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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

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

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص

أخذت مدينةجُ كربالء تعّج بالعلامء والفقهاء الذين قصدوها بعد استشهاد 
اإلمام احلجُسني ، وكان هلم دوٌر كبري يف إنشاء احلوزات العلمّية الدينّية، ففي 
القرن السابع امليالدي حّل فيها اإلمام جعفر الّصادق مع مجاعٍة من أصحابه 
وعمل عىل تأسيس أّول مدرسة دينّية اعتربت النواة األوىل للحوزة العلمّية فيها.

عهد  يف  كربالء  أرض  اىل  الشيعةجُ  توافد  عندما  كربالء  حوزةجُ  وازدهرت 
اخلليفة العّبايس املنتصـر باهلل، فقد برز علامء عظامء يمّثلون النخبة األوىل من 
ّمد بن احلجُسني  املقّدسة  ومن أشهرهم حمجُ الدين اإلسالمّي يف كربالء  علامء 
عّد الشيخ محيد بن زياد أّول من أّسس حوزًة علمّية شيعّية يف  االشتاين، ويجُ
املقّدسة،  الكربى يف مدينة كربالء  الغيبة  بعد  تأريخ اإلمامّية االثني عرشّية 
حيث حرض عنده عدٌد كبري من العلامء وأخذوا احلديث عنه، كان من أجّلهم 
تقف  ومل  عنه،  الكايف  ثلث  ِوي  رجُ الذي  الكليني  يعقوب  بن  ّمد  حمجُ الشيخ 
الشيخ  عهد  اىل  وصوالً  عامِلٍ  اىل  عامِلٍ  من  مستمّرة  بقيت  بل  العلمّية  احلوزة 
من  اإلمامية  الشيعة  عند  االجتهادّية  احلركة  دعم  الذي  البهبهاين  الوحيد 
خالل التمّسك باملدرسة األصولّية معتمدًا بذلك عىل أهّم مصادر االستنباط 
لألحكام الفقهّية الرشعّية املتمّثلة بالقرآن الكريم وسنّة النبّيa وأئّمة أهل 
البيتb ، وبذلك خلق جّوًا علمّيًا ذا آراء علمّية متنّوعة جذبت إليه الكثري 
يثبت آراءه  العلمّية استطاع أن  من طاّلب املدرسة األخرى، وهبذه احلركة 
وأفكاره دون أّي تعقيد، وبذلك كان عىل رأس العلامء يف القرن الثاين عرش 

اهلجري ومّددًا للمدرسة األصولّية يف آٍن واحد.
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Abstract

The holy Karbala city became crowded with scholars 
and jurisprudents who came to it after the martyrdom 
of Imam Husain)pbuh( and they had a great role in es-
tablishing  the scientic and religious Hawza. In the 
seventh century A.D. Imam Jaafar Al- Sadiq )pbuh( 
with a number of followers and companions)pbuh(  
lived in it and established the first religious school 
which was considered the core and the starting point 
for the scientific Hawzah’ in it. 

Karbala Hawzah flourished at the time when the 
Shiite arrived at Karbala land during the Abbasid ca-
liph، Al- Muntasir Billah. 

 A number of prominent Islamic religious figures
 and scholars appeared who represented the elite of
 the Islamic religious scholars in the holy Karbala
 city،the most prominent of whom was Muhammad
 Bin Al- Husain Al- Ashtany and Al- Sheikh Hameed
 Bin Ziyad was the first who founded the first Shiite
Scientific Hawzah› in the twelfth Imamate history af-
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ter the longest Non- presence)Al- Ghaybah( Al- Ku-
bra( in the holy Karbala city as many scholars attend-
 ed to him and received Al- Hadeeth from him، the
 most glorious of whom was Muhammad Bin Yaqoob
 Al- Kulainy who recited one – thirdof Al- Kaffy till
 thorough him. The scientific Hawzah did not stop
 and continued from one generation to the other till
 the period of Al- Sheikh Al- Waheed Al- Bahbahany
who supported the، Ijithad، movement of the Shi-
 ite Imamate through following and supporting the
 school of the Originality)Al- Usooliyah( depending
on the most important of deduction of the lawful ju-
 risprudence  laws repnesented by the Holy Quran and
 the prophets›)pbuh& progeny( Sunnah and the twelfth
Imams of Ahlul- Bait)pbuth(. Accordingly، he creat-
 ed a scientific atmosphere with scientific viewpoints
 attracting a great number of students and scholars of
 the other school. Through that movement، he could
 prove his ideas and viewpoints with no complexity.
 As a consequence، he was considered the first among
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 the scholars of the twelfth century  A.H and also a
            renewer of the school of originality at the same time



269

أ.م.د. عدي حاتم املفرجي     م . زينب خالد عبد الغني اليارسي 

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

املقّدمة
كربالء هي إحدى مدن العراق، تقع جنويب غرب هنر الفرات وتبعد عن 
احلجُسينّية)1(  ترعة  ضفة  عىل  تقع  واسعٌة  مدينٌة  وكربالء  كم(،   105( بغداد 
النخيل  أشجارجُ  هبا  يط  وحتجُ الفرات،  هنر  فروع  إحدى  من  املتفّرعة  اليجُسى 
حيث  من  وتجُقسم  األصناف،  خمتلفةجُ  الفواكه  أشجارجُ  فيها  التي  والبساتنيجُ 
العمران إىل قسَمنْي، األّول: كربالء القديمة التي أجُقيمت عىل أنقاض كربالء 
العثامنّيون  قام  التي  اجلديدة  كربالء  الثاين:  والقسمجُ  التاريخ،  عرب  األقدم 
بتخطيطها عام )1868م( حيث كان طراز البناء العمراين خمتلفًا عن الطراز 

ه ألّنه أجُقيم عىل أرٍض سبخة تنّز فيها املياه)2(. القديم، وقد هتّدم معظمجُ

إّن احلوزة العلمّية اعتمدت عىل فكر أهل البيت b وكانت الطليعة األوىل 
يف تغذية روافد هذه الثروة الغنّية من خالل السيل الفكري والتاث العلمّي 
الدراسات  عىل  يجُطلق  مصطلٌح  وهي   ،b البيت  أهل  خّلفه  الذي  املتدّفق 
والفكرّية  واالقتصادّية  السياسّية  احلياة  ماالت  كافة  لبحث  اإلسالمّية 
الشـرعّية  املجاالت  هذه  كّل  منه  وتستمّد  والعبادّية،  واالجتامعّية  والثقافّية 
حركتها وحتديد هوّيتها، وارتبطت احلوزات العلمّية والعلامء باملدن املقّدسة 
ومنها كربالء، حيث مراقد األئّمة األطهارb وهي مسألة ليست باجلديدة 
ألّننا لو تتّبعنا اجلذور التارخيّية هلا لوجدناها تصل إىل املسجد وهو أّول مكان 

نِي عىل يد الّرسولa  ليشّكل بدوره حمّطة للعبادة والتفكري يف الدين)3(.  بجُ

احلوزة  األّول  املبحثجُ  تناول  مباحث:  وأربعة  مقّدمٍة  من  البحثجُ  تأّلَف 
واالصطالحّي  الّلغوّي  املفهوم  أوضح  حيث  وتأسيسها،  مفهومها  العلمّية 
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للحوزة باإلضافة اىل نشوء احلوزة العلمّية يف كربالء، أّما املبحث الثاين فكان 
املمتّد  الدور األّول  تناول  املقّدسة، حيث  العلامء يف حوزة كربالء  يف أدوار 
من )305 – 500 هـ( أهّم العلامء البارزين يف هذا الدور، بينام تناول الدور 
الثاين الذي كانت مّدته من )500 – 800 هـ( أهّم العلامء البارزين فيه، يف 
املقّدسة حيث  العلامء يف حوزة كربالء  أبرز  الثالث عن  املبحث  تكّلم  حني 
– 1000 هـ( أهّم العلامء  تناول الدور األّول الذي كانت مّدته من )900 
 – مّدته من )1000  الذي كانت  الثاين  الدور  بينام  الدور،  البارزين يف هذا 
1205 هـ( تناول أهّم العلامء البارزين فيه، أّما املبحث الرابع فتناول السرية 

ّمد الوحيد البهبهاين)قّدس رّسه( كام ييل: ّمد باقر حمجُ اخلاّصة بالشيخ حمجُ

أّوالً: اسمه ونسبه.	•

ثانيًا: املراحل الدراسّية للوحيد البهبهايّن.	•

ثالثًا: وفاته. 	•

ّيلت هذه املباحث بخامتٍة بّينت أبرز األمور التي ساعدت عىل نرش علوم   وذجُ
هذه احلوزة ودوامها واستمرارها ودور العلامء الذين كان هلم الفضل يف ذلك.
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املبحثجُ األّول: احلوزة العلمّية مفهومها وتأسيسها- 

أوالً: مفهوم احلوزة العلمّية	•

ويراد  وِحيازًة  َحْوًزا  اليشء  الفعل حاز، وحاز  لغًة: مأخوذٌة من  احلوزةجُ 
الناحية،  أو  املكان  أيضًا  حوزة  كلمةجُ  وتعني  ومَلَكه،  ضّمه  إذا  اليشء  به 
أّما اصطالحًا:  ومن هنا فإّن حوز الدار ما انضّم إليها من املرافق واملنافع، 
بتدريسها  تفّردت  التي  العلوم  عىل  العلم  طلبةجُ  فيه  حيوز  الذي  املكان  فهي 
الشيعة  املسلمون  هبا  اختّص  والتي   البيت أهل  علوم  من  األماكن  تلك 
عىل وفق الفقه الشيعّي، حيث تقوم احلوزة بتوجيه الطلبة نحو طريق اخلري 
عند  الدين  رجال  بلغة  ارتبطت  وقد  العلم،  حيازة  من  ومتّكنهم  والصالح 
ّد أن تكون علمّية،  الشيعة بتلّقي العلم حتى بات مفهومًا تلقائّيًا أّن احلوزة البجُ
فهي إذن كياٌن علمّي وبشـرّي يؤّهل الطلبة لتحصيل وحيازة علوم الرشيعة 
نستطيع  وعليه  وقيادهتا،  األّمة  رسالة  تبليغ  مسؤولّية  ويتحّمل  اإلسالمّية، 
يف  تدخل  إهّنا  بل  العربّية  الّلغة  عىل  دخيلة  ليست  احلوزة  لفظة  بأّن  القول 
جوهرها ومضموهنا مع مدارس ومعاهد وكلّيات العامل اإلسالمّي املنتشـرة 

يف غري بقعٍة من بقاع املعمورة)4(.

والتي  الدينّية،  الدراسات  لغاية  تجُقام  التي  العلمّية  املؤّسسة  هي  احلوزة 
حياته  ماالت  خمتلف  يف  الرشعّية  األحكام  معرفة  من  الطالب  متّكن 
العلمّية، وتتكّون مراحل احلوزة العلمّية من ثالث مراحل: املرحلة األوىل 
مات وتجُعّد هذه املرحلة الباب األّول لدخول احلوزة حّتى أّن  وتجُعرف بـاملقدِّ
الثانية هي مرحلة السطوح وتكون  املرحلة  بينام  مناهجها تكون مبّسطة)5(، 
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حني  يف  والتدريس)6(،  املنهج  حيث  من  قبلها  التي  من  أعمق  املرحلة  هذه 
نطاق  خارج  فيها  الدراسة  تكون  اخلارج  البحث  وهي  الثالثة  املرحلة  أّن 
التحضري  مسؤولّية  وتقع  املاّدة،  حتضري  يف  األستاذ  يعتمدها  التي  الكتب 
أن  احلّق  له  فيكون  العلامء،  أقوال  مراجعة  ثّم  نفسه  الطالب  عىل  واإلعداد 
كّون  أن  بعد  والبحث  الرأي  من  فيه  فيام خيتلفان  األستاذ  ويناقش  يعتض 
علوم  التخّصصية  املرحلة  هذه  يف  الطالب  ويدرس  املسألة،  يف  رأيًا  لنفسه 
بل  الكتب  تتّم من خالل  فيها ال  تفصييّل، والدراسة  الفقه وأصوله بشكٍل 
يف  سواًء  مصادرها  من  املقّررة  العلمّية  للمحارضة  بنفسه  الطالب  تتّبع  اىل 
أو  الكالم  أّما يف علم  الفقهّية،  القواعد  أو  التفسري  أو  الفقه وأصوله  بحث 
السابقني،  العلامء  أقوال  مراجعة  عىل  حريصًا  فيها  الطالب  فيكون  الفلسفة 
وإّن تالمذة البحث اخلارج عاّدًة هم واألستاذ سواء بالنسبة للكتب الدراسّية 
لكنّهم ليسوا سواسيًة من حيث فهمها واستحضار مضامينها، فيقوم األستاذ 
فيها  ناقش  يجُ وحمارضات  دروس  وهي  حمارضته  ليبدأ  املنرب  بارتقاء  املجتهد 
باملناقشة  ويبدأ  وبراهني  حجج  من  أداله  وما  وأدّلتها  اآلراء  البحث  أستاذ 
احلوزة  إّن  واضحًا)7(،  بيانًا  له  يروا  مل  أو  هبا  يوافقونه  ال  التي  األمور  يف 
تغذية  يف  األوىل  الطليعة  وكانت   bالبيت أهل  فكر  عىل  اعتمدت  العلمّية 
روافد هذه الثروة الغنّية ِمن خالل الّسيل الفكرّي والتاث العلمّي املتدّفق 
يجُطلق عىل الدراسات اإلسالمّية لبحث  الذي خّلفوه، وأيضًا هي مصطلٌح 
واالجتامعّية  والثقافّية  والفكرّية  واالقتصادّية  السياسّية  احلياة  ماالت  كاّفة 
والعبادّية. وارتبطت احلوزات العلمّية والعلامء باملدن املقّدسة ومنها كربالء، 
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اّتبعنا  إذا  باجلديدة ألّننا  حيث مراقد األئّمة األطهارb وهي مسألٌة ليست 
يد  عىل  نِي  بجُ مكاٍن  أّول  وهو  املسجد  إىل  تصل  نجدها  هلا  التارخيّية  اجلذور 
اجلامعة  إّن  الدين)8(،  يف  والتفكري  للعبادة  حمّطًة  بدوره  ليجُشّكل   aالّرسول
التي تشتمل عىل عدٍد من الكّليات تجُقابل احلوزة التي تضّم مموعة مدارس 
واعتمدت   bالبيت أهل  مدرسة  من  منهجها  استوحت  علمّية  ومعاهد 
ثقافات  كّل  وشملت  منهجهم،  املتضّمنة  املجُحّمدية  الرسالة  تطبيق  عىل 
والسياسّية)9(. والرياضّية،  والعلمّية، واالجتامعّية،  الدينّية واحلياتّية  العلوم 

ثانيًا: تأسيس احلوزة العلمّية	•

يرجع تاريخ تأسيس احلوزات العلمّية إىل صدر اإلسالم يف عهد رسول 
قبل  املكّرمة  مّكة  يف  احلرام  املسجد  صحن  من  يّتخذ  كان  حيث   aاهلل
السامية  حقائقه  ورشح  رسالّية  كدعوة  اإلسالم  رسالة  لتبليغ  حوزًة  الفتح 
ّمدa إىل املدينة  وإيضاح اجلوانب الشـرعّية فيه، وبعد هجرة رسول اهلل حمجُ
وضع حجر األساس لبناء املسجد النبوّي الشـريف يف املدينة املنّورة، وذلك 
التاريخ اإلسالمّي  ثقايّف يف  مركٍز علمّي  أّول  بحّق  ليجُصبح  األوىل  السنة  يف 
العظيم، وليامرس كبار الصحابة والتابعني تدريسهم، ومل يمِض الكثري عىل 
تأسيسه حّتى أصبح أكرب املراكز العلمّية يف مال التدريس يف عرص اإلمام أيب 
عبد اهلل جعفر الّصادق)10(، وإّن هذه املراكز العلمّية تشّكلت بذرةجُ فكرهتا 
األساسّية يف املسجد واّتسعت هلا املساحات الثقافية بعد ذلك بشكٍل كبري، 
لتحصيل  املناسبة  األماكن  وهتّيأت  التعليمّية،  النشاطات  آفاق  وتعّمقت 
مكّملًة  واملساجد  العلمّية  واملدارس  احلوزات  ثّم أصبحت  الدينّية،  العلوم 



274

حوزةحُ مدينة كربالء املقّدسة.. قراءٌة يف أدوارها التاريّية من سنة )305 – 1205 هـ(

ومتكاملة يف الرّد عىل املسائل الفقهّية، حيث تشّكلت يف أوائل القرن السابع 
 bفأهل البيت ،امليالدي يف عهد الّصادقني اإلمام الباقر واإلمام الّصادق
هم أّول من أقدم عىل تأسيس وبناء املدارس يف األقطار اإلسالمّية)11(، لقد 
استشهاد  بعد  قصدوها  الذين  والفقهاء  بالعلامء  تعّج  كربالء  مدينة  أخذت 
الدينّية،  العلمّية  احلوزات  إنشاء  يف  كبري  دوٌر  هلم  وكان   احلجُسني اإلمام 
ففي القرن السابع امليالدّي حّل فيها اإلمام جعفر الّصادق مع مجاعة من 
أصحابه وعمل عىل تأسيس أّول مدرسٍة دينّية اعتجُرِبت النواة األوىل للحوزة 
العلمّية فيها، إذ بدأ يلقي الّدروس يف مكاٍن خاّص يف البساتني أجُطِلق عليه 
بعد ذلك مقام اإلمام جعفر الّصادق، فتكّونت حوزٌة ضّمت مئاٍت من 
ثّم استمّر هبا العلامء ِمن بعده يف  الفقه والدين والّلغة والتفسري  طلبة علوم 

القرون الاّلحقة)12(.

والفقه  كالتفسري  اإلسالمّية  العلوم  انتشار  العصـر  هذا  ممّيزات  من  إّن 
والكتابة  واألدب  والشعر  واألنساب  واجلدل  الكالم  وعلم  واحلديث 
الّصادق أشهر أهل زمانه علاًم وفضاًل،  والتاريخ وغريها، وكان اإلمام 
كام أخرب عنه مالك بن أنس إمام املذهب املالكي)13( بقوله: ما رأت عنٌي وال 
ّمد علاًم وعبادًة  سمعت أذٌن وال خطر عىل قلب بشـر أفضل من جعفر بن حمجُ
كأقوال  وأقواله  الفوائد،  جّم  املجالسة  طّيب  احلديث  كثري  وكان  وورعًا، 
جّده رسول اهللa، لذا تبلور املذهب واخّتذ صورة واضحة وثبتت أركانه 
ومدرستجُهم  م  هجُ فقهجُ للشيعة  وأصبح   الّصادق اإلمام  عهد  يف  ودعائمه 
املستقّلة اخلاّصة، وهذا ما يمّيز مذهبهم عن املذاهب األخرى، ثّم تكاثرت 
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الكالم  علم  ووصل  الدروس  وحلقات  املدارس  املفيد)14(  الشيخ  عهد  يف 
بينهم  الذين دارت  العلامء واملتحّدثني  قّمته وبرز عدٌد كبري من  اىل  واجلدل 
عندما  كربالء  حوزةجُ  وازدهرت  واملذهب)15(،  الدين  قضايا  حول  نقاشات 
توافد الشيعةجُ عىل أرض كربالء يف عهد املنتصـر العّبايّس، حيث كانت هناك 
فسحة لالهتامم وإعامر بناء املرقدين الرشيفني وما حوهلام، وساعد ذلك عىل 
اّتساع ونمّو األسواق املحيطة هبام ومباين الناس فضاًل عن ذلك، فقد برز علامء 
عظامء يمّثلون النخبة األوىل من علامء الدين اإلسالمّي يف كربالء املقّدسة)16( 
ّمد بن احلجُسني األشتاين)17(، وأخذ التطّور العمرايّن يدخل  ومن أشهرهم حمجُ
رف بكربالء املقّدسة القديمة، أّما  زئت اىل جزأين: األّول عجُ اىل املدينة فقد ججُ
اجلزء اآلخر فتمّثل بكربالء املقّدسة اجلديدة التي تّم ختطيطها يف القرن الثاين 
عشـر اهلجرّي املوافق للتاسع عشـر امليالدّي ليجعلها مزدهرًة عامرة، ونتيجًة 
املقّدسة  املراقد  بجوار  للسكن  الناس  من  كبرية  أعداد  عليها  أقبلت  لذلك 

والتنّعم باالزدهار والتقّدم الذي حظيت به)18(.
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املبحثجُ الثاين- 

حوزة كربالء من )900 - 1000هـ(	•

القرن  املوافق ألواخر  الثالث اهلجرّي  القرن  أواخر  أصبحت كربالء يف 
من  كبرية  أعداد  وبدأت  والفقهاء،  العلامء  بكثرة  تزدحم  امليالدّي  الثامن 
إليها  يفدون   أيب طالب بن  اإلمام عيل  اىل  نسبهم  يرجع  الذين  العلوّيني 
البويّية)20(،  الدولة  وخاّصًة من ذرّية اإلمام موسى الكاظم)19( يف عهد 
البعيدة،  واملدن  األقطار  كّل  من  والفضيلة  العلم  طاّلب  إليها  رحل  فقد 
تجُعقد  الدرس والبحث  العلمّية وباتت حلقات  فنشطت يف أرجائها احلركة 
يف جهات متعّددة من صحن الروضة احلجُسينّية الرشيفة املقّدسة ويف بيوت 
املقّدسة، وممّا زاد من  احلجُسينّية  بالروضة  التي كانت حتيط  ْعر واألكواخ  الشَّ
تطّور حركة العلم واملعرفة والفضيلة يف مدينة كربالء وفتح الطريق لظهور 
أعرق وأقدم احلوزات العلمّية للشيعة اإلمامّية عىل أرضها هو سطوع نجِم 
ه التارخيّي يف دفع مسرية العلم بأدوار متقّدمة  عاملٍ كبرٍي وفقيٍه متبّحر له دورجُ
إىل األمام وهو أبو القاسم محيد بن زياد بن هواز الدهقان النينوي)21( الذي 
متّكن بسعيه وجهده من تربية جيٍل عظيٍم من العلامء والفقهاء)22(، وبذلك 
تجُعّد احلوزة العلمّية يف كربالء التي تأّسست عىل يد هذا املحّدث الفقيه من 
أقدم وأّول احلوزات العلمّية العريقة، تليها نشأة حوزات أخرى يف العراق 
وإيران ختّرج منها العديد من أجاّلء الفقهاء وأعالم الطائفة، فصارت حوزة 
كربالء مقّرًا وجتّمعًا ألصحاب العلم والتحقيق يقصدها األعالم البارزون 
كتاب  صاحب  هـ)23(   329 ت:  الكليني  كالشيخ  العامل  أرجاء  خمتلف  من 
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الزراري  غالب  وأيب  325هـ)24(،   ت:  الكويف  إبراهيم  بن  وفرات  الكايف، 
ّمد وغريهم من األعالم الذين قصدوا حوزة  ت: 368هـ)25(، وأمحد بن حمجُ
كربالء لالستفادة من الشيخ محيد بن زياد وسامع احلديث الرشيف منه، ثّم 

تواصلت حركةجُ العلم يف مدينة كربالء عىل مّر العصور املختلفة)26(.

و يف القرن اخلامس اهلجرّي املوافق للعارش امليالدّي ظهر العاّلمة هشام 
احلائرّية،  املسائل  له كتاب  احلائري)27( وكان عاملًا فاضاًل صاحلًا  إلياس  بن 
عّباس  الشيخ  املؤّرخ  ذكره  حيث  كربالء،  حوزة   يف  التدريس   واصل  إذ 
القّمي)28( بقوله: )إّنه من أساتذة احلوزات الدينّية يف كربالء( ويف القرن الثاين 
ّمد بن عيل  محزة الطويس)29( وله  عشـر امليالدي ظهر الشيخ عامد الدين حمجُ
تصانيف عديدة يف الفقه والّلغة وأرَشَف عىل تدريس املئات من طلبة العلوم 
اإلسالمّي  العامل  بقاع  خمتلف  من  كربالء  مدينة  اىل  يتوافدون  كانوا  الذين 
العلم  املئات من طلبة  تدريس  أيضًا عىل  والذي أرشف  والتعّلم،  للدراسة 
البلدان العربّية اإلسالمّية إىل كربالء)30(، ويقول  الذين توافدوا من خمتلف 
ابن الفوطي)31( عن البيئة العلمّية يف كربالء: )كان احلائر احلجُسينّي واملقامات 
البالد  من  كربالء  عىل  الوافدين  بالدارسني  تعّج  واملراقد  واملساجد  الدينّية 
العبدل)32(  الدين  أمثال عّز  بارزين من  فيها من علامء وفقهاء  ملا  اإلسالمّية 
العلمّية  احلركة  يف  وأّثر  فيه،  ويدّرس  احلجُسينّي  احلائر  يسكن  كان  الذي 
الدينّية يف كربالء العاّلمة أمحد بن فهد احليل)33( الذي قدم من مدينة احلّلة، 
فقد  امليالدّيني  عرش  واخلامس  عرش  الرابع  القرنني  علامء  أشهر  من  وكان 
املراكز  وازدهرت  الدينّية  احلوزات  وأّسس  كربالء  يف  العلمّية  احلركة  تبنّى 
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العلمّية واكتّظت قاعات الدرس فيها وراح طاّلب العلم يتلّقون فيها العلوم 
واملحارضات من الفقهاء والعلامء من آراء وأفكار ويدور النقاش حول هذه 
املسائل العلمّية()34(، واجلدير بالذكر أّنه برز يف البيئة العلمّية يف كربالء واحٌد 
من فطاحل العلم يف القرن السابع اهلجرّي املوافق للثاين عرش امليالدّي وهو 
السّيد فخار بن معد فخار املوسوّي احلائرّي)35( وهو عاملٌ وحمّدث وأديٌب له 
أثر يف احلياة العلمّية يف كربالء فأّلف كتاب )احلّجة عىل الذاهب اىل تكفري أيب 
طالب( ويروي عنه عدٌد من العلامء منهم ابن إدريس احليل)36( وشاذان بن 

جربائيل القّمي)37( وغريهم)38(.

املبحثجُ الثالث - 

أضواء عىل احلوزة العلمّية يف كربالء من )900 – 1205هـ(	•

التاسع  القرنني  خالل  الدينّية  احلوزات  وأساتذة  الفقهاء  مشاهري  من 
الشيخ  امليالدّيني  عرش  واخلامس  عشـر  للرابع  املوافقني  اهلجرّيني  والعارش 
والزهد  واحلديث  والفقه  األدب  بني  مجع  الذي  الكفعمي)39(  ابراهيم 
احلوزة  أساتذة  مشاهري  من  )هو  عنه:  املامقاين)40(  العاّلمة  وقال  والتقوى، 
الشيخ احلّر  الفضالء واملحّدثني والصلحاء واملتوّرعني()41(، وذكره  الدينّية 
مؤّلفات  وله  وزاهدًا،  وشاعرًا  وأديبًا  فاضاًل  فقيهًا  )كان  قائاًل:  العاميل)42( 
أهله  الكفعمي قصيدٌة يويص هبا  العبادات، وللشيخ  األمني يف  البلد  منها: 

بدفنه يف احلائر احلجُسينّي املقّدس، يقول فيها:
تدفنونني لو  باهلل  محُ  عقري سألتكحُ بأرِض  قرٍب  يف  مّت   إذا 
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ــــيـِر فإّنــــي بــــــه جـارحُ الشهـــــيـد بـــكـربال ِ  سليــــِل رســول اهلل خـــيـِر جمحُ

خائٍف غري  حفرت  يف  به  وإيّن 
 

ونكري منكر  من  مريٍة   بال 

وقيامتي موقفي  يف  به  وسعري أِمنْتحُ  لظًى  من  خافوا  النّاس   إذا 

نزيلها حتمي  العرب  رأيتحُ  بضري فإيّن  يحُصاب  أن  من   ومتنعه 

َمْن يذوَد  أن  املصطفى  بسبط  نصري فكيف  بغري  ثاٍو   بحائره 

 إذا ضّل يف البيدا عقال بعيــر)43(وعاٌر عىل حامي احلمى وهو يف احلمى

من األعالم البارزين يف القرنني اهلجرّيني احلادي عرش والثاين عرش املوافقني 
للقرنني السادس عرش والسابع عرش امليالدّيني يف كربالء هو السيد أبو الفتح 
بمدّرس  ولجُّقب  فيها  العلمّية  احلوزة  أستاذ  كان  الذي  احلائري)44(  اهلل  نرص 
الطّف، وله حلقاٌت دراسّية يف احلرضة احلجُسينّية املقّدسة وحيرض درسه عدٌد 
كبري من علامء الفكر وأهل العلم وهو من العراقّيني املهاجرين وكان يربط 
بني الزعامتني االجتامعّية والعلمّية، وقد ترّأس علامء الشيعة يف املؤمتر الذي 
قام به نادر شاه ملك إيران آنذاك عندما مجع علامء كافة املذاهب اإلسالمّية 
النّجف األرشف، فاجتمع معهم وقد توّصلوا اىل عّد املذهب اجلعفرّي  يف 
مذهبًا خامسًا اىل جانب املذاهب األربعة األخرى وذلك يف عام 1743م، 
أن  بعد  احلائري  اهلل  السيد نرص  استشهد  ْم طوياًل حيث  يدجُ مل  االّتفاق  لكّن 
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إسالم  العثامنّية  الدولة  عاصمة  إىل  املكّرمة  مّكة  من  عليه  مقبوضًا  أجُرسل 
بول، ألّنه طالب بإجياد فسحة من املكان يف الكعبة الرشيفة لغرض الصالة 
مدينة  يف  العلمّية  احلركةجُ  ازدهرت  وقد   ،)45(bالبيت أهل  لشيعة  والتعّبد 
كربالء املقّدسة يف أواخر القرن السابع عرش امليالدي وظهر فيها كبارجُ الفقهاء 
يوسف  الشيخ  ومنهم  الكريم  واملقام  السامية  املكانة  ذوو  النوابغ  والعلامء 

البحراين)46( ت: 1772م والوحيد البهبهاين ت: 1791م.

العلمّية يف كربالء بعد وفاة  البهبهاين)قّدس رّسه( احلوزة  الوحيدجُ  تزّعم 
الشيخ البحراين)قّدس رّسه( واعتجُرِب من أكرب مراجعها، وقام بتأليف عرشات 
املصنّفات الدينّية وله الفضل يف انتصار املدرسة األصولية التي كان يتزّعمها 
عىل املدرسة األخبارّية)47(، وإّن من أهّم عوامل هنضة احلوزة الدينّية يف تلك 
احلقبة هي افتتاح مدرسة عرص جديد يف تاريخ العلم من خالل الفكر العلمّي 
القّوة واالستقالل يف استنباط احلكم الرشعّي من  له  الذي كانت  األصوّل 
القرآن والسنّة مع دليل العقل واإلمجاع، وكان اهلدف من هذه املدرسة اجلديدة 
مقاومة املدارس القديمة وتطوير الفكر العلمّي واالرتقاء بمستوى األصول 
الكبار  العلامء  من  وتالميذه  مؤّسسها  بفضل  وذلك  رفيعة،  مستوياٍت  إىل 
حتى أصبح عرصهم حّدًا فاصاًل بني عصـرين من تاريخ احلركة العلمّية يف 
الفقه واألصول، وظهرت مالمحجُ عرٍص جديد يمتاز ببجُْعٍد علمّي يف األوساط 
الكبري)48(،  واالعتزاز  والتفّوق  بالعظمة  ذلك  له  ويشهد  والعلمّية  الفقهّية 
ولذا فإّن للشيخ الوحيد البهبهاين الفضل الكبري يف إرجاع الفكر الشيعّي إىل 
جذوره األصلّية يف الفقه واألصول، بعد أن كاد يجُقىض عليه ويؤول أمره إىل 
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اجلمود والنسيان، فهو الذي قاد إىل التغيري وازدهار احلوزات العلمّية الدينّية 
من جهة وقام باملزج بني علمي الدراية والرواية من جهٍة أخرى، ومّيز بكّل 
دّقة ومتانة األفكار املتأّخرة التي كادت أن تنتشـر، وجاء بدالً عنها بالتاث 
الزاخر لآليات القرآنّية الكريمة وروايات أهل البيتb بتبنّيه مبدأ االجتهاد 
ما  طريق  عن  الفقهّية  وأصوله  علومه  واستندت  أثبتت  فقد  واالستنباط، 

خّلفه وتركه من مصنّفات وكتب ورسائل فقهّية وأصولّية)49(.

لقد أصبحت كربالء بفضل تواجده عىل رأس احلوزات العلمّية التي فيها 
املركزجُ الدينّي والعلمّي األّول للشيعة، وأصبحت حلقاته الدراسّية وبحوثه 
وحتّفز  تكسب  واالستداللّية  املتعّمقة  واألصولّية  الفقهّية  وتقريراته  القّيمة 
الطاّلب الناهبني والعلامء املتفّوقني بأن جيدوا الشوق واحلاجة النفسّية العميقة 
إىل االستفادة من دروسه وحمارضاته القّيمة التي وضعت هنضًة جديدًة لعلم 
األصول)50(، وظهر لنا أّن املدينة كانت شعلًة علمّية متوّهجة بفضل علامئها، 
فاجتمعت هذه العوامل مع ما متلكه من مؤّهالت تراثّية اختّصت هبا من القداسة 
الدينّية اىل جانب العامل االقتصادّي واالجتامعّي وموقعها اجلغرايّف املمّيز.

املبحث الرابع- 

ّمد الوحيد البهبهايّن ّمد باقر حمجُ السريةجُ اخلاّصة بالشيخ حمجُ

ه ونسبجُه	  أّوالً: اسمجُ

بن  إبراهيم  بن  ّمد  حمجُ بن  صالح  ّمد  حمجُ بن  أكمل  ّمد  حمجُ بن  باقر  ّمد  حمجُ هو 
ّمد  ّمد رفيع بن أمحد بن إبراهيم بن قطب)51( الدين بن كامل بن عيل بن حمجُ حمجُ
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ّمد بن الشيخ املفيد، وقد  ّمد بن حمجُ ّمد بن النعامن بن حمجُ ّمد بن حمجُ بن عيل بن حمجُ
بأّن  الطهراين أغا بزرك)52( يف كتابه )الكرام الربرة(:  ذكره شيخ اإلجازات 
نسبه ينتهي بثالث عرشة واسطة من جهة أبيه إىل الشيخ املفيد، ووالده هو 
ّمد صالح، وبذلك فهو من بيئٍة علمّية  ّمد أكمل بن حمجُ العامل الفاضل األغا حمجُ

ومن َنسل العلامء.

السيد  لتلميذه  منحها  التي  اإلجازة  يف  أبيه  الوحيد عن  الشيخ  عرّب  وقد 
املاهر  الفاضل واألستاذ  العامل  بأّنه  الطباطبائّي)53(  العلوم  ّمد مهدي بحر  حمجُ
ّمد  الفقيه الفاضل رفيع الشأن عظيم املنزلة وشيخ مشايخ العلامء موالنا حمجُ
أكمل من أساتِيِذي األعاظم، الذين يمّثل كّل واحٍد منهم وحيد عرصه وعامل 
منها  التي ظهر  العلمّية  البيئة  والعلامء، والكتامل صورة  الفضالء  زمانه من 
ّمد صالح املازندراين وأّمه  فإّن زوجته هي االبنة األوىل لألغا نور الدين بن حمجُ

كانت آمنة بيكم)54( بنت املجليس األّول)55(.

وإّن أخواله من ساللة العلامء، فنسب أّمه ينتمي بثالث وسائط إىل املحّدث 
املوىل اجلليل  فأّمه بنت األغا نور بن  الرّباين املجليس األّول،  الكبري والعامل 
األّول)56(  املجليس  بنت  بيكم  آمنة  الفاضلة  العاملة  املازندراين  صالح  ّمد  حمجُ
لذا يعرّب يف مؤّلفاته وكتبه عن املجليس األّول باجْلَّد وعن املجليس الثاين)57( 
بـاخلال، ويالحظ من سلسلة نسبه أّنه من كبار علامء الطائفة اإلمامّية وهذا 
البيوتات  أحضان  يف  وترّبى  نشأ  أّنه  وجيّل  واضٍح  بشكٍل  لنا  أظهر  األمر 

العلمّية الطاهرة وقد أجُطِلَق عليه لقب املحّقق الثالث والعاّلمة الثاين)58(.
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ثانيًا: الوالدة والنشأة	 

التاجم  كتب  وتباينت  اختلفت  وقد  أصفهان  مدينة  يف  الوحيدجُ  لِد  وجُ
يف  لِد  وجُ أّنه  الطهراين  بزرك  أغا  ذكر  فقد  والدته،  عام  حتديد  يف  والتواريخ 
من  مّدًة  فيها  ونشأ  )1706م(  أو  )1705م(  أو  )1704م(  عام  أصفهان 
عمره، ثّم انتقل إىل هببهان مع والده فمكث فيها مّدًة من الزمن وبعدها هاجر 
وأقطاب  املذهب  زعامء  من  عرصها  علامء  وواكب  فجاَوَرها،  كربالء  إىل 
الرشيعة وكبار العلامء)59(، وقد ذكر احلائري أّن ميالده الرشيف كان يف عام 
وبعدها  الزمن  من  مّدًة  فيها  وسكن  أصفهان  يف  )1706م(  أو  )1705م( 

انتقل إىل هببهان ثّم إىل كربالء املرّشفة)60(.

من  سنوات  سبع  بعد  يعني  فهذا  )1706م(  عام  والدته  كانت  وإذا 
ّمد باقر املجليس املتوّف عام )1699م(، ثّم أقام مّدًة يف  رحيل جّده املوىل حمجُ
ليا يف الفقه واألصول والتفسري  أصفهان ودرس عىل يد والده الدروس العجُ
واحلديث)61(، وله منه إجازة وهي اإلجازة األوىل للبهبهاين يف االجتهاد ثّم 
انتقل إىل كربالء، ويقول الربوجردي يف تاريخ والدته من خالل ما يجُعرف 

بالتاريخ الشعرّي:
البشــــــــر معلِّمحُ  عشـر البهبهاينُّ  الثاين  يف  املذهب   جمّددحُ 

وَرْيِب شبهـــــٍة  كّل  الَغْيِب أزاح  كنـــــهحُ  للميــــالِد  فباَن 
 

حّتى يتحّصل من عبارة )كنه الغيب( العدد )1706م()62(.
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ويبدو ل من بني التواريخ الثالثة )1704م( و )1705م( و )1706م( 
ه األغا أمحد)63( يف  التاريخ األدّق واألصّح هو ما ذكره حفيدجُ أّن  يف والدته 
لِد عام )1705م( يف أصفهان، وهذا التاريخ هو  كتابه مرآةجُ األحوال بأّنه وجُ

األقرب واألكثر صّحًة ألّن صاحب الدار أدرى بالذي فيه –كام يقولون-.

 ثانيًا: املراحل الدراسّية للوحيد البهبهاين  

أصفهان  أصبحت  املجليّس  العاّلمة  رحيل  عىل  عّدة  أعواٍم  مّض  بعد 
العلم،  من  خالية  وكأهّنا  تبدو  اإليرانّية-  املدن  كربيات  إحدى  -وهي 
العاميل)64( الدين  هباء  أمثال  العظام  علامئها  غياب  بعد   وبخاّصة 
ّمد أكمل هو  ومري داماد)65(، والعاّلمة املجليس، واجلدير بالّذكر أّن الشيخ حمجُ
من ساللة املرجع الدينّي األعىل للطائفة اإلمامّية الشيخ املفيد )ت 1022م(، 
ساللة  من  ه  وأمُّ به،  ويأمتّـون  علمه  من  ويأخذون  وحيتمونه  الناس  جيّله 
لد الوحيدجُ  الّرجال العظام أمثال املاّل صالح املازندراين والعاّلمة املجليس، فوجُ
يف هذه األرسة العلمّية العريقة وكانت نواَة اجّتاِهِه العلمّي ونبوغه، فقد نشأ 
وترّبى يف أحضان البيــوتات العلمّية، وتــتلمذ عىل أيدي كبار علامئها، فنبغ 

نبوغًا قّل مثيله حّتى فاق أقرانه)66(.

ّمد أكمل، الذي  كانت بدايةجُ دراسته األوىل عىل يد والده العامل الشيخ حمجُ
م يف العلوم عىل  كان من القمم الشاخمة التي غّطتها حوادث الزمان، فهو املقدَّ
رفت بخدماهتا  أهل بلدته وهي حارضٌة من احلوارض اإلسالمّية، ومدينٌة عجُ
ّمد حسن  الدينّية واملذهبّية، وبرز فيها الكثري من العلامء، وقد ذكر السيد حمجُ
الزنوزي)67( يف رياض اجلنّة: )وكان والدجُ الوحيد من العلامء األفاضل، وقد 
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من  الوحيدجُ  استفاد  وقد  الكايف(،  أصول  كتاَب  الوحيد  ه  ولدجُ عنده  درس 
والده يف مرحلة صباه ودراسته عنده استفادًة أّهلتهجُ أن يكون من بعد يف عداد 
قد  البهبهايّن  الوحيد  الشيخ  يكون  الطائفة)68(، وبذلك  املجّددين من علامء 
رف بعبق العلم والعلامء بشكٍل  اكتسب علومه األوىل من والده وبيته الذي عجُ

خاّص ومن البيئة العلمّية التي اختّصت هبا أصفهان بشكٍل عام.

النّجف  أّن الوحيد قد قىض جانبًا من دراسته يف مدينة  وعىل الرغم من 
َعدُّ ممّن ترّبوا يف مدرسة أصفهان، وتتلمذ عىل حمرض علامء  األرشف، إاّل أّنه يجُ
عّد أستاذه األّول يف  يجُ الذي  ّمد أكمل  ينتسبون اىل مدرستها، فوالده حمجُ كبار 
ّمد الشريواين،  أصفهان كان قد درس عىل أيدي كبار علامئها أمثال املريزا  حمجُ
وأغا مجال اخلوانساري، والشيخ جعفر القايض، واملاّل شفيع األستابادي، 
الوحيد يف علم  الربوجردي -أستاذ  الطباطبائي  ّمد  السيد حمجُ أستاذه  أّن  كام 
املعقول- هو اآلخر ممّن ترّبوا يف حوزة أصفهان، وأستاذه اآلخر السيد صدر 
الدين القّمي، وله أساتذة آخرون أشار إليهم الوحيدجُ يف إجازاته التي منحها 
ممّن  وهم  األستابادي،  باقر  ّمد  حمجُ واملاّل  العلوم،  بحر  مهدي  ّمد  حمجُ للسيد 
واألمري  الكاشاين،  زمان  ّمد  حمجُ بن  ّمد  حمجُ ومنهم:  أصفهان  مدرسة  يف  ترّبوا 
ّمد  املريزا إبراهيم القايض، واألمري املريزا عالء الدين  َكلستانه، واألمري حمجُ

سني بن األمري الصالح األصبهاين)69(. حجُ

الدولة  واهنيار  )1723م(  عام  أصفهان  مدينة  سقوط  أثر  وعىل 
ّمد أكمل- توّجه إىل  الصفوّية)70( عىل يد القبائل األفغانّية، ووفاة والده -حمجُ
أساتذهتا وعلامئها)71(،  أكابر  عند  العلمّية  دراسته وبحوثه  النّجف وواصل 
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النّجف يف مدرسة احلكمة  الدروس احلوزوّية يف مدينة  الوحيد  فقد حرض 
بطاّلب  مكتّظة  حلقاته  وكانت  الطباطبائي،  ّمد  حمجُ السيد  يد  عىل  املسائّية 
العلوم الدينّية، وهو عىل عالقة قراَبٍة َنَسبّية مع أجُستاذه، فوالدجُ الوحيد ينتمي 
إىل أجُرسة األستاذ نفسها، ومها من أحفاد املاّل صالح املازندراين، واألجُستاذ هو 
ّمد باقر املجلسـي الثاين أي حفيد املجلسـي األّول، وترّدد  ابن أجُخت السيد حمجُ
عىل احللقات التدريسّية للسيد صدر الدين القّمي الرضوي، وكان هو اآلخر 
قد قدم إىل النّجف األرشف بعد سقوط مدينته، وقد أمىض فيها عامني من 
املؤمنني عيل بن أيب  املقّدس ألمري  فيها بني احلرم  متنّقاًل  الدراسة احلوزوّية 
طالب واملدرسة احلوزوّية للدرس)72(، وهذان العاملِان من أبرز أساتذته 
الذين أخذ عنهم وأفاد منهم حتى مجع خصائل الفضل والكامل، واستكمل 
أشواطه الدراسّية يف مدينة النّجف األرشف، وتزّود من منبع احلوزة العلمّية 
مرحلٌة  بدأت  حتى  واملنقول،  املعقول  يف  وفقهًا  وأصوالً  وعلاًم  عماًل  فيها 
جديدة من مراحل حياته العلمّية يف مدينة هببهان، ففي مدينة هببهان انشغل 
بالتدريس العال والتأليف ومناقشة األخبارّيني)73(. وكانت النّجف املحّطة 
الثانية يف اكتسابه العلوم الدينّية التي كانت عاصمًة علمّية للمذهب اإلمامّي 

وقبلًة لطاّلب احلوزة العلمّية.

ويعقد  فيه،  املصّلني  يؤّم  فكان  له،  مقّرًا  إبراهيم  أمري  مسجد  من  واخّتذ 
أصول  الناس  تعليم  يف  التبوّي  بدوره  ويقوم  واإلرشاد،  الوعظ  حلقاِت 
حتى  خلفه  للّصالة  فازدمحوا  ثقتهم،  وكسب  نفوسهم  إىل  حّببه  ممّا  دينهم، 
ضاق املسجد هبم وأصبح إمامًا للبلدة، وتزايد إقبالجُ طاّلب العلوم الدينّية عىل 
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حضور درسه يف مدرسة خري آباد لالستفادة من علمه الغزير وآفاقه املعرفّية 
الواسعة، وقد نال علامءجُ كباٌر يف هببهان وكربالء درجَة االجتهاد العالية من 
حوزة تدريسه، وراح الوحيد يؤّلف ويدّرس وفق منهج األصولّيني وحياجج 
)74(. وبذلك فقد ترّبى عىل  اإلخباريني فأصبح عاملًا دينّيًا وفكرّيًا ال منازع لهجُ

يد أكابر العلامء عىل اختالف مشارهبم الفكرّية.

ثالثًا: وفاتجُه	•
ّمد الوحيد البهبهاين  كّلها مليئًة باجلهود العلمّية  لقد كانت حياة الشيخ حمجُ
والفكرّية الكبرية والقّيمة التي بذهلا طوال سنوات حياته البالغة تسعة عقود 
مدرسة  وتأسيس  واالستنباط،  والتأليف،  الدراسة  يف  متّثلت  والتي  تقريبًا، 
الضعف  واستيالء  السّن  يف  تقّدمه  أثر  وعىل  كربالء،  يف  متكاملة  أصولّية 
أوكل  كّلها،  الصعبة  بمهاّمه  القيام  عىل  قدرته  وعدم  حياته  أواخر  يف  عليه 
النّجف  يف  بالتدريس  يقوم  أن  العلوم  بحر  مهدي  ّمد  حمجُ السيد  تلميذه  إىل 
كربالء،  يف  يدّرس  أن  الطباطبائي  عيل  السيد  صهره  من  وطلب  األرشف، 
رَم من فضل التدريس  وقد اكتفى هو بتدريس رشح الّلمعة من أجل أن ال حيجُ
العلامء  والعلم وأن ال يتخىّل عن واجبه يف اإلفادة والتعليم، ولكي يشّجع 
ويرّغبهم عىل االستمرار يف اجلّد واملثابرة واملواصلة والبحث، فكان تالميذ 
املرحلة الثالثة حيرضون حلقته التدريسّية من باب التيّمن والربكة والتشجيع، 

ويتلّقون الدروس األساسّية من تالمذة الوحيد يف الدورة األوىل)75(.

أما تاريخ وفاته فيحّدثنا حفيده األغا أمحد عن تاريخ وفاة جّده يف مرآة 
األحوال فيقول: »ويف عام )1790م( مىض الوحيدجُ البهبهاين إىل جوار رّبه 
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وترّشف بالدفن عىل أعتاب أقدام شهيد الطّف اإلمام احلجُسني، وبسبب 
قربه  دخل  املباركة،  احلجُسينية  الروضة  يف  حدث  الذي  واإلعامر  اإلصالح 
صخرٌة  الرواق  جدار  عىل  ونصبت  الشهداء  سّيد  حرم  داخل  الشـريف، 
علم(  باقر  دنيا  بر  )رفتي  وفاته  تاريخ  يف  املاجد  الوالد  )قال  ملرقده  عالمًة 
حيث يدّل ذلك الرقم عىل عام )1790م(«76(، وتعني العبارة )رحلت عن 
الدنيا يا باقر العلم(، وقد اختلفت املصادر والتواريخ يف حتديد عام وفاته، 
)1793م()79(  )1791م()78(  )1790م()77(  منها:  تواريخ  عّدة  ذكروا  فقد 
ألّنه  الدّقة  إىل  األقرب  فهو  )1790م(  هو  الصحيح  التاريخ  أّن  ل  ويبدو 
التاريخ الذي ذكره حفيده األغا أمحد وهو أعلم بتاريخ أرسته ألّن صاحب 
الدار أدرى بالذي فيه. وخاّصة أّنه قد نقل هذا األمر عيل الدواين أيضًا عن 
الشيخ أمحد حفيد الوحيد البهبهاين يف مرآة األحوال بالتاريخ الصحيح وهو 

)1790م()80(.

إّن الوحيد البهبهايّن)قّدس رّسه( كان املثال األبلغ لالجتهاد، وهو أهٌل 
للعلم واملعرفة ويمتلك مقدرات علمّية عالية، وله قدرة عىل التواصل حتى 
العلمّية  بالروابط  أرسته  عالقة  عّمق  وقد  حياته،  من  األخري  الشوط  بلغ 
خلود  من  األفاضل  والعلامء  الصاحلون  األولياء  به  متّيز  بام  ومتّيز  واخللقّية، 
الذكر، ليكونوا أعالمًا قائمًة عىل سارية القَمم ويف النفوس، فقد ترك بصمة 
عظيمة هلا األثر الكبري يف العلم والسلوك اإليامين، وحظي بمأثرة الوفاة بأرض 
املقّدس يف كربالء نحو عام مخسة ومائتني بعد األلف للهجرة، وقد  احلائر 
جتاوز التسعني من عمره الرشيف الغزير باألعامل القّيمة العظيمة، ودفن يف 
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الرواق الرشقّي املطّهر ممّا ييل أرجل الشهداء)رضوان اهلل عليهم()81(. وكانت 
له هذه بمثابة جائزة كربى حصل عليها مقامه، ليكون يف ذلك الذكر املتواصل 
بام قّدم من روائع اإلنتاج املعريّف، وقد بقي اسمه واضحًا ومتجّددًا يف زوايا 
وأندية العلم وحلقات الدروس، وانترص اسمه إىل جانب أعالم التضحية 
والشهادة يف سبيل نرش املذهب األصوّل، الذين انتصبوا بقاماهتم يف ساحة 
الشهادة يف معركة الطّف، واىل جوارهم مقامات العلامء الفقهاء األعالم، وقد 
وافوا الشهادة بمدادهم، وقد ورد يف احلديث )مداد العلامء كدماء الشهداء(، 
وهي عالمٌة مضيئة يف رصح اخللود الّرسال، شهادة تتوّهج بالدم واملداد)82(.

فقد رحل الوحيدجُ عن الدنيا وظّلت آثاره ينهل منها العلامء وطالبو العلم، 
وكان يوم وفاته قد أقرح جفون أحّبائه وأجرى دموعهم وقد رثاه مْجٌع من 
ّمد  الشعراء والعلامء، وللشيخ عيل الزيني)83( قصيدة عّزى هبا عنه السيد حمجُ

مهدي بحر العلوم الطباطبائي بقوله:

هحُ باقرحُ اليوَم  ماَت  العلِم  هحُ أرائَد  زاخرحُ الفياِض  بحِره  ِمن   وغاَض 

مرقــــَدهحُ اهللحُ  أناَر  ماٍض  هحُ هلل  خاطرحُ ارتاَح  ما  التَقى  لغرِي   جدَّ 

َلهحُ اإللِه  رضواَن  واختاَر  شاَء  هحُ قد  ــاِورحُ جمحُ حيَظى  بِه  موىًلً   جواَر 

َخَلــفًا لنا  أبَقى  وقد  محيدًا  هحُ مضـَى  مآثـِــــــرحُ حْتــيى  بِه  َمن  ّمدًا   محُ
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املكرماِت وَمْن بنيِل  فاَز كهاًل  هحُ َمن  مــآِزرحُ طفاًل  الثَّنــا  لَِكسِب   شّدْت 

َوَزها َدى  اهلحُ هَنْجحُ  به  أضاَء  نجٌم 
 

هحُ زاهرحُ لِْلَخْلِق  َدى  اهْلحُ َشْمِس  َبْعِد  ِمْن 
 

ِمْن الربّية  َرّب  َأْزِره  ِمْن  َشدَّ  هحُ َمْن  طائِرحُ امليمون  األخ  سني  احلحُ  عبد 

الـ أخو  اْلَعيِلّ  امَلْوىَل  الّسنَدحُ  هحُ والّسيدحُ  َمَفاِخرحُ مَجّْت  الذي  يِلّ  اجْلَ  ْفْضِل 

َته ِهَّ َهمَّ  امْلَعايِل  اْكتِساِب  يف  هحُ َمْن  َناظِـرحُ لِْلمـَـْجـِد  َطاِمًا  َيَزْل  ومَلْ 
 

أرومتحُهحُ َغْرسًا  َزكْت  َمْن  َنا  َمالذحُ
هحُ  َعنارِصحُ طاَبْت  َمْن  َسالِة  الرِّ  َفْرعحُ 

هحُ يِن َمْصـَرعحُ ْكَن الدِّ َأنَّى يحَُضْعضعحُ رحُ
 

هحُ عاِمرحُ امَلــْهِدّي  واخَلَلفحُ   َحاَشاهحُ 

ْعَتمـــدًا محُ لإلسالِم  اهللحُ  هحُ أدامهحُ  نارِصحُ اهللحُ  حيثحُ  الّثْغر  به   حَيِْمي 

مستندًا اخللَق  فيه  اهللحُ  هحُ وأرشَد  أواصـرحُ فيـــِه  ثابتــــٌة   للحقِّ 

ه نؤّرخحُ كيام  ْم  فقحُ يبَقى  َحيَّ  )84( ال  هحُ أرائَد العــلِم مـاَت اليــوَم بـــاقـرحُ

ّمد عيل األعسم)85( مؤّرخًا ومعّزيًا: وللشيخ حمجُ
ْذ ذاَب قلبجُ املجِد قلتجُ لِصاِحبِي مجُ

 
َرى اإلسالِم)86(  أّرْخ قد اْنَفصَمْت عجُ
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الشيخ  وفاة  عند  قاهلا  بحّقه  قصيدًة  األخبارّي)87(  ّمد  حمجُ املريزا  أنشد  وقد 
الوحيد البهبهايّن هي:

الـِذي العلِم  باقرحُ  الروايِة  املِْحَرابا َشمسحُ  أرسَج  ِضياهحُ   بَِسنَا 

الِذي الّشـْرِع  كوكبحُ  الدرايِة  وأَصابا بدرحُ  برأيه  األناَم   فاَق 

كربــــالء تراِب  يف  َتواَرى  َغاَبا)88( ملَّا  حقٍّ  نجمحُ  ْخ  أرِّ  الّسيد 

وباستخراج التاريخ الشعري )نجم حقٍّ غابا( يكون 1205هـ.
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اخلامتة
اّتضح لنا أّن احلوزة العلمّية يف مدينة كربالء املقّدسة مل تنتِه يف وقٍت من 
األوقات بل بقي يجُدير شؤوهنا وينّظم أمورها عدٌد من أجاّلء الطائفة وكان 
عىل رأسهم الشيخ محيد بن زياد النينوي، ثّم تاله علامء آخرون كان هلم الفضل 
يف نرش علوم هذه احلوزة ودوامها واستمرارها من خالل عّدة أمور، أّوهلا: 
أفكار هذه احلوزة،  لنرش  امتدادًا  يجُعّدون  الذين  الطلبة  ختريج عدٍد كبري من 
وثانيها: ترك عدٍد من املؤّلفات التي يستفيد منها اجليلجُ العلمّي الذي يأيت من 
بعدهم، وثالثها: هتيئة بيئٍة علمّية بحتة بعيدة عن األساطري واخلرافات التي 
ال متّت اىل الواقع العلمّي بيشء، ومن العلامء الذين تركوا أثرًا علمّيًا وتركوا 
املوسوي  معد  بن  فخار  السّيد  هو  اليوم  اىل  اسمهم  حتمل  كربالء  يف  ذّرّيًة 
صاحب املؤّلفات املتعّددة التي كان من أروعها كتابه )احلّجة عىل الذاهب 
اىل تكفري أيب طالب(، وصوالً اىل العاملني اجلليلني اللذين صنعا حوزًة علمّيًة 
الّلذان  البهبهاين  البحراين والشيخ الوحيد  قّل نظريها ومها: الشيخ يوسف 
أخذت كربالء يف وقتهام تعّج بطاّلب العلم واملعرفة يف زعامة البحراين ومن 
دراسة  وبعد  البهبهاين-،  الشيخ  اىل  الزعامة  وانتقال  موته  بعد  -أي  بعده 
ّمد باقر الوحيد البهبهاين وجدنا أّنه من ساللٍة علمّيٍة عريقة،  شخصّية الشيخ حمجُ
هجُ معّلٌم وأبوه مرشد، ويرجع نسبجُه اىل ساللة العلامء األفاضل، بل كانت  فعمُّ
ساللته حتى من أخواله ترجع اىل األعالم األفاضل ومنهم: الشيخ املجليس، 
ِرفت بالفضل، فكانت لديه بيئٌة  هجُ من عوائل عجُ وممّا زاد من هذا األمر زواججُ
والنّجف  هببهان  اىل  العلمّية  رحالته  أّن  بالذكر  واجلدير  علمّية،  وحاضنٌة 
العلوم وبلورة فكره األصوّل. له دورًا يف استحصال  وكربالء قد أضافت 
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اهلوامش
الغاية من إنشاء هذا املرشوع هو إيصال املاء إىل مدينة كربالء، حيث أّن السلطان (1)

هنديّس،  إرشاٍف  حتت  كربالء  مدينة  أرايض  يروي  هنٍر  بشّق  أمر  القانوين  سليامن 

وسّمي بالنهر السلياميّن، وهو حالّيًا يسّمى بنهر احلجُسينّية، وكان ذا فائدٍة كبرية عىل 

احلياة االقتصادّية واالجتامعّية ألهال كربالء، وكان للخربة اهلندسّية وجهودهم دوٌر 

الفرات، ومن  ارتفاع أرض كربالء وانخفاض مستوى هنر  التغّلب عىل مشكلة  يف 

الصعوبة شّق هنٍر يتحّدى األرايض املرتفعة فكان للخربة اهلندسية العثامنية دوٌر يف 

احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  العزاوي،  .عباس  املشـروع  ونجاح  األمر  هذا  تذليل 

الدار العربّية للموسوعات، بريوت،2004م، ج4، ص47.

للطباعة (2) العلوم  دار  كربالء،  يف  العلمّية  احلركة  تاريخ  الشاهرودي،  الدين  نور 

مدينة  اجلمييل،  كاظم سلامن  رياض  بريوت، 1990م، ص17؛  والتوزيع،  والنرش 

للطباعة، بريوت،  البصائر  دار ومكتبة  العمراين،  والتّطور  النشأة  كربالء دراسة يف 

2012م، ص32.

الزينبّية (3) العلمّية  )احلوزة  وحتليل  دراسة  العلمّية،  احلوزة  الفاضيل،  عيل  سني  حجُ

ص292-  2004م،  )ع17،ع18(،  –دمشق،  سوريا  »مّلة«،  املرشد  نموذجًا( 

سري  يف  قراءة  كربالء  حوزة  جاسم،  كاظم  وزينب  احليّل  طاهر  ص293؛عيل 

رجاالهتا، تراث كربالء، »مّلة« مركز تراث كربالء- العتبة العّباسية املقّدسة، مج2، 

ع2، س2، 2015م، ص33.

دار (4) اإلصالحّية،  وحركتها  معاملها  النّجف  يف  العلمّية  احلوزة  البهادل،  أمحد  عيل 

فيصل  ص86-ص87؛  1993م،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الزهراء 
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– لبنان نموذجًا،  الكاظمي، احلوزات الشيعّية املعارصة بني مدرستي النّجف وقم 

دار املحّجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2011م، ص53-ص54؛ 

ّمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، لسان العرب،  أبو الفضل مجال الدين حمجُ

األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2005م، ج1، ص984-ص985.

ّمد جواد مالك، احلوزات واجلامعات تقويم ومقارنة، مؤّسسة البالغ، بريوت، (5) حمجُ

العلمّية  احلوزة  موقف  الكعبي،  حريز  لفتة  إخالص  ص78-ص82؛  1994م، 

رسالة   )1924-  1914( العراق  يف  السياسّية  التطّورات  من  األرشف  النّجف  يف 

ماجستري كلّية التبية -اجلامعة املستنرصّية، 2006م، ص17-ص18؛ عبد اهلادي 

التطوير، ط3، مؤّسسة األعلمي  النظام ومشاريع  النّجف األرشف  احلكيم، حوزة 

للمطبوعات، بريوت، 2013م، ص113-ص116؛ عبد اهلل النفييس، دور الشيعة 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  آفاق  مكتبة  ط3،  احلديث،  السيايّس  العراق  تطّور  يف 

الكويت، 2015، ص62، ص63.

فيها، (6) اإلصالحّية  احلركة  وتطّور  النّجف  مدرسة  اآلصفي،  مهدي  ّمد  حمجُ

السابق،  املصدر  احلكيم،  اهلادي  عبد  ص9؛  د.ت،  النّجف،  النعامن،  مطبعة 

ص117-ص121.

طهران، (7) سبهمر،  مطبعة  امليزان،  تفسري  يف  ومنهجه  الطباطبائي  األويس،  عيل 

1985م، ص46؛ عبد اهلادي احلكيم، املصدر السابق، ص131-ص133.

سني عيل الفاضيل، املصدر السابق، ص292-ص293؛ عيل طاهر احليّل وزينب (8) حجُ

كاظم جاسم، املصدر السابق، ص33.

املصدر نفسه، ص25.(9)
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العلم (10) بيت  اإلسالمّية،  األقطار  يف  العلمّية  احلوزات  الصاحلي،  احلجُسني  عبد 

للناهبني، بريوت، 2004م، ص23-24، ص25.

لِد اإلمام جعفر الّصادق عام )702م( يف املدينة املنّورة، وأقام فيها مع جّده (11) وجُ

وأبيه اثني عرش عامًا ومع أبيه بعد جّده تسعة عرش عامًا وبعد أبيه أّيام إمامته أربعًة 

  الثقات نحو أربعة آالف رجل، وكان  وثالثني عامًا، وقد نقل عنه من الرواة 

أيب حديث جّدي، وحديث جّدي حديث  أيب، وحديث  )حديثي حديث  يقول: 

وحديث   ،aاهلل رسول  حديث   املؤمنني أمري  وحديث   ،طالب أيب  بن  عيل 

رسول اهلل هو حديثحُ اهلل عّز وجّل(، تويّف اإلمام الّصادق عام )765م( بالّسم 

الذي دّسه له املنصور الدوانيقي، وله من العمر ثالثة وستون عاًما. عّباس القمي، 

النبّي واآلل، حتقيق وتعريب السيد هشام امليالين، ط2،  منتهى اآلمال يف تواريخ 

مطبعة نكارش، قم، 2006م، ص534؛ أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن 

للمطبوعات،  األعلمي  رشكة  اهلدى،  بأعالم  الورى  إعالم  رّسه،  قّدس  الطويس 

بريوت، 2011م، ص275-ص276، ص287-ص288؛ باقر رشيف القَريش، 

موسوعة سرية أهل البيت، حتقيق مهدي القَريش، ط2، مطبعة ستاره، قم، 

2012م، ج19، ص24– ص34.

عبد احلجُسني الصاحلي، املصدر السابق، ص23-ص24-ص25(12)

 املذهب املالكي: هو أحد املذاهب اإلسالمّية املكّونة من مخسة مذاهب هي:(13)

املذهب احلنفي: ومؤّسسه اإلمام النعامن بن ثابت الكويف مولدًا والفاريّس أصاًل، )أ(

فن فيها. ولد سنة 699م ـ وتويّف سنة 767م يف بغداد ودجُ

املذهب املالكي: مؤّسسه اإلمام مالك بن أنس األصبحّي نسبًا، وذو أصبح هي )ب(
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ـ وتويّف  قبيلة يف اليمن، قدم أجداده اىل املدينة ومكثوا فيها، ولد سنة 711م 

سنة 795م يف املدينة.

ّمد بن إدريس الشافعي ولد يف غّزة سنة 767م )ج( املذهب الشافعي: مؤّسسه اإلمام حمجُ

ـ وتويّف يف مرص سنة 819م.

املذهب احلنبيل: مؤّسسه اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين، ولد يف بغداد سنة )د(

780م ـ وتويّف فيها سنة 855م.

أئّمة )ه( سادسجُ   gالّصادق ّمد  حمجُ بن  جعفر  اإلمام  هو  مؤّسسه  اجلعفري:  املذهب 

اإلمامّية،  الشيعة  بمذهب  بعد  فيام  مذهبهم  ّمي  سجُ الذي  اإلمامّية  الشيعة 

زيدان،  الكريم  فيها وعمره 68 سنة. عبد  املدينة سنة 699م، وتويّف  ولد يف 

املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمّية، رشكت هبجت املعرفة، بغداد، 1969م، 

اإلسالمّية،  الرشيعة  اىل  املدخل  الغطاء،  عباس كاشف  ص155-ص175؛ 

والنرش  للطباعة  صبح  رشكة  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤّسسة  منشورات 

والتوزيع، بريوت، 2010م، ص74– ص75.

ّمد بن نعامن بن عبد السالم بن جابر بن النعامن بن سعيد بن جبري (14) ّمد بن حمجُ هو حمجُ

بن وهب بن هالل بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار بن الريان بن قطر بن 

زياد بن احلرب بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلرب بن كعب بن علة بن حلد بن 

مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن 

يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن عبد بن ضخم بن ترم بن سام بن نوح؛ ولد 

سنة 944م، وله مؤّلفات عديدة تزيد عىل مائتني، منها:)كتاب اإليضاح يف اإلمامة، 

سنة  تويّف  وغريها(  الصغري...  املزار  وكتاب  الغيبة،  يف  العشـرة  املسائل  وكتاب 
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1022م، وصىّل عليه السّيد مرتىض ثّم نجُقل اىل مقابر قريش يف الكاظمّية يف بغداد، 

ودفن عند قدمي اإلمام اجلواد بجانب قرب الشيخ الصدوق أيب القاسم جعفر بن 

ّمد بن سليامن التنكابني، قصص العلامء، ترمجة مالك وهبي، دار  قولوية. املريزا حمجُ

املحّجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1993م، ص421-ص427؛ 

إلحياء  اخلزائن  القزويني،  جودت  حتقيق  ط2،  املزار،  كتاب  القزويني،  مهدي 

ّمد باقر الوحيد البهبهاين، الرسائل األصولّية،  التاث، د.م، 2014م، ص235؛ حمجُ

حتقيق ونرش مؤّسسة العاّلمة املجّدد الوحيد البهبهاين، مطبعة أمري، قم، 1995م، 

ّمد بن  ّمد بن حمجُ ّمد هادي األميني، معّلم الشيعة الشيخ املفيد حمجُ ص36-ص37؛ حمجُ

النعامن البغدادي، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1993م، ص15.

ّمد جواد مالك، املصدر السابق، ص20، ص22.(15) حمجُ

جنان نرص محيد املسعودي، التّيارات اإلصالحّية يف كربالء )1908-1932م(، (16)

رسالة ماجستري، كلّية التبية للعلوم اإلنسانّية - جامعة كربالء، 2015م، ص2.

ّمد بن احلجُسني الشيباين املعروف بـاألشتاين املولود سنة 836م (17) هو العامل الفاضل حمجُ

واملتوّف سنة 939م، كان من أهل الكوفة ومن كبار علامئها وله الفضل الكبري يف 

تثبيت قرب اإلمام احلجُسني بعد ما قام املتوّكل بتسوية القرب الشـريف مع األرض، 

وأجرى عليه احلرث والزرع حيث زار القرب رّسًا برفقة أحد العّطارين، فلاّم وصال 

لكثرة  وذلك  عليه  عثرا  حّتى  القرب  وجهة  مكان  عن  بالبحث  قاما  الرشيف  القرب 

ِرث حوله، ومّلا أمتّا مراسيم الزيارة نصبا حول القرب الرشيف  ِفر وحجُ ما كان قد حجُ

عالماٍت واضحة يف عّدة مواضع وذلك لالستدالل عىل موضع القرب، وبعد ذلك 

قاموا بوضع املعامل الواضحة عليه وعندما أجُعيد اىل هذه املنطقة األمن والسالم من 
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نِي القربجُ ووضعت عليه عالمٌة إلرشاد الناس. عبد الصاحب نارص  عيون السلطة بجُ

آل نرص اهلل، كربالء يف أدب الرحالت، مؤّسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، 

بريوت، 2013، ص38؛ نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص16-15.

جنان نرص محيد املسعودي، املصدر السابق، ص2.(18)

بني (19) منزل  من  األبواء  يف  745م،  سنة   الكاظم جعفر  بن  موسى  اإلمام  لَِد  وجُ

ابراهيم،  وأبو  احلسن،  أبو  املشهورة  وكنيته  موسى  الرشيف  اسمه  واملدينة،  مّكة 

وذلك  الكاظم،  املشهور  ولقبه  واألمني،  والصالح،  والصابر،  الكاظم،  وألقابه 

لكثرة كظمه الغيظ وعدم دعائه عىل أعدائه ممّا لقي منهم، وكانت مّدة إمامته مخسًا 

استشهد  بغداد وقتله،  العّبايس فحبسه يف  أّيام هارون  وثالثني سنة، وقجُبض عليه 

)صلوات اهلل عليه( يف سجن السندّي بن شائك بأمٍر من هارون العّبايس...ومشـي 

به اىل مقابر قريش ودفن هنالك. عّباس القّمي، املصدر السابق، ص547-541، 

السابق،  املصدر  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  اإلسالم  أمني  ص578؛ 

ص311-ص312؛ مجال الدين أمحد بن عيل احلجُسيني املعروف بابن عنبة، عمدة 

الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ط2، مؤّسسة أنصاريان للطباعة والنرش، مطبعة 

صدر، قم، 2004م، ص 177-ص178.

ّمد رضا بن أيب القاسم عام )1877م( (20) ولد الشيخ املحّدث عّباس القّمي بن حمجُ

ربوع  يف  وترّبى  العلم  ظالل  يف  ونشأ  كريَمني،  أبوين  من  املقّدسة  قم  مدينة  يف 

يف  وهو  األرشف  النّجف  والدين  العلم  مدينة  إىل  )1898م(  عام  فتوّجه  الدين، 

مقتبل العمر وحّل فيها، وله مؤّلفات عديدة منها: األنوار البهّية يف تواريخ احلجج 

الشيخ  تويّف  الفارسّية( وغريها،  )بالّلغة  الناظرين  الزائرين وهبجة  اإلهلّية، وهدّية 
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عّباس القّمي عام )1940م( يف مدينة النّجف األرشف وصىّل عليه آية اهلل العظمى 

ّيع تشييعًا مهيبًا، ودجُفن)قدس رسه( بجوار أستاذه  السيد أبو احلسن األصفهاين وشجُ

املحّدث النوري يف الصحن احليدرّي الرشيف يف مدينة النّجف األرشف، عّباس 

منشورات  ط3،  اإلسالمّي،  النشـر  مؤّسسة  حتقيق  واأللقاب،  الكنى  القّمي، 

ّمد أمني نجف،  مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم،2013م، ج1، ص6– ص14؛ حمجُ

مطبعة  عاملًا،   )170( حياة  عن  يسرية  خمتصـرة  نبذة  تعاىل  اهلل  رضوان  يف  علامء 

الفرقان، النّجف األرشف، د.ت، ص241- ص244.

يرجع البويّيون اىل تلك األقوام التي سكنت عىل السواحل اجلنوبّية لبحر اخلزر (21)

وهم من قبائل الديلم املجاورة لطربستان ومنهم آل أيب شجاع بويه الذين حكموا 

من  العّباسية  اخلالفة  عىل  حمافظني  بغداد  وحكموا  قوّية  دولًة  وأصبحوا  فارس 

الكتب وتقّدمت  العلم واألدب وكثرت  أعدائهم األتراك، وقد تطّور يف عهدهم 

للهجرة   447 حتى  للهجرة   320 بني  ما  البويّيون  وحكم  والطّب،  احلضارة 

334هـ-  من  بغداد  يف  البويّية  األرسة  كبري،  اهلل  مفاز  1055م.  لـ932-  املوافق 

احلكمة،  بيت  النارش  األسدي،  حسن  فالح  ترمجة  1055م،  964م/447هـ- 

النارش  التاث،  فهرس  اجلالل،  احلجُسني  سني  حجُ ّمد  حمجُ ص37؛  2012م،  بغداد، 

دليل ما، قم، 2001، ج1، ص201.

هو محيد بن زياد بن محاد بن زياد بن هوارا الدهقان الكويف النينوي يكنّى بأيب (22)

القاسم، سكن سورا وانتقل اىل نينوى وهي قريٌة عىل العلقمي إىل جانب احلائر، 

تصانيفه  وكثرة  علمه  بغزارة  فاشتهر  والقراءة  املعرفة  كثري  كان  بأّنه  ويّتصف 

عّد  ومؤّلفاته التي منها كتاب اجلامع يف أنواع الرشائع، وكتاب اخلمس والدعاء، ويجُ
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الشيخ محيد بن زياد بمكانة الزعيم للحوزة الشيعّية يف وقته يف كربالء، لذا قصده 

أئّمة الفقه واحلديث والتفسري والرجال وشّدوا اليه الرحال، تويّف محيد بن زياد سنة 

الكويف،  النجايش األسدي  العّباس  بن  العّباس أمحد بن عيل بن أمحد  أبو  922م؛ 

النرش اإلسالمّي، قم، 1997م، ص132؛ أسعد شهد  النجايش، مؤّسسة  رجال 

آل إبراهيم احلسناوي، العلياء يف تاريخ وعظمة كربالء، مركز الطبع والتوزيع يف 

جياد،  عادل  انغام  ص175؛  ص173-  2011م،  كربالء،  احليّل،  العاّلمة  مكتبة 

رسالة  للهجرة،  العارش  القرن  حتى  السابع  القرن  من  كربالء  يف  الفكرّية  احلركة 

ماجستري، كّلية التبية للعلوم اإلنسانّية –جامعة كربالء،2010م، ص22.

نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص98-97.(23)

ّمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينّي الرازي ويجُعرف أيضًا بالسلسيل (24) أبو جعفر حمجُ

التابعة  الرّي  ناحية  من  قرية  هي  التي  َلنْي  كجُ يف  عريق  بيٍت  اىل  ينتسب  البغدادّي، 

أّيام  يف  اإلمامّية  فقهاء  رئاسة  اليه  انتهت  وقد  والدته،  سنة  ْد  حتدَّ ومل  إليران، 

يف  الكايف  كتاب  بتأليف  انفرد  وقد  ومورده،  مشـّرعه  من  احلديث  املقتدر،ومجع 

أّيامهم، وله ملس حضـره أكابر العلامء الذين يطلبون العلم، وله  مؤّلفات عديدة 

عّد أّول كتب احلديث األربعة له، وتفسري الرؤيا،  من أشهرها: كتاب الكايف الذي يجُ

والرجال، والرسائل، ورسائل األئّمة، وما قيل يف األئّمة من الشعر وغريها، تويّف 

يف  فِن  ودجُ قرياط،  بأيب  املعروف  احلسني  جعفر  بن  ّمد  حمجُ عليه  وصىّل  941م،  سنة 

الرشقّية  بغداد  يف  معروف  وقربه  الغريّب،  اجلانب  يف  الكوفة  باب  مقربة  يف  بغداد 

تزوره اخلاّصة والعاّمة يف تكية املولوّية، وعليه شّباٌك من اخلارج اىل يسار العابر من 

 aالنبّي الكتب األربعة يف أحاديث  الكليني، موسوعة  ّمد بن يعقوب  اجلس. حمجُ
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ّمد جعفر شمس الدين، دار التعارف  والعتة، طبعه وصّححه وعّلق عليه حمجُ

للمطبوعات، بريوت، 2009م، ص7- ص34.

هو أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكويّف وهو شيٌخ فاضل معّلم أليب (25)

من  اجلربي،  احلكم  من  احلجُسني  عن  تفسريه  يف  النقل  من  وأكَثَر  الرازّي،  غالب 

سني  ّمد حجُ مؤّلفاته )تفسري القرآن( تويّف سنة 899م. للمزيد من التفاصيل ينظر: حمجُ

احلجُسيني اجلالل، املصدر السابق، ج1، ص301-300.

ّمد بن أيب طاهر بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري، (26) هو أبو غالب أمحد بن حمجُ

الثقات،  لِد سنة 898م وكان من الشيوخ  أخو زرارة بن أعني الكويّف الشيباين، وجُ

وله كتب عديدة منها: )رسالة أيب غالب الرازي(، تويّف سنة 928م، املصدر نفسه، 

ص409.

والتوزيع، (27) والنرش  للطباعة  البالغ  مؤّسسة  كربالء،  من  أعالم  احلائري،  أمحد 

بريوت، 2013م، ص5.

ّمد بن منصور بن أمحد (28) ّمد بن إدريس بن أمحد بن إدريس ويجُعرف أيضًا بأّنه حمجُ هو حمجُ

بن إدريس الفقيه اإلمامّي أبو عبد اهلل العجيل احليّل، وهو مؤّلف كتاب )السـرائر( 

لد عام )1148م(، وكان فقيهًا حمّققًا ناقدًا مّتقد الذهن، له  املشهور بابن إدريس، وجُ

معرفة عميقة يف الفقه االستدالّل والبحث األصوّل باعثًا حلركة التجديد فيها، إذ 

كان آلراء ابن إدريس النقدّية واألصولّية والكالمّية األثر الكبري عىل املدرسة احلّلية 

خصوصًا، واملدرسة اإلمامّية بشكٍل عام. له مؤلَّفات عديدة منها: كتاب )السائر 

تجُويّف  الفتاوي(، وخالصة االستدالل، ومناسك احلج.. وغريها.  احلاوي لتحرير 

زار يف مدينة احلّلة.  العاّلمة ابن إدريس يف مدينة احلّلة عام )1201م(، وله قرٌب كبري يجُ



302

حوزةحُ مدينة كربالء املقّدسة.. قراءٌة يف أدوارها التاريّية من سنة )305 – 1205 هـ(

كريم مطر محزة الزبيدي ويوسف كاظم جفيل الشمري، صورة مرشقة من احلّلة 

الفيحاء، مطبعة دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، احلّلة، 2014م، ص154- 

إدريس  ابن  العجيل احليّل، موسوعة  إدريس  ّمد بن أمحد بن  ص159؛ عبد اهلل حمجُ

السيد حسن  ّمد مهدي بن  التبيان، حتقيق وتقديم حمجُ احليّل، مقّدمة تفسري منتخب 

ج1،  2008م،  النّجف،  املقّدسة،  العلوّية  العتبة  منشورات  اخلرسان،  املوسوي 

سني النارص، إرٌث ال يجُنسى، مدرسة احلّلة الفقهّية، رّد الشمس، »مّلة«،  ص67؛ حجُ

مركز تراث احلّلة - العتبة العّباسية املقّدسة، )ع2(، 2015م، ص95؛ أبو جعفر 

ّمد بن منصور بن أمحد بن إدريس احليّل، كتاب السائر احلاوي لتحرير الفتاوي،  حمجُ

حتقيق وطبع مؤّسسة النرش اإلسالمي، ط5، قم، 2007م، ج1، ص29.

املديّن، (29) القّمي  طالب  أيب  بن  اسامعيل  بن  جربائيل  بن  شاذان  الفضل  أبو  هو 

درس عنده السيد فخار بن معد، وله مؤّلفات منها: إزاحة العّلة يف معرفة القبلة، 

)1196م(.  عام  حتى  حّيًا  وكان  والدته  سنة  له  يذكر  ومل  وغريها،  والفضائل.. 

سني احلجُسيني اجلالل، فهرس التاث، ط4، دار الوالء، بريوت، 2015م،  ّمد حجُ حمجُ

ص340.

ّمد هشام بن الياس احلائري من الشخصّيات العلمّية اإلمامّية (30) هو الشيخ أبو حمجُ

مدرسة  صاحب  وكان  امليالدّيني،  عرش  واحلادي  العارش  القرنني  يف  ظهرت  التي 

كتاب  منها:  عديدة  مصنفات  له  فقيهًا  وكان  كربالء  يف  تدريس  وحلقات  علمّية 

املسائل احلائرّية وغريها، تويّف سنة 1143م ودفن يف احلائر احلجُسينّي املقّدس. عيل 

الوحيد  مدرسة  املقّدسة  كربالء  يف  اإلمامي  الفكر  حركة  الرّصاف،  هاشم  زهري 

مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت  مموعة  أنموذجًا،  البهبهاين 
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كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل للطباعة 

والنرش والتوزيع، كربالء، 2015، ج17، ص409، ص410؛ سلامن هادي آل 

طعمة، املصدر السابق، ص216.

الطويس (31) ّمد بن عيل بن محزة  أبو جعفر حمجُ الدين  الفقيه عامد  العاّلمة  الشيخ  هو 

املشهدي، هو من أبرز أساتذة احلوزات الدينّية يف كربالء املقّدسة يف القرنني احلادي 

أوصافًا  الفقهاء  والعلامء  املؤّرخون  عليه  أطلق  وقد  امليالدّيني،  والثاين عرش  عرش 

تدّل عىل عظيم متّكنه من العلوم وعلّو منزلته الفقهّية )فقيه األّمة، وشيخ الطائفة، 

وشيخ الشيعة(، كان عارفًا باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب 

ومجيع الفضائل تنسب اليه، صنّف يف كّل فنون اإلسالم وهو املهّذب للعقائد يف 

األصول والفروع اجلامع لكامالت النفس يف العلم والعمل، من أبرز تصانيفه هي: 

الوسيلة، الواسطة، الرابع يف الرشائع وغريها، تويّف يف مدينة كربالء املقّدسة ودجُفن 

الزّوار،  يقصده  مزارًا  اليوم  ويعّد   ،gاحلجُسني اإلمام  قبلة  شارع  يف  قربه  ويقع  فيها 

ومكان القرب مدرسة دينّية يرتادها طلبة العلم من كّل مكان، عيل طاهر تركي احليّل 

وزينب كاظم جاسم، املصدر السابق، ص38.

مقتبس من حسن ضاحي جرب، املصدر السابق، ص 122-121.(32)

حتى (33) نشأهتا  منذ  تارخيية  دراسة  كربالء  مدينة  الزهريي،  جرب  ضاحي  حسن 

هناية العرص العثامين – اجلامعة احلرة يف هولندا – فرع العراق – مركز الدراسة يف 

البرصة،2012م، ص122.

هو كامل الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد املعروف بابن الفوطي الشيباين (34)

احلافظ،  املحّدث،  املّتقي  املتكّلم،  البارع،  )العامل  الذهبي:  عنه  قال  وقد  احلنبيل، 
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الكالم،  حسن  ومتواضع،  عاّلمة،  أخباري،  العراق،  أهل  معجز  اآلفاق،  مؤّرخ 

وهو بغدادّي األصل(، ولد سنة 1244م، وكان أوف املؤّرخني أمانًة بتاث أهل 

اجلامعة،  واحلوادث  األلقاب،  معجم  يف  اآلداب  ممع  آثاره:  أبرز  ومن  البيت، 

احلجُسيني  سني  حجُ ّمد  حمجُ 1323م.  سنة  تويّف  السابعة،  املائة  يف  النافعة  والتجارب 

األعالم،  الزركيل،  الدين  خري  ص700-701؛  ج2،  السابق،  املصدر  اجلالل، 

قاموس تراجم ألشهر النساء والرجال من العرب واملستعربني، ط10، دار العلم 

للماليني، بريوت، 1992، ج6، ص335.

سعد (35) بن  محزة  بن  اهلل  سعد  بن  احلجُسني  اهلل  عبد  أبو  الدين  عّز  هو 
احلائري  املشهد  سّكان  من  العبدي  احلجُسيني  سعادات  أيب  بن  اهلل 
رشيف  وهو  الشام  بالد  اىل  يتّددون  الذين  التّجار  من  وهو 
ص221-220. السابق،  املصدر  طعمة،  آل  هادي  سلامن  النفس. 

ّمد بن فهد األسدي (36) وهو الشيخ مجال الدين أبو العّباس أمحد بن شمس الدين حمجُ

لد الشيخ عام 1373م يف مدينة احلّلة، من ممّيزات شخصّيته أّنه كان مّدًا يف  احليّل، وجُ

طلب العلم وقد سعى سعيًا حثيثًا يف حتصيله فأخذ الفقه واحلديث وسائر العلوم 

البارع، واملوجز  املهّذب  مؤّلفاته:  العلامء وقرأ عندهم، من  األخرى عن مجٍع من 

احلاوي لتحرير الفتاوي وغريها، تويّف سنة 1437م، وهو يف اخلامسة والثامنني من 

شارع  بداية  املطّهرة  احلجُسينّية  الروضة  قرب  بستانه  يف  الطاهر  جثامنه  دجُفن  العمر، 

تاريخ احلّلة، مطبعة رشيعت، قم، 2008م، ج2،  القبلة اآلن. يوسف كركوش، 

ص138؛ حسام الدين البغدادي، فقيه كربالء وقّديسها العاّلمة الشيخ أمحد بن فهد 

احليّل األسدي)رضوان اهلل عليه(، مطبعة النّجف األرشف، حي عدن، 2011م، 



305

أ.م.د. عدي حاتم املفرجي     م . زينب خالد عبد الغني اليارسي 

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

ص 8،ص9،ص13،ص14، ص28؛ أسعد شهد آل إبراهيم احلسناوي، املصدر 

السابق، ص208، ص210.

مقتبس من حسن ضاحي جرب، املصدر السابق، ص 122-121.(37)

ّمد (38) ّمد بن حمجُ هو اإلمام شمس الدين أبو عيل فخار بن معد بن فخار بن أمحد بن حمجُ

ّمد العابد  ّمد احلائري بن ابراهيم املجاب بن حمجُ املكنّى بأيب الغنائم بن احلجُسني بن حمجُ

ّمد الباقر بن اإلمام  بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر الّصادق بن اإلمام حمجُ

عيل السجاد بن اإلمام احلجُسني الشهيد بن اإلمام عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب 

بن هاشم صلوات اهلل عليهم أمجعني، عاملٌ، فقيه، رجاّل، أديٌب، شاعٌر ومن عظامء 

عرصه بحيث مل خيلجُ منه سند من أسانيد علامئنا وحمّدثينا، تويّف سنة 1232م كام يف 

خّط حفيده علم الدين املرتىض عيل بن جالل الدين عبد احلميد  بن فخار. شمس 

الدين أبو عيل فخار بن معد املوسوي، إيامن أيب طالب املعروف بكتاب احلّجة عىل 

ّمد بحر العلوم، مطبعة اآلداب،  الذاهب اىل تكفري أيب طالب، ط2، حتقيق السيد حمجُ

النّجف األرشف، 1965م، ص7.

نور الدين الشاهرودي، املصدر السابق، ص 40-39.(39)

الدين، (40) فقيه  الكفعمي،  العاميل  احلارثّي  احلسن  بن  عيل  بن  ابراهيم  الشيخ  هو 

جبل  الشقيف يف  ناحية  كفر عسبجا يف  قرية  اىل  نسبته  اإلمامية  فضالء  أديب من 

مّدًة يف كربالء  وأقام  فيها، ولد يف سنة 1436م،  لبنان، ومولده ووفاته  عامل يف 

وله نظم ونثر، وصنّف تسعة وأربعني )49( كتابًا ورسالة منها خمتصـرات لبعض 

كتب املتقّدمني، ومؤّلفاته هي: اجلنّة الواقية التي تعرف بمصباح الكفعمي، وحياة 

الغرائب  ومموعة  العرب،  أمثال  يف  األدب  وهناية  املصباح،  ومشكاة  األرواح، 
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وموضوع الرغائب، وتاريخ وفيات العلامء وغريها، تويّف سنة 1500م، ودجُفن يف 

ابراهيم  السابق، ج1، ص53؛  املصدر  الزركيل،  الدين  فيها، خري  لد  وجُ التي  بلدته 

عيل الكفعمي، املصباح من األدعية والصلوات والزيارات واألحراز والعوذات، 

دار الكتاب العريب للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت، 2008م، ص3.

ّمد باقر بن عيل أكرب املامقاين (41) ّمد حسن بن عبد اهلل بن حمجُ هو الشيخ عبد اهلل بن حمجُ

النّجفي، ولد يف مدينة النّجف األرشف عام 1873م ونشأ عىل يد والده يف حتصيل 

علومه األوىل وله آثار عديدة منها: )تنقيح املقال يف أحوال الرجال، والدّر املنضود 

سني  ّمد حجُ يف صيغ اإليقاعات والعقود )أرجوزة( وغريها. تويّف عام 1932م. حمجُ

دور  السبحاين،  السابق، ج2، ص 318-320؛ جعفر  املصدر  اجلالل،  احلجُسيني 

2009م،  قم،  الّصادق،  اإلمام  مؤّسسة  النارش  والرجال،  احلديث  يف  الشيعة 

ص404؛ عبد اهلل املامقاين، خمزن املعاين، يف ترمجة املحّقق املامقاين، حتقيق الشيخ 

ّمد رضا املامقاين، مطبعة ستاره، قم، 2002، ح1، ص19. حمجُ

ّمد بن (42) ّمد بن احلجُسني بن حمجُ ّمد بن احلسن بن عيل بن احلجُسني بن عيل بن حمجُ هو حمجُ

عند  هبا  قرأ  1624م،  عام  مشغري  قرية  يف  مولده  كان  املشغري،  مكي  بن  ّمد  حمجُ

أبيه وعّمته، وأقام يف البالد 40 سنة وحّج فيها مّرتني، ثم سافر اىل العراق، فزار 

مّرتني، ومن  العراق  أئّمة  وزار  الرضا يف طوس،  اإلمام  زار  ثّم   ،األئّمة

أبرز مؤّلفاته هي: إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات، وأمل اآلمل وغريها، تويّف 

سني  ّمد حجُ سنة 1692م، وقربه يف طوس مزار مشهور جنب احلضـرة الرضوّية. حمجُ

ّمد رضا احلجُسيني اجلالل،  احلجُسيني اجلالل، املصدر السابق، ج2، ص16-21؛ حمجُ

1999م،  قم،  اإلسالمّية،  الذخائر  ممع  منشورات  ط2،  العوال،  األسانيد  ثبت 
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اخلامس  القرن  من  لبنان  يف  الشيعة  علامء  موسوعة  مروة،  سني  حجُ ّمد  حمجُ ص41؛ 

والنرش  للطباعة  الوالء  دار  1003-1979م،  من  اهلجري  عرش  الرابع  القرن  اىل 

والتوزيع، بريوت، 2014م، ص319-ص320.

حسن ضاحي جرب الزهريي، املصدر السابق، ص122.(43)

إمامّي، كان (44) لد سنة 1697م، فاضل  وجُ احلائري،  املوسوي  احلجُسني  بن  اهلل  نرص 

يكون  أن  طاَلَب  وشاعرًا،  أديبًا  وكان  باملدّرس،  فلجُّقب  احلجُسينّي  احلائر  يف  مدّرسًا 

العثامنّيون  فغضب  احلّج،  مراسيم  وأداء  للتعّبد  الرشيفة  الكعبة  يف  مكاٌن  للشيعة 

سنة  فيها  وأجُعدم  بول  إسالم  العثامنّية  العاصمة  اىل  وأجُرسل  عليه  القبض  وأجُلقي 

ديوان شعر،  مؤّلفاته:  1753م فقىض شهيدًا وقد جتاوز اخلمسني من عمره، من 

خري  وغريها.  الذهب  وسالسل  الزاهرات،  والروضات  القرآن،  تالوة  وآداب 

الدين الزركيل، املصدر السابق، ج8، ص30؛ صادق احلجُسيني الشريازي، السياسة 

من واقع اإلسالم، ط2، حتقيق مؤّسسة الّرسول األكرمa الثقافّية، املطبعة سيامي 

كوثر، قم، 2000م، ص322.

عبد (45) ص423؛  ص422،  ج17،  السابق،  املصدر  الرّصاف،  هاشم  زهري  عيل 

املحّجة  دار  ط2،  األوائل،  كربالء  أعالم  من  احلائري  اهلل  نرص  عوج،  األمري 

ّمد بحر العلوم،  البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2008م، ص60؛ حمجُ

 ،2015 بريوت،  للمطبوعات،  العارف  الدينّية،  واملرجعّية  األرشف  النّجف 

ص55؛ مجيل موسى النّجار، النّجف األرشف حوادث مشاهد ومواقف سياسّية، 

والتوزيع، بريوت، 2015م،  والنشـر  للطباعة  الرافدين  دار  )1508-1916م(، 

ص69-ص71.
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بن (46) أمحد  بن  صالح  بن  أمحد  بن  ابراهيم  بن  أمحد  الشيخ  بن  يوسف  الشيخ  هو 

لد يف  عصفور بن أمحد الدرازي البحرايّن، وهو صاحب كتاب احلدائق النارضة، وجُ

البحرين سنة 1695م ونشأ فيها، تتلمذ يف بداية أمره عىل يد والده الشيخ أمحد، 

والشيخ أمحد بن عبد اهلل بن احلسن بن مجال البالدي البحراين املتوّف سنة 1724م 

بن  العلوّي  السيد  بن  اهلل  عبد  والشيخ  1757م،  املتوّف  سني  حجُ الشيخ  واملحّقق 

أمحد البالدي البحراين املتوّف سنة 1735م وغريهم، له مؤّلفات عديدة أشهرها: 

احلدائق النارضة يف أحكام العتة الطاهرة، وسالسل احلديد يف تقييد ابن أيب احلديد، 

املقّدسة سنة  تويّف يف كربالء  الناصب.. وغريها،  بيان معنى  الثاقب يف  والشهاب 

الدرر  العلوم،  آل بحر  ّمد صادق  احلجُسينّي الرشيف. حمجُ 1772م، ودجُفن يف احلرم 

املقّدسة، مؤّسسة األعلمي  العّباسية  العتبة  البهّية يف تراجم علامء اإلمامّية، حتقيق 

مصطفى  حسن  ّمد  حمجُ ص945-ص951؛  ج2،   ،2013 بريوت،  للمطبوعات، 

الكليدار آل طعمة، مدينة احلجُسني )خمتصـر تاريخ كربالء( مركز كربالء للدراسات 

والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة،  مطبعة دار الكفيل للطباعة والنرش، كربالء، 

ممع  عام،  ألف  يف  كربالء  علامء  طعمة،  آل  هادي  سلامن  98؛  ص  2014م، 

الذخائر اإلسالمّية، قم، 2015م، ج1، ص433؛ عّباس القّمي، تتّمة املنتهى يف 

تاريخ اخللفاء، ترمجة نادر التقي، مطبعة رسور، قم، د.ت، ج3، ص577.

ّمد رضا أمحد آل طعمة، مرشوع برنامج لتطوير مدينة كربالء مدينة احلجُسني (47) حمجُ

والعباسc مع آراء ومالحظات عن العتبات املقّدسة األخرى، الكوثر، كربالء، 

2009م، ص43.

ّمد بحر العلوم، املصدر السابق، ص55.(48) حمجُ
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ملّخص (49) البهبهاين،  الوحيد  العاّلمة  مدّونات  قرآنّية يف  شواهد  دعاوي،  سني  حجُ

البهبهاين،  الوحيد  املجّدد  للعاّلمة  العاملّي  املؤمتر  يف  املشاركة  العلمّية  النتاجات 

دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  إرشاف 

التاث، النّجف األرشف، 2015م، ص111.

املرجعّية (50) واحلارض،  املايض  يف  واملراجع  العلامء  كبار  الشاهرودي،  الدين  نور 

واملراجع، ط3، مطبعة هادي، طهران، 1999م، ص28.

سني عليزاده، أعظم السادات، طالئي زوارة، توصيف وحتليل حمتوى الوحيد (51) حجُ

والبيلوجرافيا،  التاجم  املقاالت يف  واملصادر مموعة  التاجم  البهبهاين يف كتب 

دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  إصدار 

الكفيل للطباعة والنشـر والتوزيع، كربالء، 2015م، ج17، ص698.

ّمد حسن، املنزوي (52) ّمد رضا بن حمجُ ّمد حمسن الّرازي، بن عيل بن حمجُ هو الشيخ حمجُ

فيها مع والده  لد يف طهران عام )1876م(، ونشأ  وجُ فقيه، رجال،  الطهراين، عامل 

الفاضل وقرأ املقّدمات فيها بمدرسة )دنكي( ثّم هاجر إىل النّجف األرشف عام 

املحّدثني  وكبار  األعالم  العلامء  من  الرواية،  يف  عديدة  إجازات  وله  )1895م(، 

رابعة  يف  الرواة  نوابغ  منها:  عديدة  مؤّلفات  وله  اإلجازات  بشيخ  سّمي  حتى 

األرشف  النّجف  مدينة  يف  تويّف  وغريها،  الشيعة  تصانيف  إىل  والذريعة  املئات، 

يجُدفن  أن  وأوىص  حياته،  يف  أوقفها  التي  العاّمة  مكتبته  يف  ودجُفن  )1970م(  عام 

النعامن،  مطبعة  الطهراين،  بزرك  أغا  الشيخ  ذكرى  كربالء،  أدباء  من  نخبة  فيها، 

املقال يف  الطهراين، مصفي  بزرك  أغا  النّجف األرشف، 1971م، ص3- ص4؛ 

 مصنّفي علم الرجال، ط2، دار العلم للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1988م، 
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رضا  حتقيق  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين،  بزرك  أغا  ص3؛  ص1- 

والنرش  للطباعة  العريب  التاث  إحياء  دار  منشورات  العاميل،  مرتضـى  جعفر  بن 

كشكول  الطهراين،  بزرك  أغا  ص11-12؛  ج1،  2009م،  بريوت،  والتوزيع، 

الطهراين، دار جواد األئّمةb للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2012م، ص5- 

ص10؛ أمحد احلائري، معجم أعالم اإلمامّية خالل نصف قرن، ط2، منشورات 

دار التوحيد للنرش والتوزيع، الكوفة، ج1، 2014م، ص47- ص51.

الكريم (53) عبد  بن  ّمد  حمجُ بن  مرتىض  السيد  بن  مهدي  ّمد  حمجُ السّيد  الرضا  أبو  هو 

وقد  )1742م(.  عام  كربالء  يف  ولد  بـ)طباطبا(  امللّقب  إبراهيم  إىل  نسبه  ويرجع 

البحث  مواضع  إىل  معه  يصحبه  كان  أّنه  نقل  ويجُ املرتىض،  والده  أحضان  يف  نشأ 

واملعرفة  بالعلم  ميلء  بيت  وسط  العلمّية  األجواء  تلك  يف  ترّبى  وقد  والتدريس، 

البهبهاين، ودرس  العلوم عىل يد والده املرتىض والشيخ  والتدريس، حيث درس 

)1755م(  عام  النّجف  مدينة  اىل  وانتقل  البحراين،  يوسف  الشيخ  يد  عىل  الفقه 

السابعة  يناهز  مٍر  عجُ عن  تويّف  علامئها،  يد  عىل  وتتلمذ  عامًا  عرش  مخسة  وعمره 

الربوجردي،  اإلمام  حياة  آقائي،  مري  الدين  جالل  )1797م(.  عام  واخلمسني 

2000م،  طهران،  اإلسالمّية،  املذاهب  بني  للتقريب  العاملي  املجمع  منشورات 

الشيخ  حتقيق  األصولّية،  الفوائد  العلوم،  بحر  مهدي  ّمد  حمجُ ص37؛   – ص35 

 هادي قيس العاميل، منشورات مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2010م، 
ص11-ص15، ص28-ص29، ص37.

املقّدسة عام 1747م وهي شقيقة األغا عبد احلجُسني، (54) لِدت يف مدينة كربالء   وجُ

ّمد  حمجُ السيد  فأنجبت  عّمتها  ابن  احلائري  الطباطبائي  عيل  السّيد  من  تزّوجت 
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ّمد عيل وشقيقها  الطباطبائي وأخذت املباحث العلمّية من أبيها وأخويا األغا حمجُ

منها:  مؤّلفات  عّدة  هلا  واألدب،  الفقه  يف  عاملة  وأصبحت  احلجُسني،  عبد  األغا 

توّفيت يف كربالء عام 1818م  الفقهّية وديوان شعر،  املباحث  الرسائل يف بعض 

الطباطبائي،  املجاهد  ّمد  حمجُ السيد  بجوارها  ودفن  الرشيفني  احلرمني  بني  فنت  ودجُ

واملعرفة  بالعلم  اهلل  حباه  بيٍت  يف  تربز  عاملة  هنالك  تكون  أن  عجيبًا  األمر  وليس 

نزهة  اخلزرجي،  نصري   ،احلجُسني اهلل  عبد  أيب  بجوار  بالدفن  وتترّشف  والفقه 

القلم، بيت العلم للناهبني، بريوت،2010م، ص306.

املجليس (55) تقي  ّمد  حمجُ العاّلمة  بنت  املازندراين  صالح  ّمد  حمجُ املوىل  زوجة  وهي 

عىل  كانت  فاضلة  وهي  األنوار،  بحار  صاحب  الثاين  املجليس  العاّلمة  وشقيقة 

درجة عالية من الزهد والعلم واخللق الرفيع الراقي واحلكمة واإليامن الكبري، وقد 

كانت صاحلة بل متهدة، ووصلت يف العلم إىل مراتب االجتهاد، حسن الصدر، 

سني عيل حمفوظ وآخرين، دار املؤّرخ العريب، بريوت،  تكملة أمل اآلمل، حتقيق حجُ

2008م، ج6، ص342-ص343.

بحار (56) صاحب  الثاين  املجليس  العاّلمة  ولد  األصفهاين  عيل  بن  تقي  ّمد  حمجُ هو 

ابنة  الفاضلة  العاملة  الوحيد، كان زاهدًا عاملًا، وفقيهًا، وأّمه  العاّلمة  األنوار وَجدُّ 

وأوالده،  لذّريته  لقبًا  فأصبح  باملجليس  ّمي  وسجُ األصفهاين،  ّمد  حمجُ درويش  املاّل 

والفارسّية،  العربّية  بالّلغتني  الفقيه  حيضـره  ال  من  رشح  منها:  عديدة  مؤّلفات  له 

ورشح التهذيب، ورشح الزيارة اجلامعة، ورشح  الصحيفة الكاملة وغريها، تويّف 

عام )1659م( عن عمر يقارب السبعة والستني. عيل الدواين، أستاذ الكّل الوحيد 

والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  خورشا،  عقيل  تعريب  البهبهاين، 
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كربالء،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة 

2015م، ج1، ص186-ص 189؛ جعفر السبحاين، الفقه اإلسالمي وأدواره، 

عيل  ص404-405؛  2008م،  قم،   ،gالّصادق اإلمام  مؤّسسة  منشورات  ط2، 

التربيزي، هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال، مؤّسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، 2010م، ج6، ص659.

املصدر نفسه، والصفحات.(57)

ّمد تقي بن مقصود عيل، لجُّقب باملجليس الثاين متييزًا له عن (58) ّمد باقر بن حمجُ هو حمجُ

ورشح  املعاد،  وزاد  اليقني،  حّق  منها:  عديدة  مؤّلفات  له  األّول،  املجليس  والده 

األربعني، وموسوعته الكبرية التي تجُعرف بـ)بحار األنوار( وغريها، كان عام والدته 

هدّية  البغدادي،  باشا  إسامعيل  )1699م(.  أو  عام)1698م(  وتويّف  )1627م( 

العارفني أسامء املؤّلفني وآثار املصنّفني، ط3، مطبعه املكتبة اإلسالمّية واجلعفري 

ج1،  السابق،  املصدر  الدواين،  عيل  306؛  ص  ج2،  1967م،  طهران،  تربيزي، 

ص189-ص195؛ حسن طارمي، العاّلمة املجليس وكتابه بحار األنوار، ترمجة 

رعد هادي جبارة، منشورات مؤّسسة اهلدى للنرش واإلعالن والتوزيع، طهران، 

د.ت، ص17.

ّمد باقر الوحيد البهبهاين، احلاشية عىل مدارك األحكام، حتقيق ونرش مؤّسسة (59)  حمجُ

آل البيتb، مطبعة ستارة، قم، 1999م، ج1، ص19.  

للطباعة (60) العريب  التاث  إحياء  دار  الشيعة،  أعالم  طبقات  الطهراين،  بزرك  أغا   

والنرش والتوزيع، بريوت، 2006م، ج10، ص171.

املقال يف أحوال (61) املازندراين، منتهى  ّمد بن إسامعيل  الشيخ حمجُ أبو عيل احلائري   
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ستارة،  مطبعة  التاث،  إلحياء   bالبيت آل  مؤّسسة  ونشـر  حتقيق  الرجال، 

قم،،1995م، ج 6، ص178.

هببهان، (62) يف  األصول  املنهج  إحياء  يف  البهبهاين  العالمة  جهود  الوحيد،  ّمد  حمجُ  

للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت  مموعة 

والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع، 

كربالء 2015م، ج17، ص361.

دراسة (63) األصولّية  وآراؤه  البهبهاين  الوحيد  الغراوي،  حمسن  احلسن  عبد  ّمد  حمجُ  

حتليلية، مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم، النّجف، 2010م، ص86.

يف (64) البهبهاين  الوحيد  باقر  ّمد  حمجُ املوىل  بن  عيل  ّمد  حمجُ األغا  بن  أمحد  الشيخ  ولد   

مدينة كرمنشاه عام )1777م(، ونشأ فيها وحفظ القرآن الكريم وهو يف السادسة 

من عمره، وقرأ النحو واملنطق والبيان والكالم ومّلا بلغ اخلامسة عرشة من عمره 

رشع يف التصنيف والتأليف، ويف عام )1796م( هاجر إىل العراق ومكث يف مدينة 

ّمد مهدي الطباطبائي  النّجف األرشف وتتلمذ عىل يد علامء عرصه منهم: السيد حمجُ

الطباطبائي،  عيل  والسيد  الغطاء،  كاشف  جعفر  والشيخ  العلوم،  ببحر  املعروف 

وأجيز عام )1802م(، وقد قرأ الشيخ أمحد عند والده يف كرمنشاه وروى إجازًة عن 

ّمد القايني الطبسـي، له مؤّلفات  ّمد املجاهد، واملوىل محزة بن السلطان حمجُ السيد حمجُ

عديدة منها: تفسري القرآن، وتعليقة عىل تفسري القايض البيضاوي، والدّرة الغروّية، 

ورسالة يف آداب الصالة والصوم، وغريها، تويّف الشيخ أمحد الوحيد البهبهاين يف 

املفّصل يف  كرمنشاه عام )1827م( ودفن يف مقربة والده. حسن عيسى احلكيم، 

تاريخ النّجف األرشف، مطبعة رشيعت، قم، 2007م، ج6، ص266-ص269.
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بن عيل (65) ّمد  حمجُ الدين  بن شمس  الصمد  بن عبد  سني  الدين حجُ عّز  بن  ّمد  حمجُ  هو 

أبو  كنيته:  اهلمداين.  احلارثي،  اجلبعي،  العاميل،  صالح  بن  ّمد  حمجُ بن  احلجُسني  بن 

الوالء واملحّبة ألهل  انحدر من أرسٍة علمّية عريقة يف  البهائي.  الفضائل، ولقبه: 

املتني  العلم والفضيلة، له مؤّلفات عديدة منها: احلبل  البيتb، كام هي عريقة يف 

يف أحكام الدين، والعروة الوثقى، واحلديقة اهلاللّية وغريها، تجُويّف يف أصفهان عام 

)1620م( أو )1621م( عقب عودته من بيت اهلل احلرام ثّم نجُقل جثامنه اىل مشهد 

للخاّصة  مشهوٌر  مزاٌر  وقربه  املقّدسة  احلرضة  قرب  هناك  ودجُفن   الرضا اإلمام 

العريب،  املؤّرخ  دار  أديبًا وفقيهًا وعاملًا،  العاميل  الدين  والعاّمة. دالل عباس، هباء 

ّمد بن احلجُسني املعروف  بريوت 2010م، ص77، ص85، ص98؛ هباء الدين حمجُ

بالشيخ البهائّي، كشكول البهائّي، دار املرتضـى للطباعة والنشـر والتوزيع، بريوت 

2008م، )ج1-3(، ص5-ص8.

ّمد بن حممود احلجُسيني االستابادي ولد (66) ّمد باقر مري داماد نجل السّيد حمجُ  هـو حمجُ

ّقـــب بالداماد أي الصهر، ألّن والده كان صهر املحّقق الكركي،  عام )1561م(، ولجُ

رجال  عىل  حاشية  منها:  عديدة  مؤّلفات  له  به،  واشــــتهر  الّلقب  هذا  فاكتسب 

النجايش، وحاشية عىل رجال الطوســي وغريها، تويّف عام )1631م( يف الطريق 

بيـــن النّجف وكربالء، وكان بصحبة الشــــاه صفّي الدين، حيث كان يقوم األخري 

بزيارة العتبات املقّدسة. كامل السيد، نشوء وسقوط الدولة الصفوّية دراسة حتليلّية، 

ط 3، مطبعة رسور، قم، 2014م، ص183-ص185؛ جعفر السبحـــاين، دور 

الشيـــعة يف احلديـــث والرجــــال، املصدر السابق، ص326؛ فؤاد ابراهيم، الفقيه 

للطباعة  املرتىض  دار  تارخيّي،  فقهّي  بحٌث   - الشيعّي  السيايّس  الفكر  والدولة.. 
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النّجفي،  احلسني  الرباقي  سني  حجُ ص277؛  2012م،  بريوت  والتوزيع،  والنرش 

جابر  خلف  متعب  حتقيق  واملرجان«،  الدرر  »قالئد  النّجف  يف  األحداث   أهّم 

ص200. 2016م،  األرشف  النّجف  والتصميم،  للطباعة   )4D( الريشاوي، 

 عباس عبريي، املصدر السابق، ص 13.(67)

زين (68) بن  العابدين  زين  بن  احلسن  بن  الّرسول  عبد  بن  حسن  مريزا  السيد  هو   

عيل  العابدين  زين  اإلمام  اىل  نسبه  يرجع  الذي  لطيف  بن  الدين  صدر  بن  الدين 

بن احلجُسني بن عيل بن أيب طالب، احلجُسيني الزنوزي اخلوئّي، انحدر من ساللة 

لد يف مدينة خوي عام )1758م(، ثّم هاجر إىل كربالء  عريقة يف العلم والدين، وجُ

ّمد  حمجُ واملريزا  البهبهايّن،  الوحيد  باقر  ّمد  حمجُ الشيخ  عند  ودرس  )1780م(،  عام 

مهدي الشهرستاين، والسيد عيل الطباطبائي، واكتسب منهم العلوم النقلّية كالفقه 

مصائب  ورياض  اجلنّة،  رياض  منها:  عديدة  مؤّلفات  وله  واحلديث،  واألصول 

ّمد حسن احلجُسينّي الزنوزي، رياض اجلنّة،  األبرار وغريها، تجُويّف عام )1803م(. حمجُ

حتقيق عيل رفيعي، مطبعة هبمن، قم، 1991م، ج1، ص7-ص15، ص18.

السابق، (69) املصدر  األحكام،  مدارك  عىل  احلاشية  البهبهاين،  الوحيد  باقر  ّمد  حمجُ  

ص20-ص21.

البهبهاين، (70) الوحيد  املجّدد  للعاّلمة  الكالمّية  الرسائل  الزازراين،  شيخي  داود   

مموعة الرسائل واملقاالت الكالمّية، إصدار مركز كربالء للدراسات والبحوث، 

كربالء،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة 

2015م، ج 19، ص22-ص24.

إىل (71) البالد  األيلخانّية، ومتّزقت  الدولة  اهنيار  أثر  الصفوّية عىل  الدولةجُ  تأّسست   
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حكومات إقليمّية حمّلية خّلفت وخلقت أوضاعًا متناقضة ومتصارعة، فجاء قيام 

الدولة الصفوّية أحد احلوادث الكربى يف تاريخ إيران، وأعلن الصفوّيون املذهَب 

عّد الشاه إسامعيل األّول مؤّسَس الدولة،  الشيعّي اإلمامّي مذهبًا رسمّيًا للبالد، ويجُ

وهو الذي اخّتذ املذهب الشيعّي مذهبًا رسمّيًا للبالد ممّا أثار خماوف اإلمرباطورّية 

الصفوّية  الدولة  وخاضت  الرشق،  يف  األجُوزبك  حفيظة  وأثار  الغرب  يف  العثامنّية 

من  عهوٍد  إىل  إيران  وتعّرضت  والغربّية،  الشـرقّية  حدودها  يف  مصريّية  حروبًا 

يف  أجُخرى  تارًة  السياسّية  واألزمات  األوضاع  وتدهور  تارًة  واالزدهار  االستقرار 

والعسكرّية  الدينّية  املؤّسسة  داخل  واضحًا  االنقسام  فظهر  ملوكها،  تعاقب  ظّل 

احلكمجُ  واهنار  أصفهان،  األفغانّية  القبائلجُ  فهامجت  سني،  حجُ الشاه  سلطاهنا  ظّل  يف 

الصفوّي بعد حكم دام )230( عامًا. كامل السيد، املصدر السابق، ص7-ص19، 

ص289-ص291؛ حسن كريم اجلاف، موسوعة تاريخ إيران السيايّس من بداية 

للموسوعات، بريوت،  العربّية  الدار  القاجارّية،  الدولة  إىل هناية  الصفوّية  الدولة 

2008 م، ج3، ص12-ص13.

ّمد عبد احلسن حمسن الغراوي، املصدر السابق، ص88-ص91.   (72)  حمجُ

 عباس عبريي، املصدر السابق، ص30-ص37.(73)

السابق، (74) املصدر  األحكام،  مدارك  عىل  احلاشية  البهبهاين،  الوحيد  باقر  ّمد  حمجُ  

ص22-ص23.  

ّمد الوحيد، املصدر السابق، ص366-ص367.(75)  حمجُ

ّمد حمسن الغراوي، املصدر السابق، ص100.  (76)  حمجُ

حتقيق (77) نام،  جهان  األحوال  مرآة  كرمانشاهي،  عيل  ّمد  حمجُ بن  أمحد  من  مقتبس   
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مؤّسسة العاّلمة الوحيد البهبهاين، مطبعة صدر، قم، 1955م، ص132.

 عبد األمري عوج الفائزي الكربالئي، صورة كربالء املنسّية، دار املحّجة البيضاء (78)

موسوعة  احلائري،  أمحد  ص56؛  بريوت،2012م،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

أعالم الشيعة، مركز أيب الفهد احليّل للطباعة والنرش والتوزيع، كربالء، 2015م، 

ج1، ص15؛ حمسن ديمه كار كراب، املنهج الرجال عند الوحيد البهبهاين يف نقد 

كربالء  مركز  إصدار  والرجال،  احلديث  يف  املقاالت  مموعة  الفقهّية،  الروايات 

للطباعة  الكفيل  دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  والبحوث،  للدراسات 

األسدي،  هادي  ّمد  حمجُ ص168؛  ج18،  2015م،  كربالء،  والتوزيع،  والنرش 

لندن،   - السالم  دار  اجلديد،«مّلة«،  الفكر  واملرجعّي،  العلمي  ودورها  كربالء 

تطور  مراحل  احلكيم،  منذر  السيد  ص286؛  1996م،  )س4(،  )ع13،ع14(، 

االجتهاد يف الفقه اإلمامّي، فقه أهل البيت، »مّلة«، اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية 

- قم، )ع15(، )س4(، 1999م، ص170.

 عيل فاضل القاليني النّجفي، معجم مؤّلفي الشيعة، مطبعة اإلرشاد اإلسالمّي، (79)

ّمد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء،  قم، 1984م، ص69؛ حمجُ

سني حرز الدين، مطبعة الوالية، قم، 1984م، ج1، ص121؛ محيد  ّمد حجُ حتقيق حمجُ

ميد هدو وسامي كاظم جواد، دفناء يف العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة ديموبرس، 

بريوت، 2011م، ص178.

احلجُسني (80) إجازات احلديث، حتقيق جعفر  الطباطبائي،  العلوم  ّمد مهدي بحر   حمجُ

األشكوري، الرافد للمطبوعات، قم، 2010م، ص83؛ عبد الصاحب نارص آل 

نرص اهلل، كربالء يف أدب الرحالت، مؤّسسة البالغ، بريوت، 2013م، ص181.
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 نقاًل عن عيل الدواين، املصدر السابق، ج2، ص598.(81)

الوحيد (82) العاّلمة  شخصّية  يف  االعتبارّية  اجلوانب  التميمي،  سني  حجُ مهدي   

كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت  مموعة  البهبهاين، 

للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل للطباعة والنرش 

والتوزيع، كربالء، 2015م، ج17، ص483.

 املصدر نفسه والصفحات نفسها.(83)

ّمد عيل (84) سني بن الشيخ زين العابدين بن الشيخ حمجُ ّمد حجُ  هو الشيخ عيل بن الشيخ حمجُ

النّجفي الكاظمي مسكنًا، كان جّده الشيخ زين العابدين من الفضالء يف النّجف 

ّمد طاهر الساموي، مجع من شعر  األرشف، وكان مدّرسًا تويّف عام )1753م(. حمجُ

والثقافّية يف  الفكرّية  الشؤون  الزيني، خمطوطاتنا »مّلة« قسم  الشيخ عيل  األديب 

العتبة العلوّية املقّدسة، النّجف األرشف، )ع4،3(، 2015م، ص322.

ّمد طاهر الساموي، املصدر السابق، ص348-ص349.(85)  حمجُ

ولد (86) النّجفي،  األعسم  ّمد  حمجُ احلاج  بن  سني  حجُ الشيخ  بن  عيل  ّمد  حمجُ الشيخ  هو   

البارع،  األديب  والشاعر  الورع،  املقّدس  العامل،  العامل  وهو  )1817م(،  عام 

اشتهر بالعلم واألدب، وكان يعّد نظمه من الطبقة األوىل، وآل األعسم من البيوت 

ّمد مهدي  النّجفّية العلمّية واألدبّية هلم ذكٌر مجيل وسمعٌة طّيبة، درس عند السيد حمجُ

بحر العلوم النّجفي، وأجازه أن يروي عنه، والشيخ جعفر كاشف الغطاء كان من 

خّلص أصحابه ومريديه، وحّج معه بركابه مع العلامء األعالم، له مؤّلفات عديدة 

منها: العدد، والرضاع، والديات، واألطعمة واألرشبة، تويّف يف النّجف األرشف 

ّمد حرز الدين، املصدر  عام )1808م(، ودفن يف الصحن الغروّي يف مقربهتم. حمجُ



319

أ.م.د. عدي حاتم املفرجي     م . زينب خالد عبد الغني اليارسي 

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

السابق، ج2، ص310-ص311.

 مهدي صفرزادة اهلشتودي، الوحيد البهبهاين يف كتب التاجم، إصدار مركز (87)

كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 

2015م، ج3.

آبادي (88) األكرب  اهلندي  النيشابوري  الصانع  عبد  بن  النبي  عبد  بن  ّمد  حمجُ هو   

الرمل  باألخباري، ولد عام )1764م(، كان عاملًا مرتاضًا حمّققًا يف علم  املشهور 

واألسامء  اهلجائّية  باحلروف  ويترّصف  كثرية،  كتبًا  اجلفر  علم  يف  أّلف  واجلفر، 

احلسنى بمقدرة واسعة، أقام يف إيران أّيام السلطان فتح عيل شاه القاجاري، وله 

وقبسة  املرصوص،  والبنيان  والبيان،  التكليف  يف  الربهان  منها:  عديدة  مؤّلفات 

أذكياء  احلكيمي،  رضا  ّمد  حمجُ )1816م(.  عام  تويّف  وغريها،  والتحفة  الفحول، 

الفقهاء واملحّدثني، منشورات مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 1998م، 

الشيعة يف احلديث والرجال، املصدر  السبحاين، دور  ص350-ص351؛ جعفر 

السابق، ص360-ص361.

 مهدي صفر زادة اهلشتودي، املصدر السابق، ص27.(89)
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املصادر واملراجع

أّوالً: الرسائل واألطاريح اجلامعّية 	•

من . 1 األرشف  النّجف  يف  العلمّية  احلوزة  موقف  الكعبي،  حريز  لفتة  إخالص 

التطّورات السياسّية يف العراق )1914 – 1924م(، رسالة ماجستري- كلّية التبية– 

اجلامعة املستنرصية- 2006م.

أنغام عادل جياد، احلركة الفكرّية يف كربالء من القرن السابع حتى القرن العارش . 2

للهجرة، رسالة ماجستري- كلّية التبية - جامعة كربالء- 2010م.

جنان نرص محيد املسعودي، التّيارات اإلصالحّية يف كربالء )1906- 1932م(، . 3

رسالة ماجستري- كلّية التبية - جامعة كربالء- 2015م.

سني ضاحي جرب الزهريي، مدينة كربالء املقّدسة دراسة تارخيّية منذ نشأهتا حتى . 4 حجُ

هناية العرص العثاميّن- أطروحة دكتوراه - اجلامعة احلّرة يف هولندا - فرع العراق - 

مركز الدراسة يف البرصة - 2012م.

للشيخ . 5 اخلالف  كتاب  املقارن  للفقه  العاّمة  النظرّية  رشيف،  ّمد  حمجُ حمسن  رزاق 

الطويس أنموذجًا - رسالة ماجستري- كلّية الفقه- جامعة الكوفة- 2008م.

ثانيًا: قائمة املصادر: •

واألحراز . 6 والزيارات  والصلوات  األدعية  من  املصباح  الكفعمي،  عيل  إبراهيم 

والعوذات، دار الكتاب العريب، بريوت، 2008م.

أبو عيل الفضل بن احلسن الطويس، إعالم الورى بأعالم اهلدى، رشكة األعلمي . 7
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للمطبوعات، بريوت، 2011م.

النجايش، . 8 رجال  الكويف،  األسدي  النجايش  العّباس  بن  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد 

مؤّسسة النرش اإلسالمي للطباعة، قم، 1997م.

أمحد بن عيل بن احلسن، عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، ط2، مطبعة صدر، . 9

قم، 2004م.

ّمد عيل الكرمنشاهي، مرآة األحوال جهان نام، حتقيق مؤّسسة العاّلمة . 10 أمحد بن حمجُ

الوحيد البهبهاين، مطبعة صدر، قم، 1955م.

أمحد احلائري، أعالم من كربالء، مؤّسسة البالغ للطباعة، بريوت، 2013م، ج1.. 11

موسوعة أعالم الشيعة، مركز أيب فهد احليّل للطباعة، كربالء، 2015م، ج1.. 12

أسعد شهيد آل ابراهيم احلسناوي، العلياء يف تاريخ وعظمة كربالء، مركز الطبع . 13

والتوزيع يف مكتبة العاّلمة احليّل، كربالء، 2016م.

ط3، . 14 املصنّفني،  وآثار  املؤّلفني  أسامء  العارفني  هدّية  البغدادي،  باشا  اسامعيل 

مطبعة املكتبة اإلسالمّية واجلعفري التربيزي، طهران، 1967، ج2.

بريوت، . 15 العريب،  التاث  إحياء  دار  الشيعة،  أعالم  طبقات  الطهراين،  بزرك  أغا 

2006م، ج1، ج9، ج10، ج11.

الذريعة اىل تصانيف الشيعة، حتقيق رضا بن جعفر مرتىض العاميل، منشورات دار . 16

إحياء التاث العريّب، بريوت، 2009م،

كشكول الطهراين، دار جواد األئّمةb للطباعة، بريوت، 2012م.. 17
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القريش، . 18 مهدي  حتقيق   ،البيت أهل  سرية  موسوعة  القريش،  رشيف  باقر 

ط2، مطبعة ستارة، قم،2012م، ج19.

اإلمام . 19 مؤّسسة  منشورات  ط2،  وأدواره،  اإلسالمي  الفقه  السبحاين،  جعفر 

الّصادق، قم، 2008م.

قم، . 20  ،الّصادق اإلمام  مؤّسسة  منشورات  والرجال،  احلديث  يف  الشيعة  دور 

2009م.

العاملي . 21 املجمع  منشورات  الربوجردي،  اإلمام  حياة  مرياقائي،  الدين  جالل 

للتقريب بني املذاهب اإلسالمّية، طهران، 2000م.

سياسّية . 22 ومواقف  ومشاهد  حوادث  األرشف  النّجف  النجار،  موسى   مجيل 
)1508 – 1916م(، دار الرافدين للطباعة، بريوت، 2015م.

احليل . 23 فهد  ابن  الفقيه  العاّلمة  وقّديسها  كربالء  فقيه  البغدادي،  الدين  حسام 

األسدي، مطبعة النّجف األرشف، حي عدن، 2011م.

سني الرباقي النّجفي، أهّم األحداث يف النّجف »قالئد الدرر واملرجان«، حتقيق . 24 حجُ

متعب خلف جابر الرشياوي، 4D للطباعة، النّجف، 2016م.

سني عيل حمفوظ وآخرين، دار املؤّرخ . 25 حسن الصدر، تكملة أمل اآلمل، حتقيق حجُ

العريب، بريوت، 2007م، ج2، ج4، ج5، ج6.

قم، . 26 رشيعت،  مطبعة  النّجف،  مدينة  تاريخ  يف  املفّصل  احلكيم،  عيسى  حسن 

2007م، ج6.
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حسن طارمي، العاّلمة املجليس وكتابه بحار األنوار، ترمجة رعد هادي جبارة، . 27

منشورات مؤّسسة اهلدى، طهران، د.ت.

ملّخص . 28 البهبهاين،  الوحيد  العاّلمة  مدّونات  يف  قرآنّية  شواهد  دعاوي،  سني  حجُ

البهبهاين،  الوحيد  املّجدد  للعاّلمة  العاملّي  املؤمتر  يف  املشاركة  العلمّية  النتاجات 

دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  والبحوث،  للدارسات  كربالء  مركز  إرشاف 

التاث، النّجف األرشف، 2015م.

سني عليزادة، أعظم السادات، طالئي زوارة، توصيف وحتليل حمتوى الوحيد . 29 حجُ

البهبهاين يف كتب التاجم واملصادر، مموعة املقاالت يف التاجم والبيلوجرافيا، 

دار  مطبعة  املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  إصدار 

الكفيل، كربالء، 2015م، ج17.

مطبعة . 30 املقّدسة،  احلجُسينّية  العتبة  يف  دفناء  جواد،  كاظم  وسامي  هدو  ميد  محيد 

ديموبرس، بريوت، 2011م.

خري الدين الزركيل، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب . 31

واملستعربني، ط10، دار العلم للماليني، بريوت، 1992م، ج1، ج6، ج8.

إصدار . 32 البهبهاين،  الوحيد  للعاّلمة  الكالمّية  الرسائل  الزازراين،  شيخي  داوود 

الكفيل،  املقّدسة، مطبعة دار  العتبة احلجُسينّية  مركز كربالء للدراسات والبحوث، 

كربالء، 2015م، ج19.

دالل عباس، هباء الدين العاميل أديبًا وفقيهًا وعاملًا، دار املؤّرخ العريب، بريوت، . 33

2010م.



324

حوزةحُ مدينة كربالء املقّدسة.. قراءٌة يف أدوارها التاريّية من سنة )305 – 1205 هـ(

رياض كاظم سلامن اجلمييل، مدينة كربالء دراسة يف النشأة والتطّور العمراين، دار .34

ومكتبة البصائر للطباعة، بريوت، 2012م.

سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ط4، مطبعة مشعر، قم، 2013م..35

2015م، .36 قم،  اإلسالمّية،  الذخائر  ممع  منشورات  عام،  ألف  يف  كربالء  علامء 

ج1.

مؤّسسة .37 حتقيق  ط2،  اإلسالم،  واقع  من  السياسة  الشريازي،  احلجُسيني  صادق 

الّرسول األعظمa، ط2، مطبعة سيامي كوثر، قم، 2000م.

عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، الدار العربّية للموسوعات، بريوت، .38

2004م، ج4، ج5.

واألنساب، .39 واأللقاب  بالكنى  املعروفني  ذكر  يف  األحباب  هدّية  القّمي،  عّباس 

ترمجة هاشم الصاحلي، مطبعة النرش اإلسالمي، طهران، 1999م.

مطبعة .40 ط2،  امليالين،  هاشم  السيد  حتقيق  واآلل،  النبّي  تاريخ  يف  اآلمال  منتهى 

نكارش، قم، 2006م.

للطباعة، .41 صبح  رشكة  اإلسالمّية،  الرشيعة  اىل  املدخل  الغطاء،  كاشف  عّباس 

بريوت، 2010م.

عبد األمري عوج، نرص اهلل احلائري من أعالم كربالء األوائل، ط2، دار املحّجة .42

البيضاء للطباعة، بريوت، 2008م.

عبد األمري عوج الفائزي الكربالئي، صورة كربالء املنسّية، دار املحّجة البيضاء، .43
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بريوت، 2012م.

العلم .44 بيت  اإلسالمّية،  األقطار  يف  العلمّية  احلوزات  الصاحلي،  احلجُسني  عبد 

للماليني، بريوت، 2004م.

البالغ، .45 مؤّسسة  الرحالت،  أدب  يف  كربالء  اهلل،  نرص  آل  نارص  الصاحب  عبد 

بريوت، 2013م.

املعرفة، .46 هبجت  رشكة  اإلسالمّية،  الرشيعة  لدراسة  املدخل  زيدان،  الكريم  عبد 

بغداد، 1969م.

ّمد رضا .47 عبد اهلل املامقاين، خمزن املعاين يف ترمجة املحّقق املامقاين، حتقيق الشيخ حمجُ

املامقاين، مطبعة ستارة، قم، 2001م، ج1.

ّمد بن أمحد بن ادريس العجيل احليّل، موسوعة ابن ادريس احليّل مقّدمة .48 عبد اهلل حمجُ

املوسوي  حسن  السيد  بن  مهدي  ّمد  حمجُ وتقديم  حتقيق  التبيان،  منتخب  تفسري 

اخلرسان، منشورات العتبة العلوّية املقّدسة، النّجف األرشف، 2008م، ج1.

عبد اهلل النفييس، دور الشيعة يف تطّور العراق السيايّس احلديث، ط3، مكتبة آفاق .49

للمطبوعات، الكويت، 2015م.

ط3، .50 التطوير،  ومشاريع  النظام  األرشف  النّجف  حوزة  احلكيم،  اهلادي  عبد 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2013م.

الشيعة .51 عند  الدينّية  واملدارس  العلمّية  احلوزات  تاريخ  قاسم،  آل  فرحان  عدنان 

اإلمامّية، دار السالم، بريوت، 2016م، ج4.
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دار .52 معاملها وحركتها اإلصالحّية،  النّجف  العلمّية يف  احلوزة  البهادل،  أمحد  عيل 

الزهراء للطباعة، بريوت، 1993م.

طهران، .53 سبهر،  مطبعة  امليزان،  تفسري  يف  ومنهجه  الطباطبائي،  األويس  عيل 

1985م.

عيل التربيزي، هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال، مؤّسسة التاريخ العريب للطباعة، .54

بريوت، 2010م، ج6.

عيل الدواين، أستاذ الكّل الوحيد البهبهاين، تعريب عقيل خورشا، إصدار مركز .55

كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 

2015م، ج1، ج2.

مدرسة .56 املقّدسة  كربالء  يف  اإلمامي  الفكر  حركة  الصـّراف،  هاشم  زهري  عيل 

إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت  مموعة  أنموذجًا،  البهبهاين  الوحيد 

الكفيل،  املقّدسة، مطبعة دار  العتبة احلجُسينّية  مركز كربالء للدراسات والبحوث، 

كربالء، 2015م، ج17.

الشيعة، مطبعة اإلرشاد اإلسالمّي، .57 النّجفي، معجم مؤّلفي  القاليني  عيل فاضل 

قم، 1984م.

فخار بن معد املوسوي، إيامن أيب طالب املعروف بكتاب احلّجة عىل الذاهب اىل .58

النّجف  اآلداب،  مطبعة  ط2،  العلوم،  بحر  ّمد  حمجُ السيد  حتقيق  طالب،  أيب  تكفري 

األرشف، 1965م.

دار .59 تارخيّي،  فقهّي  بحث  الشيعّي  السيايّس  الفكر  والدولة  الفقيه  ابراهيم،  فؤاد 
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املرتىض للطباعة. بريوت، 2012م.

لبنان .60  – النّجف وقم  الشيعّية املعارصة بني مدرستي  فيصل الكاظمي، احلوزات 

أنموذجًا، دار املحّجة البيضاء للطباعة، 2011م.

كريم مطر محزة الزبيدي ويوسف كاظم جفيل الشمري، صور مرشقة من احلّلة .61

الفيحاء، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 2014.

كامل السيد، نشوء وسقوط الدولة الصفوّية دراسة حتليلّية، ط3، مطبعة رسور، .62

قم،2014م.

الروايات .63 نقد  يف  البهبهاين  الوحيد  عند  الرجال  املنهج  كاركراب،  ديمة  حمسن 

الفقهّية، مموعة مقاالت يف التاجم والبيلوجرافيا، إصدار مركز كربالء للدراسات 

والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 2015م، ج18.

ّمد أمني نجف، علامء يف رضوان اهلل تعاىل نبذة خمترصة يسرية عن حياة 170 .64 حمجُ

عاملًا، مطبعة الفرقان، النّجف، د.ت.

الوحيد .65 مؤّسسة  ونرش  حتقيق  األصولّية،  الرسائل  البهبهاين،  الوحيد  باقر  ّمد  حمجُ

البهبهاين، مطبعة أمري، قم، 1995م.

احلاشية عىل مدارك األحكام، حتقيق ونرش مؤّسسة آل البيتb إلحياء التاث، .66

مطبعة ستارة، قم، 1999م، ج1.

ّمد بن اسامعيل املازندراين، منتهى املقال يف أحوال الرجال، حتقيق ونرش مؤّسسة .67 حمجُ

آل البيت إلحياء التاث، مطبعة ستارة، قم، 1995م، ج1، ج6.
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ّمد بن سليامن التنكابني، قصص العلامء، ترمجة مالك وهبي، دار املحّجة البيضاء .68 حمجُ

للطباعة، بريوت، 1993م.

سني األعلمي، .69 ّمد بن النعامن العكربي البغدادي، اإلرشاد، حتقيق حجُ ّمد بن حمجُ حمجُ

ط5، مؤّسسة النرباس للطباعة، النّجف األرشف، 2001م.

لتحرير .70 احلاوي  السائر  كتاب  احليّل،  ادريس  بن  أمحد  بن  منصور  بن  ّمد  حمجُ

ج1. 2007م،  قم،  ط5،  االسالمي،  النرش  مؤسسة  وطبع  حتقيق  الفتاوي، 

ّمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي، لسان العرب، األعلمي للمطبوعات، .71 حمجُ

بريوت، 2005م، ج1، ج4.

72. ،bّمد بن يعقوب الكليني، موسوعة الكتب األربعة يف أحاديث النبّي والعتة حمجُ

طبع وحتقيق جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 2009م.

والسادات، .73 واألدباء  العلامء  تراجم  يف  الرجال  معارف  الدين،  حرز  ّمد  حمجُ

ج3. ج2،  ج1،  1984م،  قم،  الوالية،  مطبعة  الدين،  حرز  سني  حجُ ّمد  حمجُ حتقيق 

ّمد جواد مالك، احلوزات واجلامعات تقويم ومقارنة، مؤّسسة البالغ، بريوت، .74 حمجُ

1994 م.

الرفيعي، مطبعة هبمن، .75 الزنوزي، رياض اجلنّة، حتقيق عيل  ّمد حسن احلجُسيني  حمجُ

قم، 1991م، ج1.

مركز .76 كربالء،  تاريخ  خمتصـر   احلجُسني مدينة  الكليدار،  مصطفى  حسن  ّمد  حمجُ

كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 

2014م.
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سني احلجُسيني اجلالل، فهرس التاث، منشورات دليل ما، قم، 2001م، .77 ّمد حجُ حمجُ

ج1، ج2.ط4، دار الوالء، بريوت، 2015م.

عشـر .78 اخلامس  القرن  من  لبنان  يف  الشيعة  علامء  موسوعة  مروة،  سني  حجُ ّمد  حمجُ

للطباعة،  الوالء  دار  )1003-1979م(،  اهلجري  عرش  الرابع  القرن  اىل  هجري 

بريوت،2014م.

ّمد رضا احلجُسيني اجلالل، ثبت األسانيد العوال، ط2، منشورات ممع الذخائر .79 حمجُ

اإلسالمّية، قم، 1999م.

األعلمي .80 مؤّسسة  منشورات  واملحّدثني،  الفقهاء  أذكياء  احلكيمي،  رضا  ّمد  حمجُ

للمطبوعات، بريوت، 1998م.

احلجُسني .81 مدينة  كربالء  مدينة  تطوير  برنامج  مرشوع  طعمة،  آل  ّمد  حمجُ رضا  ّمد  حمجُ

الكوثر،  املقّدسة األخرى، مطبعة  العتبات  آراء ومالحظات عن  مع   cوالعّباس

كربالء، 2009م.

ّمد صادق آل بحر العلوم، الدرر البهّية يف تراجم علامء اإلمامّية، حتقيق العتبة .82 حمجُ

العّباسية املقّدسة، مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 2013م، ج1، ج2.

ّمد باقر بحر العلوم، النّجف بني املرجعّية والسياسة، دار الزهراء، .83 ّمد صادق حمجُ حمجُ

بريوت، 2009م.

ّمد الوحيد، جهود العاّلمة البهبهاين يف إحياء املنهج األصول يف هببهان، مموعة .84 حمجُ

والبحوث،  للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت 

العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 2015م، ج17. 
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دراسة .85 األصولّية  وآراؤه  البهبهاين  الوحيد  الغراوي،  حمسن  احلسن  عبد  ّمد  حمجُ

حتليلّية، مطبعة دار الضياء، النّجف األرشف، 2010م. 

ّمد مهدي اآلصفي، مدرسة النّجف األرشف وتطّور احلركة اإلصالحّية فيها، .86 حمجُ

مطبعة النعامن، النّجف، د.ت.

سني التميمي، اجلوانب االعتبارّية يف شخصّية العاّلمة الوحيد البهبهاين، .87 مهدي حجُ

للدراسات  كربالء  مركز  إصدار  والبيلوجرافيا،  التاجم  يف  املقاالت  مموعة 

والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 2015م، ج17.

احلجُسني .88 جعفر  حتقيق  احلديث،  إجازات  الطباطبائي،  العلوم  بحر  مهدي  ّمد  حمجُ

األشكوري، الرافد للمطبوعات، قم،2010م.

الفوائد األصولّية، حتقيق الشيخ هادي قيس العاميل، منشورات مؤّسسة األعلمي .89

للمطبوعات، بريوت، 2010م.

مفاز اهلل الكبري، األرسة البويّية يف بغداد من )334 – 964 / 447 هـ -1055هـ(، .90

ترمجة فالح حسن األسدي، منشورات بيت احلكمة، بغداد، 2012م.

ّمد هادي األميني، معجم رجال الفكر واألدب يف النّجف األرشف خالل ألف .91 حمجُ

عام، ط2، د.ط، النّجف األرشف، 1992م، ج2.

مركز .92 إصدار  التاجم،  كتب  يف  البهبهاين  الوحيد  اهلشتودي،  صفرزادة  مهدي 

كربالء للدراسات والبحوث، العتبة احلجُسينّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 

2015م، ج3.

إلحياء .93 اخلزائن  ط2،  القزويني،  جودت  حتقيق  املزار،  كتاب  القزويني،  مهدي 
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التاث، د.م، 2014م.

النّجف .94 النعامن،  مطبعة  الطهراين،  بزرك  أغا  الشيخ  ذكر  كربالء،  أدباء  من  نخبة 

األرشف، 1971م.

نصري اخلزرجي، نزهة القلم، بيت العلم للناهبني، بريوت، 2010م.95

للطباعة، .96 العلوم  دار  كربالء،  يف  العلمّية  احلركة  تاريخ  الشاهرودي،  الدين  نور 

بريوت، 1990م.

كبار العلامء واملراجع يف املايض واحلارض )املرجعّية واملراجع(، ط3، مطبعة هادي، .97

طهران، 1999م.

يوسف كركوش، تاريخ احلّلة، مطبعة رشيعت، قم، 2008م، ج2. .98

ثالثًا: املجاّلت والدورّيات	•
األعدادسنة الصدوراسم املجّلةت

)ع18،17(2004ماملرشد
)ع13،14(، )س4(1996مالفكر اجلديد
)مج2(، )ع2(، 2015متراث كربالء

)س2(
)ع2(2015مرّد الشمس

)ع15(، )س4(1999مفقه أهل البيت

)ع 3،4(2015مخمطوطاتنا
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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