حمّمد بن علي القمي )ت 381هـ(
37 - األمايل، املطبعة احليدرية/النجف األشرف 1970 م. 

الطالقاين: حمّمد حسن
38 - ذكرى السّيد عبد الرسول الطالقاين. مطبعة اآلداب/النجف األشرف 

1397 هـ/1977 م. 
ابن طاووس: غياث الدين عبد الكرمي )ت 693 هـ(

39 - فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف النجف، 
املطبعة احليدرية/النجف األشرف، الطبعة الثانية 1368 هـ. 

ابن طاووس: أبو القاسم علي بن موسى
40 - اإلقبال، طبع حجر. 

الطوسي: أبو جعفر حمّمد بن احلسن )ت 460 هـ(
41 - األمايل، مطبعة النعمان/النجف األشرف 1384 هـ. 

الطهراين: اغا بزرك، حمّمد حمسن
42 - الذريعة إىل تصانيف الشيعة، مطبعة الغري واآلداب والقضاء يف النجف 

األشرف، ومطبعة دوليت ودانشكاه وجملس يف إيران. 
السادس،  القرن  اخلامس،  القرن  الرابع،  الشيعة/القرن  أعالم  طبقات   -  43

مطبعة القضاء والعلمية/النجف األشرف 1374 هـ/1954 م. 
العامري: ثامر عبد احلسن

44 - معجم للقبائل واألسر والطوائف يف العراق، مطبعة الوفاق/بغداد، الطبعة 
األوىل 2001 م. 

العزاوي: عباس
45 - تاريخ األدب العريب، مطبعة املجمع العلمي العراقي/بغداد 1961 - 

1962 م. 
عماد عبد السالم رؤوف )الدكتور(

46 - األسر احلاكمة ورجال اإلدارة والقضاء يف العراق يف القرون املتأخرة، 
دار الكتب للطباعة والنشر/بغداد 1963 م. 

ابن عنبة: مجال الدين أمحد بن علي الداودي )828هـ(

احليدرية/النجف  املطبعة  طالب،  أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  عمدة   -  47
األشرف 1337 هـ/1918 م. 

ابن الفوطي: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق الشيباين )ت 723 هـ(
48 - تلخيص جممع اآلداب يف جممع األلقاب، حتقيق الدكتور مصطفى جواد، 

املطبعة اهلامشية/دمشق 1962 - 1963 م. 
القرشي: حسني هادي

49 - أضواء على مسرية العالمة الشيخ عبد احلسني آل خليفة. 
القمي: عباس حمّمد رضا

50 - سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار، املطبعة العلمية/النجف األشرف 
1352 هـ. 

51 - الفوائد الرضوية يف أحوال علماء املذهب اجلعفرية، كتاخبانه مركزي 
1327 هـ. 

52 - الكىن واأللقاب، املطبعة احليدرية/النجف األشرف 1376 هـ/1956 
م. 

53 - هدية األحباب يف ذكر املعروفني بالكىن واأللقاب واألنساب، املطبعة 
املرتضوية/النجف األشرف 1349هـ. . كحالة: عمر رضا

54 - معجم املؤلفني، مطبعة الترقي/دمشق 1376 هـ/1957 م. 
كمونة: عبد الرزاق احلسيين

األشرف  اآلداب/النجف  مطبعة  األشراف،  نقباء  يف  األحتاف  موارد   -  55
1388 هـ/1968 م. 

األشرف،  النعمان/النجف  مطبعة  النسأبني،  طبقات  الراغبني يف  منبة   -  56
الطبعة األوىل 1392 هـ/1972 م. 

املامقاين: عبد اهلل
57 - تنقيح املقال يف علم الرجال، املطبعة املرتضوية/النجف األشرف 1349 

هـ. 
املجلسي: حمّمد باقر )ت 1111 هـ(

58 - حبار األنوار، دار الكتب اإلسالمية/جاخبانة حيدري/طهران. 
حمبوبة: جعفر الشيخ باقر )ت 1377 هـ(

والنعمان/النجف األشرف  العلمية  املطبعة  النجف وحاضرها،  59 - ماضي 
1955 - 1957 م. 

املرجاين: حيدر
60 - تراث النجف، مطبعة القضاء/النجف األشرف 1392 هـ/1972 م. 

 1408 السالم/بغداد  دار  مطبعة  وحديثا،  قدميا  األشرف  النجف   -  61
هـ/1988 م. 

النجاشي: أبو العباس أمحد )ت 450 هـ(
62 - الرجال، أو فهرست أمساء مصنفي الشيعة، مكتبة الداودي/قم

النجفي: عميد الدين احلسيين
63 - حبر األنساب املشجر الكشاف ألصول السادة األشراف، حتقيق حسني 

حمّمد الرفاعي، دار الكتب املصرية/القاهرة 1937 هـ. 
النوري: مريزا حسني الطربسي )ت 1320 هـ(

64 - دار السالم، املطبعة العلمية/قم
65 - مستدرك الوسائل، املطبعة اإلسالمية 1348 هـ. 

C. I. Huar هيوار
66 - دائرة املعارف اإلسالمية )مادة ابن الطقطقي( اجلزء األول. 

اليعقويب: حمّمد علي
67 - البابليات، مطبعة الزهراء/النجف األشرف 1951 – 1955 م. 

يوسف كركوش
68 - تاريخ احللة، املطبعة احليدرية/النجف األشرف، الطبعة األوىل 1385 

هـ/1965 م.

السماوي إىل موقعها العلمي بقوله)1(:
ــال وش ــن  م ــدر  حي ــو  بن مث 

ــال ــن مث ــل م ــم يف الفض ــا هل فم
وما زال العلم يف هذه األسرة حىت اليوم. 

مدن  إىل  تنتسب  أخرى  علمية  أسر  األشرف  النجف  ويف 
وأقطار عربية كاألحسائي والقطيفي والعاملي والشامي، وبعضها 
تنتسب إىل مدن عراقية كاحللي واملقدادي والكاظمي والبصري، 
كإيران  خمتلفة  أقطار  ومن  إسالمية،  مدن  إىل  تنتسب  وبعضها 
وتركيا وباكستان واهلند واألفغان وغريها، ومل تتوضح انتسابات 
هؤالء األعالم إىل أسرهم وعشائرهم وقبائلهم، ولذا اعرضنا عن 
ذكرهم، لئال تطول القائمة، ويتضخم البحث، وقد جاء تسلسل 
األسر وفق ورودها يف املصادر وليس العتبارات املوقع العلمي 
أو القدم التارخيي، فإهنا قد أدت واجبا علميا كبريا، وأّدت رسالة 

النجف األشرف. 

املصادر واملراجع:
أوال: املخطوطات

اخلرسان: حمّمد مهدي املوسوي
1 - قالئد العقيان فيما قيل يف آل اخلرسان خمطوط يف مكتبة آية اهلل السّيد 

حمّمد مهدي اخلرسان يف النجف األشرف. 
الصايف: حممود

2 - الوايف يف أعالم آل الصايف، خمطوط يف مكتبة األستاذ حممود الصايف يف 
النجف األشرف. 

الصدر: حسن هادي الكاظمي
3- تكملة أمل اآلمل، خمطوط مصور يف مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة 

يف النجف األشرف. 
ثانيا: املطبوعات

األفندي: عبد اهلل بن املريزا عيسى األصفهاين
مطبعة  احلسيين  السّيد أمحد  الفضالء، حتقيق  العلماء وحياض  4 - رياض 

هبمن/قم 1415 هـ. 
األمني: حمسن العاملي

5 - أعيان الشيعة، مطبعة األنصاف/بريوت، ومطابع اإلتقان والترقي وابن 
زيدون/دمشق. 

األميين: عبد احلسني أمحد النجفي
6 - شهداء الفضيلة، مطبعة الغري/النجف األشرف 1355 هـ/1936 م. 

األميين: حمّمد هادي
7 - معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام، مطبعة اآلداب/

النجف األشرف 1384 هـ/1964 م. 
الرباقي: حسني أمحد النجفي )1332 هـ(

8 - تاريخ الكوفة، املطبعة احليدرية/النجف األشرف، الطبعة الثالثة 1388 
هـ/1968 م. 

ابن بطوطة: أبو عبد اهلل حمّمد بن عبد اهلل اللوايت )ت 779 هـ(
مطبعة  األسفار(  وعجائب  األمصار،  غرائب  يف  النظار  )حتفة  الرحلة   -  9

االستقامة/القاهرة 1386 هـ/1967م. 

)1( السماوي: عنوان الشرف 62/1. 

تركي كاظم جودة
10 - أمحد الصايف النجفي حياته وشعره، مطبعة دار البصري/بغداد 1967م. 

التميمي: حمّمد علي جعفر
واملطبعة  والتأليف،  النشر  دار  مطبعة  النجف،  مدينة  أو  اإلمام  مشهد   -11

احليدرية/النجف األشرف 1953 - 1955 م. 
ابن اجلوزي: أبو الفرج عبد الرمحن بن علي )ت 597 هـ(

12 - املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، الطبعة 
األوىل 1359 هـ. 

احلر العاملي: حمّمد بن احلسن )ت 1104 هـ(
13 - أمل اآلمال، حتقيق السّيد أمحد احلسيين، مطبعة اآلداب/النجف األشرف 

1385 هـ. 
حرز الدين: حمّمد

اآلداب/النجف  مطبعة  واألدباء  العلماء  تراجم  يف  الرجال  معارف   -  14
األشرف 1383 هـ/1964 م. 

احلكيم: حسن عيسى )الدكتور(
اآلداب/النجف  مطبعة  احلسن،  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الطوسي  الشيخ   -  15

األشرف 1975 م. 
16 - املفصل يف تاريخ النجف األشرف، مطبعة شريعت/قم، الطبعة األوىل 

1427 هـ/2007 م. 
اخلاقاين: علي

17 - شعراء الغري أو النجفيات، املطبعة احليدرية/النجف األشرف 1954 
- 1956 م. 

اخلليلي: جعفر
18 - هكذا عرفتهم، مطبعة الزهراء ودار التعارف/بغداد، ودار الكتب/بريوت 

1963 - 1972 م. 
اخلليلي: حمّمد

19 - معجم أدباء األطباء، مطبعة الغري/النجف األشرف 1946 - 1947 
م. 

اخلوئي: أبو القاسم املوسوي
20 - معجم رجال احلديث، مطبعة اآلداب/النجف األشرف، الطبعة األوىل 

1390 هـ/1970 م. 
اخلوانساري: حمّمد باقر املوسوي

21 - روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات، حتقيق أسد اهلل امساعيليان، 
مطبعة مهراستوار/قم. 

اخلياباين: حمّمد علي التربيزي املدرس
مطبعة  واللقب،  بالكنية  املعروفني  العلماء  تراجم  يف  األدب  رحيانة   -  22
شركة سامي واملطبعة العلمية 1368- 1373 هـ. الدجيلي عباس حمّمد 

الزبيدي
الريموك/بغداد،  مطبعة  العربية  النجف  أنساب عشائر  البهية يف  الدرر   -23

ومطبعة الغري/النجف األشرف 1988-1990 هـ. 
الديلمي: أبو حمّمد احلسن بن حمّمد

 1398 للمطبوعات/بريوت  األعلمي  مؤسسة  القلوب،  إرشاد   -  24
هـ/1978 م. 

الرازي: حمّمد
25 - آثار احلجة، كتاب فروشي برقعي/قم 1373 - 1374هـ. 

ابن زهرة: تاج الدين بن حمّمد بن محزة
26 - غاية االختصار يف البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار، حتقيق السّيد 

حمّمد صادق حبر العلوم، املطبعة احليدرية/النجف األشرف، 1963. 
الساعدي: محود

27Ì Ì Ì - دراسات عن عشائر العراق )اخلزاعل( مطبعة اآلداب/النجف األشرف 


